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املقدمة:
لقد حظيت السياسة اخلارجية العمانية يف اآلونة األخرية بقدر ٍ
عال من االهتمام واملالحظة
ُ

من قبل املهتمني والباحثني واملختصني ،فضالً عن الدور البارز هلا إقليمياً ودولياً ومواقف السلطنة
جتاه العديد من امللفات اليت تتسم ابحلساسية والتعقيد؛ ويرجع ذلك االهتمام إىل الدور الفاعل
واملؤثر لسياسة عُمان اخلارجية املتوازنة واحليادية واملرنة واهلادئة اليت تتمتع هبا ،على الرغم مما اتسمت
به الظروف الدولية من املصاحل املتشابكة والتعقيد يف بعض األحيان ،وتزايد العوامل والعناصر املؤثرة
لكثري من املؤسسات من غري الدولة (الوحدات الفاعلة من غري الدول) على الساحة الدولية يف
األحيان األخرى.
وتُعد ظاهرة احلياد من أهم مسات السياسة اخلارجية العُمانية اليت كانت بداايهتا بعد تسلم
السلطان قابوس بن سعيد احلكم سنة  ،1970ومن مث أخذت هذه الظاهرة ابلتطور تدرجيياً حىت
أصبحت احملطة األهم هلا سنة  1979بعد الثورة اإلسالمية يف إيران ،إذ شهدت املنطقة بعد هذه
السنة استقطاابً واضحاً ،استطاعت عمان يف إطاره تبين موقف متو ٍ
ازن عكس بقية دول املنطقة،
ُ
وأخذت شيئاً فشيئاً تتصاعد إىل وقتنا احلاضر ،واخذت السياسة اخلارجية العُمانية هتتم ابلعديد
من الدوائر كغريها من الدول ،فكانت الدائرة األبرز يف األجندة اخلارجية لسلطنة عُمان هي الدائرة
العربية واإلسالمية ،فضالً عن الدائرة العاملية اليت كانت واضحة بعالقة سلطنة عُمان ابلوالايت
املتحدة وبريطانيا ،فضالً عن دائرة االرتباط ابلدول املطلة على احمليط اهلندي.
وأصبحت السياسة اخلارجية هي الركيزة األساس يف التعامل مع الدول يف ظل النظام الدويل
وتفاعالته ،فالعامل اليوم وما يشهدهُ من تطورات وتفاعالت وأحداث جعل من الصعوبة مبكان أن
تكون الدولة مبعزل عن الدول األخرى ،فقد شهدت منطقة الشرق األوسط العديد من األحداث
9
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والتجارب جعلت من بعض الدول تسعى إىل إجياد مساحة من التحالفات واالنضمام إليها؛ نتيجة
املعطيات والعوامل اليت فرضتها القضااي األمنية والسياسية واالقتصادية ،فلم تستطع أي دولة إال أن
تكون ضمن أحالف أو حتالفات بنح ٍو مباشر أو غري مباشر.
التغيات الدولية واألمنية واالقتصادية والسياسية على الدول العربية والسيما
وقد فرضت ُّ
دول اخلليج العريب ومنها سلطنة عُمان أن تُقيم عالقات متميزة مع القطبية الدولية اجلديدة ومع

القدرة األوروبية اجلديدة املتولدة ملا فيه مصلحة سلطنة عُمان ،وقد فرضت حمدودية املوارد الطبيعية
متغي مع طبيعة
واالقتصادية لسلطنة عُمان على سياستها اخلارجية يف ابدئ األمر دوراً يتكيّف بنح ٍو ّ
اثر يف صياغة تلك السياسة،
املتغّريات الدولية واإلقليمية واملستجدات احمللية واخلارجية اليت كان هلما ُ
املتغيات والتفاعالت بطرق وأساليب خمتلفة عما تعاملت به دول املنطقة
حيث تعاملت مع تلك ّ
بنح ٍو عام ،ودول اخلليج بنح ٍو خاص ،فالسياسة اخلارجية لسلطنة عُمان هي نتاج البيئة الداخلية
اليت عمل على بنائها السلطان قابوس منذ توليه احلكم عام  1970عرب ترسيخ مفهوم املؤسسات
عب
اليت تضطلع ابلعمل اخلارجي وممارسة وظيفة السياسة اخلارجية من خالهلا وهذا من شأنه أن يُ ّ
عن سيادة الدولة يف عملية بناء جهاز للسياسة اخلارجية ،يضطلع مبهامها مبا يكفل التوازن يف توزيع
املهام اليت يؤديها ذلك اجلهاز ،على اعتبار أن السياسة اخلارجية تتغاير من بلد إىل آخر ،وتبعاً
التغاير تزداد أمهية البلد أو تقل؛ فقد تكون هذه السياسة قائمة على احلياد والتوازن والواقعية
هلذا ُّ
وهادئة ،أو على العكس من ذلك قد تذهب حنو االحنياز ،وسياسة احملاور ،وتقاطع املصاحل مع
حميطها اإلقليمي والدويل ،وهنا تربز أمهية دور صناع القرار يف رسم السياسة اخلارجية للدولة انطالقاً
من مبادئها ،وثوابتها ،وركائزها .وهذا الدور ينبغي أن يكون متوازانً وحكيماً ،وينعكس ابملنفعة
املتبادلة مع اجلميع ،فالدولة تتعامل يف سياستها اخلارجية مع بيئة دولة خارج حدودها اجلغرافية،
وهذا بدوره يُسمى ابلسياسة اخلارجية.
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لقد استطاعت سلطنة عُمان يف مدة وجيزة من الزمن إرساء دعائم مؤسسات سياسية قادرة
على التعبري عن فعالية أجهزة السياسة اخلارجية وحركيتها مبا يُعرب عن ممارسة السياسة اخلارجية
لسلطنة عُمان ،وأرست األسس الواضحة هلذه السياسة ،فكان هلا أن تتبع أسلوابً متميزاً وملتزماً

يف عملية التخطيط للعمل السياسي اخلارجي الذي تبنته السلطنة؛ مما جعلها تتسم مبجموعة من
السمات اليت جعلت منها الركائز والثوابت األساسية هلا على املستويني اإلقليمي والدويل على حد
سواء ،فنجحت إبعادة النشاط للسياسة اخلارجية هلا عرب العمل الدبلوماسي مبا يضمن حتقيق
مصاحل السلطنة العليا ،وتطوير مؤسسات السياسة اخلارجية مبا جيعلها أكثر توازانً وحياداً جتاه
العامل.
وقد هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على معرفة أتثري ظاهرة احلياد يف السياسة
اخلارجية العُمانية يف عهد السلطان قابوس بن سعيد ،وأثر هذه السياسة يف أن جتعل من سلطنة
التعرف على مالمح
عُمان بلداً مستقراً من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فضالً عن ُّ
السياسة اخلارجية العُمانية يف عهد السلطان قابوس ،وأبرز التحدايت أو العقبات اليت واجهتها
سياسة عُمان اخلارجية ،ودراسة دور احلياد يف توجيه تلك السياسة ،وحتديد التوجهات املستقبلية

للسياسة اخلارجية العُمانية يف ظل وجود السلطان قابوس أو بعد رحيله ،فضالً معرفة أهم القضااي
اليت تعاطت معها السياسة اخلارجية العُمانية ضمن ثوابتها وانطالقاً من مسؤولياهتا اليت قد محلتها
نتيجة ملوقعها االسرتاتيجي يف املنطقة.
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الفصل األول
إطار نظري لظاهرة احلياد
تُعد ظاهرة احلياد من أهم مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية منذ عام  ،1970ومن مث
أخذت هذه الظاهرة ابلتطور تدرجيياً حىت كانت أهم حمطة هلا هي سنة  1979بعد الثورة اإلسالمية
يف إيران ،وأخذت شيئاً فشيئاً تتصاعد إىل وقتنا احلاضر ،وإن لكل مفهوم معاين عديدة وتعريفات
خمتلفة ميكن من خالهلا التعرف على هذا املصطلح أو ذاك؛ والسبب يف ذلك يعود لوجهات النظر
املختلفة بني الباحثني واملختصني يف معاجلة املفاهيم واملصطلحات من حيث التعريف واملفهوم.
ويُعد مفهوم احلياد «من املفاهيم احلديثة اليت أاثرت جدالً واسعاً لدى الباحثني يف دالالته
وافرتاضاته؛ وذلك لتعدد التعريفات اليت تناولت هذا املفهوم أو حاولت االقرتاب منه واالتفاق على
تعريف واحد وحمدد له».1
إن مفهوم احلياد يف السياسة اخلارجية يرتبط بطبيعة النظام السياسي للدولة ،فضالً عن
القدرات االقتصادية واالجتماعية اليت متتلكها الدولة واليت متكنها من تدعيم قدراهتا يف أحداث
تغيري واضح وعميق يف قرارها السياسي اخلارجي ،والسيما إذا كانت يف حميط إقليمي مضطرب،
ويشهد أحدااثً متسارعة؛ مما ميكنها من النأي بنفسها عن تلك األحداث ،واحملافظة على مكانتها
اإلقليمية والدولية على ٍ
حد سواء.

 -1علي بن سليمان بن سعيد ،التنمية السياسية ودورها يف االستقرار السياسي يف سلطنة عُمان ،رسالة ماجستري غري منشورة -
كلية العلوم السياسية ،جامعة الشرق األوسط ،2012 ،ص.1
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املبحث األول :مفهوم احلياد
خيتلف تعريف ظاهرة احلياد ابختالف الكتاب والباحثني واملختصني الذين يتناولون هذا
املصطلح ،ويرجع سبب ذلك إىل تعدد املصادر أو املراجع املستقاة منها هذه املفردة (احلياد) ،فضالً

عن أن ظهور هذا املصطلح يف العلوم السياسية ليس بقدمي ،فتارًة يتأثر تعريف املصطلح بفكر
الكاتب أو الباحث أو املختص وخلفيتهم الثقافية ،واترًة أخرى يكون نتيجة قضية معينة تستوجب
طرح تعريف مالئم للظاهرة أو املصطلح اجلديد؛ ومع هذا مل خيتلف املختصون جذرايً بشأن ظاهرة
احلياد من حيث التعريف ،ومن حيث املكان والزمان ،فهناك عدة تعريفات له وال بد من التعريج
إىل املعىن اللغوي يف البدء ،ومن مث التعريف االصطالحي.
حايد حيايد ُمايد ًة وحياداً ،ويقال :حايد الشخص :جانبه
معىن احلياد مشتق من الفعل َ
مال عنهُ ،وقف على احلياد مل يتحيز إىل طرف على حساب آخر أو حايد األمر  /حايد يف األمر:
طرف من أطر ِ
اجتنبه ،مل يتدخل فيه .2واحلياد عدم امليل إىل أي ٍ
اف اخلصومة.3
ُ
ُ ُ

َّال أَصل و ِ
ال َح َاد
(حيَ َد) ْ
ول َع ْن طَ ِر ِيق ِال ْستِ َو ِاء .يـَُق ُ
اح ٌدَ ،وُه َو الْ َمْي ُل َوالْعُ ُد ُ
َ
الَاءُ َوالْيَاءُ َوالد ُ ْ ٌ َ
ِ 4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد َكث ًريا .
وداَ .و ْ
ود :الَّذي َي ُ
َّيء َي ُ
الَيُ ُ
يد َحْي َد ًة َو ُحيُ ً
َعن الش ْ

ِِ
َّ ِ
َّيء
َّيء حيداً وحيداانً َمال َعنهُ َويـَُقال حاد به َعن الطريق( ،أحاده) َعن الش ْ
(حاد) َعن الش ْ
صرفه( ،حايده) حمايدة وحياداً َمال َعنهُ وكف َعن خصومته( ....احلياد) عدم الْميل إىل أَي
ومة واحلياد اإلجيايب ِ(ف السياسة الدولية) أَال تتحيز الدولة إلحدى الدول
طرف من أَطَْراف ْ
الُ ُ
صَ

 -2معجم معاين الكلمات (االنرتنت) للمزيد انظر:

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

 -3املصدر نفسه.
 -4معجم مقاييس اللغة أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ 1979 -م ،كتاب احلاء ،ص.2/123 :
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ِ
املتخاصمة مع مشاركتها ِ
السلم الْ َعام .5واحلياد يف اللغة هو جتنب الشيء
ََ
لسائر الدول ف َيما حيفظ ّ
َ
واحلرص على التخلص من تبعاته نظراً لقناعة راسخة أبن الوقوع أو الوصول إىل نتائجه قد تلحق
ٍ
ت َسكَْرةُ
(و َجاءَ ْ
ابلغ الضرر وقد ذكر القرأن الكرمي احلياد يف معان كثرية من بينها قوله تعإىلَ :
ِ
الْمو ِ
يد).6
نت ِمْنهُ َِت ُ
ت ِب ْلَ ِّق َٰذل َ
ك َما ُك َ
َْ
أما احلياد ( )Neutralityاصطالحاً فهو مشتق من الكلمة الالتينية (،)Neutralities

وهو عدم امليل إىل أي طرف من أطراف اخلصومة .واحلياد يف السياسة الدولية االتتحيز الدولة
إلحدى الدول املتخاصمة مع مشاركتها لسائر الدول فيما حيفظ السلم العام .واحلياد حسب
التعريف القانوين الدويل هو «التزام تقطعهُ الدولة على نفسها بعدم التدخل يف شؤون األسرة الدولية
إذا كان هذا التدخل يفضي أو قد يفضي إىل استخدام القوة املسلحة».7
وأييت مفهوم احلياد كمصطلح معاكس لالحنياز ،فاالحنياز يف املصطلح السياسي هو االنتماء
واالنضمام ،وعدم االحنياز هو عدم االنضمام وهو مظهر من مظاهر احلياد اإلجيايب .واحلياد من
الوجهة القانونية يـَُعرف «أبنهُ املوقف الذي تتخذه دولة وتبقى مبوجبه خارجة عن نطاق احلرب بني
دولتني أو فريقني من الدول ،وهذا يعين أن الدولة اليت التزمت احلياد تبقى حمافظة على العالقات
السلمية بني مجيع املتصارعني دون متييز».8
 -5املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار) ،دار الدعوة،
حيد ،ص 210 :و.211
 -6القرآن الكرمي ،سورة (ق) ،اآلية  ،19ص.519 :
 -7عباس هاشم ،السياسات اخلارجية للدول األسكندانفية ـ األمن واحلياد ،تقرير ،بغداد ،205 ،ص.2 :
 -8املصدر نفسه ،ص.3
* -هي موسوعة عامة ابللغة اإلجنليزية تصدرها شركة املوسوعة الربيطانية احملدودة اخلاصة ،املقاالت املوجودة فيها تستهدف القراء
واملتعلمني واملثقفني ويكتبها  100موظف وأكثر من  4400مشارك خمتص ،للمزيد ينظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki.
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إذن يكون احلياد كبقية املفاهيم السياسية األخرى املستخدمة مثل «الدميقراطية» أو
«السيادة» ،مع االختالف يف األبعاد القانونية ،والسياسية ،واأليديولوجية ،واالقتصادية ،والعسكرية
وصياغته بنح ٍو صحيح« ،فسياسة احلياد هو موقف السياسة اخلارجية الذي تعتزم الدولة البقاء على

احلياد خالل فرتة احلرب» .أو من انحية قانونية على وفق موسوعة (بريتانيكا « * )2012احلياد
هو الوضع القانوين الناشئ عن امتناع الدولة من املشاركة يف حرب بني الدول األخرى ،واحلفاظ
على موقف احلياد جتاه األطراف املتحاربة ،وابعرتاف املتحاربني من هذا االمتناع عن التصويت وعدم
9
حيث امتد
التحيز»  ،غري أن مفهوم احلياد تطور الحقاً ليتجاوز حيز الصراع أو الصدام العسكريُ ،
إىل املعىن الواسع ليشمل احلياد يف كل مستوايت النزاع والتنافس واحلرب والصراع والتعاون.
ويعرف احلياد أيضاً على «أنه التزام تقطعهُ الدول على نفسها بعدم التدخل يف الشؤون
الدولية ،إذا كان هذا التدخل يفضي أو قد يفضي إىل استخدام القوة املسلحة ،ويهدف هذا املعىن
إىل احلفاظ على مركز قانوين حمدد يفرده القانون الدويل للدول اليت متارس هذا احلق ،وبذلك تتمتع
هذه الدول مبجموعة من احلقوق ويلقي على عاتقها جمموعة من الواجبات انشئة عن هذا االلتزام،
.10
وينتهي هذا االلتزام ابنتهاء حالة احلياد»
ال يعين احلياد بكل األحوال االنقطاع عن التفاعل مع القضااي واملعطيات الواردة يف البيئتني
الداخلية واخلارجية بقدر ما يعين التقدم إىل األمام خبطوة معينة ،يتطلب فيها فهم التناقضات
املوجودة بنح ٍو دائم واستيعاهبا يف خمتلف جماالت احلياة ،ووضعها يف سياق عقالين للوصول إىل
سياسات عقالنية تستوعب هذه التناقضات؛ للوصول إىل وعي أعمق وأمشل يدفع حبركة الدولة
* هي موسوعة عامة ابللغة اإلجنليزية تصدرها شركة املوسوعة الربيطانية احملدودة اخلاصة ،املقاالت املوجودة فيها تستهدف القراء
واملتعلمني واملثقفني ويكتبها  100موظف وأكثر من  4400مشارك خمتص ،للمزيد ينظر.https://ar.wikipedia.org/wiki :

9- Bergen Bassett, Factors influencing Sweden’s Changing Stance on Neutrality, Thesis,
University of Illinois Urbana-Champaign, 2012, p.9, 10.

 -10أمل ايزجي ،املوسوعة العربية ،سوراي ،جملد ،8ص .667
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إىل األمام ،عرب الوسطية العقالنية اليت تعمل ضمن نظام سياسي اجتماعي تطوري للفرد واجملتمع
والنظام الدويل ،عكس وسطية التناقضات اليت جتمع عشوائياً بني العقل ونقيضه يف الوقت نفسه
بغري منطق؛ وبذلك جيعل من احلياد ابلتضاد من احلق والتقدم.
وإن احلياد الذي تتخذهُ أو تتبعهُ الدولة يف سياستها أيخذ أشكاالً متعددة ،وال يقتصر على
اجلانب العسكري كما توضح التعريفات املذكورة انفاً ،فهناك حياد اقتصادي واجتماعي وثقايف

فضالً عن احلياد السياسي ،فال ميكن للدولة أن تتخذ شكالً واحداً من احلياد دون آخر ،وال
ميكن للدولة أن يستمر حيادها يف ٍ
جمال دون آخر ،على الرغم يف بعض األحيان قد تقود الظروف
السياسية أو املؤثرات اإلقليمية والدولية إىل توقف الدولة من استخدام احلياد كوسيلة لتحقيق هدفها
ملدة وجيزة نتيجة لقيام ٍ
حرب أو اهناء اتفاقية أو معاهدة معينة.
ويُعد مبدأ احلياد من املفاهيم املع ّقـدة يف القانون الدويل العام ،وألول مرة تضمنت
اتفاقيات  18أكتوبر  ،1907اليت وقّـعت يف مؤمتر الهاي الثاين نصوصاً حت ِّدد حقوق الدول
احملايدة والتزاماهتا ،11وقد مت تطوير قواعد احليادية من خالل األعراف واملعاهدات ،ففي عام
 ،1907وضعت جمموعة من الدول يف مؤمتر السالم الثاين بالهاي معاهدتني عن القواعد

التقليدية للحياد على األرض ،ويف البحر .وكانت هذه القواعد حماولة ملوازنة اختالف املصاحل
املتعارضة غالباً ،للبلدان احملايدة واملتحاربة .وقد أصدرت احلكومات كل على حدة قوانينها
.12
اخلاصة ابحلياد
وقد برز مفهوم احلياد بوضوح أكثر يف العالقات األوروبية اليت شهدت حروابً ضروساً على
مر عصورها ،وتتخذ الدول موقف احلياد لتجنب نفسها ويالت احلرب ال مصلحة هلا فيها ،وقد
 -11حممد جنيب السعدي ،احلياد السويسري قاعدة أم استثناء؟ ما هو سر جناح احلياد ،صحيفة الوطن العُمانية ،مسقط14-،
 ،3-2015متاح على:

http://alwatan.com/details/52609

 -12يُنظر :املوسوعة العربية العاملية ،بريوت ،مؤسسة أعمال للنشر والتوزيع ،1999 ،اجمللد  ،8صفحة .676
17

مركز البيان للدراسات والتخطيط

أوجدت السياسة األوروبية نظام احلياد يف القرن التاسع عشر ،لتحقيق غرضني مها:13
1.1محاية الدول الضعيفة اليت يعترب وجودها ضرورايً للمحافظة على التوازن الدويل.
2.2محاية السلم الدويل إبجياد حاجز يفصل بني دولتني قويتني.
لقد تعددت االجتهادات اليت عاجلت مسألة احلياد ،واختذت مواقف متباينه انطالقاً من
املصلحة الضيقة ،ومكان توظيف هذه املسألة يف ترجيح موقف مقابل اآلخر ،حىت أن بعضهم
ذهب إىل القول إن احلياد يناقض يف الكثري من املواقف دواعي الوطنية ،ويقرتب أكثر من اخليانة
كونهُ مركباً سهالً مرحياً يستوي فيه الشك واليقني واجلهل والعلم.
وإن احلياد ال يعين مطلقاً الال مباالة يف القضااي اليت هلا صلة ابلوعي ،فال ميكن مثالً وصف
الطرف الذي يتبع طريقاً وسطاً بني اخلري والشر ،أو احلق والباطل ،أو الظلم واإلنصاف ،أو اجلهل
واملعرفة وسوى ذلك ابحليادي؛ فاحلكم بني هذه الظواهر حمدد بضوابط إنسانية موضوعية تتجاوز
فروض احلياد ،ويتم حينها االستعاضة عن احليادة مبنطق االستقاللية؛ ومن هنا فإن األطراف -
ومنها الدول -اليت تتبع سياسة احلياد جيب أن ال تنصرف سياستها ومواقفها إىل جتريد ذاهتا من
إمكانيات اختاذ موقف معني.
ويُ ُّ
عد احلياد بنح ٍو عام تصرفاً قانونياً متليه املصلحة ابلدرجة األوىل واألساس ،ويهدف إىل
اختاذ مواقف وسياسات ينتج عنها تعزيز التعايش السلمي يف البيئة الداخلية واخلارجية للدولة.
حيث إن أهم
وقد يكون احلياد موقفاً وجد ذاته وليس احتياطاً أو االبتعاد عن منهج االختالفُ ،
املشكالت اليت تعاين منها بعض الشعوب هو االعتقاد املقدس يف حتمية اتباع سياسة احلياد الصارم
والسيما إزاء قضااي تتسم بصالهتا الوثيقة ابلسياسة الدولية والفكر ،بل حىت على صعيد العالقات
 -13يُنظر :انظم عبد الواحد اجلاسور ،موسوعة علم السياسة ،الطبعة  ،1دار جمدألوي للنشر ،اجمللد  ،1عمان ،2009 ،ص:
.181 - 180
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اإلنسانية اليت تصل أحياانً إىل درجة االنسالخ العاطفي من القيم واملنهج حتت ذريعة استحالة
اجلمع بني املوضوعية واالحنياز.
إذن إن جوهر احلياد ال يعين السلبية واالمتناع عن اختاذ مواقف معينة إزاء قضااي مهمة
ومصريية ،بل يقرتب أكثر من مغادرة االحنياز يف مواقف سياسية ودينية واقتصادية وعسكرية وغريها
ميكن تفاديها عرب منهج االستقاللية.
وقد تبنّت بعض الدول األوروبية سياسة احلياد يف سياستها اخلارجية على مراحل متعددة
ّإبن الصراعات آنذاك ،فعلى سبيل املثال :تبنت السويد سياسة احلياد جتاه الدول األخرى بدءاً
من حميطها اإلقليمي ومن مث حميطها الدويل ،وفضالً عن ذلك فقد اختذت السويد مجلة من التدابري
والسياسات لضمان جناح سياسة احلياد لديها ،يف فرتة ما بعد احلرب ،واختذت السويد كذلك
سياسة حيادية استطاعت من خالهلا إعادة بناء الثقة مع روسيا؛ األمر الذي أبعدها عن الدخول
يف حرب القرم اليت انتهت بتوقيع اتفاقية ابريس .1856
وأخذت السويد سياسة احلياد يف أثناء احلرب الباردة« ،وعملت خالهلا من تعزيز أمنها
ضد اي هجوم سوفييت حمتمل حيث تبنت السويد سياسة دفاعية عسكرية ذاتية» ،14وفضالً عن
ذلك حافظت السويد على عالقتها مع الوالايت املتحدة يف اجملال العسكري وإن كان بنح ٍو غري
رمسي ،وبعد هناية احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت بدأت السويد خبفض حجم قواهتا املسلحة،
وانصب اهتمامها املشاركة يف البعثات الدولية حلفظ السالم يف املناطق اليت تشهد صراعات
لكن هذا املنحى يف انتهاج سياسة حيادية وتطبيقها واقعياً وفعلياً من خالل خفض عدد
مسلحة؛ َّ
القوات ،واجه بعض االنتقادات داخلياً من بعض املهتمني واملراقبني والسياسيني ،فيما إذا كانت
قادرة على محاية أمنها وأراضيها من أي اعتداء ،لكن خفض عدد القوات ال يعين ابلضرورة أهنا
14- Annika Bergman, Post-Cold War Shifts in Swedish, University of Uppsala and Finnish
Security Policies, April 2004, p.6.
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غري مهتمة يف محاية سيادهتا وأمنها من االعتداء اخلارجي ،أو أهنا تبنت سياسة خارجية حيادية
ستمنعها من تعزيز أمنها ،بل إن أتباعها هذا الدور احليادي ساعد يف تقوية مكانتها الدولية؛ األمر
الذي أدى دخوهلا إىل االحتاد األورويب سنة  ،1995وعضوية منظمة األمن والتعاون األورويب ذات
الطابع العسكري.
«وبعد أن خيمت (احلرب الباردة) على العالقات ما بني الشرق والغرب ،ظهرت سياسة
احلياد اإلجيايب ،وهي االمتناع عن اختاذ أي موقف سياسي ،بصدد الصراع القائم ما بني املعسكر
االشرتاكي واملعسكر الرأمسايل ،وقد اتضحت معامل هذه السياسة يف مؤمتر ابندونغ* عام ،15»1955
حيث اتفقت جمموعة الدول النامية على جتنب االنضمام إىل
الذي متخض عنه منظمة عدم االحنيازُ .
أي من معسكري الصراع (الغريب والشرقي) متوخية بذلك محاية أمنها القومي وإبعاد مربرات التدخل
الدويل يف شؤوهنا ومحاية استقاللية قرارها اخلارجي ،غري ان املعطيات الحقاً أشارت إىل عكس ذلك،
حيث اخنرطت الكثري من دول منظمة عدم االحنياز يف اتفاقيات تعأون مع أحد املعسكريني.
املبحث الثاين :أنواع احلياد ومساته
العديد من
أثبتت وقائع ما بعد احلرب العاملية الثانية عجز منظمة األمم املتحدة يف احتواء َ

املشكالت فضالً عن وضوح وقوف جملس األمن لصاحل الدول الكربى والعظمى؛ ونتيجة الحنياز
جملس األمن يف مواقفه ،وكذلك زايدة حدة الصراع بني املعسكرين الشرقي والغريب ،بدأت بعض
الدول املستقلة تتجمع حتت شعار احلياد ،لتمارس من خالهلا الضغط على الكتلتني هبدف حتقيق
السالم واألمن الدوليني؛ نتيجةً لذلك ظهرت سياسة احلياد وعدم االحنياز بنح ٍو أكثر وضوحاً،
وتعددت اآلراء حول أشكاله وأقسامه.16
* عقد «مؤمتر ابندونغ» إبندونيسيا ،وحضرته وفود  29دولة أفريقية وآسيوية ،واستمر ملدة ستة أايم ،وكان النوا َة األوىل لنشأة حركة

عدم االحنياز.
 -15انظم عبد الواحد اجلاسور ،موسوعة علم السياسة ،مصدر سابق  ،ص.181 :
 -16يُنظر :خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،حركة عدم االحنياز ،موسوعة اُملقاتل ،العدد  ،2015، 16ص.19 :
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املطلب األول :أنواع احلياد
أوالً :احلياد اإلجيايب
«وهو السلوك الذي حيتم على الدولة أن تقف موقفاً إجيابياً قانونياً تتحمل مسؤوليات تلتزم
هبا مسامهة منها يف حل املشاكل الدولية كاحلياد املعلن حلركة عدم االحنياز» 17؛ أي مبعىن أن تقف
الدولة املتخذة موقف احلياد دون أن تتدخل مع طرف دون آخر ،واحلياد اإلجيايب هو نظام قانوين
يؤدي إىل إجياد قاعدة ارتكاز حتقق التوازن من خالل عدم االنزالق يف حدة الصراع بني األطراف
املتصارعة؛ مما يعين إبعاد احتمال احلرب واالقرتاب أكثر من احتمال السالم ،فالبقاء خارج دائرة
االحنياز لطرف دون غريه من مسات سيادة الدولة ،ووسيلتها حلماية استقالهلا يف حاالت معينة.
لقد نشأت فكرة احلياد اإلجيايب منذ قرون بعيدة غري أهنا مل تُعرف كظاهرة سياسية معاصرة
حيث ساد جو عام للعالقات الدولية
إال بعد احلربني العامليتني وبداية دخول العامل يف احلرب الباردةُ ،
أنتج إمكانية حيق للدول اللجوء إليها يف حال نشوب نزاع مسلح قد ال يعنيها مباشرة ،وقد كانت
الدول اآلسيوية واألفريقية أكثر من دعا إىل هذا النوع من التعامل الدويل ،وقد كانت أهم مسات
احلياد اإلجيايب تتمثل يف عدم املشاركة يف األحالف العسكرية واملشاركة يف إجياد حلول لألزمات
عرب القوانني الدولية ،ومن هنا عُدت سياسة احلياد إجيابية ألهنا تسعى ضمناً إىل إجياد مبادرات
لتعزيز السالم واعتزال التحيز.
غري أن هذا النوع من احلياد ال يعين بكل األحوال أن الدول اليت تؤمن به تسعى إىل جتريد
ذاهتا من إمكانيات اختاذ موقف ،بل على العكس فالدول احملايدة حتتفظ حبرية احلركة وزايدة
فاعليتها يف إنكار سياسة االعتداء أو امليل إىل السيطرة واهليمنة من قبل قوى أخرى.
 -17عباس هاشم ،السياسات اخلارجية للدول األسكندانفية ،مصدر سابق ص.2 :
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ويُشري احلياد اإلجيايب إىل احرتام االستقالل السياسي للدول ،ومراعاة مبدأ عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول أو حق اختيار النظام السياسي ،ومن هنا صار احلياد اإلجيايب تصرفاً قانونياً متليه
املصلحة الوطنية ،ويُعزز التعايش السلمي يف الداخل واخلارج؛ وهذا يلزم اآلخرين احرتام السيادة الوطنية

للدول احملايدة ويوفر هلا ضماانً أمنياً يسمح هلا ابلتنمية االقتصادية والسياسية ،وأن الدول اليت تتسم ابحلياد
اإلجيايب تتحرك يف إطار تعزيز العالقات مع بقية دول حميطها اإلقليمي أو الدويل قائم على أساس التعاون
اإلجيايب الذي يضمن مصلحة الطرفني يف اجملاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية وغريها.
إن املتتبع ملفهوم احلياد جيد من حيث املالحظة أنه ليس من السهل دائماً إطالق مفهوم
احلياد أببعاده الظاهرة وإدراج كل األحوال احليادية يف العامل ضمن هذا املفهوم ،فاألوضاع احليادية
الدولية كما يسميها أغلب الباحثني ليست سواء أو متشاهبة من حيث العقائد والركائز اليت تقوم
عليها ،فضالً عن نتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية املرتبطة بتلك األوضاع ،أي إن
األوضاع احليادية يف هذه الدول ال تتشابه فيما بينها ويف الوقت نفسه ال يوجد اختالف كبري
بينها ،ولكن مثالً أن حياد النمسا أو سويسرا أو السويد هو غري مشابه ملا موجود من حياد يف
الدول اآلسيوية ،فإن األختالف بني حيادية هذه الدول خمتلف من الناحية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والفكرية ،فضالً عن التماسك والتالحم واالنسجام بني أفراد اجملتمع للدولة احملايدة.
كذلك تُساعد االعتبارات الفكرية والعقائدية واالجتماعية على إجياد دور مهم يف تبين
الدولة للحياد اإلجيايب يف اجتاهات متباينة ،وهذه بدورها تساعد يف التأثري على صناع القرار
من الناحيتني السلبية واإلجيابية جتاه اجلماعة الدولية ،وأيضاً أن للتحالفات الدولية واجلماعات
حيث ساعدت تلك التحالفات
الدولية املختلفة دوراً يف طبيعة حياد الدولة جتاه الدول األخرىُ ،
واجلماعات على تطوير ظاهرة احلياد وتكييفه مع األوضاع الدولية ،فضالً عن إحاطة الكتل
واألحالف الدولية احلاضرة ابلظروف الدولية اليت ساعدت يف تطوير فكرة احلياد ومنوها وتبلورها
ضمن األشكال واألطر اليت تظهر هبا اليوم يف الساحة الدولية بني الالعبني الدوليني.
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اثنياً :احلياد السليب
ويعين امتناع الدول عن اختاذ مواقف معينة إزاء قضااي تؤثر على مصاحلها داخل حدودها
او خارجها ،أو عدم اكرتاثها ابلتهديدات اخلارجية اليت ميكن أن تلحق مبصاحلها يف أوقات الحقه
حتت ذريعة عدم التدخل بشؤون اآلخرين ،واتباع احلياد حيال البيئة اخلارجية ،وكذلك الوقوف دون
رد إزاء اإلخالل ابلقانون الدويل وانتهاكه ،أو عدم االكرتاث لسياسات الظلم والعدوان واإلابدة
اجلماعية والكوارث وترك األطراف األخرى تقرر ما تراه حىت لو كان على حساب مصاحل الدول
احملايدة ،أو هو العزلة السياسية اليت تفرضها الدول على نفسها وتنقطع عن األحداث العاملية،
وهناك عدة أمثلة على هذا النوع من احلياد (عزلة الوالايت املتحدة االمريكية يف عهد الرئيس
االمريكي (جيمس مورنو) سنة  ،1817أو حياد السويد ،واألرجنتني ،وإسبانيا يف أثناء احلرب
العاملية الثانية).18
إن احلياد السليب يسمح للفاعلني احلقيقني يف وقت النزاع ابلتحرك واستغالل املواقف ،وهو
حيث تسعى الدولة من خالل إعالهنا التمسك مبوقف
يؤثر على مكانة الدولة يف اجملتمع الدويل ُ
احلياد السليب إىل احنيازها لطرف دون آخر ،سواء كان ذلك يف أوقات احلرب أو السلم ،أو كان
ذلك احلياد سياسياً أو اقتصادايً أو عسكرايً ،لقد أدت بعض الدول يف احلرب العامليتني دور احلياد
السليب أبنضمامها إىل طرف من أطراف النزاع أو الصراع آنذاك متخذ ًة موقفاً جتاه األطراف األخرى
سليب على الدول اليت تتخذ من احلياد السليب موقفاً هلا بعد أن تنتهي
اثر ُّ
داخل النزاع ،وهذا لهُ ُ
املرحلة اليت اقتضت دخول الدولة يف هذا املوقف ،ويف بعض األحيان تلجأ الدول إىل احلياد السليب
وتكون إىل جانب أحد أطراف النزاع وذلك نتيجة لضعف الدولة أو قلة إمكاانهتا ومواردها ،وهي
أتمل يف موقفها هذا من احلصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
 -18ينظر :عباس هاشم ،السياسات اخلارجية للدول االسكندانفية ،األمن واحلياد ،مصدر سابق  ،ص.2 :
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وقد تذهب الدولة يف تبين احلياد السليب موقفاً هلا من أجل إحداث توازن القوى يف بعض
املتغريات
األحيان ،أو تتحرك جتاه ذلك الفعل إمياانً منها بتحقيق مصاحلها الوطنية على وفق ّ
اجلغرافية واالقتصادية اليت تتمتع هبا ،فضالً عن ذلك فإن عامل الشخصية القيادية للنظام السياسي
الذي تتمتع به الدولة يفرضها عليها يف بعض األحيان أخذ هذا املنحى يف سياستها العامة.
اثلثاً :احلياد الدائم
«وفيه تكون الدولة يف ٍ
حياد اتم وقد يستعمل حياد دائم لدولة يف خدمة السالم بني الدول
املتصارعة مثل حياد سويسرا الذي أعرتف به منذ عام 1815م» ،19وهو حياد تعاقدي تلتزم
به دولة ما جتاه بقية الدول أبال تدخل يف أي نزاع مسلح داخلياً كان أم دولياً ،حاضراً كان أم
مستقبالً ،حبيث تقيد جزءاً من سيادهتا يف جمال عالقاهتا اخلارجية ،على أال ميس ذلك حقها يف

الدفاع املشروع عن النفس ،ويعرب هذا النوع من احلياد عن موقف قانوين تود فيه دولة احلياد تعزيز
تعايشها السلمي مع اجلوار حبيث متتنع من الدخول يف أحالف عسكرية أو أن تسمح إبقامة قواعد
حربية لقوات أجنبية أو استخدام أراضيها لغاايت غري سلمية .على أن يرتتب مقابل ذلك تعهد
من الدول األخرى ابحلفاظ على أمن هذه الدولة وعدم التعرض هلا بعمليات عسكرية يف حال
وقوع نزاع مسلح.20
ومن الدول ذات احلياد الدائم يف الوقت احلاضر فضالً عما ذُكر آنفاً :الفاتيكان (مبوجب
معاهدة الالتران لعام  ،)1929والووس اليت أقر حيادها يف إعالن جنيف املؤرخ يف 7/ 23
 .1962/وكانت مالطا قد أعلنت بتأريخ  ،1981/ 5/ 15وكذلك كوستاريكا عام 1983
أهنا دول ذات حياد دائم ،وكان مؤمتر مدريد حول «األمن والتعاون يف أورواب» عام  1983قد
أخذ يف احلسبان تصريح مالطا.
نقال عن ،عمار بوحوش ،تطور النظرايت واألنظمة السياسية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1984،ص.13 :
ً -19
 -20ينظر :أمل ايزجي ،املوسوعة العربية ،مصدر سابق  ،ص.668 :
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وختتلف دول احلياد الدائم يف مضمون هذا احلياد ومداه ،مما أدى إىل دفع الفقه الدويل
للتمييز بني نوعني من احلياد الدائم:
أ ـ احلياد الكامل :وهو احلياد التقليدي املعروف تقليدايً بعدم االحنياز ألي طرف من
أطراف النزاع أو يف الدخول أبي منظمة دولية قد تسعى يف حتقيق غاايهتا الستخدام العنف
املسلح (كاألحالف العسكرية) ،وكانت سويسرا من أصحاب احلياد الكامل حىت قرر السويسريون
ابستفتاء شعيب جرى عام  2002اخلروج عنه واالنضمام لألمم املتحدة.
ب ـ احلياد التفاضلي :وهو تنفيذ قرارات جملس األمن اليت تكون قراراته ذات طابع عسكري؛ مما
يدفع ابالعتقاد أبن ميثاق األمم االمتحدة قد ميز بني الدول اليت تقدم املساعدات مباشرة؛ وهي ابلتايل
دولة حماربة ،وبني تلك اليت تقدم مساعدات عادية وابلتايل فهي دول تتأرجح بني مركزين قانونني :دول
حماربة ودول حمايدة ،ويطلق على هذا النوع من الدول مصطلح الدول غري احملاربة ،وهو ما جنحت إليه
النمسا من حيث قبوهلا الدخول يف األمم املتحدة كطرف كامل العضوية ،انطالقاً من قناعتها أبن ما
تتخذه األمم املتحدة مبقتضى الفصل السابع من امليثاق ،والداعي الستخدام القوة املسلحة ال يكون
إال من نظرية األمن اجلماعي أو نظرية الدفاع عن النفس؛ وابلتايل فهي ال تشرتك يف حروب عدوانية.

وإن بعض املختصني والباحثني عند تناوهلم ملفهوم احلياد أو عدم اإلحنياز يذهب إىل
تقسيمات أخرى إىل غري ما ذُكر آنفاً ،وذلك الختالف رؤاهم وحتليالهتم اليت يطرحوهنا خالل
البحث يف مفهوم احلياد أو عدم االحنياز؛ وهذا أمر بديهي انبع من وجهة نظر الباحث أو املختص
يف حتديد هذا املفهوم أو ذاك .فذهب قسم آخر من الباحثني إىل حتديد أنواع أخرى للحياد،
«كاحلياد الدائم أو االتفاقي ،واحلياد املالزم واملكون لكيان الدولة ،والتحييد كصيغة التفاق الكتلتني
أو ما يعرف ابحلياد الوسطي».21
 -21خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،حركة عدم االحنياز ،مصدر سابق ،ص.5:
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رابعاً :احلياد املؤقت
هو تصرف قانوين يتزامن مع وقوع نزاع مسلح دولياً كان أم داخلياً ،تضع فيه دولة ما
نفسها خارج إطار هذا النزاع مبلء إرادهتا ،وحيق هلا أن تنهي هذا االلتزام ،وأن تدخل ميدان املعارك
حينما تشاء ذلك ،وينتهي هذا احلياد عادة مع انتهاء النزاع املسلح ،ويرتتب على هذا االلتزام بعدم
التدخل وعدم االحنياز جمموعة من احلقوق والواجبات ختتلف حبسب نوع النزاع املسلح :بري ،أو
حبري ،أو جوي.22
ومل تعد ظاهرة احلياد تقتصر على دولة دون أخرى ،إذ جنحت بعض الدول ذات املساحات
اجلغرافية املتوسطة والصغرية* إىل أن تكون حمايدة يف سياستها اخلارجية ،إما أهنا ال تقوى على
مواجهة الدول األخرى بسبب االمكاانت االقتصادية أو السياسية أو العسكرية الضعيفة لديها،
وإما أهنا متتلك مقومات سياسة خارجية انجحة اليت من شأهنا أن تؤدي دوراً قوايً يف الساحة
الدولية الذي ميكنها من التأثري يف سياسة هذه الدولة أو تلك.
ويعتمد طبيعة احلياد ونوعه بنح ٍو عام على مكانة الدولة يف حميطها اإلقليمي والدويل ،فضالً
عن املقومات الرئيسة للدولة املتمثلة ابلسيادة واملوارد الطبيعية وسياستها اخلارجية ،فال توجد دولة
تفتقر للسيادة حمايدة ،وال توجد دولة لديها
اقتصاد ضعيف وشحة يف املوارد الطبيعية أن تقف موقفاً
ٌ
حيادايً يف سياستها اخلارجية ،إذ إن أغلب الدول احملايدة تتمتع ٍ
مبوقف موحد إزاء سياستها اخلارجية
انبع من وحدة الصف الداخلي« ،ألن السياسة الداخلية هي امتداد للسياسة اخلارجية» ،23وتتمتع
الدولة احملايدة كذلك مبوقع جغرايف يساعدها يف تبين موقف حيادي جتاه الدول احمليطة هبا دون أن
يكون لذلك املوقع أتثرياً سلبياً يف وضع الدولة الداخلي ،أي مبعىن أالّ يكون ذلك املوقع يف حميط
 -22املصدر نفسه ،ص.6 :

* هذه الدول مثل :السويد ،والفاتيكان ،وسويسرا اليت أخذت دور احلياد يف سياستهما اخلارجية ،للمزيد انظر:
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 -23حممد ،السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية ،ط ،2مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،1989 ،ص.123 :
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يعج ابلصراعات اإلقليمية اليت من شأهنا أن تؤثر يف موقفها احليادي ،غري أن قاعدة اجلغرافيا مل تعد
مطلقة فقد استطاعت الكثري من الدول اليت تقع يف مناطق صراع اتباع سياسة حمايدة نسبياً ومنها
سلطنة عُمان.
ومما تقدم فقد ُحددت أنواع احلياد وكيف ميكن للدولة أن تكون حيادية يف سياستها
اخلارجية جتاه الدول األخرى ،فضالً عن إمكانية الدولة يف البقاء على احلياد واحملافظة عليه ،ومن
املفيد هنا اإلشارة إىل أن هناك عوامل أو مسات تدل على أن الدولة متتلك سياسة حيادية من
عدمها ،فمن خالهلا ميكن معرفة اإلطار العام للسياسة اخلارجية للدولة وكيف تسعى إىل حتقيق
أهدافها عن طريق اتباع سياسة حيادية مؤثرة.
جدول رقم ( )1أهم الدول احملايدة:
ت

اسم الدولة

أتريخ احلياد

نوع احلياد

1

السويد

 -1841حىت اآلن

إجيايب

2

سويسرا

 - 1815حىت اآلن

إجيايب

3

آيرلندا

 - 1922حىت اآلن

إجيايب

4

كوستاريكا

 - 1949حىت اآلن

إجيايب

5

النمسا

 -1955حىت اآلن

سليب

6

كمبوداي

 - 1993حىت اآلن

إجيايب

7

مجهورية مولدافيا

 - 1994حىت اآلن

إجيايب

8

تركمانستان

 - 1995حىت اآلن

إجيايب

املصدر :من تطوير الباحث ابالعتماد على مصادر خمتلفة.
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املطلب الثاين :مسات الدولة احملايدة
تتسم الدول احملايدة ببعض السمات يف إطار حركتها اخلارجية انطالقاً من مواقفها الدولية
عند نشوب الصراعات أو األزمات ،فضالً عن املواقف اليت تتخذها تلك الدول احملايدة جتاه أطراف

النزاع أو الصراع ،فالدولة اليت تتسم ابحلياد متتلك قدراً كبرياً من املرونة يف تعامالهتا اخلارجية اليت على
أساسها تستطيع أن أتخذ دوراً حيادايً جتاه تلك األزمة أو ذلك الصراع بني األطراف أو طريف النزاع.
على الرغم من أن السياسة اخلارجية للدولة يف بعض املواقف الدولية أو اإلقليمية قد تتأثر
بعدة عوامل سياسية أو اقتصادية وغريها يف مواقفها ،إال أن الدولة احليادية يف سياستها اخلارجية
تعمل على حتديد موقفها منذ البداية جتاه األزمة القائمة وتسعى إىل إجياد أفضل احللول ملعاجلة
ذلك املوقف ،كما أن الدولة احملايدة تعمل على حتقيق أكثر قدر ممكن من املرونة يف موقفها ،وهذا
أييت من قدرة صناع القرار السياسي اخلارجي على معاجلة املواقف املتشنجة حبكمة وحنكة سياسية
انطالقاً من املبادئ اليت تقوم عليها سياسة الدولة اخلارجية ،وإن الدولة اليت تتسم ابحلياد على
املستوى اإلقليمي أو الدويل فهي تنشط يف سياستها اخلارجية داخل املنظمات اإلقليمية والدولية،
فضالً عن خطاهبا السياسي على املستوى الداخلي وكذلك اخلارجي سعياً منها إلجياد دور مؤثر
وأكثر فاعلية يف الساحة الدولية واإلقليمية.

