حرية الصحافة في عمان ..الواقع والتحديات

واقــع حريــة الصحافــة فــي عمــان ال يمكــن
فصلــه عــن واقــع حريــة التعبيــر بشــكل عــام فــي
دول الخليــج العربــي .وهــذا يعــود إلــى ثالثــة
أســباب تتشــارك فيهــا كل الــدول الخليجيــة:
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محمد الفزاري
مدير مركز مواطن لحرية الصحافة

جميــع تلــك األســباب هــي نســق تفكيــر وإطــارات تعايــش ألفــت عليها الســلطات والناس بشــكل

عــام فــي هــذه الــدول؛ والخــروج عنهــا يعــد خروجــا عن تلك األنســاق ،وتلك األطــر المتعارف عليها.
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فــي التحقيقــات عنــد كل معتقــل رأي« ،لمــاذا ال تنظــر للجــزء المملــوء مــن الــكأس؟».
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الســلطة فــي عمــان تفهــم أن الصحافــة هــي مجــرد نقــل الصــورة الجيــدة فقــط عــن طريــق
إظهــار جوانــب التنميــة فــي الدولــة وشــكر الســلطة علــى ذلــك .بيــد أن األمــر ال يتوقــف علــى
ذلــك ،حيــث يتــم تشــويه المعلومــة أحيانــا وإخراجهــا عــن حيزهــا الطبيعــي عــن طريــق تفخيــم
بعــض األخبــار وإظهارهــا كأنهــا إنجــازات كبيــرة جــدا وجــب الوقــوف عندهــا واالحتفــاء بهــا.
لكــن األنكــى مــن ذلــك ،أن الســلطة ال تتقبــل الصحفــي أو المؤسســة الصحفيــة التــي تســأل
لمــاذا الجــزء الفــارغ مــن الــكأس فــارغ حتــى لــو نظــر للجــزء المملــوء مــن الــكأس كمــا ترغــب
الســلطة .فــكل أنــواع النقــد فــي كل أشــكالها الصحفيــة ســواء كانــت التحقيقــات االســتقصائية
أو مقــاالت الــرأي أو حتــى األخبــار والتقاريــر الســطحية تعــد مرفوضــة مــن قبــل الســلطة حتــى
لــو لــم تكــن تخالــف القوانيــن .ولهــذا تكتفــي كل الصحــف فــي عمــان -فــي الغالــب -باألخبــار
التــي يتلقونهــا مــن أقســام العالقــات العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة .وهــذا
النــوع مــن الصحافــة أصبــح يطلــق عليهــا صحافــة العالقــات العامــة أو صحافــة اإليميــات.
 .2التشريعات والقوانين
حرية الصحافة إحدى الركائز األساسية لحرية التعبير .وحق التعبير عن الرأي من الحقوق التي ضمنها
النظام األساســي العماني (الدســتور) في المادة  29من الباب الثالث ،حيث نصت هذه المادة
على أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
لكن ما هي حدود القانون؟
أوال :قانون الجزاء العماني.
هنــاك انتقــادات عديــدة مــن قبــل محاميــن وناشــطين سياســيين وحقوقيــن علــى بعــض مــواد
قانــون الجــزاء بشــكل عــام أهمهــا:
 .1تعارضها مع مبدأ حرية التعبير والصحافة وحقوق المواطنة.
 .2معظم المواد التي لها عالقة بالحريات كانت فضفاضة ويمكن إساءة استخدامها.
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لكــن فــي  11مــن ينايــر  ،2018أصــدر الســلطان قابــوس مرســوما نــص علــى إلغــاء قانــون الجــزاء
الســابق واســتبداله بقانــون جــزاء جديــد .إال أن قانــون الجــزاء الجديــد كمــا يــراه مراقبــون أتــى
ـدارا حـ ً
مكرســا ومعــززا بشــكل أكبــر لســلبيات قانــون الجــزاء الســابق .وعــدوه انحـ ً
ـادا علــى مســتوى
مختلــف الحريــات بمــا تضمنــه مــن تهــم فضفاضــة وأحــكام قاســية تصــل لدرجــة اإلعــدام والســجن
المؤبــد فــي بعــض التهــم.
يحتــوي القانــون الجديــد عــدة مــواد غامضــة التعريــف ويمكــن أن تســتخدم بســهولة مــن قبــل جهــاز
األمــن الداخلــي المعــروف بتاريخــه الحافــل بانتهــاكات حقــوق اإلنســان في اســتهداف:
 الباحثين في المجال السياسي والديني مدافعي حقوق اإلنسان ناشطي اإلنترنت الصحفيينأمثلة من قانون الجزاء الجديد:
 المــادة  :97يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )3ثــاث ســنوات ،وال تزيــد علــى ( )7ســبعســنوات كل مــن ارتكــب عالنيــة أو بالنشــر طعنــا فــي حقــوق الســلطان ،وســلطته ،أو عابــه فــي
ذاتــه.
 المادة  :118يعاقــــب بالسجـــــن مــــدة ال تقــــل عـــن ( )6ستـــــة أشهــــر ،وال تزيــــد على ( )3ثــــاثسنــــوات كل مــن حــاز أو أحــرز محــررات أو مطبوعــات تتضمــن تحبيـ ً
ـذا أو ترويجــا لشــيء ممــا نــص
عليــه فـــي المــادة ( )116مــن هــذا القانــون إذا كانــت معــدة للتوزيــع أو الطالع الغيــر عليها ،وكذلك
