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نبذة عن الكاتب
مارك فالريي حما�ضر بارز يف االقت�صاد ال�سيا�سي يف معهد الدرا�سات العربية والإ�سالمية،
ومدير مركز درا�سات اخلليج يف جامعة �إك�سرت .تركز �أبحاثه الراهنة على التحوالت االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية يف دول اخلليج� ،إ�ضاف ًة �إىل بناء الدولة ،وال�شرعية ال�سيا�سية يف �سلطنة
ُعمان منذ العام .1970
حاز على منحة جان مونيه يف معهد اجلامعة الأوروبية يف فلورن�سا للعامني  2005و،2006
وعلى منحة ماري كوري البحثية يف معهد الدرا�سات العربية والإ�سالمية للعامني 2007
و .2009يف العام  ،2010-2009د ّر�س مادة ال�سيا�سة والقانون الد�ستوري يف جامعة الرو�شيل
(فرن�سا) ،وكان �أي�ض ًا زميل �أبحاث فخر ّي ًا يف معهد الدرا�سات العربية والإ�سالمية.
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ّ
ملخ�ص
فاقمت احلالة ال�صحية امللتب�سة ل�سلطان ُعمان من م�شاعر القلق حول م�ستقبل البالد ،التي
عتب نظامها ال�سيا�سي الأكرث �شخ�صانية من بني كل الأنظمة امللكية يف اخلليج .فمنذ وقت
ُي رَ
طويل ،و�ضع الكثري من ال ُعمانيني البالد وحاكمها ،قابو�س بن �سعيد �آل �سعيد ،الذي ك�سب والءهم
من خالل بناء دولة وهوية وطنية تتمحور حول �شخ�صه ،يف منزلة مت�ساوية .ومع ذلك ،برزت
خ�ضم ت�صاعد م�شاعر الإحباط والقلق ال�شعبي حول ما�سيحدث
انتقادات لل�سلطان قابو�س يف
ّ
بعد انتهاء فرتة حكمه .وبالتايل ثمة العديد من التدابري التي ميكن �أن يقوم بها النظام لتج ّنب
املزيد من اال�ضطرابات.

بيئة جديدة
*

*

*

*
*

يرتبط النموذج ال ُعماين لل�شرعية ال�سيا�سية ارتباط ًا وثيق ًا بال�سلطان قابو�س .بيد �أن
�شباب البالد ي�شعرون ب�أنهم �أ�صبحوا �أقل امتنان ًا لل�سلطان ،كما �أن املجتمع املدين
الذي يزداد �صراحة ،ي�شكو من عيوب مزمنة يف الدولة التي بناها قابو�س بعد تو ّليه
ال�سلطة يف العام .1970
العامني  2011و� ،2012شهدت معظم املدن الكربى احتجاجات �سلمية قام بها
يف َ
ُعمانيون يطالبون برواتب �أعلى ،وظروف معي�شية �أف�ضل ،و�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية
جوهرية ،وو�ضع ح ّد للف�ساد.
ر ّد النظام مبزيج من املبادرات االقت�صادية ،و�إقالة بع�ض كبار امل�س�ؤولني ،واحتجاز
الن�شطاء ال�سلميني .ومنذ العام � ،2012أ�صبحت التدابري القمعية �أكرث و�ضوح ًا،
حيث مت توظيف ا�ستثمارات جديدة يف القطاع الأمنيُ ،
و�ش ّنت حمالت على الأ�صوات
املعرت�ضة.
الأحزاب ال�سيا�سية حمظورة يف �سلطنة ُعمان ،وعلى الرغم من �إجراء بع�ض
الإ�صالحات التجميلية ،تبقى كل ال�سلطات تقريب ًا يف يد ال�سلطان قابو�س.
يف حني مل ت�ستهدف االحتجاجات ال�سلطان يف البداية� ،أ�صبح نقد قابو�س وممار�ساته
�أكرث �شيوع ًا� .إذ ي�شعر املتظاهرون بالقلق �إزاء م�ستقبل البالد ،ويتح ّدثون عنها بجر�أة
ومن دون حتفّظ.
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التغيريات �ضرورية لتجنّب املزيد من اال�ضطرابات

ينبغي على قادة �سلطنة ُعمان �أن يدركوا �أن البيئة قد تغيرّ ت� .إذ لن يكون ال�شباب ال ُعمانيون
م�ستع ّدين ملنح احلاكم التايل الدرجة نف�سها من ال�سيطرة التي منحها �آبا�ؤهم لل�سلطان قابو�س.
لذلك ،من املحتمل �أن يواجه احلاكم الذي يخلف قابو�س جت ّدد مطالب الإ�صالح.
ينبغي تخفيف القيود املفرو�ضة على املجتمع املدين .بد ًال من م�ضايقة الأ�صوات ال�سلمية
البديلة وقمعها ،ينبغي على النظام ت�شجيع منظمات املجتمع املدين ،الأمر الذي ُي َع ّد خطوة يف
بنوع من امل�شاركة العامة يف احلكم.
اجتاه ال�سماح ٍ
ينبغي تقدمي �إجابات مقنعة عن حالة عدم اليقني ال�سيا�سي التي تعي�شها البالد� .إذ مل ي�سهم
�إحجام النظام عن تعيني رئي�س للوزراء �أو ويل للعهد يتمتّع ببع�ض ال�صالحيات التنفيذية ،و�إعداد
ُعمان ملرحلة مابعد قابو�س� ،سوى يف ت�أجيج القلق ال�شعبي �إزاء الغياب امللمو�س لر�ؤية اقت�صادية
و�سيا�سية طويلة املدى للبالد .وعليه� ،إذا مل يق ّدم احلاكم احلايل �إجابات على هذه الأ�سئلة
قريب ًا ،فقد تثري حالة االلتبا�س ا�ضطراب ًا كبري ًا يف حال تويف هذا الأخري ب�صورة مفاجئة.

مقدمة
يف متوز/يوليو � ،2014سافر �سلطان ُعمان �إىل �أملانيا لتل ّقي الرعاية الطبية .ومنذ ذلك احلني،
�أحيت �إقامته هناك لفرتة طويلة خماوف املجتمع ال ُعماين ب�ش�أن م�ستقبل البالد من دون «�أب
الأمة» 1.وقد ف�شل خطاب تلفزيوين ا�ستمر �أربع دقائق� ،ألقاه ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �آل �سعيد
يف �أوائل ت�شرين الثاين/نوفمرب (حيث بدا هزي ًال و�أعرب عن �أ�سفه لأنه مل يتم ّكن من العودة
�إىل بالده للم�شاركة يف احتفاالت اليوم الوطني يف وقت الحق من ذلك ال�شهر) ،يف و�ضع ح ّد
لل�شائعات عن �إ�صابته بال�سرطان ،والتي جرى تداولها يف اخلليج منذ مغادرته البالد.
جاء القلق ب�ش�أن �صحة ال�سلطان البالغ من العمر �أربعة و�سبعني عام ًا ،والذي لي�س له وريث
عتب منذ فرتة طويلة منوذج ًا
معينّ  ،يف وقت كانت «ال�سلطنة الهادئة» املُفرت�ضة 2،التي كانت ُت رَ
تهب على كل �أنحاء املنطقة.
لال�ستقرار ،قد ت�أ ّثرت برياح االحتجاج التي ّ
�شهدت �سلطنة ُعمان ،يف العامني  2011و� ،2012أو�سع احتجاجات �شعبية منذ �سبعينيات
القرن املا�ضي ونهاية حرب ظفار ،والتي ثارت فيها املنطقة اجلنوبية �ضد والد قابو�س ،الذي كان
يحكم البالد �آنذاك 3.وقد �أظهرت االعت�صامات ال�سلمية التي ا�ستمرت مدة �شهرين يف �أوائل
العام  ،2011والتعبئة امل�ستمرة التي تدعو �إىل �إجراء �إ�صالحات �سيا�سية يف �صيف العام ،2012
عمقَ الإحباط والتوتّر االجتماعي يف البالد .وقد �شملت املطالب الرئي�سة للمحتجني :زيادة
فر�ص العمل ،وفر�ض قيود على الف�ساد بني كبار امل�س�ؤولني ،وبرامج ملكافحة التفاوت االجتماعي
املحتجني.
املتزايد .لكن ،يف الغالبية العظمى من احلاالت ،مل يكن ال�سلطان هدف
ّ
مل يكن ر ّد فعل النظام ،والذي مت ّثل مبزيج من التنازالت االقت�صادية والإ�صالحات ال�سيا�سية
املتوا�ضعة والتدابري الأمنية القا�سية ،كافي ًا لإخماد االحتجاجات .عالوة على ذلك ،ك�شف عدم
ا�ستعداد احلكومة لك�سر املح ّرمات ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سة مثل تركيز ال�سلطة يف يد ال�سلطان،
واحلاجة �إىل �إر�ساء �أُ ُ�س�س احلكم يف ُعمان مابعد قابو�س ،عن توتّرات جديدة ،عندما بد�أ
النا�شطون ال�شباب بالتمييز بني النظام احلايل وبني ال�شعب ال ُعماين.
كانت العالقة بني قابو�س والدولة يف �صلب حكمه منذ �أن تولىّ ال�سلطان ال�سلطة يف العام
 .1970ومن خالل االعتماد على عائدات النفط يف البالد� ،أ ّكد ال�سلطان �شرعيته عرب تطبيق
�سيا�سة طموحة للوحدة الوطنية ،وعينّ جمموعة كبرية من املوظفني الذين يعتمدون على النظام
من �أجل البقاء� .إىل جانب ذلك ،يجيز القانون الأ�سا�سي الذي �صدر يف العام  1996قيام دولة
�أبوية مرجعها ال�سلطان« ،رمز الوحدة الوطنية وحاميها واملدافع عنها» ،الذي ي�شغل يف الوقت
نف�سه منا�صب رئي�س الوزراء والقائد العام للقوات امل�سلحة ورئي�س البنك املركزي ووزير الدفاع
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واخلارجية واملالية .ومل يكن هناك �سوى ق ّلة من الأفراد الذين لديهم القدرة على الو�صول
�إىل ال�سلطان ب�صورة مبا�شرة ،الذي �أو�ضح منذ العام � 2011أنه يعتزم البقاء باعتباره َ
احل َكم
الوحيد يف الأولويات الوطنية.
ويف حني بدا وا�ضح ًا �أن االحتجاجات يف �سلطنة ُعمان مل تتط ّور بالقوة نف�سها وعلى النطاق
نف�سه الذي �شهدته االنتفا�ضات الأخرى يف العامل العربي� ،إال �أنها ك�شفت كيف �أن هذا النموذج
املفرط يف املركزية بلغ ح ّد ًا الميكن ال�سكوت عنه طوي ًال.
الربيع ال ُعماين هو �أخطر جر�س �إنذار د ّقه ال�سكان غري
الربيع ال ُعماين هو �أخطر جر�س �إنذار ّ
دقه ال�سكان غري
القادرين ب�صورة ّ
مطردة على تلبية متط ّلبات احلياة اليومية،
القادرين ب�صورة ّ
مطردة على تلبية متط ّلبات احلياة
والذين يدركون احتمال �أن يواجهوا م�ستقب ًال مليئ ًا بالتح ّديات
اليومية ،والذين يدركون احتمال �أن يواجهوا م�ستقب ًال
من دون �شخ�صية قابو�س الأبوية 4.وبالتايل ،ي�شري هذا
بالتحديات من دون �شخ�صية قابو�س الأبوية.
مليئ ًا
ّ
اال�صطدام القا�سي مع الواقع �إىل بداية مرحلة جديدة يف
تاريخ ُعمان.

الأُ ُ�س�س التي قامت عليها ُعمان املعا�صرة
ال�سلطان قابو�س هو احلاكم الرابع ع�شر من �أ�سرة البو�سعيدي يف ُعمان .انقلب على �أبيه �سعيد
بن تيمور مب�ساعدة امل�ست�شارين الربيطانيني يف العام  ،1970بعدما �أظهر حواىل خم�سة ع�شر
عام ًا من احلرب الأهلية انق�سامات اجتماعية و�سيا�سية يف �إقليم مت ّيز بعزلة دولية �شديدة .وقد
ورث احلاكم اجلديد ،الذي مل يكن قد بلغ الثالثني من عمره بعد� ،أر�ض ًا بال دولة .وكان ح ّيز
مناورته مع الربيطانيني قد تق ّل�ص �إىل حدوده الدنيا ،وكذلك �شرعيته بالن�سبة �إىل ال ُعمانيني.
وبالتايل وجد قابو�س نف�سه على الفور يف مواجهة احلاجة �إىل ت�أكيد �شرعية اعتالئه العر�ش
عن طريق ر�سم حدود نظام جديد اليحمل مفاتيحه �أحد �سواه .وقد ربطت ا�سرتاتيجية النظام
اجلديد يف �إ�ضفاء ال�شرعية على نف�سه ،التنمي َة االقت�صادية واالجتماعية للبالد بالدولة من
جهة ،وب�شخ�ص ال�سلطان ،الذي �أ�صبح منذ ذلك احلني مو�ضوع ًا لعبادة ال�شخ�صية ،من جهة
�أخرى.
ا�ستندت مقاربة النظام على ا�ستغالل ريع النفط الذي �أ�صبح مهم ًا �آنذاك .وقد م ّثلت
جمموعة فر�ص العمل التي التنفد والتي و ّفرها القطاع العام� ،إثر الزيادة الكبرية واملفاجئة يف
عائدات النفط ،خطوة حا�سمة يف ت�أكيد �شرعية ال�سلطان ال�سيا�سية ومتكني قب�ضته االجتماعية
وال�سيا�سية .لذا ،كان الآالف من املوظفني اجلدد يف الدولة واجلي�ش الوطني وال�شرطة
واملخابرات والوزارات ،و�أجزاء �أخرى من احلكومة ،على مدى عقود عدة ،هم احللفاء الأكرث
موثوقية وبراغماتية لل�سلطان.