وابإلمكان حتديد بعض السمات البارزة اليت تتمتع هبا الدولة احملايدة بشكل واسع:
أوالً :املرونة حيال املواقف الدولية واإلقليمية
تظهر املبادئ العامة للدولة احملايدة من خالل تبنيها لسياسة خارجية موحدة تعمل من
خالهلا على انتهاج دور أساس وفعال حيال بيئتها اخلارجية ،حيث تعمل الدولة احملايدة إزاء أزمة
دولية أو قضية سياسة أو مسألة هتم السلم واألمن الدويل على أن يكون هلا موقف تعكس فيه
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تبنيها للحياد يف سلوكها السياسي ،إذ إن أن أغلب الدول احملايدة اختذت مواقف متعددة جراء
احلروب واألزمات الدولية اليت حصلت بني الدول ،فكان هلا موقفها احملايد دون أن تقف مع طرف
دون آخر ،فعلى سبيل املثال« :عملت السويد منذ عام  1930على اختبار سياستها احليادية
يف مناسبات عدة من خالل عدم التورط يف النزاعات الدائرة إقليمياً ،وعلى ابلرغم من وجود عدة
دول شاركت السويد يف سياسة احلياد إابن احلرب العاملية الثانية ،إال أن السويد هي الوحيدة اليت
استطاعت احلفاظ على حيادها عندما نشبت احلرب ،فضالً عن مواقفها جتاه قضااي حفظ السالم
والوقوف إىل جانب القضية الفلسطينية ودورها يف قوات حفظ السالم».24
وتسعى الدول إىل تبين املواقف الدولية األكثر حياداً من خالل بياانهتا الرمسية ورؤساء بعثاهتا
املختلفة يف دول العامل ،فضالً عن إبداء احللول يف املواقف الدولية املتأزمة بني دولتني أو أكثر،
والسيما يف تبين الوسطية واالعتدال يف احملافل الدولية ،وكذلك يف مواقفها جتاه اجملتمع الدويل؛ مما
يولد انطباعاً إجيابياً داخل االسرة الدولية ،فضالً عن ذلك يكون للدولة عدة مواقف جتعلها مبنأى
عن احلروب يف املنطقة دون التورط هبا ،وليس هذا فحسب بل تعمل كذلك على إجياد آليات
«حيث أبقت
وخمرج هلا ،ومن األمثلة على ذلك املوقف العُماين جتاه احلرب العراقية – اإليرانية
ُ
تتخل عن العراق عندما جاء يطلب
السياسة العُمانية على عالقاهتا مع إيران ويف الوقت نفسه مل َ
دعمها يف بداية احلرب».25
اثنياً :اتزان نشاطها يف إطار املنظمات اإلقليمية والدولية وانسجامه مع القانون الدويل
يُعرب نشاط الدولة يف املنظمات الدولية عن مدى اهتمامها ورغبتها يف االنضمام لتلك
املنظمة من أجل احلصول على بعض االمتيازات أو املساعدات أو حل قضية معينة أو أزمة دولية
يطلب منها أن تكون هي طرفاً حيادايً فيها ،وإن نشاط الدولة داخل هذه املنظمات حتم عليها
 -24عباس هاشم ،السياسات اخلارجية للدول االسكندانفية ،األمن واحلياد ،مصدر سابق ص.3:
 -25عاصم السيدي ،املواقف العُمانية واضحة ال غموض فيها ،صحيفة الشرق األوسط السعودية ،العدد .2016 ،13,845
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االلتزام مببادئ املنظمة سواء كانت إقليمية أو دولية والعمل على حتقيق أهداف تلك املنظمة،
«وفيما يتعلق بسلطنة عُمان فإهنا عضو يف العديد من املنظمات اإلقليمية والدولية ،ففي عام
 1970انضمت السلطنة إىل جامعة الدول العربية ويف أواخر عام 1970انضمت إىل األمم
املتحدة ،ويف عام  1972أصبحت عضواً يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،ويف عام  1973أصبحت
عضواً يف حركة عدم االحنياز» ،26ومنذ ذلك احلني انضمت سلطنة عُمان يف العديد من املنظمات
الدولية مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم (اليونسكو)
ومنظمة الصحة العاملية ...وغريها من املنظمات ،فضالً عن أن سلطنة عُمان عضو مؤسس جمللس
التعاون اخلليجي عام  1981وآخرها عضو مؤسس لدول رابطة احمليط اهلندي اليت مت أتسيسها
يف آذار .1997
حرصت سلطنة عُمان من خالل ممثليها ومندوبيها يف اهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية
على جتنب املواقف املتشنجة وغري املوضوعية يف معاجلة األزمات أو امللفات اليت تكون هلا أبعاد
وآاثر سياسية بني الدول ،وسعت إىل أن تكون طرفاً حيتكم إليه املختصمون يف إشكاالهتم وأزماهتم،
فقد عرب الوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية يوسف بن علوي بقو ِله «إن سياسة السلطنة العامة
ال تتبع النأي ابلنفس مبعىن حياد سليب ،بل على العكس من ذلك فهي تقف على مسافة واحدة
من اجلميع وتعمل على أن تتعامل مع اجلوار اإلقليمي والدويل على أساس ضمان مصلحة السلطنة
وإجياد نوع من التسوية لوضع احللول لألزمات اليت حصلت وحتصل يف منطقة اخلليج أو الشرق
األوسط بشكل أوسع».27
 -26املنظمات واملؤمترات الدولية ،موقع وزارة اخلارجية العُمانية ،متاح على الرابط:

https://www.mofa.gov.om

 -27موقع وزارة اخلارجية العُمانية ،متاح على الرابط:

https://www.mofa.gov.om
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إن نشاط الدولة داخل املنظمات اإلقليمية أو الدولية عادة ما يتصادم مع بعض الرغبات
للدول األخرى داخل املنظمة مما سيُعقد حل القضااي ،فضالً عن أن الدور الرئيس داخل املنظمات
يكون بيد الدول ذات التأثري والنفوذ الكبريين فيها ،ملا متتلكه تلك الدول من إمكاانت سياسية
واقتصادية ومالية تستطيع من خالهلا التأثري على قرار ما ،أو طرح مشروع يناهض ذلك القرار،
لكن يف القرارات اليت تصل إىل طريق مسدود بني تلك الدول املؤثرة يف املنظمة فهي تركن إىل دولة
حيادية من أجل حل القضية ،أو تكليف تلك الدولة احملايدة على تبين ملف أزمة معينة عن طريق
مندوهبا أو ممثلها أو مبعوثها ليكون الوسيط بينهم.
اثلثاً :اعتدال خطاب الدولة اخلارجي
إن خطاب الدولة املتعدد األشكال (سياسي ،اجتماعي ،إعالمي) يعين مترير األفكار واألراء
إىل اجلهة املستهدفة لبلوغ اهلدف املنشود ،مبعىن العمل على التأثري يف اآلخر عن طريق االعتماد
على املعلومات واملفاهيم الصحيحة ،وهنا تعمل الدولة يف تبنيها هنجاً خطابياً معتدالً تسعى من
خالله إىل الوقوف على ٍ
أزمة أو موقف سياسي إزاء طرف آخر.
سعت الدول اليت التزمت احلياد إىل توحيد خطاهبا السياسي والدبلوماسي مبا يالئم والعمل
الذي تؤديه أو املوقف الذي تتخذه ،تعمل من خالله على إجياد حالة من التوازن يف التعبري عن
موقفها جتاه أزمة معينة أو صراع قائم بني طرفني أو أكثر ،أي إن الدولة لديها خطاب مرتابط
ومتماسك يتصف أبيديولوجية حمددة تسعى من خالهلا إن تُعرب عن موقفها من خالله.
إن ما مييز الدولة احليادية أهنا ويف أكثر من املواقف تلتزم خطاابً متوازانً تعمل من خالله على

خلق حالة من التهدئة يف حال نشوب صراع بني طرفني أو أكثر ،فضالً عن أن هذا اخلطاب يتسم
ابلعقالنية واحليادية حملاولة دفع األطراف املتصارعة الركن إىل إجياد حلول أكثر جناعة حلل الصراع،
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وإن ما مييز الدولة احملايدة أن خطاهبا يصدر يف العادة عن طريق ممثل لتلك الدولة يف بيان رأيها
سواء أكان من هو على رأس الدولة أم وزير اخلارجية أم وزير اإلعالم أو املتحدث ابسم الدولة.
وكذلك أتخذ الدولة حينما تواجه حتدايت سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية على عاتقها
تبين خطاب موحد ،على سبيل املثال :اخلطاب الديين السائد يف فرتة التسعينيات الذي من املمكن
أن يؤدي إىل زعزعة االستقرار داخل املنطقة واجتاه اخلطاب احليادي إىل خطاب ضعيف مؤدجل
خيلق حالة من السلبية لدى احمليط اإلقليمي والدويل وذلك على الدولة أن تُبني من خالل خطاهبا
خطورة تبين مثل هذا اخلطاب داخل الدولة أو خارجها؛ وابلتايل سيكون لهُ أثر على السياسة
اخلارجية للبالد.
وبعد أن ظهر للعلن مصطلح احلياد وعدم االحنياز للمرة األوىل وكان ذا أبعاد عسكرية يف
ابدئ األمر ،أصبح لدى الدول رغبة ابلعمل على شكل مؤمترات أو إعالن يتضمن النقاط اليت
تسعى الدول إىل حتقيقها وتطبيقها على أرض الواقع ،وتكون مبنزلة وثيقة حتتكم إليها الدول اجملتمعة
عدد من املؤمترات واإلعالانت الدولية البارزة اليت ظهرت يف تلك املدة
أو املوقعة عليها ،فكان هناك ٌ
بسنوات خمتلفة وذات صبغة خمتلفة أيضاً كما هي موضحة يف اجلدول رقم (:)2
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جدول رقم ( )2املؤمترات اخلاصة بسياسة احلياد
الغرض من املؤمتر

ت

اسم املؤمتر

السنة

1

مؤمتر الهاي اخلامس

1907

2

إعالن لندن

1909

3

مؤمتر فيينا

1918

4

مؤمتر ثورة أكتوبر
االشرتاكية

1917

حيث أعطت الثورة احلافز لدول العامل الثالث مبواجهة
ُ
االستعمار والنضال للتحرر منه.

5

مؤمتر ابريس ومؤمتر ابكو

1920

اللذان مهدا إلنشاء رابطة مناهضة لإلمربايلية.

دارت اجتماعاته حول احلقوق والواجبات للدول احملايدة
وكانت قد اختذت مفهوماً آخر للحياد ذا منحى عسكري
وضعت على إثره قواعد احلياد يف احلرب الربية والبحرية.
جاء هذا اإلعالن مكمالً ملؤمتر الهاي اخلامس وهدفه
تنظيم احلياد للحدود الربية والبحرية.
أول مؤمتر أرسى القواعد األساسية لنظام احلياد والتزام
الوالايت املتحدة به منذ إعالن مبدأ مونرو عام 1923
وأدى خلروجها من عزلتها يف عام  ،1917وغريها كثري يف
مفهوم احلياد.

املصدر :آمال عربيد ،دول عدم االحنياز بني اإللتزام ابحلياد واإلحنياز ،جملة العامل ،العدد ،520
 ،2012ص.29:

وكانت هناك العديد من املؤمترات اليت أنشأت على هذا األساس ،لكنها ابتعدت قليالً عن
معىن احلياد ،فكانت تُدين االستعمار واالضطهاد أبشكاله كافة ،فضالً عن دعوة هذه املؤمترات إىل
تشكيل حتالفات بني تلك الدول عرب اتفاقات سياسية لضمان مصاحلها.
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لقد كانت طبيعة سياسة احلياد يف املراحل األوىل تكتسب طابعاً عسكرايً نظراً لكثافة ظواهر
احلرب والصراع املسلح يف املدة املمتدة من احلروب األوروبية مروراً ابحلرب العامليتني وحىت احلرب
الباردة « فإن أساس احلياد هو اتفاقيات دولية وقوانني داخلية ،واهلدف األساس هو االبتعاد عن
احلرب عند نشوهبا والعمل على هتيئة السالم ،وحمافظة الدولة على حيادها وقت احلرب حىت ال
تتعرض ألي انتهاكات من طريف النزاع ،مع األخذ بعني االعتبار احلق للدول احملايدة الدفاع عن
نفسها عسكرايً يف حال التعرض ألي هجوم من الدول املتحاربة».28
املبحث الثالث احلياد يف املدرك السياسي العُماين
حينما نتحدث عن اإلدراك فإننا نعين الصورة اليت تتكون يف ذهن صانع القرار االسرتاتيجي
بغض النظر عن اخلصائص املوضوعية للحقيقة موضع التعامل اليت متتاز ابالستمرارية والرتاكم والتأثر
ابلتكوين الشخصي لصانع القرار« ،ويتأسس اإلدراك على أساس الفهم الواعي والعميق للفرص
والتحدايت اليت حتيط ابلدولة سواء داخلية كانت أم خارجية ،ومن مث التهيؤ هلا سواء كانت فرصة
من خالل استغالهلا لصاحل الدولة أو هتديد من خالل االستعداد له وجتاوزه» ،29ومن هنا فإن
اإلدراك يولد القدرة على التخمني من خالل تقدير املاضي واحلاضر واستنتاج صور وجودمها من
املعلومات املتوافرة والواردة اليت رمبا تكون متناقضة ،وهو يويل رؤية املستقبل؛ كون األخري غالباً ما
يكون قائماً على التوقع واحلدس والتخمني ليبدو اإلدراك العملية اليت تؤدي إىل تشكيل صور عن
الواقع واملستقبل.
على سبيل املثال بدأ البحث يف اإلدراك عن أوجه الصدمة الكبرية اليت تلقاها العامل بعد
أحداث  11أيلول  2001وظهور احلرب الوقائية اليت كانت متثل نقلة يف التفكري واإلدراك ،إذ
 -28آمال عربيد ،دول عدم االحنياز بني االلتزام ابحلياد واالحنياز ،مصدر سابق ،ص.30 :
 -29عادل ثجيل البديوي ،اإلدراك االسرتاتيجي للوالايت املتحدة االمريكية دراسة يف املبادئ اجليوبوليتيكيا ،دار اجلنان للنشر
والتوزيع ،ط ،١األردن ،2015 ،ص.14:
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ذهب التفكري يبحث عن النوااي عن هذا الفعل ،وإن عملية اإلدراك مل تعد تقتصر هنا على ماذا
جرى ،وإمنا حتاول الكشف عما سيجري يف املستقبل ،مبعىن أن اإلدراك حماولة للكشف عما ختبئه
عملية التغيري املتسارعة على الساحتني الدولية واإلقليمية.
وعند احلديث عن مفهوم املدرك فهو ال يبتعد متاماً عن معىن اإلدراك لدى صناع القرار
فإنه يعرف أبنه الصورة اليت تتكون يف ذهن صناع القرار بغض النظر عن اخلصائص املوضوعية
للحقيقة موضع التعامل ،اليت تتميز ابالستمرارية والرتاكم والتأثري ابلتكوين الشخصي لصانع القرار
وأترخيه وجتاربه ،كذلك هو احلالة اليت حتصل بعد اإلدراك لتكون استجابة نفسية جملموعة مركبة من
التنبيهات احلسية مصدرها موضوعات العامل اخلارجي ،وإن األحداث واملواقف اليت تدركها الدول
وأن كانت منفصلة عن بعضها أحياانً أو مرتابطة يف أحيان أخرى ،تنتظم يف مدركات الدول لتصبح
هي املؤثرة يف سلوكها من خالل ربط األفكار واألحداث املختلفة بعضها ببعضها اآلخر ،بطريقة
منتظمة حبيث تشكل نظاماً متكامالً ومتناسقاً.
إن نشوء السلوك احليادي لدى صناع القرار السياسي اخلارجي يف سلطنة عُمان مل يكن
حمض الصدفة ،وإمنا جاء نتيجة لرتاكم عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ملدة من
الزمن انتجت لدى صناع السياسة اخلارجية للسلطنة خنبةً من القادة عملوا على جعل احلياد ركناً
أساسياً يف عملهم الدبلوماسي والسياسي ،فضالً عن حالة الوساطة اليت اختذهتا سلطنة عُمان جتاه
العديد من القضااي على املستوى اإلقليمي والدويل على ٍ
حد سواء.
وعلى الرغم من أن املرء يستطيع أن يتحدث عن عدد من العوامل اخلاصة هبيكل صنع القرار
وموقف صنع القرار اليت تؤثر على خيارات السياسة اخلارجية ،إال أنه من املؤكد أن هذه اخليارات
تبىن انطالقاً من إدراك صناع القرار ملواقف السياسة اخلارجية ،إذ ال تتحدد خيارات السياسة
اخلارجية بناءً على قوة الدولة وأوضاعها السياسية واالقتصادية أو نسقها العقدي الوطين فحسب،
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ولكنها تتحدد على أساس تصور صناع قرارات السياسة اخلارجية هلذه العوامل املختلفة ،وأثرها يف
حتديد خيارات السياسة اخلارجية.30
إن املدرك السياسي العُماين يف ظاهرة احلياد يبدو واضحاً وجلياً من خالل الدور الذي
يضطلع به الفرد يف عملية صنع السياسة اخلارجية من خالل تصور ِ
اته للعامل اخلارجي «فدور الفرد
يؤثر على حجم املعلومات اليت حيصل عليها ،واألهم من ذلك أن تغيري األدوار يؤثر على إدراك
الفرد للمسؤولية» ،31فغالباً ما جتد صناع القرار السياسي اخلارجي العُماين يبحث عن القرار الذي
حيقق أكثر قدر من األهداف اليت يصبو إليها ،فضالً عن انسجام هذه األهداف مع الرؤية العليا
للسياسة اخلارجية للسلطنة.
إن الدول ختتلف بطرق التأثري يف مدركاهتا وتشكيلها على وفق طبيعة كل دولة من حيث
نظامها السياسي وتوجهاهتا ،إال أن هناك عوامل أساسية تُسهم يف بناء املدرك االسرتاتيجي للدول
على الرغم من اختالف أتثري كل عامل على حده حيال كل دولة ،وحيال الدولة نفسها يف كل
موقف ،وميكن هنا حتديد أهم العوامل املساعدة يف تشكيل املدرك لدى الدول بنح ٍو عام:
املطلب األول :املصاحل واألهداف
يُعرف اهلدف يف السياسة اخلارجية أبنهُ «الغاايت اليت تسعى الوحدة الدولية إىل حتقيقها يف
البيئة الدولية» ،32ومن الصعوبة مبكان حتديد اهلدف يف دولة ما من الدول يف السياسة اخلارجية
حيث ما يعد هدفاً يف دولة معينة ،قد يكون وسيلة يف دولة أخرى يف حقبة زمنية معينة؛ ألن
 -30يُنظر :لويد جنسن ،تفسري السياسة اخلارجية ،ترمجة (حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم) ،ط  ،1عمادة شؤون املكتبات
جامعة امللك سعود ،السعودية ،1989 ،ص.35 - 34:
 -31املصدر نفسه ،ص.38
 -32ودودة عبد الرمحن ،ختطيط السياسة اخلارجية نظرية حتليلية ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،1982 ،69ص.67:
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اهلدف الذي يسعى صانع القرار إىل رمسه وحتقيقه هو عباره عما يتصوره للظروف واألوضاع اليت
يعمل عليها يف املستقبل ،وهذه األوضاع ختضع إىل أتثري البيئتني الداخلية واخلارجية على حد سواء.
إن املدرك لكل دولة يتحدد يف ضوء سعيها إىل حتقيق املصلحة القومية أو الوطنية هلا ،وهو
هدف اثبت ومستمر لسياستها اخلارجية؛ «ألن السياسة اخلارجية ال تنبثق فجأ ًة يف أذهان صناع
القرار وإمنا هي نتاج خربات الدولة السابقة وللمعتقدات السياسية واأليديولوجية اليت تراكمت عرب
الزمن»  ،33مبعىن أن مصلحة الدولة هي احملور واالرتكاز واحملرك ألي دولة يف بناء مدركها حيال
األطراف والدول األخرى ،على الرغم من اختالف األهداف واملصاحل ،فاملصاحل ينبغي حتديدها
دومنا اعتبار إلمكانية حتققها فهي تشكل مرتكز االستقرار يف السياسة اخلارجية ،أما األهداف فتُع ّد
النتائج املستقبلية اليت تسعى الدولة إىل إجنازها وتعد األساس الذي يُبىن عليه السياسات والربامج
اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها بفرتات خمتلفة.
إذن إن املصاحل واألهداف هي اليت تضفي على حركة الدولة اخلارجية بُعدها املقصود
واملنشود يف إقامة التحالفات وبناء االسرتاتيجيات ،وكذلك يف إدراك التهديد وحتديد األعداء
واألصدقاء؛ ألن معيار املصاحل واألهداف يساعد يف حتديد األعداء واخلصوم يف املدرك ،فضالً

عن االلتقاء واالتفاق والعكس صحيح ،فبعد انتهاء احلرب الباردة اصبح النظام الدويل ذا قطبية
واحدة متحكمة يف انساق النظام الدويل والسيما بعد دخول العامل مرحلة جديدة اتسمت ابإلرابك
الفكري؛ لتسود حالة من الفوضى استطاعت ان تغلب البعد احلضاري على البعد السياسي ،وعليه
فإن السلوك السياسي لصناع القرار يف سلطنة عُمان كان حيتاج إىل معرفة دقيقة بعملية اختاذ القرار
السياسي اخلارجي ،وفهم دور القوى الداخلية واخلارجية لغرض فهم طبيعة املرحلة؛ من أجل حتقيق
املصاحل العليا للسلطنة ،ورسم األهداف املنشودة من خالل عناصر رئيسة تؤثر يف شكل القرار
 -33لويد جنسن ،تفسري السياسة اخلارجية ،ترمجة (حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم) ،مصدر سابق ،ص.83:
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السياسي اخلارجي وطبيعته ،متمثلة ابلرأي العام ،ووزارة اخلارجية ،وغريها من العوامل املؤثرة.
رؤى
ومتتلك الدولة أهدافاً خمتلفة ترغب يف حتقيقها ،فاألهداف بعيدة املدى اليت تعكس ً
معينة لبنية النظام الدويل ،ال تقوم الدولة يف العادة بتعبئة قدراهتا الستثمارها من أجل خدمة هذه
األهداف ،على العكس من األهداف املتوسطة املدى اليت «تفرض إحداث تغيري يف البيئة اخلارجية
للدولة ،ويتوجب على الدولة االلتزام هبا ،ومثل هذه األهداف هي بناء النفوذ السياسي يف العالقات
اخلارجية ،والقيام بدور متميز يف البيئة اخلارجية ،وخدمة املصاحل العامة للدولة»  ،34وأما األهداف
قصرية املدى أو احملورية هي اليت يتطلب حتقيقها ومحايتها وجود الدولة ذاته ،وهي علة وجود الدولة؛
مثل السيادة الوطنية ومحاية احلدود واألمن القومي للدولة ،وتسخر هلا اإلمكاانت والوسائل من
أجل احلفاظ عليها كافة.
حيث إن حتديد اهلدف
وتسعى الدولة إىل احلفاظ على مصاحلها إىل جانب أهدافهاُ ،
وتصنيفه من قبل صانع القرار السياسي اخلارجي يُسهم يف «حتديد سلوك الدولة ورد فعلها إزاء

البيئة اخلارجية» 35اليت تُعد بيئة حتقيق اهلدف املرسوم من قبل صناع القرار يف الدولة ،وهنا تربز
إمكانية صانع القرار يف معرفة طبيعة اهلدف إجيابياً كان أم سلبياً؛ ألن الكثري من األهداف يف بعض

األحيان تكون واضحة بدرجة كبرية ،والتصنيف لألهداف البعيدة املدى أو املتوسطة قد يتغري تبعاً
للظروف احمليطة ابلدولة على املستوى الدويل أو اإلقليمي؛ فيصبح اهلدف البعيد املدى هدفاً حمورايً
للدولة والعكس صحيح مع األهداف املتوسطة اليت قد تذهب لتكون هدفاً بعيد املدى ،ومثة اتفاق
بني املختصني يف السياسة اخلارجية على أن اهلدف الرئيس يف السياسة اخلارجية للدولة «على الرغم
من تباين أنظمتها السياسية واأليديولوجية وعدد سكاهنا هو محاية وجودها الذايت ودعم أمنها» .36
 -34أمحد نوري النعيمي ،السياسة اخلارجية ،ط ،1دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،ص.152 :
 -35إمساعيل صربي مقلد ،اختاذ القرارات يف السياسة اخلارجية ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،1968 ،14ص.145 :
 -36حامد ربيع ،نظرية السياسة اخلارجية ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة ،1973 ،ص.29 :
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أما فيما خيص املصاحل العليا للدولة فهي حتدد دومنا اعتبار إلمكانية حتققها ،فهي تشكل
مرتكز االستقرار للدولة ،وهي حبد ذاهتا تعترب االستمرارية يف السياسات اخلارجية للدول على الرغم
من التبدل الذي يُصيب الزعامات السياسية أو النظام السياسي يف الدولة ،فاملصلحة تبقى املقياس
الذي ميكن بواسطته االستدالل على العوامل اليت حتدد مدركات الدول وسلوكها اخلارجي للوحدات
الدولية ،وقد استخدم أنصار املدرسة الواقعية مفهوم املصلحة (املصاحل) للداللة على نوعني «األول
املصاحل اخلاصة بدولة معينة ،والثاين املصاحل املشرتكة بني دولتني أو أكثر» ،37أما األهداف فهي
النتائج املستقبلية اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها أو إجنازها وتوفري االمكاانت هلا لتكون موضع
التنفيذ أو التحقق املادي والسيما إذا علمنا أن األهداف تستمد شرعيتها من خدمتها للمصاحل.

إذن فاملصاحل واألهداف كما بينا آنفاً هي اليت تضفي على حركة الدولة اخلارجية بُعدها
املقصود يف إقامة التحالفات وبناء الشراكات االسرتاتيجية ،وكذلك يف إدراك التهديد وحتديد
األعداء واخلصوم ،فإن معيار املصاحل واألهداف يُساعد على حتديد األصدقاء يف املدرك من خالل
االلتقاء واالتفاق على املصاحل املشرتكة ،أو ابلعكس بتعارض املصاحل وتضارهبا ،فعامل املصلحة هو
احملدد الرئيس الذي يشكل املدرك ألية دولة.
املطلب الثاين :القيم اجملتمعية واملدركات الذاتية لصناع القرار
تـَُّعترب القيم عن هوية الدول واجتاهاهتا ،وتُفسر ضمن جمموعة ردود األفعال املتوقعة حيال
املواقف واألحداث على صعيد البيئة اخلارجية ،وعلى الرغم من اختالف أتثري القيم من جمتمع إىل
آخر لتوجهات الدول وسياستها اخلارجية ،إال أهنا تشرتك يف أهنا تؤثر يف تشكيل مدركات صانع
القرار للوقائع اخلارجية ،وأهنا يف أحيان كثرية تضع ضوابط على قدرة صانع القرار ،ويف بعض
األحيان هناك أتثريات حزبية أو انتماءات على مدرك صانع القرار أو القائد تؤدي إىل متسكه
 -37حامد ربيع ،نظرية السياسة اخلارجية ،مصدر سبق ذكره ،ص.29 :
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مبعتقدات خمتلفة على االجتاهات السياسية له ،فضالً عن تباين دور صناع القرار من بلد إىل آخر
ومن مدة زمنية إىل أخرى ضمن الدولة الواحدة «وفقاً العتبارات خمتلفة وعديدة» ،38وهنا ينبغي
التطرق إىل املدركات الذاتية لصانع القرار نفسه ،وما حيمله من مسات شخصية ومعتقدات ،خاصة
فحينما نتحدث عن سلوك الدولة فإننا نقصد سلوك صناع قراراهتا ومواقفهم ،فالدول حينما تتفاعل
مع غريها يف املسرح الدويل فإهنا تعمل بوحي من صناع القرار ،فالسمات واملعتقدات الشخصية هلا
أتثريٌ ال يُنكر يف تكوين الفرد على حن ٍو نفسي معني ابالجتاه الذي تدفع به إىل أمناط سلوكية حمددة.
وقد أوضحت العديد من الدراسات أن هناك أتثرياً واضحاً لكل االنتماءات احلزبية
والتمسك مبعتقدات معينة على االجتاهات السياسية له ،سواء على املستويني احمللي أو الدويل
ويتباين دور صناع القرار من دولة إىل أخرى ورمبا من مرحلة إىل أخرى ضمن الدولة الواحدة على
وفق جمموعة من االعتبارات وأمهها:39
1.1التكوين الشخصي لصانع القرار.
2.2مدى اهتمام صانع القرار ابلشأن الدويل وخربته وجتاربه.
3.3مرونة صانع القرار ومدى استعداده للتكيف مع املتغريات اإلقليمية والدولية.
4.4مهارة صانع القرار يف التعامل مع األزمات.
5.5االختالف بني األنظمة السياسية (الشمولية ،الدميقراطية).
إذن «فإن خربات صانع القرار وجتاربه متفاعله مع القيم ،واملعتقدات اجملتمعية والذاتية،
والسجل التأرخيي لعالقة الدول مع بعضها وما حتوزهُ من مكامن قوة وما حتدده من أهداف من
 -38يُنظر :لويد جنسن ،تفسري السياسة اخلارجية ،ترمجة (حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم) ،مصدر سابق ،ص.12 :
 -39املصدر نفسه ،ص.31 :
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جانب»  ،40وحاجتها إىل األطراف األخرى من جانب آخر؛ يؤشر لنا حمصلة أساسية ملاهية املدرك
وطرق تشكله من صانع قرار إىل اخر ومن بيئة خارجية إىل أخرى.
وميكن بسهولة مالحظة وجود صداقات وحتالفات تقليدية بني الدول ترتكز على أفكار
مشرتكة بينهما ،فالوالايت املتحدة وبريطانيا متشاركتان ببعض القيم السياسية واالجتماعية األساسية
اليت ساعدت يف إرساء التعاون بني الدولتني ،وقد تتخذ الدول مواقف خمتلفة حيال مسائل حمددة
إال أنه يبقى اثبتاً إدراكهما املشرتك أبنه ميكن احلصول على مكاسب كبرية من جراء املواقف
املشرتكة« ،وعلى الرغم من اختالف أتثري القيم من جمتمع إىل آخر لتوجهات الدول وسياستها
اخلارجية ،إال أهنا تشرتك يف التأثري بتشكيل مدركات صانع القرار للوقائع اخلارجية يف أحيان كثرية،
وتضع ضوابط على قدرة صناع القرار على اختيار بدائل حمددة».41
وبطبيعة احلال فإن سلطنة عُمان تعتنق املذهب اإلابضي بغالبية سكانية فضالً عن موقع
جغرايف بعيد عن فوضى الصراع يف الشرق األوسط ،وهذا ساعدها على أن تكون بعيدة عن نريان
املنطقة املتأزمة ،فضالً عن املستوى الثقايف الذي متتلكهُ جعلها مبنأى عن الفنت يف املنطقة؛ وكل
ذلك حتقق من خالل اإلدارة الناجحة والتمسك ابملوروث التأرخيي املتأصل لديها الذي ساعدها
على االستقاللية واحلياد واملرور بسالم عرب حقبة زمنية طويلة ،وأسهمت إدارة السلطان قابوس
والتفااتته حنو اجلوانب االجتماعية يف البالد إىل السري هبدوء هبذا اجملتمع حنو موازنة بني األطراف
كافة يف الداخل واحلفاظ على التوازن االجتماعي ومتثيله ،وكذلك حماولة خلق مسافة بني السلطنة
وبقية دول املنطقة ومنها اخلليجية على وجه اخلصوص من الناحية الدينية واالجتماعية والقيمية.

40- David Easton, A Framework for political Analysis (Englewood cliffs, N.J. Prentice Hall,
1969) , p. 50.
41- Ibid.
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املطلب الثالث:
تفاعالت البيئة الداخلية واخلارجية والعوامل املوجهة للسياسة اخلارجية العُمانية
يسعى صانع القرار إىل حتليل البيئة السياسية من أجل متابعة املتغريات الداخلية واخلارجية
وحتليلها للدولة ،وتشخيص مواطن القوة والضعف يف أنشطتها ومواردها املختلفة اليت تستند إليها
الدولة يف ممارسة أتثريها وحتقيق أهدافها من خالل قدرهتا على حتديد الفرص املتاحة والتهديدات
احملتملة ،لذلك أن مثل هذه العملية اليت تقوم عليها مدركات صانع القرار من تشخيص ملواطن القوة
والضعف لدى دو ِ
لته ،تشارك يف عملية بلورة مدركاته وتعزيزها حيال البيئة الدولية ،والكيفية اليت
يتم التعامل هبا مع احمليط اخلارجي سواء أكان على املستوى احمللي واإلقليمي أو الدويل ،ويف أحيان
أخرى قد يتم تشكيل مدركات جديدة لدى صانع القرار نتيجة التعامل والتفاعل مع بيئة جديدة،
فضالً عن حدوث متغريات جديدة أيضاً يف النظام السياسي للدولة ،يعمل من خالهلا صانع القرار
إىل إعادة صناعة مدركاته أمام الوضع اجلديد مما يساعد يف حتقيق أهدافه املنشودة.
إن عملية اإلدراك اجلديدة ينبغي أن تكون مرتابطة وهذا الرتابط انتج عن تفاعل البيئة (الداخلية
واخلارجية) إلكمال الصورة يف املدرك لدى صناع القرار ،فعالقة الرتابط بينهما يف البيئتني متكاملتان
يف أتثريمها على الدولة وإدراكها الكلي ،وإن عالقة التغيري ابملدرك عالقة متالزمة ما بني الواقع الذي
يشهده التغيري ،وإدراك صناع القرار هلذا التغيري من هتديدات وفرص االستعداد للمستقبل.
ِ
وعم َل صانع القرار السياسي يف سلطنة عُمان ولسنوات طوال على متابعة االحداث
املتسارعة يف املنطقة والعامل ومراقبتها وكيفية التعامل حياهلا ،وكيفية الرتابط بني عملية اإلدراك لديه
بني احلني واآلخر ،والنظر لألبعاد السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية للسلطنة من أجل
تعزيز مكانة اإلدراك لدى صانع القرار السياسي اخلارجي ،والعمل على التأقلم مع املتغريات احمللية
واإلقليمية والدولية من أجل مواجهة التهديدات واالستعداد للمستقبل.
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وكانت عملية اإلدراك لدى صناع القرار السياسي اخلارجي يف سلطنة عُمان كانت وما تزال
مبنية على مجلة من املقومات السياسية اليت هلا دور مهم ومؤثر يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي
وهناك عدة أجهزة تعمل من خالهلا واملتمثلة بوزارة اخلارجية ووسائل اإلعالم الرمسية والرأي العام
الداخلي وغريها ،فضالً عن املقومات االقتصادية اليت عملت على تعزيز مكانة االقتصاد لدى سلطنة
عُمان وتنوعه واستحداث مؤسسات جديدة تعمل على تقوية االقتصاد الوطين هلا «من خالل تثبيت
الوضع الداخلي القتصاد الدولة الذي قاده السلطان سعيد بن تيمور يف بداية مسريته يف احلكم».42
سعت سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات والثمانينيات إىل بناء قدراهتا االقتصادية اليت
كان هلا الدور يف إرساء دعائم االستقرار السياسي الذي ساعد كثرياً يف تبين سياسة احلياد لدى
صانع القرار السياسي اخلارجي يف السلطنة ،ويف عام « 1996عقدت احلكومة العُمانية مؤمتراً
اقتصادايً يف مسقط بعنوان :الرؤية املستقبلية لالقتصاد العُماين  ،2020انقش خالله قادة الدولة
االسرتاتيجيات املستقبلية اليت تضمن منواً اقتصادايً مستقراً ومستداماً» ،43مما ساعد يف العديد من
االجراءات والتسهيالت اليت أثرت بنح ٍو ملحوظ على سياسة االستثمار يف السلطنة وخلقت بيئة
جاذبة لالستثمار يف الداخل لرفع الدخل.
«ورغم مجيع األحداث والتطورات اليت شهدهتا التوازانت الدولية على الساحة الدولية يف القرن
العشرين» ،44إال أن سلطنة عُمان استطاعت احلفاظ على عالقاهتا اخلارجية بنح ٍو عام وسياستها
اخلارجية احليادية بنح ٍو خاص ،وذلك يعود إىل اتساع املصاحل االقتصادية املتبادلة بينها وبني دول
جملس التعاون اخلليجي ،فضالً عن دول اجلوار مثل ،اليمن ،وإيران ،واهلند وغريها ،إضافة إىل االحتاد
 -42بسمة مبارك سعيد ،التجربة الدستورية يف عُمان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،١بريوت ،2013 ،ص.18 - 17:

43 - Carol J. Riphenberg, Oman Political Development in a changing World, (Santa Barbara
Praeger, 1998, p. 124-125.

 -44محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية العُمانية  ،2011 - 1970رسالة ماجستري (غري
منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق األوسط ،2012 - 2011 ،األردن ،ص .114
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األورويب والوالايت املتحدة األمريكية ،وساعدها ذلك على أن تتصف سياستها اخلارجية ابلوضوح
والواقعية والنأي ابلنفس عن الشعارات واألهداف بعيدة املنال ،واستطاعت الرتكيز حنو التعامل مع
احلقائق الواقعية والعمل على حتقيق املكاسب السياسية واالقتصادية املمكنة يف ظل ظروف استثنائية
إقليمية؛ مما مكنها من التحرك إبتزان وعقالنية لتحقيق سياسة خارجية حيادية وأتسيس ملستقبل
لعل العوامل اليت أثرت بتوجيه السياسة اخلارجية العُمانية بنح ٍو واضح هي كاآليت:45
أفضل ،و َ
	-إدراك البيئتني العربية والدولية وضرورة التفاعل ،مبعىن أن السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان قد
حكمتها جمموعة من القيم واالنتماءات والروابط العربية واإلسالمية ،إذ تشكل هذه القيم أحد
أهم املصادر الشرعية الوطنية للسياسة اخلارجية العُمانية.
	-األولوايت القائمة على احلقائق السياسية الدولية والعربية؛ «ألن السياسة اخلارجية العُمانية
تعاملت مع حميطها العريب ونطاقها اإلقليمي على وفق حقائق سياسية عُدت موجهاً رئيساً
لسياستها اخلارجية» ،46انطالقاً من مقتضيات األمن الوطين الداخلي كونه معياراً حيدد
األصدقاء واألعداء ،وكذلك من إميان سلطنة عُمان ابخلربات التأرخيية هلا وثوابتها اجلغرافية،
فضالً عن إدراك سلطنة عُمان املبكر لقيادهتا الفعالة يف صياغة أمن اخلليج وترتيبات التعاون
والدفاع اإلقليمي عنه.

	-مقومات الرؤية العُمانية ألمن اخلليج اليت تتمثل ابالتصاالت والتحركات الثنائية داخل املنطقة،
واالشرتاك مبستوايت خمتلفة من التعاون ،واإلبقاء على عالقات متوازنة مع خمتلف الدول على
أساس احرتام السيادة الوطنية للبلدان وعدم التدخل يف شؤوهنم الداخلية.
 -45يُنظر :أمحد اثبت ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،اعمال املؤمتر العلمي الرابع ،منشورات جامعة آل البيت،
جامعة آل البيت ،األردن ،2007 ،ص .228
 -46محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية العُمانية ( ،)2011 - 1970مصدر سابق ،ص:
.115
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وما ميكن استخالصه يف هناية هذا الفصل يف طبيعة مفهوم أو ظاهرة احلياد أنه ميكن للدولة
أن تكون حيادية يف سلوكها اخلارجي وتفصح عن ذلك من خالل مواقفها الدولية وخطاهبا الرمسي
وغري الرمسي ،فضالً عن نشاطها الواسع والدؤوب على املستوى اإلقليمي والدويل وإمياانً منها
مبوقفها احليادي يف معاجلة القضااي اليت تتصف ابلصراع ،وعليه فإن طبيعة القرار السياسي اخلارجي
يف الدولة احملايدة أو اليت تتصف ابحلياد أييت منسجماً والرؤية لدى صانع القرار ،وهذا ما يساعد
يف تنمية إدراك صانع القرار وتطويره ،ومن مث أتثريه يف نشاط الدولة احملايدة اخلارجي.

وقد سعت سلطنة عُمان ومنذ بداية السبعينيات إىل اتباع هذا النهج الذي يتصف ابحلياد
يف سياستها اخلارجية لعدة عوامل سنتطرق هلا يف الفصل الثاين اليت أدت دوراً أساسياً وفعاالً من
خالل قيادة ورؤية موحدة يف مؤسسة صنع القرار السياسي اخلارجي ،وعملت على أتسيس نواة
احلياد يف سياستها اخلارجية ،وكذلك الظروف اليت مرت هبا املنطقة يف فرتات متفاوتة استطاعت
من خالهلا حبكمة وكياسة من عدم التأثر بعوامل الصراع إىل ٍ
حد بعيد اليت عصفت ابملنطقة آنذاك،
وسعياً من إدراك صانع القرار السياسي اخلارجي بتحديد األولوايت واألهداف الصحيحة للسلطنة
والعمل على حتقيقها.
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الفصل الثاين:
السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان  -رؤية عامة
يُسلط هذا الفصل الضوء على الرؤية العامة للسياسة اخلارجية لسلطنة عُمان من زاوية
سياسية واقتصادية واجتماعية وأخرى جغرافية ،فضالً عن معرفة ما هلذه العوامل من أتثري مباشر
على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،وسيحاول البحث يف بداية األمر إعطاء توضيح بشأن
مفهوم السياسة اخلارجية عموماً ومن مث بيان الكيفية اليت استطاعت سلطنة عُمان بواسطة أدواهتا
تنفيذ سياستها اخلارجية احليادية ،وما العوامل اليت ساعدت على ذلك منذ أن أصبح للسلطنة
سياسة خارجية بعد الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت مرت هبا يف فرتات متفاوتة
قبل عام .1970
املبحث األول:
املفاهيم األساسية
يُعد حتديد مفهوم السياسة اخلارجية للدولة مبا مييزها عن بقية الدول من فاعلية وأتثري يف
الساحة العاملية أمراً غاية يف الصعوبة يف بعض األحيان ،حيث اختلفت اآلراء يف حتديد مفهوم
السياسة اخلارجية ،فريى بعضهم أهنا «تلك األفعال اهلادفة واملؤثرة للدولة واملوجهة حنو خارج
حدودها» ،47وحيددها رأي آخر أبهنا «برانمج العمل العلين الذي خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة
الدولية من بني جمموعة من البدائل املتاحة من أجل حتقيق أهداف حمددة يف احمليط الدويل».48
وعلى الرغم من اختالف حدود السياسة اخلارجية وتعددها ّإل أهنا تشري مبجملها إىل أي نشاط
خارجي للدولة مع الفاعلني الدوليني يف النظام الدويل ،أي :هو ذلك النشاط املوجه حنو اخلارج؛
 -47مازن إمساعيل الرمضاين ،السياسة اخلارجية (دراسة نظرية) ،كلية العلوم السياسة  -جامعة بغداد ،1991 ،ص.13 :
 -48حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية ،ط ،٢دار اجليل ،بريوت ،2001 ،ص.12 :
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بغية حتقيق األهداف املرسومة للدولةُّ ،
وتعد السياسة اخلارجية ألي دولة «املرآة العاكسة للنظام
السياسي الذي بواسطته تُعامل اجملتمع الدويل سلباً أو إجياابً» ،49إذ تتحرك الدولة يف سياستها
اخلارجية حنو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية مع الدول األخرى على وفق مصاحلها القومية أو الوطنية،
وقد تعمل على تنفيذها من خالل عدة أدوات أبرزها دبلوماسية الدولة اليت تعكس السياسة
اخلارجية هلا ،ونظرة خنبها السياسية ملصاحل البلد العليا «اليت يتأثر حتديدها ليس على طبيعة النظام
السياسي فحسب ،بل أيضاً مبدى متثيله ملصاحل أغلبية اجملتمع ،وتطور مؤسساته ووضوح نظامه
السياسي» ،50مبعىن :أن السياسة اخلارجية هي الوجه التشريعي إلدارة العالقات الدولية.
وقد عرف اخرون السياسة اخلارجية أبهنا تعين «منهجاً خمططاً للعمل يطورهُ صانع القرار
يف الدولة جتاه الدول أو الوحدات الدولية األخرى؛ هبدف حتقيق أهداف حمددة يف إطار املصلحة
الوطنية» ،51فتكون السياسة اخلارجية هبذا املعىن حتتل موقعاً مركزيـاً يف السياسات العامة ألي
دولة ،ألن القرارات يف السياسة اخلارجية للدولة تتضمن «ما يهم األمن القومي والكيان اإلقليمي
للدولة انطالقاً مما هتدف إليه السياسة اخلارجية حبفظ استقالل الدولة وأمنها ،وحتقيق مصاحله
االقتصادية» ،52وهتدف إىل الرتويج للدولة خارج حدوها من أجل حتقيق مصاحلها االقتصادية
والتنموية (االستثمارات) ومحاية مصاحل الدولة ورعاايها يف اخلارج.
وترتبط السياسة اخلارجية للدولة بسياستها الداخلية من حيث صناعة القرار وأهداف
النجاح بنح ٍو كبري ما مل
السياستني ومستوى صنعهما ،أي :ال ميكن ألي صانع قرار خارجي
ُ
حيقق متطلبات اجملتمع يف الداخل؛ ألن عدم حتقيقها يسبب مشكالت تُعيق صانع القرار يف جمال
 -49أمحد عارف الكفارنة ،العوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية ،جملة دراسات دولية ،العدد  ،42اجلزائر ،ص.13 :
 -50فوزي عبد الرحيم ،حول السياسية اخلارجية العراقية ،صحيفة العامل اجلديد 14 ،أيلول  ،2016للمزيد أنظر:
http://al-aalem.com

 -51يُنظر :حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية للدول ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط  ،1998 ،2ص.10 :
 -52ريهام الرؤوف حممد ،السياسات اخلارجية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2017 ،1ص.85 :
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عمله اخلارجي ،وأن طبيعة النظام السياسي وشكله القائم يف الدولة لهُ أثر يف سياستها اخلارجية،
فضالً عن طبيعة اجملتمع اليت تؤثر على السياسة اخلارجية يف بعض األحيان ،وتدفعهُ ابجتاه دول أو
منظمات معينة ،ومتنعهُ جتاه دول أخرى؛ فهي ابلتايل متثل دوافع وحمددات لصانع القرار السياسي،

فالسياسة اخلارجية كيفما كانت طبيعتها فهي ابحملصلة متثل انعكاساً للسياسات الناجتة عن تفاعل
متغريات البيئة الداخلية؛ ألن «السياسة اخلارجية تبدأ حني تنتهي السياسة الداخلية» ،53وتستند
السياسة اخلارجية ألي بلد إىل مجلة من املبادئ تعمل مبوجبها من أجل حتقيق أهدافها املرجوة على
املستويني الداخلي واخلارجي.
وتسعى الدولة من خالل سياستها اخلارجية إىل حتقيق أهدافها ومصاحلها واحلفاظ على
مكتسباهتا اليت تتحقق ،حيث إن السياسة اخلارجية ُتثل رؤية الدولة للتعامل مع حميطها اخلارجي
يف الساحة الدولية مع الالعبني الدوليني ،وفضالً عن ذلك فإن الدولة تسعى من خالل سياستها
اخلارجية يف بعض األحيان إىل حل القضااي العالقة بينها وبني الدول األخرى عرب مظلة دولية،
فهي تعتمد بذلك على قدراهتا االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية يف إدارة سياستها اخلارجية؛
بغية الوصول إىل اتفاقات ختدم مصلحة الطرفني ،وإن الذي حيكم سياسة الدولة اخلارجية ويكون
مبنزلة احلافز واملرتكزات* يف حتقيق أهداف الدولة هي مدى حتقيق أولوايهتا الداخلية؛ ألهنا ترتبط هبا
على اعتبار أهنما يصدران من صانع قرار واحد ولكن خيتلفان يف بيئة العمل فأحدامها داخل حدود
الدولة واألخرى خارجها ،وفضالً عن ذلك فإن الدولة تسخر إمكاانهتا وطاقاهتا لتحقيق أهدافها
على املستويني ،ولكن يف بعض األحيان تكون األولوية لسياسة على األخرى.

53- Henry A. Kissinger, Domestic Politics and Foreign Policy, in: James N. Rosenau, International
Politics and Foreign Policy. The Free Press, New York, 1969, p: 261.

(*) املرتكزات :هي األسانيد اليت تعتمد عليها السياسة اخلارجية للدولة ومنها تبدأ بتحقيق أهدافها بعد االهتداء ابلثوابت.
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هتدف الدولة من خالل سياستها اخلارجية لتحقيق أهداف معينة أبرزها:54
	-حتقيق ومحاية األمن القومي للدولة.
	-أتمني املصاحل االقتصادية.
	-حتقيق النفوذ السياسي اخلارجي.
	-البعد األيديولوجي.
حيث يرى (هبجت قُرين) «أن التحديد الدقيق ملاهية السياسة اخلارجية ميثل نقطة البدء
يف التحليل ،إضافة إىل أن ما مييز السياسة اخلارجية هو تعدد حمدداهتا واجلهات اليت تصنع قراراهتا
وترسم توجهاهتا ،وأكثر من ذلك فهي توجه حنو بيئة الثابت فيها هو التغري املستمر» ،55على اعتبار
إن السياسة اخلارجية* تعكس مكانة الدولة يف النظام الدويل من جهة ،وأهنا نتيجة تفاعل عدة
عوامل دائمية ومؤقتة ومادية وداخلية وخارجية يف بعض األحيان من جهة أخرى.

