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الواقعية في السياسة الخارجية العمانية

ــال منظم
ً
وبالطبع تتخذ املقاومة في السجون أشكاال
جديدة طبقًا للمكان واإلمكانات املتاحة.
تـ ـب ــدأ م ــن ل ـح ـظــة االعـ ـتـ ـق ــال والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
املعلومة التي يحتكرها املقاوم ويستميت من
أجلها العدو إلى حد استعداده للقتل .وبعد
التحقيق تتخذ املقاومة شكل الحفاظ على
الــروح الوطنية واالنتماء كي يخرج املعتقل
بغض النظر متى ليكون جــاهـزًا لالستمرار
في املقاومة.
بـهــذا املـعـنــى ،ف ــإن مـعــركــة الـسـجــون هــي بــن:
ه ــدف ال ـع ــدو تــدمـيــر اإلرادة وإط ـف ــاء شحنة
املقاومة في داخل عقل ونفس املقاومني ،وبني
اج ـت ــراء آل ـي ــات ال ـص ـمــود واالن ـت ـم ــاء م ــن أجــل
التجدد النضالي.
واإلض ـ ــراب ع ــن ال ـط ـعــام ه ــو ال ـس ــاح األق ــوى
واألخ ـي ــر ل ــدى املـعـتـقـلــن ألن ــه س ــاح الجسد
املباشر بمعنى ان املقاوم يدخل املعركة بكل
ما لديه.
واإلض ـ ـ ـ ــراب كــال ـع ـمــل ال ـق ـت ــال ــي ي ـك ــون ف ــردي ــا
ويـ ـك ــون ج ـم ــاع ـي ــا ط ـب ـقــا ل ـل ـح ـظــة االش ـت ـب ــاك
وطبيعة املطالب .كما أعلم كــان أول إضــراب
ج ـمــاعــي ف ــي س ـجــن رام ال ـلــه ف ــي آذار .1969
كــان ذلــك حــن أخـ َـر َجـنــا الـحــراس للفطور في
ساحة املعتقل ،فإذا في الساحة رجل ملفوف
في بطانية ال يكاد يخرج منه النفس بينما
بقع الدم تبدو من جوانب البطانية .كيف لنا
أن نأكل والرجل أمامنا؟ تحدثت مع الرفيق
تـيـسـيــر قـبـعــة وب ـعــض ال ــرف ــاق واتـفـقـنــا على
رفض الطعام وعدنا إلى الغرف .وبعدها قام
قائد السجن بأخذ الرجل إلى مكان آخر.
كان اإلضــراب الثاني فرديًا من أجل مطلب
جـمــاعــي ،وه ــو مــا ذكــرتــه فــي م ـقــال ســابــق.
حـ ـي ــث قـ ــررنـ ــا فـ ــي سـ ـج ــن بـ ـي ــت ل ـي ــد-ك ـف ــار
يــونــا اإلضـ ــراب عــن الـطـعــام بـعــد مطالبات
عديدة بإدخال الكتب التي جلبتها أسرنا
واحـتـجــزت فــي إدارة الـسـجــن .كــان ذلــك في
تموز  .1968وكان املخطط أن ُيضرب واحد
م ــن ك ــل قـســم م ــن األق ـس ــام ال ـثــاثــة كمقدمة
لتشجيع بـقـيــة املـعـتـقـلــن .وات ـفــق أن أكــون
أن ـ ــا أول مـ ــن ُي ـ ـضـ ــرب .وح ـ ـصـ ــل ،ف ــأخ ــذن ــي
الضابط إلــى الزنزانة االنـفــراديــة .لم يلحق
بــي الــزمـيــان اآلخ ــران عــن كــل قـســم ،لكنني
ُق ــررت االس ـت ـمــرار وأخ ــرج ــت الـحـلـيــب الــذي
بالقوة وفي اليوم الثاني توقفت
أعطي لي ُ
ع ــن املـ ـ ــاء فـ ــأخـ ــذت إلـ ــى س ـج ــن ال ــرم ـل ــة إل ــى
زنزانة منخفضة السقف بجاتب مستشفى
الـسـجــن ،وفــي الـيــوم الـســابــع سلموني أول
كـتــاب وهــو كـتــاب األح ــزاب السياسية The
 Political Partiesللكاتب الفرنسي موريس
دوفــرج ـيــه وك ــان أح ــد مــراجــع ال ــدراس ــة في
السنة الثانية في الجامعة اللبنانية التي
كـنــت أدرس فيها قبيل ع ــدوان  .1967وقــد
وثق ذلك د .أسعد عبد الرحمن بعد انتهاء
م ـح ـكــوم ـي ـتــه ف ــي ُك ـت ــاب ــه «أوراق س ـج ــن».