مارك فاليري

عالوة على ذلك ،وبف�ضل الطرق املع ّبدة واملدار�س واملراكز ال�صحية اجلديدة التي ُبن َيت حتى
يف �أ�صغر القرى ،ا�ست�أثرت الدولة مادي ًا ورمزي ًا بكل �أرا�ضيها ،وحت ّولت الدولة فج�أة �إىل واقع
واملن�صة التي تتّ�سع لكل
ملمو�س ،و�أ�صبحت هي الطرف املحاور عن الأن�شطة احلكومية كافة،
ّ
اجلهات الفاعلة االجتماعية وال�سيا�سية .ونتيجة لذلك ،مل تعتمد �أغلبية كبرية من ال ُعمانيني،
منذ �أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي ،على الدولة يف معي�شتهم اخلا�صة وح�سب ،بل مل َ
يحظ �أي
بديل لل�سلطان بال�صدقية.
مت ت�أ�سي�س ت�أريخ ر�سمي جديد يتمحور حول قابو�س ودولة الرفاه ،وهو الت�أريخ الذي يتجاهل
الزيادة الهائلة يف عائدات النفط التي جعلت هذه الدولة ممكنة ،كما يتجاهل اال�ستمرارية
ال�سيا�سية قبل العام  1970وبعده .وهكذا ،جرى ت�أ�سي�س الهوية الوطنية املعا�صرة على �إنكار
تاريخ البالد قبل العام  ،1970والذي ال ُيذ َكر �إال ملقارنته بـ«ال�صحوة الوطنية» املجيدة يف 23
متوز/يوليو � ،1970أي تاريخ اعتالء قابو�س العر�ش ،والذي ُ�س ّمي فيما بعد «عيد النه�ضة».
مت ّثل عملية �إعادة كتابة التاريخ ال�سيا�سية هذه ،والتي يبدو احلاكم فيها ُك ّلي الوجود ،حماولة
لتب ّني �صرح خا�ص ،يتك ّون من �سلطنة ُعمان املعا�صرة ودولة الرفاه و�شخ�ص ال�سلطان قابو�س
نف�سه� ،ش ّكلت �أ�سا�س �شرعية النظام احلايل .فكل الإجنازات احل�ضرية املعا�صرة الكربى حتمل
ا�سم ال�سلطان ،الذي يتم متجيده يف الن�شيد الوطني ويف اليوم الوطني� ،أي يوم ميالد ال�سلطان.
كما يالحظ �إ�ضفاء طابع ال�شخ�صانية ال�شديدة على ال�سلطة ال�سيا�سية يف ُعمان يف النظام
ن�ص املر�سوم ال�سلطاين الرقم  75/26على �أن ال�سلطان هو
ال�سيا�سي للبالد .ففي العام ّ ،1975
«م�صدر القوانني» .ومنذ ذلك احلني� ،صدرت كل الت�شريعات ال ُعمانية عرب مرا�سيم �سلطانية،
مبا فيها القانون الأ�سا�سي للدولة الذي �صدر يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .1996
�إ�ضفاء ال�شخ�صنة ال�شديدة على النظام ال�سيا�سي يف �سلطنة ُعمان منذ العام  1970ع ّود
الكثري من ال ُعمانيني على فكرة �أن م�صري جميع رعايا قابو�س يعتمد على ح�سن نواياه .فقد �ساد
مناخ من الإجماع الوطني حول هذا املنحى يف و�سائل الإعالم واخلطب العامة للم�س�ؤولني ،يف
حني قيل لل ُعمانيني على مدى �أربعني عام ًا �أن يعتمدوا على ال�شخ�صية الأبوية املطمئنة لل�سلطان
حل ّل جميع امل�سائل العامة .البل �أن �أع�ضاء جمل�س الوزراء كانوا يخ�شون التعبري عن ر�أيهم
بحرية و�إثارة ا�ستياء ال�سلطان ،لأنهم عملوا �ضمن ثقافة تتم ّيز بحالة من عدم الأمان ال�سيا�سي،
جرى احلفاظ عليها ل�ضمان �أن ي�ستبطن اجلميع حقيقة �أنه لي�س ثمة موقع م�ضمون �أو �آمن .وقد
�أو�ضح موظف كبري متقاعد ذلك قائ ًال:
«عندما تتحدث �إىل وزراء �أو م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى ،جتد �أنهم يعرفون امل�شاكل على نحو �أف�ضل
منك .لكنهم اليريدون �أن ي�سمعوا لأنهم خائفون ...فهم مل يروا ال�سلطان على مدى عام �أو عامني
�أو ثالثة �أعوام ،لذا فهم ي�شعرون ب�أنهم معزولون متام ًا� .إنهم اليثقون ب�أي �شخ�ص ،واليريدون
5
حم�صنني».
املجازفة بجعلك تعتقد �أنهم �ضعيفون �أو غري ّ

هذه العزلة تعني �أن ق ّلة قليلة من الأ�شخا�ص يرغبون �أو لديهم القدرة على طرح الق�ضايا
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ّ

على ال�سلطان .وعلى �سبيل املثال ،يو�ضح مراقبون حمليون �أن عدد ًا من الوزراء �أُقيلوا يف �آذار/
مار�س  ،2011بعد فرتة طويلة من بدء االحتجاجات يف جميع �أنحاء البالد ،لأنهم كانوا خائفني
من رفع تقارير عن الو�ضع الفعلي على الأر�ض ،وقلقني من �أن يتم توبيخهم �أو يفقدوا ماء الوجه
ومنا�صبهم.
ُخد َمت احلروب الأهلية يف اليمن �أو العراق ،ف�ض ًال عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
لطاملا ا�ست ِ
يف الكويت والبحرين ،لتظهري �أهمية ال�شخ�صانية ال�شديدة لل�سلطة يف م�سقط ،عرب مقارنتها
مبا يحدث يف تلك الدول .ويريد هذا اخلطاب �أن يقول �إنه ،على الرغم من العيوب التي ت�شوب
النظام ،اليزال اال�ستقرار ال�سيا�سي ال ُعماين �أف�ضل من حالة اال�ضطراب والفو�ضى يف البلدان
املجاورة.
وباملثل ،يتم ا�ستخدام فكرة �أن َمن ُيدعون قادة ليرباليني عليهم �أن يواجهوا املجتمع القبلي
واملحافظ ،كذريعة م�ض ّللة ولك ّنها يف متناول اليد لتربير �أي ت�أخري يف �إطالق احلريات
احلجة القائلة
ال�سيا�سية ،وخا�صة �أمام نظرائهم الأمريكيني والأوروبيني .فقد ا�ستخدم قابو�س ّ
ب�أن النا�س «غري نا�ضجني للدميقراطية على الطراز الغربي» يف العام  ،1973لتربير �إ�ضفاء
الطابع ال�شخ�صي على حكمه 6.وك ّرر العبارة نف�سها ب�صورة حرفية تقريب ًا يف العام 1997
عندما قال« :غالب ًا ما اليريد رجل ال�شارع �أو اليعرف كيف يتعامل مع احلكومات الأجنبية �أو
نح قدر كبري
علي للقيام بذلك ...يف هذا اجلزء من العاملَ ،م ُ
يدافع عن البالد .ولذا فهو يعتمد ّ
من ال�سلطة ب�سرعة كبرية ميكن �أن ُي�ست َغل .االنتخابات يف العديد من البلدان تعني قيام اجلي�ش
باحليلولة دون �سفك الدماء .هل هذه دميقراطية؟ هل هذه بلدان �سعيدة؟ ...ال .هي جم ّرد
7
�صراعات على ال�سلطة� .أنا �ض ّد خلق مثل هذه الأو�ضاع عندما يكون النا�س غري مه ّيئني لها».

ق�ضايا عميقة
مع ذلك ،كان �شهر الع�سل يف ُعمان قد انتهى منذ فرتة طويلة .ففي حني �أ ّثرت الديناميكيات
الإقليمية ب�صورة وا�ضحة على الأحداث التي هزّت ال�سلطنة
التحديات الداخلية ت�شكّك بالنظام
كانت �سل�سلة من
ّ
بعد العام  ،2011كانت �سل�سلة من التح ّديات الداخلية ت�ش ّكك
االجتماعي-ال�سيا�سي ال ُعماين لأكرث من خم�سة ع�شر
بالنظام االجتماعي-ال�سيا�سي ال ُعماين لأكرث من خم�سة ع�شر
عام ًا.
عام ًا.
عتب �سكان ُعمان من بني �أكرث �شعوب العامل �شباب ًا :ففي
ُي رَ
العام  ،2013كانت ن�سبة  45يف املئة من املواطنني �أق ّل من ع�شرين عام ًا من العمر ،و 56يف
املئة �أق ّل من خم�سة وع�شرين عام ًا 8.ومبا �أن هذا العدد الهائل من ال�شباب يلتحق ب�سوق العمل،
اليزال االقت�صاد يعتمد ب�صورة كبرية على الإيرادات النفطية .ويف العام � ،2013ش ّكل قطاعا
النفط والغاز الطبيعي ن�سبة  45يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ال ُعماين ،و 86يف املئة من
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�إيرادات احلكومة.
نظر ًا �إىل حمدودية موارد النفط والغاز ال ُعمانية مقارنة بجريان ُعمانُ ،و�ض َع برنامج
اقت�صادي طويل املدى يف العام  ،1995وكان من بني �أهدافه تنويع االقت�صاد .وحتت �شعار
«عمان  :2020ر�ؤية م�ستقبلية لالقت�صاد ال ُعماين»� ،ستنخف�ض ح�صة القطاع النفطي من الناجت
ُ
املحلي الإجمايل للبالد من  41يف املئة يف العام � ،1996إىل  9يف املئة بحلول العام  ،2020يف
حني �سرتتفع ح�صة ال�صناعات غري النفطية من  7.5يف املئة �إىل  29يف املئة .و�أكدت خطتا
التنمية اخلم�سية ال�ساد�سة ( )2005-2001وال�سابعة ( ،)2010-2006ب�صورة منف�صلة ،على
التنمية يف ثالثة جماالت رئي�سة هي :قطاع الغاز وال�سياحة وال�صناعات غري النفطية .كما
ر ّكزت هذه ال�سيا�سة على القطاع اخلا�ص باعتباره «امل�ساهم الرئي�س يف النمو» 10،وهي تهدف
�إىل جذب ر�أ�س املال الأجنبي ودعم دور ال�شركات املحلية يف التنويع االقت�صادي.
كانت املوارد الب�شرية والتوظيف من الأولويات الأخرى خلريطة طريق ُعمان االقت�صادية للعام
القطاعني العام واخلا�ص �سرتتفع من  68يف املئة
� .2020إذ كانت معدّالت املواطنني العاملني يف
َ
�إىل  95يف املئة ،ومن  7.5يف املئة �إىل  75يف املئة ،على التوايل ،يف حني تنخف�ض ن�سبة الوافدين
من جمموع ال�سكان من  25يف املئة يف العام � ،1995إىل  15يف املئة بحلول العام .2020
مع ذلك ،مل ت�سفر �سيا�سات تف�ضيل املواطنني ال ُعمانيني يف العمل �سوى عن نتائج حمدودة،
وكانت عملية تنويع م�صادر الإيرادات بطيئة .يتّ�ضح ذلك من التفاوت االجتماعي الكبري والبطالة
ّ
املتوطنة والفقر يف ُعمان ،وهي جميع ًا نتائج ل�سيا�سات رفع القيود واخل�صخ�صة الأخرية.
عندما بد�أت االحتجاجات يف كانون الثاين/يناير � ،2011أظهرت التقديرات على امل�ستوى
الوطني مع ّدل بطالة ثابت ًا عند  20يف املئة يف �صفوف املواطنني ،وهو املع ّدل الذي كان يفوق
بالت�أكيد  25يف املئة لدى ال�شباب من الفئة العمرية بني ثمانية ع�شر و�أربعة وع�شرين عام ًا .هذه
يرجح �أن يكون مع ّد ًال كبري ًا للبطالة ،وال�س ّيما يف املناطق الريفية .ويف
الأرقام التعرتف مبا ّ
�شباط/فرباير  ،2011بلغت ن�سبة ال ُعمانيني العاملني يف القطاع اخلا�ص والذين يك�سبون �أق ّل
من احل ّد الأدنى للأجر ال�شهري الر�سمي ( 520دوالر ًا تقريب ًا� ،أو  200ريال ُعماين 70 )11يف
12
املئة.
عالوة على ذلك ،غ ّذى ّ
التدخل ال�شخ�صي من جانب �ص ّناع القرار و�أع�ضاء جمل�س الوزراء
الأكرث ت�أثري ًا يف جمال الأعمال التجارية ال�شعور ال�سائد جتاه نخبة م�شغولة بحماية امتيازاتها،
ت�شجعها،
يف حني ُتق َمع الت�سا�ؤالت حول ال�صراع بني امل�صالح العامة للأمة التي من املفرت�ض �أن ّ
مثل �سيا�سات «تعمني» الوظائف ،وبني امل�صالح اخلا�صة التي يدافعون عنها كرجال �أعمال .مل
مينع ال�سلطان العائالت التجارية يف �سلطنة ُعمان من توليّ منا�صب �سيا�سية ،وامل�شاركة بن�شاط
يف حتديد الأولويات االقت�صادية .ومل يكن قابو�س على ا�ستعداد �أبد ًا لالعتماد على �أ�سرته
ال�صغرية ،مادفعه �إىل التحالف مع النخب التجارية التقليدية يف م�سقط ،التي مت �ضمان و�صول
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�أربابها ب�صورة تف�ضيلية �إىل مغامن النفط من خالل العقود احلكومية .يف املقابل� ،ساعدت
العائالت التجارية ال�سلطان على متويل م�ساعيه لبناء الدولة .وهكذاُ ،م ِنح بع�ض �أع�ضاء
العائالت التجارية البارزة منا�صب ا�سرتاتيجية يتح ّكمون من خاللها بتوزيع الرثوة النفطية يف
البالد .ويف الوقت نف�سه ،عندما غيرّ ت عائدات النفط احلدود بني ال�سيا�سة واالقت�صاد ب�صورة
تامة� ،أثرى العديد من الوزراء الذين مل تكن عائالتهم ن�شطة يف االقت�صاد قبل حكم قابو�س.
مل يعرت�ض ال�سلطان على هذه العملية لأنها زادت والء النخب له وا�ستقرار حكمه .وبالتايل،
حت ّول ال َّدين الرمزي امل�ستحقّ على قابو�س يف بداية حكمه َملن دعموه بعد العام  1970تدريجي ًا
�إىل �سالح يف يديه ،الأمر الذي �أحبط �أي حت ّديات حلكمه عرب حتويلهم �إىل حلفاء �أوفياء.
وع�شية انطالق موجة الربيع العربي ،مل حت�صل �سوى قلة �ضئيلة من الوزراء �شخ�صي ًا على ربح
مادي من عائدات النفط13 .وهكذا ،من وجهة النظر هذه ،مل ت�سهم �سيا�سات اخل�صخ�صة
والتنويع الأخرية �سوى يف ت�أكيد الت�سل�سل الهرمي االجتماعي واالقت�صادي املعمول به يف �سلطنة
ُعمان ،بد ًال من ت�شجيع احلراك االقت�صادي الذي قد يطرح على ب�ساط البحث طبيعة النظام
ال�سلطوي القائم وامل�ساهمة يف جتديد� ،أو على الأقل تن�شيط ،الن�سيج االجتماعي واالقت�صادي.
�ساعدت كل هذه التوجهات يف خلق �أر�ضية خ�صبة لنمو التظلمات ال�سيا�سية .يف العام ،2005
جرى اعتقال موظفني من جامعة ال�سلطان قابو�س يف م�سقط ،وكذلك م�س�ؤولني ع�سكريني
ومدنيني كبار ،ما �أ ّدى �إىل �إ�صدار �أحكام بال�سجن على �أكرث من � 70شخ�ص ًا .كل الذين اعتقلوا
كانوا ينتمون �إىل املدر�سة الإبا�ضية ،التي ُت َع ّد ثالث انق�سام عقائدي كبري يف الإ�سالم (جنب ًا �إىل
14
جنب مع ال�س ّنة وال�شيعة) ،والتي ُيق َّدر �أنها ت�ش ّكل مايزيد قلي ًال على ن�صف ال�سكان ال ُعمانيني.
اتهمت النيابة العامة املعتقلني ب�أنهم �أع�ضاء يف تنظيم �س ّري حمظور �أُ ِّ�س�س يف �شمال البالد.
واتهمت جماعة علنيةُ ،يعت َقد �أنها تابعة للتنظيم وتدير خميمات �صيفية لل�شباب وجناح ًا �س ّري ًا،
مبحاولة قلب نظام احلكم بالقوة بهدف �إقامة �إمامة �إبا�ضية .نفى املتهمون �أن يكون للتنظيم �أي
ُبعد �سيا�سي ،ور ّكزوا على طابعه و�أهدافه الدينية ،وعلى الرغبة امل�شرتكة لأع�ضائه يف «الدفاع
15
عن املذهب الإبا�ضي».
يف الوقت نف�سه ،بد�أت تنمو الأ�شكال الأ ّولية للمجتمع املدين ،والتي تت�ألف من ال�شباب ال ُعمانيني
الذين اعتقدوا �أن تعليمهم القوي يتيح لهم ب�أن يكون لهم ر�أي يف عملية �صنع القرار ،وهو ما ُي َع ّد
داللة �أ ّولية علنية على �أن قطاعات متزايدة من املجتمع كانت مرت ّددة يف �ضمان ا�ستمرار النظام
الذي ا�ستبعدها من القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية .اف ُت ِت َحت منتديات الإنرتنت اجلديدة يف
منت�صف العقد املن�صرم ،واختار معظم امل�شاركني ا�ستخدام �أ�سمائهم احلقيقية ،حتى عند
احل�سا�سة ،بهدف معلن يتم ّثل يف ت�شجيع النقا�شات االجتماعية وال�سيا�سية
معاجلة الق�ضايا ّ
اجلديدة يف املجتمع ال ُعماين .وعلى الرغم من امل�ضايقات واالعتقاالت املنهجية للنا�شطني على
�شبكة الإنرتنت� ،أ�صبح وجود حكايات على �شبكة الإنرتنت عن ممار�سات احتيالية مزعومة تقوم
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بها �شخ�صيات رئي�سة يف النظام (ولكن لي�س ال�سلطان) �أمر ًا م�ألوف ًا .ويف �صيف العام ،2010
ا�ستغ ّل املثقفون والنا�شطون يف جمال حقوق الإن�سان فر�صة الذكرى ال�سنوية الأربعني العتالء
قابو�س العر�ش كي يق ّدموا عري�ضة �إلكرتونية �إىل ال�سلطان تدعو �إىل �إجراء �إ�صالحات وا�سعة،
مثل و�ضع د�ستور جديد من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّدي �إىل نظام ملكي برملاين واتّخاذ �إجراءات �ضد الف�ساد
بني كبار امل�س�ؤولني.