مــن حــاز أو أحــرز أي وســيلة مــن وســائل الطبــع أو التســجيل أو العالنيــة مخصصــة ولــو بصفــة
مؤقتـة.......
 المــادة  :123يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )3ثالثــة أشــهر ،وال تزيــد علــى ( )6ســتة أشــهركل مــن دعــا أو حــرض علــى التجمهــر.
 المــادة  :269يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )3ثــاث ســنوات ،وال تزيــد علــى ( )10ســنواتكل مــن ارتكــب فعــا مــن األفعــال اآلتيــة :
 .1التطــاول علــى الــذات اإللهيــة ،أو اإلســاءة إليهــا ،باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء ،أو
بــأي وســيلة أخــرى.
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اإلساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه ،أو تدنيسه.
 .3اإلساءة إلى الدين اإلسالمي أو إحدى شعائره ،أو سب أحد األديان السماوية.
 .4التطــاول علــى أحــد األنبيــاء أو اإلســاءة إليــه باللفــظ أو الكتابــة أو الرســم أو اإليمــاء ،أو بــأي
طريقــة أخــرى.
 المــادة  :267يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن ( )10عشــرة أيــام ،وال تزيــد علــى ســنة ،وبغرامــةال تقــل عــن ( )100مائــة ريــال عمانــي ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائــة ريــال عمانــي ،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن صنــع أو وزع أو نشــر أو عــرض ،ولــو فــي غيــر عالنيــة ،كتابــا أو مطبوعــا
أو رســومات أو صــورا أو أفالمــا أو رمــوزا أو غيــر ذلــك مــن األشــياء الخادشــة للحيــاء أو المخلــة
بــاآلداب العامــة.
ثانيا :قانون النشر والمطبوعات الصادر بمرسوم سلطاني سنة :1984
 المــادة  :25ال يجــوز نشــر مــا شــأنه النيــل مــن شــخص جاللــة الســلطان أو أفــراد األســرة المالكــةتلميحــا أو تصريحــا بالكلمــة أو بالصــورة ،وال يجــوز التحريــض ضــد نظــام الحكــم فــي الســلطنة أو
اإلســاءة إليــه أو اإلضــرار بالنظــام العــام أو الدعــوة إلــى اعتنــاق أو ترويــج مــا يتعــارض مــع مبــادئ
الديــن اإلســامي الحنيــف.
 المــادة  :26يحظــر نشــر كل مــا مــن شــأنه المســاس بســامة الدولــة أو أمنهــا الداخلــي أوالخارجــي وكل مــا يتعلــق باألجهــزة العســكرية واألمنيــة وأنظمتهــا ولوائحهــا الداخليــة وأيــة وثائــق
أو معلومــات أو أخبــار أو اتصــاالت رســمية ســرية ســواء أكان النشــر مــن خــال وســائل اإلعــام
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة أو مــن خــال اســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة مــن
وســائل تقنيــة المعلومــات.
 مــادة  :27ال يجــوز نشــر مــا مــن شــأنه اإلضــرار بالعملــة الوطنيــة أو يــؤدي إلــى بلبلــة األفــكارعــن ســوق المــال بالســلطنة أو الوضــع االقتصــادي للبــاد.
 مــادة  :28ال يجــوز نشــر كل مــا مــن شــأنه المســاس باألخــاق واآلداب العامــة والديانــاتالســماوية.
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نماذج لمصير مؤسسات صحفية تحدت الواقع:
 .1جريدة الزمن:
 فــي يولــو  ،2016نشــرت جريــدة الزمــن فــي عدديــن منفصليــن تحقيقــا صحفيــا حــول فســادرئيــس المحكمــة العليــا ورئيــس االدعــاء العــام.
 لكــن تعــرض رئيــس التحريــر ومديــر التحريــر وأبــرز صحفيــي الجريــدة للســجن لفتــرات وأحــكاممتفاوتــة وصــل أشــدها فــي مرحلــة التقاضــي االبتدائيــة  3ســنوات ،وفــي مرحلــة االســتئناف
ســنة واحــدة.
 وفــي يــوم التاســع مــن أغســطس  ،2016أصــدر وزيــر اإلعــام قــرارا بإغــاق الجريــدة ووقــفتداولهــا.
 وفــي يــوم الخامــس مــن أكتوبــر  ،2017أصــدرت المحكمــة العليــا قــرارا نهائيــا بغلــق جريــدةالزمــن.
 .2صحيفة البلد اإللكترونية:
 فــي الثالثيــن مــن أكتوبــر  ،2016أعلنــت صحيفــة البلــد عبــر بيــان نشــر فــي موقــع الصحيفــة عــنتوقــف البلــد عــن النشــر .ولكــن البيــان لــم يوضــح الســبب الرئيســي للتوقــف رغــم التلميــح فــي
البيــان إلــى “ضغــوط” تعرضــت لهــا الصحيفــة .وحســب المركــز العمانــي لحقــوق اإلنســان ،فــإن
رئيــس التحريــر كان قــد تــم اســتدعائه مــن جهــاز األمــن الداخلــي (المخابــرات) واحتجــازه للتحقيــق
مــدة ّ 3أيــام ،وبعــد إطــاق ســراحه تــم نشــر بيــان التوقــف .وحســب مصــدر المركــز ،فــإن الســبب

