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مقالة

حول تسريبات «نيويورك تايمز»

حدود عمان؟
ب ــاك ــري ــت أعـ ـل ــن «فـ ـت ــح ب ـ ــاب الـتـجـنـيــد
ألبـنــاء املـهــرة فــي الجانبني العسكري
واألمـ ـ ـن ـ ــي ،ب ـح ـســب خ ـط ـط ـنــا املـحـلـيــة
وبمساعدة األشقاء في التحالف» .جاء
ذلك في وقت سرت فيه أنباء عن تزويد
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ح ـل ــف ق ـب ــائ ــل ب ــوق ــي بــن
حميد (يضم قبائل سمودة وكلشات)
بكميات من األسلحة ،بذريعة «مكافحة
التهريب من عمان إلى اليمن»ّ .
تطوران
يفتحان الـبــاب واسـعــا على سيناريو
«ع ـ ـس ـ ـكـ ــرة» املـ ـح ــافـ ـظ ــة ،واس ـت ـن ـس ــاخ
«الـتـجــربــة الـعــدنـيــة» الـتــي ُي ـعـ ّـد تكاثر
ال ـت ـش ـك ـيــات امل ـس ـل ـحــة وامل ـي ـل ـي ـش ـيــات
املـتـضــاربــة املـصــالــح واألهـ ــداف إحــدى
أبرز سماتها.
أكثر مــن ذلــك ،آخــر املعلومات ال ــواردة
مــن املـهــرة تفيد بــأن السعودية تعمل
ع ـل ــى إنـ ـش ــاء م ــرك ــز ل ـل ـس ـل ـف ـيــن (ع ـلــى
غـ ـ ــرار م ــرك ــز دمـ ـ ــاج فـ ــي ص ـ ـعـ ــدة) فــي
مدينة قشن ،ثالث أكبر مدن املحافظة.
وطبقًا للمعلومات ،فإن املدعو يحيى
بــن علي الحجوري  -هــو أحــد مشايخ
الـسـلـفـيــة فــي ال ـي ـمــن ،وق ــد سـبــق لــه أن
أدار «دار ال ـحــديــث» فــي ص ـعــدة خلفًا
للشيخ مقبل الوادعي  -هو من يتولى
اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى إنـ ـش ــاء املـ ــركـ ــز .ت ـقــول
م ـ ـصـ ــادر مـ ــن داخ ـ ـ ــل م ــدي ـن ــة ق ـش ــن إن
أشخاصًا ،من بينهم أجانب ،متلبسني
أراض
لبوس النازحني ،يقومون بشراء
ٍ

بمبالغ خيالية ال تـتــوافــق وقيمتها،
الفتة إلى أن شكوكًا بدأت تحوم حول
هــؤالء الذين يسود اعتقاد على نطاق
واسع بأنهم من السلفيني الذين قاتلوا
في صعدة قبيل الحرب األخـيــرة وفي
جبهة البقع على ال ـحــدود السعودية
خـ ــال الـ ـح ــرب .وت ـش ـيــر املـ ـص ــادر إلــى
أن وج ــود ه ــؤالء داخ ــل امل ـهــرة يحظى
بـمـبــاركــة مــن املـحــافــظ الـجــديــد ،خالفًا
إلرادة املـ ـح ــاف ــظ الـ ـس ــاب ــق ال ـ ــذي ك ــان
معارضًا ألي عملية «توطني» ُمن هذا
النوع .عملية ستكون ،فيما لو ق ّدر لها
الــوصـ ِّـول إل ــى نـهــايـتـهــا ،ب ــادرة تحقق
مــا ُح ــذر مـنــه ســابـقــا مــن نـشــوء «ب ــؤرة
تكفيرية» على حدود عمان ،التي ظلت
لعقود محفوظة من لوثة «الوهابية»،
مستأنسة بنسيج اجتماعي متجانس
ّ
يقل نظيره في منطقة الخليج.
فـ ــي خ ــاص ــة املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـت ـض ــح أن
قيادة «التحالف» تعمل ،عبر سلسلة
خـ ـط ــوات ،ع ـلــى إح ـك ــام حـبـكــة ســرديــة
«ال ـ ـت ـ ـه ـ ــري ـ ــب» ،مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل «شـ ــرع ـ ـنـ ــة»
وجــودهــا فــي ثانية كـبــرى املحافظات
اليمنية .وقد تجلت آخر تلك الخطوات
في إصدار املحافظ باكريت قرارًا بمنع
دخ ــول س ـيــارات «ال ـشــاص» (الــربــاعـيــة
ال ــدف ــع) واألس ـ ـمـ ــدة ال ــزراعـ ـي ــة وامل ـ ــواد
الـكـبــريـتـيــة وال ـكــربــون ـيــة ع ـبــر املـنــافــذ
الـحــدوديــة بــن عمان واملـهــرة ،بدعوى
إمكانية اسـتـخــدام امل ــواد املـشــار إليها
ف ــي ص ـن ــاع ــة األل ـ ـغـ ــام .هـ ــذه ال ـس ــردي ــة
َيـثـبــت ،مــن خ ــال املـعـطـيــات املـتـقــدمــة،
أن الـغــايــة مــن وراء إشــاعـتـهــا تسهيل
«االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي» مل ـحــاف ـظــة
املـهــرة ،بهدف تصعيد الضغوط َعلى
سلطنة عمان ،التي يظهر أن موقفيها
َ
من أزمتي اليمن والخليج ال يحظيان
ب ــرض ــا امل ـم ـل ـكــة ،وإيـ ـص ــال رس ــال ــة إلــى
م ـس ـقــط مـ ـف ــاده ــا أن الـ ــريـ ــاض ق ـ ــادرة
على إشـعــال الـنـيــران متى استشعرت
أن سـيــاســة «الـتـمــايــز» بــاتــت ال تـفــرق،
ف ــي نـتــائـجـهــا ،ع ــن س ـيــاســة «املـنــاكـفــة
ُ َّ
وامل ــؤام ــرة» ال ـتــي تــتـ َـهــم بـهــا ق ـطــر .هل
يعني ذلك أن عمان باتت هدفًا جديدًا
ع ـل ــى جـ ـ ــدول ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـسـ ـع ــودي -
اإلماراتي ،خصوصًا أن بعض املصادر
تتحدث عــن إط ــاق السفير اإلمــاراتــي
ل ـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـب ــة،
حملة تحريضية ضد مسقط بدعوى
«دعمها للحوثيني»؟ جميع املؤشرات
الـ ـ ـ ــواردة م ــن ال ـظ ـه ـيــر الـجـيــوسـيــاســي
لعمان ال تأخذ إال في ذلك االتجاه ،لكن
يبقى أن لدى السلطنة أوراق قوة ،ليس
أقـلـهــا ال ــرض ــا ال ـغــربــي ع ــن دورهـ ــا في
الشرق األوســط ،يمكن أن تلجم جماح
الرياض وأبو ظبي.