ك�سر حاجز اخلوف
تف�سر ال�سلطات هذه العالمات التحذيرية للعا�صفة التي تقرتب مبا هي كذلك:
كان ينبغي �أن ّ
�أي �إ�شارات حتذيرية .ومع هذا ،ف�إن مناخ الإحباط العام الذي �أ�شعل النار يف العام  2011فاج�أ
النظام.
يف  17كانون الثاين/يناير  ،2011جت ّمع نحو � 200شخ�ص يف م�سقط احتجاج ًا على الف�ساد
احلكومي وال�صعوبات االقت�صادية .و�أعقبت ذلك ،يف �شباط/فرباير� ،سل�سلة من االحتجاجات
على امل�ستوى الوطني� ،شارك يف ٍّ
كل منها ب�ضع مئات من الأ�شخا�ص الذين تظاهروا �ضد تدنيّ
الرواتب وارتفاع مع ّدالت البطالة وعدم وجود �سلطات ت�شريعية ملجل�س ال�شورى ،الذي كان قد
انت ُِخب باالقرتاع العام منذ العام .2003
يف �أواخر �شباط/فرباير  ،2011يف بلدة �صحار ال�شمالية يف منطقة الباطنة يف ُعمان،
ن ّفذ �شباب عدميو اخلربة من املدن املجاورة ،قيل لهم مرة �أخرى �إنه التوجد وظائف متاحة
لهم ،اعت�صام ًا يف الفرع املحلي لوزارة القوى العاملة .جرى �إخال�ؤهم بوا�سطة قوات ال�شرطة،
واع ُت ِقلوا لي ًال ،واقتيدوا �إىل ال�سجن املركزي يف املدينة .وعندما انت�شر اخلرب ،جرت مناو�شات
حول مركز �شرطة �صحار ،و ُق ِتل �أحد املتظاهرين ب�إطالق النار .منذ تلك اللحظة ف�صاعد ًا،
عيدت ت�سميته بـ«ميدان الإ�صالح» ،مكان ًا لتج ّمع
�أ�صبح «د ّوار الكرة الأر�ضية» يف �صحار ،والذي �أُ َ
املتظاهرين .يف الوقت نف�سه ،مت تنظيم اعت�صامات ا�ستمرت �شهرين �أمام مكاتب املحافظ يف
�صاللة ،املدينة الرئي�سة يف حمافظة جنوب ظفار ،ويف مدينة �سور ال�شرقية.
للمرة الأوىل منذ نهاية حرب ظفار يف �أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي ،اقتحم التعبري عن
الأفكار البديلة والنقد الواعي ل�سيا�سات الدولة ال�شوارع من دون ا�ستئذان .فحتى هذه املرحلة،
مل ُي�س َمح للمنتقدين يف �أي جمال بالعمل حتت ذريعة احلفاظ على الوحدة الوطنية خلف
ال�سلطان ومنع خطر الفتنة .وكان ث ّمة �أي�ض ًا تفاهم ب�أن ال�سلطات لن ت�ستخدم القوة �إال ب�شكل
حمدود ،يف مقابل عدم انخراط ال�شعب يف الق�ضايا ال�سيا�سية .هذا االتفاق ال�ضمني �أ�ضفى
�صدق ّية على الفكرة القائلة ب�أن «تكلفة مقاومة الظلم تفوق تكلفة اال�ستكانة له» 16.وقد �أ ّكد ذلك
االتفاق ملعظم ال ُعمانيني �أن ال�سيا�سة لعبة خطرية ،و�أن مبقدورهم �أن يتمتّعوا بحياة ُمر�ضية جد ًا
�إن هم مل ّ
يتدخلوا فيها.
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كان حلقيقة �أن �أهم التظاهرات وقعت يف مدينة �صحار ،التي لها تاريخ غني يف جمال التجارة
يعود �إىل �آالف ال�سنني ،رمز ّية فاقعة .فحتى �أوائل العقد املا�ضي ،ظلت �صحار مدينة ريفية
�أهملتها عملية التحديث التي جرت بعد العام � ،1970ش�أنها يف ذلك �ش�أن املراكز الإقليمية
الأخرى .ولعل عدم وجود فر�ص عمل يف �شمال ُعمان (�إىل جانب الوظائف الأخرى يف الفروع
املحلية للحكومة والقطاع العام) ي�ساعد على تو�ضيح ال�سبب يف �أن الكثري من املواطنني ال ُعمانيني
من الباطنة كانوا حا�ضرين بقوة يف قوات الأمن يف الإمارات العربية املتحدة حتى بداية القرن
17
احلادي والع�شرين.
يف هذا ال�سياق ،اعت رُِب قرار احلكومة ب�إن�شاء موقع �صناعي ومنطقة حرة ،بحيث يكون معر�ض ًا
دولي ًا للتن ّوع االقت�صادي يف البالد ،هبة من ال�سماء يف �صحار .ويف مقابل ا�ستثمارات �إجمالية
خمطط لها تبلغ  15مليار دوالر ،كان من املتو ّقع ر�سمي ًا �أن يو ّفر املوقع ،الذي دخل ح ّيز اخلدمة
منذ العام � ،2002أكرث من � 8آالف فر�صة عمل مبا�شرة ،و� 30ألف فر�صة �أخرى غري مبا�شرة يف
املنطقة بحلول العام .2015
مع ذلك ،تف ّكك الن�سيج االجتماعي يف �صحار عندما حت ّولت خالل �سنوات قليلة من بلدة
ريفية �صغرية وهادئة �إىل العا�صمة ال�صناعية للبالد� .إذ انفجرت فقاعة التفاوت االجتماعي،
يف ظل وجود جيوب من الرثوة (مبا يف ذلك مناطق فاخرة اليدخلها غري املقيمني �إال عرب
خم�ص�صة للمدراء التنفيذيني املغرتبني من املجموعات ال�صناعية التي متار�س
حواجز ،وهي ّ
يج ِن ال�سكان
الأن�شطة التجارية يف امليناء) تتباين ب�صورة حا ّدة مع بقية املنطقة ،حيث مل ْ
الفوائد االقت�صادية للتنمية ،وعانوا من الركود �أو تدنيّ م�ستوى معي�شتهم ب�سبب الزيادة يف
التكاليف التي رافقت ذلك .كما �ساعد التل ّوث الناجت عن ال�صناعات يف ميناء �صحار يف �إثارة
مايج�سد التوتّرات الناجمة عن الأرباح الهائلة التي راكمها بع�ض
م�شاعر الإحباط ال�شعبي .ولعل
ّ
ّ
املطلعني على �أ�سرار النظام خالل فرتة االزدهار االقت�صادي يف املدينة ،هو نهب وحرق ال�سوق
املركزي الرئي�س يف �صحار« ،لولو» ،الذي ميتلك مبناه و�أر�ضه وزير املكتب ال�سلطاين ،علي
املعمري ،يف �أواخر �شباط/فرباير.
مت تكييف عبارة «ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام» ،التي �أ�صبحت �شهرية الآن وجرى تردادها يف
تون�س والقاهرة ،يف �سلطنة ُعمان يف العام  ،2011حيث مت حتويلها �إىل «ال�شعب يريد �إ�صالح
النظام» و«ال�شعب يريد �إ�سقاط الف�ساد» .وطالبت �شعارات �أخرى ،من قبيل «نعم ل ُعمان جديدة»،
و«نريد احلرية» ،و«قد تق ّيد �أيدينا ولكن الميكنك تقييد �أحالمنا يف حياة �أف�ضل» ،بالتغيري علن ًا.
ومتحورت الإ�ضرابات والتظاهرات التي انت�شرت ب�سرعة يف جميع �أنحاء البالد حول املطالبة
باملزيد من فر�ص العمل ،واتّخاذ تدابري للح ّد من ارتفاع الأ�سعار والتفاوت االجتماعي .كما
دعا املتظاهرون ال�سلطان �إىل ّ
التدخل �شخ�صي ًا لإنهاء عهد الوا�سطة والف�ساد يف القطاع العام،
عتبون فا�سدين �إىل ح ّد بعيد.
وحماكمة الوزراء َّ
ممن �أم�ضوا فرتات طويلة يف منا�صبهم و ُي رَ
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يف م�سقط ،كان االعت�صام الذي قاده مثقفون ونا�شطون يف جمال حقوق الإن�سان �أمام جمل�س
ال�شورى مبثابة رف�ض رمزي لت�أييد هيئة ُم َ
نتخبة المتتلك �سلطة حقيقية .طالب املتظاهرون �أي�ض ًا
بو�سائل �إعالم حرة ومفتوحة ،و�إ�صدار د�ستور يح ّل حم ّل القانون الأ�سا�سي ،و�ضمان الف�صل بني
ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،وقبل كل �شيء تعيني رئي�س للوزراء .ويف الوقت
نف�سه ،انت�شرت على �شبكة الإنرتنت روايات عن امل�ضايقات وانتهاكات حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
التي تقوم بها قوات الأمن ،ف�ض ًال عن �شجب ماو�صفها النقاد ب�أنها «دولة الأمن والبولي�س» .وكما
�أو�ضح �أحد املثقفني الذي �شارك يف العام  2012يف اعت�صام م�سقط« ،ال ُعمانيون مل ي�صمتوا
باختيارهم قبل العام  ،2011بل �أ�سكتهم النظام .كان ال�سكان ال ُعمانيون هادئني جد ًا ب�سبب
القمع واخلوف« :التتحدث يف �أمور ال�سيا�سة� :سي�أخذونك خلف ال�شم�س!» يف العام  ،2011مت ّكن
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ال ُعمانيون من التح ّرر من �سلطنة اخلوف».
أعم ،يف حني كانت االحتجاجات يف جميع �أنحاء البالد مدفوعة �أ�سا�س ًا بق�ضايا
ب�صورة � ّ
اجتماعية واقت�صادية ،ث ّمة ُبعدان �آخران جديران باملالحظة� .أو ًال ،على الرغم من �أن عمليات
التعبئة مل ُت َّ
نظم على �أُ ُ�س�س طائفية �أو تر ّكز على مطالب طائفية ،لعب الإ�سالميون دور ًا حا�سم ًا
يف توجيه ال�سخط ،رمبا لي�س ب�سبب جاذبية �إيديولوجياتهم يف ح ّد ذاتها ،بل لأنهم ق ّدموا واحد ًا
من اخلطابات القليلة امل�ضادة و�أ�شكال التنظيم اجلماعي التي ميكن حلظها ب�سهولة .كان ت�أثري
خاليا الإخوان امل�سلمني و�شبكاتهم ال�س ّرية ظاهر ًا يف احتجاجات �سور و�صاللة و�صحار ،وكان
بالإمكان ر�ؤية ت�أثري خاليا ال�سلفيني يف العديد من احتجاجات الباطنة ،وخ�صو�ص ًا تلك املوجودة
يف �صحار و�شنا�ص 19.وقد مت ّكنت كل هذه اجلماعات� ،إ�ضافة �إىل الإبا�ضيني وق�سم كبري من
املثقفني العلمانيني ال�شباب ،من التن�سيق ب�صورة ف ّعالة ،خ�صو�ص ًا يف �صحار.
ثاني ًا ،ظلت املنطقة الداخلية ،معقل الإمامة الإبا�ضية ،حيث ي�شيع الفقر يف الغالب كما
يف�سر تاريخ ُعمان يف القرن
هي احلال يف الباطنة وظفار ،مبن�أى عن الربيع ال ُعماين .ورمبا ّ
الع�شرين هذه احل�صانة باعتبارها �أكرث من خ�صو�صية �إبا�ضية .ففي خم�سينيات القرن
املا�ضي ،ن�ش�أ �صراع بني الإمامة الإبا�ضية التي كانت ت�سيطر على املناطق الداخلية يف ُعمان
منذ العام  ،1920وبني ال�سلطان �سعيد بن تيمور ،الذي كان يحظى بدعم بريطانيا ،والذي كانت
�سيادته الكاملة تقت�صر على الباطنة وم�سقط و�صاللة .وقد �أو�ضح نا�شط على �شبكة الإنرتنت
من منطقة الداخلية ذلك قائ ًال« :التزال ذكرى احلرب يف خم�سينيات القرن املا�ضي ح ّية يف
الأذهان ،عندما ق�ضت قوات ال�سلطان والربيطانيني على الإمامة .ويتذ ّكر النا�س يف ُعمان كيف
كان البو�سعيديون �سيئني وهم يعرفون �أنهم جميع ًا مت�شابهون» ،ماجعلهم مرت ّددين يف حت ّدي
ال�سلطان احلايل .وقد اليكون الأمر كذلك يف حمافظة ظفار حيث لدى النا�س هناك الذكرى
نف�سها للحرب �ضد ال�سلطان ،بيد �أن الأمر خمتلف لأن هذه الذكرى جيدة» .و�أ�ضاف النا�شط:
20
«لقد انت�صروا يف احلرب وطردوا والد قابو�س».
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نظر ًا �إىل هذا الإرث التاريخي ،كان قابو�س دائم ًا حري�ص ًا للغاية على عدم التفريط باملنطقة
الداخلية يف ُعمان .فقد ُم ِنح زعماء القبائل ورجال الدين من املنطقة ،على وجه اخل�صو�ص،
منا�صب بارزة يف الدولة اجلديدة ،وكانوا ميتلكون حرية
�أبناء املنطقة الداخلية يف ُعمان لهم متثيل زائد
الو�صول ب�سهولة �إىل ال�سلطة املركزية� .أبناء املنطقة الداخلية
يف جميع القوى الأمنية ووزارات الداخلية والعدل
يف ُعمان لهم متثيل زائد يف جميع القوى الأمنية ووزارات
والرتاث والثقافة.
الداخلية والعدل والرتاث والثقافة .وبالتايل ،كان ال�شعور
بتخ ّلي الدولة املركزية الذي �شهدته الباطنة واجلماعات
الأخرى منذ العام � ،1970أق ّل و�ضوح ًا يف منطقة الداخلية.
عالوة على ذلك ،وخالف ًا ملا حدث يف �صحار و�صاللة ،حيث عانى الن�سيج االجتماعي ب�صورة
كبرية نتيجة حت ّولهما ال�سريع من جمرد بلدتني ريفيتني �إىل مدينتني �صناعيتني ،اليزال التكوين
االجتماعي التقليدي م�ستق ّر ًا يف منطقة الداخلية .وقد جنح ذلك حتى الآن يف حتقيق التوازن
بني التفاوت االجتماعي املتزايد والإحباط الناجم عن عملية التحديث التي جرى تنفيذها
ب�صورة �سيئة� .إذ يحظى مفتي �سلطنة ُعمان ،وهو �إبا�ضي من منطقة الداخلية ،وامل� ّؤ�س�سة الدينية
الإبا�ضية بقدر كبري من االحرتام ،ونادر ًا ماجرى الطعن بت�صريحاتهما منذ العام  ،1970حيث
ي�ؤ ّيد الطرفان ب�صورة دائمة احلفاظ على النظام االجتماعي وال�سيا�سي القائم.
ت�ساعد هذه العوامل ،جنب ًا �إىل جنب مع ذكرى موجة اعتقاالت العام  2005بني النا�شطني
الإبا�ضيني ،يف تو�ضيح غياب االحتجاجات يف منطقة الداخلية .بيد �أن االحتجاجات ازدهرت
يف �صحار وم�سقط و�أماكن �أخرى ،وا�ضط ّر النظام �إىل الر ّد.