وإث ــر ذل ــك أخــذنــا نــدخــل كـمـيــات كـبـيــرة من
الكتب متعددة املوضوعات وكذلك الدفاتر

واألق ــام .والحـقــا أخ ــذت كــل منظمة تصدر
مجلتها الشهرية نسخًا باأليدي.
بينما كــان أول إضــراب طويل وربما األطــول
هــو مــا ق ــام بــه الــزمـيــل عــونــي الـشـيــخ .عوني
ً
ال ـش ـيــخ كـ ــان م ـع ـت ـقــا ف ــي األردن ق ـب ـيــل عــام
 1967على ذمــة حركة القومني الـعــرب ضمن
إحدى حمالت مخابرات النظام األردنــي ضد
الـقــومـيــن ال ـع ــرب والـبـعـثـيــن .وإث ــر حـصــول
االحـتــال قــرر تــرك وظيفته فــي وكــالــة الغوث
وقطع دراســة املاجستير /تاريخ في جامعة
دمشق والعودة إلى فلسطني .وحينما فرض
العدو على الفلسطينيني في الضفة والقطاع
حمل بطاقة هوية أصدرها العدو رفض حمل
البطاقة ،فاعتقل.
هذه الحالة ال يمكن اعتبارها حالة فردية.
فـ ـه ــو ق ـ ــد رف ـ ـ ــض حـ ـم ــل بـ ـط ــاق ــة االحـ ـ ـت ـ ــال،
وبالتالي هو يدافع عن حق وطني تجسد
ف ـ ــي شـ ـخـ ـص ــه .وح ـ ـيـ ــث أص ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدو ع ـلــى
مواصلة اعتقاله قــرر اإلضــراب عن الطعام،
واسـتـمــر إضــرابــه خمسة اشـهــر ع ــام .1968
وهو أول إضراب طويل.
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك إع ـ ـ ــام وال
م ــؤس ـس ــات ت ــرع ــى ال ـس ـج ـن ــاء ...ال ـ ــخ .ك ـمــا لم
ت ـكــن اإلضـ ــرابـ ــات ق ــد اص ـب ـحــت ح ــال ــة عــاديــة
للمعتقلني .ومــع ذلــك واصــل اإلض ــراب وبقي
بــال ـط ـبــع ح ــال ــة م ـج ـهــولــة إلـ ــى أن أف ـ ــرج عـنــه
االحـتــال .ورفــض الرحيل إلــى األردن ،وبقي
فــي بلدة الخضر فــي منطقة بيت لحم حتى
اآلن .وبالطبع أوقفت وكالة الغوث وظيفته،
ومنذ حينها وحتى اآلن وهو يعيش شظف
العيش معتمدًا على قطيع صغير من األغنام
ال ـتــي يــرعــاهــا .ل ــم ي ـت ــزوج عــونــي الـشـيــخ ألن
وضـعــه االق ـت ـصــادي ال يسمح بــإعــالــة أســرى
وهو اآلن في السادسة والسبعني من العمر.
ل ـقــد م ــر امل ـع ـت ـق ـلــون الـفـلـسـطـيـنـيــون بسلسة
ل ــم ت ـت ــوق ــف م ــن اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات ،ب ـع ـض ـهــا ك ــان
فرديًا وبعضها جماعيا في السجن الواحد
وبعضها شمل املعتقالت جميعها .بعضها
كان لتحسني العالج واملعاملة ورفض العمل
في مجاالت تخدم الجيش الصهيوني (شباك
الدبابات) ...الخ.