نقال عن :ريهام الرؤوف حممد ،السياسات اخلارجية ،مصدر سابق ،ص.12 :
ً -54
 -55هبجت قرين وعلي الدين هالل ،السياسات اخلارجية للدول العربية ،ترمجة (جابر سعيد عوض) ،ط ،2مركز البحوث
والدراسات السياسية ،القاهرة ،2002 ،ص.29 :
(*) كانت السياسة اخلارجية حىت هناية احلرب العاملية الثانية ترتبط وتفسر على وفق األمن القومي واحملافظة عليه ،لكن فيما بعد
أخذت ابالتساع لتشمل جماالت االقتصاد والثقافة والبيئة  ،...وأصبح تفسريها يستند إىل بناء النماذج التنبؤية ،للمزيد ينظر :وليد
عبد احلي ،حتول املسلمات يف نظرايت العالقات الدولية ،ط ،1مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ،اجلزائر ،1994 ،ص.99:
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املطلب األول :مسات السياسة اخلارجية
أوالً :املبادئ والسمات العامة للسياسة اخلارجية العُمانية
تكاد تتفق أغلب اآلراء على عدم وجود سياسة خارجية واضحة أو حىت مفهوم دولة ابملعىن
احلديث قبل اتريخ  1970يف سلطنة عُمان ،فضالً عن أنه «مل يكن قبل عام  1970يف سلطنة
عُمان ما يسمى بسياسة خارجية ابملفهوم املطلق واملركزي ،بل إن طبيعة العالقات الدولية لدى
السياسة العُمانية كانت تستند إىل خمرجات صراع القوى يف اخلليج واحمليط اهلندي» ،56قبل جميء
السلطان قابوس* ،حيث ذهبت سلطنة عُمان إىل أخذ دور سياسة العزلة قبل أتريخ .1970
فمنذ تسلم السلطان قابوس ملقاليد احلكم يف السلطنة حدد اإلطار العام للسياسة اخلارجية
العُمانية يقوم على أساس «العمل على تدعيم أواصر الصداقة مع دول العامل كافة دون متييز،
والسعي حنو إقامة عالقات معها مبنية على االحرتام املتبادل ضمن نطاق األمم املتحدة للمسأمهة
فضال عن ذلك سعى السلطان
يف تدعيم السالم وحتقيق العدل والرخاء لشعوب العامل أمجع»ً ،57
قابوس إىل حترر املواقف اخلارجية العُمانية ،وإعادة بناء جسور عالقات جديدة خليجياً وعربياً

ودولياً حمطماً بذلك أسوار العزلة اليت فرضت على عُمان يف السابق وهذا ما أكدهُ السلطان قابوس
حيث أشار:
 -56حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،جملة املنارة ،جامعة آل
البيت – األردن ،جملد  ،13عدد  ،2007 ،4ص.375 :
* تشري بعض الكتاابت إىل عدم وجود بىن حتتية كثرية حىت عند جميء السلطان قابوس احلكم غري ثالث مدارس فقط ،وكانت
السلطنة تفتقر إىل اخلدمات الصحية والطبية ،وافتقار البالد إىل الطاقة الكهرابئية وطرق رئيسة ،وفضالً عن ذلك فقد كانت البالد
تواجه ثورة يف ظفار امتدت إىل مخسة سنوات بعد جميء السلطان قابوس .للمزيد انظر :اثمر عزام امحد ،السلطان قابوس بن سعيد
ودوره يف حتديث عُمان حىت عام  ،1986جملة سر من رأى -جامعة سامراء ،العدد  ،2010 ،33ص.214 :
 -57طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية (- 1970
 )2008رسالة ماجستري -غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،2010 ،ص.105 :
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«فإن الكل يعلم أن العزلة اليت فرضت على عُمان حالت دون أي اعتبار ملعامل سياسة خارجية،
وقد بذلنا اجلهد لفك اطواق العزلة وحققنا انضمام عُمان إىل جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة
وذلك منذ عام مضى؛ وبذلك اتسعت دائرة عالقاتنا مع الدول العربية واألجنبية وتال ذلك قيام وزارة
اخلارجية لتنظيم جهازها الداخلي وخلق الكادر اإلداري ملواجهة اعماهلا املتزايدة واملستمرة».58
«تقوم السياسة اخلارجية العُمانية على عنصر التخطيط ،الذي رمسهُ السلطان قابوس من طريق

ممنهج يؤكد االلتزام ابملوضوعية اإلجيابية وعدم االجنراف حنو القرارات املتسرعة وغري املدروسة»،59
فضالً عن عدم االحنياز وااللتزام ابحليادية ومبدأ احلوار البناء مع احمليط اإلقليمي والدويل واالبتعاد
عن النزاعات ،حيث متكنت السلطنة من «كسب ثقة خمتلف األطراف وهو ما دعم دورها كوسيط
بني القوى املتعارضة يف أصعب الظروف وأكثرها حساسية» ،60وهو األمر الذي جعل السياسة
اخلارجية لسلطنة عُمان متتاز ابلثبات واالستمرارية يف طابعها اهلادئ واملنفتح على مجيع األطراف.
وإن املتتبع للسياسة اخلارجية العُمانية جيد أهنا تستند إىل أسس وركائز وقيم ومبادئ تقوم

على عليها «وحتتكم ملبادئها منذ بداايت أتصيلها الفكري والتأرخيي بناءً على اخلطاابت السلطانية
سواء كانت اخلطب أو اللقاءات اإلعالمية والصحفية ملؤسس عُمان احلديثة السلطان قابوس»،61
وتعُد تلك اخلطاابت مبنزلة األساس التأرخيي والتأصيل الفكري الذي تستند إليه حتركات السياسة
اخلارجية والدبلوماسية العُمانية على الصعيد اخلارجي مع اجملتمع الدويل ،سواء على املستوى
اإلقليمي أو العاملي منذ العام  1970وحىت  ،2015فبعد هذه املدة أصبحت السياسة اخلارجية

 -58اخلطاب السامي جلاللة السلطان قابوس بن سعيد.1973/ 11/ 18 ،
 -59محود بن عبد هللا بن محو الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان  ،2011 - 1970مصدر
سابق ،ص.67 :
 -60صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية :السمات واملستقبل ،صحيفة مصر العربية ،القاهرة.2015 ،
 -61حممد بن سعيد الفطيسي ،املبادئ املؤسسة للسياسة اخلارجية العُمانية يف اخلطاابت السلطانية ،صحيفة الوطن العُمانية،
عُمان 30 ،مارس  ،2015ص.1:
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للسلطنة تُدار من قبل وزير الشؤون اخلارجية يوسف بن علوي بعد تعرض السلطان قابوس إىل
وعكة صحية قادته إىل «رحلة عالجية طويلة يف املانيا» .62واملتتبع ملسارات السياسة اخلارجية
العُمانية احلديثة يرى أهنا مرت مبراحل أترخيية خمتلفة بدءاً من مرحلة العزلة اليت مت ذكرها آنفاً حىت
وصوهلا إىل ما وصلت إليه اليوم ،وهذه املراحل تبدو واضحة من خالل النهج الوطين الذي رسم
مالمح وأهداف السياسة اخلارجية العُمانية عرب خطاابت السلطان قابوس بعد العام .1970

من يريد أن يفهم السياسة اخلارجية العُمانية احلالية عليه أن يعرف كيف تكون الدبلوماسية
املاهرة اليت ميكن أن حتقق التوازن بني املصاحل والتسامح جتاه اخلالفات والبحث عن منافع متبادلة
ميكن أن تفتح األبواب الدولية أو تبقيها مفتوحة حىت يف أثناء الصراع ،وهذا ما عملته عُمان بعد
وصول السلطان قابوس إىل سدة احلكم ،ويف حني أن دوالً أخرى يف الشرق األوسط مل تستطع فعل
ذلك بسبب اندفاعها أيديولوجياً وحتقيق مكاسب قصرية األجل ،واصلت سلطنة عُمان مسريهتا
احليادية معتقدة أبن املفاوضات السلمية ضرورية لتحقيق األهداف العاملة طويلة األجل لألمن
واالزدهار العمانيني.
وعلى مدى العقود الثالثة املاضية «قامت سلطنة عُمان بسياسة خارجية إقليمية متميزة

63
حيث
ابالستقاللية والرباغماتية واالعتدال» وقد بدأت هذه السياسة تتشكل بعد عام ُ 1970
السكان من
استطاعت القيادة العُمانية حبكمتها أن ُتافظ على سيادة دولة متوسطة احلجم وقليلة ُ
جتنب تنفري املقابل وكذلك جتنب صنع األعداء؛ ألن السياسة اخلارجية للسلطنة «تنبع من عملية
صنع قرار مييل إىل ان يكون شديد الفهم» ،64على الرغم من أن وزارة اخلارجية يف ابدئ األمر يف
مسقط والبعثات اخلارجية ليست مزودة مبهنني مدربني ميكن مقارنتهم على سبيل املثال ابخلدمة

 -62صحيفة إرم نيوز العُمانية ،رحلة السلطان قابوس العالجية تعيد القلق واملخأوف لعُمان ١٤ ،فرباير.2016 ،

63- Jeffrey A. Lefebvre, Oman’s Foreign Policy in the Twenty-First Century, Journal of Middle
East Policy Council, 2009: http://www.mepc.org/omans-foreign-policy-twenty-first-century
64 - Ibid.
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اخلارجية للوالايت املتحدة ،ولكن الطبيعة امللكية وذات الطابع الشخصي للنظام السياسي يف
سلطنة عُمان للسلطان قابوس مارست أتثرياً كبرياً على السياسة اخلارجية العُمانية أدت إىل إظهار
مرونة ملحوظة يف تسيري السياسة اخلارجية وجعلها ذات طابع حيادي يتعامل مع املواقف الدولية
واإلقليمية على أساس املصلحة العليا للسلطنة.
«لذا فإن مجلة املبادئ اليت تنطلق منها سلطنة عُمان يف سياستها اخلارجية ميكن إمجاهلا
على النحو التايل»:65
1.1إن سلطنة عُمان تُعد ذاهتا عنصراً فاعالً ومؤثراً يف املنظومة اإلقليمية الدولية ،وعلى ضوء ذلك
فإهنا تُؤكد على أمهية حتقيق األمن اإلقليمي اخلليجي ابالعتماد على قدرات دول اخلليج.
2.2إن سلطنة عُمان تقف إىل جانب احلق وتناصره ،وتدعو إىل العمل املتواصل مع بقية الدول
املحبة للسالم وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق احلوار واملفاوضات.
ُ
3.3السياسة العُمانية تنطلق اساساً من مبدأ السالم الذي تعتقد أن تفعيله جيب أن يكون يف
إطار القانون الدويل ويف احرتام املبادئ واألعراف اليت يقوم عليها ،والتحلي بروح التسامح بني
خمتلف اجلماعات واالجناس.
4.4األخذ ابحلداثة وعدم إغفال املوروث التأرخيي مع االلتزام الديين والعريب.
5.5البُعد عن إقحام الذات يف شؤون اآلخرين ،وانتهاج سياسة ُحسن اجلوار وعدم االحنياز.

 -65أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة (السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أمنوذجاً) ،جملة أحباث اسرتاتيجية ،مركز بالدي
للدراسات واألحباث االسرتاتيجية ،العدد  ،10بغداد ،2015 ،ص. 21 - 20 :
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اثنياً :ثوابت السياسة اخلارجية العُمانية ومرتكزاهتا:
ارتكزت السياسة اخلارجية العُمانية إىل مبادئ اسرتاتيجية من بينها عقيدة السلطان قابوس
منذ مطلع السبعينيات من القرن املاضي «ومن خالل الوعي املتوازن ما بني الضرورات واحملظورات
السياسية والعسكرية ،والفكر السياسي االستشرايف املستقبلي الذي تنبه إليه السلطان ملستقبل
املنطقة» ،66وكان النأي ابلنفس يف السياسة اخلارجية العُمانية من األولوايت اليت قادها السلطان
قابوس بعيداً عن الصراعات واحلروب اليت اندلعت يف احمليط اإلقليمي للسلطنة فضالً عن مناطق
أخرى من العامل اليت شهدت تدخالت عسكرية وسياسية وكذلك التحالفات والتكتالت اليت تنتج
عن االضطراابت اإلقليمية والعاملية.
ومل يكن هذا النأي ابلنفس عن الصراعات واحلروب أو الدخول يف التحالفات والتكتالت
يهدف إىل االنسحاب من خارطة األحداث واحلياد السليب ،وإمنا كان هبدف قراءة املشهد
السياسي اإلقليمي والدويل من قبل صناع القرار يف السلطنة قراءة عميقة بناءً على قاعدة املصاحل
السياسية واالقتصادية والعسكرية ومبدأ احلياد اإلجيايب الذي سارت عليه السياسات العُمانية منذ
عام .1970
وبنح ٍو عام تستند السياسة اخلارجية العُمانية إىل مجلة من الثوابت* واملرتكزات استطاعت من
خالهلا رسم معامل ومالمح السياسة اخلارجية للسلطنة ،وأييت من أهم تلك الثوابت هي:67
 -66بدون اسم ،مبادئ راسخة للسياسة اخلارجية العُمانية جتاه التحالفات والتكتالت ،صحيفة مصر البلد اإللكرتونية ،مصر،
.2017/ 1/ 17
* الثوابت :هي جمموعة املبادئ واملثُل والقيم اليت تعتنقها الدولة ،اليت تكون يف األساس قد تشكلت من مضمون مواريث الدولة:
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والفكرية واحلضارية وحمدداهتا ،للمزيد أنظر :حممد القطاطشة وعمر محدان ،الثوابت
واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،جملة املنارة ،اجمللد  ،13العدد ،2007 ،٤ص.371 :
 -67يُنظر :الثوابت واملرتكزات للسياسة اخلارجية العُمانية ،موقع وزارة اخلارجية العُمانية الرمسي:

https://www.mofa.gov.om/?p=424
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1 .1املوقع اجلغرايف:
تطل عمان على حبر العرب ومن خالله على احمليط اهلندي جنوابً إىل جانب حبر عُمان
شرقاً واخلليج العريب مشاالً ،وهي جتاور إيران يف احلدود البحرية ملضيق هرمز ذي األمهية
االسرتاتيجية الكبرية ،وملوقعها هذا أثره يف ربط السلطنة بكثري من الدول اليت تطل على مياه
احمليط اهلندي وعلى اخلليج العريب وعلى حبر العرب ،وكذلك جتاور السلطنة كالً من اململكة
العربية السعودية واجلمهورية اليمنية ودولة اإلمارات العربية املتحدة .وكــان ال بد من أن يكون
هلذا املوقع أتثريه يف رسم سياستها اخلارجية ،ويف عالقاهتا مع الدول القريبة والبعيدة ،والعمل
على سالمة املالحة ،وحرية العبور وابلتايل احلفاظ على أمن املنطقة واستقرارها.
2 .2البُعد التأرخيي:
تُعد التجارب التأرخيية العديدة اليت مرت هبا السلطنة يف املاضي البعيد والقريب ،أحد
املرتكزات األساسية لرسم سياستها اخلارجية ،فعُمان مرت حبقب أترخيية شهدت الكثري من
التفاعالت اجملتمعية داخلياً وخارجياً؛ لذلك حترص السلطنة على توطيد وتعزيز عالقات
الصداقة مع األشقاء ،ومع الدول والشعوب اليت ارتبطت معها يف حقب أترخيية معينة يف
آسيا وأفريقيا؛ هبدف التواصل احلضاري والثقايف وتبادل املصاحل املشرتكة بينها وبني تلك
الدول ،بل ومجيع دول العامل.

3 .3املوروث احلضاري والثقايف:
تعتز سلطنة عُمان دولة عربية ابنتمائها العريب واخلليجي وهي عضو فاعل يف جملس التعاون
اخلليجي وجامعة الدول العربية وتعمل جنباً إىل جنب مع األشقاء العرب يف بلورة رؤى
اسرتاتيجية للقضااي العربية الراهنة ومنها القضية احملورية وهي قضية فلسطني ،ومناصرة حقوق
الشعب الفلسطيين الستعادة كامل حقوقه واعتماد خيار السالم يف النزاع العريب  -اإلسرائيلي
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مبا حيقق األمن والسالم يف املنطقة ،كذلك فإن السلطنة تعتز وتتمسك بدينها وهويتها
اإلسالمية واحلفاظ على املوروث احلضاري والثقايف اإلسالمي وتنتهج يف ذلك سياسة االعتدال
والتسامح الثقايف واحلضاري والديين مع اجلميع ،وإن السلطنة لن تدخر جهداً يف نشر التسامح

واحملبة والسالم بني مجيع الشعوب وإدانة كل أشكال التطرف واإلرهاب والعنف.
4 .4األعراف والقوانني الدولية:

كوهنا عضواً فاعالً يف املنظمات الدولية كافة التابعة لألمم املتحدة تضع السلطنة يف أولوايهتا
احرتام القوانني واملواثيق واألعراف الدولية ودعم التعاون بني الدول ،وتعزيز فرص احلوار فيما
بينها تعبرياً عن القناعة أبن حل اخلالفات بروح الوفاق والتفأهم إمنا هو سلوك حضاري
يؤدي إىل نتائج أفضل وأدوم .وإن حتقيق األمن والسلم على املستوى اإلقليمي والدويل
واحلفاظ عليهما أصبح من أهم أهداف األمم والشعوب.
5 .5الشخصية العمانية
تـُُّعد شخصية السلطان من أهم املعطيات األساسية لرسم السياسة اخلارجية ،ويف السلطنة
فإن شخصية السلطان ورؤيته الداخلية والدولية منذ هنضة عام  ،1970كان مفتاح بناء
الدولة احلديثة يف عُمان ،وفك القيود والعزلة ،وكان ينظر للبالد ابستمرار إىل خارطة العامل
ليفتح سفارة أو قنصلية أو عالقة دبلوماسية مع دول العامل.
إن الدول احلديثة ذات اإلمكاانت املتواضعة استطاعت أن تفرض نفسها على مسرح
القوة الشاملة،
األحداث الدولية قليلة ،السيما أن اجملتمع الدويل ال ينصاع بسهولة إال ملقدرات ّ
ولقرارات الدول النشطة واملوجودة ابستمرار على األصعدة كافة .وقد أثبتت التجارب العديدة
تغي فيها ،بل يف بعض األحيان تتخلى عنها؛
املرتاكمة أن الدول غالباً ما تع ّدل يف مواقفها أو ّ
املتغيات اليت يشهدها العامل.
للتطورات و ّ
وذلك استجابة ّ
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«إن استعراض مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية وثوابتها ،يلزمنا القول إن اإلجابة على
السؤال الذي يطرحه املنطق ،الذي يقول :هل تستطيع دولة ما يف هذا العامل متعاملة معه ،ومنخرطة
يف حتركاته ،أن تنهج سياسة خارجية اثبتة وملتزمة وذات مرتكزات ال حتيد عنها؟ ويف حال متكنها:
هل سيكون ذلك يف مصلحتها؟».68
وإن اإلجابة عن هذين السؤالني يقودان إىل وضع أسس ملفهوم السياسة اخلارجية لدولة ما،
من حيث الثوابت واملرتكزات واملرجعيات اليت ال حتيد عنها .وهذا ابلضرورة ،سيقود إىل اخلروج عن
منطية املفهوم املطروح.
وقد أصبحت السياسة اخلارجية حالياً ظاهرة ومفهوم متطور حيكمها نسق دويل انتج عن
فضال عن التزايد املطرد يف عدد من قضااي السياسة
تعاظم مرتكزات االعتماد املتبادل بني الدولً ،69
وتنوعها؛ وهذا يعين أن األمن والسياسة يعدان مدار االهتمام األول للمختصني يف
اخلارجية ّ
العمل السياسي اخلارجي ،وكذلك مل تعد السياسة اخلارجية مرتبطة بفواعل مع العامل خارج حدود
الدولة ومبقدراته فقط« ،إذ أخذت مؤسسات اجملتمع احمللي أو املدين بكل انواعها تؤثر بنح ٍو

مباشر أو غري مباشر يف صياغة منط ونوع العالقات اخلارجية للدول؛ وابلتايل يف تكييف سياستها
اخلارجية لكوهنا االسرتاتيجية بعيدة املدى للدولة اليت ترتكز إىل اإلمكاانت واملعطيات الداخلية،
وإىل قراءة التطورات ودراستها ،اليت أتيت اعتماداً على خمرجات التخطيط املسبق واإلعداد الذي
يقوم على أسس علمية وموضوعية ذات مفهوم حديث» ،70وذلك بعد التوسع والتنوع الذي طرأ
وتغيات مفاجئة.
يف جمال السياسة اخلارجية ،وما رافق ذلك من تطورات ّ
لقد خطّت سلطنة عُمان لنفسها حتت حكم السلطان قابوس سياسة حيادية متوازنة ،قد
 -68حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.377:

 -69ينظر :مازن الرمضاين ،يف التخطيط السياسي اخلارجي (دراسة نظرية) ،بغداد ،بدون طبعة ،1978 ،ص.21 :
نقال عن :حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي يف خطاب للسلطان قابوس عام  1988 / 11/ 18قال« :إننا
ً -70
حنرص دائماً على أداء دوران كامالً على الساحة الدولية وفقاً لسياستنا اليت ننتهجها منذ البداية ،بكل اإلجيابية والوضوح».
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يراها بعضهم متناقضة وبرغماتية ،لكنها منحت سلطنة عُمان قدراً كبرياً من أمهية الدور وحرية
احلركة والفاعلية ،على الصعيدين اإلقليمي واخلليجي فضالً عن الصعيد الدويل الذي مكنها من أن
تكون حليفاً قوايً للوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،وكان هلا دور فعال يف أتسيس جملس
التعاون اخلليجي ،وكذلك مل تغفل سلطنة عُمان الشراكة الرئيسية مع اجلارة إيران ،مثلما مل تغفل
على عالقاهتا السياسية واالقتصادية والتجارية مع االحتاد األورويب وروسيا ودول شرق آسيا الكربى
مثل الصني واهلند وابكستان؛ فكل ذلك ساعدها على احلفاظ على العالقات الدولية مع القوى
الفاعلة واملؤثرة دولياً وإقليمياً والتوفيق بينهما على وفق املصاحل العليا والقومية للسلطنة.
ومثة مرتكزات أساسية تتسم فيها السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان بشكل عام ،بطبيعتها
اخلاصة املتميزة ،اليت تنتظم يف عناوين رئيسة جامعة كما يراها ابحثون آخرون اليت رمبا تكون أقرب
إىل الواقع من حيث التنفيذ تتمثل يف اآليت:71
1 )1اعتماد منهجية التخطيط املسبق:
«من خالل اإلطار النظري ملفاهيم السياسة اخلارجية العُمانية ومرتكزات ممارساهتا العملية،

جند أهنا يف واقعها التطبيقي والعلمي ترتكز على منهجية التخطيط» ،72من خالل أسس انطلقت
من االلتزام مبا رمسته الدولة لنفسها من خطط وضعت منذ اليوم األول الذي تسلّم فيه السلطان
التوجه حنو التعاون ،وبناء عالقات صداقة مع الدول العربية،
قابوس السلطة؛ ومن أمهها ضرورة ّ
ودول اجلوار اجلغرايف ،وبقية دول العامل وضعت السلطنة كذلك منهجاً ارتكزت إليه منذ بداية
عملها السياسي الدويل احلديث إىل اآلن ،وهو االلتزام ابملوضوعية ،واإلجيابية ،وعدم االجنراف
حنو القرارات املتسرعة وغري املدروسة ،وعدم االحنياز إىل أي طرف دون حق ،واألخذ ابحلوار
 -71ينظر :حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.378:
 -72هادي حسن محودي ،الفكر السياسي العماين :من الثوابت إىل املتغريات ،ط ،1رايض الريس للكتب والنشر ،لندن -قربص،
.411 1993
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واحليادية إذ «إن القراءة الواعية واملتعمقة جلميع أفكار السلطان قابوس وأقواله ،اليت مثلت يف كثري
من جوانبها جممل السياسة اخلارجية العُمانية ،تصل إىل حقيقة اهتمام السلطنة اباللتزام ابلتخطيط
الواعي على وفق ما متليه املفاهيم احلديثة للمجتمع الدويل ،والتماهي مع التطورات والتغريات اليت
يشهدها هذا اجملتمع».73
2 )2الطابع اجليوسرتاتيجي:
لقد أاتح املوقع املتطرف جغرافياً لعُمان محاية طبيعية متميزة ،وفرض عليها أيضاً قراراً سياسياً
أمنياً دولياً ذا خصوصية وحساسية بسبب اجلوار اإلقليمي هلا؛ لذا جند سياستها اخلارجية يف تعاطيها
مع القضااي املفروضة ضمن اثبت اجلغرافيا قد اتسمت ابهلدوء ،والتأين ،واملوضوعية؛ «وذلك ألن
السلطنة قد أدركت أن موقعها اجليواسرتاتيجي قد محّلها مسؤولية كبرية ،متثلت يف املشاركة بنح ٍو
رئيس يف أتمني محاية مدخل اخلليج العريب الذي يعد من أهم خلجان العامل».74
3 )3عامل الشخصية والقرار السياسي العُماين:
«إن حكم فكرة اإلدارة السياسية لسلطنة عُمان تعتمد على شخصية قابوس بن سعيد
أوالً ،وارتفاع وترية التجاوب الشعيب مع املمارسات السلطانية اليت دفعت ابلبالد حنو التحديث
والتطوير والدخول يف سياق اجملتمع الدويل املتحضر اثنياً ،وطبيعة «الشخص» العُماين اليت اتسمت
التبصر ،ومجعت بني الطبع احملافظ وذلك الطبع الباحث عن احلداثة ،إىل جانب
ابلعقالنية واهلدوء و ّ
وضوح مسات السعي حنو التوازن واحلوار اثلثاً».75
 -73حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق.378 ،
 -74عبد احلميد املوايف ،عمان :بناء الدولة احلديثة ،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،2002 ،ص.117:
 -75حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.382:

* الثابت املقدس :هو االلتزام ابملوروث الديين واحلضاري للسلطنة ،فقد كان هلذا الثابت مساحة واسعة يف عملية تشكيل الدولة
العربية بنح ٍو عام ،وسلطنة عُمان مل خترج عن هذا اإلطار واعتمدتهُ كأساس منهجي يف توجهاهتا ،للمزيد أنظر :حممد محد القطاطشة
وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،جملة املنارة ،العدد  ،2007 ،4ص ،378 :مصدر سابق.
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4 )4احلوار وسيلة الستخالص احلقوق املشروعة:
التزمت السياسة اخلارجية العُمانية مببدأ اعتماد احلوار ،وتعزيز ذلك احلوار بني األطراف
املتنازعة حلل اخلالفات بروح الوفاق والتفاهم ،حيث يذهب (الثابت املقدس)* يف الفكر السياسي
العُماين إىل أن احلوار جيب أن يكون هو اللغة السائدة بني األعراف واألجناس والشعوب؛ وذلك
ألن هذا الثابت ال يقر أي شكل من أشكال احلروب واستخدام القوة والسالح إال ما كان دفاعاً
عن النفس؛ من هنا جاء الفهم العُماين للعالقات الدولية ،وابلتايل ملفهوم السياسة اخلارجية ،وذلك
أتكيداً على أن املصاحل املشرتكة بني الدول هي األساس الذي جيب أن يُرتكز إليه ،فضالً عن
ضرورة البناء على اإلجيابيات.
ويرى آخرون أن منهجية احلوار يف الفكر السياسي العُماين قد رفضت سياسة األمر الواقع،
وتبنت وبكل اقتدار الواقعية السياسية احليادية دون االحنياز إىل جانب أي طرف من أطراف النزاع،
«وق ّدمت الدبلوماسية العُمانية طروحات حلل املشكالت اليت واجهتها أو قامت حوهلا تعتمد احلوار
واملفاوضات املؤدية إىل السالم ،وإن احلوار املباشر بني مجيع األطراف واهليئات هو السبيل اآلمن
الوحيد إلهناء األزمات».76
5 )5االرتكاز على املعطيات احمللية يف صياغة املعطيات الدولية:
أدركت سلطنة عُمان وهي تبين سياستها اخلارجية أن اغلب الدول العربية حينما تتعاطى
مع الشأن السياسي الدويل« ،فإهنا تقول يف توجهها إىل الرأي العام الدويل خطاابً سياسياً مصاابً
ابالنفصامية الواقعة بني الشأن الداخلي ومعطياته والفهم الدويل لألحداث والتطورات» ،77وهذا
يدل على فهم غري انضج من قبل تلك الدول العربية حلركة العامل على مستوى العالقات ،وعلى
 -76خطاب السلطان قابوس اثناء احلرب العراقية – اإليرانية ،لصحيفة األهرام املصرية ،1985/ 1/ 20،للمزيد:

http://www.ahram.org.eg/archive/pdfArchive.aspx?zoom=1

 -77حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.286:
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مستوى املصاحل .ولذا كما ترى السلطنة فإن هذا هو السبب األكثر أمهية يف افتقاد املشكالت
العربية احمللية واإلقليمية للتعاطف الدويل املطلوب.
فقد حسمت السلطنة موقفها منذ وصول السلطان قابوس إىل سدة احلكم والعمل على بناء
السياسة الداخلية وترصينها ومن مث االنطالق حنو سياسة خارجية انجحة جتاه دول العامل؛ لتحقيق
املصاحل العليا للسلطنة من خالل ضوابط حكمت مسار السياسة احلكومية ومؤسساهتا الوطنية،
ومن مث االنطالق حنو املشاركة يف الصياغة العاملية للحضارة.
6 )6احلياد اإلجيايب:
ألزمت سلطنة عُمان نفسها ابتباع سياسة خارجية حيادية حيال كل القضااي اليت تكون طرفاً فيها،
أو تلك اليت تكون قادرة على التأثري فيها سواء دولية أو إقليمية ،وقرأت الدولة العُمانية األحداث يف العامل
بشكل عام ،ويف املنطقة على وجه اخلصوص من زاوية أن من واجب كل الدول املنتمية إنسانياً للمجتمع
الدويل املتحضر أن تسعى إىل نبذ اخلالف ،وابلتايل تسعى إىل احللول السلمية« ،وهذا لن يتأتى إن مل
توجد بعض الدول القادرة على إدارة التهدئة ،وذلك عن طريق إبقاء مجيع القنوات مع كل الدول مفتوحة
وبناء عالقات جيدة معها؛ األمر الذي يهيء هلا فرصة حل األزمات بعد أن حققت القبول لدن مجيع
األطراف ،وهذا لن يكون إال إذا اعتمدت هذه الدول احليادية يف سياستها اخلارجية».78
وسعياً إىل حتقيق سياسة احلياد اإلجيايب ،فقد عملت القيادة العُمانية متمثلة ابلسلطان
قابوس على انتهاج سياسة التوازن وعدم االحنياز يف تعاطيها مع الدول على املستوى اإلقليمي
والدويل يف آن واحد ،والعمل على انتهاج مواقف حلل األزمات جتاه الصراعات ،متمثلة تلك
املواقف بعدم املقاطعة الدبلوماسية واالقتصادية أو استخدام أراضيها لشن حرب جتاه دولة معينة،
أو إصدار بياانت تدين فيه أحد أطراف الصراع دون آخر.
 -78حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.390:
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فقد انتهجت سلطنة عُمان يف سياستها اخلارجية اسرتاتيجية احلياد املتوازن وعدم االحنياز
إىل أي طرف من اطراف املشكلة أو الصراع ،وهذا يبدو واضحاً من حيادها املستبطن والقادر
على إدارة اهلدنة والتهدئة بني األطراف املتصارعة ،والعمل على عدم القطيعة بني تلك األطراف
املتصارعة؛ ألهنا تؤمن أي السلطنة إن احلوار املباشر أو غري املباشر بني املتخاصمني أو املتصارعني
مهما بلغ ال بد من وجود قنوات تواصل بينهما حىت وأن كان ذلك بواسطة طرف اثلث ملا له من
أمهية حلل اخلالف وبناء جسور ثقة جديدة قادرة على نزع فتيل األزمة بينهما «وتنطلق اسرتاتيجية
سلطنة عُمان من انتهاج سياسة احلياد اإلجيايب من مبدأ الواقعية السياسية اليت تتبناها القيادة
العُمانية من اعتماد احلياد التام يف التعامل مع أي أزمة دولية» ،79وهذا يبدو واضحاً عند تعاملها
مع احلرب العراقية – اإليرانية أو غزو العراق للكويت وغريها من األزمات.
اثلثاً :دوائر السياسة اخلارجية العُمانية
هتتم السياسة اخلارجية العُمانية ابلعديد من الدوائر ،وكغريها من الدول ،اضطلع كل من

التأريخ واجلغرافيا أبداء الدور األبرز يف حتديد هذه الدوائر وحتديد مدى أمهيتها ابلنسبة للعُمانيني،
وميكن تلخيص هذه الدوائر على النحو اآليت:80
1.1الدائرة العربية اإلسالمية :تُعد هي الدائرة األبرز يف األجندة اخلارجية لعُمان ،وقد ساعد املوقع
االسرتاتيجي للسلطنة يف ترسيخ اهتمام عُمان ابلتعامل مع جرياهنا العرب يف الشمال والغرب؛
إذ إن البالد ُماطة ابملياه من الشرق واجلنوب .وقد أتى النظام األساسي العُماين على ذكر هذا
البُعد العريب اإلسالمي من خالل النص على أن «سلطنة عمان دولة عربية إسالمية مستقلة
ذات سيادة اتمة عاصمتها مسقط»  ،81وأن السلطنة انضمت إىل جامعة الدول العربية يف
 -79مصطفى شفيق عالم ،هنج استقاليل :سياسة عُمان اخلارجية يف سياقات إقليمية استقطابية ،املركز اإلقليمي للدراسات
االسرتاتيجية ،العدد .2015 ،3947
 -80يُنظر :صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية :السمات واملستقبل ،صحيفة مصر العربية ،القاهرة.2015 ،
 -81النظام األساسي للدولة ،الباب األول ،الدولة ونظام احلكم ،املادة  ،1ص.3:
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العام  ،1970وإىل منظمة املؤمتر اإلسالمي يف  ،1972وتتعلق هذه الدائرة يف السياسة
العُمانية بشكل أساسي مبنطقة اخلليج جبناحيها ،اجلناح العريب واجلناح اإليراين.
2.2الدائرة العاملية :ونقصد ابلدائرة العاملية يف هذا اإلطار االرتباط ابلقوى العاملية أو الدولية ،وقد
ارتبطت عُمان بنح ٍو كبري ومنذ زمن بعيد بكل من الوالايت املتحدة وبريطاين ،وكيف استطاعت
العمل بتوازن اتم بني هاتني الدولتني ورسم العالقات السياسة واالقتصادية والعسكرية معهما.
 3.دائرة احمليط اهلندي :ترتبط هذه الدائرة ابلدول املطلة على احمليط اهلندي؛ فلها مع
عُمان عالقات قدمية ومع دول شرق أفريقيا الساحلية ،فضالً عن عالقات بدول وسط القارة
حيث كانت التجارة هي اجملال األساسي هلذا االرتباط؛ وذلك أمر منطقي
كبوروندي وأوغنداُ ،
نتيجة إطالل عُمان على ساحل خليج عُمان وحبر العرب ووقوعها على طرق هامة من طرق
التجارة البحرية بني آسيا وأفريقيا ،وتشري املصادر التارخيية إىل أن البالط العُماين قد مت نقله يف
وقت من األوقات 1832( ،أو  )1840حسب املصادر املختلفة ،إىل شرق أفريقيا .ومؤخرا،

شاركت سلطنة عُمان إىل جانب ست دول أخرى تطل على احمليط اهلندي يف إطالق رابطة
الدول املطلة على احمليط اهلندي ،غري أن الرابطة حالياً تضم مثاين عشرة دولة ،وهتدف الرابطة
بنح ٍو رئيس إىل حتقيق التعاون االقتصادي وصوالً إىل مرحلة حترير التجارة البينية.
رابعاً :مسات السياسة اخلارجية العُمانية:
«شهدت السياسة اخلارجية العُمانية اجلديدة بعد عام  1970انطالقة جديدة ُمتبنية
االنفتاح على العامل اخلارجي حمطمة أسوار العزلة على املستوى اإلقليمي والعاملي» ،82حيث بدأت
ابالنضمام إىل املنظمات اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية عام  1971وجملس التعاون اخلليجي
عام  ،1981وأما على املستوى العاملي فقد انضمت عُمان إىل األمم املتحدة يف تشرين األول
 -82أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة (السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أمنوذجاً) ،مصدر سابق ،ص.31:
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 ،1970وأخذت سلطنة عُمان توثق عالقاهتا على مستوى واسع مع الدول اليت تربطها معها
مبصاحل مشرتكة ،فأخذت تُرسل البعثات الدبلوماسية واستقباهلا بينها وبني تلك الدول ،فضالً عن
أهنا أبدت اهتماماً واضحاً مع دول اجلوار اإلقليمي والشرق األوسط انطالقاً من الواقعية اليت فرضت
عليها أن تكون جزءاً من تلك املنطقة.

وكل ذلك رسم لنا مالمح ومسات كانت ابرزة يف سياسة السلطنة اخلارجية كان أبرزها :83
1.1اجلنوح إىل السالم واملفاوضات والبعد عن لغة التهديد والصدام.
2.2التوازن يف العالقات مع دول اجلوار والنأي ابلنفس عن الصراعات.
3.3االعتماد املتبادل واالرتباط مبختلف األطراف واحلفاظ على العالقات.
4.4احلفاظ على األمن يف منطقة اخلليج ومضيق هرمز ومحاية مراكزها التجارية املهمة.
5.5الثبات واالستمرارية عرب توجهات السلطان قابوس.
ومن خالل ما تقدم ميكن القول إن السياسة العُمانية اخلارجية حتددها مصلحتها الوطنية،
اليت جعلتها حمل ثقة من خمتلف األطراف وهو ما دعم دورها كوسيط مهم ورئيس يف بعض األحيان
حلل األزمات.

 -83صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية :السمات واملستقبل ،صحيفة مصر العربية ،القاهرة مصدر سابق.
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املطلب الثاين:
املؤسسات الرمسية لصنع السياسة اخلارجية العُمانية:
إن لكل نظام سياسي مؤسسات خاصة به تعمل على صياغة قرارات تستطيع مبوجبها ان
تصنع توجهات الدولة الداخلية واخلارجية« ،وإن ممارسة السياسة اخلارجية تقتضي وجود مؤسسات
تنفذ السياسة اخلارجية ووضع توجهات الدولة على املستوى اخلارجي موضع التطبيق ،إىل جانب
ممارستها العديد من الصالحيات واالختصاصات» ،84على اختالف هذه املؤسسات من دولة
إىل أخرى حسب طبيعة النظام السياسي ،وعلى الرغم من تنوع مؤسسات صنع القرار السياسي
اخلارجي وتعددها ،إال أهنا عموماً -يف حالة عُمان -تتكون من املؤسسات األتية:
أوالً :السلطة التنفيذية:
هي اجلهة املعنية بوضع القواعد القانونية موضع التنفيذ ،وهي تتضمن (رئيس الدولة ،ورئيس
الوزراء ،والكابينة الوزارية) «حيث يُعد رئيس الدولة على اختالف تسمياته (رئيس مجهورية ،ملك،
سلطان ،أمري) هو رئيس السلطة التنفيذية يف الدولة وخيتلف دوره يف صنع السياسة اخلارجية على
وفق طبيعة النظام السياسي والصالحيات املمنوحة له».85
إن السلطة التنفيذية يف سلطنة عُمان تتمثل ابلسلطان (قابوس بن سعيد) كونه السلطة العليا
يف البالد الذي من خالله متارس السياسة اخلارجية دورها ،فضالً عن وجود جملس الوزراء الذي لديه
بعض االختصاصات يف جمال السياسة اخلارجية« ،وإن للسلطة التشريعية اليت تسمى جملس عُمان
 -84رؤى بديوي محزة عبيد ،السياسة اخلارجية العُمانية جتاه الوالايت املتحدة األمريكية يف عهد السلطان قابوس بن سعيد ،رسالة
ماجستري (غري منشورة) ،كلية العلوم السياسية – اجلامعة املستنصرية ،2017 ،ص.43 :
 -85لويد جنسن ،تفسري السياسة اخلارجية ،ترمجة :حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم ،مطابع جامعة امللك سعود ،الرايض،
ط ،1989 ،1ص.133 :
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واملتكونة من جملسني مها (جملس الدولة وجملس الشورى) مشاركةً يف عملية صنع السياسة اخلارجية
العُمانية على الرغم من ضعف دورها» 86من خالل صالحياهتا اليت نص عليها النظام األساسي*
لسلطنة عُمان ،وميكن اإلشارة إىل أن السلطة التنفيذية يف سلطنة عُمان تتكون من اآليت:
1 .1السلطان
إن السلطان العُماين على وفق النظام األساسي لسلطنة عُمان املعدل يف (املادة « )41هو
رئيس الدولة والقائد العام للقوات املسلحة ،ذاتهُ مصونة وأمره مطاع ،وهو رمز الوحدة الوطنية
88
87
حيث
والساهر على رعايتها ومحايتها»  ،ولهُ مهام وصالحيات خمتلفة حددهتا (املادة ُ ، )42
يقوم السلطان ابملهام اآلتية:
1.1احملافظة على استقالل البالد ووحدة أراضيها ،ومحاية أمنها الداخلي واخلارجي ورعاية حقوق
املواطنني وحرايهتم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة.
2.2اختاذ اإلجراءات السريعة ملواجهة أي خطر يهدد سالمة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن
شعبها ومصاحله ،أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
3.3متثيل الدولة يف الداخل وجتاه الدول األخرى يف مجيع العالقات الدولية.
 -86رؤى بديوي محزة عبيد ،السياسة اخلارجية العُمانية جتاه الوالايت املتحدة األمريكية يف عهد السلطان قابوس بن سعيد،
مصدر سابق ،ص.44 :
(*) النظام األساسي :يُعد النظام األساسي يف السلطنة هو الدستور الصادر يف عام  1996على وفق املرسوم السلطاين رقم (101
 )96 /واملعدل سنة  ،2011ألن السلطنة كانت تُدار قبل عام  1996من طريق بعض التشريعات املتمثلة ابملراسيم السلطانية
اليت يصدرها السلطان قابوس بعد توليه احلكم عام  ،1970للمزيد ينظر :خالد املشاقبة ،مؤسسات وأجهزة الدبلوماسية العُمانية
واقع وتطلعات ،منشورات جامعة آل البيت  ،2005األردن  ،2007ص .108
 -87النظام األساسي للدولة ،الباب الرابع ،رئيس الدولة ،املادة  ،41ص .8
 -88املصدر نفسه ،املادة  ،42ص.8
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4.4رائسة جملس الوزراء أو تعيني من يتوىل رائسته.
5.5رائسة اجملالس املتخصصة أو تعيني من يتوىل رائستها.
6.6تعيني نواب رئيس جملس الوزراء والوزراء ومن يف حكمهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
7.7تعيني وكالء الوزارات واألمناء العامني ومن يف حكمهم واعفائهم من مناصبهم.
8.8تعيني كبار القضاة واعفاؤهم من مناصبهم.
9.9إعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة واحلرب وعقد الصلح ويبني القانون أحكام ذلك.
 .10إصدار القوانني والتصديق عليها.
 .11توقيع املعاهدات واالتفاقات الدولية على وفق أحكام القانون أو التفويض يف توقيعها وإصدار
مراسيم التصديق عليها.
 .12تعيني املمثلني السياسيني لدى الدول األخرى واملنظمات الدولية واعفاؤهم من مناصبهم وفقاً
للحدود واألوضاع اليت يقررها القانون وقبول اعتماد ممثلي الدول واملنظمات الدولية لديه.
 .13العفو عن أية عقوبة أو ختفيفها ،ومنح أومسة الشرف والرتب العسكرية.
وفضالً عن ذلك فإن للسلطان صالحيات أخرى ميارس من خالهلا السياسة اخلارجية
للسلطنة اليت ال يتطلب النص عليها يف النظام األساسي« ،ومن بينها الزايرات الرمسية اليت يقوم
هبا بصفته رئيس الدولة إىل عدد من الدول هتدف إىل توطيد العالقات بني الدول وفض وتسوية
النزاعات ،وإرسال وسحب البعثات الدبلوماسية لدى الدول األخرى ،وكذلك استخدام قواعد
فضال عن
األخالق واجملامالت الدولية واالنضمام إىل األحالف واملنظمات اإلقليمية والدولية»ً ،89
 -89خالد املشاقبة ،مؤسسات وأجهزة الدبلوماسية العُمانية واقع وتطلعات ،أعمال املؤمتر العلمي الرابع ،وحدة الدراسات العُمانية،
جامعة آل البيت ،2005 ،منشورات جامعة آل البيت ،األردن  ،2007ص.109 :
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ذلك فإنهُ يتمتع بدور رئيس وفعال يف صنع السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان على املستوى اإلقليمي
والدويل على وفق الصالحيات اليت منحها لهُ النظام األساسي للسلطنة والواقع العملي يف ممارسة
السياسة اخلارجية العُمانية.
2 .2جملس الوزراء
مل يكن يف سلطنة عُمان قبل عام  1970أي جملس وزراء ،ولكن بعد تويل احلكم من قبل
السلطان قابوس الذي أعلن عن عزمه بتطوير البالد وحتديثها؛ وهذا ما أعلنه خالل خطابه بعد
توليه احلكم يف  26متوز  1970حيث قال «وإين أعدكم أبن أول شيء سأكرس نفسي له هو
تكوين حكومة حديثة وبسرعة» .90ويرأس جملس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد وفقاً للمادة
 45من النظام األساسي املعدل «يقوم السلطان برائسة جملس الوزراء أو تعيني من يتوىل رائسته،
وله إسناد إدارة اجللسات اليت ال حيضرها إىل أحد نواب رئيس الوزراء ويف حالة غياب رئيس الوزراء
ونوابه يفوض السلطان من يراه مناسباً إلدارة اجللسات».91
ويستمد جملس الوزراء سلطتهُ من السلطان بصورة مباشرة ،وهو يعأون السلطان يف رسم
السياسة العامة للدولة من خالل رفع التوصيات يف األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والتنفيذية واإلدارية اليت هتم احلكومة ،فضالً عن اإلشراف على سري اجلهاز اإلداري للدولة من وزارة
اخلارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ،وكذلك ميارس جملس الوزراء صالحيات ومهام ال حتتاج
إىل نص قانوين مثل املشاركة يف املؤمترات واالجتماعات الدولية مع السلطان أو نيابة عنه ،فضالً
عن شرح وجهة نظر احلكومة للسلطة التشريعية يف جمال السياسة اخلارجية للدولة.

 -90عُمان  ،95مؤسسة عمان للصحافة والنشر واالنباء واالعالم ،وزارة االعالم ،مسقط ،سلطنة عُمان ،1995 ،ص.115:
 -91النظام األساسي لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.9 :
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 3 .وزارة اخلارجية
«تُعد وزارة اخلارجية اجلهاز التنفيذي للسياسة اخلارجية للسلطنة واملسؤولة عن تنظيم وتوجيه
عالقة الدولة ابلدول األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية ،وحترص الدبلوماسية العُمانية املهتدية ابلفكر

السامي للسلطان يف احلاضر واملستقبل كما يراها بعض املراقبني على صداقة العامل واستمرار العالقات
احلسنة واملتكافئة مع كل الدول عن طريق التعاون وااللتزام ابملواثيق الدولية ومبادئ األمم املتحدة يف
سبيل حتقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم االستقرار العاملي» .92وتلتزم وزارة اخلارجية يف أداء مهامها
واختصاصاهتا على وفق املبادئ املنصوص عليها يف النظام األساسي للدولة وعلى وجه اخلصوص
املبادئ األساسية اليت تُعترب الثابت واملرتكز الرئيس لسلطنة عُمان ،فهي تعمل على احملافظة على
استقالل وسيادهتا وصون كيان الدولة ،وتوثيق التعاون وأواصر الصداقة مع مجيع دول العامل على أساس
االحرتام املتبادل على وفق املصاحل املشرتكة ،وكذلك رعاية املصاحل السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية
والعسكرية مع دول العامل.
وتُعد وزارة اخلارجية العُمانية اجلهة اليت يُلقى على عاتقها املسؤولية الكربى يف تنفيذ السياسة
اخلارجية بوصفها اجلهة املختصة عن ذلك ،وكذلك هي الوجه اخلارجي للسلطنة من خالل السفارات
والبعثات الدبلوماسية لدى الدول األخرى« ،اليت تبلغ عددها حىت عام  ،)50( 2016سفارة و()15
قنصلية ،و( )2مكتب دائم ،فضالً عن وفد دائم واحد» ،93وهذا يبني طبيعة الدور الذي متارسهُ وزارة
اخلارجية يف السلطنة يف بناء عالقات سلطنة عُمان اخلارجية وتقويتها.