النظام ي�ستجيب
يف مواجهة اال�ستياء املتزايد ،اتّخذ النظام خطوات ع ّدة لتهدئة املحتجنيُ .ر ِفع احل ّد الأدنى
للأجور يف القطاع اخلا�ص للمواطنني بن�سبة  43يف املئة� ،إىل حواىل  520دوالر ًا �أمريكي ًا (200
ريال ُعماين) يف منت�صف �شباط /فرباير  .2011وق ّدم ال�سلطان قابو�س املزيد من التنازالت
يف � 27شباط/فرباير ،مبا يف ذلك منح بدل �شهري (نحو  390دوالر ًا �أو  150ريال ُعماين)
للباحثني عن عمل ،وتوفري � 50ألف فر�صة عمل جديدة لل ُعمانيني يف القطاع العام (يف الغالب
يف قطاعي الدفاع والأمن) ،وم�ضاعفة بدل ال�ضمان االجتماعي ال�شهري للأُ َ�سر املحتاجة
خم�ص�صات الطالب.
امل�ستحقة ،وزيادة ّ
يف �أوائل �آذار/مار�س ،ويف �أكرب عملية �إعادة تنظيم ملجل�س الوزراء خالل �أربعني �سنة� ،أقال
ال�سلطان قابو�س ثلث �أع�ضاء حكومتهَ ،مبن فيهم علي املعمري ،ووزير االقت�صاد الوطني� ،أحمد
مكي ،ووزير التجارة وال�صناعة ،مقبول ال�سلطان .كان الق�صد من تلك القرارات �إعادة الت�أكيد
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علن ًا على مركزية ال�سلطان عندما يتعلق الأمر بتج�سيد الوحدة الوطنية واملعركة �ضد الف�ساد.
ويف حني ا�ستقبلت القرارات ب�صورة �إيجابية ،مل تفعل �سوى القليل للنيل من عزم املحتجني،
وبالطريقة نف�سها مل يكن هناك �أثر ُيذ َكر للمبادرات جتاه الإ�سالميني ،مبا يف ذلك موافقة
ال�سلطان على �إن�شاء بنوك �إ�سالمية يف �أيار/مايو .2011
يف وقت الحق من �شهر �آذار/مار�س� ،أعلن ال�سلطان عن ن ّيته تو�سيع �صالحيات جمل�س
ال�شورى ل�سلطنة ُعمان ،الذي يتك ّون من جمل�س ال�شورى املنتخب وجمل�س الدولة املعينّ  ،والذي
كان دوره حمدود ًا جد ًا حتى هذه املرحلة .ولكن عندما دخلت القوات ال�سعودية والإماراتية �إىل
البحرين للم�ساعدة يف قمع االحتجاجات هناك ،بدا وا�ضح ًا �أن قابو�س ،على غرار نظرائه يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،مل يكن ينوي جتاوز ماكان يعتربه خط ًا �أحمر� ،أي �ضرورة �أن يبقى
مركز ال�سلطة ال�سيا�سية (اجلمع بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية) حق ًا �شخ�صي ًا له مغلق ًا
�أمام �أي نقا�ش.
�أظهر �شهرا ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو �أن القمع اليزال ا�سرتاتيجية ن�شطة خلنق الأ�صوات
املعار�ضة .فقد ُق ِتل متظاهر �آخر يف ا�شتباكات مع ال�شرطة يف �صحار يف ني�سان�/أبريل .و�أخلت
�شرطة مكافحة ال�شغب التج ّمعات ال�سلمية والد ّوارات .كما �أُلقي القب�ض على مئات املحتجني
وال�صحافيني والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان يف جميع �أنحاء البالد 21.و ُف ِر�ضَ ت ع�سكرة
متنامية ،مع زيادة كبرية يف �صالحيات ونقاط تفتي�ش ال�شرطة على الطرق امل�ؤ ّدية �إىل الإمارات
العربية املتحدة .ويف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو  ،2011نال �أكرث من � 100شخ�ص �أحكام ًا
بال�سجن ،و�صل بع�ضها �إىل خم�س �سنوات ،ب ُت َهم مثل «حيازة مواد بق�صد �صنع متفجرات لن�شر
22
الرعب» ،و«التج ّمع غري القانوين» ،و«تخريب وتدمري املمتلكات العامة واخلا�صة».
ومع ذلك ،من اجلدير بالذكر �أن عدد ًا من الأ�ساليب التي ا�ستخدمتها احلكومة يف املا�ضي
ملنع ظهور خطابات بديلة مل َت ُعد ف ّعالة.
�أظهر و�صف املتظاهرين املتك ّرر ب�أنهم رعاع وخم ّربون من جانب كبار امل�س�ؤولني وو�سائل
يعبون عن �آراء بديلة من دون اتّهامهم
الإعالم الوطنية ،عجز النظام عن قبول �شرعية من كانوا رّ
بخرق النظام العام .كما اتّهمت احلكومة املتظاهرين ب�أنهم يخ�ضعون �إىل النفوذ الأجنبي ،وهي
طريقة جم ّربة لت�شويه �سمعتهم ومطالبهم .ويف �أعقاب �إعالن احلكومة قبل ب�ضعة �أ�سابيع �أنها
جت�س�س مدعومة من دولة الإمارات ا�ستهدفت القيادة ال ُعمانية 23،ع ّممت قوات
ك�شفت �شبكة ّ
الأمن ر�سائل ن�صية غ ّذت ال�شائعات عن تو ّرط �إماراتي مفرت�ض يف تنظيم احتجاجات �صحار.
ومع ذلك ،ف�شلت هذه اال ّدعاءات التي ال �أ�سا�س لها يف جذب قد ٍر كب ٍري من االهتمام.
جرت �أي�ض ًا حماوالت ل�شراء ذمم �أفراد ُيعت َقد �أنهم قادة االحتجاجات ،من خالل عر�ض
الأموال واملنا�صب يف الإدارات احلكومية عليهم ،لكن من دون �أن حترز �أي جناح .ات�صلت
ال�شرطة وامل�س�ؤولون يف وزارة القوى العاملة مبا�شرة بالر�ؤ�ساء التنفيذيني و�إدارات املوارد
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الب�شرية يف ال�شركات اخلا�صة يف الباطنة ،و�أعطوهم تعليمات بتوفري وظائف بني ع�شية
و�ضحاها (ت�صل �أحيان ًا �إىل  50وظيفة) لـ«�شباب د ّوار �صحار» ،والذين ح�صلوا على �أ�سمائهم
24
من امل�س�ؤولني احلكوميني.
جل�أت ال�سلطات �أي�ض ًا �إىل زعماء القبائل للم�ساعدة يف ا�ستعادة الهدوء .فمنذ �سبعينيات
القرن املا�ضي ،ا�ستقطبت ال�سلطات ال ُعمانية القبائل ومنحت زعماءها الهدايا النقدية والعينية
ل�ضمان والئهم للنظام .وقد ت�ص ّرف �شيوخ القبائل ،الذين يح�صل الكثري منهم على رواتب
�شهرية كموظفي دولة ،كو�سطاء بني �أفراد القبائل وبني جهاز الدولة .كان الق�صد من ذلك
تعزيز الوالء القبلي للأفراد ،واحليلولة دون ظهور عمليات تعبئة �سيا�سية �أو�سع.
ومن املثري لالهتمام �أن هذا التالعب بالهو ّيات املحلية والق�ضايا القبلية �أثبت �أي�ض ًا �أنه غري
ناجع يف العام  .2011فقد حاولت وزارة الداخلية �إ�شراك �شيوخ القبائل ومم ّثلي الدولة يف
الواليات ال�سرت�ضاء املحتجني يف منا�سبات عدة ووعد ال�شباب باحل�صول على وظائف يف قوات
فجة ،وهي �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أنه بعد
الأمن .بيد �أن املتظاهرين رف�ضوا هذه الو�ساطة ب�صورة ّ
عقود من �سيا�سة اال�ستقطاب التي اتّبعها قابو�س ،تراجع امل�ستوى الفعلي للهيبة وال�سلطة اللتني
يتمتّع بهما زعماء القبائل ب�صورة حا ّدة.
ويبدو من الوا�ضح �أي�ض ًا �أن ال�سلطات كانت تفتقر �إىل فهم دقيق لالحتجاجات .وعلى الرغم
من كل الأد ّلة املتوفرة على �أن �إ�سقاط النظام مل يكن �أبد ًا على �أجندة املحتجني يف العام ،2011
�سرعان ما ا�ستخدمت التحقيقات الأمنية م�صطلح «معار�ض» 25.و ّفر هذا التكتيك لل�سلطات
فر�صة ت�شويه �سمعة املتظاهرين ،بيد �أن من املحتمل �أنها كانت تبحث عن تنظيم �س ّري وا�ضح
املعامل بعيد ًا عن التن�سيق الفعلي الفو�ضوي بني االعت�صامات املختلفة واحلماقات التي �شابت
ت�صرفاتها.
كما اتّخذ النظام خطوات �أخرى تهدف �إىل ت�شديد الأحكام القانونية التي جت ّرم التعبري
عن �آراء م�ستق ّلة �أو انتقادية .يف �شباط/فرباير  ،2011فر�ض قانون جرائم الإنرتنت اجلديد
ال�صادر مبر�سوم �سلطاين عقوبة ال�سجن ملدة ت�صل �إىل ثالث �سنوات ،على ا�ستخدام الإنرتنت
لـ«�إنتاج �أو ن�شر �أو توزيع �أو �شراء �أو حيازة كل مامن �ش�أنه انتهاك الأخالق العامة» �أو «امل�سا�س
بالنظام العام �أو القيم الدينية» .وبعد ب�ضعة �أ�سابيعُ ،و ِّ�س َعت �صالحيات النائب العام مبوجب
مر�سوم �سلطاين ،حيث �أُ�س ِن َدت كل ال�سلطات التي يتمتّع بها املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
�إىل النائب العام .وكما �أو�ضح �صحايف مايل ُعماين بارز ،ف�إن «النائب العام م�س�ؤول مبا�شرة
26
�أمام ال�سلطان (الآن) ،وميكنه �أن يحقق مع �أي �شخ�ص».
و�سع ال�سلطان قابو�س �صالحيات ال�شرطة ،و�سمح لها باحتجاز الأفراد
ويف �أيار/مايو ّ ،2011
من دون �أمر اعتقال ملدة ت�صل �إىل خم�سة ع�شر يوم ًا قبل �إحالتهم �إىل املحكمة ،وملدة ت�صل �إىل
ثالثني يوم ًا من دون تهمة «على اجلرائم التي تتع ّلق بالأمن الوطني �أو الواردة يف قانون مكافحة
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الإرهاب».
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011مت تعديل مواد عدة من قانون العقوبات مبوجب مر�سوم
�سلطاين ،وفر�ض عقوبات بال�سجن على «ن�شر �أخبار كاذبة �أو بيانات �أو �شائعات من �ش�أنها �أن
ن�صت �إحدى
حت ّر�ض اجلمهور �أو تنال من هيبة الدولة �أو ت�ضعف الثقة يف الو�ضع املايل» .وقد ّ
املواد اجلديدة على �أن «يعاقب بال�سجن من �شهر واحد �إىل �سنة واحدة كل من ي�شارك يف جت ّمع
اليق ّل عن � 10أ�شخا�ص ،بن ّية الت�أثري على النظام العام» .هذه التعديالت ج ّرمت الطابع اخلا�ص
لالحتجاجات ،و�صو ًال �إىل الأ�ساليب التي ت�ستخدمها (احلواجز على �سبيل املثال) ومظهر
املحتجني (مثل ارتداء الأقنعة �أو احلجاب يف مكان عام �أو �أي عملية تخ ّفي �أخرى متنع حتديد
الهوية).
يف ال�شهر نف�سه ،ويف �سياق حماولة ملمار�سة مزيد من ال�سيطرة يف جميع �أنحاء البالد ،ح ّولت
عملية �إعادة تنظيم �إداري جميع املناطق �إىل حمافظات ،بحيث يعمل جميع املحافظني (با�ستثناء
حمافظي م�سقط وظفار اللذين لهما مرتبة وزير) حتت الرقابة ال�صارمة لوزير الداخلية.