الرئيــس -إضافــة إلــى أســباب أخــرى -إلــى اســتدعاء رئيــس التحريــر ،كان بســبب نشــر البلــد تقريــرا
مترجمــا عــن وكالــة رويتــرز ،أشــار إلــى أن عمــان أحــد الــدول التــي يتــم تهريــب الســاح منهــا إلــى
اليمــن.
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 .3مجلة مواطن:
 فــي يــوم الثالــث مــن مايــو  ،2017يــوم حريــة الصحافــة ،قامــت الســلطات بحجــب موقــع مجلــةمواطــن اإللكترونيــة ،تزامنــا مــع إعــان مواطــن عودتهــا إلــى النشــر مجــددا.
 وكانــت مواطــن قــد أعلنــت ســابقا فــي الرابــع عشــر مــن ينايــر  2016توقفهــا عــن العمــل بعــدتكــرر تعــرض عــدد مــن العامليــن فيهــا لمضايقــات أمنيــة مثــل االعتقــاالت والتهديــدات.
 كمــا تعــرض ســابقا مؤسســها ورئيــس تحريرهــا ،لمضايقــات أمنيــة فــي عمــان تمثــل آخرهــافــي ســحب جــواز ســفره ووثائقــه الشــخصية بعــد منعــه مــن الســفر ،وتعــرض قبلهــا لعــدة
تهديــدات واعتقــاالت.
 فــي الســابع عشــر مــن يوليــو  ،2015قــرر رئيــس تحريــر المجلــة الخــروج مــن عمــان واالتجــاهإلــى المملكــة المتحــدة لطلــب اللجــوء السياســي.
 ال زال موقــع المجلــة محظــورا حتــى اآلن فــي عمــان وبعــض الــدول الخليجيــة ،وال زال يالحــقأمنيــا كل مــن لــه عالقــة بالمجلــة.