ق ــد أع ـل ـنــت اع ـت ــزام ـه ــا تــوس ـيــع نـطــاق
االح ـت ـج ــاج ــات ،ح ـتــى إس ـق ــاط قــانــون
امل ــالـ ـي ــة .ووص ـ ـ ــف رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة،
يــوســف الـشــاهــد« ،الـجـبـهــة الشعبية»
ـارضـ ــة ب ــأن ـه ــا «غـ ـي ــر مـ ـس ــؤول ــة»،
امل ـ ـعـ ـ ِ
م ـت ـه ـم ــا إي ـ ــاه ـ ــا بـ ــ«الـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـلــى
ال ـ ـف ـ ــوض ـ ــى» .وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ،خ ــال
زيارته بلدة طبربة التي شهدت أعنف
املواجهات ،إن «نواب الجبهة الشعبية
يصوتون لقانون املالية ويتظاهرون
ض ــده» ،م ـجــددًا دعــوتــه املــواطـنــن إلــى
تقبل «اإلص ــاح ــات»؛ لكونها «تهدف
إلى تحسني الوضع االقتصادي».
ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات اس ـت ـث ــارت غضب

«الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة» الـتــي اعـتـبــرت أن
مواقف الشاهد تعكس «عقلية الهروب
إلــى األمــام وتــزويــر الــواقــع والوقائع»،
ّ
مذكرة بأنها نبهت إلى أن «هذا القانون
سيقود إلى تفجير السلم االجتماعي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،واصـ ـ ــل ط ــرف ــا االئـ ـت ــاف
الحكومي هجومهما على املعارضة،
م ـت ـه ـ َـم ــن إيـ ــاهـ ــا بـ ــ«ت ــوفـ ـي ــر ال ـغ ـط ــاء
السياسي ألعمال العنف والتخريب».
واعتبرت حركة «النهضة» ،في بيان،
أن «بعض األطــراف السياسية تشجع
على توسيع أعمال العنف لحسابات
انتخابية مبكرة».
(األخبار)