 -92موقع وزارة اخلارجية العُمانية ،عن الوزارة ،متاح على الرابط اآليت:

https://www.mofa.gov.om

نقال عن :رؤى بديوي محزة عبيد ،السياسة اخلارجية العُمانية جتاه الوالايت املتحدة األمريكية يف عهد السلطان قابوس بن
ً -93
سعيد ،مصدر سابق ،ص.54:
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اثنياً :السلطة التشريعية:
هي اجلهة اليت تقوم إبصدار القواعد القانونية اليت تلتزم هبا السلطة التنفيذية ،حيث تتمتع
ابلعديد من الصالحيات اخلاصة ابلسياسة اخلارجية« ،إال أن دورها يف صنع السياسة اخلارجية يتوقف
على مدى قدرهتا على استخدام صالحياهتا وفقاً لنوع النظام السياسي املوجود يف الدولة».94
«ويعود أتريخ السلطة التشريعية لسلطنة عُمان ملا كان يُعرف ابسم (الربملان املفتوح) الذي يلتقي
فيه السلطان قابوس مع املواطنني وشيوخ القبائل»« ،95وكانت بداية السلطة التشريعية عرب جمالس مهنية
تطورت مع مرور الزمن» ،96وقد جاء تشكيله أتكيداً من السلطان قابوس على قيمة التطور املستمر
والتدرجيي املرتبط ابحلاجات احلقيقة للمجتمع العُماين وما حيقق للدولة من ابعاد مهمة يف املشاركة
اإلجيابية للمواطن العُماين يف مناقشة اخلطط التنموية فضالً عن القضااي اليت هتم اجملتمع العُماين بنح ٍو عام.
وقد مرت السلطة التشريعية مبراحل متعددة بدءاً من اجمللس االستشاري الذي يُعني اعضاؤه
من قبل السلطان مروراً مبجلس الشورى ،وكذلك «جملس الدولة الذي يشكل مع جملس الشورى ما
يعرف مبجلس عُمان» ،97وقد رافق هذا التطور والتوسع يف السلطة التشريعية زايدة يف االختصاصات
حيث تتمتع السلطة التشريعية
واألدوار اليت متارسها السلطة ومنها ما يتعلق ابلشؤون اخلارجيةُ ،
على وفق الصالحيات املمنوحة له يف النظام األساسي للدولة يف املادة ( ،)58من «تقدمي توصياته

نقال عن :رؤى بديوي محزة عبيد ،السياسة اخلارجية العُمانية جتاه الوالايت املتحدة األمريكية يف عهد السلطان قابوس بن
ً -94
سعيد ،مصدر سابق ،ص.44 :
 -95عبد الرضا علي أسريي ،التحول الدميقراطي يف دول جملس التعاون اخلليجي ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،167مؤسسة
االهرام ،القاهرة ،مصر ،2007 ،ص.45 :
 -96حممد عبد الرمحن يونس العبيدي ،حول انتخاابت جملس الشورى يف سلطنة عُمان  ،2007جملة متابعات إقليمية ،العدد،1
مركز الدراسات اإلقليمية جامعة املوصل ،العراق ،2008 ،ص.1 :
 -97أمين السيد عبد الوهاب ،االنتخاابت العُمانية وخصوصية التجربة ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،131مؤسسة األهرام،
مصر ،1998 ،ص.243 :
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ملشروعات االتفاقات واملعاهدات الدولية اليت ترفع جمللس الوزراء ليتخذ ما يراه مناسباً» ،98ويقوم
اجمللس بدوره يف تعزيز عالقات السلطنة اخلارجية من خالل املشاركات يف املؤمترات واالجتماعات
اإلقليمية اليت من خالهلا يبني اجمللس مواقف سلطنة عُمان من خمتلف القضااي اإلقليمية ودعم
قراراهتا اخلارجية على وفق مصلحة السلطنة الداخلية واخلارجية.

إن السلطة التشريعية يف سلطنة عُمان واملتمثلة مبجلس عُمان ،متارس اختصاصاهتا يف جمال

السياسة اخلارجية بشكل حمدود على الرغم من التحديثات اليت ادخلها السلطان قابوس بعد توليه
احلكم عام  ،1970اال أن ذلك رمبا يكون مقصوداً على حد قول املراقبني للشأن العُماين؛ ألن
توجيه وصنع السياسة اخلارجية حيتاج إىل وعي كبري على حد تعبريهم وهذا األمر موجود بنسبة
قليلة على الرغم من التحديث والتجارب السياسية اليت مرت هبا سلطنة عُمان بعد تسنم السلطان
قابوس للحكم.
املشرع العُماين يف عملية صنع السياسة اخلارجية يف العديد من املؤسسات
وقد عمل ّ
املوجودة يف السلطنة ابتداءً من السلطان وانتهاءً مبجلس عُمان ،إال أن هناك فارقاً كبرياً وواضحاً
بينها وبني اختصاصاهتا وأدوارها إذا ما قاران بينهما ،فسيتضح إن الدور القيادي والتوجيهي للسياسة
اخلارجية العُمانية بيد السلطان قابوس ملا منحهُ إايه النظام األساسي وثقة الشعب العُماين فيه ،فكل
مشاريع القوانني اليت تُسن يف البداية تُرفع إىل السلطان قابوس للنظر فيها ومن مث يقرر العمل هبا
من عدمه ،على الرغم من التطورات اليت حلقت مبؤسسات صنع السياسة اخلارجية يف سلطنة عُمان
منذ استالم السلطان قابوس للحكم عام  1970وحىت اآلن فإن الدور الرئيس يف صنع السياسة
بقي يف يد السلطان.
اخلارجية َ

 -98النظام األساسي لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.11 :
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املبحث الثاين:
وسائل تنفيذ السياسة اخلارجية العُمانية
وسائل السياسة اخلارجية بنح ٍو ٍ
عام متنوعة وخمتلفة تبدأ ابلوسيلة الدبلوماسية مروراً ابلوسائل
املختلفة كاالقتصادية والعسكرية واإلعالمية وغريها ،وقد تستدعي عملية تنفيذ السياسة اخلارجية إىل
استعمال وسيلة واحدة أو قد تتطلب تضافر عدة وسائل معاً ،ويرتبط اختيار وسيلة معينة بطبيعة
القرار املراد تنفيذه واملالبسات احمليطة به واألهداف النهائية ،فضالً عن طبيعة البيئة اخلارجية وإمكانية
حتقيق هذه الوسيلة أو تلك ألهداف السياسة اخلارجية ابلتكاليف املقبولة والعوائد املرضية للدولة.
ويتطلب حتقيق أهداف السياسة اخلارجية استخدام وتعبئة جمموعة من الوسائل واملوارد
واملهارات اليت تناسب حتقيق تلك األهداف اليت ُيددها صناع السياسة اخلارجية يف الدولة ،على
الرغم من التفاوت يف هذه الوسائل واملوارد واملهارات من بلد إىل آخر ،كذلك إن عدم وجود تلك
املوارد واملهارات يصبح من الصعب حتقيق األهداف املرسومة لدى صانع القرار يف بعض األحيان.
«إن أمهية وسائل السياسة اخلارجية ال ينبع فقط من دورها لتحقيق تلك األهداف فقط،
ولكن أيضاً من كوهنا عامالً مؤثراً يف مسار السياسة اخلارجية وحمدداً ملعامل تلك السياسة»،99
وأن الدولة حينما تُتاح هلا وسيلة دون غريها فإن ذلك سيغلب طابعاً معيناً على سياسة الدولة
اخلارجية ،مبعىن تتوافر للدولة وسيلة واحدة كأن تكون الوسيلة العسكرية فأن الصبغة اليت ستُأخذ
على سياستها اخلارجية إهنا عسكرية على اعتبار أن الدولة ستستخدمها بدرجة أكرب من بقية
الوسائل اليت ال متتلكها الدولة أو أهنا متتلكها لكنها ضعيفة ،وعليه ستتسم السياسة اخلارجية بطابع
عسكري نتيجة تكرار استخدام تلك الوسيلة وتوظيفها.
 -99حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية للدول ،مكتبة النهضة املصرية ،مصدر سابق ،ص .91
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بنح ٍو عام أن الدولة تنصرف جبزء من مواردها ومهاراهتا وطاقاهتا إىل تنفيذ سياستها
اخلارجية عرب الوسيلة اليت تستخدمها ،فقد جنحت سلطنة عُمان من استخدام وسائل خمتلفة وابرزة
يف تنفيذ سياستها اخلارجية وحتقيق أهدافها املرسومة على حن ٍو متوازن ووسطي وحيادي ،استطاعة
من خالل تلك الوسائل وممارستها أن تكون األمنوذج األبرز يف املنطقة نتيجة لعوامل ذُكرت مسبقاً
يف هذا الفصل ،فضالً عن استخدام مواردها االقتصادية والبشرية والسياسية والعسكرية على النحو
الذي جعلها حمط أتثري واحرتام إقليمي ودويل.
املطلب األول:
الوسيلة الدبلوماسية
انطالقاً من أن الدبلوماسية هي «جمموعة املفاهيم والقواعد واإلجراءات واملراسم واملؤسسات
واألعراف الدولية اليت نظم العالقات بني الدولة ،واملنظمات الدولية ،واملمثلني الدبلوماسيني؛
هبدف خدمة املصاحل العليا (األمنية واالقتصادية) والسياسات العامة ،وللتوثيق بني مصاحل الدولة
بواسطة االتصال والتبادل وإجراء املفاوضات السياسية وعقد االتفاقات واملعاهدات الدولية»،100
فقد سعت سلطنة عُمان إىل أن تنظم مواردها ومهاراهتا واستخدامها يف متثيل ذاهتا إزاء الوحدات
الدولية األخرى ،مما جعل من هذه األداة ابرزة يف احملافل الدولية ومؤثرة يف الوقت نفسه.
إذ سعت سلطنة عُمان ومنذ تويل السلطان قابوس للحكم إىل أن ترسم هلا دبلوماسية مؤثرة
وانتهاج حيادية واضحة للتعامل إزاء العديد من القضااي اإلقليمية والدولية ،فضالً عن أتثر هذه
الدبلوماسية آبراء وتوجهات السلطان نفسه ابعتباره املوجه الرئيس للسياسة اخلارجية للسلطنة،
كذلك إىل توظيف جمموعة من املوارد عرب شبكة من السفارات والقنصليات واملفوضيات وغريها من
 -100سعيد أبو عباه ،الدبلوماسية اترخيها مؤسساهتا أنواعها قوانينها ،دار شيماء للنشر والتوزيع ،ط ،١عمان ،األردن،2009 ،
ص.13:
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أدوات االتصال الدويل لشرح سياسة السلطنة إزاء القضااي الدولية ،فقد كانت السياسة اخلارجية
العُمانية ودبلوماسيتها معروفة ومفهومة على أن الدولة مل تكن معروفة يف العامل ومغلقة وكان هدفها
الذي تصبو إىل حتقيقه هو التعريف ابلدولة للعامل أمجع ،فمن خالل املنهج الذي تبناه السلطان
قابوس هو االنفتاح على العامل بشكل عام واجلوار اإلقليمي بشكل خاص ،من خالل دبلوماسية
انجحة يستطيع من خالهلا التعريف مبنهج سلطنة عُمان للتعامل مع تلك الدول القائم على احلوار
البناء واحلياد يف املواقف اليت تنشأ نتيجة املصاحل أو الصراعات.
«وبعد السبعينيات وبداية عام  1980اختذت سلطنة عُمان قراراً مهماً جداً يف سياستها
اخلارجية ،وهو أن سياستها لن تكون على املستوى العريب فقط ،بل على العامل كله آسيوايً وأفريقياً
وغربياً وشرقياً ،فتطورت سياسة عُمان بني املدة 1989 - 1985؛ لتكون أول جلسة جمللس
التعاون اخلليجي* يف مسقط لتوضح السلطنة الدور العُماين يف منطقة اخلليج ،انطالقاً من أمهية
األمن اخلليجي ابلنسبة لعُمان».101
فقد اخنرطت السلطنة يف سياسة خارجية بعد عام  1970ووضعت اسساً ومرتكزات
الصعد،
استطاعت من خالهلا أن حتقق الدبلوماسية العُمانية الكثري من اإلجنازات على خمتلف ُ
واتصفت دبلوماسيتها ابهلدوء واالعتدال والتوازن واحلياد والتأثري يف حميطها اخلليجي مما جعلها موضع
احرتام وتقدير من مجيع دول العامل ،ويعود ذلك ملا فرضتهُ حقائق اجلغرافيا والتأريخ واإلمكاانت
األمنية واالقتصادية والثقافية اليت تتمتع هبا سلطنة عُمان.

(*) جملس التعاون لدول اخلليج العريب ،منظمة إقليمية سياسية اقتصادية عربية مكونة من ست دول تطل على اخلليج العريب
(اإلمارات ،الكويت ،السعودية ،البحرين ،قطر ،سلطنة عُمان) أتسس عام  ،1981وكان الغرض من أتسيسه هو حتقيق الوحدة
بني أعضائه على أساس حتقيق أهدافها املشرتكة واهلوايت السياسية والثقافية املماثلة اليت تعود جذورها إىل املعتقدات اإلسالمية،
للمزيد انظر :أمساء سعد الدين ،أسباب أتسيس جملس التعاون اخلليجي .2016
 -101جوزيف كشيشيان ،رؤية من اخلارج ،بعض مميزات السياسة اخلارجية :االستقاللية يف محاية املصلحة الوطنية ،حماضرات
الدورة الثالثة عشرة ،وزارة اخلارجية ،املعهد الدبلوماسي العُماين ،ص.34 :
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تعاملت سلطنة عُمان مع القضااي اإلقليمية والعربية والدولية كافة مبختلف أنواعها على
املصداقية والشفافية وااللتزام ابملوضوعية واإلجيابية يف التعاطي معها ،فضالً عن عدم االحنياز إىل أي
طرف دون حق وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية وال السماح لتلك الدول ابلتدخل يف شؤون عُمان

الداخلية ،وكذلك يُشري بعض احملللني أن فهم السياسة اخلارجية ينبع من فهم الثقافة احمللية اليت تتجسد
عرب الكثري من املمارسات اليومية العديدة من املمارسات الدبلوماسية اليت تُرمجت من خالل العمل
الدبلوماسي« ،ويُشري البعض اآلخر إن الدبلوماسية العُمانية املعاصرة تتسم أبربع خصائص»:102
	-امليل للرتكيز على العوامل اجليوسياسية الدائمة.
	-االبتعاد عن النزاعات االيديولوجية والطائفية.
	-تفضيل التوافق يف املمارسات االجتماعية والسياسية.
	-احلكمة والزهد والعف عن املغامن واملكاسب الذاتية وتسجيل النقاط.
	-التأكيد على التسامح.
ومتسكت السلطنة مببادئها وحيادها على الرغم من التطورات اليت حدثت يف املنطقة والعامل،
منتهجة دبلوماسية متزنة وواقعية يف مجيع طروحاهتا ،أتخذ ابحلسبانكل املواثيق واملعاهدات واألعراف
الدولية ،وجتسد ذلك يف عدة مواقف للسلطنة إابن الثورة اإلسالمية يف إيران واحلرب العراقية –
اإليرانية وكذلك الغزو العراقي للكويت مروراً ابحتالل أفغانستان عام  2001واحلرب على العراق
عام  2003وأخريها وليس آخرها ما ُسي ابلربيع العريب عام  ،2011فقد كان لسلطنة عُمان
مواقف واضحة واثبتة على وفق مبادئ سياستها اخلارجية ،ومثلت الوساطة واملفاوضات أبرز مسة
هلا يف الوسيلة الدبلوماسية يف تنفيذ سياستها اخلارجية ومها كاآليت:
 -102حممد جنيب السعد ،الدبلوماسية العُمانية ..جناحات متوالية ،صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان ،2015 ،ص.2 :
76

سلطنة عُمان ..مواقفها اإلقليمية والدولية واحلياد يف سياستها اخلارجية

أوالً :الوساطة
تعُد الوساطة إحدى الوسائل الدبلوماسية اليت تلجأ إليها الدولة يف قضية ما بني طرفني
فأكثر ،وتُعرف الوساطة أبهنا «سعي دولة إلجياد حل لنزاع قائم بني دولتني عن طريق اشراكها
مباشرة يف مفاوضات تقوم هبا الدولتان املتنازعتان للتقريب بني وجهات النظر» ،103وإن الدولة
الوسيط؛ أي اليت تقوم بدور الوساطة ،فهي إما تتدخل من تلقاء نفسها بني الطرفني املتنازعني وإما
حل
بناءً على طلب أحد أطراف النزاع؛ وابلتايل تقوم بتقدمي اقرتاحاهتا لألطراف املتنازعة من أجل ّ
النزاع بينها.

ال َّ
بد للدولة اليت تقوم بدور الوساطة أن تتمتع بسمات معينة متكاملة جتعلها قادرة على
أتدية ذلك الدور ،فمثالً جيب على الدولة أن تكون على درجة عالية من املهارة والثقة لنجاح
كسب ود األطراف املتنازعة ،فضالً عن أن مهمة الوساطة تقتضي وجود العدالة واملهارة والرأي
الصائب ،وأن يكون الوسيط حيادايً ويُهدئ الضغائن الكامنة ،ويُقرب بني اآلراء ،وهذا كان
واضحاً يف الكثري من املواقف اليت اختذهتا سلطنة عُمان بنح ٍو عام ،والسيما يف امللفات اإلقليمية
اليت كانت على درجة عالية من احلساسية ،فكان تبين دور الوساطة اترًة أييت بشخص السلطان
قابوس مباشرة كاحلرب العراقية – اإليرانية أو من ينوب عن السلطان يف حال غيابه اترًة أخرى
مثل :زايرة وكيل الوزارة للشؤون اخلارجية يوسف بن علوي حينها إىل طهران للقاء السيد اخلميين
بعد ثورة عام .1979
ولعل دور الوساطة يف الغالب يتطلب وجود شروط أو مسات تتمتع هبا الدولة لتأخذ دور
الوساطة ومنها:104
 -103يُنظر :حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1972 ،ص.737:
 -104أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة (السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أمنوذجاً) ،مصدر سابق ،ص.16 :
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	-أن تتمتع الدولة اليت تقوم بدور الوساطة ابلنفوذ األديب والودي الذي يربطها بني الطرفني
وإظهار رغبتها الشديدة يف وصول الطرفني إىل حل.
	-يستند دور الوسيط إىل احلقائق ومن مث فمن الضروري أن تتوافر للوسيط قاعدة معلومات
أساسية موافية عن تفاصيل النزاع حىت تكون التوصيات واملقرتحات حمط قبول الطرفني.
	-يكون دور الوسيط على درجة عالية من املهارة واحلنكة السياسية والدبلوماسية ،فضالً عن
عامل السرية الذي يعد يف بعض األحيان من العناصر األساسية املساعدة يف إجناح دور الوسيط.
	-إن وسيلة الوساطة اليت تبذهلا الدولة أو املنظمة الدولية غري ملزمة لطريف النزاع وهلما احلرية
يف القبول هبا من عدمه ،فهو دور ودي وليس الزامياً.
اثنياً :املفاوضات
يقصد ابملفاوضات «تبادل الرأي بني دولتني متنازعتني بقصد الوصول إىل تسوية للنزاع
القائم بينهما ويقوم ابملفاوضات عادة املبعوثون الدبلوماسيون للدول األطراف عن طريق مبعوثني
خصيصني أو عن طريق وزراء اخلارجية» ،105وتُعد املفاوضات احدى الوسائل الفضلى يف تسوية
النزاعات الدولية ،وقد امتازت هبا سلطنة عُمان بعد بداية الثمانينيات من القرن العشرين ،فقد
أخذت على عاتقها يف تبين بعض املفاوضات بني أطراف النزاع آنذاك ،ومل تدخر جهداً أو حالً
إال وكانت السلطنة جزءاً من تلك املفاوضات.
إن الدول ذات االمكاانت املتواضعة اندراً ما تستطيع فرض نفسها على مسرح األحداث
الدولية أو اإلقليمية ،السيما وأن اجملتمع الدويل ينصاع إىل الدول القوية ،وغالباً ما تعدل الدول
عن مواقفها أو تغريها ورمبا تتخلى عنها وفقاً للتطورات واملتغريات اليت حتدث يف الساحة الدولية،

لكن استطاعت سلطنة من خالل استعراض ثوابت سياستها اخلارجية أن جند أهنا انتهجت سياسة
 -105سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،العاتك لصناعة الكتاب ،ط  ،٥القاهرة ،2010 ،ص.359 :
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خارجية اثبتة وملتزمة وحيادية جتاه مواقفها يف تبنيها للمفأوضات القائمة على االلتزام والتخطيط
الواعي على وفق ما متليه املفاهيم احلديثة للمجتمع الدويل.
أصبحت سلطنة عُمان أتخذ دوراً فعاالً يف الكثري من ملفات املنطقة يف ُمدد خمتلفة كان
أبرزها بعد عام  2011من تبنيها إدارة مفاوضات مع أطراف النزاع ألجل إجياد حلول عاجلة
لألزمات اليت عصفت ابملنطقة ،بدءاً ابألزمة السورية اليت طاملا دعت األطراف املتنازعة أبن ذلك
شأن داخلي ،وكذلك احلال ابلنسبة إىل ليبيا ومصر ،فضالً عن إدارة مفاوضات داخل جملس التعاون
اخلليجي من أجل حل األزمة الدبلوماسية اخلليجية وسحب السفراء من قبل السعودية واإلمارات
والبحرين من دولة قطر ،كذلك احلال جتاه األزمة اليمنية والعمل على الدفع ابجتاه املفاوضات واحلوار
املباشر بني أطراف األزمة داخلياً ،فضالً عن أن الدور األبرز كان للملف النووي اإليراين – األمريكي
الذي كانت سلطنة عُمان قد اضطلعت بدور رئيس يف معاجلة التوترات بني طهران واجملموعة الدولية
عرب استثمارها عمق العالقة بينها وبني إيران حبكمة عقالنية وواقعية انطالقاً من ضرورة وجود تفاهم
إيراين – غريب لضمان أمن اخلليج من جهة ،ويؤمن املصاحل الغربية فيه من جهة أخرى.
املطلب الثاين:
الوسيلة االقتصادية
تُعد جمموعة اإلمكاانت االقتصادية املادية وغري املادية للدولة القوة االقتصادية ،وهي اليت
تعد من أهم اشكال القوة ،بل األساس الذي ترتكز إليه أنواع القوة األخرى ،فما متتلكه الدولة
من املواد اخلام وحجم األموال املتاحة ونظم املعلومات اإلدارية واالقتصادية واملوارد املعرفية من أهم
العناصر اليت ترتكز عليها الدولة يف بناء اقتصادها ،وكذلك رسم اسرتاتيجياهتا العليا القتصاد البلد،
فاالقتصاد القومي أصبح اليوم أهم مرتكزات الدولة ومنبع قوهتا ،فكلما كانت الدولة ذات موارد طبيعية
وإمكاانت اقتصادية قوية كلما كانت لديها سياسة خارجية قوية مستمدة من اقتصاد الدولة الرصني.
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«حيث تُعد الوسيلة االقتصادية من الوسائل املهمة اليت تؤثر على صانع القرار السياسي
اخلارجي يف الدول؛ لذلك فإن توفري اإلمكانيات االقتصادية الوطنية ،والقدرة على استثمارها
من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية ،كما يؤدي االقتصاد دوراً مهماً يف توفري اخلدمات
االجتماعية للمواطنني من صحة وتعليم ومواصالت وغريها ،مما يعين أن العامل االقتصادي يعد
أحد العوامل املهمة يف السياسة اخلارجية ألي دولة من خالل التوظيف األمثل هلا».106

كانت سلطنة عُمان تعاين من معوقات اقتصادية عديدة منذ وقت بعيد ،كما أثرت
التطورات السياسية واالقتصادية الدولية يف زايدة معاانة االقتصاد العُماين يف بداية القرن العشرين،
اضح لعالقات السلطنة االقتصادية مع بقية الدول« ،لكن
أثر و ٌ
فكان لعدم االستقرار االقتصادي ُ
السلطنة بقيت يف معظم الفرتات قوة مالحية وجتارية مهمة إن مل تكن القوة األهم يف املنطقة،
فساعد ذلك على انعاش طرق التجارة البحرية وأنشأ التجار العُمانيون شبكة من العالقات
االقتصادية مع التجار يف عدد من البلدان واملناطق» ،107وقد كانت املصاحل التجارية املتبادلة
بني السلطنة وبقية البلدان هي العنصر األساس يف حتديد مسار تلك العالقة فيما بنهم ،ويف
عام  1970بدأت سلطنة عُمان مرحلة اقتصادية جديدة قائمة على حتديث مؤسساهتا وااللتزام

ابملعايري الدولية اليت حتكم العالقات بني الدول ،فضالً عن توقيع اتفاقات اقتصادية إقليمية ودولية
واالنتساب إىل منظمات ومؤسسات عاملية.
فقد كانت الرؤية الواضحة للقيادة العُمانية هي أن جتعل من عُمان حالة مستقرة وهادئة
وأمنة ،فقد أوضح السلطان إن سلطنة عُمان حتتاج املزيد من التنمية والتطور االقتصادي وتصحيح
مسار االقتصاد العُماين ،فضالً عن معاجلة األخطاء السابقة وتالفيها اليت أثرت وبنح ٍو كبري على
 -106محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.33 - 32 :

 -107طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق،
ص.127 :
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بنية االقتصاد العُماين« ،فأطلق السلطان قابوس خطته التنموية األوىل واعقبها ابلثانية فتحقق تقدم
يف وقت قياسي ،إذ نقل عُمان ويف غضون سنوات قليلة إىل العصر احلديث وعلى خمتلف األصعدة
والقطاعات والسيما يف الرتبية والتعليم واملواصالت».108
ومتتلك سلطنة عُمان مجيع املقومات والتطور جتارايً وصناعياً حبكم عدة عوامل أمهها املوقع
اجلغرايف واملوارد الطبيعية والنفط ،وتُعد حركة التجارة والصناعة ابلنسبة لالقتصاد العُماين مصدراً

آخر للدخل القومي مما يقدمه من طاقات لتعزيز التنمية ،وحتقيق األهداف االقتصادية ،ويساعد
ذلك يف دعم صناع القرار يف قرارات السياسة اخلارجية « ،فقد حتقق حتول عُمان من دولة ضعيفة
إىل قوية يف مرحلتني ،وكانت األوىل يف أثناء حكم السلطان سعيد بن تيمور ،والثانية اليت تُعد
األبرز بعد وصول السلطان قابوس للحكم» ،109حيث سعى نتيجة ما يتمتع به موقع السلطنة
اجلغرايف إىل «تقوية الصالت التجارية مع العديد من الدول واألخذ بنظام السوق احلر وتشجيع
فضال عن ضبط موازنة الدولة ،وتسديد الديون
االستثمارات اخلارجية وتنشيط القطاع اخلاص»ً ،110
وإحكام السيطرة على الرسوم والعائدات اجلمركية والضرائب ،وبناء مقومات اقتصادية نشطة وتبادل
جتاري مرن مع دول املنطقة والعامل.

 -108طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق،
ص.129 :
 -109بسمة مبارك سعيد ،التجربة الدستورية يف عُمان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مصدر سابق ،ص.57 :
110ـ عبد العباس فضيخ العزيري ،النفط والتطور السياسي واالقتصادي لسلطنة عُمان -دراسة تطبيقية يف اجلغرافيا السياسية-ط،1
دار صفاء للنشر ،عمان ،1999 ،ص.173 :
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وميكن إعطاء نبذة عن االقتصاد العُماين:111
1.1قطاع الثروة النفطية والغاز الطبيعي :يُعد النفط عامالً مهماً يف موازنة سلطنة عُمان ،إذ يُشكل
ما نسبته ( )%28من إمجايل إيرادات املوازنة العامة للدولة .أما قطاع الغاز الطبيعي فقد شهد
منواً ملحوظاً يف حجم اإلنتاج حيث تصل مشاركته يف الناتج القومي بنسبة (.)%9.2
 2.2قطاع التجارة الذي ازدهر يف سلطنة عُمان نتيجة املوقع اجلغرايف املتميز هلا من خالل حتويل
السلطنة إىل مركز إقليمي للتجارة واخلدمات وإعادة التصدير.
3.3قطاع الصناعة الذي يُعد الركيزة املهمة واالسرتاتيجية طويلة املدى ،وتبلغ مشاركة هذا القطاع
بنسبة ( )%21من الناتج القومي اإلمجايل.
حيث يُعد من القطاعات املهمة على الصعيد
4.4قطاع الزراعة والثروة السمكية واحليوانيةُ ،
االقتصادي واالجتماعي الرتباطه ابألمن الغذائي من انحية ،وارتفاع عدد العاملني فيه من
انحية أخرى.
5.5قطاع السياحة ،لقد أولت سلطنة عُمان قطاع السياحة أمهية ملحوظة يف األونة األخرية؛
بسبب توفر املقومات الطبيعية كاجلبال والشواطئ ،مما دفع السلطنة إلنشاء املشاريع العديدة
يف سبيل تطوير هذا القطاع.
لقد أصبحت الوسيلة االقتصادية العُمانية من أهم الوسائل يف تنفيذ سياستها اخلارجية على
املستويني اإلقليمي والدويل ،ملا يتمتع به االقتصاد العُماين من قوة وتنوع موارده ،فضالً عن وضع
خطط مدروسة للنهوض هبذا القطاع ليصبح وسيلة انجحة يف حتقيق أهداف السياسة اخلارجية
للسلطنة ،واحلفاظ على العالقات العُمانية مع دول العامل عرب الدخول يف اتفاقيات مشرتكة تُزيد
نقال عن :محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.33:
ً -111
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من واقع التعاون ،ومن هنا فإن الوسيلة االقتصادية كلما كان صناع القرار خيططون بنح ٍو مدروس
وموثوق يف استغالل املوارد الطبيعية والبشرية داخل الدولة ،كان هناك قرار سياسي خارجي قوي
حيقق أهداف تلك السياسة بنح ٍو اثبت وواضح.
وهبذا استطاعت السلطنة أن جتعل من الوسيلة االقتصادية عامالً مهماً وأساسياً لالستقرار
الذي يؤثر بدوره على سياستها اخلارجية احليادية جتاه دول العامل« ،واستثمرت اإلمكانيات
االقتصادية ضمن خطوات مدروسة ،واستطاعت من خالل هذه االمكانيات حتقيق أهداف
السلطنة؛ مما جعل السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أكثر مصداقية على الصعيدين القومي والدويل
على حد سواء ،وإن العامل االقتصادي ساعد السلطنة يف اتساع متثيلها السياسي اخلارجي ،فضالً
عن ذلك استطاعت سلطنة عُمان بناء شبكة واسعة من العالقات الدبلوماسية مع معظم الدول
اليت تنتمي لألمم املتحدة ،وهذا بدوره يؤكد أمهية املوارد االقتصادية اليت تتمتع هبا السلطنة مما ساعد
يف إعطاء سياستها اخلارجية خصوصية واضحة متثلت ابستمراريتها وحيادها وحضورها وأتثريها يف
كثري من احملافل الدولية ،سواء أكان ذلك عرب املنظمات االقتصادية الدولية أو غريها من املنظمات
اليت ترتبط هبيئة األمم املتحدة من خالل التواجد الدائم والنشط داخل هذه املنظمات.
املطلب الثالث:
الوسيلة العسكرية
تُعد الوسيلة العسكرية واحدة من الوسائل يف تنفيذ السياسة اخلارجية للدولة ،ولكن يف سلطنة
حيث تضطلع وزارة الدفاع بتنفيذ السياسة الدفاعية لقوات السلطان املسلحة،
عُمان األمر خيتلف؛ ُ

حيث سعت طوال مدة السنوات السابقة إىل
منطلقة يف ذلك من فكر وتوجهات السلطان نفسهُ ،
جعل من الوسيلة العسكرية أداة حلفظ األمن واالستقرار يف ربوع السلطنة ،والعمل على إعداد مؤسسة
عسكرية تتمتع بكفاءة قتالية عالية ،والعمل على تطويرها مبا يتالءَم ومتطلبات العصر على وفق أسس
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حديثة واسرتاتيجية ووطنية ،وكان لتوجهات ومهارات السلطان قابوس العسكرية وخلفيته الدراسية
دور يف بناء هذه املؤسسة ،وتضم قوات السلطان املسلحة يف صفوفها ما أييت:112
العسكرية ٌ
	-اجليش السلطاين العُماين.
	-سالح اجلو السلطاين العُماين.
	-البحرية السلطانية العُمانية.
	-احلرس السلطاين العُماين.
فبعد عام  1970سعت سلطنة عُمان إىل امتالك قوات مسلحة مقاتلة أكثر قوة ،وأفضل
تدريب بسبب ما أملى عليها موقعها اجلغرايف هبذه املسؤولية ،وكذلك الرغبة العُمانية يف بناء جيش
نظامي قادر على درء اخلطر عن حدود الوطن« ،وتُعد سلطنة عُمان من أكثر دول اخلليج فيما
يتعلق مبعدل اإلنفاق العسكري نسبة إىل الناتج احمللي ،لكن حدث اخنفاض يف واردات السالح
للسلطنة يف أوائل التسعينيات فأصبحت يف املرتبة الثانية تتقدمها السعودية يف ذلك» ،113وعلى
الرغم من التوترات احلدودية بني عُمان وجرياهنا ،إال أهنا استطاعت أن تؤدي دوراً رئيساً يف منظومة
دول جملس التعاون والسعي إىل تعزيز قوهتا العسكرية وقدرهتا ،واستخدمت الوسيلة العسكرية عن
طريق احلوارات واالتصاالت العسكرية يف بناء عالقات مستقرة مع الدول اإلقليمية ،وساعدت
سلطنة عُمان يف دعم أتسيس قوة للرد السريع داخل دول جملس التعاون اخلليجي متقامسة الرؤية مع
السعودية يف هذا اجملال ،من أجل احلفاظ على أمن منطقة اخلليج العريب من جهة ،وإشاعة ثقافة
األمن اجلماعي أو العاملي من جهة أخرى.
 -112وزارة الدفاع العُمانية ،متاح على املوقع الرمسي:

http://www.mod.gov.om/ar-OM .

 -113رايض جنيب الريس ،ظفار قصة الصراع السياسي والعسكري يف اخلليج العريب  ،1976 - 1970ط  ،1مركز اخلليج
للتنمية ،لندن ،ص.86 :
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يف العام « 2006بلغ عدد القوات السلطانية املسلحة إىل  44100جندي ،وقدرت
وكالة املخابرات املركزية يف العام نفسه وجود ( )581444شاابً يف عُمان قادرين على محل
السالح إن تطلب األمر ذلك» ،114وهي تتفوق ابملقارنة مع دول مثل اليمن والبحرين اليت تشبه
ارقام اجليش السلطاين من حيث العدد ،وهذا بدوره يعكس مستوى أعلى من االستقرار الداخلي
يف السلطنة ،على الرغم من أن وجود املشاكل أو التعرض إىل مشاكل أمنية فيها اندر« ،وتُعترب
الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا يف طليعة الدول املستفيدة من صفقات األسلحة وبيع الربامج
والتقنية عالية املستوى للسلطنة».115
إن هذا التمكني األمين جعل من األجهزة األمنية أن تؤدي دورها الوظيفي القائم على
جتفيف منابع التآمر الداخلي واخلارجي ،حىت أصبحت حموراً أساساً يف وضع السياسات وتنفيذها،
واملشاركة يف السلك الدبلوماسي واألكادميي من ابب حرية السوق وإاتحة الفرص للجميع ،فأصبح
هلا ملحقيات عسكرية يف داخل البعثات الدبلوماسية العُمانية يف أغلب دول العامل ،وهلا رأي كبري
يف توجيه السياسة اخلارجية العُمانية ابالجتاه الذي يسمح بقاءها على احلياد.
ومل تكن سلطنة عُمان طرفاً يف حلف عسكري معني ضد آخر ،ومل تنضم إىل أي سياسة
حماور يف املنطقة؛ مما جعل من مؤسستها العسكرية مهنية تعمل على حفظ األمن واالستقرار
داخل السلطنة ،فضالً عن إبداء املشورة العسكرية واآلراء يف حل النزاعات واخلالفات ذات الطابع
العسكري على املستوى اإلقليمي ،وإن كفاءة ضباط اجليش يف القوات املسلحة السلطانية املبنية على
قواعد متينة وليس على اعتبارات شخصية أو دينية أو قبلية كان هلا دور مهم يف إجياد رجال أكفاء
جعلوا من املؤسسة العسكرية أن تكون مستقلة تعمل على محاية أرض عُمان وشعبها« ،كما سامهت

114- Anthony Cordesman, The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric War Oman, The
Center for Strategic and international studies, Washington DC, 2006, p.10.

 -115عمر الشهايب وآخرون ،الثابت واملتحول  ،2014اخلليج بني الشقاق اجملتمعي وترابط املال والسلطة ،مركز اخلليج
لسياسات التنمية ،الكويت ،2014 ،ص.98 :
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املؤسسة العسكرية يف حفظ األمن داخل السلطنة بعد االضطراابت اليت حصلت عام ،116»1970
ومن مث بدأ االجتاه حنو دعم هذه املؤسسة وتنميتها وتطويرها لتليب حاجة السلطنة حىت وقتنا احلاضر.
ومن هنا فإن الوسيلة العسكرية تعد إحدى الوسائل األساسية لتنفيذ السياسة اخلارجية وهي
أيضاً إحدى املقومات األساسية لنجاح الدبلوماسية ،وعلى الرغم من أن القوات املسلحة تُعد
ابهظة التكاليف إذا ما قورنت ابلدبلوماسية وغري مرغوب يف استخدامها يف اجملتمع الدويل كوسيلة
لتحقيق األهداف اخلارجية ،إال أهنا ومع ذلك هي حتظى ابهتمام ابلغ لدى وحدات اجملتمع
الدويل؛ ألن األداة العسكرية «هتيئ خلفية من الثقة واالستقرار لعمل الدبلوماسية وأن التفاوض من
مركز القوة حكمة سليمة ،إذ ال ميكن لدولة ال تسندها قوة عسكرية أن متتنع عن إعطاء تنازالت
تضر مبصاحلها احليوية إذا تعرضت لضغوط وهتديدات ليس بوسعها أن تقاومها» ،117وأن لألداة
العسكرية استخدامات كثرية ففضالً عن استخدامها التقليدي ونعين به االستخدام الفعلي وقت
احلرب للدفاع أو اهلجوم ،تستخدم القوات املسلحة أيضاً وقت السلم للضغط والردع وما يرتتب
عليهما من رضوخ األطراف األخرى وحتقيق املصاحل القومية.
فعدم دخول القوات املسلحة يف حرب دفاعية أو هجومية ال يعين توقف فاعليتها ،بل إن
استخدام القوات املسلحة يف السلم للضغط والردع يفوق استخدامها يف احلرب ذلك أن القتال
استثناء والسالم هو القاعدة.
وأن الضغط والردع إذا ما مت من خالهلما حتقيق اهلدف القومي أكثر جدوى من احلرب ،حيث
إهنما لن يكلفا املوطن واملواطن أي عبء إضايف يف حني أن احلرب سيرتتب عليها خسائر إضافية
للوطن واملواطن وحجم هذه اخلسائر يتوقف على طول أمد احلرب ونوعية األسلحة املستخدمة فيها.
 -116جمموعة مؤلفني ،الربيع العُماين :قراءة يف الدالالت والسياقات ،دار الفارايب ،بريوت ،2013 ،ص.369 :
 -117إايد خلف عمر الكعود ،اسرتاتيجية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة العربية ،رسالة
ماجستري (غري منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق األوسط ،عمان ،2016 ،ص.92 :
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املبحث الثالث:
العوامل املؤثرة يف حياد السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان
أتثرت السياسة العُمانية بنح ٍو عام والسياسة اخلارجية بنح ٍو خاص بعوامل عديدة جعلت

حيث سعى
من هاتني السياستني حيادية بشكل متوازن على الصعيد الداخلي واخلارجي للسلطنةُ ،
السلطان قابوس إىل احلفاظ على هذه السياسة على مستوى ٍ
عال وواقعي وعلى الرغم من الظروف
اليت مرت ابملنطقة العربية يف فرتات متفاوتة خالل فرتة حكمه وحىت وقتنا احلاضر ،وكان هذا التأثري
الذي اضطلع به نتيجة لنظام احلكم الذي تتمتع به السلطنة ،فنظام احلكم يف سلطنة عُمان وفقاً
للمادة ( )5من النظام االساسي «سلطاين وراثي يف الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن
سلطان  ،118»...وهي مشاهبة لألنظمة يف الدول العربية لكن يظهر دور مركزي للسلطان يف
النظام وتطبع السلطة بطابع شخصي على اعتبار أن السلطان هو حمور النظام والدولة ،فضالً عما
تتمتع به السلطنة من وحدة للزعامة السياسية املتمثلة ابلسلطان قابوس ،فإن للخطاب السياسي
واالستقرار األمين واالقتصادي ،فضالً إىل املوقع اجلغرايف املتميز هلا واالنسجام اجملتمعي كانت ُكلها
عوامل ساعدت السلطنة على البقاء يف دور احلياد اإلجيايب على املستوى اإلقليمي والدويل ،مما كان
هلذا احلياد نتائج إجيابية ساعدت سلطنة عُمان على اخذ دور الوساطة واملفاوضات يف كثري من
ملفات املنطقة بفرتات متفاوتة جعلها طرفاً مؤثراً فيها.
لقد عملت يف كثري من األحيان هذه العوامل على تقوية مواقف السلطنة يف اختاذ مواقف
إجيابية وحيادية وهادئة جتاه القضااي اإلقليمية والدولية؛ مما جعل البعض يظن أبن السلطنة تنفرد
خارج السياقات* يف حميطها العريب اترًة وعالقاهتا اخلارجية على مستوى املنظمات الدولية وأتثريها
 -118النظام األساسي لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.2:
(*) تتفرد سلطنة عُمان بسياسة خارجية ال تتطابق مع مواقف الدول اخلليجية األخرى ،فهي متتلك توجه يف مقاربة القضااي اإلقليمية

من نوع خمتلف عن بقية اجلريان اخلليجيني سواءً يف العالقة مع إيران أو اخلالفات العربية فيما خيص احملاور اإلقليمية وصراعها يف
املنطقة العربية ،للمزيد انظر :بدر اإلبراهيم ،يف فهم السياسة العُمانية ،موقع العريب اجلديد متاح على الرابط:
www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/22/
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فيها اترًة أخرى ،فقد انطلقت السلطنة يف مواقفها استناداً ملا تتمتع به من استقرار داخلي وموارد
اقتصادية وبىن حتتية انعكس إجياابً على سياستها اخلارجية ومواقفها الواضحة ،وهذا ما عملت عليه
السلطنة منذ  1970على املقاربة يف القضااي اإلقليمية خالفاً للمواقف اليت تبنتها بقية دول اخلليج
العريب ،كان أبرزها يف عالقاهتا مع إيران أو موقفها جتاه اخلالفات العربية – العربية أو مواقفها جتاه
امللف السوري أو اليمين.
املطلب األول :عامل الزعامة السياسية والقرار السياسي
أوالً :وحدة الزعامة السياسية
يرى أغلب املختصني إن عدم تعدد الزعامات واملرجعيات السياسية يف النظام السياسي
العُماين يرجع إىل السياق العام الذي حددهُ النظام األساسي الذي نص على أن السلطان هو
رأس الدولة ورئيسها وصاحب السلطة العليا والنهائية يف السلطنة ،فضالً عن رائسة جملس الوزراء
وتعيني من يتوىل رائسته؛ وابلتايل مع وجود اجملالس املتخصصة واحمللية وجملس الشورى واهليئات
العليا للقضاء ،لكنها مجيعاً ختضع لسلطة السلطان من حيث تعيني رؤسائها« .لقد أخذ النظام
األساسي العُماين كما يقول الدكتور حممد العرميي مبفهوم العملية السياسية كوهنا انطالقاً من طريف
معادلة تكاملية نتيجة لتوافق أطرافه على خلفية الثقة واملصارحة والتوازن والتساوي يف املرجعيات
واألخذ بوسيلة االتصال املباشر دون احلاجة إىل التمثيل ابلواسطة بني احلاكم واملواطنني» ،119مبعىن
إن النظام السياسي العُماين أخذ يُدار مببدأ الشورى نتيجة املوروث الديين على مستوى الفكر
والعادات والتقاليد العُمانية اليت حتفظ كرامة الفرد كجزء من اجملتمع ولهُ دور فعال يف رفد صانع
القرار أبهم املقرتحات للنهوض ابلدولة احلديثة اليت أسسها السلطان قابوس؛ ألن شخصية القائد
يف النظام السياسي العُماين هلا مساحة واسعة انبعة من املسؤولية امللقاة على عاتقه يف إدارة الدولة.
نقال عن :عبد هللا العليان ،الشورى يف النظام السياسي العُماين حملمد العرميي ،صحيفة أثري ،عُمان 24 ،أغسطس/آب
ً -119
 ،2014متاح على الرابط:
http://www.atheer.om

88

سلطنة عُمان ..مواقفها اإلقليمية والدولية واحلياد يف سياستها اخلارجية

شكل رقم ( )1املناصب اليت يشغلها السلطان قابوس

1970

توىل السلطان قابوس
احلكم

 300عام واسرة آل بوسعيد تتوىل مقاليد
احلكم يف السلطنة
 8مناصب يشغلها سلطان عُمان
حاكم البالد

وزير املالية

رئيس جملس الوزراء

وزير الشؤون اخلارجية

وزير الدفاع
القائد األعلى للقوات
املسلحة

رئيس اجمللس االعلى
للتخطيط
رئيس البنك املركزي

املصدر :عودة السلطان قابوس وضماانت انتقال احلكم ،مركز اجلزيرة للدراسات ،نيسان .2015
اثنياً :دور السلطان قابوس
«ولد السلطان قابوس يف مدينة صاللة عام  1940من أم ظفارية األصل وهو الوريث
الوحيد لعرش عُمان بعد السلطان سعيد بن تيمور ،تلقى تعليمهُ األساسي يف اللغة العربية واملبادئ
الدينية على أيدي أساتذة متخصصني ،وأكمل دراسته االبتدائية يف صاللة ،مث أرسلهُ والدهُ عام
حيث واصل تعليمه يف املدارس اخلاصة يف (سافوك) والتحق بعدها ابألكادميية
 1958إىل إجنلرتا ُ
العسكرية يف (ساندهريست) وخترج فيها بعد عامني برتبة مالزم ٍ
اثن» ،120وأخذ يتدرب ملدة 6
اشهر يف أملانيا الغربية يف أحد الكتائب الربيطانية العاملة مث عاد إىل بريطانيا ليُكمل دوراته يف إدارة
احلكومات احمللية عرب جوالت استطالعية استغرقت ثالثة أشهر.
 -120مىن سامل سعيد جعبوب ،قيادة اجملتمع حنو التغيري التجربة الرتبوية لثورة ظفار ( ،)1992 - 1969مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط  ،1بريوت ،2010 ،ص.89 :
89
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عاد السلطان قابوس بعدها إىل ظفار عام  1964حماوالً إقناع والده بضرورة التغيري يف منط
يلق ما
احلكم ونقل البالد إىل مصاف الدول املتقدمة وانتشاهلا من حالة التخلف آنذاك« ،لكن مل َ
يتمناه وعمل والدهُ على حتديد إقامته ومنعهُ من االختالط بعامة الناس وعزله عن احلياة السياسية