خاتمة:
العمــل فــي المجــال الصحفــي فــي عمان والخليج العربي بشــكل عام ،مجال آمن وغير محفوف
بالمخاطــر مــا دام الصحفــي أو المؤسســة الصحفيــة لــم تخــرج عــن اإلطــار العــام الــذي رســمته
الســلطة عــن طريــق أجهزتهــا األمنيــة .وهــذا يســري علــى كل المؤسســات الصحفيــة ســواء
كانت حكومية أو خاصة ،وكل أشــكال اإلنتاج الصحفي ســواء كان مرئيا أو مســموعا أو مقروءا.
وهــذا اإلطــار العــام يتلخــص فــي اآلتــي :ال تنتقــد بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر الحاكــم وأســرته
وأجهزتــه األمنيــة ،ال تنتقــد أداءه اإلداري فــي كل مؤسســات الدولــة التــي يديرهــا مهمــا كان
مخيبــا .وفــي الحالــة العمانيــة ،الســلطان قابــوس يمتلــك كل الســلطات فــي عمــان ويديــر
كل مؤسســات الدولــة العليــا ،ولهــذا مــن األفضــل أال تنتقــد إطالقــا وانــس مــا تعلمتــه حــول
معنــى الصحافــة بشــكل عــام والصحافــة االســتقصائية بشــكل خــاص ،وأحــرص علــى تمجيــد كل
مــا يقــوم بــه هــو وحكومتــه.
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Press freedom in Oman:
the reality and the challenges
The extent of press freedom in Oman is closely
bound up with the question of freedom of

expression in the Arab Gulf states generally.

There are three factors involved here, which
apply to all of the Gulf States:

a) the systems of government in the Gulf,

which take the form of hereditary and absolute
monarchies;

b) despotic rule being exercised in the name of
custom and tradition; and

c) the monopoly on religious interpretations of
what is haram (forbidden) and halal (permitted).

Mohammed Alfazari
Director of Muwatin Centre for Press

All of these things together create a way of thinking and a framework for living to

which the authorities and people in general have become accustomed in these
countries. Stepping outside them is seen as breaking with this familiar system
and framework. The prevailing culture could therefore be described in general
terms as one of a herd mentality, in which Gulf societies are brought up to be

fearful and anxious about deviating from the will of the herd, and to reject and
attack anyone who tries to step outside this prevailing culture. So, anyone who

deviates from government policy is seen as a traitor, an enemy agent, someone
who fails to recognise the government’s bounty towards him; anyone who deviates

from the dominant religious view is seen as an atheist and heretic and may also
be declared an infidel; and anyone who deviates from traditional social norms

.is seen as queer, loses his status as a man, and may be disowned by his tribe
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In this briefing, however, we will focus only on the political aspect, and its

primary and direct responsibility for the present state of press freedom in

Oman. There are two main factors that determine the general state of press
freedom in Oman:

1 – The government’s media philosophy
The government in Oman sees the media as a promotional tool. Let me offer by way of illustration the argument used again and again by the securi-

ty agencies when interrogating any prisoner of conscience: “Why don’t you
look at the full half of the glass?” The Omani government understands the
press’s role as being merely to present a positive picture, by showing ways
in which the country is developing and thanking the government for this.

The media, moreover, sometimes twist and distort the facts by giving certain
news items undue prominence and portraying them as huge achievements
that should be marked and celebrated.

Even more damagingly, the government doesn’t accept journalists or news
organisations asking why the empty half of the glass is empty, even if they

do look at the full half of the glass as the government wants them to do. All
kinds of criticism in whatever journalistic form – investigative features, opin-

ion pieces or even straightforward news items and reports – are deemed unacceptable by the government even if they are not breaching any laws. So
as a rule, newspapers in Oman just publish the news they receive from the

public relations departments of government and private sector bodies. This
kind of journalism has come to be known as the PR press or e-mail journalism.
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2 – Legislation and regulations
A free press is one of the basic pillars of free speech. The right to freedom
of expression is assured in Oman’s Basic Statute (Constitution), Chapter

Three, Article 29, which states that freedom of opinion and the freedom to

express that opinion orally and in writing and by other means is guaranteed,
within the limits of the law.

But what are “the limits of the law”?
A: The Omani Penal Code
Certain provisions of the Omani Penal Code have been widely criticised by
lawyers and political and human rights activists. Their main criticisms are:
1

that parts of the Code are inconsistent with the principles of free speech

2

that most of the Articles relating to freedoms are loosely worded and

and a free press and the rights of citizenship; and
open to abuse.

