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عُمان ومواقفها اإلقليمية جتاه األزمات يف املنطقة

عمان ومواقفها اإلقليمية تجاه األزمات في المنطقة
ايمن عبد الكريم حسين *

مرت منطقة الشرق األوسط بتحدايت كبرية ،وكانت بداية هذه التحدايت هو تغيري النظام
السياسي يف العراق عام  ،٢٠٠٣حيث يرى بعض املراقبني أن تلك التحدايت أخذت تتسع وتنتقل
شيئاً فشيئاً بني دول املنطقة ،وكانت هذه التحدايت على خمتلف املستوايت السياسية واالقتصادية
واألمنية ،وتركت آاثراً 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 ابلتدخل بشؤون البلدان األخرى ،وكانت بعض الدول عامالً مسامهاً
يف الصراع القائم يف منطقة الشرق األوسط.
وحني احلديث عن موقف الدول جتاه هذه التطورات من املهم التعرف على سياسة سلطنة
عُمان اخلارجية ،فقد كانت هذه السياسة واضحة املعامل وشفافة جتاه هذه التحدايت وأخذت
التعامل مع التطورات اليت حصلت وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان اخلليجية والعربية أم
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 اخلليجي ملواجهة التحدايت األمنية ،وتبنت العديد من املواقف الثابتة
على الصعيد اإلقليمي والدويل داعية من خالهلا إىل ضرورة نشر السالم» ،1ودعت كذلك 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.
 - 1حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية  ،٢٠١٦-٢٠٠٥رسالة
ماجستري (غري منشورة) قسم العلوم السياسية – جامعة الشرق األوسط ،األردن ،٢٠١٧ ،ص.٥٧ :
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط
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ودعت السلطنة يف كثري 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 أخذ يضرب البالد العربية
ومنطقة الشرق األوسط كلها دون استثناء ،وحذرت السلطنة من انتشار الفكر املتطرف وعربت
عن قلقها إزاء ذلك «ودعت 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».2
كانت التطورات السياسية يف منطقة الشرق األوسط تتصاعد حنو التظاهر واملطالبة ببعض
احلقوق السياسية واملدنية يف بعض الدول ،واعتربت البداية هلا عام  ٢٠١١يف دول عربية مثل مصر
وتونس وسوراي وليبيا واليمن ،وكانت هذه التطورات تحُ دث ثغرات أمنية؛ مما يتسبب خبروقات أمنية
كبرية يف بعض البلدان ،فضالً عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان اليت محلت السالح
بوجه الدولة ،إال أن الوضع كان مغايراً متاماً يف السلطنة فقد «ابتعدت عن أي أدوار داعمة

لألطراف املتطرفة واجلماعات املنخرطة واملتهمة ابلقيام ابألعمال اإلرهابية ،ومل متتلك أي جمموعات
متطرفة على أراضيها أو خارجها ،األمر الذي خيتلف عن بعض دول اخلليج األخرى».3
سعت سلطنة عُمان إىل احلفاظ على مكانتها اإلقليمية والدولية ،وعدم التدخل ابلشؤون
الداخلية للدول ،والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية للمسامهة يف احلد من انتشار الفكر املتطرف
واإلرهاب يف منطقة اخلليج العريب بنح ٍو عام« ،فأخذت بزايدة الوعي الشعيب لدى اجلماهري عن
خماطر اإلرهاب واإلرهابيني على أمن واستقرار الدولة بكل الوسائل اإلعالمية والرتبوية واالجتماعية؛

 -2عبد هللا الشمري ،سلطنة عُمان واليمن :املوقف من عاصفة احلزم :قراءة اسرتاتيجية ،متاح على الرابط:
www.sautalyemen.com
 -3حممد عز العرب ،املناعة الداخلية :ملاذا ظلت عُمان حمصنة من هتديدات اإلرهاب ،صحيفة األهرام املصرية ،العدد ،٤٧١٣٩
 ،٢٠١٥ص.١٤ :
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حلماية األجيال الناشئة من التجنيد يف االجتاه اخلاطئ» ،4وأخذت عُمان 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(*) على وفق القانون العُماين ،وهذا ما مييزها عن بقية دول اخلليج،
فضالً عن عدم مشاركتها يف أي عملية عسكرية خارج حدودها هتدد فيها أمن 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.