ومؤسسات صنع القرار وأصبح السلطان قابوس عنصراً من عناصر املعارضة ضد ابيه وكان من أبرز
املطالبني ابإلصالح».121
مر هبا السلطان قابوس من قبل والده يف إصرارِه على تغيري
وقد ساعدت هذه العوامل اليت َّ
نظام والده والعمل على احداث تغيري جذري يف عُمان ،ومت ذلك يف  23متوز من العام 1970
عرب انقالب القصر الذي مهد لوصول قابوس بن سعيد إىل سدة احلكم ورحيل والده وترأس طارق
بن تيمور للحكومة ،وبدأ السلطان مسريته «من طريق برانمج إصالحي للبالد على مجيع الصعد،
حق مشروع والسبيل الوحيد للتعبري عن حب الوطن ،فلم يكن حيمل أي حقداً
مبيناً للناس إن الثورة ّ
على الثوار ،فدعا إىل ضرورة التحلي ابلوعي ملواجهة التحدايت اليت تواجه البالد» ،122وعمل على
مواجهة أسباب الثورة ومعاجلتها وتعمري ظفار والنظر يف مطالب الناس املشروعة.
التفرد
«لقد كانت النقلة يف مسار العملية السياسية العُمانية من مواقع العمل املتأرجح بني ٌ
إىل حقيقة املشاركة الواسعة من قبل قطاعات عامة وواسعة يف الدولة من أهم اإلجنازات اليت
حققها السلطان قابوس للسلطنة اليت كانت تُعد من الدول املتأخرة يف انتهاج األسلوب الدميقراطي
احلديث» ،123وكذلك على صعيد مؤسسات إدارة الدولة فتأثرت السياسة اخلارجية للسلطنة
بشخصية السلطان كما يراها أصحاب املدرسة السلوكية «أن السياسة اخلارجية ما هي إال امتداد
 -121رايض جنيب الريس ،اجلانب االخر للتاريخ :اسفار صحايف يف طريق العامل ،رايض الريس للكتب والنشر ،بريوت،2007 ،
ص.112 :
 -122وزارة اإلعالم العُمانية ،النطق السامي ،مطابع دار جريدة عُمان للصحافة والنشر ،مسقط.1995 ،
 -123فيصل بن سعيد بن امحد رواس ،السياسة اخلارجية العُمانية بني التحالفات والتوازانت من عام  ،2000 - 1970رسالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا  -اجلامعة األردنية ،عمان ،2005 ،ص. 30 - 29 :
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للسياسة الداخلية؛ وهذا يعين أن مستوى صانع القرار هو أقل من مستوى الدولة بشكل عام،
وابلتايل فإن شخصية القائد هي عامل أساسي يف صنع القرارات اخلارجية».124
توىل السلطان قابوس حكم البالد عام  1970وكانت السلطنة آنذاك ذات موارد وعائدات
يسرية ،األمر الذي دفعهُ إىل ضرورة البدء بتنفيذ مشاريع كبرية لتنمية البالد ُمركزاً على اإلصالح
السياسي لبنية النظام واإلصالح االجتماعي« ،فكانت مسة الواقعية واضحة على شخص السلطان
يف إدارته للبالد» ،125فعلى مستوى السياسة اخلارجية كانت القرارات ختضع لرؤية السلطان من
أجل البت هبا ،على الرغم من وجود مؤسسات قادرة على االضطالع هبذا الدور أو املسؤولية ،لكن
يُعد السلطان هو صانع القرار النهائي يف السياسية اخلارجية إذ تكون مرحلة إعداد القرار ومرحلة
اختاذه حصراً بيد السلطان يساعده فيها بعض املؤسسات االستشارية ومؤسسات مجع املعلومات،
ومن مث فإن مرحلة تنفيذ القرار تُوكل إىل وزارة اخلارجية اليت تتكلف ابلعالقات الدولية وهي بدورها
مهزة الوصل بني السلطنة وبقية الدول األخرى.
إىل جانب ذلك فقد واصل السلطان إجنازاته احمللية يف إعادة الدور العماين كعامل إقليمي
نشط عرب إهناء سياسة والده اخلارجية االنفصالية اليت كانت سائدة قبل جميئه ،عرب «مواقف حيادية
واقعية رمسية للتعامل مع معطيات املتغريات اجلارية يف املنطقة» ،126جعلت من السياسة اخلارجية
لسلطنة عُمان مثاالً للوساطة والتوازن واالعتدال من خالل التخلي عن املواقف املتطرفة ودعم
استقرار املنطقة لضمان املصاحل العُمانية يف السياسة اخلارجية عرب تكريس مزيد من االهتمام يف
السياسة اخلارجية وتنفيذ سياسات السلطنة االستقاللية احليادية« ،كما استقت السياسية اخلارجية
 -124موسى حممد طويرش ،رجل من الدولة يف العامل الثالث ودوره يف السياسة اخلارجية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد
الدراسات القومية واالشرتاكية – اجلامعة املستنصرية ،بغداد ،1989 ،ص.11:
 -125سعد أبو دية ،السياسة اخلارجية يف عهد السلطان قابوس  ،1998 - 1970ط  ،1دار البشر ،عمان ،1998 ،ص.24 :
 -126صاحل غامن حسني شذر ،مواقف الدول العربية من املتغريات السياسية يف العراق بعد عام  ،2003رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية العلوم السياسية – اجلامعة املستنصرية ،بغداد ،2015 ،ص.118 :
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العُمانية أصوهلا ومنابعها من النهج العقالين الذي انتهجه السلطان قابوس يف نظرته لألمور،
وتقييمها حبكمة وموضوعية بعيدة عن االنفعال أو االستعجال إزاء األحداث السياسية حملياً أو
عربياً أو على املستوى العاملي».127
واعتمد السلطان قابوس اسرتاتيجية منفتحة استطاعت أن تفتح أبواب السلطنة حنو العامل بشكل
منتظم وواسع ،فعمد إىل فتح البعثات الدبلوماسية على املستوى اإلقليمي والدويل يف خمتلف البلدان،
ودخلت عُمان يف عضوية املنظمات الدولية واإلقليمية وبذلت جهوداً حثيثة من أجل إجياد مستقبل أفضل
لدول الشرق األوسط ،واستطاعت السلطنة إقامة عالقات دبلوماسية مع العديد من البلدان يف اجلوار
اإلقليمي مثل العراق والكويت جنوب اليمن آنذاك ،والعمل على بناء تلك العالقة على وفق املصاحل
املشرتكة واالحرتام املتبادل ،فضالً عن توفري املساعدة يف حل املشكالت اإلقليمية ،ومتثل ذلك انطالقاً
من إدراك صانعي القرار السياسي اخلارجي لسلطنة عُمان األمهية اجليوسياسية ملوقعها يف املنطقة ،وكذلك
الرتكيز على سياسة إقليمية متزنة وحيادية جتنب السلطنة من مواجهات من شأهنا خلق أعداء هلا.
سعى السلطان يف بداية مسريته إىل حل أو تسوية املشكالت احلدودية العالقة بني السلطنة
وبني الدول اليت جتاورها وهلا حدود معها خشية من أن تستخدم هذه املشكالت كورقة ضغط جتاه
حيث ورثت عُمان العديد من احلدود غري املستقرة مع
السلطنة من قبل أي طرف يرغب يف خلقهاُ ،
عدد من الدول ورمبا ستكون هلا مشاكل سياسية وقانونية واقتصادية مستقبالً بني البلدان ،فبدأت عُمان
إبهناء خالفاهتا احلدودية مع «اململكة العربية السعودية يف مايو/آاير  1991ومع اليمن يف أكتوبر/
تشرين األول  1992وكذلك مع اإلمارات العربية املتحدة يف عام  ،1993وانتهت نزاعاهتا مع إيران
عام  ،128»1975وقد عُد هذا إجنازاً مهماً للسلطان قابوس يف بناء سياسة خارجية جديدة للسلطنة
استطاع من خالهلا إبقاء عُمان خالل السنوات الثالثني املاضية على عالقة جيدة مع القوى الكربى عرب
التزامها ابلشرعية الدولية واملبادئ األساسية للنظام الدويل والسعي إىل إشاعة جهود السالم يف العامل.
 -127طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق،
ص.78 :
128- Abdullah Salim Hamed, The Political changes in Oman From 1970: Transition Towards
Democracy, (unpublished doctor Thesis) In the University of Hull, England, 2004, p.248.
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املطلب الثاين:
دور اخلطاب السياسي السلطاين يف السياسة اخلارجية العُمانية
كان للخطاب السياسي العُماين بشكل عام أثراٌ يف سياستها اخلارجية فضالً عن أمهية
ذلك اخلطاب فإنه ميتاز وبنح ٍو ملحوظ على املستويني الداخلي واخلارجي ،فعلى املستوى الداخلي
كان للخطاابت السامية اليت يلقيها السلطان قابوس على املواطنني يف كل ذكرى سنوية للعيد الوطين
اثر مهم يف نفوسهم منذ توليه للحكم عام
العُماين عرب كلمة يف جملس عُمان وحبضور احلكومة كاملة ٌ
حيث يتناول خطابهُ كل ما يهم الشأن الداخلي وأثره على الشأن اخلارجي العُماين ،ويكون
ُ ،1970
للخطاب عدة دالالت حسب املرحلة اليت متر هبا السلطنة من الناحية األمنية أو السياسية واالقتصادية
والتنموية ،فضالً عن التأكيد على مبادئ النهضة العُمانية ورسم املعامل املستقبلية للسلطنة.
حيث كان هلا
أما على الصعيد اخلارجي فكان للخطاابت دور ابرز يف اجملتمع الدويلُ ،
األثر البارز يف انضمام سلطنة عُمان للمنظمات الدولية اإلقليمية من خالل التزامها ابلقوانني
واألنظمة واملواثيق الدولية اليت تنص عليها تلك املنظمات ،فضالً عن التزام احلياد والوسطية يف

خطاابت السلطان جتاه دول العامل لقد أدى التزام السلطان قابوس خبطاب سياسي وأمين متزن
مبين على أسس وثوابت السياسة اخلارجية للسلطنة ،بعد أن أصبحت السلطنة يف العديد من
املواقف الدولية وسيطاً حمايداً يف حل األزمات ،فضالً عن أن دور اخلطاب السياسي لسلطنة عُمان
لسنوات طوال منذ عام  1970وحىت اليوم «أثبت فائدته وجناحه يف ترسيم احلدود مع اجلريان
ومحت السلطنة من الكثري من املشكالت فكان أبرزها رايح التغيري والفوضى اليت عصفت يف منطقة
الشرق األوسط عام .129»2011
 -129شهرية سلوم ،السلطان املطلق يعتصم ابحلياد ليحفظ البيت العُماين ،صحيفة االخبار اللبنانية ،العدد  ،2131لبنان،
.2013
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وميثل اخلطاب السياسي لسلطنة عُمان وبوضوح مكانة ابرزة يف سياستها اخلارجية فهي على
أساس ذلك اخلطاب تُوصل رسائلها إىل اجلريان ودول العامل بشكل أمجع «ويتجلى من خالله مضمون
حيث تتجدد على ضوئه معامل السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان اليت
القرار السياسي اخلارجي وابعاده إليهاُ ،
تعكس يف هناية املطاف مدى مصداقية السياسة اخلارجية العُمانية النابعة من عقالنية اختاذ القرار السياسي
اخلارجي على وفق معايري مدروسة ومتزنة تعكس سلوكية سلطنة عُمان جتاه حميطها اخلارجي».130
ويُعرب اخلطاب السياسي للدولة عن انتقاء األهداف واالختيارات يف صنع السياسة العامة
هلا ،وكذلك ميكننا أن نرى بوضوح ممارسة وتطور مراحل السياسة العامة بنح ٍو عام سواء على
املستوى الداخلي من خالل اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف تطبيقها لسياستها الداخلية ،أو على
املستوى اخلارجي اليت عادة ما تكون مرهونة ابألحداث واملتغريات اليت تطرأ على البيئة الدولية،
وهذا ما جعل من خطاب سلطنة عُمان يف فرتات متفاوتة أن حيظى مبكانة مرموقة يف الساحة
الدولية بني الالعبني الدوليني ،فضالً عن ذلك فإن شكل اخلطاب يف بعض األحيان يعُرب يف الوقت
نفسه عن طبيعة النظام السياسي يف الدولة فضالً عن كونه لغة التواصل مع العامل ويف الوقت نفسه
يُبني مصداقية النظام السياسي يف التعاطي مع األحداث واملمارسات الدولية.

وحيتل اخلطاب السياسي يف سلطنة عُمان مكانة مميزة ومؤثرة يف احلياة السياسية العامة يف
البالد« ،فيُعد اخلطاب مبثابة وثيقة اجتماعية وسياسية نظراً ملكانته يف حياة البالد ،ودوره يف توثيق
بناء هياكل وأجهزة سلطنة عُمان احلديثة ،فضالً عن ترسيخ القيم االجتماعية وتوجيه السياسة العامة
من خالل ختطيط علمي وفكر ورؤية اثبته نلتمسها من خالل استقراء اخلطب السياسية السنوية
للسلطان قابوس» ،131إ ْذ يُعد اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاين من كل عام موعداً للخطاب
 -130فيصل بن سعيد بن امحد رواس ،السياسة اخلارجية العُمانية بني التحالفات والتوازانت من عام  ،2000 - 1970مصدر
سابق ،ص.36 :
 -131فيصل بن سعيد بن أمحد رواس ،السياسة اخلارجية العُمانية بني التحالفات والتوازانت من عام  ،2000 - 1970مصدر
سابق ،ص.38 :
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السياسي للسلطان قابوس مبناسبة العيد الوطين ،وجيري خالل اخلطاب التطرق للعديد من القضااي
وامللفات اليت يُشري إليها السلطان سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ،ويكون للسياسة
اخلارجية نصيب من ذلك اخلطاب يف كل سنة إذ ُتثل اخلطب السياسية يف مضموهنا خطاابً ملتزماً

ومنهجياً يطرح السلطان من خالله رؤيته يف إدارة البالد ،حيث يُعرب خطابه السياسي عن الرؤية
السياسية واألمنوذج احلضاري مع تطور األحداث على الصعيد اإلقليمي والدويل« ،وإن االستقراء
اخلطاب السياسي من حيث الشكل واملضمون يوضح لنا مالمح السياسة اخلارجية العُمانية كمحور
أساسي من حماور اخلطاب السياسي ،حيث تشغل السياسة اخلارجية حيزاً مهماً فيه».132

وقد أثر اخلطاب السياسي يف السياسة اخلارجية العُمانية بنح ٍو كبري يف مالحمها على املستوى
الدويل واإلقليمي ،فأصبحت تُعرف السياسة اخلارجية للسلطنة على أهنا سياسة هادئة ومرنة وحيادية
ووسطية ال متيل ألي طرف على حساب آخر ،وهذا ما أكدهُ أمحد بن يوسف احلارثي وكيل وزارة
اخلارجية للشؤون الدبلوماسية «أنه ومنذ اليوم األول لتويل السلطان قابوس مقاليد احلكم ،وضعت
السلطنة أسساً ومرتكزات استطاعت من خالهلا أن حتقق الكثري من اإلجنازات على األصعدة كافة،
وقد جاءت من السياسة اخلارجية سياسة هادئة ومعتدلة ومتوازنة وحيادية ،وكانت مؤثرة على

املستوايت اخلليجية والعربية واإلقليمية والدولية موضع احرتام وتقدير من مجيع الدول» .133وقد
بني وزير الشؤون اخلارجية لسلطنة عُمان يوسف بن علوي* َّ
أن السياسة اخلارجية للسلطنة «تتسم
َ
 -132فيصل بن سعيد بن أمحد رواس ،السياسة اخلارجية العُمانية بني التحالفات والتوازانت ،مصدر سابق ،ص.40 :
 -133حممد جنيب السعد ،الدبلوماسية العُمانية ..جناحات متوالية ،صحيفة الوطن العُمانية ،مصدر سابق ،ص.2 :
(*) يوسف بن علوي من مواليد عام  1945يف صاللة ،درس وتعلم يف الكويت لصاحل العديد من الشركات والدوائر احلكومية
الكويتية بعد أن اجته إليها قبل حكم السلطان قابوس ،وبعد أن اطمأن حلضور السلطان قابوس يف احلكم والعفو عن كافة اخلارجني
السابقني ،اتصل به السلطان بعد شهر من توليه للحكم ومت تعينه عضواً يف اللجنة العُمانية للنوااي احلسنة للعواصم العربية ،ومن مث
سفرياً للسلطنة يف بريوت عام  ،1973وبعدها بعام مت تعينه انئباً ألمني عام وزارة اخلارجية ،يُعد بن علوي رجل وساطات ابمتياز،
ومت تعينه وزيراً مسؤوالً عن الشؤون اخلارجية يف عام  ،1997ويتمتع الوزير بن علوي مبهارات دبلوماسية عالية وقد اضطلع بدور
مفصلي يف تطبيق السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،للمزيد أنظر :عبد هللا آل هيضة ،يوسف بن علوي خنجر اخلارجية العٌمانية،
http://www.alarabonline.org/?id=10645
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ابلوضوح والصراحة والشفافية يف التعامل مع خمتلف القضااي اخلليجية والعربية والدولية ،فضالً عن
قراءة االحداث والتطورات اإلقليمية والدولية وتقاطعات املصاحل يف هذه املناطق احليوية من العامل،
انطالقاً من إن السالم واألمن واالستقرار هي ضرورات ال غىن عنها ،وإن عُمان هي دولة سالم

ألهنا تسعى إىل بناء صداقات وعالقات طيبة تقوم على التعاون املثمر واملصاحل املتبادلة على امتداد
دول العامل امجع» ،134وتتجلى رصانة اخلطاب السياسي لسلطنة عُمان أن يكون مبنزلة قوة انعمة
يف سياستها اخلارجية انطالقاً من املبادئ الثابتة اليت ترتكز عليها سياستها اخلارجية يف تعاطيها مع
امللفات اإلقليمية والدولية وتقدمي املشورة الناجحة يف معاجلة الكثري من امللفات والقضااي العالقة
عرب منهجيتها الوسطية يف التعامل مع العامل شعوابً وحكومات.
املطلب الثالث:
العامل اجلغرايف وأتثريه يف السياسة اخلارجية العُمانية
«تنشأ السياسة اخلارجية ملعظم الدول تلبية ملتطلبات حتقيق املصلحة الوطنية ابلتوازي مع
عدم املساس ابلقواعد الدولية العامة اليت حتكم العالقات بني الدول» ،135وهذه املتطلبات غالباً ما

ترتبط ابلسياسة الداخلية للدولة ،فقد وصف بسمارك اجلغرافيا أبهنا «العنصر الدائم يف السياسة،
أي إهنا الرافد األساس لقدرة الدولة مبا متتلك وما تفتقر ضمن إقليمها من عوامل قوة أو مسببات
136
حيث تؤثر اجلغرافيا يف سياسة الدولة اخلارجية من حيث موقعها اجلغرايف ،وإطاللتها
ضعف» ُ ،
البحرية ومناخها ،وحدودها الربية والبحرية.
 -134السياسة اخلارجية العُمانية ..أسس ومنطلقات اثبتة ،صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان 25 ،أكتوبر /تشرين األول .2016
 -135خيام حممد الزعيب ،العالقات اإليرانية السورية  ،2004 - 1979رسالة ماجستري (غري منشورة) جامعة أصفهان -كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،2005 ،ص.12:
 -136مكسيم لوفابفر ،السياسة اخلارجية األمريكية ،ترمجة (حسني حيدر) ،ط ،١عويدات للنشر والطباعة ،بريوت،2006 ،
ص.98 - 97:
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فيُعد العامل اجلغرايف من العوامل الرئيسة واملؤثرة يف السياسة اخلارجية للدولة ،فضالً عن
أن العامل اجلغرايف ُيثل العُمق االسرتاتيجي للدولة ،وابلنسبة لسلطنة عُمان فإن هذا العامل يبدو
واضحاً من حيث مكاهنا وموقعها اجلغرايف ،فهي تقع يف الركن اجلنويب الشرقي من شبه اجلزيرة

العربية ،وحيدها حبر عُمان من اجلانب الشمايل الشرقي واحمليط اهلندي من اجلانب اجلنويب الشرقي،
وكذلك متتلك السلطنة حدوداً برية مع السعودية من الغرب ،واليمن من اجلنوب الغريب ،وكذلك من
الشمال الشرقي اإلمارات العربية املتحدة ،فقد أكسب هذا املوقع للسلطنة دوافع وعوامل أسهمت
يف جناح سياستها اخلارجية ودورها احليادي يف مواقفها الدولية واإلقليمية.
وإن فهم السياسة اخلارجية العُمانية مبعزل أو خارج جغرافيتها يعد أمراً صعباً ملا متتاز به عُمان
عرب أترخيها من جغرافية ساحلية متصلة ابلبحر وسواحلها الواسعة والطويلة ،وفضالً عن ذلك أن
موقعها اجلغرايف قد أكسبها أمهية متميزة عرب التأريخ ،وقد تعاملت سلطنة عُمان مع معطيات املكان
الذي تقع فيه بنح ٍو متوازن وإجيايب مع الدول اليت حتيط هبا ،وقد انتهجت سياسة تعاونية ومتوازنة
مع جرياهنا وحققت من خالهلا ترسيم احلدود وحتديدها لدرء املشكالت املستقبلية.
أوالً :املوقع اجلغرايف
« متتلك سلطنة عُمان موقعاً اسرتاتيجياً ابلغ األمهية كان لهُ األثر الواضح يف سياستها
137
حيث تقع السلطنة يف الربع اجلنويب
اخلارجية ويف التعامل مع الكثري من القضااي والتطورات» ُ ،
الشرقي من شبه اجلزيرة العربية* وتضم تضاريس جغرافية واسعة فضالً عن إطاللتها الساحلية اليت
 -137محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان  ،2011 - 1970رسالة ماجستري
غري منشور -كلية اآلداب والعلوم  -جامعة الشرق األوسط ،عمان ،2012 - 2011 ،ص.30 :(*) تبلغ إمجايل مساحة سلطنة عُمان  309،500كم 2ومتتد سواحلها على مسافة  3165كم 2من مضيق هرمز حىت حدود
اليمن وتطل على ثالثة حبار (حبر العرب ،حبر عُمان ،اخلليج العريب) وحتدها اإلمارات العربية املتحدة من الغرب حبدود طوهلا 410

كم 2والسعودية حبدود طوهلا  676كم 2ومن اجلنوب اليمن حبدود طوهلا  288كم ،2للمزيد انظر :محود بن عبد هللا الوهييب أثر
املوقع اجلغرايف على السياسية اخلارجية لسلطنة عُمان .2011 - 1970
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«متتد ألكثر من  3167كم 2تبدأ من حبر العرب ومدخل احمليط اهلندي وميتد إىل حبر عُمان حىت
مضيق هرمز عند حمافظة مسندم مشاالً» ،138وإن هذا املوقع أضاف لسلطنة عُمان مسؤولية جسيمة
يف محاية مدخل اخلليج العريب من األطماع اخلارجية.
شكل رقم ( )2املوقع اجلغرايف لسلطنة عُمان

املصدرCalifornia Road System (CRS( :
http://www.dot.ca.gov/hq/tsip/hseb/crs_maps/

أثر كبري يف سياستها اخلارجية ملا ميلكهُ هذا
لقد كان للموقع اجلغرايف لسلطنة عُمان ٌ
املوقع من مقومات طبيعية تعطي صانع القرار السياسي اخلارجي عند التخطيط والتنفيذ البدائل
حيث أضفى
العديدة ،وفضالً عن ذلك يعطي صانع القرار قوة يستمدها من ذلك املوقع ومقوماتهُ ،
املوقع اجلغرايف للسلطنة استقالالً امنياً واقتصادايً وسياسياً انطالقاً من احلفاظ على املصاحل الوطنية
للسلطنة ،كذلك «أاتح موقع السلطنة محاية طبيعية متميزة هلا ،انهيك عن منافذها الربية املتاحة
 -138محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص .7
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اليت متر عربها كتل من السالسل اجلبلية الوعرة من مناعة الدفاع عن الدولة».139
كانت سلطنة عُمان وما تزال متتاز مبوقع جغرايف فريد ،فضالً عن امتيازها حبدوها اجلغرافية مع
الدول اجملاورة واتصاهلا ابلبحر ،وكذلك تعدد مناخها وأقاليمها اجلغرافية؛ مما جعل جغرافيتها يف مقدمة
العوامل اليت تؤدي دوراً مهماً وابرزاً يف سياستها اخلارجية مما تتمتع به من رصيد ضخم وقوي جغرافياً،
وكان هلذا املوقع الذي اتسمت به السلطنة نتيجة مهمة انعكست على سكاهنا بشكل عام وعلى اقتصادها
بنح ٍو خاص« ،وأن ارتباط اليابس ابلبحر يف جغرافية عُمان يعد قاعدة اسرتاتيجية حيث وجد العُمانيون
انفسهم أمام وضع جغرايف جعلهم يف حالة من االستقرار الدائم»  140بل إن املوقع اجلغرايف -كما يراه
الكثريون -يُعد يف حاالت ُكثر رأس مال حقيقياً للعديد من الدول اليت استثمرت موقعها جبدارة.
حيث هلا أتثريها
«ويبدو واضحاً أن معطيات اجلغرافيا تؤدي يف هذا اجملال دوراً واضحاًُ ،

الكبري والفعال على النخبة السياسية صاحبة القرار السياسي اخلارجي اليت تدرك أمهية العامل
اجلغرايف وتعاون صاحب القرار األول يف الدولة» ،141وإن املعطيات اجلغرافية ميكن أن تؤثر على
السياسة اخلارجية وعلى الصعيد اخلارجي؛ ويقصد ابملعطيات «هي النسق الدويل والتفاعالت
الدولية واملوقف الدويل» ،142اليت تؤثر مجيعها على صانع القرار ،فكان للموقع اجلغرايف لسلطنة
عُمان دور يف حيادها ومواقفها الدولية النابعة من إمياهنا الراسخ يف اجلنح إىل السالم وتصفري
املشكالت مع الدول ،فضالً عن ذلك فقد جعلها موقعها املتميز أن تكون بعيدة عن الصراعات
اإلقليمية والتجاذابت السياسية من انحية ،واألطماع األجنبية من انحية أخرى.
 -139مجال زكراي قاسم ،دولة أبو سعيد يف عُمان وشرق أفريقيا  ،1861 - 1741مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة،1968 ،
ص.6 :
 -140طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتارخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق،
ص.11:
 -141محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.49 :
 -142املصدر نفسه ،ص.50:
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اثنياً :أتثري اجلغرافيا على السياسية اخلارجية العُمانية
عند دراسة السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان جند أن هناك مؤسسات تعمل على إجياد بدائل
مناسبة لصانع القرار السياسي اخلارجي؛ ليتم على ضوئه تنفيذ القرار كما ذُكر آنفاً؛ فهنا يربز دور

عامل اجلغرافيا أو املوقع اجلغرايف الذي تتمتع به سلطنة عُمان ،ألن السياسة اخلارجية ما هي إال أفعال
تتخذها مؤسسات الدولة خارج حدودها ملصلحة البلد؛ وابلتايل فإن أي قرار سياسي خارجي ال بد من
أن يكون لهُ مقومات يف سبيل جناحه وضمان تطبيقه على حن ٍو جيد ،وهذا ما أكده السلطان قابوس
يف خطابه إذ قال «إن السياسة اخلارجية املتقدمة واملؤثرة تستند إىل وضع داخلي متقدم ومزدهر».143
إن املوقع االسرتاتيجي أعطى السلطنة رصيداً قوايً يف سياستها اخلارجية ،فضالً عن مبادئها
وثوابتها اليت ترتكز إليها ،فحينما متتلك الدولة يف موقعها اجلغرايف عدة موارد وتعمل على استخدامها
ابلشكل املطلوب ،فإن سياستها اخلارجية وقرارها اخلارجي يستمدان القوة منهما« ،فموقع الدولة
االسرتاتيجي له أثر كبري يف توجيه سياستها اخلارجية والداخلية على ٍ
حد سواء ،إذ إنه كلما كان
ُ
ذلك املوقع متميزاً تطلب منها ذلك حتمل كثرياً من األعباء والقيام ابلكثري من اخلطوات يف سبيل
حتقيق اإلجنازات القائمة على العقالنية والفهم»  ،144وتكون الدولة يف موضع احلياد يف سياستها
اخلارجية املوزونة ،وهذا يبدو واضحاً يف سياسة عُمان اخلارجية حىت اآلن.
وإن الدور الذي اضطلع به السلطان قابوس استناداً إىل املوقع اجلغرايف املتمثل ابلتوجه العريب
لسلطنة عُمان بعد أن كانت تعاين من عزلة ملدة من الزمن «فقد برز التوجه العريب أحد مالمح
السياسة اخلارجية العُمانية اليت صاغها السلطان قابوس أساساً قوايً» 145يف تعامله مع اجلوار
 -143جريدة السياسة الكويتية ،1986 / 2 / 1 ،متاح على الرابط:

http://al-seyassah.com

 -144محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.88 :
 -145املصدر نفسه ،ص.98:
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اجلغرايف احمليط ابلسلطنة ،وانطالقاً من األمهية االسرتاتيجية اليت يتمتع هبا موقع السلطنة سعى أيضاً
إىل االنفتاح العريب بتفاعل كبري ،وعلى الرغم من التعقيد يف بيئة النظام الدويل إال أنه استطاع
جتاوز تلك املعوقات أو العقبات بنجاح عرب سياسة خارجية رصينة وقوية وواقعية تستند إىل العمق
االسرتاتيجي للموقع اجلغرايف للسلطنة الذي متيز ابهلدوء والتقبل للتغري احلديث يف املنطقة ،فسعى
إىل رسم سياسة خارجية تؤسس إىل عالقات مع خمتلف الدول العربية بغض النظر عن املشكالت
احلدودية أو األيديولوجية السياسية لتلك الدول.
املبحث الرابع:
انعكاسات احلياد على السياسة اخلارجية العُمانية
لسياسة احلياد اليت اتبعتها سلطنة عُمان يف سياستها اخلارجية على املستويني اإلقليمي
والدويل نتائج إجيابية ألقت بظالهلا على عملية صنع القرار السياسي اخلارجي والسلوك السياسي
من جهة ،وتوجهات صناع القرار السياسي اخلارجي يف السلطنة من جهة أخرى ،فقد أدت
سياسة احلياد اإلجيايب والواقعي اليت اتبعتها السلطنة إىل أتثري واضح ومهم يف عموم السياسة العامة
للسلطنة؛ وعلى إثر ذلك ظهرت هذه النتائج على عوامل مهمه وابرزة على املستويني الداخلي
واخلارجي هلا ،وقد ساعدت هذه العوامل املتمثلة ابالستقرار السياسي واألمين واالنسجام اجملتمعي
بني أبناء السلطنة مبختلف توجهاهتم ومعتقداهتم يف حتديد نوع احلياد الذي متتعت به السلطنة على
فرتات متفاوتة يف ظل النظام السياسي بعد عام .1970
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املطلب األول:
االستقرار السياسي واألمين
بعد وصول السلطان قابوس إىل احلكم سعى إىل بناء مناخ من التسامح واالعتدال ورسم
اإلطار العام لسياسة عُمان اخلارجية عرب تدعيم أواصر الصداقة مع دول العامل دون تفريق بني دولة
وأخرى ،وخلق ثقافة السلوك السياسي اإلجيايب وغري املتحيز ،فضالً عن ذلك عمل على حتقيق
العدالة والرخاء إىل شعبه من خالل بناء املؤسسات املدنية اليت تضطلع بتلك املسؤولية ،وقد جسد
تلك الرؤية بقوله «إن السالم مذهب آمنا به ومطلب نسعى إليه دون تفريط أو إفراط».146
وقد أثر املوقع اجلغرايف للسلطنة يف حتقيق دعائم االستقرار السياسي فيها« ،ومثلت اخلربة
التأرخيية وممارساهتا وتوجهاهتا إطاراً مرجعياً السرتاتيجيات السلطنة يف مراحل خمتلفة يف بلورة ذلك
االستقرار» 147فبعد ثورة ظفار اليت دامت عشر سنوات واجهت السلطنة موجة من العقبات
استطاع صناع القرار حبكمتهم وبعد النظر وجتنب املواقف املتشنجة أن تكتسب السلطنة االحرتام
والتقدير على املستوى الداخلي واخلارجي وحل مجيع القضااي املختلف عليها ،وساعدت مرونة
القرار السياسي الداخلي يف إجياد بيئة من التفأمهات بني خمتلف القوى املعارضة والعمل على بناء
الدولة احلديثة اليت كان ينشدها السلطان يف بداية مسريته.
ومما كان لهُ أثر واضح أيضاً يف حتقيق االستقرار السياسي هو مركزية القرار السياسي اليت ميتلكها
السلطان من انحية التمثيل والتنفيذ على حد سواء« ،وضعف أتثري املؤسسات السياسية مثل اجمللس
االستشاري أو جملس الشورى أو غريمها من املؤسسات على القرار السياسي ،فضالً عن عدم وجود
 -146من اخلطاب السامي مبناسبة افتتاح الفرتة الثانية جمللس الشورى يف  ،1994/ 12/ 26ص.8:
 -147محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.106 :
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أحزاب سياسية يف سلطنة عُمان»148؛ أي مبعىن أن عملية صناعة القرار وتنفيذه تعتمد على توجيهات
السلطان دون احلاجة إىل املشاورة مع اآلخرين ألخذ رأيهم ،وقد ساعد ذلك السلطان أن يتحرك حبرية
أكرب يف دعم االستقرار السياسي يف السلطنة بقوة وقدرة عالية على املستوى الداخلي واخلارجي.
وبطبيعة احلال فإن جانب مهم من جوانب وجود انظمة سياسية تتمتع بقدر ٍ
كاف من
االستقرار السياسي واألمين ،وهي تلك األنظمة اليت متكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكرب
قدر ممكن من احلراك االجتماعي واالقتصادي والسياسي بني أفراد اجملتمع ،وهذا ما سعت إليه
القيادة العُمانية منذ بداية هنضت عُمان اليت تعد الركيزة األساس يف إرساء دعائم االستقرار السياسي
واألمين يف السلطنة ،حيث يُعد إعطاء الفرصة إىل اجلميع داخل الدولة ابملشاركة الشعبية يف شؤون
البالد سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة فهذا يعين املشاركة يف احلياة العامة وهذا من
شأنه تعزيز األمن واالستقرار السياسي داخل السلطنة .وسعى السلطان قابوس يف بداية حكمه
إىل رص الصفوف وحتقيق الوحدة الوطنية فضالً عن حتقيق التنمية املتعلقة ابلتحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت عاشتها السلطنة إابن حكم السلطان سعيد بن تيمور،
وسعى إىل حتقيق أهداف تعمل على تطوير قدرات االقتصاد وتوفري الطاقات الشابة واملوارد املالية
املتحققة من النتاج االقتصادي الذي يسمح ابلتايل بتحقيق االستقرار يف البالد وتوفري سبل العيش
الالئق للمجتمع العُماين.
وبعد كل الظروف اليت مرت هبا السلطنة ميكن إمجال جمموعة من املؤشرات اليت تدل على
االستقرار السياسي وهي:149
 1.1منط انتقال السلطة (منط وراثي حمصور ابلعائلة املالكة).
 -148أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة (السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أمنوذجاً) ،مصدر سابق ،ص.30 :
 -149علي بن سليمان الدرمكي ،التنمية السياسية ودورها يف االستقرار السياسي يف سلطنة عُمان  ،2012 - 1981رسالة
ماجستري (غري منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق األوسط ،األردن ،2012 ،ص.140 :
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 2.2شرعية النظام السياسي (أتيت شرعية النظام من خالل الوراثة واإلجناز على األرض
والرضا الشعيب).
 3.3قوة النظام السياسي ومقدرته على محاية اجملتمع وسيادة الدولة.
 4.4حمدودية التغيري يف مناصب القيادات السياسية.
 5.5غياب العنف واختفاء احلروب األهلية واحلركات االنفصالية والتمردات.
 6.6الوحدة الوطنية واختفاء الوالءات التحتية الفرعية.
 7.7جناح السياسات االقتصادية للدولة.
 8.8قلة تدفق اهلجرة الداخلية واخلارجية.
وقد أثرت هذه املؤشرات إجياابً على السياسة اخلارجية للسلطنة ،فضالً عن دور هذه
املؤشرات يف حياد القرار السياسي اخلارجي هلا ،فإن انتقال السلطة يف سلطنة عُمان اثبت منذ
عام  1970حينما تسلم السلطان قابوس احلكم ،وهو بدوره يرتبط بشرعية النظام السياسي اليت
استمدها السلطان من الشعب بعد تفويضه ،فضالً عن قوة النظام السياسي الذي أسسه السلطان،
وعمل على محاية وصيانة سيادة الدولة ،وكذلك فتح املشاركة السياسية أمام اجملتمع ليُعرب عن رأيه
خدمة للسلطنة ،كما إن حمدودية تغيري القيادات السياسية هي األخرى كانت عامالً أساسياً يف
دعم االستقرار يف السلطنة؛ ألن السلطان هو من حيرك ويُدير األمور فيها ،فعند حتقق منط انتقال
سلمي للسلطة يستمد شرعيته من الشعب ويكون قادر على محاية حدود الوطن وجمتمعه وميتلك
قيادات سياسية كفوءة فإن ذلك سينعكس إجياابً على الوضع االجتماعي للدولة ،وهذا ما مكن

السلطنة من اختفاء العنف واحلرب األهلية واحلركات املتمردة واالنفصالية بعد عام  1970بل وحىت
غياب اخلطاب التحريضي أو الطائفي والعمل على رص الصفوف وحتقيق الوحدة والوطنية وغياب
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االنتماءات الشخصية ،وساعدت السياسات االقتصادية الناجحة للسلطنة يف رفد االستقرار
السياسي وحىت األمين فيها ،وهو ما أثر بشكل مباشر على بيئة صناع القرار السياسي اخلارجي.
حيث
ومل يكن اجلانب األمين مبنأى عن تفكري صناع القرار يف سلطنة عُمان وختطيطهمُ ،
أعطت اخللفية العسكرية اليت اكتسبها السلطان يف أثناء دراسته بُعداً كبرياً على اجلانب األمين،
فقد عُد األمن من األهداف االسرتاتيجية اليت يسعى إىل حتقيقها لسنوات عديدة ،واحملافظة على

أمن املواطن العُماين وأمانه ومحاية حدوده من االعتداءات اخلارجية ،كما أن توجهاته كانت تذهب
ابجتاه حتقيق األهداف التنموية للنهضة العُمانية بعد عام  ،1970وهي لن تتحقق دون ترسيخ
األمن واالستقرار يف عموم السلطنة ،ولذا فإن املتتبع للمبادئ املؤسسة للعقيدة األمنية العُمانية على
مدى  45عاماً جيد أهنا ترتكز إىل قواعد واسس عديدة وخمتلفة ومن أمهها :150
1.1أن املواطن يف النظرة السلطانية يعد جزءاً ال يتجزأ من مفهوم صناعة األمن الداخلي العُماين.
2.2ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والتطرف واألفكار اهلدامة.
3.3توطيد العالقة بني املواطنني واجلهاز احلكومي للدولة كامتداد لتحقيق األمن واالستقرار الداخلي.
4.4السعي إىل حتقيق أقصى ما ميكن حتقيقه من القيم واملبادئ املؤسسة ملا يسمى «دولة القانون».
5.5توطيد أركان السالم مع اخلارج؛ وهو ركن أساس لتوطيد األمن واالستقرار الداخلي.
فعملت القيادة العُمانية على ترسيخ ثقافة األمن داخل السلطنة مؤكدةً على أن األمن ال
يرتبط برجل األمن وحده فحسب ،بل هو جمهود ملقى على عاتق أبناء الوطن أنفسهم مبينةً أمهية
ترابط النسيج اجملتمعي الذي حققته السلطنة خالل مسرية الـ 45عاماً ،فقد أولت هذه القيادة
 -150يُنظر :حممد بن سعيد الفطيسي ،املبادئ املؤسسة للعقيدة األمنية العُمانية يف اخلطاابت السلطانية «األمن الداخلي»،
صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان ،2015 / 11 /21 ،ص.2:
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أمهية عالية لألمن االسرتاتيجي القومي لألمة ،فضالً عن ضرورة رفع مستوى الوعي لدى املواطن
نفسه إزاء التهديدات الداخلية واخلارجية اليت متثلت بشكل من أشكال املناعة الداخلية الوطنية
جتاه اخلطر اخلارجي.
إن ما حتقق من استقرار خالل األعوام الـ 45املاضية عرب هنضة عُمان مل يكن وليد اللحظة،
بل هو نتيجة توجيهات وحكمة صناع القرار أنفسهم ،فضالً عن احملافظة على املكتسبات اليت
حتققت خالل تلك املدة انطالقاً من أمهية الوعي ابجلانب األمين والرعاية املختلفة لألجهزة األمنية
واملؤسسات احلكومية األخرى ذات االرتباط احلقيقي بتحقيق األمن واالستقرار انطالقاً من أن

األمن مسؤولية مجاعية تنطلق من األفراد وتنتهي ابملؤسسات اليت تُدير ذلك.
املطلب الثاين:
االنسجام اجملتمعي

«يُشكل الرتكيب االجتماعي عامالً مهماً يف التأثري على السياسة اخلارجية ألية دولة
سلباً كان أو اجياابً دافعاً أو حمدداً ،إذ إن التجانس أو التنافر يف الرتكيب االجتماعي للسكان
يؤثر بشكل ملحوظ يف حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي؛ وتبعاً لذلك يؤثر يف نوعية حركتها
السياسية اخلارجية ،ألن اجملتمعات املمزقة اثنياً ال تتمكن من جتميع القوى الداخلية وراء حركة
وفضال عن ذلك فإن «اهلدف يف السياسة اخلارجية للدولة يكون
الدولة السياسية اخلارجية»ً ،151
حمكوماً ومستمداً قوته وإمكانية حتقيقه من عوامل ومقومات اجتماعية ،وسياسية ،واقتصادية،
وجغرافية تتجسد من خالهلا قدرة القيادة السياسية على تكييفها وتوظيفها بطريقة تستطيع من
خالهلا حتقيق األهداف املرسومة».152
 -151أمحد نوري النعيمي ،عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الوالايت املتحدة األمريكية أمنوذجاً ،دار زهران ،عمان،
 ،2013ص.385 :
 -152عبد القادر حممد فهمي ،املدخل لدراسة االسرتاتيجية ،دار جمدألوي ،ط  ،٢عمان ،2011 ،ص.27 :
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إن النهضة االجتماعية اليت أحدثها النظام السياسي يف السلطنة كانت مبنزلة الركن األساس
يف تلك املسرية ،وإن االنسان يُعد حمور العملية التنموية اليت قادهتا القيادة العُمانية معربة عنها ابلقول
«إن اإلنسان هو أداة التنمية وصانعها ،وهو إىل جانب ذلك هدفها وغايتها ،وبقدر ما تتمكن
التنمية مبختلف أساليبها ووسائلها من توفري احلياة الكرمية للفرد واجملتمع بقدر ما تكون تنمية
انجحة جديرة أبن يسعد القائمون عليها ،ويفخروا بنتائجها اجليدة ،ويتعزوا آباثرها الطيبة»،153
وقد عمل النظام السياسي العُماين من هذا املنطلق جتاه اجلانب االجتماعي الذي بدأت نتائجه
تظهر وبوضوح يف اجملتمع العُماين ،حيث امتاز اجملتمع «ابالستقرار والتماسك كما يتميز ابلوحدة
االجتماعية والتآخي واحملبة ،والعيش حبالة سالم وأمن اجتماعي».154
لعل ما متتاز به سلطنة عُمان أترخيياً من تنوع جمتمعي إثين أو قبلي منذ وقت ليس
و َ
ابلقصري ،ساعدها كثرياً يف جناح هنضتها االجتماعية؛ حيث انتقل فيها اجملتمع العُماين من ثقافة
اجتماعية تقليدية بعيدة عن احلداثة إىل ثقافة اجتماعية جديدة تستمد أسسها من املوروث التأرخيي
واإلسالمي للسلطنة ،فضالً عن اتساق تلك الثقافة اجلديدة بني قيم افراد اجليل السائد واجتاهاهتم

وسولوكياهتم لضمان التالحم والرتابط بني أبناء الشعب الواحد ،وكذلك عمل السلطان على حتديد
دور النظام السياسي الذي قاده بعد وصوله للحكم يف عملية التنشئة االجتماعية السياسية عرب نقل
ثقافة حتقق استقرار السلطنة وحتفظه ،من خالل االهتمام ابلتعليم ومعرفة أولوايت الثقافة املعتمدة
فيها ،وركز أيضاً على «تنمية الوعي لألفراد وإكساهبم املعارف الالزمة لفهم القضااي العامة اليت
تواجه اجملتمع ،وتعريفهم ابحلقوق والواجبات والسلطة والعوامل املؤثرة هبا ،فضالً عن نظم احلكم
يف اجملتمعات األخرى اليت تزيد من معلوماهتم ومعرفتهم بوسائل املشاركة الفعالة وتعزز احلوار لديهم
 -153عبد الفتاح أبو عليه ،خمتارات من واثئق اتريخ عُمان احلديث ،قراءة يف واثئق األرشيف األمريكي ،الرايض،1994 ،
ص.18 :
 -154طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية العُمانية ،مصدر سابق ،ص.96 :
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وقبول اآلخر».155
وعمدت القيادة العُمانية بعد عام  1970إىل اتباع منهج اجتماعي ينسجم وتطلعاهتا
النهضوية اليت قادهتا يف مجيع اجملاالت فضالً عن ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية« ،ففتح أبواب الشراكة

مع اجملتمع وحمأولة استيعاب املختلفني مع الدولة بوجهاهتم كافة» ،156وقد أدت هذه الشراكة اليت
متتع هبا النظام السياسي العُماين إىل متاسك النسيج االجتماعي وشعوره ابلقوة واالعتداد ابلنفس،
فضالً عن حمأولة استيعاب مجيع مكوانت اجملتمع من خالل متثيل القبائل واملناطق واملذاهب* يف
جملس الوزراء أو جملس الدولة؛ وهذا بدوره قاد إىل إنشاء دولة مدنية قائمة على أسس املواطنة
واملسأواة والعدالة االجتماعية ،وهذا األمر جاء نتيجة اإلصالح الذي قاده السلطان قابوس يف جمال
حيث أن التغيري أييت من
التعليم الذي من خالله شجع على التبادل الثقايف مع خمتلف دول العاملُ ،
خالل بىن اجتماعية مثقفة ومستوى ٍ
عال من التعليم ،فأنشأ السلطان كراسي علمية وأكادميية يف
خمتلف دول العامل ،مما قاد هذا األمر إىل اختيار النظام السياسي العُماين طريقاً وسطاً يف سياستها
اخلارجية انطالقاً من عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى واستقالل السياسة اخلارجية
عن أي أتثري إقليمي ودويل ،فضالً عن مد جسور الصداقة والتعاون مع مجيع الدول.