تنازالت م� ّؤ�س�سية حمدودة
حتى عندما حت ّرك النظام لقمع املعار�ضة ،ق ّدم ال�سلطان تنازالت عدة تهدف �إىل الت�أكيد على
اهتمامه بتط ّلعات اجلمهور �إىل قدر �أكرب من امل�شاركة يف عملية �صنع القرار.
�ص ّوت �ستة و�أربعون يف املئة من الأ�شخا�ص امل� ّؤهلني لالنتخاب يف انتخابات جمل�س ال�شورى
يف العام  .2011ومن املحتمل �أن ن�سبة الإقبال هذه ،وهي ن�سبة �أعلى مما كانت عليه يف العام
 ،2007مت ّثل انعكا�س ًا لتو ّقعات ال ُعمانيني «ب�أن يطالب املجل�س الذي انتخب ذلك العام ب�إ�صالحات
�أكرب .وتناف�س املر�شحون الذين بلغ عددهم  1133ب�صورة م�ستق ّلة ،لأن النظام يحظر الأحزاب
واملنابر ال�سيا�سية .والواقع �أن قواعد حملة العام  2011االنتخابية كانت مق ِّيدة مثل القواعد
التي كانت ّ
تنظم انتخابات العام  2003والعام  ،2007با�ستثناء �أن للمر�شحني احلق يف عقد
اجتماعات عامة يف ال�صاالت �أو اخليم االنتخابية لأول مرة .وقد مت ال�سماح للمر�شحني بو�ضع
املل�صقات ،وتعليق الالفتات يف ال�شوارع والأماكن العامة ،والإعالن على �شا�شات التلفزيون ويف
ال�صحف .غري �أنه مل ُي�س َمح لهم مبناق�شة موا�ضيع عامة (مثل دور الدين يف املجتمع �أو الف�صل
بني ال�سلطات) �أو بتنظيم حملة انتخابية عامة باال�شرتاك مع مر�شح من حمافظة �أو والية
�أخرى .وقد جرى تنظيم معظم احلمالت االنتخابية يف جمال�س منازل �شيوخ القبائل ،ولكن
�أي�ض ًا من خالل �شبكات مبا�شرة و�شخ�صية.
وكما كانت احلال يف انتخابات العام  2003والعام  ،2007كانت املح�سوبية واالنتماءات القبلية
والعرقية والأموال التي يقدمها املر�شحون �أي�ض ًا حم ّددات رئي�سة خليارات الناخبني 27.وكانت
النتيجة املهمة الوحيدة لهذه االنتخابات �أنه مت انتخاب ثالثة رجال �شاركوا يف االحتجاجات يف
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وقت �سابق من العام.
بعد خم�سة �أيام من االقرتاع ،وفى ال�سلطان بتع ّهده الذي قطعه على نف�سه يف �آذار/مار�س
وع ّدل النظام الأ�سا�سي لتو�سيع �صالحيات جمل�س ُعمان .يف ال�سابق مل يكن يف و�سع املجل�س
�سوى ا�ستجواب الوزراء الذين لي�ست لهم عالقة بالوزارات ال�سيادية (اخلارجية والدفاع واملالية
والداخلية والنفط) وتقدمي التعديالت يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والبيئية �إىل
جمل�س الوزراء ،الذي يتك ّون من �أع�ضاء احلكومة واملك ّلف بتنفيذ ال�سيا�سات املق ّررة من جانب
ال�سلطان� .سمحت التعديالت التي �أدخلت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011ملجل�س ُعمان ب�صياغة
القوانني مببادر ٍة منه .ويجب �أن تحُ ال القوانني �إىل جمل�س الوزراء ملراجعتها� .إ�ضافة �إىل ذلك،
يجب �أن تحُ ال م�شاريع القوانني التي يع ّدها جمل�س الوزراء �إىل جمل�س ُعمان لإقرارها �أو تعديلها
قبل عر�ضها على ال�سلطان ،الذي ميكنه �إعادتها �إىل جمل�س ُعمان لإعادة النظر فيها.
مع ذلك ،مل تكن هذه الإ�صالحات كافية لتحقيق الآمال الوا�سعة ب�أن يتح ّول جمل�س ُعمان
�إىل هيئة ت�شريعية حقيقية .فالتزال هناك قيود خطرية مفرو�ضة على ال�صالحيات الت�شريعية
ملجل�س ُعمان� .إذ يجب �أن يق ّدم جمل�س الوزراء القوانني «التي تقت�ضيها امل�صلحة العامة»
�إىل ال�سلطان مبا�شرة .وال ُي�س َمح ملجل�س ُعمان �إال بتقدمي التو�صيات (جمل�س الوزراء ح ّر يف
جتاهلها) ب�ش�أن م�شاريع التنمية وامليزانية ال�سنوية للدولة ،والتي يتم �إعدادها من جانب جمل�س
28
ير�أ�سه ال�سلطان.
منحت التعديالت اجلديدة جمل�س ال�شورى القدرة على انتخاب رئي�سه 29.وعلى الرغم من
�أنه اليزال يف و�سع جمل�س ال�شورى ا�ستجواب بع�ض الوزراء ،الذين يجب �أن ير�سلوا �إليه تقرير ًا
�سنوي ًا عن �أن�شطتهم ،ف�إنه مع ذلك الي�ستطيع ا�ستجواب الوزراء الذين يتو ّلون الوزارات ال�سيادية.
والأهم من ذلك هو �أن �آراء وقرارات هذه الهيئات لي�ست ملزمة لل�سلطان ،الذي ي�صدر القوانني
30
وميكنه ح ّل املجل�سني.
يف اجلل�سة االفتتاحية ملجل�س ُعمان يف  31ت�شرين الأول�/أكتوبر� ،أدىل ال�سلطان ب�أول خطاب
علني له طال انتظاره منذ بدء االحتجاجات .غري �أن اخلطاب مل يت�ضمن �أي �إعالنات كربى،
با�ستثناء وعد مبكافحة البطالة والف�ساد ،الأمر الذي خ ّيب �آمال الكثريين.
و�سع ال�سلطان �صالحيات جمل�س ال�شورى ،تزايدت االنتقادات ل�سيا�سات
ومع ذلك ،وبعد �أن ّ
احلكومة وا�ستجواب الوزراء ،مايعك�س عدم ثقة ال ُعمانيني العامة ب�أع�ضاء جمل�س الوزراء .ومل
ت�ؤ ّد التغطية احل ّية جلل�سات الأ�سئلة الربملانية على قناة التلفزيون الوطني (و�إعادة توزيعها على
نطاق وا�سع على و�سائل الإعالم االجتماعية) �سوى �إىل زيادة ظهور ه�ؤالء املمثلني َ
املنتخبني على
امل�ستوى الوطني ،والذين �أظهر تغيرّ نظرتهم �إىل م�س�ؤولياتهم ومواقفهم يف ميزان القوى العام
تطور ًا نوعي ًا عن نظرة �أ�سالفهم.
كان بع�ض �أع�ضاء جمل�س ال�شورى م�ص ّممني على ا�ستخدام ال�شرعية ال�شعبية التي ا�ستم ّدوها
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من �صناديق االقرتاع ،واال�ستفادة من قرار ال�سلطان مبنح املجل�س املزيد من الفر�ص للتعبري
عن ر�أيه (على الأقل ر�سمي ًا) ،كما ر�أينا يف اختبار القوة يف العام  2012بني جمل�س ال�شورى
وجمل�س الوزراء.
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب من ذلك العام ،وافق جمل�س ال�شورى ر�سمي ًا على ت�شكيل جلنة
دائمة للدفاع والأمن والعالقات اخلارجية 31،تغطي ق�ضايا ال�سيادة التي كانت من �صالحيات
جمل�س الوزراء بال منازع .ج ّدد املجل�س تفوي�ض اللجنة يف العام  .2013ولكن يف حني رف�ض
جمل�س الوزراء املبادرة ب�صورة �سمجة ،ف�إن ال�سلطان مل يعار�ض القرار ر�سمي ًا .يف �سياق مابعد
ج�سد فيه �أع�ضاء جمل�س الوزراء الت�ص ّور ال�سائد لنخبة م�شغولة باحلفاظ
الربيع العربي ،والذي ّ
على امتيازاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية ،كان قابو�س يو ّفر ملجل�س ال�شورى م�ساحة للتنفي�س عن
امل�شاعر .بيد �أن ذلك كان �أي�ض ًا تذكري ًا وا�ضح ًا لأع�ضاء جمل�س الوزراء ب�ضعفهم ال�سيا�سي،
وحقيقة �أن م�صريهم ال�سيا�سي يعتمد على ح�سن نوايا ال�سلطان.
و�أعلن مر�سوم �سلطاين �صدر يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2011عن �إن�شاء جمال�س بلدية يف جميع
حمافظات ال�سلطنة احلادية ع�شرة ،وهي خطوة �أخرى كانت تهدف �إىل �إظهار اهتمام قابو�س
بتط ّلعات ال�سكان �إىل مزيد من امل�شاركة يف �صنع القرار .يف ال�سابق كانت حمافظة م�سقط هي
الوحيدة التي لها جمل�س بلدي (معينّ بالكامل) .ومع ذلك ،مل يكن لهذا الإ�صالح �سوى ت�أثري
ُ
املجال�س البلدية التي تت�ألف من
املحافظ الذي يع ّينه ال�سلطان
حقيقي حمدود جد ًا .وير�أ�س
َ
�أع�ضاء مي ّثلون الواليات ،ويتم انتخابهم باالقرتاع العام ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ،ف�ض ًال
عن �أع�ضاء مي ّثلون الوزارات بحكم منا�صبهم .ميتلك ه�ؤالء الأع�ضاء �صالحيات ا�ست�شارية
فقط ،ويق ّدمون �آراءهم وتو�صياتهم ب�ش�أن تطوير اخلدمات البلدية يف املحافظة (البنية التحتية
وال�صحة وال�ضرائب املحلية و�أ�شياء م�شابهة).
يف كانون الأول/دي�سمرب � ،2012أجرت ُعمان �أول انتخابات بلدية يف تاريخها� .شارك يف
الت�صويت مايزيد قلي ًال عن ن�صف جمموع الناخبني البالغ عددهم  447500واملدرجني يف نظام
بطاقة الهوية الإلكرتونية يف البالد .رف�ضت جلنة االنتخابات ما اليق ّل عن  50طلب تر�شيح
32
قدمها �أفراد �شاركوا يف احتجاجات العام « 2011لأ�سباب �أمنية».
يف �شباط/فرباير � ،2012أعاد ال�سلطان هيكلة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،الذي ي�شرف على
الق�ضاء ،وي�صادق على الرت�شيحات ل�شغل منا�صب يف ال�سلك الق�ضائي واملحكمة الإدارية
والنيابة العامة ،ويقرتح ويراجع م�شاريع القوانني ب�ش�أن امل�سائل الق�ضائية .ويف حني زادت
الإ�صالحات ا�ستقاللية جمل�س الق�ضاء الأعلى عن وزير العدل ،ف�إنها �أعادت �أي�ض ًا ت�أكيد �أولوية
ال�سلطان و�سيطرته على جميع هذه ال�سلطات ،لأن ال�سلطان ير�أ�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ويجب
�أن ي�صادق على �أي قرارات يتّخذها املجل�س يف حال غيابه.
يف حماولة �أخرى من النظام لإظهار ت�صميمه على حماربة الف�ساد امل�ست�شري يف م� ّؤ�س�سات
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الدولة ،جرى تو�سيع �صالحيات جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة مبوجب مر�سوم �سلطاين.
املو�سعة الك�شف عن املخالفات املالية والإدارية ،و�ضمان ال�شفافية يف
وت�شمل مهمة اجلهاز ّ
املعامالت املالية والإدارية ،وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن كيفية جت ّنب ت�ضارب امل�صالح.
تخ ّللت نهاية العام  2013وربيع العام � 2014سل�سلة من التقارير التي تعلن عن مالحقات
ق�ضائية و�إدانات مل�س�ؤولني حكوميني ورجال �أعمال بتهم خمتلفة تتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلطة وغ�سيل الأموال والف�ساد 33.وقد متت حماكمة حواىل  40من موظفي اخلدمة املدنية
ورجال الأعمال يف ق�ضايا ف�ساد منذ العام  .2013وكان من بني �أبرز الأ�شخا�ص الذين متت
حماكمتهم الأمني العام ال�سابق لوزارة االقت�صاد الوطني ،حممد اخل�صيبي ،ورجل الأعمال
الهندي ب .حممد علي ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ملجموعة «جلفار»� ،أكرب �شركة بناء يف �سلطنة ُعمان،
واملدير التنفيذي ل�شركة النفط ال ُعمانية اململوكة للدولة �أحمد الوهيبي الذي �أم�ضى �سنوات
طويلة يف اخلدمة .على الرغم من كل الآمال التي ُع ّلقت على جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة ور�سالته الطموحة ،مل يكن الأ�شخا�ص الذين تو ّرطوا يف هذه الق�ضايا من بني الالعبني
وج�سدوا ت�ضارب امل�صالح بني
االقت�صاديني وال�سيا�سيني الكبار الذين �أثاروا غ�ضب املحتجني ّ
ال�سيا�سة والأعمال منذ �سبعينيات القرن املا�ضي.