وهناك من ينتقد هذا الدور العُماين يف املنطقة فهي تبتعد عن القيادة يف بعض األحيان
وتتجنب مساعدة الدول األخرى إال عرب املفاوضات ،فضالً عن ذلك تقاطعها مع اململكة العربية
السعودية جتاه قضييت االحتاد اخلليجي الذي دعا إليه امللك عبد هللا بن عبد العزيز عام ٢٠١١
وعدم دعم بعض قرارات جملس التعاون اخلليجي ،وقضية التقارب مع ايران اليت ترى فيها السعودية
أبهنا خطراً يُهدد أمن املنطقة من جهة وزايدة التمدد والنفوذ االيراين إىل الدول اخلليجية من جهة
أخرى ،وهذه النقطة رمبا قد شكلت نقطة ابرزة يف طبيعة العالقات العُمانية اخلليجية ،إال أن
 -4حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سبق ذكره ص.٦٢ :
(*) أشارت املادة ( )١٣٠من 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 ينظر :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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عُمان تبدي خماوفها من قضية االحتاد يف توسع النفوذ السلفي يف املنطقة يف حال إقامته ،ألنه
غالبية الدول اخلليجية ذات الغالبية السلفية ،مما سينعكس من وجهة نظر عُمانية على النسيج
االجتماعي العُماين ،فضالً عن التباين يف الرؤى واالهداف بني دول جملس التعاون وبني االولوايت
واملصاحل العُمانية ،واما ما خيص التقارب مع ايران فرتى السلطنة إن الواقع اجلغرايف العُماين املتمثل
ابلبحار املفتوحة فضالً عن التاريخ السياسي للدولة العُمانية فرض عليها إقامة عالقات قوية مع
إيران وعدم الدخول يف صراع معها ،فهي متتلك حدود مياه إقليمية معها وهناك حقول للنفط
والغاز املشرتكة فيما بينهم ،واهنا غري مستعدة ألي مواجهة عسكرية ضد جرياهنا ،وهذا ما جعل من
العربية السعودية تسجل بعض نقاط اخلالف جتاه السلطنة ودعتها إىل االلتزام مببادئ جملس التعاون
اخلليجي ألهنا وخالل مسرية هذا اجمللس «تفردت سلطنة عُمان جبملة من املواقف اليت بدت بعيدة
عن نسق السياسة اخلليجية ،والعزوف عن امللفات والقضااي ذات احلساسية اليت شهدهتا منطقة
اخلليج على وجه اخلصوص وتقدميها منوذجاً للدولة الوسيطة بني األطراف املتنازعة» .5
املوقف العُماين 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 ٢٠١١
ابختالف مواقف دول اخلليج العريب ،ومن بني هذه األزمات األزمة اليمنية اليت تعاملت معها سلطنة
عُمان على درجة عالية من املسؤولية واحلياد والتوازن يف حلها ،فاليمن له حدود جنوبية للسلطنة
بطول  ٢٨٨كيلومرتاً فكان من السهل انتقال الصراع ابلقرب من حدود السلطنة؛ وابلتايل هتديد أمن
املنطقة ،لكن كان املوقف العُماين آنذاك بعدم قطع العالقات الدبلوماسية ورفضت قرار احلرب عليه.