عبداهلل السناوي*
ال ـق ـص ــة م ـل ـغــومــة ب ــأس ــراره ــا وخ ـل ـف ـيــات ـهــا ورس ــائ ـل ـه ــا،
واألسئلة كلها مشروعة حتى تستبني الحقيقة الكاملة
في تسريبات صحيفة «نيويورك تايمز» .ما الذي جرى...
وكيف ...وملــاذا ...ومن يتحمل مسؤولية اإلســاءة الفادحة
ملصر في العالم بأسره؟
إذا صحت نسبة التسريبات إلى ضابط في أحد األجهزة
األمنية ،وهــذا احتمال وارد ،لكنه مستبعد نسبيًا ،فإننا
أمام كارثة تاريخية ال سابق لها تضرب في عمق األمن
القومي املصري والعربي على السواء وتتجاوز كل خط
أحمر.
وفــق التسريبات املسجلة ،فــإن الـضــابــط املـفـتــرض ّ
وجــه
ثــاثــة إعــام ـيــن بـمـمــاشــاة الـغـضــب ال ـعــام عـلــى اع ـتــراف
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،مـثــل األش ـقــاء الـعــرب
اآلخرين ،من دون التورط في دعم االنتفاضة الفلسطينية،
وأنه ال فارق بني القدس ورام الله كعاصمة لفلسطني ،بما
يعني االعتراف ـ ضمنيًا ـ بقرار ترامب على عكس املواقف
الرسمية املعلنة.
وإذا لم تصح نسبة تلك التوجيهات إلى أي جهات أمنية،
وهــذا احتمال مرجح للغاية ،فأين وجــه الخلل الــذي دعا
قطاعات عريضة في الرأي العام العربي والفلسطيني إلى
ً
تصديق أنها حدثت فعال؟ باليقني ،فإن منسوب التدخل
األمني في العمل اإلعالمي وصــل إلــى حد أفقده مهنيته
وموضوعيته وأي قدرة علي التأثير .نزعت السياسة من
على الشاشات بقدر ما ُجففت في الحياة العامة.
ّ
تتسيد َ
أغلب
هذا وضع خطر ينذر بعواقب مرعبة ،فعندما
التغطيات السياسية وج ـ ٌ
ـوه تتلقى التوجيهات األمنية،
كأنها وحــي يــوحــى ،يفقد اإلع ــام احـتــرامــه لنفسه كما
احترام مشاهديه الذين ينصرفون عنه إلى محطات دولية
وإقليمية بحثًا عن حقيقة ما يجري في بالدهم .هذا النوع
من األداء والتفكير أضر بصورة البلد على نحو يصعب
ترميمها في أي مدى منظور.
من أسباب االهتمام الدولي والعربي البالغ بتلك التسريبات،
املنسوبة إلى توجيهات أمنية مصرية ،أنها تسلط الضوء
على ازدواجية املواقف بني ما هو معلن وما هو فعلي في
قضية القدس ومستقبلها.
هناك من رأى فيها تخليًا مصريًا عن القدس واعترافًا
ضمنيًا بقرار ترامب ،وكــان ذلك داعيًا لحمالت إعالمية
وسياسية استخدمت فيها كل االتهامات وشرعت خاللها
كل األسلحة .وهناك من رأى فيها فرصة أمــام إسرائيل
ً
إلثبات أن تهويد القدس مسألة وقت وأن دوال عديدة في
أوروبــا والعالم العربي نفسه سوف تنقل سفاراتها إلى
املدينة املقدسة ـ كما توقع رئيس وزرائها بنيامني نتنياهو
في أعقاب قرار ترامب.
ال يمكن استبعاد العامل اإلسرائيلي فــي أسـبــاب عناية
«نـيــويــورك تايمز» الفائقة بقصة مشكوك فــي صحتها
تفتقر إل ــى دل ـيــل قـطـعــي عـلــى أن «ضــابــط الـتــوجـيـهــات»
شخصية حقيقية وليست منتحلة.
هل هناك في أحد األجهزة األمنية الحساسة نقيب اسمه
«أشرف الخولي»؟ وهل الصوت الذي تضمنته التسريبات
له أم لغيره؟ وهل كانت هناك عالقات سابقة بني الضابط
املفترض واإلعالميني الذين أصدر توجيهاته لهم ،أم أنهم
اعتادوا تلقي التعليمات ،بغض النظر عن األسماء والرتب؟
أين الحقيقة بالضبط؟
تـحــت ظ ــال الـتـســريـبــات ،يستلفت االن ـت ـبــاه صـغــر ســنّ
املتصل ،ورتبته التي ال ّ
تخوله رســم السياسات العامة
ألجهزة حساسة في موضوعات بالغة الخطورة كالوضع
القانوني للقدس .إذا كانت الشخصية حقيقية ،فمن الذي
كلفه؟ وعلى أي أساس؟
التساؤالت ال تتوقف وعالمات التعجب بال حصر.
لو افترضنا صحة ذلك االحتمال الخطير ،فال بد ـ بدواعي
التفكير في كل املخاطر املاثلة ـ أن يتبعه ســؤال عما إذا