ل ـك ــن اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات األش ـ ــد واألط ـ ـ ـ ــول هـ ــي فــي
العامني املاضيني والـتــي قــام بها املعتقلون
اإلداريـ ــون ف ــرادى وجماعة رفـضــا العتقالهم
م ــن دون ت ـه ــم م ـ ـحـ ــددة .ك ـ ــان م ـن ـهــا إض ـ ــراب
ســامــر ال ـع ـي ـســاوي لـخـمـســة أش ـهــر مـتـتــالـيــة،
وأخ ـي ـرًا إضـ ــراب الـشـيــخ خـضــر عــدنــان الــذي
مثل صمودًا وتحديًا أسطوريًا ملدة  54يومًا
رافضًا اعتقاله إداريًا مكتفيًا باملاء فقط إلى أن
ُ
هزم العدو وانكسرت إرادتــه النازية واضطر
لوعده باإلفراج في شهر تموز الجاري .2015
إن اإلض ــراب ــات فــي املـعـتـقــات حـتــى الـفــرديــة
منها هــي إضــرابــات تنظيمية ألن مــن قاموا
ب ـه ــا ه ــم أعـ ـض ــاء ف ــي م ـن ـظ ـمــات فـلـسـطـيـنـيــة
مسلحة.
* كاتب فلسطيني

لكنك وجــدت في الفشل السياسي هــذا حجة
لشتم املوارنة والحط من قيمتهم كمجموعة.
ّ
أي أنـ ـ ــك ت ـخ ــل ـي ــت عـ ــن ت ـن ـظ ـي ــرك امل ــاركـ ـس ــي
االعتيادي الذي كان سيدفعك إلى عدم اعتبار
املوارنة وحدة متجانسة ،بل فئات اجتماعية
وقـ ــوى م ـت ـعــارضــة ف ــي ال ـس ـيــاســة وامل ـصــالــح
يقتضي التضامن مــع بعضها ،والنظر إلى
ـورة
جـمــاعــة ال ـحــرب مـنـهــا بــوصـفـهــم أداة «ث ـ ّ
مضادة» عام ُ .1975وبعد ،هل يجوز التشفي
مــن مجموعة ف ـ ِـرض عليها الصمت ب ــدءًا من
 ،1975بأعتى أشكال اإلرهاب؟
 5ـ أمضيت عطلتي الصيفية قبل عامني أو
ث ــاث ،فــي اسـتـيـعــاب كـتــاب فـ ّـســر الـنــزاعــات
«اإلثـنـيــة» مــن خــال بسيكولوجية األف ــراد.
الكاتب هو روجر بيترسن .وهو ّ
قدم قراءة
جعل فيها للمشاعر الفردية الدور األساس
في تفسير هذه النزاعات (بيترسن.)2001 ،
ُ
وه ــو م ــن ي ـهــود أم ـيــركــا ال ــذي ــن ه ـ ّـج ــروا من
أوروب ــا الشرقية .الـعــالــم عند بيترسن هو
جـمــاعــات تتناغم أو تتقاتل .أي ليس ثمة
أطــر يعترف بها فــوق الجماعات التي هي
بالنسبة له فقط جماعات «إثنية» .يقدم هذا
الكتاب الخطير صــورة للعالم على أساس
األنا واآلخر مليئة بالسلبية .أسهم احتواء

ال ـك ـتــاب عـلــى ع ــرض مـسـتـفـيــض لــأدبـيــات
ف ــي ه ــذا املـ ـي ــدان ،ف ــي رواجـ ـ ــه .لـكـنــي ق ـ ّـررت
أن ال حــاجــة ل ــي ل ـهــذه األدب ـ ّـي ــات ال ـشــريــرة،
وسأستغني عن «منافعه» في املحاججة.