 -5مسار االختالف بني عُمان وجملس التعاون اخلليجي إىل أين؟ ،وحدة الرصد والتحليل السياسي ،مركز صناعة الفكر للدراسات
والبحوث ١١ ،يناير  ،٢٠١٦ص.٢
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«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»،6
فجاء هذا املوقف انطالقاً من املبادئ األساسية يف سياسة السلطنة اخلارجية اليت تدعو لعدم
التدخل بشؤون الدول الداخلية والنأي ابلنفس عن الصراعات .واجلدير ذكره هو أن الرؤية السياسية
للسلطان قابوس يف وقتها كانت حتتم عدم دعم أي طرف ،واالكتفاء ابلدعوة إىل احلوار البنّاء الذي
حيث بدأت الدول اخلليجية
على أساسه يتم نزع فتيل األزمة وإهناء الصراع ،ولكن ذلك مل حيدث ُ
ابستثناء عُمان بشن عمليات عسكرية يف اليمن ضد قوات احلوثيني وأنصار الرئيس اليمين علي
عبد هللا صاحل.
يف املقابل محّلت سلطنة عُمان املسؤولية كاملة على مجيع األطراف ،ودعتها إىل إهناء الصراع
قبل فوات األوان ،ورعت أكثر من مفاوضات ،واستقبلت وفوداً للحوثيني واألمم املتحدة ،كل
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 «أن 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 ،وأن دول اخلليج
اعتقدوا أن األمر هادئ وأن املبادرة اخلليجية كافية وهذا غري صحيح».7
تُعد 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
 -6حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سبق ذكره ص.٤٩ :
 -7املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية العُمانية ،٢٠١٦ ،متاح على الرابط. www.mofa.gov.om :
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واسع النطاق وشن عملية (عاصفة احلزم) العسكرية ضد املقاتلني 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».8
إن اسرتاتيجية مسقط احليادية جعلتها العباً 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 -على وفق بعض احملللني -حرب ابلوكالة بني
بعض القوى العربية املركزية وطهران 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 يكون له رأي
مغاير وخمتلف لدول اخلليج؛ فالسلطنة 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 كبريةُّ ،
وتعد عُمان املكان األنسب للحوار بينها وبني القوى السياسية اليمنية األخرى ،وأن
قناعة عُمان نفسها أبهنا قادرة على إدارة احلوار خدمةً لقضااي املنطقة وإحالالً للسالم 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 حفظ العالقات
مع الدول األطراف يف هذه األزمة؛ وهذا ما يؤشر أو يفسر بنح ٍو آخر التعاطي الرباغمايت للسلطنة
 -8مصطفى شفيق عالم ،هنج استقاليل :سياسة عُمان اخلارجية يف سياقات إقليمية استقطابية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات
االسرتاتيجية ،٢٠١٥ ،متاح على الرابط:
http://rawabetcenter.com/archives/13449 .
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يف عالقاهتا اخلارجية مع الدول على خالف بقية دول جملس التعاون ،وفضالً 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 مسقط ضمن التحالف.
املوقف العُماين جتاه األزمة السورية
اختذت سلطنة عُمان موقفاً حازماً جتاه األزمة يف سوراي منذ اندالعها عام  ٢٠١١برفض
العمليات املسلحة اهلادفة إلسقاط نظام الرئيس السوري بشار األسد ،ودعت إىل فتح ابب احلوار
بني األطراف املختلفة للوصول إىل نتيجة سلمية تضمن حقوق األطراف كافة ،فضالً عن ضرورة
انتهاج الطرق السلمية لتسوية األزمة وحلها عرب القنوات الدبلوماسية وعدم تدخل أطراف من خارج
سوراي؛ كون األزمة داخلية .ويف ظل اعتماد سلطنة عُمان مبدأ احلياد وانتهاج أسلوب احلوار،
فقد كان هلا موقف على العكس من دول جملس التعاون اخلليجي جتاه األزمة السورية وأوضاعها،
فأبقت على سفارهتا مفتوحة لدعم موقفها احملايد ،فضالً عن «أهنا حاولت الوصول إىل حل سلمي
عن طريق إجراء بعض احملاداثت بني كل من وزير اخلارجية العُماين يوسف بن علوي مع نظريه
السوري وليد املعلم يف مسقط عام .9»٢٠١٥
ومن املؤكد أ ّن 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 إىل بلدان أخرى يف املنطقة ونيل ثقة دمشق بقدرهتا على أداء