ا�ستمرار اال�ضطرابات
مل تكن جمموعة التنازالت ال�سيا�سية واملبادرات اخلريية الكيفية واحلمالت القمعية القا�سية
على الأ�صوات املعار�ضة كافية لت�أكيد قب�ضة الدولة وقمع
مل تكن جمموعة التنازالت ال�سيا�سية واملبادرات
االحتجاجات .وبالتايل� ،أ�صبح الإحباط ال�شعبي من بطء
اخلريية الكيفية واحلمالت القمعية القا�سية على
وترية الإ�صالح جل ّي ًا مرة �أخرى يف �أيار/مايو  .2012فقد
الأ�صوات املعار�ضة كافية لت�أكيد قب�ضة الدولة وقمع
�أ�ضرب حواىل  1000من عمال النفط مطالبني بتح�سني
االحتجاجات.
الأجور وظروف العمل .يف الوقت نف�سه ،تط ّورت االحتجاجات
مرة �أخرى يف �صحار دعم ًا لع�ضو جمل�س ال�شورى طالب
املعمري ،وهو �أ�ستاذ �سلفي للأدب العربي يف جامعة �صحار يف الأربعني من العمر ،والذي واجه
دعوات من النائب العام برفع ح�صانته الربملانية بعدما و�ضع بيانات على �صفحته يف موقع
فاي�سبوك تنتقد كبار امل�س�ؤولني يف وزارة الإ�سكان .هذا الن�شاط ال�سيا�سي للمعمري ،وخ�صو�ص ًا
دوره كمدافع عن �ضحايا التل ّوث يف منطقة �صحار ال�صناعية ،كان حا�سم ًا يف انتخابه لع�ضوية
جمل�س ال�شورى يف العام .2011
يف �أوائل حزيران/يونيو  ،2012ه ّدد النائب العام ،الذي ُعينّ �شقيقه مدير ًا جلهاز الأمن
الداخلي برتبة وزير مبوجب مر�سوم ملكي يف العام  ،2013باتّخاذ «كل الإجراءات القانونية
املنا�سبة» �ضد الكتّاب واملد ّونني وامل�شاركني يف االعت�صامات الذين ت�ص ّرفوا على نحو «يناق�ض
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قيم و�أخالق املجتمع ال ُعماين» بهدف «امل�سا�س مب�صالح الأمن القومي وامل�صالح العامة».
و�أعقبت ذلك حملة جديدة على املجتمع املدين يف �صيف العام  ،2012ما �أ ّدى �إىل �صدور �أحكام
بال�سجن (تراوحت بني �ستة �أ�شهر وثمانية ع�شر �شهر ًا) على �أكرث من � 40شخ�ص ًا بتهم خمتلفة
تتعلق بـ«التج ّمع غري القانوين» ،و«خمالفة قانون جرائم املعلومات» ،و«الت�شهري بال�سلطان» .وقد
�أ�صبحت اال�شتباكات بني �شرطة مكافحة ال�شغب وبني ال�شباب املحليني حول �صحار �شائعة جد ًا
يف العامني  2012و� 2013إىل احل ّد الذي مت فيه فر�ض حظر التج ّول ون�شر عربات مد ّرعة يف
مناطق خمتلفة.
لل�سجال االجتماعي وال�سيا�سي،
طي املرحلة الدقيقة ّ
يف متوز/يوليو  ،2013حاول ال�سلطان ّ
التي بقيت مفتوحة طيلة العامني ال�سابقني ،والتي �أرادت ال�سلطات اعتبارها فرتة فا�صلة
م�ؤ�سفة .ومبنا�سبة الذكرى الثالثة والأربعني العتالئه العر�ش� ،أ�صدر قابو�س عفو ًا عا ّم ًا و�أمر
و�سجنوا لأ�سباب �سيا�سية .و�أمر
ب�إطالق �سراح جميع الأفراد الذين �صدرت �أحكام �ضدهم ُ
ال�سلطان �أي�ض ًا ب�إعادة الأ�شخا�ص الذين مت ف�صلهم من وظائفهم يف القطاعني اخلا�ص والعام
بعد احتجاجات .2012-2011
التع�سفي للنا�شطني .ووفق ًا ملنظمة «هيومن
مع ذلك ،ا�ستمرت �أعمال الرتهيب واالعتقال ّ
رايت�س ووت�ش» ،مت «�سحق احلقوق الأ�سا�سية ب�صورة روتينية» منذ ذلك احلني 34.واعتُقل
النا�شط يف جمال حقوق الإن�سان �سعيد ج ّداد مرة �أخرى بعد ب�ضعة �أيام من العفو ال�سلطاين،
حيث واجه اتهامات بـ«�إ�ضعاف مكانة الدولة وهيبتها» ،بعد دعواته �إىل �إجراء �إ�صالحات
�سيا�سية واجتماعية ،واالت�صال مع هيئات حقوق �إن�سان �أجنبية .ويف ال�شهر نف�سه� ،أ ّدى جت ّدد
التظاهرات واحل�صار املفرو�ض على املنطقة ال�صناعية يف �صحار �إىل حملة جديدة قامت بها
�شرطة مكافحة ال�شغب و�إىل املزيد من االعتقاالت.
يف �أيار/مايو ومتوز/يوليو � ،2014أُلقي القب�ض على �أربعة من رجال الأعمال وموظفي
اخلدمة املدنية من �صحار والربميي ،بالقرب من حدود دولة الإمارات ،وعلى اثنني من املد ّونني،
واحتجزوا يف مكان �س ّري .كما اعتُقل املح ّرر البارز يف املجلة الإلكرتونية امل�ستقلة «مواطن»،
حممد الفزاري ،والذي كان قد �أُفرج عنه بعد العفو ال�سلطاين يف �أذار/مار�س  ،2013مرة �أخرى
من دون مذ ّكرة �أو تهم حم ّددة يف �أيلول�/سبتمرب  35.2014وهذا ماحدث بعد �شهر واحد للكاتب
وال�شاعر �سعيد الدارودي ،بعد و�ضعه بيان ًا انتقادي ًا على �صفحته يف موقع فاي�سبوك 36،والثنني
من املد ّونني يف ت�شرين الثاين/نوفمرب .ومت الإفراج عنهم جميع ًا بعد �أ�سابيع عدة من االحتجاز
يف احلب�س االنفرادي ومن دون توجيه اتهامات �إليهم .ويف كانون الأول/دي�سمرب ا�ستهدفت
حملة الرتهيب التي �سبق �أن قام بها الأمن ال ُعماين جم ّدد ًا املداف َع عن حقوق الإن�سان �سعيد
ج ّداد والنا�شط يف جمال و�سائل الإعالم االجتماعية هالل البو�سعيدي ،الذي كان قد ُحكم عليه
يف العام  2012بال�سجن ملدة �سنة واحدة بتهمة امل�سا�س بالذات ال�سلطانية� .إ�ضافة �إىل ذلك،
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مت ا�ستدعاء الكاتب علي الرواحي و�أودع احلب�س االنفرادي ملدة خم�سة �أيام بعد ن�شره «تغريدة»
على ح�سابه يف موقع تويرت قال فيها �إن ُعمان �أ�صبحت «�شركة عائلية يديرها الل�صو�ص و�أبناء
ال�شعب هم زبائنها ،متجاهلني حقوقهم وكيفية املطالبة بها» 37.يف كانون الثاين/يناير ،2015
اعتُقل �سعيد ج ّداد وا�ستُدعي �إىل املحكمة ملواجهة تهم مفربكة بـ«النيل من هيبة الدولة».
وح ِكم على ع�ضو جمل�س ال�شورى طالب املعمري يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2014بعد �أكرث من
ُ
عام من االعتقال ،بال�سجن ملدة ثالث �سنوات بتهمة التج ّمع ب�صورة غري قانونية و�إ�ضعاف مكانة
الدولة وهيبتها 38.ويبدو �أن هذا احلكم القا�سي الذي ُفر�ض على �شخ�ص ُيعترب «زعيم ًا �سيا�سي ًا
حقيقي ًا» يف �شمال الباطنة ،كان مبثابة ر�سالة وا�ضحة �إىل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن �شبه حرية
التعبري التي �سمح بها النظام بعد العام  2011مل تعد م�سموحة 39،و�أن وجود برملان حقيقي يف
ُعمان ،يتمتّع ب�سلطات ت�شريعية فعلية ،هو بالت�أكيد لي�س على �أجندة النظام.
ويبدو �أن الر�سالة و�صلت .فبينما �أ�صبح ا�ستجواب الوزراء �أكرث �ضراوة بعد انتخابات العام
 ،2011تراجع ب�صورة كبرية منذ اعتقال طالب املعمري يف �آب�/أغ�سط�س  .2013وعلى الرغم
من تو ّفر �أدلة على وجود خمالفات مالية و�إدارية خطرية يف وزارة التعليم العايل عر�ضتها
ال�صحف املحلية يف �أوائل كانون الأول/دي�سمرب  40،2013مل يطلب جمل�س ال�شورى من الوزير
احل�ضو َر ال�ستجوابه �إال بعد مرور عام على ك�شف التجاوزات .يف الوقت نف�سه ،كان �أحد �أكرث
الأمثلة و�ضوح ًا على التح ّرر اخلجول ملجل�س ال�شورى الذي مت بعد العام  ،2011هو �أن اللجنة
الدائمة للدفاع والأمن والعالقات اخلارجية كانت نائمة تقريب ًا منذ العام .2013
وقد ا�ستمرت االحتجاجات العمالية �أي�ض ًا .ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر ّ ،2013
نظم معلمو
املدار�س احلكومية يف جميع �أنحاء البالد �إ�ضراب ًا ملدة �أربعة �أ�سابيع ،وهو الإ�ضراب الأطول
والأكرب على الإطالق .يف ذروة الإ�ضراب� ،شارك � 35ألف معلم مطالبني بهيكلة املرتّبات على
�أ�سا�س الأقدمية ومتكينهم من ت�شكيل نقابة منتخبة 41،ومت �إغالق  740من �أ�صل  1047مدر�سة
حكومية 24.بعد ب�ضعة �أيام ،ور ّد ًا على الإ�ضرابات التي �أ ّثرت على القطاعات االقت�صادية
الرئي�سة يف البالد منذ العام � ،2012أ�صدر وزير القوى العاملة قرار ًا جديد ًا يحظر الإ�ضرابات،
�أو التحري�ض عليها ،يف امل� ّؤ�س�سات التي تو ّفر «اخلدمات العامة الأ�سا�سية»�،أي املن�ش�آت وامل�صايف
النفطية واملوانئ واملطارات 43.ومع ذلك ،حدثت �إ�ضرابات �أخرى يف ال�شركات اخلا�صة البارزة،
44
مبا يف ذلك يف قطاعي البرتوكيماويات والبيع بالتجزئة ،يف ربيع العام .2014
خ ّول قانون اجلن�سية اجلديد (ال�صادر مبر�سوم �سلطاين يف �آب�/أغ�سط�س  )2014الدولة
�سلط َة جتريد املواطن ال ُعماين من جن�سيته �إذا «انخرط يف جماعة �أو حزب �أو تنظيم يتب ّنى
مبادئ �أو عقائد ميكن �أن ت�ض ّر مب�صالح ُعمان» �أو «عمل ل�صالح دولة �أجنبية ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،ومل ُي َل ِّب طلب احلكومة ال ُعمانية برتك هذا العمل خالل الأجل املح ّدد له» 45.ومن
الوا�ضح �أنه ميكن ا�ستخدام هذه الأحكام لتهديد �أو قمع املعار�ضة ال�سلمية.
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يف اجلانب االجتماعي واالقت�صادي� ،سعى النظام ،كما �أو�ضح �أحد ال�صحافيني« ،بكل
الو�سائل املنا�سبة �إىل منع حدوث حريق اجتماعي جديد» 46.وبينما ازداد عدد املنح الدرا�سية
للدرا�سة يف اخلارج ب�صورة كبرية� ،أعلن جمل�س الوزراء يف �شباط/فرباير  2013عن زيادة
بن�سبة  62يف املئة يف احل ّد الأدنى للراتب الإجمايل للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص،
والتي دخلت ح ّيز التنفيذ يف متوز/يوليو � 74.2013إ�ضافة �إىل ذلك� ،صدرت �أوامر �سلطانية يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب  2013بتوحيد جميع الدرجات واملرتّبات واملعا�شات التقاعدية للعاملني
يف القطاع العام ،على �أن تدخل ح ّيز التنفيذ اعتبار ًا من  1كانون الثاين/يناير  .2014عالوة
على ذلك ،وبهدف ت�شجيع توظيف املزيد من املواطنني ال ُعمانيني ،ق ّررت وزارة القوى العاملة
وقف �إ�صدار ت�أ�شريات للعمال غري ال ُعمانيني العاملني يف قطاعي البناء والتنظيف ملدة �ستة
48
�أ�شهر اعتبار ًا من  1ت�شرين الثاين/نوفمرب .2013
تو ّقعت درا�سة �أجرتها احلكومة ال ُعمانية �أن ترتفع فاتورة الأجور يف القطاع العام يف العام
 2014مبقدار  2.3مليار دوالر �أمريكي ،وهو مامي ّثل زيادة بن�سبة  39يف املئة يف الرواتب ُتدفع
من ميزانية الدولة .ي�أتي ذلك بعد زيادة بن�سبة  70يف املئة يف الإنفاق احلكومي بني العامني
49
 2011و.2014
يف �أواخر العام  2014و�أوائل العام � ،2015أ�صبح هبوط �أ�سعار النفط م�صدر ًا جديد ًا لل�ضغط.
فقد قال �صندوق النقد الدويل يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 50،2013إن من املتوقع �أن يت�ضاعف
ال�سعر الذي حتتاج �إليه البالد لتحقيق التوازن يف ميزانيتها �إىل حواىل  97دوالر ًا للربميل يف
العام  ،2014ارتفاع ًا من  54دوالر ًا يف املتو�سط بني  .2010-2006ويف حني تفرت�ض خطط
ميزانية � 2014أن متو�سط �سعر النفط هو  85دوالر ًا للربميل ،ف�إن امل�ستوى املتوقع يف ميزانية
العام  2015هو  75دوالر ًا للربميل .يف ظل هذه الظروف ،تتوقع ميزانية  2015عجز ًا قدره 6.5
مليار دوالر �أي حواىل  8يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،وهو مامي ّثل �أكرب عجز مايل يف
51
البالد منذ العام .1990
يف ظل تزايد ال�ضغوط لزيادة الإيرادات غري النفطية و�إيجاد و�سائل �أخرى لتحقيق التوازن
يف امليزانية ،قام جمل�س الوزراء بدرا�سة خف�ض الدعم احلكومي يف جماالت عدة يف العام
 ،2015مبا يف ذلك الطاقة .كان ر ّد فعل �أع�ضاء جمل�س ال�شورى على مثل هذه اخلطوة �سلبي ًا،
واقرتحوا بد ًال من ذلك فر�ض �ضريبة بن�سبة  2يف املئة على حتويالت املغرتبني �إىل بلدانهم
52
الأ�صلية وخف�ض ميزانية الدفاع.