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ياسر عبد الحسين*
ِّ
عـنــدمــا ُتـبـحــث ف ــي س ـجــل الـ ــدول ال ـتــي ي ـتـ ُّـم فيها
تجنيد امل ِّ
ِّ
اإلرهابي تجد
تنظيم داعش
تطر
فني من ُ ِّ
ً
ّ
أنه يحوي جنسيات تمثل دوال عديدة تنتمي إلى
ِّ
ُ ِّ
ّ
القارات السبع بكل أصقاعها .وعندما تفتش عن
ُ
ّ
جنسيات عشرين ألــف م ِّ
تطرف من ثمانني دولة
َّ
ألن هــذا البلد ّ
ميال
لــن تجد اســم سلطنة ُعـمــان؛
ّ
الوسطية واالع ـتــدال يعيش فيها أهلها من
إلــى
ُّ
ّ
ّ
َّ
ُ
اإلباضية ،والسنـة ،والشيعة على نغمة التعددية
َ
َّ
وال ـ ـسـ ــام ،وكـ ـ ــأن ال ـج ـم ـيــع فـيـهــا َع ـ ـ ــز َم ع ـ ُلــى أن ال
ِّ
ُ
ُ َّ
ُ
ستعرة،
يسجل اسمه في سجل حــروب املنطقة امل ِ
ُ
ُ
ّ
َّ
ولــاب ـت ـعــاد م ــن أمـ ــة م ـه ــي ــأة ل ـل ـق ـتــال ،وم ـس ـتـ ِـعــدة
للسباب والشتام؛ بسبب صــورة ُم ـ َّ
ـزورة صنعها
فوتوشوب ،أو جملة ُم َّ
ٍّ
سياسي في
زينة بمكياج
ّ
طائفية باردة.
حرب
وقـ ـ ـ ــد ال نـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ذلـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى أهـ ـ ـ ــل ال ـس ـل ـط ـن ــة
وسياستها على الــرغــم مــن أنها جغرافيًا ليست
بعيدة عن تطاير ش ــرارات األزم ــات ،وبالقرب من
قلب فوهة بركان املنطقة ،ولكن لديها العديد من
ّ
دبلوماسيتها الناعمة
املواقف التي اتسمت فيها
َّ
ِّ
فأحبت طاولة الحوار وعشقت
اإليجابي،
بالحياد
ّ
التفاوض ،ونظرت له ،وابتعدت عن فخاخ التوتر،
ِّ
وطـ َّـبـقــت الــوســاطــة فــي حــل األزمـ ــات ،أو بــاألحــرى
كانت هي صاحبة امليزان في املنطقة ،وعلى الرغم
من ذلك ك ِّلـه ال تبحث عن األضــواء ،أو صخب َمن
ّ
قيادي.
يبحث عن دور ،أو تنافس

ّ
ُ
التعامل
تعني
الواقعية
َّ
َّ
الدبلوماسي الذكي في
تحقيق التوازن بين المصالح
ِّ
ُ
ّ
ستم ّر
هــذا االتـصــال
السياسي مــع كــل األط ــراف م ِ
ّ
تاريخيًا حــن قـ َّـرر الـعــرب قطع العالقة مــع مصر
ُ
على إثــر زيــارة الـســادات ،وأبقت عمان عالقاتها،
وحني تحالفت دول الخليج مع نظام صدام حسني
َّ
تنضم إلــى التحالف
في حــرب الخليج األولــى لم
الخليجي مع العراق َّ
ِّ
ضد إيران ،وحني شاركت في
حرب الخليج الثانية ،أبقت العالقة مع بغداد بعد
ُّ
ِّ
اإليجابي
وتستمر سلسلة الحياد
انتهاء الحرب.
ف ــي األزم ـ ــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،ف ـهــي ل ــم تـقـطــع ال ـص ـلــة مع
دمشق ،ولــم تطرد السفيرُ ،
ور ّبـمــا الحقًا ستكون
ِّ
مسقط «جنيف العرب» لحل األزمــة ،ولها موقف
واض ــح مــن درع الـجــزيــرة فــي الـبـحــريــن ،وترفض
الحرب في اليمن.
ّ
التاريخي بني طهران
االتفاق
ـام
وعندما نقف امـ
ُ َ
ساهمة ُ
الع ّ
مانية
والــدول الكبرى نجد بصمات امل
واض ـ ـحـ ــة جـ ـ ـ ـدًا ،وب ــواقـ ـع ـ ّـي ــة أبـ ـج ـ ّ
ـدي ــة امل ـص ـل ـحــة.