 -155ثناء فؤاد عبد هللا ،اليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت ،1997 ،ص.335 :
 -156حممد بن عبد هللا احلارثي ،موسوعة عُمان -الواثئق السرية ،اجمللد السادس ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2007 ،ص.698 :
(*) إن عدد السكان الكلي لسلطنة عُمان حسب اإلحصاء السكاين للمواطنني واملقيمني لسنة  2017بلغ 4.643.375
نسمة ،وإن  % 50من السكان يعيشون يف مسقط وسهل الباطنة ،وإن الغالبية من سكان سلطنة عُمان هم من املسلمني ،وإن
الطائفة اإلابضية تُشكل ثالثة أرابع السكان فيها ،والبقية سنة مع أقلية شيعية حيث يشكلون  % 5من سكاهنا لكنهم أيتون
على رأس اهلرم االقتصادي فيها ،أنظر :أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة -السياسة اخلارجية العُمانية أمنوذجاً ،جملة أحباث
اسرتاتيجية ،العدد العاشر .2015 ،وانظر أيضاً املركز الوطين العُماين لإلحصاء واملعلومات متاح على الرابط اآليت:
https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx
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املطلب الثالث:
التنمية االقتصادية
شهدت سلطنة عُمان عملية تنمية اقتصادية مبراحل متفاوتة؛ جراء االستقرار األمين
والسياسي الذي بدأ بعد عام  ،1970وكذلك االنسجام اجملتمعي بني أفراد الشعب العُماين مما
كان له اثراً ابرزاً يف احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية ،فضالً عن التأثري املباشر
على حياة املواطن العُماين كونه اهلدف املعين من عملية التنمية االقتصادية الذي انتقل عرب مراحل
خمتلفة من السخط والبطالة وقلة الدخل إىل الرفاهية االقتصادية وارتفاع دخل الفرد العُماين وكذلك
انتعاش سوق العمل داخل السلطنة ،فضالً عن دور االستثمار الذي أخذ يتسع شيئاً فشيئاً
خبطوات مدروسة وانجحة يف بعض اجلوانب االقتصادية« ،حيث ارتكزت أهداف اسرتاتيجية
التنمية العُمانية على توفري إطار اقتصادي كلي مستقر وتنمية املوارد البشرية ورفع املستوى املعيشي
للمواطن العُماين مع ضمان استفادة كل املواطنني من مثار عملية التنمية» ،157وكذلك العمل على
دعم القطاع اخلاص؛ لغرض توفري الظروف املالئمة لتحقيق التنوع االقتصادي يف السلطنة.
لقد سعت سلطنة عُمان إىل تنويع دخلها القومي من خالل تنويع مصادر الدخل وبدأت
بدعم قطاعات اقتصادية واسعة من أجل ذلك ،فعملت إىل دعم قطاع النقل والسياحة والزراعة
والتعليم وغريها ،كما ساعدت إبعداد قوانني خاصة ابلضرائب اليت سهلت من عملية جذب
االستثمارات واألعمال داخل السلطنة من خالل ما تقدمه من ضرائب منخفضة وما توفره يف
الوقت نفسه من إعفاءات ضريبية « ،حيث إهنا ال تفرض ضريبة الدخل أو ضريبة على االستهالك
أو ضريبة القيمة املضافة ،حيث يبلغ معدل ضرائبها املفروضة على الشركات  ،% 12ويشكل
 -157ثراي بنت اثين اخلايفية ،التخطيط ودوره يف التنمية املستدامة ،تقرير اجمللس األعلى للتخطيط يف عُمان ،نوفمرب /تشرين
الثاين ،2014 ،عُمان ،ص.16 :
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العبء الضرييب  % 2.2من الدخل احمللي اإلمجايل» ،158وساعد على ارتفاع واردات النفط من
ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل أسوة بدول اخلليج.
وقد صاحب تلك التنمية االقتصادية مجلة من االسرتاتيجيات اليت استطاعت سلطنة عُمان
من خالهلا إىل زايدة منو انجتها احمللي اإلمجايل ،وعلى الرغم من بعض أوجه القصور الذي رافق تلك
االسرتاتيجيات ،اال أن السلطنة متكنت من خالهلا حتقيق نقلة نوعية يف اجملاالت االقتصادية كافة،
وكذلك استطاعت من تثبيت ركائز هامة شكلت أسس ضرورية لبدء االنطالقة حنو مرحلة جديدة
من التنمية االقتصادية« ،فكان هناك منو يف انتج البالد يف عام  1981يبلغ حنو ( )1.6مليار رايل
عُماين ،أما عام  2011فقد بلغ الناتج ابألسعار الثابتة حنو ( )22.7مليار رايل عُماين» ،159وهذا
النمو املتصاعد بفرتات متفاوتة مل يكن يتحقق يف ظل بيئة اقتصادية غري مستقرة ،مما يدل على إن
الصفة الغالبة لإلطار الكلي القتصاد السلطنة هي صفة االستقرار.
وقد اسهمت االنشطة غري النفطية يف دعم التنمية االقتصادية يف عُمان على الرغم من أن

السلطنة ما تزال دولة نفطية تعتمد على النفط يف اجلزء الكبري من وارداهتا ،إال أن ذلك دليل على
أن منو النشاطات غري النفطية مثل الزراعة والسياحة والتعدين والنقل والثروة السمكية يؤكد أن
خطط التنمية أحدثت جناحاً يف عملية زايدة اإليرادات وصرفها بشكل مدروس وخمطط.
واألهم من ذلك أن السلطنة «تتمتع ابلعديد من مقومات وفرص االستثمار املختلفة،
حيث ما زالت حتوي العديد من فرص االستثمار يف اجملاالت كافة ،كما أهنا تتمتع بسمعة دولية
جيدة فيما يتعلق ابجلدارة االئتمانية اكتسبتها من خالل سياسات تقليل حجم الدين العام»،160
 -158إبراهيم انفع ،عشرة حقائق اقتصادية عن سلطنة عُمان ،رصيف  ،2014 ،22متاح على الرابط اآليت:

https://raseef22.com

 -159ثراي بنت اثين اخلايفية ،التخطيط ودوره يف التنمية املستدامة ،مصدر سابق ،ص.18 :
 -160جمموعة مؤلفني ،الربيع العُماين :قراءة يف الدالالت والسياقات ،مصدر سابق ،ص.378 :
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مما ساعدها يف تعزيز الثقة يف مناخها االستثماري ،الذي بدوره يعزز استمرار النمو ويرفع مستوى
املعيشة للفرد العُماين من خالل توفري فرص عمل جديدة له.
ومتتلك سلطنة عُمان رصيد من اخلربة يف استخدام السياسات االقتصادية والتعامل مع
األزمات االقتصادية املختلفة ،فضالً عن ذلك انتهجت سياسات عامة يف التعامل مع األزمات
االقتصادية الدولية ،واستطاعت إرساء دولة املؤسسات والقوانني والنظام من أجل حتقيق ركيزة من
ركائز التنمية االقتصادية وهو تكوين املؤسسات الالزمة إلدارة تلك التنمية« ،فاحتلت السلطنة
املرتبة  56عاملياً يف مؤشر التنمية البشرية عام  ،2014واملرتبة  20عاملياً يف مؤشر احلرية االقتصادية
عام  ،2012واملرتبة  47عاملياً يف مؤشر ممارسة االعمال التجارية عام  ،161»2013إال أن هذا
ال يعين أن السلطنة ال تواجه بعض التحدايت اليت تقف عائق يف حتقيق التنمية الشاملة ،فأول
هذه التحدايت هو توفري فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ،واالعتماد على النفط وتسريع وترية
التنوع االقتصادي وحتسني منطه ،فضالً عن تنمية القطاع اخلاص ،وتطوير قطاعي البحث وتقنية
املعلومات ،وحتديث اجلهاز اإلداري للدولة ليكون قادراً على مواكبة عملية التطور احلاصلة عاملياً.

161- Abdullah D. Ahmed and Said Al-Saqri, 2012, “Natural Resource Depletion, Productivity
and Optimal Fiscal Strategy: Lessons from a Small Oil-Exporting Economy,” The IUP Journal of
Applied Economics, IUP Publications, vol. pp. 56-80.
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الفصل الثالث:
أثر احلياد يف مواقف السياسة اخلارجية العُمانية (مناذج خمتارة)
منذ العام  1970واألعوام اليت تلته وسلطنة عُمان تنتهج سياسة خارجية قائمة على مبادئ
وأهداف راسخة واثبتة يف حركتها اإلقليمية والدولية ،حيث امتازت سياستها اخلارجية ابلوسطية
واالعتدال واحلياد يف جممل مواقفها على املستوى اخلارجي ،وحرصت السلطنة على فتح أبواب
العالقات مع الدول كافة سواء أكان ذلك على املستوى اإلقليمي أم الدويل على ٍ
حد سواء ،مع
االخذ ابحلسبان مستوى تلك العالقة القائمة حىت مع الدول املتصارعة والعمل على هتدئة األوضاع
ونزع فتيل األزمات عرب مواقفها احليادية واحلكيمة.
وعملت سلطنة عُمان ولفرتات متفاوتة بعد وصول السلطان قابوس للحكم على انتهاج
سياسة خارجية واضحة املعامل وعالمة فارقة بني دول املنطقة عموماً ،ودول اخلليج العريب خصوصاً،
على الرغم من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت مرت هبا املنطقة وشعوهبا،
فضالً عن تشابك املصاحل الدولية فيها من جهة ،وما جتسد من صراعات ونزاعات وحروب من

جهة أخرى ،فكانت احلرب العراقية  -اإليرانية وحرب اخلليج األوىل والثانية والربيع العريب وامللف
النووي اإليراين فضالً عن اخلالفات العربية  -اإليرانية ،واستطاعت السلطنة يف سياستها اخلارجية
النأي ابلنفس وأخذ دور احلياد اإلجيايب اترة ،وطرفاً وسيطاً وحمايداً يف حل اخلالفات والنزاع بني
تلك الدول اترة أخرى « وألن خيار السياسة اخلارجية العُمانية هبذا اإلطار واقع وليس خياراً انتقائياً
أو عشوائياً ارأتت القيادة العُمانية ان ختتاره ،إمنا هو حمكوم بعوامل وحمددات دبلوماسية من جهة
وحمددات للسياسة اخلارجية من جهة أخرى ،كلها تفاعلت هبدوء وروية وحكمة جعلت السياسة
اخلارجية للسلطنة انجعة وحمققة للمبادئ واألهداف اليت ُحددت سلفاً».162
 -162أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة – السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان امنوذجا ،مصدر سابق ،ص.12 :
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«وتكمن قوة السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان يف التعاطي مع امللفات اإلقليمية والدولية املثرية
للجدل بنجاحها يف تثبيت قواعد معادلة سياسية جديدة تقوم على منهجية (التوفيق بني االتفاق واخلالف)
يف جمال العالقات الدولية»163؛ وهذا بدوره يدل على أن سلطنة عُمان استطاعت أن تبني أو تُثبت منطق

احلكمة يف سياستها اخلارجية ،ووظفت ذلك املنطق خدمةً لسياستها اخلارجية وصانع القرار حمليطه
اخلارجي ،واستطاعت أيضاً أن تؤسس خلربة ورؤية بعيدة املدى أضحت حمل اهتمام الباحثني واملهتمني.
املبحث األول:
موقف سلطنة عُمان جتاه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
كانت العالقات الثنائية بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وسلطنة عُمان -وما تزال -على
مستوى ٍ
عال من التفاهم والتواصل والقوة ،وهي تشكل حالة خاصة يف العالقات اخلارجية؛ حيث
تُعد العالقة بينهما عالقة قائمة على عدة مقومات منذ زمن بعيد ،فضالً عن اجلوار اجلغرايف بني
البلدين الذي ساعد يف تطور تلك العالقات على املدى البعيد ،وساعدت يف ذلك أيضاً رؤية
السلطان قابوس جتاه إيران الذي أيقن أن العامل يسري حنو التعاون والتفاهم ،وال جمال للخالفات
بني بلدان العامل إلهنائها بطريقة احلروب وإمنا عرب طريق املفاوضات واحلوار اجلاد والسالم ،وتُعد
العالقات القائمة بني سلطنة عُمان واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أمنوذجاً مميزاً يف املنطقة ،وقد
أدت طبيعة السياسة العُمانية اهلادئة دوراً أساسياً يف ذلك ،فضالً عن مبدأ االنفتاح على اجلميع
الذي دعا إليه السلطان قابوس عند وصوله للحكم الذي عمل على تغذية هذه العالقة حنو التعاون
واالرتباط فيما بينهما ،وعلى الرغم من الصعوابت اليت واجهت سلطنة عُمان يف احلفاظ على هذا
النسق من العالقات مثل الضغوط اخلليجية (السعودية) والصراعات اإليرانية السعودية يف منطقة
 -163انصر أبو عون ،نظرية السلطان قابوس يف السياسة اخلارجية – العالقات العُمانية اإليرانية ،صحيفة اثري ،عُمان/ 17 ،

 . 2014 / 9متاح على الرابط:
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الشرق األوسط ،إال أن سلطنة عُمان استطاعت احلفاظ على التوازن يف تلك العالقة وحتقيق املعادلة
الصعبة على عالقتها مع إيران ،ويف الوقت نفسه استطاعت سلطنة عُمان أيضاً احملافظة بشكل
متوازي على عالقاهتا مع الوالايت املتحدة األمريكية وجملس التعاون اخلليجي وبريطانيا.
وساعد التوجه العام للسياسة العُمانية يف احلفاظ على العالقات مع إيران يف ظل حكم
السلطان قابوس الذي ذهب إىل االنفتاح حنو دول العامل وبنح ٍو خاص اجلوار اإلقليمي ،وكذلك
عمل على النأي ابلنفس عن مجيع الصراعات بني األطراف يف املنطقة مهما كانت أسباهبا ،فضالً
عن رغبة السلطنة يف احلفاظ على أحد أركان اقتصادها املتمثل مبرور السفن عرب مضيق هرمز
االسرتاتيجي الذي يربط بني البلدين ،وعملت كذلك يف احملافظة على التعاون املشرتك يف احلقول
املشرتكة للغاز الطبيعي بني البلدين .وعملت السلطنة أيضاًعلى نقل العالقة مع إيران إىل مراحل
«حيث عملت على متثيل املصاحل اإليرانية يف بعض البلدان اليت ال يوجد إليران فيها متثيل
متقدمة
ُ
دبلوماسي مثل كندا * وسعيها إىل توقيع اتفاقيات تعاون مع إيران».164
وتنطلق السياسة اخلارجية العمانية من فكرة احلفاظ على األمن واالستقرار اإلقليمي ،بوصفه
مهماً لالستقرار الداخلي العماين« ،فغياب االستقرار اإلقليمي يُعد هتديداً لالستقرار الداخلي

هلا ،جعل هذا السياسة اخلارجية العمانية تتجه حنو الرباغماتية واحلياد اإلجيايب ،حيث ال تنحاز
عُمان ألي طرف يف اإلقليم عند نشوب أي صراع أو أزمة ،وترفض سياسة احملاور واألحالف
اإلقليمية» ،165واجتهت سلطنة عُمان يف نسج عالقات ودية مع كل األضداد يف املنطقة ،وهذا ما
(*) أغلقت كندا سفارهتا يف طهران عام  2012وطردت مجيع الدبلوماسيني اإليرانيني املوجودين على أرضها ،متهمة إيران بدعم
عسكري للنظام السوري ،فضالً عن هتديد السلم واألمن الدوليني ،للمزيد انظر الرابط:
https://www.alarabiya.net/articles/2012/09/07/236663.html

 -164يُنظر :صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية – عُمان بني اخلليجيني وإيران ،مصدر سابق ،ص.6 :
 -165بدر اإلبراهيم ،يف فهم السياسة العُمانية ،صحيفة العريب اجلديد ،2015/ 11/ 23 ،متاح على الرابط اآليت:

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/22
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جيعلها قادرة على القيام بدور الوساطة بني األطراف املتصارعة ،ويف بعض األحيان املشاركة يف حل
اإلشكاالت يف املنطقة ،والعمل على التخفيف من األزمات مبا يسهم يف استقرار املنطقة ،وكذلك
ينطلق الدور العماين اإلقليمي من واقعية سياسية ،تدرك من خالهلا السلطنة حقائق اجلغرافيا
السياسية وحدود القوة واإلمكاانت اليت متتلكها ،واألولوايت األساسية هلا ،وتصلح هذه املرتكزات
لتفسري الدور العماين طوال العقود املاضية ،وحىت اآلن.
املطلب األول:
الدور العُماين يف مفاوضات امللف النووي اإليراين
كان لسلطنة عُمان دور فعال وحموري يف املفاوضات اليت جرت بني اجلمهورية اإلسالمية
حيث سعت سلطنة عُمان إىل إحداث التقارب بني الغرب
اإليرانية والوالايت املتحدة األمريكيةُ ،
وإيران مبا خيص الربانمج النووي اإليراين ،والسعي يف إبعاد شبح احلرب عن املنطقة؛ وذلك عرب
مفاوضات جادة بني الطرفني اليت عرب خالهلا السلطان قابوس قائالً :إن على الطرفني اجللوس معاً
والتحدث سوايً ،وسعت سلطنة عُمان هبذا الدور وأخذ زمام املبادرة والدفع حنو املفاوضات جاء
نتيجة وعيها ابخلطر احملدق جتاه املنطقة يف حال مت اختاذ خيار احلرب.

«أدت سلطنة عُمان دوراً حمورايً يف هذا االتفاق والرتتيب لهُ منذ أكثر من ست سنوات ،إذ
عقدت اجتماعات سرية يف العام  ،2009بني األمريكيني واإليرانيني على ساحل مسقط ،وكان
هذا التفاهم املبدئي بني الطرفني يُعد نواة االتفاق األخري» ،166الذي حصل بني إيران والدول
الست الكربى ( ،)1+5فكان دور سلطنة عُمان أكرب من جمرد دور وسيط يسهل عملية التفاوض،
بل على العكس فإن يف اللحظات اليت كانت تتعثر فيها املفاوضات كان الدور العُماين يتنامى
 -166يف حماولة فهم الدور احلقيقي لسلطنة عُمان يف املنطقة ،صحيفة نون بوست ،متاحة على الرابط:
http://bit.ly/2g99acc.
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من جمرد توصيل الرسائل إىل وسيط موثوق فيه من قبل الطرفني ،وذلك يعود إىل العالقة القوية بني
سلطنة عُمان مع إيران ،فضالً عن متتع سلطنة عُمان بعالقات قوية مع الوالايت املتحدة األمريكية
وحلفائها سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل.
لقد ساعد الدور العُماين يف مفاوضات امللف النووي بني الدول الكربى وإيران يف ضرورة
الدفع ابجتاه التفاوض مهما كانت األسباب إمياانً منها وانطالقاً من رؤيتها الدبلوماسية اليت تعتمد

على منهج احلوار يف حلحلة الصراعات واألزمات بني األطراف املتخاصمة ،فهي تؤمن أبن
العالقات بني الدول ليست اثبتة بل هي عرضة للتبدل والتغيري على وفق الظروف والتأثري الدويل
على الساحة الدولية ،فإن مفاوضات حبجم امللف النووي اإليراين ليست ابليسرية وحتتاج مزيداً من
اجلهود اليت جيب على األطراف مجيعاً بذهلا من أجل الوصول إىل اتفاق هنائي حتقق كل األطراف
أهدافها ولو ابلشكل اليسري ،لكن دون اللجوء حنو اخليارات العسكرية اليت من شأهنا هتديد املنطقة
		
وتعريض مصاحل احللفاء إىل اخلطر.
أصبحت السياسة العُمانية يف تعاطيها مع األحداث اإلقليمية والدولية متثل لغزاً للكثري من
املتابعني وخصوصاً يف تعاطيها مع ملف العالقات اخلارجية ،ويف الوقت نفسه سعت عُمان إىل
التقريب بني إيران وأمريكا يف موضوع امللف النووي اإليراين؛ األمر الذي مل تتقبلهُ دول جملس التعاون
اليت رأت أن السياسة العمانية تغرد خارج السرب وأن عُمان متثل لغزاً حمرياً يف الصراع بينها وبني
إيران ،167ويف اجلانب اآلخر من العالقات اإليرانية – العُمانية املتميزة «فإن دور الوساطة العُمانية
يف االتفاق النووي بني إيران والدول الكربى كان يندرج ضمن»:168
	-إن سلطنة عُمان هي مهيأة الستثمار هذا العمق يف العالقات مع إيران من جهة ،والدول الغربية
 -167يُنظر :إبراهيم سليمان ،لغز السياسة العُمانية ،موقع هافينغتون بوست عريب ،2017/ 2/ 25 ،متاح على الرابط:

http://www.huffpostarabi.com/ibrahim-soliman/story_b_9312446.html

 -168أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة – السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان أمنوذجاً ،مصدر سابق ،ص.45 :
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حتديداً (أمريكا وبريطانيا) وما حتظى به السياسة اخلارجية العُمانية من احرتام وتقدير من طريف هذا النزاع.
	-إن الوساطة العُمانية يف التوصل إىل حل للخالف اإليراين مع اجملموعة الدولية إمنا هو قراءة
لألبعاد اإلقليمية والدولية حبكمة وعقالنية وواقعية.
ترى سلطنة عُمان إىل ضرورة أن يكون هناك تواصل وتفاهم بني طريف النزاع يضمن ذلك

أمن املنطقة والسيما منطقة اخلليج ،فضالً عن أتمني املصاحل الغربية يف املنطقة وعدم التعرض هلا،
«وألن القيادة العُمانية تُدرك أن أتثري هذا اخلالف إذا ما تفاقم ووصل إىل الدرجة األخطر ،فإن
أتثريه يتعدى اجلانب واحلدود اإليرانية»169؛ وعليه فإن سلطنة عُمان من مصلحتها الواقعية وأداء
دور الوساطة أن تسعى إىل بذل اجلهود جتاه هذه املفاوضات واعتربهتا مرحلة حساسة وأساسية
ومهمة من شأهنا أن تفتح يف املنطقة مرحلة جديدة حنو مزيداً من األمن واالستقرار على املستويني
اإلقليمي والدويل ،وهنا تكون عُمان قد اعتمدت على مبادئها يف السياسة اخلارجية اليت تسعى من
خالهلا إىل احملافظة على الوحدة الداخلية وسالمة املنطقة من أي خطر حيدق هبا.

وتربط سلطنة عمان عالقات أترخيية جيدة مع الوالايت املتحدة األمريكية ،إذ تُعد عُمان
أوىل الدول اليت أقامت عالقات مع الوالايت املتحدة ويعود ذلك إىل عام  1833حني ارتبطتا
معاً ابتفاقية صداقة وجتارة وقد أدت عُمان دوراً مؤثراً يف سياسة واشنطن ابلشرق األوسط ،فضالً
عن روابط دبلوماسية مع مجيع األطراف ،حيث كانت عُمان يف كثري من املناسبات مبنزلة قناة
دبلوماسية مساندة للوالايت املتحدة ،وعلى الرغم من تطور العالقات بني البلدين ،اال أنه مل يتم
فتح السفارات بني البلدين إال يف العام  ،1970بعدها خبمسة أعوام ،زار السلطان قابوس الرئيس
 -169عد الوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية لسلطنة عُمان يوسف بن علوي يف تصريح لقناة  France 24يف 4/ 2
 ،2015/أن «اإلخفاق يف التوصل إىل اتفاق بشأن برانمج إيران النووي سيكون كارثة على املنطقة» ،وأضاف أن على من يفضلون
احلرب أن يكونوا مستعدين لتقبل خسائر فادحة بل كارثة ،متاح على الرابط:
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جريالد فورد يف البيت األبيض ملناقشة دعم أمريكا للسلطنة يف حرهبا ضد املتمردين املاركسيني
املدعومني من خارج السلطنة ،ومنذ عام  1980أصبحت عُمان حليفاً عسكرايً مهماً للوالايت
املتحدة ،حيث تستضيف السلطنة مخس قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها ،فضالً عن ذلك

فقد اوضح وزير اخلارجية األمريكي جون كريي إن عُمان تقدم النصح وتُساعد يف حل مشكالت
خمتلفة يف املنطقة ،وقد اعطى االتفاق النووي اإليراين مثاالً على ذلك.
لقد برزت للمرة األوىل مبادرة عُمانية عرضها أحد املبعوثني الدبلوماسيني على وزارة اخلارجية
األمريكية يف ربيع  ،2008وهي أن تكون السلطنة مبنزلة وسيط إلجراء حماداثت نووية سرية بني
الوالايت املتحدة وإيران ،وقبل ذلك مبدة يف  23كانون األول  2006أصدر «جملس األمن الدويل
قراره رقم  1737األول من نوعه» ،170الذي مينع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات
أو جتهيزات أو تكنولوجيا ميكن أن تساعدها يف نشاطات نووية وابلستية ،ابإلضافة إىل جتميد
أصول عشر شركات و 12شخصاً هلم عالقة ابلربامج ،ويفرض القرار عقوابت اقتصادية وجتارية يف
جماالت حمددة تتصل بتخصيب اليورانيوم وإعادة معاجلته ،ومبشاريع مرتبطة مبفاعالت املياه الثقيلة
وتطوير الصواريخ البالستية.
ويف كانون األول من العام  2010سافر مسؤولون روس ومسؤولون يف األمن القومي
األمريكي يف زايرة سرية إىل مسقط لالستماع إىل السلطان قابوس وقد انل حديث السلطان
إعجاهبم وقدرته على الوساطة بعد زايرة منه للمرشد األعلى يف إيران السيد علي اخلامنئي ،ويف يناير
زارت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون مسقط وأعربت عن شكوكها يف مساعي اإليرانيني
يف املفاوضات ،لكن أوابما كان أكثر تفاؤالً ابملفاوضات؛ لذا اتصل ابلسلطان قابوس مرتني خالل
تلك األشهر مستفسراً عما ميكن أن يقدمهُ اإليرانيون من خالل هذه املفاوضات.
 -170األمم املتحدة ،جملس األمن ،القرار رقم  – 1737جلسة  ،5612ديسمرب ،2006 ،للمزيد يُنظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc
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ويف عام  2011وصلت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون إىل السلطنة إلجراء حماداثت مع
السلطان قابوس ،وقد ذكرت كلينتون أهنا مل تكن تتوقع أن احملاداثت ستحقق نتائج؛ لذلك استغرق
األمر  18شهراً قبل أن تتبىن مقرتح السلطان وترسل فريقاً من الدبلوماسيني إىل عُمان للقاء الوفد

اإليراين ،وقد أشار جون كريي آنذاك يف رائسة جلنة العالقات اخلارجية قائالً إن هيالري كلينتون
ومرافقيها مل يكونوا واثقني ،لكن الرئيس أوابما كان مولعاً بفكرة أن تكون عُمان هي الوسيط ،لذلك
أجرى اتصالني ابلسلطان قابوس وسأله عن فكرة الوساطة.
أما يف الطرف املقابل فقد توىل الشيخ حسن روحاين منصب رائسة اجلمهورية اإليرانية يف
حزيران عام  2013وكان أكثر اندفاعاً للوصول مع الغرب إىل حل لرفع احلصار وهو ما سهل
الوصول إىل االتفاق النهائي وقد أوصل السلطان قابوس رسالة خطية من الرئيس األمريكي ابراك
أوابما ،إىل الرئيس اإليراين حسن روحاين آنذاك .وكانت إيران قد أشادت بدور سلطنة عُمان يف
املفاوضات النووية عرب مساعد وزير اخلارجية اإليرانية للشؤون العربية واألفريقية «حسني أمري عبد
اللهيان» يف تصرحيات سابقة أن السلطان قابوس بن سعيد ادى دوراً وصفهُ ابإلجيايب يف استئناف
مسرية املفاوضات النووية وتعزيزها.
إذن فإن دور مسقط أكرب من جمرد طرف يسهل عملية التفأوض بني الوالايت املتحدة
وإيران ،ففي حلظات تعثر التواصل بني الوالايت املتحدة وإيران كان الدور العُماين يتنامى من جمرد
توصيل الرسائل إىل وسيط موثوق فيه بني الطرفني؛ وذلك نظراً لعالقة السلطنة القوية الوطيدة
إبيران ،فضالً عن ذلك فقد جاء اختيار الوالايت املتحدة األمريكية لسلطنة عُمان كوسيط يف
املفاوضات لعدة أسباب نذكر منها على سبيل املثال:171
1.1سلطنة عُمان لديها أتريخ فريد مع إيران خيتلف عن أتريخ الدول العربية األخرى.
171- Richard J. Schmierer, The Sultanate of Oman and the Iran Nuclear Deal, Middle East Policy
Council, Available: http://www.mepc.org/journal/sultanate-oman-and-iran-nuclear-deal
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2.2سلطنة عمان وإيران تشرتكان يف املمر املائي االسرتاتيجي (مضيق هرمز) يف أضيق نقطة
يف املضيق ،وفضالً عن ذلك ،فإن كل ممراهتا البحرية املالحية تقع يف املياه اإلقليمية
يف عُمان ،ومع أن  % 30من صادرات النفط البحرية يف العامل متر عرب املضيق ،فإن
عمان تتحمل مسؤولية ذلك فضالً عن االهتمام الشديد ابلعمل مع إيران لضمان أن
يبقى هذا املمر املائي االسرتاتيجي مفتوحاً.

3.3اتبعت سلطنة عُمان حتت قيادة السلطان قابوس سياسة التعايش السلمي مع مجيع
جرياهنا ،مبا يف ذلك إيران ،وكمثال على هذه السياسة مل أتخذ عُمان جانباً يف احلرب
اإليرانية  -العراقية يف الثمانينيات ،على عكس الدول العربية األخرى اليت دعمت العراق.
يف  14متوز  ،2015توصلت إيران إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة مع االحتاد األورويب
والدول  ،1+5اليت تضم الوالايت املتحدة والصني وفرنسا وروسيا واململكة املتحدة وأملانيا ،وهتدف
االتفاقية إىل احلد من الربانمج النووي اإليراين إىل االغراض السلمية؛ وجاء هذا االجناز التأرخيي بعد
أشهر من املفاوضات ،ومل يتم التوصل إليه دون جدل كبري داخل الوالايت املتحدة وإيران وكذلك
العامل ،ومما ال شك فيه أن العوامل اليت أدت إىل التوصل إىل االتفاق النووي اإليراين عديدة ،ولكن
الرتكيز على دور سلطنة عمان هو أهم تلك العوامل ،إن موقع عمان اجلغرايف وسياستها اخلارجية
الفريدة وإرادهتا السياسية مسحت هلا ابلقيام بدور وساطة مهم ،والسيما يف تسهيل االجتماعات
السرية األولية بني الوالايت املتحدة وإيران للتوصل إىل اتفاق نووي ،ومن أهم املالحظات حول
دور عمان يف تسهيل املفاوضات النووية اإليرانية الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه الدول الصغرية أو
املتوسطة يف حل القضااي املعقدة من خالل عاصمتها الدبلوماسية وإرادهتا السياسية.
«وعلى الرغم من أن التقدم يف املفاوضات مل يتم إال بعد أنتخاب حسن روحاين رئيساً
يف يونيو/حزيران  ،2013فقد أعطى املرشد األعلى اإليراين خامنئي اإلذن إلجراء حماداثت سرية
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مع الوالايت املتحدة يف عام  ،2011وقدم خامنئي الضوء األخضر بعد أن قدم السلطان قابوس
وسيطاً إلجراء حماداثت مباشرة بني الوالايت املتحدة وإيران».172
ويعرض وزير اخلارجية جون كريي  -رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ  -الفكرة
على قابوس الذي رحب به ووافق على تسهيل االجتماعات ،وألقى املرشد األعلى اإليراين علي
خامنئي خطاابً يف حزيران  ،2015مؤكداً «ان األمريكيني أنفسهم قد طلبوا هذه املفاوضات

وأن مقرتحاهتم تعود إىل عهد إدارة الرئيس أمحدي جناد؛ ومن أجل ذلك بدأت املفاوضات مع
األمريكيني قبل وصول اإلدارة احلالية ،وقد اقرتحت عليهم أن يكون هناك وسيط موثوق ،وكان
االختيار على إحدى الشخصيات يف املنطقة (قابوس) وجاء إىل إيران والتقى معي ،وقال إن
الرئيس األمريكي اتصل به وطلب منه املساعدة ،وقال أنه يريد حل املسألة النووية مع إيران وإهنا
سرتفع العقوابت ،فقد أجبت الوسيط أبننا ال نثق ابألمريكيني وبياانهتم ،فقال دعنا حناول ذلك
مرة أخرى» ،173هبذه الطريقة بدأت املفاوضات مع األمريكيني ،وقد أوضح السيد علي اخلامنئي
يف هذا البيان إىل أن السلطان قابوس بصفته وسيطاً مشرفاً ،وهذا يدل على مستوى من االحرتام
املتبادل بني السلطان واملرشد األعلى ،وهذا يعين أيضاً أهنم يتشاركون بعالقات “ودية” نسبياً متنح

السلطان إمكانية الوصول املباشر إىل املرشد األعلى ،كذلك فإن سلطنة عُمان حافظت أترخيياً
على عالقات دبلوماسية جيدة مع إيران ،وعلى عالقات ومصاحل طويلة األجل.

172- Sumaya Almajdoub, Discrete Diplomacy: Oman and the Iran Nuclear Deal, International
Relations Students Journal, George Washington University, December 2015, Available:
http://www.e-ir.info/2016/04/25/discrete-diplomacy-oman-and-the-iran-nuclear-deal
173 - Ayatollah Khamenei, Official English Website, Retrieved December 2, 2015, from Leader’s
speech in meeting with government officials:
http://english.khamenei.ir/news/2088/Leader-s-speech-in-meeting-with-government-officials
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جدول رقم ( :)3اجلدول الزمين ألهم األحداث اخلاصة بدور الوساطة العُمانية يف االتفاق
النووي اإليراين
املرحلة

السنة

السيد اخلامنئي يوافق على بدء املفاوضات األمريكية  -اإليرانية

2011

أول اجتماع إيراين  -أمريكي يف عُمان

متوز 2012

حماداثت أمريكية  -إيرانية سرية استمرت ملدة ثالثة أايم يف عُمان

آذار 2013

فوز الرئيس روحاين ابالنتخاابت الرائسية

حزيران 2013

زايرة السلطان قابوس إىل طهران

آب 2013

التوصل إىل اتفاق مشرتك (اتفاق مؤقت)

تشرين الثاين 2013

زايرة الرئيس حسن روحاين إىل مسقط

آذار 2014

خطة العمل الرمسية الشاملة املشرتكة

متوز 2015

املصدر:
Sumaya Almajdoub, Discrete Diplomacy: Oman and the Iran Nuclear Deal, International
Relations Students Journal, George Washington University, December 2015.

لقد أخذت سلطنة عمان دورها الواجب للحفاظ على سرية االجتماعات واللقاءات ،ومن
مث مل يفهم سوى القليل من هذه االجتماعات واللقاءات الدقيقة وما جرى فيها ،ومع ذلك ،فإن
النقطة املهمة اليت جيب تسليط الضوء عليها هي أن الوساطة العمانية قد جنحت ،وأن القيام بدور
الوساطة وأخذ احلياد اإلجيايب بني طريف الصراع كان السمة البارزة يف تلك املفاوضات ،وكذلك أن
أداء دور الوساطة هو انعكاس لسياسة عمان اخلارجية ،ومع ذلك ،ميكن القول أبن هناك عاملني
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دفعوا عُمان للعمل على احلد من الربانمج النووي اإليراين ،األول هو األمن الوطين واإلقليمي،
والثاين هو حتقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية.
إن إيران وسلطنة عُمان والوالايت املتحدة جيمعها احملور الدبلوماسي الذي ميثل عالقة ميكن أن
تستفيد منها األطراف الثالثة ،وقد اتفق الطرفان –إيران وأمريكا  -على التفاوض إلجناح هذه الصفقة،
وإن سلطنة عُمان اليت تقيم عالقات جيدة مع كل منهما ،تريد تعزيز هذه العالقات من خالل تقدمي

وساطتها وميكن أن يرتجم هذا اجلهد الدبلوماسي إىل مكاسب اقتصادية مباشرة لسلطنة عمان .وكما
هو مبني يف اجلدول املذكور آنفاً ،فقد تبادل السلطان قابوس والرئيس روحاين الزايرات والعمل على
إجناح هذه املفاوضات ،فضالً عن تطوير العالقات االقتصادية بني السلطنة وإيران وخاصة يف جمال
الطاقة.
لقد خدم دور سلطنة عُمان يف تسهيل مفاوضات االتفاق النووي اإليراين وسياستها اخلارجية
الفريدة اليت تعتمد على الرباغماتية واحلياد والتقدير واالستقاللية السلطنة بنح ٍو جيد ،وقد خدم
ذلك أيضاً الوالايت املتحدة يف الوصول إىل خطة العمل الشاملة املشرتكة مع الدول « ،1+5وإن
استكشاف دبلوماسية عُمان املنفصلة ودورها يف تسهيل مفاوضات صفقة إيران يكشف أيضاً عن
النفوذ الدبلوماسي الذي ميكن أن يثبت قيمة أكثر من القدرات العسكرية على الساحة الدولية ،وهذا
يعطي الدول الصغرية القدرة على التنقل يف العالقات الدولية بطريقة قد تكون -أو ال تستطيع الدول
األكرب واألقوى -أن حتاكيها” ،174إن ما تقدمه عُمان على أهنا حيادية ،تعدهُ اململكة العربية السعودية
مواءمة مع إيران ،وترى السعودية أن االتفاق النووي يشكل ضربة قوية لقوهتا اإلقليمية ،وفضالً عن
ذلك ،فإن اململكة العربية السعودية لن ترحب بفكرة أن إيران تقدم نفسها كشريك اقتصادي رئيس
يف قطاع الطاقة لدول اخلليج ،كما هو احلال يف مشروع خط أانبيب عُمان وإيران ،وأخرياً فإن
الدبلوماسية اليت أتيت من الدول الصغرية ذات العالقات عميقة اجلذور مثل عُمان ،قد تكون أكثر
174 - Sumaya Almajdoub, Discrete Diplomacy: Oman and the Iran Nuclear Deal, op.cit.
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فعالية يف حل القضااي املعقدة مقارنة بصب املاليني من الدوالرات يف املساعدات العسكرية.
املطلب الثاين:
املوقف العُماين من اخلالفات العربية  -اإليرانية يف املنطقة
ترتكز العالقات بني سلطنة عُمان ودول جملس التعاون من جهة وإيران من جهة أخرى على
أسس أترخيية وأهداف مشرتكة سياساً واقتصادايً واجتماعياً وعسكرايً؛ واهلدف من هذه العالقات
هو حتقيق املزيد من التعاون بني هذه الدول يف املنطقة ،إال أن العالقات اخلليجية  -اإليرانية ختتلف
بطبيعة احلال عما هي عليه العالقة بني سلطنة عُمان وإيران ،فالواقعية يف عالقة عُمان أظهرت
السلطنة يف مواقف غاية يف الصعوبة للتوفيق يف موقفها ودورها بني إيران والدول اخلليجية والعربية،
لكن استطاعت سلطنة عُمان أن أتخذ دوراً مهماً يف حفظ التوازن مبنطقة اخلليج العريب وأن توفر
قناة للحوار بصورة مستمرة بني أطراف النزاع.
«فالسياسة العُمانية يغلب عليها حتقيق التوازن والسعي اللتزام احلياد من األزمات اإلقليمية
واالستقاللية يف املواقف عن دول اجلوار ،فضالً عن السعي للقيام أبدوار الوساطة والتوفيق بني دول
اإلقليم كون ذلك مساراً يُكسب السياسة اخلارجية العُمانية تفرداً وشخصية مستقلة يف حميطها
اإلقليمي» ،175لذا فإن سلطنة عُمان متتلك رؤية مستقلة تنظر هبا حنو منطقة اخلليج من انحية أمنية
انطالقاً من بناء قوة وإقامة التعاون والتنسيق بني الدول يف املنطقة ،ويكون ذلك عرب التسلح ابإلرادة
السياسية اليت تدفع ابجتاه إقامة العالقات املتينة بعيداً عن األحالف ،فضالً عن إجياد مساحات من
التفاهم والتعاون بني دول اخلليج نفسها ودول اخلليج واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وكذلك بني
الدول األخرى ذات املصاحل احليوية يف املنطقة اليت يهمها أمن اخلليج واستقراره.
وقد سعت عُمان ومنذ مدة إىل إجياد مناخ مستقر لعالقاهتا اخلارجية على املستوين الدويل

 -175حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية  ،2016 - 2005رسالة
ماجستري (غري منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم ،2017 ،ص.76 :
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واإلقليمي تكون من خالله يف موقف احملايد الذي ال يدخل يف أحالف أو حماور مستندة يف ذلك
على مبادئها وركائزها يف سياستها اخلارجية ،فعملت سلطنة عُمان على إقامة عالقات متوازنة مع
إيران مبا ال يُسبب هلا أاثراً سلبية على تواجدها يف جملس التعاون من جهة وعلى عالقاهتا مع دول

اخلليج اجملأورة مثل السعودية من جهة أخرى؛ فهي ابلتايل تسعى إىل خلق نوع من التوازن يف إقامة
العالقات مبا يضمن احلفاظ على مصاحلها اإلقليمية وأمن منطقة اخلليج العريب على ٍ
حد سواء.
لقد واجهت عُمان عدة حتدايت من أجل احلفاظ على مستوايت عالقاهتا مع إيران من
جهة ودول اخلليج من جهة أخرى« ،إال أن عُمان استطاعت حتقيق املعادلة الصعبة للحفاظ على
عالقتها مع إيران يف نفس الوقت الذي حتافظ فيه على عالقاهتا مع كل دول جملس التعاون» ،176
إال أن عضويتها يف جملس التعاون لدول اخلليج قد يفرض عليها يف بعض األحيان اتباع سياسات
وتوجهات ومواقف تتناسب واملوقع الذي تشغله ،لكن يف بعض األحيان يُنظر إىل عُمان على أهنا
تغرد خارج السرب وهذا ما سبب هلا بعض اإلشكاالت جتاه بعض الدول داخل اجمللس من بينها
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة على وجه اخلصوص ،فبالنسبة للعربية السعودية
فإن اخلالف قائم على أساس أن عُمان تنتهج سياسة مغايرة لدول جملس التعاون جتاه العالقات

مع إيران فضالً عن الثروة النفطية يف املناطق احلدودية ،ودخول العراق للكويت والقضية الفلسطينية
واألزمات املتجددة يف املنطقة مثل أحداث ( 2011الثورات العربية) والسياسة جتاه اليمن وقطر
وغريها من املتغريات اإلقليمية واحمللية اليت جعلت من السعودية «تفسرها أبهنا مواقف تتقاطع مع
مصلحة اخلليج عامة والعربية السعودية خاصة».177
أما من جهة اإلمارات العربية املتحدة فإن اخلالف الدائر بينها وبني سلطنة عُمان بشأن
 -176بسام صالح ،الدبلوماسية اهلادئة :عُمان وإدارة العالقات يف إقليم مضطرب ،املركز العريب للبحوث والدراسات ،متاح على الرابط:
http://www.acrseg.org/40375

 -177حافظ علوان محادي ،الثوابت واملتغريات يف العالقات اإليرانية العُمانية ،قضااي سياسية ،جامعة النهرين – كلية العلوم
السياسية ،العددان  ،20 - 19بغداد ،2010 ،ص.29 :
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اتفاقية الربميي اليت أبدت عُمان حتفظاً عليها اليت عُقدت بني العربية السعودية واإلمارات« ،حيث
كانت عُمان ترى أبن االتفاقية كانت على حساب ارض عُمانية ،فضالً عن خالفات أخرى قائمة
بني الطرفني على بعض املواقع يف منطقة رؤوس اجلبال يف حمافظة مسندم العُمانية اليت طالبت هبا
عُمان إثر قيام إمارة رأس اخليمة ببناء جممع صناعي واكتشاف النفط يف املياه اإلقليمية للمنطقة
املطالب هبا» ،178وكانت هذه االتفاقية مبثابة بداية اخلالف بني مسقط واإلمارات ،إال أن بعد
سنوات من احلياد بني البلدين بدأ احلوار بشأن هذه االتفاقية وحمأولة التعديل عليها «مقابل تنازل
العربية السعودية عن األراضي اليت تقع ضمن واحة الربميي مقابل احلصول على ساحل بطول ٥٠
كم بني اإلمارات وقطر وامتالك حقل شيبة الذي ميتد جزء منه داخل األراض اإلماراتية».179
إن التباين يف املصاحل واألهداف العُمانية دفعتها إىل اإلبقاء يف جتاه احلد األدىن من العالقات
اخلليجية من جهة والعالقات مع إيران من جهة أخرى ،فعلى سبيل املثال بقيت عُمان أكثر حتفظاً
على مواقفها الواضحة ومل خترج عنها يف تفاعالت منطقة الشرق األوسط والسيما ما يسمى ابلربيع
العريب وخبالف دول جملس التعاون اخلليجي ال ترى سلطنة عُمان يف إيران هتديداً هلا وعملت على
التعامل والتواصل واالنفتاح معها ،حيث أخذت سلطنة عُمان «مبفهوم التكتل والتوحد والتجمع

املشرتك أساساً ملبادراهتا يف املنطقة وأسست سياستها اخلارجية على أساس اثبت وإقامة عالقات
سلمية وتعاونية بكل دول العامل»180؛ وهي بذلك مدركة ملوقعها االسرتاتيجي وموروثها التأرخيي
والتبعات املرتتبة على ذلك.
 -178حافظ علوان محادي ،الثوابت واملتغريات يف العالقات اإليرانية العُمانية ،قضااي سياسية ،جامعة النهرين – كلية العلوم
السياسية ،العددان  ،20 - 19بغداد ،2010 ،ص.29 :
 -179التنافس واخلالفات احلدودية بني دول جملس التعاون اخلليجي ،مركز الناطور للدراسات واألحباث ،٢٠١٢ ،متاح على
الرابط اآليت:

http://natourcenter.info/portal

 -180حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ص.85 - 84:
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وتظهر سلطنة عُمان عن رغبتها بشكل واضح يف عدم الدخول يف أحالف إقليمية مع
طرف جتاه طرف آخر ،وكذلك أوضحت أبهنا ترفض حتويل جملس التعاون اخلليجي إىل احتاد ألهنا
ُّ
تعد هذا االحتاد عبارة عن حلف موجه جتاه إيران ،وهي أتخذ على عاتقها العالقة االسرتاتيجية
بينها وبني إيران على خمتلف املستوايت السياسية واالقتصادية واألمنية بل وحىت الثقافية يف بعض
األحيان ،فتمتلك عُمان مقاربة خمتلفة جتاه إيران وهي ترغب ابالستفادة من االرتباط بدول اخلليج
يف تعزيز التعاون األمين يف املنطقة بعيداً عن الدخول يف حلف إقليمي مع تلك الدول ،فضالً عن
ذلك فإن الدور العُماين أييت من عدم التدخل يف األزمات الداخلية يف منطقة اخلليج ومنطقة الشرق
األوسط بشكل عام« ،وتعمل على استثمار العالقات مع كل األطراف يف القيام بوساطة تُساعد
يف إنضاج تسوايت إقليمية للملفات الساخنة».181
وهذا الدور العُماين يف املنطقة املتمثل االلتزام ابحلياد اإلجيايب وحماولة أداء دور الوساطة وعقد
التسوايت اإلقليمية والدولية ،الذي يراعي احلقائق السياسية واإلمكاانت املتاحة للدول والقدرات
السياسية واالقتصادية والعسكرية هلا كان ميكن أن تقوم به دول عربية أخرى ضمن إمكاانهتا
وحدودها اجلغرافية لكنها اختارت ان تؤدي دوراً آخر أكرب من ذلك؛ مما يصيب دورها اإلقليمي

بضرر كبري .وختتلف سياسة عُمان اخلارجية يف عدة جوانب عن السياسات اخلارجية لدول جملس
التعاون اخلليجي فضالً عن أن هذه الدول ختتلف عن سلطنة عُمان بعدة ملفات ،فسلطنة عُمان
تلتزم دور احلياد اإلجيايب وترفض احملاور واألحالف اإلقليمية والنأي ابلنفس وعدم التدخل بشؤون
الدول الداخلية ،وهذا ما يربز تفردها ومتيزها عن بقية الدول يف املنطقة.

 -181بدر اإلبراهيم ،يف فهم السياسة العُمانية ،مصدر سابق.
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املبحث الثاين
املواقف العُمانية جتاه منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط
ينصب املوقف العُماين يف منطقة اخلليج العريب ومنطقة الشرق األوسط على التوازن يف
ٌ
عالقاهتا بشكل عام ،والعمل على حتقيق اهلدف اجلوهري يف سياستها اخلارجية املتمثل ابحلياد
اإلجيايب يف ملفات املنطقة بشكل واسع ،وأن االعتبارات االقتصادية وحدها ال تفسر النهج العُماين
حيث هتدف السياسة اخلارجية العمانية يف جوهرها إىل التوازن يف مواقفها بني إيران أو
بشكل عامُ ،
السعودية من احلصول على نفوذ غري متناسب يف املنطقة“ ،وهذه االسرتاتيجية مل حت ِم عمان من
جرياهنا أو االضطراابت اإلقليمية فحسب ،بل مسحت هلا أيضاً ابلرتكيز على تنميتها على مدى
السنوات األربعني املاضية ،حيث منت البالد من دولة فقرية إىل اقتصاد حديث ،وترى سلطنة عُمان
أن مهمة محاية الناتج احمللي اإلمجايل للبالد والبالغ  80مليار دوالر واحلفاظ على منوها الذي حتقق
بشق األنفس أساساً لالستقرار السياسي.”182
مع االنفتاح على إيران تسعى سلطنة عمان إىل حتقيق توازن دقيق يف املنطقة ،ودورها
كصديق إيران الوحيد يف جملس التعاون اخلليجي يقابلها التعاون الدفاعي الوثيق مع حلفائها
الغربيني وشركاء دول جملس التعاون اخلليجي ،مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية ،وهي تشارك
املعلومات االستخباراتية مبوجب معاهدة جملس التعاون اخلليجي ملكافحة اإلرهاب ،فإن موقف
عمان احملايد منحها دوراً رئيساً يف املنطقة فأخذت دور الوسيط يف عام  2007يف اإلفراج عن
 15شخصاً من أفراد البحرية الربيطانية الذين مت احتجازهم يف السواحل اإليرانية من قبل السلطات
حيث استفاد السلطان قابوس من عالقاته الطويلة األمد مع لندن وطهران حلل
البحرية اإليرانيةُ ،
القضية بنجاح ،ويف عام  2011كانت السلطنة مركزاً يف التوسط يف إطالق سراح ثالثة من
182 - Sigurd Neubauer and Alex Vatanka, Central Sultanate: Oman Balances Between Iran and
Saudi Arabia, Foreign Affairs, Washington, 5 May, 2015, Available:
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2015-05-05/central-sultanate
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السائحني األمريكان ،الذين اهتمتهم إيران ابلتجسس ،ومن مث فإن قدرة السلطان قابوس على
إقناع الزمريكيني واإليرانيني من أجل اللجوء إىل طاولة املفاوضات يف عام  2013مل تكن مفاجأة.
وحينما يتعلق األمر ابلتعاون األمين ،فإن عالقات واشنطن مع سلطنة عُمان تقع يف إطار
سياسة الدفاع األمريكية مع جملس التعاون اخلليجي« ،وكجزء من محاية حرية املالحة عرب مضيق
هرمز ،جتري البحرية العمانية تدريبات ثنائية سنوية مع نظرائها األمريكيني فضالً عن التدريبات السنوية

املتعددة األطراف مع فرنسا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة ودول جملس التعاون اخلليجي».183
لقد امتازت املواقف العُمانية على مدى األربعني عاماً املاضية منذ وصول السلطان قابوس
لسدة احلكم ورمسهُ لسياسية خارجية جديد وبرؤية حديثة ،ابحليادية البارزة كثرياً حىت أهنا كانت
ختتلف عن دول املنطقة بنح ٍو عام ودول جملس التعاون اخلليجي بنح ٍو خاص على حن ٍو جعل منها
طرفاً حمايداً ومتوازانً يف الدخول ببعض ملفات املنطقة وحلحلة األزمات مبا خيدم أمن منطقة اخلليج
واحلفاظ على دورها احليادي بوضوح ،وعلى الرغم من النشاط الذي تؤديه سلطنة عُمان إال أن هلا

مواقف خمتلفة عن املسار السياسي لدول جملس التعاون اخلليجي ،وقد قدمت عدداً من املواقف
كانت تتضمن رؤية عُمانية سياسية خمتلفة مع دول العامل عموماً ودول اجلوار اإلقليمي خصوصاً،

«فهي رفضت مقاطعة اجلامعة العربية ملصر بعد توقيعها ملعاهدة السالم مع إسرائيل ،وسعت
إىل إعادة العالقات عام  1987وجنحت بذلك ،فضالً عن موقفها جتاه حرب اخلليج األوىل
( )1980-1988حني وقفت دول اخلليج جبانب العراق يف حربه ضد إيران فقررت السلطنة
عدم مقاطعة إيران وحماولة أخذ دور الوسيط حىت انتهاء األزمة».184
183- Sigurd Neubauer and Alex Vatanka, Central Sultanate: Oman Balances Between Iran and
Saudi Arabia, Foreign Affairs, Washington, 5 May, 2015.