البيئة الإقليمية
يف الوقت الذي ا�ستمر فيه العمل على مكافحة معار�ضة داخلية غري م�سبوقة ،حت ّرك النظام
طوال هذه الفرتة حل�شد الدعم له يف املنطقة ،حيث حتتدم االحتجاجات �أي�ض ًا.
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كانت ُعمان تنظر دائم ًا �إىل حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف ال�شرق الأو�سط باعتبارها
عام ًال يه ّدد ا�ستقرارها الداخلي .ي�ساعد هذا الفهم للح�سا�سية ال�سيا�سية على تف�سري ت�صميم
ال�سلطنة على منع اجلهات الفاعلة الإقليمية من ّ
التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية .وكانت النتيجة
الطبيعية احلتمية (والثمن) لتلك الرغبة يف اال�ستقالل الإقليمي هي تبع ّية �سلطنة ُعمان
ال�سيا�سية والع�سكرية امل�ؤ ّكدة لربيطانيا والواليات املتحدة.
على الرغم من �أن القوات الربيطانية غادرت القواعد ال ُعمانية ر�سمي ًا يف العام  ،1977يف
نهاية حرب ظفار ،كانت هذه املواقع الع�سكرية هي الوحيدة يف �شبه اجلزيرة العربية التي
ا�ستُخدمت يف العام  ،1991ومرة �أخرى يف العام  ،2003كقواعد عملياتية من جانب التحالف
الربيطاين  -الأمريكي خالل الهجمات اجلوية �ضد العراق .ومل ي�ؤ ّد جتديد اتفاقيات التعاون
الع�سكري مع كل من بريطانيا والواليات املتحدة يف العامني  1985و ،1995ف�ض ًال عن املناورات
امل�شرتكة ،مبا فيها املناورة التي جرت يف العام  2001يف ال�صحراء ال ُعمانية ،والتي تع ّد �أكرب
عملية انت�شار للقوات الربيطانية يف اخلارج منذ ثمانينيات القرن املا�ضي� ،سوى �إىل ت�أكيد هذه
التبعية اال�سرتاتيجية ال ُعمانية .وحتى لو كانت تلك ال�شراكة ت�س ّبب انتقادات متكررة �أو �شعور ًا
بالإحباط يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى وداخل �سلطنة ُعمان ،ف�إنها مت ّثل� ،إ�ضافة
�إىل احلماية الع�سكرية وال�سيا�سية التي تو ّفرها ،املفتاح الذي منح �سلطان ُعمان جما ًال للعمل يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ويف الداخل.
يف تلك البيئة ،كانت عالقات ُعمان مع جريانها حمكومة
عالقات ُعمان مع جريانها حمكومة بالت�صميم على
بالت�صميم على احليلولة دون �أن ت�ؤ ّثر الت�ش ّنجات يف املنطقة
احليلولة دون �أن ت�ؤ ّثر الت�شنّجات يف املنطقة على
على و�ضعها ال�سيا�سي الداخلي الراهن .ففي كانون الثاين/
و�ضعها ال�سيا�سي الداخلي الراهن.
يناير � ،2009أعلنت ُعمان �أنها لن تن�ضم �إىل االحتاد النقدي
اخلليجي .وبالنظر �إىل الفجوة يف م�ستويات الأجور بني �سلطنة
ُعمان والدول املجاورة الأكرث ثرا ًء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،ستكون لالحتاد النقدي �آثار
وخيمة على االقت�صاد ال ُعماين .ومع ذلك ،مل تكن لهذا املوقف �أي �آثار �ضا ّرة كبرية على عالقة
ُعمان مع جريانها ،كما تبينّ من القرار الذي اتّخذته دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�إعداد
حزمة م�ساعدات بقيمة  10مليارات دوالر �أمريكي مل�ساعدة ُعمان يف التعاطي مع احتجاجات
�آذار/مار�س  ،2011ودعم ُعمان لقرار ال�سعوديني والإماراتيني ب�إر�سال قوات �إىل البحرين.
منذ الأزمة الطارئة الق�صرية التي �ضربت جميع دول اخلليج يف العام  ،2011كانت للرغبة
يف قمع احلركات الداخلية امل�ؤ ّيدة للدميقراطية �أولوية على اخلالفات املتعلقة بالعالقات طويلة
املدى بني دول جمل�س التعاون اخلليجي و�إيران� ،أو بالتعاون االقت�صادي بني دول املجل�س .على
�سبيل املثال ،يف �أثناء التح�ضري لقمة جمل�س التعاون اخلليجي الرابعة والثالثني يف كانون الأول/
دي�سمرب � ،2013أعلن وزير الدولة ال ُعماين لل�ش�ؤون اخلارجية ،يو�سف بن علوي� ،أن ُعمان لن
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متانع يف رفع م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي �إىل احتاد من �ست دول ،ولكنها «لن تكون جزء ًا
منه» �إذا حدث ذلك .مل يكن لهذا املوقف �أي ت�أثري على التزام ُعمان بالأولويات الأمنية ملجل�س
التعاون اخلليجي .ويف كانون الثاين/يناير � ،2014صادق ال�سلطان قابو�س على االتفاقية الأمنية
لدول جمل�س التعاون اخلليجي التي مت توقيعها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2012والتي تعزّز
التعاون وامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل الأمنية .كما ت�سمح االتفاقية مبطاردة اخلارجني على
القانون �أو املطلوبني من الدول الأطرافّ ،
بغ�ض النظر عن جن�سياتهم ،ودمج الأجهزة الأمنية
للدول املو ّقعة لتقدمي الدعم لبع�ضها خالل �أوقات اال�ضطرابات الأمنية والقالقل .وقد و ّقعت
�سلطنة ُعمان والكويت اتفاقيات اقت�صادية عدة ،مبا يف ذلك اتفاقية بقيمة  1.75مليار دوالر
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2014كجزء من حزمة امل�ساعدات املالية البالغة  10مليارات دوالر
التي تع ّهدت بها دول جمل�س التعاون اخلليجي يف العام .2011
كانت اال�ستثمارات الكبرية يف قطاع الأمن �أولو ّية يف ُعمان منذ العام  .2011فقد ا�ستهلكت
قوات اجلي�ش والأمن الوطني  36.5يف املئة من �إنفاق الدولة يف العام  ،2012و 11.7يف املئة من
الناجت املحلي الإجمايل للبالد يف العام  53،2013وهو �أحد �أعلى املع ّدالت يف العامل .و�سجلت
�سلطنة ُعمان زيادة بواقع  51يف املئة يف الإنفاق الدفاعي يف العام  ،2012وهي الزيادة الأكرب
54
يف جميع �أنحاء العامل.

احلاجة �إىل فتح �صفحة جديدة
ك�شفت احتجاجات الربيع ال ُعماين التي بد�أت يف العام  ،2011وا�ستجابة النظام لها ،كيف
و�صل �إ�ضفاء ال�شخ�صانية ال�شديدة على النظام ال�سيا�سي يف �سلطنة ُعمان منذ العام 1970
�إىل حدوده الأخرية .فقد كان هذا النظام على مدى عقود �أف�ضل ترياق يف وجه خطابات بديلة
لل�سلطان قابو�س .لكن ،على مدى �سنوات ،مل ترت ّدد الأجيال ال�شا ّبة يف الت�شكيك ب�إيديولوجية
النه�ضة .وقد �أو�ضح ذلك موظف حكومي تخ ّرج من جامعة الكويت يف العام  2004قائ ًال:
ما�ض .مايهمنا هو مايحدث الآن».
«بالن�سبة �إلينا ،العام  1970لي�س �سوى �شيء تافه الآن� ،إنه ٍ
�أ ّدى الربيع العربي �إىل ت�صعيد هذا التوتّر .وتبدو الرواية الر�سمية التي ت�ؤ ّكد على واجب
ال ُعمانيني الوالء «لأب الأمة» غري م�سموعة يف بلد ولد  84يف املئة من �سكانه بعد العام 1970
و 70يف املئة بعد العام � .1980إذ يتح ّدى الن�شطاء واملد ّونون ،الذين مي ّيزون الآن ب�صورة وا�ضحة
بني النظام احلايل وبني ال�شعب ال ُعماين ،تلك الرواية ب�صورة علنية .فهم ميار�سون انتقاداتهم
للقرارات ال�سيا�سية لل�سلطان وممار�سات ال�سلطة ب�صورة وا�ضحة با�سم ُعمان وخماوفهم
على م�ستقبل البالد .ويف ظل غياب ال�سلطان واعتالل �صحته ،والأ�سئلة امل�ستمرة حول عملية
اخلالفة ،يزداد القلق حول امل�ستقبل.
�أ�صبح االنتقاد املبا�شر لل�سلطان ،تدريجي ًا� ،أكرث �شيوع ًا يف االحتجاجات .ففي �صاللة،
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ت�ساءل املتظاهرون علن ًا عن م�س�ؤولية ال�سلطان يف �سوء الإدارة االقت�صادية («�إذا كنت التدري
بـ(املمار�سات اخلاطئة) ،فتلك م�صيبة ،و�إن كنت تدري فامل�صيبة �أعظم») �أو ه ّددوه مبفردات
ّ
جب على اخلروج
مبطنة ،من خالل الإ�شارة �إىل حرب ظفار وم�صري والده ال�سيا�سي ،الذي �أُ رِ
من ال�سلطة («ينبغي على من ين�سى ال�سبعينيات �أن يف ّكر يف �أحفاد الأحرار») .و�سرعان ما �أُلقي
ممن ين�شرون على �شبكة الإنرتنت ،الذين انتقدوا علن ًا ممار�سات
القب�ض على الكتّاب واملحتجني ّ
ال�سلطان وقربه من امل�صالح الربيطانية والأمريكية و�إدارته للإيرادات النفطية والبالد ،والتي
وح ِكم عليهم بال�سجن ب�سبب امل�سا�س بالذات ال�سلطانية� .أما
�ش ّبهوها ب�إدارة �شركة خا�صةُ ،
الن�شطاء الذين كانوا مقتنعني ب�إميان ال�سلطان بالإ�صالح قبل الربيع العربي ،فقد �أعربوا يف
وقت الحق عن «خيبة �أمل كبرية» جتاه ا�ستجابة النظام لدعوة املجتمع للم�ساعدة .وقد قالها
�أحد قادة احتجاجات م�سقط يف العام � 2011صراحة:
«يف العام  ،2011كنا نريد �أن نفهم ماهية �أ�سباب اعتالل بالدنا� .أردنا ا�ستبعاد النخبة الفا�سدة
«حول ال�سلطان» من النظام ال�سيا�سي ومعرفة ما �إذا كان ذلك �سيح ّل امل�شكلة .متك ّنا من �إبعاد
55
تلك النخب ...ولكننا �سرعان ما �أدركنا �أن اجل�سم اليزال موبوء ًا ب�ش ّدة».