الـسـلـطـنــة ال ت ـع ــادي إي ـ ــران؛ ألن ـهــا ال ـج ــار األق ــرب
إليها ،وهما يشتركان معًا باإلطاللة على مضيق
هرمز ِّ
ٍّ
استراتيجي في املنطقة والعالم،
أهم مضيق
وي ـه ـ ُّـم الـسـلـطـنــة أن ال ي ـكــون ه ـنــاك ت ــوت ــر ،ع ــاوة
عـلــى أف ـضــل ال ـعــاقــات االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ال ـتــي تجمع
ّ
الـبـلــديــن ،فـقــد وق ـعــت ُع ـمــان مــع إيـ ــران ع ــام 2014
ّ
اتفاقية قيمتها  60مليار دوالر تقوم بموجبها
ُ
إيــران بتزويد عمان بـ  ُ 350مليون قدم مكعب من
الـغــاز عبر أنــابـيــب الـغــاز املـمـتـ ّـدة على طــول 420
ً
ّ
واتفاقيات أخرى جعلت
ميال تحت مياه الخليج،
ُ
ِّ
التجاري بني عمان وإيران ُيصل إلى
حجم التبادل
ِّ
َ
 250مليون دوالر ،ونأت عن كل أشكال املواجهات
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية،
الجمهورية
واإلعالمية مع
السياسية،
َّ
وكانت أول زيــارة للرئيس روحــانــي خــارج إيــران
إلى مسقط.

ّ
االستراتيجية تـحـ َّـولــت إلــى أدوار
هــذه الـصــداقــة
ُم ّ
همة فــي الــوســاطــة؛ إذ كــان لها ال ــدور األكـبــر في
ُ
َ
ّ
امل ـف ــاوض ــات ال ـنــووي ــة بــن إيـ ــران ودول الخمسة
ُ َّ
الكبار ،وقد ذكرت هيالري كلينتون في مذكراتها
 Hard Choicesت ـفــاص ـيــل ال ــوس ــاط ــة الـ ُـع ـمــانـ ّـيــة
َّ
منذ عــام  ،2011وقــالــت إن السلطان قــابــوس أحد
القادة النزهاء الذين يتمتعون بعالقة وثيقة مع
واش ـن ـطــن وط ـه ــران وال ـخ ـل ـيــج ،وك ـيــف كــانــت تلك
الوساطة في ُم ّ
قدمة ُج ُهود التقارب بني واشنطن
ُ
ِّ
األولي ،وقد
وطهران خ ُصوصًا في مراحل االتفاق
التفاوضية ُ
الع ّ
ّ
مانية بحماسة ،وكيف
نمت القناة
ُ
كانت منح موقف ُعمان املحايد ،وامتالكها Back-
 channelلعب دور الوسيط في أكثر من ُم َ
ناسبة
مـثــل إط ــاق س ــراح ال ـبـ ّـحــارة الـبــريـطــانـ ِّـيــن الــذيــن
ألـقــت إي ــران القبض عليهم عــام  ،2007والـبـ ّـحــارة
ِّ
األميركيني عام .2011
ّ
السلطنة قائمة على إيجاد
الواقعية في سياسة
ُ
ُ
ّ
ِّ
ّ
ُ
شـخـصــيــة م ـت ـمــيــزة ل ـهــا خــصــوصــي ـت ـهــا الـنــابـعــة
ّ
ُّ ّ
تتسم بها،
مــن بــاقــة الـتـعــد ِّديــة االجتماعية الـتــي ُ
َ
والـهــدوء النسبي في الحركة في عــزف املـبــادرات
وسط ضجيج ،وصافرات الحرب التي ُّ
تعم املنطقة،
وعدم االنفعال مع موجات التفكير ،واالصطفاف،
ُ
واملبالغات في تقدير ُعمق األزمات التي ُّ
تمر على
املنطقة ،والبحث عن االت ــزان ،وحساب املصلحة،
والتفكير في َّأن األزمــة التي ُّ
تمر بها املنطقة لن
تكون حربًا بني علي ُ
وع َمر.