 -184حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.65:
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وكان لسلطنة عُمان مواقف حيادية أخرى جتاه األحداث اليت حلقت مبنطقة الشرق األوسط
على وجه التحديد ،ورمبا كانت هذه املواقف ال تالئم األشقاء العرب داخل اجلامعة العربية عندما
طُردت سوراي منها ،أو مواقف قد ال تتماشى والوقت الذي سحبت به دول اخلليج سفرائها من
دولة قطر يف ظل األزمة األخرية بني دول اخلليج وقطر ،فكانت املواقف العُمانية متباينة بني احلياد
اترة وبني الوسيط الراغب حبل اخلالف واحلفاظ على وحدة الصف العريب وإبعاد شبح التوتر واحلرب
يف املنطقة اترة أخرى ،فسلطنة عُمان سعت من خالل تلك املواقف إىل إقامة افضل العالقات مع
اجلوار اإلقليمي هلا من جهة ،وحتقيق املزيد من االستقرار السياسي واالقتصادي من جهة أخرى عرب
اتباع سياسة احلوار ومعاجلة املشكالت من مبدأ العقالنية يف إدارة املواقف واحلكمة يف اختاذ القرار.
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املطلب األول:
املوقف العُماين جتاه دول اخلليج
ترتكز العالقات بني سلطنة عُمان ودول جملس التعاون اخلليجي إىل أساس أترخيي مشرتك
وأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مشرتكة ،واهلدف منها هو املزيد من الرتابط والتعاون
بني دول هذا اجمللس« ،وإمياانً منها ،أي السلطنة ،للدور الذي يؤديه اجمللس فإهنا تسعى إىل تعزيز
العمل اخلليجي املشرتك ومحاية املنطقة اخلليجية من املخاطر اليت هتدد أمنها»  ،185على اعتبار أن
السلطنة تقع يف بوابة مضيق هرمز الذي مير من خالله ما يقارب  % 40من النفط العاملي ،فضالً
عن ذلك فإن السياسة العُمانية ومبادئها جتاه دول جملس التعاون اخلليجي قائمة على:186
1.1البناء على اإلجيابيات وعلى املوضوعات املتفق عليها.
2.2التعاون هو األساس الذي قامت عليه فكرة إنشاء جملس التعاون ،وأال ينظر له على أساس
أنه جتمع أنظمة سياسية بقدر ما هو جتمع إرادات سياسية.
3.3عدم حتويل اجمللس إىل منظمة إقليمية أو شبه إقليمية متارس من خالهلا بعض الدول
األعضاء نفوذاً على دول اجلوار.
لقد أبدت سلطنة عُمان انطالقاً من موقعها اجلغرايف االسرتاتيجي واملتميز أمهية خاصة
بعالقاهتا مع دول اجلوار ،وكذلك الواقع الذي فرض على عُمان أن تكون طرفاً رئيساً يف اخلليج،
 -185سامل بن محد اجلهوري ،دور ابرز يف دعم القضية الفلسطينية ووحدة األمة العربية وتقريب وجهات النظر ،صحيفة عُمان،
االحد 30 ،أبريل /نيسان  ،2017متاح على:
http://orobanews.com

 - 186عماد عنان ،هل خترج عُمان من جملس التعاون ،صحيفة نون بوست ،2016 ،متاح على الرابط:

http://www.noonpost.org
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وقد اتبعت السلطنة يف توطيد عالقتها مع دول اجلوار سياسة قائمة على االحرتام املتبادل وأمن
املنطقة ،وكذلك التنسيق والتعاون بني الدول اخلليجية على وجه التحديد وذلك من قناعتها يف
تعميق روابط األخوة بني شعوب هذه الدول والعمل على حتقيق مصلحة اجلميع على وفق أسس
منهجية واضحة تضمن حق اجلميع مبا يالئم حتقيق أهداف الدول داخل اجمللس دون التأثري على
مصاحل دولة دون أخرى.
أوالً :موقف السلطنة داخل جملس التعاون لدول اخلليج
«مت اإلعالن عن إنشاء جملس التعاون لدول اخلليج العربية خالل اجتماع قادة دول اخلليج
الست (اململكة العربية السعودية ،والكويت ،واإلمارات العربية املتحدة ،وقطر ،والبحرين ،وعُمان)
يف العاصمة اإلماراتية أبو ظيب خالل املدة ( 25-26مايو/أاير  )1981وأُطلق على هذا
االجتماع قمة التأسيس» ،187إذ مت خالله التوقيع على النظام األساسي للمجلس ،الذي يهدف
إىل حتقيق التعاون بني دول اخلليج الست وتنمية عالقاهتا ،وحتقيق التنسيق والتكامل والرتابط
والصالت القائمة بني شعوهبا يف خمتلف اجملاالت .وعلى الرغم من أن البيان األول للمجلس األعلى
جمللس التعاون مل يتحدث عن األمن بصورة مباشرة إال أنه قد فُِرض على جملس التعاون اخلليجي
أن يضع قضية األمن والدفاع يف مقدمة أولوايته.

وقد كانت أهم الظروف الدافعة لتأسيس هذا اجمللس هي:
1.1االعتبارات اخلليجية اليت كانت تتمثل ابلثورة اإليرانية عام  1979وتطور األوضاع الداخلية
اإليرانية ،واملخاوف من انعكاسها على املنطقة ،فضالً عن نشوب احلرب العراقية  -اإليرانية بعد
مدة قصرية من جناح ثورة إيران.

 -187عمر احلسن ،جملس التعاون اخلليجي :دواعي التأسيس من وجهة النظر الرمسية ،مركز اجلزيرة للدراسات/15 ،يناير /كانون
الثاين ،2015/للمزيد انظر:
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2014/10/2014101491936106853.html
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2.2االعتبارات اإلقليمية متثلت بضعف موقف جامعة الدول العربية وتوقيع معاهدة السالم
بني مصر وإسرائيل.
3.3االعتبارات الدولية هي دخول اخلليج يف إطار احلرب الباردة بني الوالايت املتحدة واالحتاد
السوفييت.
وكانت دول اخلليج يف تلك الفرتة ترى أن إنشاء هذا اجمللس يهدف إىل تنظيم مصاحل دول
اخلليج وترتيب جماالت التعاون فيما بينهم ،وكذلك تشجيع التعددية والتعاون كوسيلة لتأمني املصاحل
الوطنية لتلك الدول ،فضالً عن تشجيع دول اخلليج العريب على حتقيق االستقالل الذايت ،وإنشاء
قوة حبرية مشرتكة حلماية مضيق هرمز ضد أي اعتداء خارجي ،وأيضاً إنشاء منظمة إقليمية تضم
دول اخلليج حتت مظلة واحدة لغرض استبعاد فكرة األحالف العسكرية مع الدول األجنبية.
حرصت سلطنة عُمان وهي داخل جملس التعاون لدول اخلليج على توثيق صالهتا وعالقاهتا
مع دول جملس التعاون حىت يف أوقات األزمات ،وكانت مواقفها تنطلق من تغليب املصلحة العامة
على املصلحة اخلاصة ،وأكدت من خالل دبلوماسيتها اهلادئة عن توجهاهتا بتدعيم التعاون بينها
وبني دول العامل العريب واإلسالمي« ،وقد متثلت أوىل اخلطوات بتدعيم وجودها يف جملس التعاون
اخلليجي اهتمت سلطنة عُمان ابلعمل يف إطار جملس التعاون ،فضالً عن تطوير وتنمية التعاون
القائم يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية مبا يدعم املسرية اخلليجية».188
وقد التزمت سلطنة عُمان بدبلوماسيتها اهلادئة والواضحة مببادئ جملس التعاون اخلليجي
وأهدافه ابحلفاظ على األمهية االسرتاتيجية للمنطقة من خالل حتقيق مقومات الرخاء والرفاهية
واألمن واالستقرار لشعوب دول جملس التعاون اخلليجي ،وأعطت الدبلوماسية العُمانية أمهية كبرية
الحرتام املصاحل واألهداف املشرتكة للدول األعضاء داخل اجمللس ،وأصبحت السلطنة عنصراً مهماً
 -188محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان ،مصدر سابق ،ص.109 :
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يف نشاطات اجمللس واجتماعاته وعالقاته اخلارجية ،فضالً عن ذلك فقد حددت سلطنة عُمان
عالقاهتا اخلارجية مع مجيع الدول انطالقاً من املصلحة الوطنية وضرورة االنفتاح على هذه الدول،
ويف الوقت نفسه استطاعت أن جتد لنفسها أي السلطنة مكاانً متوازن متكنت من خالله احلفاظ
على عالقتها إبيران طوال فرتات إنشاء اجمللس وما مرت به املنطقة من أحداث عديدة.

وميكن القول إن سلطنة عُمان تشكل حالة منفردة ابلنسبة إىل وضع بقية دول جملس
التعاون اخلليجي ،إذ جنحت عن سياسة التوتر واالحتكاك ابلقضااي والفاعلني اإلقليميني مع البعد
عن أي جتاذابت طائفية ،وهي تعرب منذ تويل سلطاهنا قابوس مقاليد احلكم عن سياسة العزلة وجتنب
املشكالت ،ولكن مل تكن عزلة ابملعىن العام ،وإمنا وقفت على احلياد وواصلت سياستها اخلارجية
أو دبلوماسيتها يف احلفاظ على عالقة السلطنة مع الدول.
وتسعى السلطنة إىل أتدية دوراً إجيابياً يف ظل وجودها حتت مظلة جملس التعاون اخلليجي
وذلك هبدف تطوير التعاون فيما بينها وبني بقية دول اجمللس من جهة وحتقيق األمن واالستقرار
يف املنطقة وتنمية العالقات وتنسيق التعاون والرتابط واجلهود املشرتكة مع دول اجمللس من جهة
أخرى ،مبا سينعكس اجياابً على منطقة اخلليج العريب وهو ما تسعى إليه بقية دول اجمللس من أجل
حتقيق التكامل يف خمتلف اجملاالت بني دول اجمللس ،ملا تتمتع به منطقة اخلليج من أمهية اسرتاتيجية
واقتصادية فضالً عن أهنا أهم مصدر ومستودع للنفط يف العامل.
اثنياً :االحتاد اخلليجي وموقف السلطنة
عارضت سلطنة عُمان منذ البداية وما تزال فكرة إنشاء االحتاد اخلليجي بني دول اخلليج،

وبينت يف أكثر من مناسبة دولية أهنا تكتفي مبجلس التعاون وليس هناك حاجة لالحتاد ،وأهنا
لن تكون جزءاً من ذلك االحتاد يف حال نشوئه ،يرجع املوقف العُماين لقضية االحتاد على هذا
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النحو اهنا تعمل للمحافظة على موقفها احليادي جتاه املواقف اإلقليمية وأمن منطقة اخلليج ابلدرجة
األوىل ،ومن جهة أخرى تسعى إىل التوازن يف عالقتها مع إيران ألهنا تتشارك معها يف بعض حقول
الغاز الطبيعي البحرية ،ويف حالة نشوء هذا االحتاد فإنه سيعمل على أساس جغرايف وابلتايل فإن
عُمان رمبا ستواجه بعض املشكالت.
كانت فكرة االحتاد اليت «دعا إليها امللك السعودي عبد هللا بن عبد العزيز يف ديسمرب/
كانون األول  2011يف قمة الرايض إىل انتقال دول اخلليج من مرحلة التعاون إىل االحتاد» ،189وقد
القت هذه الفكرة ترحيباً من دول اخلليج بدرجات متفاوتة ورفضت سلطنة عُمان هذه الفكرة وعربت
عن معارضتها ،جاءت هذه الفكرة لدى دول جملس التعاون بعد إحساسهم ابلتمدد والنفوذ اإليراين
يف املنطقة ،ويرى بعضهم أن دول جملس التعاون قد تواجه حتدايت وهتديدات سياسية واقتصادية
واجتماعية فيما لو مت البقاء على جملس التعاون دون الذهاب حنو االحتاد ،وهذه النقطة خصوصاً رمبا
قد شكلت نقطة ابرزة يف طبيعة العالقات العُمانية اخلليجية ،وعلى الرغم من أن النظام األساسي
جمللس التعاون قد نص على أن اهلدف من التجمع هو الوصول إىل الوحدة بني الدول اخلليجية ،إال
أن موقف سلطنة عُمان جاء عكس ذلك متاماً ،وبينت السلطنة يف أكثر من مناسبة رفضها هلذا
املشروع ووصل احلال إىل التهديد ابالنسحاب من اجمللس يف حال بدء أي إجراءات متهد لذلك.

إن فكرة انشاء هذا االحتاد كانت الغاية منه حتقيق بعض األهداف وحتقيق التنمية بني دول
اخلليج ولعل أبرزها:
1.1رفع مستوى القدرات العسكرية املشرتكة وإعداد برامج للتسليح املشرتك.
2.2العمل على فتح سوق مشرتكة وإلغاء الرسوم اجلمركية واالحتكار التجاري وإجياد منطقة
للتجارة املشرتكة.
 -189حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.79:
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3.3توحيد العملة لدول اخلليج.
4.4توحيد السياسة اخلارجية.
لقد فرض الواقع اجلغرايف العُماين املتمثل ابلبحار املفتوحة فضالً عن التأريخ السياسي للدولة
العُمانية «أن تكون موطناً للعديد من العرقيات اليت ارتبطت مع عُمان بعالقات جتارية وسياسية،

فضال عن االختالف يف
وشكلت هذه العرقيات النسيج االجتماعي للمجتمع العُماين احلايل»ً ،190
الرتكيبة املذهبية يف السلطنة ،كلها كانت أسباابً جعلت من عُمان أن تُعلن وبصراحة رفضها هلذا
االحتاد ،وتبدي خماوفها من توسع النفوذ السلفي يف حال إقامة االحتاد الذي يضم دول اخلليج كافة
ذات الغالبية السلفية ،مما سينعكس ومن وجهة نظر عُمانية على النسيج اجملتمعي العُماين ،إضافة
إىل ذلك هناك تباين يف األهداف واملصاحل والرؤى بني دول جملس التعاون واألولوايت واألهداف
واملصاحل العُمانية ،حيث تذهب السلطنة إىل اإلبقاء على احلد األدىن من النشاط والعمل داخل
اجمللس دون تطوير ،يف حني أن السعودية وقطر واإلمارات قد تفاعلت بشكل كبري داخل اجمللس
وكذلك التفاعل جتاه ملفات املنطقة وابلتحديد يف أحداث ما يسمى ابلربيع العريب ،فقد بقيت
عُمان أكثر حيادية وحتفظ على الكثري من املواقف داخل اجمللس ومل خترج عن سياستها اخلارجية
أو حتيد عن مبادئها الواضحة.

إن انضمام سلطنة عُمان يف بداية الثمانينيات إىل جملس التعاون اخلليجي يف ابدئ األمر
كان هبدف درء األخطار احملدقة ابملنطقة مثل الثورة اإليرانية عام  ،1979وكذلك جراء قيام احلرب
العراقية اإليرانية ،وهي ترى اليوم أن مثل هذه األخطار اليت واجهتها دول جملس التعاون قد انتهت
وال يوجد سبب لتطوير جملس التعاون إىل احتاد ،ألهنا ترى أبن االحتاد سيُفهم أنه إجراء ضد إيران،
 -190عمر الشهايب وآخرون ،الثابت واملتحول :اخلليج بني الشقاق اجملتمعي وترابط املال والسلطة ،مركز اخلليج لدراسات التنمية،
بريوت ،2014 ،ص.99 :
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وهذا املوقف ال يتسق والسياسة اخلارجية العُمانية ،فضالً عن ذلك فإن عُمان تسعى إىل احلفاظ
على حالة التوازن اليت أوجدهتا يف املنطقة اليت من الصعوبة مبكان أن تستطيع دولة أخرى املوازنة
بينها ،فضالً عن ذلك أن عُمان ترى أن االحتاد سيُعزز من التوجه حنو تطوير التوجهات العسكرية

لدول االحتاد وهذا ما ال يتطابق مع الرؤية أو السياسة احليادية للسلطنة اليت هتدف إىل احلد من
الصراعات والنزاعات اإلقليمية والدولية يف حال نشوهبا.
لقد كان املوقف العُماين إزاء االحتاد واضحاً يف عدة جوانب وإن الذهاب حنو اسرتاتيجية
أمنية واقتصادية شاملة أفضل بكثري من االحتاد ،فضالً عن أن سلطنة عُمان ترى أن الغرض من
االحتاد هو جماهبة اخلطر والنفوذ اإليراين الذي تراه دول اخلليج يف املنطقة ،وإهنا غري مستعدة ألي
مواجهة عسكرية ضد جرياهنا ،وإن اختالف النهج العُماين عن منهج بقية دول اخلليج يف الرؤية
السياسية عامل آخر ترى فيه عُمان أن إيران ال تُ ُّ
عد مصدر هتديد هلا.
املطلب الثاين:
املوقف العُماين جتاه حماربة اإلرهاب واألزمات يف منطقة الشرق األوسط
مرت منطقة الشرق األوسط بتحدايت كبرية وكانت بداية هذه التحدايت هو تغيري النظام
السياسي يف العراق عام  ،2003حيث يرى البعض أبن تلك التحدايت اخذت تتسع وتنتقل
شيئاً فشيئاً بني دول املنطقة ،وكانت هذه التحدايت على خمتلف املستوايت السياسية واالقتصادية
واألمنية ،وتركت أاثراً كبرية يف بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق األوسط واستطاعت يف بعض
الدول الذهاب حنو تقسيمها على حن ٍو مذهيب وطائفي وعرقي وإثين ،وسعت بعض البلدان يف
منطقة الشرق األوسط إىل درء هذه التحدايت ومواجهتها من أجل احلد من آاثرها ،وكذلك ذهبت
بعض البلدان إىل حن ٍو آخر ،والتدخل بشؤون البلدان األخرى وكانت بعض الدول عامالً مسأمهاً
يف الصراع القائم يف منطقة الشرق األوسط.
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فقد كانت سياسة سلطنة عُمان اخلارجية واضحة املعامل وشفافة جتاه هذه التحدايت،
وأخذت تتعامل مع التطورات اليت حصلت وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان اخلليجية
والعربية أو اإلقليمية على ٍ
حد سواء ،وأخذت كذلك على عاتقها القيام مبا هو ممكن من أجل حتقيق
السالم واالستقرار ملنطقة اخلليج بنح ٍو خاص والشرق األوسط بنح ٍو عام «فقد شاركت سلطنة
عُمان يف تعزيز جهود جملس التعاون ملواجهة التحدايت األمنية ،وتبنت العديد من املواقف الثابتة
على الصعيد اإلقليمي والدويل داعية من خالهلا إىل ضرورة نشر السالم» ،191وقد دعت أيضاً إىل
ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب* العاملي الذي أخذ يضرب دول خمتلفة والعمل على تنسيق اجلهود
املشرتكة من أجل مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة معلومات وبرامج عمل مشرتكة.
دعت السلطنة يف الكثري من املواقف الدولية واإلقليمية إىل ضرورة احلفاظ على أمن املنطقة
ونشر السالم ومكافحة اإلرهاب والعمل على القضاء عليه من خالل حماربة الفكر املتطرف الذي
ينشره يف املنطقة العربية ،وسعت إىل دعم الدول العربية كافة يف جهودها املبذولة اليت ختدم اإلنسانية
وجتنب الشعوب ويالت احلروب والصراعات؛ ألن اإلرهاب اخذ يضرب البالد العربية والشرق األوسط
مجيعها دون استثناء ،وحذرت السلطنة من انتشار الفكر املتطرف وعربت عن قلقها إزاء ذلك «ودعت
 -191حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.57:
(*) لقد شهدت ظاهرة اإلرهاب حيزاً كبرياً يف األوساط اإلقليمية والدولية والسيما بعد تعدد العمليات اإلرهابية وتنوعها من حيث
الزمان واملكان ،وكذلك االختالف من حيث االجتاه فهناك اجتاه مادي لتعريفة واآلخر اجتاه موضوعي ،فضالً عن متييز مصطلح
اإلرهاب عن املفاهيم األخرى (العنف السياسي ،حرب العصاابت ،الكفاح املسلح واجلرمية السياسية) اليت تقرتب منه يف التعريف
وتبتعد من حيث اهلدف والغاية وعلى الرغم من اختالف التعاريف هبذه الظاهر وتعددها ،إال أن املفهوم الشامل هلذه الظاهر
يف املوسوعة السياسية :هو استخدام العنف أو التهديد به أبشكاله املختلفة كافة كاألغتيال والتسوية والتعذيب والتخريب؛
بغية حتقيق هدف سياسي معني مثل كسر الروح املعنوية املقأومة ،وهدم معنوايت االفراد واملؤسسات كوسيلة للحصول على
معلومات أو مكاسب مادية إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة اجلهة اإلرهابية ،للمزيد انظر :محدان رمضان حممد ،اإلرهاب الدويل
وتداعياته على األمن والسلم العاملي ،جملة أحباث كلية الرتبية ،جامعة املوصل ،العدد  ،2011 ،1ص ،269 :وكذلك إبراهيم
احليدري ،سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ،الطبعة األوىل ،دار الساقي ،بريوت ،2015 ،ص.31 :
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إىل مواجهته ومعاجلة مسبباته والعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من التعاون اإلقليمي والدويل حلصر
ظاهرة اإلرهاب واحلد من انتشاره ،وابلتايل إعادة نشر السالم وحتقيق األمن واالستقرار للمنطقة» .192
كانت التطورات السياسية يف منطقة الشرق األوسط تتصاعد حنو التظاهر واملطالبة ببعض
احلقوق السياسية واملدنية يف بعض الدول ،واعتربت البداية هلا عام  2011يف دول عربية مثل مصر
وتونس وسوراي وليبيا واليمن ،وكادت هذه التطورات أن تودي إبحداث ثغرات أمنية مما يتسبب
خبروقات أمنية كبرية يف بعض البلدان ،فضالً عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان اليت محلت
السالح بوجه الدولة ،كان الوضع مغايراً متاماً يف السلطنة فقد «ابتعدت عن أي أدوار داعمة
لألطراف املتطرفة واجلماعات املنخرطة واملتهمة ابلقيام ابألعمال اإلرهابية ،ومل أت ِو أي جمموعات
متطرفة على أراضيها أو خارجها ،األمر الذي خيتلف عن بعض دول اخلليج األخرى».193
لقد ساعدت بعض العوامل يف اخنفاض معدالت العمليات اإلرهابية داخل السلطنة،
يدل على أن السلطنة استطاعت أن حتقق استقراراً يف أمنها الداخلي؛ مما انعكس إجياابً على
وهذا ُ
أتدية دوراً ابرزاً يف سياستها اخلارجية احليادية جتاه دول املنطقة وحثها يف تبين اسرتاتيجية واقعية
للتعامل مع أسباب اإلرهاب والقضاء عليه ،ومن بني أهم العوامل اليت سأمهت من اخنفاض تعرض
البالد للهجمات اإلرهابية هي:194
1.1احتواء املعارضة العُمانية.
2.2اتباع سياسة احلذر يف االشرتاك يف التحالفات اإلقليمية ضد اجلماعات أو التنظيمات
اإلرهابية يف املنطقة العربية.
نقال عن املوقع اآليت:
 -192عبد هللا الشمري ،سلطنة عُمان واليمن ..املوقف من عاصفة احلزم :قراءة اسرتاتيجيةً ،

www.sautalyemen.com

 -193حممد عز العرب ،املناعة الداخلية :ملاذا ظلت عُمان حمصنة من هتديدات اإلرهاب ،صحيفة األهرام املصرية ،العدد
 ،2015 ،47139ص.14:
 -194املصدر نفسه ،ص.15 :
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3.3عدم انضمام مقاتلني عُمانيني يف اجملموعات التكفريية خبالف بعض دول اخلليج.
4.4جتنب االستقطاب يف املنطقة العربية.
5.5فرض العقوابت املشددة على كل من يعمل عمالً يُعد بنظر القانون إرهاابً يتسبب بزعزعة أمن املنطقة.
6.6محاية احلدود واملوانئ الساحلية من عمليات الدخول غري املشروع.
7.7دعم األجهزة األمنية وتبادل املعلومات وتطويرها.
8.8رفض تواجد أي جمموعات ذات نشاطات مشبوهة يف الدولة ،واستخدام أراضي الدولة لتنفيذ أهدافها.
سعت سلطنة عُمان إىل احلفاظ على مكانتها اإلقليمية والدولية وعدم التدخل ابلشؤون
الداخلية للدول والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية للمساعدة يف احلد من انتشار الفكر
املتطرف واإلرهاب يف منطقة اخلليج العريب عموماً« ،فأخذت بزايدة الوعي الشعيب لدى اجلماهري
عن خماطر اإلرهاب واإلرهابيني على أمن واستقرار الدولة بكل الوسائل اإلعالمية والرتبوية
واالجتماعية حلماية األجيال الناشئة من التجنيد يف االجتاه اخلاطئ» ،195وأخذت السلطنة على
عاتقها املشاركة يف املؤمترات واالتفاقات الدولية واإلقليمية اليت ختص مكافحة اإلرهاب وزادت
من رقابتها املالية على األرصدة واملساعدات املالية اليت يتم حتويلها داخل السلطنة إىل الشركات
واألشخاص واجلمعيات اخلريية ،فضالً عن جترمي الطائفية* وفقاً للقانون العُماين وهذا ما مييزها عن
بقية دول اخلليج ،فضالً عن عدم مشاركتها يف أي عملية عسكرية خارج حدودها هتدد فيها أمن
 -195حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.62:
(*) اشارت املادة ( )130من قانون اجلزاء العُماين يف ظل جترمي املمارسات اجملتمعية ذات الطبيعة الطائفية إىل (أنه يُعاقب ابلسجن
املؤبد كل من يرتكب فعالً غايته إاثرة حرب أهلية يف البالد ،ويعاقب ابلسجن املؤقت مدة ال تزيد على عشر سنوات ،كل من روج
ملا يثري النعرات الدينية واملذهبية أو حرض عليها أو أاثر شعور الكراهية أو البغضاء بني سكان البالد) ،للمزيد أنظر :بسمة مبارك
سعيد ،قراءة يف رؤية عُمان لقضييت التقارب مع إيران واالحتاد اخلليجي ،مركز اجلزيرة للدراسات،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014189038704848.html.
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املنطقة واستقرارها.
يف منطقة كمنطقة الشرق األوسط من الصعب إجياد جهات فاعلة سياسياً واقتصادايً
أحدثت تغيرياً يف واقعها الداخلي جذرايً ،فضالً عن أن الفوضى اليت ضربت منطقة الشرق األوسط
أثرت على اقتصادايت تلك البلدان ،فقد برزت سلطنة عُمان مبا حققتهُ من منو اقتصادي ورفع
للمستوى املعيشي للمواطن واالزدهار االقتصادي والثقايف أن تكون واحة لالستقرار يف املنطقة
امللتهبة ،واحلفاظ على ذلك النمو واالزدهار وإدامته دون االجنرار إىل الفوضى يف املنطقة ،وامتازت
أيضاً كوسيط دبلوماسي يف الشرق األوسط عرب سياستها اخلارجية اهلادئة واملتزنة يف إدارة اخلالف.
أوالً :املوقف جتاه األزمة اليمنية
كانت سلطنة عُمان – وما تزال -تدعم حالة االستقرار السياسي يف منطقة الشرق
األوسط كون هذه املنطقة تشكل عامل استقرار هلا داخلياً ،وفضالً عن ذلك فإن السلطنة تفهم
احلساسية السياسية على منع اجلهات واألطراف الفاعلة إقليمياً من التدخل يف شؤوهنا الداخلية
وزعزعة أمنها الوطين ،وقد عربت عن موقفها إزاء األزمات والتطورات اليت حصلت يف منطقة
الشرق األوسط عام  2011ابختالف مواقف دو اخلليج العريب ،ومن بني هذه األزمات هي األزمة
اليمنية اليت تعاملت معها سلطنة عُمان على درجة عالية من املسؤولية واحلياد والتوازن يف إجياد حل
هلا ،فاليمن هلا حدود جنوبية للسلطنة بطول  288كم فكان من السهل انتقال الصراع ابلقرب
من حدود السلطنة؛ وابلتايل هتديد أمن املنطقة ،كان املوقف العُماين آنذاك بعدم قطع العالقات
الدبلوماسية ورفضت قرار احلرب عليها.
«فعلى الرغم من قيام دول جملس التعاون بنقل مقرات سفاراهتا من صنعاء إىل عدن ،إال أن
السلطنة مل تقم بذلك وبقيت متمسكة مببدأ عدم االحنياز إىل أي طرف مهما كلف األمر» ،196جاء
 -196حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.49:
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هذا املوقف انطالقاً من املبادئ األساسية يف سياسة السلطنة اخلارجية اليت تدعو لعدم التدخل بشؤون
الدول الداخلية والنأي ابلنفس عن الصراعات ،وكذلك أن الرؤية السياسية للسلطان قابوس يف وقتها
كانت حتتم عدم دعم أي طرف واالكتفاء ابلدعوة إىل احلوار البناء الذي على أساسه يتم نزع فتيل
حيث بدأت الدول اخلليجية -إبستثناء عُمان -بشن
األزمة وإهناء الصراع ،ولكن ذلك مل حيدث ُ
عمليات عسكرية يف اليمن ضد قوات احلوثيني وأنصار الرئيس اليمين السابق علي عبد هللا صاحل.
يف املقابل محلت سلطنة عُمان املسؤولية كاملة على مجيع األطراف ودعتها إىل إهناء الصراع
قبل فوات األوان ،ورعت أكثر من مفاوضات واستقبلت وفوداً للحوثيني واألمم املتحدة؛ وكل
ذلك من أجل عدم امتداد النزاع اليمين إىل دول املنطقة مبا فيها السلطنة ،وسعت أيضاً إىل دعم
تنج السلطنة
أي جهود لدول جملس التعاون اخلليجي من تقدمي أي مبادرات حللحلة األمور ،ومل ُ
من االهتامات هلا ابلتعاطف مع احلوثيني من قبل السعودية ،إال أن ذلك كان خمتلفاً متاماً كما
ادعت السعودية ،فالسلطنة من خالل جهودها يف امللف اليمين بينت على لسان وزير خارجيتها
يوسف بن علوي «إن احلوثيني ألبسهم اإلعالم زايً غري زيهم ،فهم ال يستطيعون السيطرة على اليمن
وحدهم ،وقد قاموا بتحالفات مع آخرين يف اليمن بعد أن ضاقوا ذرعاً ابلوضع ،وإن دول اخلليج
اعتقدوا أن األمر هادئ وأن املبادرة اخلليجية كافية وهذا غري صحيح».197

تعد األزمة اليمنية من أبرز امللفات اخلالفية بني سلطنة عُمان والدول العربية ،حيث بينت
السلطنة موقفها من األزمة يف صنعاء مبكراً« ،فعلى الرغم من كون األزمة اليمنية واحدة من أهم
امللفات اليت متس أمن اخلليج حالياً ،ما دفع اململكة العربية السعودية لتكوين حتالف عريب واسع
 -197املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية العُمانية ،2016 ،متاح على الرابط اآليت:

www.mofa.gov.om

(*) عاصفة احلزم هو اسم استخدمتهُ السعودية يف آذار/مارس عام  2015من التدخل العسكري الذي قادته يف اليمن املتمثل
بغارات جوية ضد مجاعة أنصار هللا (احلوثيني) ،وكان هذا التدخل العسكري بقيادة السعودية وبقية دول اخلليج وابكستان والسودان
واألردن إبستثناء عُمان ،وتوقفت يف  21أبريل/نيسان من العام نفسه ليتحول امسها إىل عملية إعادة األمل.
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النطاق وشن عملية (عاصفة احلزم)* العسكرية ضد معاقل احلوثيني يف اليمن ،ابلتعاون مع التحالف
العريب املشرتك ،إال أن سلطنة عُمان مارست سياستها التقليدية من احلياد اإلجيايب وعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول العربية ،ورفضت املشاركة بقواهتا املسلحة يف العملية ،متجنبة انتقال الصراع
إىل داخل أراضيها حبكم اجلوار ،والتداخل القبلي بني الشعبني اليمين والعُماين».198
إن اسرتاتيجية عُمان احليادية جعلتها وسيطاً مهماً على صعيد مساعي بعض القوى الدولية

واإلقليمية حلل األزمة يف اليمن سلمياً وإعادة االستقرار واألمن للمنطقة ،وعدم عسكرة األزمة أكثر مما
جنحت إليه ،والسيما يف ظل ما بدا أنه ،وفقاً لبعض املختصني أهنا حرب ابلوكالة بني بعض القوى
العربية املركزية وإيران على أرض اليمن ،فقد تقدمت السلطنة مببادرة من سبع نقاط ،للتوصل إىل توافق
سياسي بني الفرقاء اليمنيني ،دون احلاجة إىل تدخل عسكري إقليمي أو دويل ،حلسم الصراع يف اليمن.
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض األسباب اليت جعلت من الوسيط العُماين له رأي مغاير
وخمتلف لدول اخلليج ،وإن سلطنة عُمان تتمتع بعمق كبري يف العالقة بينها وبني الوالايت املتحدة

األمريكية اليت تسعى إىل حل اخلالف سلمياً ،فضالً عن أن الثقة اليت أعطاها احلوثيون للعُمانيني
كانت كبرية وتُعد عُمان املكان األنسب للحوار بينها وبني القوى السياسية اليمنية األخرى ،وإن
قناعة عُمان نفسها ترى أهنا قادرة على إدارة احلوار خدمةً لقضااي املنطقة واحالل السالم والتعاون
مبستوايته كافة هو عامل آخر يضاف إىل الدور العُماين الذي كان ابرزاً يف ملف األزمة اليمنية،
وأن ابتعاد عُمان عن املشاركة يف عاصفة احلزم أعطاها مكانة حيادية متوازنة وهادئة إلدارة امللف
اليمين أو املشاركة فيه؛ بغية الوصول إىل حل يرضي األطراف املتخاصمة والعمل على احلفاظ على
العالقات مع الدول األطراف يف هذه األزمة ،وهذا ما يؤشر أو يفسر بشكل آخر إىل التعاطي
 -198مصطفى شفيق عالم ،هنج استقاليل :سياسة عُمان اخلارجية يف سياقات إقليمية استقطابية ،مركز الروابط للبحوث
والدراسات االسرتاتيجية ،2015 ،متاح على الرابط اآليت:
http://rawabetcenter.com/archives/13449 .
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الرباغمايت للسلطنة يف عالقاهتا اخلارجية مع الدول على خالف بقية دول جملس التعاون ،فضالً عن
ذلك مل تشارك عُمان يف عاصفة احلزم لرتك هامش من التفاوض بني أطراف األزمة ،فال ميكن ألي
طرف أن يطلب من عُمان التوسط إلهناء األزمة إذا كانت عُمان ضمن التحالف.
اثنياً :املوقف جتاه األزمة السورية
اختذت سلطنة عُمان موقفاً جتاه األزمة يف سوراي منذ اندالعها عام  2011رافضاً
للعمليات املسلحة اهلادفة إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد ،وفضالً عن ذلك دعت إىل
فتح ابب احلوار بني األطراف املختلفة للوصول إىل نتيجة سلمية تضمن حقوق األطراف كافة،
وكذلك ضرورة انتهاج الطرق السلمية لتسوية األزمة وحلها عرب القنوات الدبلوماسية وعدم تدخل
أطراف من خارج األزمة كون األزمة داخلية ،ويف ظل اعتماد سلطنة عُمان مبدأ احلياد وانتهاج
أسلوب احلوار ،فقد كان هلا موقفاً على العكس من دول جملس التعاون اخلليجي جتاه األزمة
السورية وأوضاعها ،فأبقت على سفارهتا مفتوحة لدعم موقفها احملايد جتاه تلك األزمة ،فضالً عن
«أهنا حاولت الوصول إىل حل سلمي عن طريق إجراء بعض احملاداثت بني كالً من وزير اخلارجية
العُماين يوسف بن علوي مع نظريه السوري وليد املعلم يف مسقط عام .199»2015

ومن املؤكد أن جتربة عُمان يف إعادة األمن واالستقرار إىل السلطنة واحلفاظ على سيادهتا
ووحدة أراضيها بعد تعرضها حلركة مترد من قبل «جبهة ظفار» يف العام  1975بعد جميء السلطان
قابوس للحكم ،وإمياهنا بضرورة التصدي للجماعات اإلرهابية يف عموم املنطقة ،قد ّأهلها لفهم
أبعاد األزمة السورية فيما لو انتقلت هذه األزمة إىل بلدان أخرى يف املنطقة ونيل ثقة دمشق بقدرهتا
على اداء دور الوساطة للتوصل إىل حل هلذه األزمة ،وأهنا تعتقد أن التهديدات األمنية اليت تواجهها
عدد من الدول اإلقليمية ومن بينها سوراي قد انعكست أتثرياهتا السلبية على بقية دول املنطقة؛ ولذا
 -199اسالم اتميز ،أداء سلطنة عُمان يف األزمة السورية بني الوساطة واحلفاظ على العالقات السياسية ،مركز نور للدراسات

والبحوث ،2016 ،متاح على الرابط اآليت:

http://alwaght.com/ar/
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دعت السلطنة أطراف النزاع يف سوراي إىل بذل مز ٍ
يد من اجلهود الرامية للحل السلمي.
إن ما امتازت به سلطنة عُمان بسبب مواقفها احملايدة واملتوازنة والعقالنية يف إدارة األزمات
أكسبها دور الوساطة يف امللف السوري الشائك ،فهي مل تتورط ابالحنياز للمحور الروسي اإليراين
الداعم لبقاء النظام السياسي يف سوراي من جهة ،ومل تدعم احملور الغريب األمريكي الرافض لبقاء
الرئيس بشار األسد من جهة أخرى ،فضالً عن أن السلطنة ال تؤمن بسياسة احملاور لكنها

استطاعت أن تؤدي دوراً حمورايً ومهماً والسيما وأن األطراف يف احملورين الرافض والداعم لبقاء
الرئيس األسد يتقاطعون يف أمور كثرية وعلى املستوايت السياسية واالقتصادية والعسكرية كافة،
لكن السلطنة أصرت على البحث عن خطة دبلوماسية جتعل منها وسيطاً مقبوالً إقليمياً ودولياً يف
حل امللف السوري ابلشكل الذي يؤدي اإلبقاء على التواصل مع احملورين إبستمرار من أجل إهناء
الصراع الدائر منذ عام .2011
إن تعامل السلطنة مع الواقع يف ملف األزمة السورية خبطوات متزنة وواثقة على وفق
مصاحلها االسرتاتيجية يف احلفاظ على أمن املنطقة من جهة ،ومعاودة إبراز دورها يف األزمة ميثل
خياراً اسرتاتيجياً لطرح مشروعها السلمي يف حل النزاعات يف خضم الفوضى األمنية اليت تشهدها

املنطقة واملناكفات السياسية بني الالعبني الدوليني يف هذه األزمة من جهة أخرى« ،فسلطنة عُمان
جتيد التعاطي مع الواقع بشكل جيعلها طرفاً حمايداً ومؤثراً يف ٍ
آن واحد جتاه القضااي اإلقليمية»،200
وقد استطاعت التوازن بني عالقتها مع سوراي من جهة ودول عربية داخل جملس التعاون اخلليجي
داعمة ألطراف النزاع يف امللف السوري من جهة أخرى ،وكان ذلك عرب بناء صداقة مع دول املنطقة
والعامل أمجع يف انتهاج مبدأ احلوار واالحرتام املتبادل.
كانت هناك العديد من املؤشرات اليت تدل على أن السلطنة تبحث حول إمكانية
 -200حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص.47:
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احلل السياسي السلمي يف األزمة السورية والدفع ابجتاه تبين املواقف األكثر سلمية وواقعية من
أجل احلفاظ على وحدة األرض السورية وعدم إراقة الدماء ،فعلى سبيل املثال «تبادلت السلطنة
الزايرات مع سوراي على مستوى وزراء اخلارجية ،فضالً عن مشاركة السلطنة يف املشاورات املتعلقة

ابلشأن السوري اليت عُقدت يف فيينا ،وسعي السلطنة إىل طرح العديد من املبادرات يف ظل إجياد
حل سياسي سلمي لألزمة مما يساعد ذلك يف القضاء على اإلرهاب» ،201إذ أخذت األزمة يف
التصاعد وظهور مجاعات مسلحة خارج إطار املعارضة مثل جبهة النصرة ،والدولة اإلسالمية يف
العراق والشام (داعش) وغريها من التنظيمات اإلرهابية اليت ترى فيها سلطنة عُمان خطراً يُهدد
أمن املنطقة وزعزعة االستقرار فيها.
أتل سلطنة عُمان أي جهد يف احملافل الدولية واإلقليمية من أجل حل األزمة السورية
مل ُ
بطرق سلمية ،وكذلك دعوة األطراف السورية ودول اجلوار إىل دعم اجلهود الرامية إلعادة األمن
واالستقرار إىل هذا البلد مبا يساعد يف القضاء على اإلرهاب الذي متكن من إجياد موطئ قدم
له يف سوراي ،وما يشكلهُ هذا اإلرهاب من أتثري على األمن اإلقليمي والدويل ،وكذلك مثنت
السلطنة اجلهود املبذولة من قبل املنظمات الدولية واإلقليمية يف مساندة الشعب السوري لتجاوز
حمنته وأكدت على ضرورة بذل املزيد من أجل التخفيف عن املعاانة اإلنسانية للشعب السوري
يف الداخل واخلارج ،وسعت السلطنة إىل إقناع الفرقاء يف األزمة السورية ابجللوس إىل طاولة احلوار
واالحتكام إىل نتائج تلك املباحثات من أجل احلفاظ على مصلحة الشعب السوري وسالمة
ووحدة أراضيه واالبتعاد عن احلل العسكري.
لقد تعاملت سلطنة عُمان مع األزمتني اليمنية والسورية انطالقاً من ثوابتها ومرتكزاهتا يف
 -201مهند أبو عريف ،االزمة السورية والدبلوماسية العُمانية ..مؤشرات ودالالت ،جريدة الدستور املصرية 3 ،تشرين الثاين /
 ،2015متاح على الرابط اآليت:

http://www.dostor.org
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السياسة اخلارجية اليت هتدف إىل إجياد مساحة من احلوار املبين على الثقة بني األطراف املختلف
يف األزمتني ،فضالً عن أخذ دور الوساطة واحلياد الذي من شأنه أن يبلور موقفاً موحداً جتاه حل
األزمة مهما كانت ،فضالً عن عدم االحنياز لطرف دون آخر أو على حساب طرف ،فالسلطنة
تعاملت مع األزمتني بشقني األول :كان على أساس اجلوار اجلغرايف مع األزمة اليمنية فهي متتلك
حدوداً جغرافية معها وتشكل خطراً قريباً عليها ،وإن العمل على إجياد حل سلمي يضمن عدم
التأثري على الوضع الداخلي للسلطنة كان أول األهداف اليت سعت إليها السلطنة يف دورها حلل
االزمة ،فضالً عن ذلك فقد كان هلا دور التوازن يف إدارة األزمة كون اململكة العربية السعودية تقود
التحالف العريب ضد اليمن وهي بدورها جزء من جملس التعاون اخلليجي ،فهذا من شأنه أن خيلق
فجوة يف العالقات بني السلطنة والسعودية ،لكنها استطاعت وحبكمة قيادهتا أن تتعامل مع امللف
هبدوء وإتزان وعدم التأثري على العالقات بني البلدين.