كــان هناك اخـتــراق ما وراء التسريبات يستدعي البحث
فيه بكل جدية وأال تستبعده التحقيقات ،التي أمر بفتحها
النائب العام.
ثم من سرب التسجيالت إلى الصحيفة األميركية؟ وكيف
وصلت إلى محطة فضائية ّ
تبث من إسطنبول؟ هل من
املصدر نفسه الذي ّ
سربها إلى «نيويورك تايمز»؟
وكم تقاضى من ثمن؟
باعتراف أحد برامج «التوك شو» بمحطة فضائية أخرى
تـبـ ّـث مــن املــديـنــة التركية نفسها ،فــإنــه قــد عــرض عليها
شراء تلك التسريبات مقابل ثالثة آالف وخمسمئة دوالر
جرى تخفيضها إلى ألفني وخمسمئة دوالر ،غير أنه لم
يتم االتفاق باعتقاد أن املــادة سوف تكون متاحة عندما
يبثها اآلخرون.
يقال ـ عادة ـ إنه ال جديد تحت الشمس ،فقد شهدت مصر
عند مطلع خمسينيات القرن املاضي قصة مشابهة رغم
تناقض أه ــداف أبطالها .عندما ألغى مصطفى النحاس
باشا زعيم «الــوفــد» ورئيس ال ــوزراء اتفاقية  ،1936التي
ّ
وقع عليها هو نفسه ،سأله صحافي شاب متخرج حديثًا
في الجامعة األميركية :ما الخطوة التالية؟ أجابه :الكلمة
اآلن للشعب.
تــدفــق ال ـفــدائ ـيــون عـلــى اإلسـمــاعـيـلـيــة ،حـيــث مـعـسـكــرات
االحتالل البريطاني ،وكان الصحافي الشاب سعد زغلول
ف ــؤاد نفسه على صلة وثيقة بـهــم ،وشخصيته تقارب
إلى حد كبير بطل مسلسل «فارس بال جواد» ،الذي أدى
ً
بطولته محمد صبحي وأثار جدال واسعًا.
فــي تـلــك األيـ ــام ،تخفى فــي شخصية مــراســل لصحيفة
أميركية اختلق اسمها «همر ديلي نيوز» وأطلق على نفسه
في بطاقة مزورة «سبنسر دريل» ،محاورًا زعماء أحزاب
ومفكرين عن موقفهم من شعارات الجالء بالسالح وما
قد يتبع خروج قوات االحتالل.
بدت اإلجابات كاشفة ملا هو مستور من مواقف حقيقية،
قــال أحــد زعـمــاء األح ــزاب إن بقاء الـقــوات البريطانية في
مـصــر كفيل بـضـمــان أمـنـهــا واس ـت ـقــرارهــا ،وطــالــب آخــر
ب ــزي ــادة أعـ ــداد ق ــوات االح ـت ــال ع ـشــرة أض ـع ــاف .وكــانــت
الفضيحة مــدويــة عـنــدمــا نـشــرتـهــا صحيفة «الـجـمـهــور
ُ
املصري» ال الصحيفة األميركية امل ّدعاة.
َ
رغــم اخـتــاف األزم ــان واألب ـطــال واألهـ ــداف ،فــإن قصتي
«نـيــويــورك تــايـمــز» و«الـجـمـهــور امل ـصــري» تجمع بينهما
الفكرة نفسها في اإليقاع بآخرين لهم خلفيات وتصورات
تناقض ما يعلنونه .بمعنى آخر ،فإن تسريبات «نيويورك
تايمز» أقرب ما يكون إلى استثمار استراتيجي في الخلل
اإلعالمي والتدخل األمني بذات قدر أوضاع االرتباك في
السياسة الخارجية املصرية .من مظاهر االرتباك سحب
م ـش ــروع قـ ــرار ع ــرب ــي قــدم ـتــه م ـصــر إل ــى مـجـلــس األم ــن
باعتبارها عضوًا فيه يدين املستوطنات اإلسرائيلية في
الضفة الغربية املحتلة بطلب من دونــالــد تــرامــب ،قبل أن
ّ
تصوت ملصلحته.
ومن مظاهر ذلك االرتباك الحماسة البالغة ملا أطلق عليها
«صفقة القرن» من دون أن تحكمها أي مرجعيات دولية
رهانًا على الرئيس األميركي من دون ّ
تحسب ملغبة تبنيه
الرواية اإلسرائيلية في أشد صورها تعصبًا وعنصرية.
وقد كانت الضحكات املتبادلة مع نتنياهو داعيًا إضافيًا
لتصديق تسريبات «نيويورك تايمز» .هكذا يتلخص وجه
الخلل في أمرين ،التدخل األمني في اإلعالم كما لم يحدث
من قبل ،وارتباكات السياسة الخارجية.
ذلك يحتاج إلى تصحيح ّ
ورد اعتبار السياسة في هذا البلد
وبـنــاء سياسته الخارجية وفــق أمنه القومي ومصالحه
االستراتيجية ،وإال فــإن انكشافه على األخ ـطــار سوف
يكون بال حد وسقف.
* كاتب وصحافي مصري