ُ
الــواق ـعـ ّـيــة فــي سـيــاســة الـسـلـطـنــة تـعـنــي الـتـعــامــل
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـ َّـي ال ــذك ـ َّـي ف ــي تـحـقـيــق ال ـ ـتـ ــوازن بني
امل ـصــالــح ف ــي مـنـطـقــة تـشـتـ ُّـد فـيـهــا االص ـط ـفــافــات
ّ
ّ
اإليديولوجيات ،وفي البحث
الحادة ،وفي حرب
ُ
َ
ُ
ّ
الواقعية في
ستم ِّر عن م
امل ِ
عادلة كسب الجميع ،بل ُ
ُ
تناقضني
قــدرة سلطنة عـمــان على الجمع بــن امل ِ
بـقـنــوات سـ ّ
ـريــة وأخ ـ ُـرى عـلـنـ ّـيــة ،وص ـنــدوق صنع
ِ
القوى املتحاربة.
لجمع
القرار
ُ
ّ
خارجية
هذا الدور كان ملعالجات سابقة لسياسة
ُعمان التي اتصفت بأنها أقرب إلى العزلة Policy
 َ ،of isolationولـكــن إن كــانــت هــذه هــي عــزلــة فهي
عــزلــة ع ــن ف ـ ــنَّ ،
ودوامـ ـ ـ ــات الـ ـص ــراع واالضـ ـط ــراب
ِ
ّ
ِّ
والسياسي.
االجتماعي،
َّ
ّ
تجعل كل طرف ُيريد اإلفادة من التعاون
الواقعية ِّ ُ
َ
َّ
ال ـع ـق ــان ــي ُ املـ ـمـ ـن ــه ــج ،ف ـه ــي عـ ــبـ ــرت عـ ــن رف ـض ـهــا
بــوضــوح امل ـش ـ َ
ـارك ــة فــي عــاصـفــة ال ـحــزم الـيـمـنـ ّـيــة،
َّ
ِّ
ورفضت مشروع االتحاد الخليجي الــذي قدمته
ّ
ّ
ّ
عشية ِق ّمة الكويت؛
الخليجية
السعودية ،والعملة
بسبب رفــض الــريــاض دور ّمسقط فــي الوساطة
بــن طـهــران وواشـنـطــن ،وتحفظت على قــرار درع
الجزيرة في البحرين ،ونأت بنفسها عن الغارات
العسكرية التي قادتها دول املجلس َّ
ّ
ضد أنصار
ِّ
ُ
ِّ
الله الحوثيني في اليمن ،وتقوم عمان بدعم الحل
الـسـلـمـ ِّـي ف ــي ال ـي ـمــن ،وت ـب ــذل ُج ـ ُـه ــودًا واس ـع ــة في
الوساطة بني األطــراف ُالذين يتفق الجميع فيها
على أنها الشريك الثقة مل َ
مارسة هذا الدور.
َّ
هناك أسباب كثيرة لهذه املواقف ،ولكن أبرزها
ِّ
ّ
الواقعية بكل ُص َورها في مفاهيم
هو احترامها
ّ
ّ
عـلــم الـسـيــاســة الــدولُــيــة ،والـبـحــث عــن أبـجــديــات
التعاون واملصالح امل َ
شتركة عبر منهج التوازن؛
ّ
ّ
عالقاتها الخارجية،
عملية في
انطالقًا من زاويا
ُ ُ
ّ
كما يقول الوزير املسؤول عن الشؤون الخارجية
َ ُّ
ّ
بالسلم»؛
تحل إال
علوي« :الخالفات ال
يوسف بن
ِ
َّ
ّ
ّ
ول ـه ــذا فـ ــإن الــواق ـعــيــة ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخــارجــيــة
ال ـ ُـع ـم ــان ـ ّـي ــة ع ـب ــر وسـ ــاطـ ــات ن ــاج ـح ــة ،وح ـي ـ ّ
ـادي ــة
ُتضمن نـجــاح مساعي الـســام ،وكـســب األط ــراف
تناقضة.
امل ِ
* مدير مركز بالدي للدراسات
ّ
االستراتيجية ـ العراق
واألبحاث

ساهمة ُ
ّ
الع ّ
التاريخي نجد بصمات ُ
الم َ
مانية واضحة جدًا (األناضول)
عندما نقف أمام االتفاق النووي