أما الشق اآلخر فيخص األزمة السورية فقد تعاملت معها على أساس إبعاد التهديد عن
أمن منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط بصورة عامة ،فإن ما جيري يف سوراي هو تقاطع مصاحل
لبعض دول اخلليج من جهة وتركيا وإيران من جهة أخرى ،فضالً عن القوى الدولية املتمثلة بروسيا

والوالايت املتحدة ،فحرص السلطنة على احلفاظ على أمن منطقة اخلليج العريب من عدم امتداد
آاثر تلك األزمة إليها من جهة والتزامها مببادئها يف سياستها اخلارجية من حيث عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول من جهة أخرى ،لقد ساعدت السلطنة ودعمت يف االجتاه حنو حل األزمة
سلمياً ،وإبقاء مجيع قنوات االتصال مفتوحة مع أطراف الصراع كافة اليت من شأهنا املسامهة يف
تسوية األزمة والوصول إىل حل خيرج البالد من املأزق السياسي الذي كلف البلد كثرياً على املستوى
االقتصادي واالجتماعي والعلمي والثقايف ،والشروع حنو أتسيس ملرحلة جديدة يكون فيها دور
للجميع مبا فيها األطراف املتصارعة يف بناء سوراي جديدة قائمة على احرتام حقوق اإلنسان واحرتام
احلرايت وتعدد الثقافات ،وهذا ليس ابليسري ما مل تتضافر مجيع اجلهود لتحقيقه.
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املبحث الثالث:
مستقبل أثر احلياد يف السياسة اخلارجية العُمانية
احلياد هو وسيلة ختدم السياسية اخلارجية يف حتقيق أهدافها على املستويني الدويل
واإلقليمي ،وإن ما حيرك السياسة اخلارجية العُمانية هو املصلحة العليا للسلطنة ،وهو ما عرب عنه
السلطان قابوس يف أكثر من حمفل دويل أبن عُمان ترفض أن ترهتن مصاحلها وصداقتها وتعاوهنا
أبي بلد مهما كانت قوته ومكانته؛ وهنا يتضح أن السلطنة تتعامل مع احمليط اإلقليمي واجملتمع
الدويل انطالقاً من احلفاظ على مصاحلها العليا وعدم التدخل ابلشؤون الداخلية هلا ،وقد متكنت
السياسية اخلارجية العُمانية عرب مؤسساهتا خالل عقود مضني يف جعل نفسها حمل ثقة من جانب
خمتلف األطراف ،وهبذا الدور دعمت السلطنة موقفها كوسيط بني األطراف املتعارضة حىت يف
أصعب القضااي وأكثرها حساسية ،وتتبع السلطنة سياسة اسرتاتيجية قائمة على تكوين العالقات
مع األطراف كافة وتوطيدها على املستوايت السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية ،حىت تؤمن
لنفسها حصناً مستقبلي حيفظ وجودها وعمقها االسرتاتيجي واحلضاري والتأرخيي.
«تؤمن سلطنة عُمان مبجموعة من األهداف اليت تسعى من خالهلا لتنفيذ سياستها اخلارجية
وحتقيق أهدافها ،ومنها مبدأ احلياد اإلجيايب جتاه الصراعات الدولية واإلقليمية واخلليجية وعدم
فضال عن اهنا تدعو للتمسك ابحلوار واحللول السلمية يف
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول»ً ،202
حل الصراعات ،وتتصف سياسة السلطنة ابالستقاللية العالية وتنتهج سياسة يغلب عليها حتقيق
التوازن بني االعتبارات املصلحية وااللتزام ابحلياد اإلجيايب والسعي إىل أداء أدوار الوساطة حلل
النزاعات والصراعات بطرق سلمية؛ مما أكسبها استقالل يف حميطها اإلقليمي واستثمار عالقاهتا
مع األطراف كافة يف إنضاج تسوايت إقليمية ألهم امللفات اإلقليمية مع األخذ ابحلسبان احلقائق
اجلغرافية وحدود وقدرات وإمكاانت السلطنة واألطراف املتصارعة.
 -202حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سابق ،ص .90
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ومن هنا نستطيع أن نرسم مالمح السياسة اخلارجية العُمانية املستقبلية من خالل مشهدين:
األول هو فيما لو مت استمرار حيادها على املستوى اخلارجي كما هو عليه اآلن ،أي مبعىن استمرار
أثر احلياد على سياستها اخلارجية ،وأما املشهد الثاين فهو تراجع دور احلياد يف سياستها اخلارجية
أو أثره وتبعات ذلك على املستوى اإلقليمي والدويل يف آن واحد ،وهذا ما حيدده غياب السلطان
وإجياد البديل الذي سيكون قادراً على متابعة املسرية للسياسة اخلارجية للسلطنة والسعي إىل احلفاظ
على املكانة اإلقليمية والدولية وهذا ما سنتطرق له يف هذا املبحث.
املطلب األول:
أثر استمرار احلياد يف السياسة اخلارجية العُمانية
إن املتتبع للمراحل اليت مرت هبا السياسة اخلارجية العُمانية سيجد ذلك الدور البارز
الذي مارسهُ وأمتاز به السلطان قابوس بن سعيد يف بناء األُطر العامة هلا وأتسيسها ،فهو ُيثل
رأس السلطة يف البلد ،وسعى إىل النهوض هبا إىل اعلى مستوايهتا حىت وصلت على ما هي عليه
اليوم« ،فالسياسات املتعبة يف العامل العريب كثرية وترتأوح أمهيتها وخطورهتا على مستقبل بقاء
كيان الدولة ووجودها ،فما بني االستقرار وما بني املصري املهدد تتبع كل دولة سياسة جتمع فيها
مصلحة استقرارها» ،203وبقاء الدولة يف مكانة إقليمية ودولية مميزة تقع على عاتق صناع القرار فيها
وخمرجات النظام السياسي القائم بشكل أساسي.
لقد أصبحت السياسة اخلارجية العُمانية حيادية ومستقلة يف مواقفها ،وهو ما ميزها يف
احمليط اإلقليمي والدويل مبكانة مميزة أهلها أن تكون احملايد والوسيط يف جبهات متباينة وخمتلفة يف
أكثر من موقف أو أزمة ،وهذا بدوره يعود إىل الرؤية السياسية اليت متتلكها القيادة العُمانية يف رسم
 -203سعيد سلطان اهلامشي ،مدنية الدولة واجملتمع يف سلطنة عُمان ..التحدايت واملآالت ،مركز اجلزيرة للدراسات ،متوز/يوليو
.2014
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اخلطوط العريضة لتلك السياسة وجعلها حيادية ومتوازنة وهادئة جتاه أهم القضااي اخلالفية اليت مرت
يف املنطقة ،وهذه السياسة ما هي إال امتداد لسياسة داخلية أكثر توازانً وبيئة اجتماعية مرتابطة
ونسيج اجتماعي متماسك ،فضالً عن املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي الذي كان له الدور األساس يف
تبين سياسة خارجية حيادية على املستويني اإلقليمي والدويل يف آن واحد.

وقد وضعت السلطنة أسس ومرتكزات وثوابت للسياسة اخلارجية العُمانية وبنت على
أساسها مواقف جتاه العديد من القضااي ،فكانت ُتيد التعاطي مع خمتلف امللفات ،وترعى احللول
السلمية يف إدارهتا من جهة ،وأمن املنطقة وأهداف السلطنة العليا من جهة أخرى « ،فقد تفردت
السلطنة جبملة من املواقف اليت بدت بعيدة عن نسق السياسة اخلليجية ،واالبتعاد عن امللفات
والقضااي ذات احلساسية اليت شهدهتا منطقة اخلليج يف األونة األخرية» ،204وكان من وراء تبين
السلطنة مثل هذه املواقف هو التزامها مببادئها وثوابتها يف سياستها اخلارجية ،فضالً عن أن املنطقة
اليت حتيط بعُمان قد أصبحت مضطربة وأقل استقراراً ،فكان اهلدف هو االلتزام بسياسة خارجية
متوازنة وحيادية من أجل التعامل مع االضطراابت وعدم االستقرار حبكمة وفطنة من قبل صناع
القرار وعلى رأسهم السلطان قابوس وإبعاد عدم االستقرار وأتثريه عن السلطنة.
إىل جانب ذلك سعت سلطنة عُمان إىل إعادة دورها كعامل إقليمي نشط ،وحبلول هناية
السبعينيات ،استقر الوضع السياسي الداخلي يف عُمان ،مما مسح هلا بتكريس املزيد من االهتمام
للسياسة اخلارجية وتنفيذ سياسة االستقاللية واحلفاظ على حرية العمل ،واالعتدال والتخلي عن
املواقف املتطرفة ودعم استقرار الوضع االقليمي يف ضمان املصاحل العُمانية للسياسة اخلارجية من جهة،
واحلفاظ على أمن منطقة اخلليج من جهة أخرى« ،وتستمد السياسة اخلارجية العملية يف السلطنة،
 -204بال ،مسار االختالف بني عُمان وجملس التعاون اخلليجي إىل أين؟ ،وحدة الرصد والتحليل السياسي ،مركز صناعة الفكر
للدراسات والبحوث 11 ،يناير  ،2016ص.2:
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جزئياً ،من غريزة البقاء ،أي كيف حتافظ على سيادهتا يف منطقة هتددها املخاطر والتحدايت» ،205
فضالً عن ذلك فقد اجاد السلطان يف جتنب صناعة األعداء وامليل لطرف ما على حساب طرف
آخر ،فضالً عن ذلك اظهرت عُمان مرونة ملحوظة يف تسيري سياستها اخلارجية على اعتبار أبن
توطيد العالقات وبناء الصداقات وجتنب األعداء للحفاظ على االستقرار األمين يف املنطقة.

واستطاعت عُمان أيضاً إقامة عالقات متينة وقوية مع اجلارة إيران وعلى خمتلف املستوايت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية ،مع احلفاظ على مكانة السلطنة يف حميطها
وانتمائها العريب ودورها داخل جملس التعاون اخلليجي ،على الرغم من املواقف السعودية املغايرة
للنظرة العُمانية يف العالقة مع إيران اليت تعدها خطر يهدد أمن اخلليج واملنطقة برمتها ،لكن واجهت
عُمان املواقف العربية حبياد وتوازن دون أن تؤثر فيها حماولة إبراز الدور اإليراين على أنه غري مهدد
أو خطر جتاه الدول العربية ،والسعي إىل خلق تفامهات بني دول اخلليج وإيران اليت من شأهنا خلق
حالة من الدميومة واالستقرار يف املنطقة ،وكان للدور العُماين أمهية يف املفاوضات النووية اإليرانية
أبعد شبح احلرب عن املنطقة بشكل عام.
اليت عقدت بني إيران والدول الكربى والتوصل إىل اتفاق َ
«إن التجربة العُمانية تقدم مثاالً واضحاً على مرونة نظام احلكم ،وإن كان أقرب إىل
امللكية املطلقة على قدرته يف التطوير والتحديث ،لقد قاد السلطان قابوس دولة عُمان واجملتمع
العُماين احملافظ حنو التحديث خبطوات ذكية هادئة وحمسوبة ،وذلك لتجنب أية مفاجأت أو تغريات
جذرية غري مقبولة يف جمتمع حمافظ» ،206وعلى الرغم من وجود بعض املثالب يف النظام السياسي
العُماين ،ومنها غياب األحزاب السياسية ،وضعف دور اجمللس التشريعي ،والقيود املفروضة على
205- Jeffrey A. Lefebvre, Oman’s Foreign Policy in the Twenty-First Century, Journal of Middle
East Policy Council, 2009, http://www.mepc.org/omans-foreign-policy-twenty-first-century

 -206حممد تركي بين سالمة ،عملية التحول الدميقراطي يف سلطنة عُمان ،جملة املنارة ،اجمللد  ،13العدد ،7األردن،2007 ،

ص.74 :
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حرية التعبري ،إال أن هذه التجربة قابلة للتطور والنضوج ،والسيما إن الشعب العُماين يفضل ما
أحرزه من تقدم ،حيث أصبح مؤهالً للمشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياته ومستقبله.
إن إدارة السياسة اخلارجية هبذا الشكل من احلياد واالستقرار واحلكمة سيُعطي السلطنة
أمد أطول ألثر احلياد،؛ وابلتايل أن هذا املشهد املرجح الذي اعطى البالد سيادة كاملة هلا
وساعدها على احلفاظ على استقالليتها ومرونة سياستها اخلارجية ومواقفها اإلقليمية والدولية
سيستمر ،فسيجعلها على مستوى من الفاعلية وإن مل تكن ابرزة بشكل عام ،إال أن ذلك يكون
من خالل إدارة السياسة اخلارجية ابلنحو املوجود حالياً يف السلطنة ،الذي سيساعدها على البقاء
متوازنة سياسياً واقتصادايً وعسكرايً ودبلوماسياً ،وهذا من شأنه يبقي سلطنة عُمان مبنأى عن
التجاذابت السياسية اإلقليمية والدولية ،وستتعامل مع املواقف اإلقليمية والدولية مبستوى ٍ
عال
من اهلدوء والكياسة الذي من شأنه أن يساعد على احلفاظ على املنجزات على خمتلف الصعد
ومبختلف اجملاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والعمل على تطوير دور احلياد مبا
يضمن أمن املنطقة بشكل خاص ،وحفظ األمن والسلم الدويل بشكل عام.
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املطلب الثاين:
أثر تراجع دور احلياد يف السياسة اخلارجية العُمانية
«ينص النظام األساسي العُماين على جعل احلكم وراثياً يف ذرية السيد تركي بن سعيد بن
سلطان ،وليس ألبناء السلطان احلاكم» ،207ويف ظل الوضع الصحي للسلطان قابوس الذي يدخل
عامهُ السادس والسبعني وهو يف حالة صحية ال تبدو جيدة ،ويف ظل عدم وجود ورثة مباشرين له
إذ ليس لديه أبناء وال إخوة أو أشقاء يقوم بدعمهم لتويل املنصب من بعده -فإن القلق يتزايدحول مدى سالسة انتقال احلكم بعد السلطان قابوس ،وهو ما يضع بدوره العديد من عالمات
االستفهام حول مستقبل احلياد يف السياسة اخلارجية العُمانية ،إذا ما كانت ستحافظ على طابعها
القابوسي أم ال.
استطاعت السلطنة إبدارهتا لتكون حليفاً دبلوماسياً مهماً يف املنطقة ولديها الكثري من
األصدقاء على املستوى اإلقليمي والدويل ،فضالً عن أن «أحد الشواغل ذات الصلة من منظور
السياسة اخلارجية األمريكية هو مسألة اخلالفة يف عُمان ،فمن املهم أن تسأل عما إذا كان احلاكم
وفضال عن ذلك ساعد السلطان
الذي سيخلف قابوس سيستمر يف نفس االجتاه أم ال»ً ،208
قابوس على انضمام مسقط إىل جملس التعاون اخلليجي وتقوية العالقات العُمانية – السعودية ،وبناء
عالقات قوية مع إيران على الرغم من التنافس السعودي اإليراين يف املنطقة منذ الثورة اإليرانية عام
 ،1979وأصبحت مسقط يف عهد قابوس حماوراً جيداً يف القضااي اخلالفية على املستوى اإلقليمي
والدويل ،وكانت هذه العوامل هي بفضل القيادة القوية والرؤية املستقبلية الواضحة يف السلطنة وما
تزال« ،ويف الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه سلطنة عُمان يتخوف الكثريون من عدم قدرة مسقط
 -207النظام األساسي للدولة ،مرسوم سلطاين رقم  ،96 / 101الباب األول ،املادة  ،5وزارة الشؤون القانونية ،متاح على الرابط:

http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
208- Arslanian, A. H ,The Sultanate of Oman: Sons and Daughters, Digest of Middle East
Studies, 22(1), pp. 8-12, 2013.
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على مواصلة تلك النجاحات دون توجيه قابوس بصورة مباشرة»  ،فهو ميتلك مقبولية وحيرتمهُ
الشعب العُماين كثرياً ،وهذا ما يتم التخوف منه فيما اذا كان خليفته يتمتع هبذا الدور ام ال الذي
ما يزال شخصية جمهولة ،وعليه أن يتحلى ابلرؤية السياسية واالقتصادية الصحيحة ،وهذا ال يلغي
دور املؤسسات السياسية واالقتصادية داخل السلطنة ،لكن حتماً غياب رؤية السلطان قابوس
الشاملة والبعيدة سيكون هلا األثر البالغ على سياسة البالد اخلارجية بشكل عام.

يف ظل تراجع دور احلياد سيعمل جريان عُمان يف وضع اعتبارات للفرص احملتملة يف رسم مستقبل

البالد أو توجيهه ،وستعمل اململكة العربية السعودية على تعزيز موقفها اإلقليمي يف دعم مسقط وجلبها
إىل دائرة نفوذها اعتماداً على ثرواهتا من النفط والغاز عرب استثمارات سعودية يف السلطنة أو دعوة
السلطنة إىل إقامة املشاريع االستثمارية واالقتصادية يف اململكة ،كون هذه املشاريع هي مبنزلة احلصن
الذي يقي املنطقة من االضطراابت املستقبلية احملتملة يف حال غياب التفاهم واألتفاقات ،وكذلك
ستعمل السعودية من احلد من فرص التنسيق اإليراين يف املنطقة خاصة إذا ما نظران إىل التوترات ما بني
اململكة وقطر ،وكذلك اخلوف من انتقال االضطراابت يف البحرين واليمن إليها ،فهي تسعى إىل احلفاظ
وتعزيز املوقف العُماين جتاه اململكة وكسب ود الشعب العُماين ورضاه اجتاهها.
إن مسألة اخلالفة يف السلطنة هي من ستحدد مسار أثر احلياد وتراجعه ،وهي تبدو واضحة
على الورق ،ولكنها مل تنفذ من قبل؛ أي إن السلطنة مل تعهد قد تغري السلطان لتتضح الصورة
اآلن« ،فمن الناحية العملية ال خيتلف نظام احلكم يف عُمان اليوم عن امللكيات اخلليجية اآلخرى
من حيث كونه نظاماً وراثياً ينتقل احلكم فيه من األب إىل االبن أو من األخ إىل األخ أو القريب
من الدرجة األوىل ،ويرتك احلق مفتوحاً ألهل احلل والعقد من أعضاء جملس العائلة املالكة يف اختيار
فضال عن عدم وجود ويل للعهد؛ ألن ذلك خيالف املنطلقات الفكرية املؤسسة
احلاكم اجلديد»ً ،210
209-Ibid.

 - 210حممد اليحيائي ،عودة السلطان قابوس :تساؤالت املستقبل وضماانت انتقال احلكم ،مركز اجلزيرة للدراسات ،تقرير نيسان
 ،2015ص.3 :
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ملفهوم احلكم يف عُمان الذي يذهب به املذهب اإلابضي ذي األغلبية فيها من أن «احلاكم يُنتخب
ابلتشاور بني أهل احلل والعقد من علماء األمة ،وإن مبدأ االستخالف أو والية العهد هو مبدأ
خمالف للشريعة اإلسالمية من وجهة نظرهم» ،211إال أن مثة أموراً ثالثة طرأت يف عهد السلطان
قابوس جعلت من آلية انتقال احلكم أكثر مأسسة ودستورية من السابق هي:212

1 )1حتديد مدة فراغ السلطة ،بعد شغر منصب السلطان بثالثة أايم فقط هي املدة الزمنية
احملددة جمللس العائلة املالكة للتشاور فيما بينها واختيار من يرونه مناسباً لشغل املنصب.
2 )2إشراك املؤسستني التشريعية ممثلة برئيس جملس الدولة املعني ورئيس جملس الشورى واملؤسسة
ُ
القضائية ممثلة برئيس احملكمة العليا يف تثبيت السلطان اجلديد املوصى به يف رسالة السلطان يف حال
عدم االتفاق يف جملس العائلة املالكة.
3 )3إلزام السلطان اجلديد بتأدية قسم اليمني قبل ممارسة صالحياته.
وتوضح بعض التقارير الصادرة داخل عُمان أو خارجها أبن «من بني اخللفاء احملتملني
للسلطان قابوس هم :ابن ِ
عمه اسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد انئب رئيس الوزراء لشؤون
العالقات والتعاون الدويل واملمثل اخلاص للسلطان ذو الثالثة والستني ،وشهاب بن طارق آل سعيد
مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية السلطانية العُمانية ،وأخرياً هيثم بن طارق آل سعيد وزير
الرتاث والثقافة» ،213وهؤالء مجيعهم قد تقلدوا مناصب دبلوماسية رفيعة وكانوا قريبني من إدارة
السلطان قابوس للسياسة اخلارجية للبالد ،فضالً عن أنه ال توجد توقعات بتغيريات كبرية يف سياسة
البالد اهلادئة واملنفتحة على كل األطراف يف مرحلة ما بعد قابوس ،مبعىن أن دور احلياد لن يرتاجع
 -211سيف بن عدي املسكري ،اإلمامة والصراع على السلطة يف عُمان أواخر دولة اليعاربة ،بيت الغشام للنشر ،مسقط،
 ،2015ص.49 :
 -212يُنظر :حممد اليحيائي ،عودة السلطان قابوس :تساؤالت املستقبل وضماانت انتقال احلكم ،مصدر سابق ،ص.4 :

213- Dokoupil, M, Succession question fuels uncertainty in Oman. Retrieved December 3, 2015,
from Reuters:
http://www.reuters.com/article/us-oman-succession-idUSBRE84N0K420120524#4M14H9OBC
ft6idZj.97
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كثرياً عما هو عليه اآلن.
وبغض النظر عمن خيلف السلطان قابوس ،فإنه سيواجه التحدي املتمثل يف اكتساب
الشرعية احمللية واحلفاظ على الدبلوماسية االسرتاتيجية العمانية ،وال ميكن للمرء إال أن يقرر ما إذا
كانت السياسة اخلارجية يف عُمان مركزية يف أيدي قلة من الناس ،أو أن تكون مؤسسية بطريقة
تكفل االستمرارية عند استبدال صناع القرار احلاليني بقرارات جديدة ،وأخرياً ،ميكن القول :إن
السياسة اخلارجية كانت مثمرة ألهداف السلطنة الوطنية واإلقليمية ،فإن أي خليفة مضطر إىل اتباع
اجتاه السياسة نفسه ،حىت وإن كانت مبستوى أقل.
وبعيداً عن الوساطة أو احلياد ،فمن غري املرجح أن تضع عُمان نفسها طوعاً يف وسط
التوترات السعودية  -اإليرانية يف املنطقة ،وبدالً من ذلك ،من املرجح أن تتبع السلطنة هنجاً ذا

شقني يف حال تراجع دور احلياد املتبع يف سياستها اخلارجية فستعمل على االستفادة من مكانتها
كطرف حمايد لتصبح اجلسر الرئيسي بني إيران ودول جملس التعاون اخلليجي ،مع تعزيز تعاوهنا
االقتصادي مع طهران وتكثيف التعاون األمين مع الغرب ،أو أن قيادة التفاضل والتكامل يف
السلطنة هي أيديولوجية اثبتة ،والسلطة حريصة دوماً على النفوذ السياسي اإلجيايب يف املنطقة،
وتنظر السلطنة إىل عالقتها اإلقليمية بنظرة من شأهنا أتمني املنطقة وإبعاد خطر انتشار األيديولوجية
السلفية الذي تتشاطرهُ مع إيران بوجهة النظر هذه.

لعل تراجع أثر احلياد يف السياسة اخلارجية للسلطنة لن يكون كبرياً ،والسيما أن القيادة
و َ
اجلديدة اليت ستحل حمل السلطان قابوس تتمتع بقدر ٍ
كاف من احلكمة واملرونة للتعامل مع
مرحلة ما بعد السلطان قابوس من أجل احلفاظ على املكتسبات السياسية واالقتصادية واألمنية
واالجتماعية اليت حتققت ،وإن أي تفريط بذلك سيؤدي إىل تراجع دور السلطنة واضعاف مكانتها
اإلقليمية والدولية على ٍ
حد سواء.
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اخلامتة
خلصت الدراسة إىل أمهية دور احلياد يف السياسة اخلارجية للسلطنة ،وأثبتت فرضية الدراسة
أن السياسة اخلارجية العُمانية أتثرت وبنحو واضح بدور احلياد؛ ونتيجة لذلك اتسمت سياستها

اخلارجية ابلثبات واحلياد اإلجيايب ،واالستمرارية من حيث طابعها اهلادئ والواسع جتاه خمتلف
الدول اإلقليمية القريبة بسلطنة عُمان ،وكذلك مالحظة نشاطها من خالل الوساطة يف األزمات
اليت عصفت يف املنطقة ،وجنحت سلطنة عُمان يف سياستها اخلارجية بتحقيق التوازن والتوفيق بني
عالقاهتا مع الدول اجملاورة اخلليجية منها وغري اخلليجية وبشكل واضح مع إيران ،فضالً عن خلق
حالة من التوازن يف عالقة السلطنة بني الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا ،مما مل يؤثر بوضوح
حنو عالقتها اخلارجية بشكل كبري.
فقد ساعد الفكر السياسي للسلطان قابوس وتوجهاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية
جتسيد اخلطاب السياسي املعتدل للسلطنة إىل حتقيق وظيفته يف حتقيق التنمية على
من خالل ّ
املستوى االقتصادي والسياسي الذي يعكس عن اسرتاتيجية واضحة املعامل من اجل بناء السلطنة
على أسس صحيحة استطاعت من خالهلا الوصول ابلسلطنة على ما هي عليه اليوم على املستوي
الداخلي أو اخلارجي ،وكذلك بناء مؤسسات تنموية ذات فاعلية ،وهذا بدوره عزز من دور
السلطنة ذي التوجه العريب واإلسالمي يف حميطها العريب من خالل سياسية خارجية انجحة ومتوازنه
وحيادية ،فضالً عن جتاوز املتغريات اليت من شأن أن جتعل من السلطة ختوض يف غمار الصراعات
أو اخلالفات والدخول يف حساابت غري حمسوبة مما سيكون له األثر السليب جتاه السلطنة.
وعملت جاهدة على تقريب وجهات النظر بني األطراف املتنازعة ،وأوجدت مكاانً مهماً
هلا يف الساحة اإلقليمية والدولية يف ظل املتغريات اليت حصلت يف منطقة الشرق األوسط ،وسعت
إىل عدم االحنياز واحلياد اإلجيايب ورفض سياسة احملأور ،واختذت من «الدبلوماسية املرنة» مرتكزاً
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هلا على املستوى اخلارجي ،اليت أيقنت فيها وسيلة انجعة ميكن من خالهلا حتقيق األهداف اليت
تصبو إليها يف سياستها اخلارجية .وإن سياسة السلطنة اخلارجية وعلى الرغم من املتغريات السياسية
واالقتصادية اليت عصفت يف املنطقة والعامل ،فإهنا مل تتغري وأخذت طابع احلياد وسيلة يف حتقيق
غاايهتا وأهدافها ،وكذلك رسم سياسة خارجية قائمة على إقامة أفضل العالقات على وفق حتقيق
املصاحل والنأي ابلنفس عن التدخل بشؤون الدول الداخلية واحرتام القوانني واألعراف الدولية.
وقد فرض املوقع أو الواقع اجلغرايف لسلطنة عُمان يف السياسات اليت تبنتها السلطنة طيلة
العقود األربعة املاضية ،حجم املوارد املادية والبشرية اليت متتلكها السلطنة ،فضالً عن حجم الدولة
وطبيعة النظام السياسي احلاكم فيها ،وقد تعاملت مع هذا الواقع اجلغرايف الذي تتمتع به على
وفق إدارة حديثة ،وفهماً منها للواقع الذي طرأت عليه عدة متغريات يف املنطقة اليت اتسمت
ابالضطراابت بني احلني واآلخر ،وإدراك مدى أمهية موقعها اجلغرايف يف التفاعالت السياسية
اخلارجية واالنفتاح حنو البلدان العربية بعد أن عاشت عُمان عزلة ملدة طويلة على املستوايت
كافة ،وأدركت أن من الضروري تبين اسرتاتيجية قائمة على أساس التنظيم والتخطيط يف سياستها
اخلارجية ،وهذا ما سعت إىل حتقيقه القيادة العُمانية من خالل انتهاج االنفتاح على العامل اخلارجي
ومد جسور التواصل بني السلطنة والدول القريبة والبعيدة عنها.

وأخرياً فإن هدف سلطنة عُمان على املستوى اخلارجي هو احلفاظ على قد ٍر ٍ
عال من
العالقات القائمة على االحرتام املتبادل يف املصاحل وعدم الدخول يف سياسة احملاور واحلفاظ على
مكانتها اإلقليمية والدولية ،وحتقيق هذا اهلدف امتاز ابحلكمة والكياسة الذي اعتمد بدوره على
سياسة خارجية انجحة يف الوقت نفسه ،فضالً عن التعاون املشرتك بني الدول اجملاورة؛ من أجل
بناء شراكات اسرتاتيجية قائمة على حفظ املصاحل وحتقيق التنمية بني شعوب هذه الدول على وفق
قوانني النظام الدويل وقراراته.
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االستنتاجات:
1 )1استطاعت سلطنة عُمان أن توظف مواردها وإمكانياهتا فضالً عن املواءمة بني العوامل السياسية
واالجتماعية واجلغرافية مبا ينسجم ومبادئها يف سياستها اخلارجية.
2 )2قدمت سلطنة عُمان يف سياستها اخلارجية القائمة على االعتدال والتوازن والواقعية واحلياد
أمنوذجاً يف التعامل مع األزمات املختلفة اليت ظهرت يف املنطقة والسيما مبنطقة الشرق األوسط
مثل (األزمة اليمنية والسورية) ،ووساطتها يف امللف النووي اإليراين.
3 )3إن سياسة االنفتاح يف عالقات عُمان اخلارجية اليت ُحددت إطارها ،كان هلا األثر الواضح يف
توثيق عالقة السلطنة مع اجملتمع الدويل.
4 )4إن إقامة عالقات متوازنة خليجياً وعربياً ودولياً أاتح للسلطنة احلفاظ على مصاحلها الوطنية
وأدت هبا إىل بناء دولة مزدهرة ومكنتها من استعادة مكانتها التأرخيية ومد جسور عالقاهتا
وتدعيمها.
5 )5انفردت سلطنة عُمان بعالقات مميزة مع إيران أظهرت فيها مدى قدرهتا على التوازن يف إقامة
العالقات والتوفيق بني العالقة مع إيران من جهة ،ودول جملس التعاون اخلليجي من جهة
أخرى ،فضالً عن احملافظة على عالقاهتا مع الوالايت املتحدة وبريطانيا والسيما يف جانبها
األمين.
6 )6إن التكوين املذهيب لسلطنة عُمان ذا األغلبية اإلابضية جنّبها الدخول يف الصراعات املذهبية
املتأججة السنية-الشيعية يف املنطقة ،وكان هذا بدوره عامل استقرار للسياسة الداخلية يف
البالد اليت أسهمت يف تبين رأي موحد إزاء املواقف الدولية أو اإلقليمية.

160

سلطنة عُمان ..مواقفها اإلقليمية والدولية واحلياد يف سياستها اخلارجية

7 )7اتصفت سياسة السلطنة على املستوى اخلارجي ابلثبات واحلياد يف معاجلتها ملواقف الصراع
واألزمات على املستويني اإلقليمي والدويل ،فضالً عن قدرهتا على مواجهة التحدايت القائمة
يف املنطقة اليت كان هلا أثر ابلغ على شعوب تلك املنطقة عموماً وعلى أنظمتها السياسية
خصوصاً.
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املصادر:
أوالً :الواثئق:
1.1النظام األساسي للدولة ،الباب األول ،الدولة ونظام احلكم ،املادة .1
2.2النظام األساسي للدولة ،الباب الرابع ،رئيس الدولة ،املادة .41
3.3النظام األساسي للدولة ،مرسوم سلطاين رقم  ،96 / 101الباب األول ،املادة  ،٥وزارة
الشؤون القانونية ،متاح على الرابط اآليت:
http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
4.4اخلطاب السامي مبناسبة افتتاح الفرتة الثانية جمللس الشورى يف .1994 /12/ 26
5.5اخلطاب السامي جلاللة السلطان قابوس بن سعيد.1973/ 11/ 18 ،
اثنياً :املوسوعات:
1.1أمل ايزجي ،املوسوعة العربية ،سوراي ،جملد .8
2.2املوسوعة العربية العاملية ،بريوت ،مؤسسة اعمال للنشر والتوزيع ،1999 ،اجمللد .8
3.3خالد بن سلطان بن عبد العزيز ،حركة عدم االحنياز ،موسوعة املقاتل ،العدد .2015 ،16
ُ
4.4حممد بن عبد هللا احلارثي ،موسوعة عُمان -الواثئق السرية ،اجمللد السادس ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت.2007 ،
5.5انظم عبد الواحد اجلاسور ،موسوعة علم السياسة ،الطبعة  ،1دار جمدألوي للنشر،
اجمللد ،1عمان.2009 ،
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6.6أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،احملقق :عبد السالم حممد هارون،
معجم مقاييس اللغة ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م ،كتاب احلاء.
 7.إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزايت ،وحامد عبد القادر ،وحممد النجار ،املعجم الوسيط،
جممع اللغة العربية  -القاهرة ،دار الدعوة.2004 ،
اثلثاً :الكتب العربية:
1.1أمحد اثبت ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية العُمانية ،أعمال املؤمتر العلمي الرابع،
منشورات جامعة آل البيت ،جامعة آل البيت ،األردن.2007 ،
2.2أمحد نوري النعيمي ،السياسة اخلارجية ،ط ،1دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن.2011 ،
3.3أمحد نوري النعيمي ،عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الوالايت املتحدة األمريكية
أمنوذجاً ،دار زهران ،عمان.2013 ،
4.4بسمة مبارك سعيد ،التجربة الدستورية يف عُمان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت،
.2013
5.5مجال زكراي قاسم ،دولة أبو سعيد يف عُمان وشرق أفريقيا  ،1861 - 1741مكتبة القاهرة
احلديثة ،القاهرة.1968 ،
6.6ثناء فؤاد عبد هللا ،آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية،
ط ،1بريوت.1997 ،
7.7حامد ربيع ،نظرية السياسة اخلارجية ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة.1973 ،
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8.8خالد املشاقبة ،مؤسسات وأجهزة الدبلوماسية العُمانية واقع وتطلعات ،أعمال املؤمتر العلمي
الرابع ،وحدة الدراسات العُمانية ،جامعة آل البيت ،2005 ،منشورات جامعة آل البيت،
األردن .2007
 9.9رايض جنيب الريس ،اجلانب األخر للتأريخ :اسفار صحايف يف طريق العامل ،رايض الريس
للكتب والنشر ،بريوت.2007 ،
 .10ريهام الرؤوف حممد ،السياسات اخلارجية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2007 ،1
 .11سعد أبو دية ،السياسة اخلارجية يف عهد السلطان قابوس  ،1970-1998ط  ،1دار
البشر ،عمان.1998 ،
 .12رايض جنيب الريس ،ظفار قصة الصراع السياسي والعسكري يف اخلليج العريب 1970-
 ،1976ط  ،1مركز اخلليج للتنمية ،لندن.2008 ،
 .13سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،العاتك لصناعة الكتاب ،ط  ،5القاهرة،
.2010
 .14سعيد أبو عباه ،الدبلوماسية أترخيها مؤسساهتا أنواعها قوانينها ،دار شيماء للنشر والتوزيع،
ط  ،1عمان ،األردن.2009 ،
 .15عبد العباس فضيخ العزيري ،النفط والتطور السياسي واالقتصادي لسلطنة عُمان -دراسة
تطبيقية يف اجلغرافيا السياسية ،ط ،1دار صفاء للنشر ،عمان.1999 ،
 .16سيف بن عدي املسكري ،اإلمامة والصراع على السلطة يف عُمان أواخر دولة اليعاربة ،بيت

الغشام للنشر ،مسقط.2015 ،
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 .17عبد الفتاح أبو عليه ،خمتارات من واثئق اتريخ عُمان احلديث ،قراءة يف واثئق األرشيف
األمريكي ،الرايض.1994 ،
 .18عبد القادر حممد فهمي ،املدخل لدراسة االسرتاتيجية ،دار جمدالوي ،ط  ،2عمان.2011 ،
 .19عبد احلميد املوايف ،عُمان :بناء الدولة احلديثة ،مؤسسة األهرام ،القاهرة.2002 ،
 .20عمار بوحوش ،تطور النظرايت واألنظمة السياسية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
.1984
 .21مازن إمساعيل الرمضاين ،السياسة اخلارجية (دراسة نظرية) ،كلية العلوم السياسة  /جامعة
بغداد.1991 ،
 .22حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية للدول ،ط  ،2دار اجليل ،بريوت.2001 ،
 .23حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية للدول ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط ،2
.1998
 .24حممد حافظ غامن ،مبادئ القانون الدويل العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1972 ،
 .25مىن سامل سعيد جعبوب ،قيادة اجملتمع حنو التغيري التجربة الرتبوية لثورة ظفار (1969
 ،)-1992مركز دراسات الوحدة العربية ،ط  ،1بريوت.2010 ،
 .26جمموعة مؤلفني ،الربيع العُماين :قراءة يف الدالالت والسياقات ،دار الفارايب ،بريوت.2013 ،
 .27هادي حسن محودي ،الفكر السياسي العماين :من الثوابت إىل املتغريات ،ط ،1رايض الريس
للكتب والنشر ،لندن -قربص.1993 ،
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 .28عادل ثجيل البديوي ،اإلدراك االسرتاتيجي للوالايت املتحدة االمريكية دراسة يف املبادئ
اجليوبوليتيكيا ،دار اجلنان للنشر والتوزيع ،ط ،1األردن.2015 ،
رابعاً :الكتب املرتمجة
1.1هبجت قرين وعلي الدين هالل ،السياسات اخلارجية للدول العربية ،ترمجة (جابر سعيد
عوض) ،ط ،2مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاهرة.2002 ،
2.2لويد جنسن ،تفسري السياسة اخلارجية ،ترمجة (حممد بن أمحد مفيت وحممد السيد سليم)،
ط  ،2عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك سعود ،السعودية.1989 ،
3.3مكسيم لوفابفر ،السياسة اخلارجية األمريكية ،ترمجة (حسني حيدر) ،ط ،1عويدات
للنشر والطباعة ،بريوت.2006 ،
خامساً :الدورايت
1.1أمحد عارف الكفارنة ،العوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية ،جملة
دراسات دولية ،العدد  ،42اجلزائر.
2.2أنور عادل حممد ،دبلوماسية الوساطة (السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان امنوذجاً) ،جملة
أحباث اسرتاتيجية ،مركز بالدي للدراسات واألحباث االسرتاتيجية ،العدد  ،10بغداد.2015 ،
3.3أمين السيد عبد الوهاب ،االنتخاابت العُمانية وخصوصية التجربة ،جملة السياسة الدولية،
العدد  ،131مؤسسة االهرام ،مصر.1998 ،
4.4إمساعيل صربي مقلد ،اختاذ القرارات يف السياسة اخلارجية ،جملة السياسة الدولية ،العدد
.14
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5.5آمال عربيد ،دول عدم االحنياز بني االلتزام ابحلياد واالحنياز ،جملة العامل ،العدد ،520
.2012
6.6حافظ علوان محادي ،الثوابت واملتغريات يف العالقات اإليرانية العُمانية ،قضااي سياسية،
جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية ،العددان  ،20 - 19بغداد.2010 ،
7.7حممد محد القطاطشة وعمر محدان احلضرمي ،الثوابت واملرتكزات يف السياسة اخلارجية
العُمانية ،جملة املنارة ،جامعة آل البيت – األردن ،جملد  ،13عدد .2007 ،4
8.8حممد عبد الرمحن يونس العبيدي ،حول انتخاابت جملس الشورى يف سلطنة عُمان
 ،2007جملة متابعات إقليمية ،العدد  ،1مركز الدراسات اإلقليمية جامعة املوصل ،العراق،
.2008
9.9ودودة عبد الرمحن ،ختطيط السياسة اخلارجية نظرية حتليلية ،جملة السياسة الدولية ،العدد
.1982 ،69
	 10.وزارة األوقاف املغربية ،مبادئ وحقائق يف حياة اجلماعة احليادية الدولية ،جملة دعوة احلق،
العدد  ،60املغرب.2017 ،
	 11.حممد تركي بين سالمة ،عملية التحول الدميقراطي يف سلطنة عُمان ،جملة املنارة ،اجمللد
 ،13العدد ،7األردن.2007 ،
	 12.عبد الرضا علي اسريي ،التحول الدميقراطي يف دول جملس التعاون اخلليجي ،جملة
السياسة الدولية ،العدد  ،167مؤسسة االهرام ،القاهرة ،مصر.2007 ،
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سادساً :أطاريح الدكتوراه ورسائل املاجستري
1.1إايد خلف عمر الكعود ،اسرتاتيجية القوة الناعمة ودورها يف تنفيذ السياسة اخلارجية
األمريكية يف املنطقة العربية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق
األوسط ،عمان.2016 ،
2.2محود بن عبد هللا الوهييب ،أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة عُمان
( ،)2011 - 1970رسالة ماجستري غري منشوره ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق
األوسط ،2012 - 2011 ،األردن.
3.3رؤى بديوي محزة عبيد ،السياسة اخلارجية العُمانية اجتاه الوالايت املتحدة األمريكية يف
عهد السلطان قابوس بن سعيد ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية العلوم السياسية – اجلامعة
املستنصرية.2017 ،
4.4صاحل غامن حسني شذر ،مواقف الدول العربية من املتغريات السياسية يف العراق بعد عام
 ،2003رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم السياسية – اجلامعة املستنصرية ،بغداد.2015 ،
5.5سعيد جميد دحدوح ،النظام السياسي يف سلطنة عُمان ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة)،
كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد.1999 ،
6.6طاهر بن علي بن طاهر مقيبل ،أثر احملددات اجلغرافية والتأرخيية واالقتصادية يف السياسة
اخلارجية العُمانية ( )2008 - 1970رسالة ماجستري -غري منشورة ،كلية الدراسات العليا،
اجلامعة األردنية.2010 ،
7.7علي بن سليمان الدرمكي ،التنمية السياسية ودورها يف االستقرار السياسي يف سلطنة
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عُمان  ،2012 - 1981رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق
األوسط ،األردن.2012 ،
8.8موسى حممد طويرش ،رجل من الدولة يف العامل الثالث ودوره يف السياسة اخلارجية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،معهد الدراسات القومية واالشرتاكية – اجلامعة املستنصرية ،بغداد.1989 ،
9.9حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات
اإلقليمية  ، 2016 - 2005رسالة ماجستري (غري منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،كلية
اآلداب والعلوم.2017 ،
 .10خيام حممد الزعيب ،العالقات اإليرانية السورية  ،2004 - 1979رسالة ماجستري (غري
منشورة) جامعة أصفهان -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.2005 ،
 .11فيصل بن سعيد بن امحد رواس ،السياسة اخلارجية العُمانية بني التحالفات والتوازانت من
عام  ،2000 - 1970رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الدراسات العليا  -اجلامعة األردنية،
عمان.2005 ،
سابعاً :التقارير والدراسات
1.1ثراي بنت اثين اخلايفية ،التخطيط ودوره يف التنمية املستدامة ،تقرير اجمللس األعلى للتخطيط يف
عُمان ،نوفمرب /تشرين الثاين  ،2014عُمان.
2.2جوزيف كشيشيان ،رؤية من اخلارج ،بعض مميزات السياسة اخلارجية :االستقاللية يف محاية
املصلحة الوطنية ،حماضرات الدورة الثالثة عشرة ،وزارة اخلارجية ،املعهد الدبلوماسي العُماين.
3.3سعيد سلطان اهلامشي ،مدنية الدولة واجملتمع يف سلطنة عُمان ..التحدايت واملآالت ،مركز
اجلزيرة للدراسات ،متوز .2014
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4.4عباس هاشم ،السياسات اخلارجية للدول األسكندانفية ـ األمن واحلياد ،تقرير ،بغداد.2015 ،
5.5عُمان  ،95مؤسسة عُمان للصحافة والنشر واألنباء واإلعالم ،وزارة اإلعالم ،سلطنة عُمان،
.1995
6.6عمر احلسن ،جملس التعاون اخلليجي :دواعي التأسيس من وجهة النظر الرمسية ،مركز اجلزيرة
للدراسات.2015 ،
7.7عمر الشهايب وآخرون ،الثابت واملتحول :اخلليج بني الشقاق اجملتمعي وترابط املال والسلطة،
مركز اخلليج لدراسات التنمية ،بريوت.2014 ،
8.8مسار االختالف بني عُمان وجملس التعاون اخلليجي إىل أين؟ ،وحدة الرصد والتحليل
السياسي ،مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث 11 ،يناير /كانون الثاين.2016 ،
9.9حممد اليحيائي ،عودة السلطان قابوس :تساؤالت املستقبل وضماانت انتقال احلكم ،مركز
اجلزيرة للدراسات ،تقرير ،ابريل /نيسان .2015
1010مصطفى شفيق عالم ،هنج استقاليل :سياسة عُمان اخلارجية يف سياقات إقليمية
استقطابية ،املركز اإلقليمي للدراسات االسرتاتيجية ،العدد .2015 ،3947
 1111وزارة اإلعالم العُمانية ،النطق السامي ،مطابع دار جريدة عُمان للصحافة والنشر،
مسقط.1995 ،
 1212أداء سلطنة عُمان يف األزمة السورية بني الوساطة واحلفاظ على العالقات السياسية ،مركز
نور للدراسات والبحوث.2016 ،
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 1313التنافس واخلالفات احلدودية بني دول جملس التعاون اخلليجي ،مركز الناطور للدراسات
واألحباث.2012 ،
1414بسام صالح ،الدبلوماسية اهلادئة :عُمان وإدارة العالقات يف إقليم مضطرب ،املركز العريب
للبحوث والدراسات.
 1515مصطفى شفيق عالم ،هنج استقاليل :سياسة عُمان اخلارجية يف سياقات إقليمية
استقطابية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية.2015 ،
1616اثمناً :الصحف
1717إبراهيم انفع ،عشر حقائق اقتصادية عن سلطنة عُمان ،موقع رصيف .2014 ،22
1818صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية :السمات واملستقبل ،صحيفة مصر
العربية ،القاهرة.2015 ،
1919السياسة اخلارجية العُمانية ،أسس ومنطلقات اثبتة ،صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان25 ،
أكتوبر /تشرين األول.2016 ،
2020بدر اإلبراهيم ،يف فهم السياسة العُمانية ،صحيفة العريب اجلديد.2015/ 11/ 23 ،
2121جريدة السياسة الكويتية ،الكويت.1986 - 2 - 1 ،
2222خطاب السلطان قابوس اثناء احلرب العراقية – اإليرانية ،لصحيفة األهرام املصرية ،القاهرة،
 20يناير /كانون الثاين.1985 ،
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2323سامل بن محد اجلهوري ،دور ابرز يف دعم القضية الفلسطينية ووحدة األمة العربية وتقريب
وجهات النظر ،صحيفة عُمان ،سلطنة عُمان ،األحد 30 ،ابريل /نيسان.2017 ،
2424شهرية سلوم ،السلطان املطلق يعتصم ابحلياد ليحفظ البيت العُماين ،صحيفة األخبار
اللبنانية ،العدد  ،2131لبنان.2013 ،
2525صحيفة إرم نيوز ،رحلة السلطان قابوس العالجية تعيد القلق واملخاوف لعُمان14 ،
فرباير /شباط ،عُمان.2016 ،
2626صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية – عُمان بني اخلليجيني وإيران ،صحيفة
مصر العربية ،القاهرة.2015 ،
 2727صالح عبد اللطيف ،السياسة اخلارجية العُمانية :السمات واملستقبل ،صحيفة مصر
العربية ،القاهرة.2015 ،
 2828عاصم السيدي ،املواقف العُمانية واضحة ال غموض فيها ،صحيفة الشرق األوسط
السعودية ،العدد .2016 ،13845
 2929عماد عنان ،هل خترج عُمان من جملس التعاون ،صحيفة نون بوست ،السعودية،
.2016
 3030فوزي عبد الرحيم ،حول السياسية اخلارجية العراقية ،صحيفة العامل اجلديد ،العراق14 ،
أيلول /سبتمرب2016 ،
 3131يف حماولة فهم الدور احلقيقي لسلطنة عُمان يف املنطقة ،صحيفة نون بوست ،السعودية،
.2016
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 3232مبادئ راسخة للسياسة اخلارجية العُمانية جتاه التحالفات والتكتالت ،صحيفة مصر البلد
االلكرتونية ،مصر 17 ،يناير /كانون الثاين.2017 ،
 3333حممد بن سعيد الفطيسي ،املبادئ املؤسسة للسياسة اخلارجية العُمانية يف اخلطاابت
السلطانية ،صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان 30 ،مارس /آذار .2015
 3434حممد بن سعيد الفطيسي ،املبادئ املؤسسة للعقيدة األمنية العُمانية يف اخلطاابت السلطانية
«األمن الداخلي» ،صحيفة الوطن العُمانية ،عُمان 21 ،نوفمرب /تشرين الثاين.2015 ،
 3535عبد هللا العليان ،الشورى يف النظام السياسي العُماين حملمد العرميي ،صحيفة اثري ،عُمان،
 24أغسطس /آب.2014 ،
 3636حممد جنيب السعد ،احلياد السويسري قاعدة أم استثناء؟ ما هو سر جناح احلياد ،صحيفة
الوطن العُمانية ،مسقط 14 ،مارس .2015
 3737مهند أبو عريف ،االزمة السورية والدبلوماسية العُمانية ..مؤشرات ودالالت ،جريدة
الدستور املصرية 3 ،نوفمرب /تشرين الثاين.2015 ،
 3838حممد عز العرب ،املناعة الداخلية :ملاذا ظلت عُمان حمصنة من هتديدات اإلرهاب،
صحيفة االهرام املصرية ،العدد  ،27139القاهرة 29 ،ديسمرب /كانون األول.2015 ،
 3939انصر أبو عون ،نظرية السلطان قابوس يف السياسة اخلارجية – العالقات العُمانية
اإليرانية ،صحيفة اثري ،عُمان 17 ،أيلول /سبتمرب.2014 ،
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اتسعاً :شبكة االنرتنت
 .1األمم املتحدة ،جملس األمن ،القرار رقم  – 1737جلسة  ،5612ديسمرب /كانون األول،
:2006
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/

 .2املنظمات واملؤمترات الدولية ،موقع وزارة اخلارجية العُمانية
 .3وزارة الدفاع العُمانية ،متاح على املوقع الرمسي:
 .4املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية العُمانية:

https://www.mofa.gov.om

http://www.mod.gov.om/ar-OM
www.mofa.gov.om

 .5إبراهيم سليمان ،لغز السياسة العُمانية ،موقع هافينغتون بوست عريب25/2/2017 ،

http://www.huffpostarabi.com/ibrahim-soliman/story_b_9312446.html

 .6الثوابت واملرتكزات للسياسة اخلارجية العُمانية

www.mofa.gov.om

www.sautalyemen.comعبد هللا الشمري ،سلطنة عُمان واليمن ..الموقف من عاصفة الحزم :قراءة استراتيجية

 .7معجم معاين الكلمات
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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