دور الوساطة للتوصل إىل حل ،وتعتقد مسقط أن التهديدات األمنية اليت تواجهها عدد من الدول
اإلقليمية ومن بينها سوراي قد انعكست أتثرياهتا السلبية على بقية دول املنطقة؛ ولذا دعت السلطنة
 -9إسالم اتميز ،أداء سلطنة عُمان يف األزمة السورية بني الوساطة واحلفاظ على العالقات السياسية ،مركز نور للدراسات والبحوث،
 ،٢٠١٦متاح على الرابط:
http://alwaght.com/ar/
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أطراف النزاع يف سوراي إىل بذل املزيد 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 أن األطراف يف احملورين الرافض والداعم لبقاء
الرئيس األسد يتقاطعان يف أمور كثرية على املستوايت السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية كافة،
لكن السلطنة أصرت على البحث عن خطة دبلوماسية جتعل منها وسيطاً مقبوالً إقليميا ودولياً يف
حل امللف السوري ابلنحو الذي يؤدي إىل اإلبقاء على التواصل مع احملورين ابستمرار من أجل
إهناء الصراع الدائر منذ عام .٢٠١١
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 ،واملشكالت السياسية بني الالعبني الدوليني يف هذه األزمة من جهة أخرى ،فسلطنة عُمان
جتيد التعاطي مع الواقع بنح ٍو جيعلها طرفاً حمايداً ومؤثراً يف ٍ
آن واحد جتاه القضااي اإلقليمية ،10فهي

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 احلل

 -10حامت بن سعيد بن حممد مسن ،مرتكزات السياسة اخلارجية العُمانية يف ظل املتغريات اإلقليمية ،مصدر سبق ذكره ص.٤٧ :
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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 بينها وبني سوراي على مستوى وزراء اخلارجية ،فضالً عن مشاركتها يف املشاورات املتعلقة
ابلشأن السوري اليت عُقدت يف ڤيينا ،وسعي السلطنة إىل طرح العديد من املبادرات يف ظل إجياد
حل سياسي سلمي لألزمة؛ مما يساهم ذلك يف القضاء على اإلرهاب” 11إذ أخذت األزمة
ابلتصاعد 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 يسهم 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 عُمان
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 على طاولة احلوار
واالحتكام إىل نتائج تلك املباحثات ،من أجل احلفاظ على مصلحة الشعب السوري ،وسالمة
أراضيه ووحدهتا ،واالبتعاد عن احلل العسكري.
لقد تعاملت سلطنة عُمان مع األزمتني اليمنية والسورية انطالقاً من ثوابتها ومرتكزاهتا يف
السياسة اخلارجية اليت هتدف إىل إجياد مساحة من احلوار املبين على الثقة بني األطراف املختلف
 -11مهند أبو عريف ،األزمة السورية والدبلوماسية العُمانية ..مؤشرات ودالالت ،جريدة الدستور املصرية ٣ ،تشرين الثاين
 ،٢٠١٥متاح على الرابط:
http://www.dostor.org .
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يف األزمتني ،فضالً عن أخذ دور الوساطة واحلياد الذي من شأنه أن يؤدي دوراً مهماً يف بلورة
موقف موحد جتاه حل األزمة مهما كانت ،وعدم 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 معها ،وتشكل خطراً قريباً عليها ،وإن العمل على إجياد حل سلمي يضمن عدم
التأثري على الوضع الداخلي للسلطنة كان أول األهداف اليت سعت إليها يف دورها حلل األزمة،
وفضالً عن ذلك فقد كان هلا دور التوازن يف إدارة األزمة ،ألن اململكة العربية السعودية كانت 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 واتزان ،وعدم التأثري على العالقات بني البلدين.
أما فيما خيص 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 حفظ أمن منطقة اخلليج العريب بعدم امتداد آاثر تلك األزمة إليها
من جهة ،والتزامها مببادئها يف سياستها اخلارجية من حيث عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
من جهة أخرى ،لقد سامهت عُمان ودعمت حل األزمة سلمياً ،وعملت على إبقاء 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 بتأسيس 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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