On January 11, 2018 Sultan Qaboos issued a decree annulling the old Penal
Code and replacing it with a new version. In the view of observers, though,

the new Penal Code simply strengthens and further entrenches the worst aspects of the old one. They see it as sharply reducing the current extent of

various freedoms by introducing vaguely defined offences and harsh penalties of up to life imprisonment and in some cases the death penalty.
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Article 269: The punishment shall be imprisonment for a term of not less
than three years and not more than ten years for anyone who commits
one of the following acts:

(a) blaspheming against or insulting the Divinity verbally or by means of
writing, drawing or gestures or by any other means;

(b) insulting, perverting or desecrating the Holy Quran;

(c) insulting the Islamic religion or any of its rites, or reviling any of the
divine religions;

(d) blaspheming against or insulting any of the prophets verbally or by
means of writing, drawing or gestures or by any other means...

B: The Press and Publications Law, issued by Royal Decree in 1984

Article 25: It is prohibited to publish anything that explicitly or implicitly defames His Majesty the Sultan or members of the royal family in

words or images. It is also prohibited to incite people against the system
of government in the Sultanate or insult it or disrupt public order or call

people to embrace or promote anything that contravenes the principles
of the Islamic religion.

Article 26: It is forbidden to publish anything that might compromise the
safety of the State or its internal or external security, or anything related
to the military and security agencies or their systems or internal regula-

tions, or any documents, information, news or confidential official com-

munications, whether through visual, audio or written media or through
the Internet or by means of information technology...

11

Article 27: It is prohibited to publish anything that might prejudice the
national currency or lead to confusion about the money market in the
Sultanate or the economic position of the country.

Article 28: It is prohibited to publish anything that might prejudice public morality and ethics or divine religions.

Case studies of news organisations that challenged this situation:
1 Azamn newspaper
In July 2016, Azamn published a two-part report about corruption on the
part of the chair of the Judicial Council and head of the Supreme Court.
However, the paper’s editor-in-chief, managing editor and top journal-

ist were sentenced to prison for various periods, the harshest being for
three years initially, reduced to one year on appeal.

Also, on August 9, 2016 the Minister of Information issued an order closing down the newspaper and suspending its distribution.

And on October 5, 2017 the Supreme Court issued a decree closing
Azamn down for good.

2 Al Balad online newspaper
On October 30, 2016 Al Balad announced in a statement on its web-

site that it was suspending publication. The main reason for this was not

spelled out, though its statement hinted at “pressures” being exerted on
the paper. The Omani Centre for Human Rights (OCHR) learned that Al
Balad’s editor-in-chief had been summoned by the Mukhabirat (Internal

Security Service) and held for questioning for three days, and it was after
his release that the statement was published announcing Al Balad’s
12

suspension. According to OCHR’s source, the main, though not only,
reason for the editor-in-chief being called in for questioning was that

Al Balad had published a translated report from Reuters indicating that

Oman was one of the countries from which weapons were being smuggled into Yemen.

3 Mowatin magazine
On May 3, 2017, coinciding with World Press Freedom Day, the Omani

authorities blocked the website of the online magazine Mowatin, just as
Mowatin was announcing that it was resuming publication.

Previously, on January 14, 2016, Mowatin had announced that it was sus-

pending operations after repeated harassment by the security forces of a
number of its staff, including being detained and threatened.

Its founder and editor-in-chief had also previously suffered harassment by
the security forces in Oman, culminating in having his passport and personal documents withdrawn after being banned from travelling abroad.
Before that he had been threatened and detained a number of times.

On July 17, 2015 the editor-in-chief decided to leave Oman for the UK to
seek political asylum.

The magazine’s website remains blocked in Oman and some other Gulf
states, and anyone associated with it continues to be harassed.
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Conclusion:
Working in journalism in Oman and the Gulf generally is safe and not

particularly fraught with danger, as long as a journalist or news organisa-

tion doesn’t stray outside the parameters set by the government through
its security forces. This goes for all news organisations, private and gov-

ernment-sponsored alike, and all journalistic formats, whether video, audio or text. Those parameters are as follows:

– Don’t criticise the Sultan or his family or the security services, directly
or indirectly.

– Don’t criticise his management of any of the State institutions he

heads, however poorly managed they may be. In Oman, Sultan Qaboos

holds all the power and manages all of the higher State institutions, so it
is best not to criticise at all.

– Forget all you ever learned about journalism, and investigative journal-

ism in particular, and be sure to glorify everything the Sultan and his government do.
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