مل يبقَ لدى ال�سلطان ،الذي �أقال يف العام  2011وزراء بارزين كانوا قد خدموا فرتة طويلة
لغر�ض �سيا�سي حم ّدد� ،أحد ليلقي عليه بالالئمة ،ومل يبقَ لديه �أحد ميكن طرده لتهدئة ال�سخط.
وقد �أو�ضح ذلك �أحد ن�شطاء الإنرتنت من الداخل قائ ًال:
«اليزال �إميان النا�س بال�سلطان قابو�س مرتفع ًا ،ومع ذلك ،مل َي ُعد هناك �شخ�ص �آخر لكي
ُيلقى عليه اللوم يف ف�شل الإ�صالحات .لهذا ال�سبب �أعتقد �أنه �إذا كان «ال�سلطان» �سيعينّ رئي�س ًا
توجه �إىل ال�سلطان بطريقة
ميت�ص كل م�شاعر اال�ستياء التي قد ّ
للوزراء ف�سيكون جم ّرد �شخ�ص ّ
56
�أخرى».

بدا تغيرّ مكانة ال�سلطان جل ّي ًا يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2012عندما زار م�سندم ،الواقعة
على طول م�ضيق هرمز ،و�صحار ،مبنا�سبة عيد الأ�ضحى ،وهي �أول زيارة له �إىل املدينة منذ
بداية احتجاجات العام  .2011كان املغزى الوا�ضح للزيارة هو الإيحاء ب�أن الو�ضع العام قد عاد
�إىل طبيعته .بيد �أن الو�ضع على الأر�ض �أظهر كم �أن �أ�شياء كثرية قد تغيرّ ت .مت ترتيب الزيارة
ب�صورة كبرية بهدف �إظهار �أنها طبيعية ،حيث جرى ن�شر �أعداد �ضخمة من قوات الأمن التي
حا�صرت املدينة ،وجرى ا�ستجواب ال�شباب ب�صورة ا�ستباقية ،واتّهموا بال�سخرية من الزيارة من
خالل و�ضع من�شورات على الإنرتنت مت تداولها ب�سرعة على ال�شبكات االجتماعية .البل حدث
ماهو �أكرث من ذلك ،حيث ظهرت كتابات تدعو �إىل �إ�سقاط ال�سلطان على اجلدران يف �صحار.
و�أو�ضح املوظف الكبري املتقاعد ،الذي ي�ص ّر على �أنه «يحب جاللة ال�سلطان» و«�سيكون خمل�ص ًا
ومدين ًا (له) طيلة حياته»� ،أنه:
«مل يكن خائف ًا من النا�شطني ،بل بالأحرى من ال�شباب الفقراء الذين لي�س لديهم مايخ�سرونه،
والذين قد يكون غ�ضبهم مدمر ًا ...عامة النا�س اليعتقدون �أن مبقدور (ال�سلطان) تغيري �أي
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�شيء يف الو�ضع .فهو يعترب بعيد ًا ومنف�ص ًال عن الق�ضايا احلقيقية .الرجل العجوز وحيد ،وحيد
57
ب�صورة فظيعة ،ولي�س لديه �سوى ق ّلة قليلة من الأ�صدقاء �أو الأ�شخا�ص الذين يثق بهم».

وقد ّ
خل�ص �أحد النا�شطني يف �صحار الو�ضع قائ ًال« :لقد �أ�صبح قابو�س مثل �أي �شخ�ص �آخر،
فهو يخطئ مثل �أي �شخ�ص �آخر» 58.هذا التغيري اجلذري يف العالقة بني املجتمع ال ُعماين وبني
قيادته هو الدليل الأكرث و�ضوح ًا على التح ّديات غري امل�سبوقة لنموذج التنمية ال�سلطوي الريعي
القدمي التي يواجهه النظام.
مع ذلك ،ويف ظل غياب ال�سلطان لفرتة طويلة ،يبدو �أن تر�شيح ويل للعهد �أو رئي�س للوزراء
�أ�صبح �أولوية �سيا�سية .فقد انتظر الكثري من ال ُعمانيني مثل هذا الإعالن بفارغ ال�صرب ،وهو
مامن �ش�أنه �إر�ساء �أُ ُ�س�س احلكم يف ُعمان ملرحلة مابعد قابو�س .بيد �أن النظام بقي مرت ّدد ًا
يف ك�سر املح ّرمات ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سة ،مبا يف ذلك تعيني رئي�س للوزراء وحكم البالد يف
امل�ستقبل ،مايثري القلق على نطاق وا�سع.
خالف ًا ملا حدث يف الأنظمة امللكية الأخرى يف جمل�س التعاون اخلليجي ،ا�ستبعد ال�سلطان
قابو�س عائلته الكبرية من املنا�صب �إىل ح ّد كبري .ففي نهاية العام  ،2014مل يكن لل�سلطان �أبناء
ومل يعينّ وريث ًا ب�صورة علنية.
ومبوجب عملية اخلالفة التي تق ّررت يف العام  ،1996ف�إن الذكور امل�سلمني من ن�سل اجلد
الثالث لل�سلطان قابو�س ،ال�سلطان تركي ،والذين هم �أبناء �شرعيون لأبوين ُعمانيني م�سلمني،
هم وحدهم م�ؤهلون لأن ي�صبحوا �سالطني .وعندما ي�صبح العر�ش �شاغر ًا ،يطلب �إىل «جمل�س
العائلة احلاكمة» االجتماع خالل ثالثة �أيام لتعيني خلف له .و�إذا ف�شل جمل�س العائلة يف اختيار
�شخ�ص ما ،يقع الأمر على عاتق جمل�س الدفاع � -إ�ضافة �إىل( ،منذ التعديل الرمزي الذي
رئي�سي جمل�سي ال�شورى والدولة� ،إىل جانب ثالثة من �أع�ضاء املحكمة
مت يف العام َ )2011
العليا  -للم�صادقة على ال�شخ�ص الذي ع ّينه ال�سلطان ال�سابق م�سبق ًا يف ر�سالة وجهها �إىل
جمل�س العائلة احلاكمة .ويف العام  ،1997قال ال�سلطان قابو�س�« :سبق �أن د ّونت ا�سمني ،برتتيب
59
تنازيل ،وو�ضعتهما يف مغلفني خمتومني يف منطقتني خمتلفتني».
على مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية ،كرثت التك ّهنات يف م�سقط ب�ش�أن الأ�سماء التي قد
تكون على القائمة .ويبدو �أن ال�شخ�ص الأوفر حظ ًا يف الربوتوكول الر�سمي ،وهو فهد بن حممود
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،غري قادر على املطالبة بالعر�ش لأن والدة �أبنائه
من �أ�صل فرن�سي ،وبالتايل الي�ستطيع �أن يخطط لنقل من�صب ال�سلطان �إىل واحد منهم بعد
وفاته .وبالتايل ف�إن املر�شحني الأكرث ترجيح ًا للمن�صب هم �أبناء طارق بن تيمور ،عم قابو�س
ورئي�س الوزراء ال�سابق ،الثالثة .فقد �أ�صبح العميد ال�سابق �أ�سعد بن طارق ،وهو خريج �أكادميية
�ساندهري�ست الع�سكرية الربيطانية ،الذي تولىّ لفرتة وجيزة قيادة �سالح املدرعات ال�سلطاين
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،املم ّثل ال�شخ�صي لل�سلطان منذ العام  .2002و�شغل �أخوه غري
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ال�شقيق هيثم من�صب الوكيل ،ثم الأمني العام ،يف وزارة اخلارجية و�أ�صبح وزير الرتاث القومي
والثقافة ،وهو املن�صب الذي يتو ّاله حالي ًا .عالوة على ذلك ،يف كانون الأول/دي�سمرب ،2013
ُعينّ هيثم ،مبوجب مر�سوم �سلطاين ،رئي�س ًا ل َّلجنة الرئي�سة املكلفة بو�ضع و�صياغة ا�سرتاتيجية
وطنية جديدة طويلة املدى بعنوان «ر�ؤية ُعمان  60.»2040ويف العام  1990مت تعيني العميد
البحري ال�سابق �شهاب ،وهو �أخ �شقيق لهيثم ،قائد ًا ل�سالح البحرية ال�سلطاين ،وهو ي�شغل
من�صب م�ست�شار ال�سلطان منذ العام  .2004ويقال �إن �أ�سعد يحظى بدعم اجلي�ش بينما ّ
تف�ضل
61
�أجهزة املخابرات ومكتب الق�صر ال�سلطاين هيثم.
يقول وزير الدولة ال ُعماين لل�ش�ؤون اخلارجية ،يو�سف بن علوي ،الذي كان يتحدث يف متوز/
يوليو � ،2013إن عملية اخلالفة لن ت�ؤ ّدي �إىل حدوث فراغ يف ال�سلطة يف البالد ،لكنه �أ�ضاف �أن
62
عملية تعيني رئي�س للوزراء مل�ساعدة ال�سلطان قابو�س يف هذه الأثناء «ق�ضية مع ّقدة».

خامتة
يتم الآن وب�صورة علنية حت ّدي متاهي ُعمان املعا�صرة ككل مع قابو�س ،الذي كان حجر الزاوية
يف ا�سرتاتيجية النظام لت�أمني ال�شرعية منذ عقود ،من جانب الن�شطاء واملدونني الذين مي ّيزون
بو�ضوح بني النظام احلايل وبني ال�شعب ال ُعماين .لذا ،تبدو العواقب كبرية بالن�سبة �إىل ال�سلطان
نف�سه ،كما يو�ضح �أ�ستاذ جامعي:
«�أخ�شى �أن يب ّدد (ال�سلطان) كل مابناه واالعرتاف ال�شعبي الذي راكمه على مدى �أربعني عام ًا.
�أنا �أ�ؤ ّيد تر�شيح رئي�س وزراء �أو ويل للعهد يف �أقرب وقت ممكن ،لكي يحافظ قابو�س على �صورة
63
«ابن اهلل على الأر�ض» التي بناها لنف�سه».

يثري تعقيد �آلية اخلالفة املق ّررة يف القانون الأ�سا�سي� ،إ�ضافة �إىل الدور املركزي الذي لعبه
امل�س�ؤولون الذين الينتمون �إىل العائلة املالكة ،العديد من الت�سا�ؤالت� .إذ ت�شري كل الدالئل �إىل �أن
«جمل�س العائلة احلاكمة» مل يجتمع حتى يومنا هذا .ويف ظل هذه الظروف� ،إذا مل تتم ّكن العائلة
املالكة من اتّخاذ قرار ،فهل هي على ا�ستعداد لت�سليم عملية اتّخاذ القرارات الأكرث �أهمية �إىل
�أفراد الينتمون �إىل العائلة املالكة واليدينون مبنا�صبهم لأحد �سوى قابو�س؟
عالوة على ذلك ،وعلى الرغم من االحتياطات التي اتّخذها ال�سلطان ،يبدو �أن ث ّمة خطر ًا
من �أن تظهر ر�سائل متناق�ضة ،ماي�ؤ ّدي �إىل حدوث ارتباك �سيا�سي .يف غياب قابو�س ،اليبدو �أن
هناك �أي �شخ�صية �أبوية يف �أ�سرة �آل �سعيد ميكنها الإ�شراف على عملية اخلالفة و�ضمان �أن
تبقى اخلالفات مكبوتة.
الميكن امل�سا�س بالثالثي الذي ر�سم حدود ُعمان املعا�صرة � -إيديولوجية النه�ضة مابعد العام
 ،1970وجهاز الدولة ،وال�شخ�صية الأكرث �أهمية فيها ،ال�سلطان قابو�س -من دون الت�شكيك
مب�شروع بناء الدولة ب�أكمله الذي �أخذه على عاتقه .يرتبط هذا النموذج من ال�شرعية ،القائم
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على �إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي ال�شديد على النظام ال�سيا�سي ،ارتباط ًا وثيق ًا ب�شخ�ص قابو�س
وبه فقط.
وث ّمة حت ّديات اجتماعية واقت�صادية هائلة يف انتظار
حتديات اجتماعية واقت�صادية هائلة يف انتظار
خليفة قابو�س .غري �أن املجتمع املدين ال ُعماين ال�شاب لن ث ّمة ّ
يكون على ا�ستعداد ملنحه الدرجة نف�سها من الأبوية ال�سلطوية خليفة قابو�س .غري �أن املجتمع املدين ال ُعماين ال�شاب
التي منحها �آبا�ؤهم لقابو�س� .إن الأدوات من قبيل ا�ستخدام لن يكون على ا�ستعداد ملنحه الدرجة نف�سها من الأبوية
�إيرادات النفط باعتبارها وظيفة طارئة ،وحنفية الدعم ،ال�سلطوية التي منحها �آبا�ؤهم لقابو�س.
و�إقالة كبار ال�شخ�صيات ك�أكبا�ش فداء اعتُربوا م�س�ؤولني عن
�إخفاقات النظام ،ومبادرات النوايا احل�سنة االعتباطية التي
قام بها ال�سلطان ك�إحدى و�سائل تعزيز �شرعيته وت�أكيد دوره املركزي يف احلفاظ على الوحدة
الوطنية� ،أثبتت كلها �أنها �أدوات فا�شلة جزئي ًا منذ العام .2011
�أ ّدت التدابري القمعية التي اتّخذها النظام بعد العام  2012مرة �أخرى �إىل ما اعتربه مق ّرر
الأمم املتحدة اخلا�ص حول احلق يف حرية التج ّمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات يف �أيلول�/سبتمرب
« ،2014انت�شا َر ثقافة ال�صمت واخلوف التي ت�ؤ ّثر على �أي �شخ�ص يريد �أن يتكلم ويعمل من �أجل
الإ�صالحات يف ُعمان» 64.هذا الرد ي�ؤ ّكد فقط حالة الفو�ضى التي تعاين منها ال�سلطات يف
مواجهة تط ّور مل َي ُعد يف و�سعها وقفه ،ويتم ّثل يف ازدهار االنتقادات املوجهة للنخبة على خلفية
�إدارتها ال�سيا�سية لهذا املنعطف احلا�سم يف تاريخ ُعمان .ويجري �إطالق هذه ال�شكاوى �صراحة
با�سم ُعمان وبدافع احلر�ص على م�ستقبل البالد.
مامن �شك يف �أن خطاب ال�سلطان التلفزيوين الق�صري من �أملانيا ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،2014ق ّدم �شعور ًا م�ؤقت ًا باالرتياح للكثريين الذين يدركون متام ًا اال�ضطراب الكبري الذي
قد تثريه وفاته املفاجئة .بيد �أن التغيري اجلذري يف العالقة بني املجتمع وقيادته يواجه «دولة
قابو�س» ب�أ�سئلة غري م�سبوقة مل َي ُعد من املمكن ت�أجيل الإجابة عليها.
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للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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