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 ملخص

الخارجية للسلطنة عن باقي دول  بة العُمانية والسياسةتنبع أهمية الدراسة من انفراد التجر  

السلطنة كعنصر  زظهر الجوانب التي تمي  مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو ما سيُ 

مات التي وانعدام الطموح السيادي رغم امتالكها للمقو  ، مختلف، حيث تتسم سياستها بالحياد

خلص البحث إلى أن و .سكريةقتصادية والعوالقوة اال، ستراتيجيمثل الموقع اال، نها من ذلكتمك  

بهدف الحفاظ على ؛ سياسة ُعمان قائمة على إقامة عالقات سلمية وتعاونية مع كل دول العالم

 ستراتيجي.رصها على المحافظة على موقعها االسيادتها من أي تدخل دولي، مع ح

 .النظام الدولي السياسة الخارجية، دولة فاعلة،: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The importance of the study stems from the uniqueness of the Omani 

experience and the foreign policy from the rest of the Gulf Cooperation 

Council countries, which will show the characteristics of the Sultanate as 

a different element. Its policy is neutral, and there is a lack of sovereign 

ambition despite having all the potentials to do so, such as strategic 

position, economic and military strength. The research concluded that 

Oman's policy was based on peaceful and cooperative relations with all 

countries of the world; with the aim of preserving its sovereignty from 

any international interference, while maintaining its strategic position. 
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 امةمقدمة ع

التأثير األكبر في تحديد موقع الدولة  تشكل مجموعة من المعطيات واإلمكانات العامل ذات

تعيش كجزء منه، ولدراسة هذا التفاعل، يجب  ذيمن النظام الدولي، ومدى تفاعلها مع النظام ال

عدد من المتغيرات الخارجية على الدولة ومراقبة سلوكها في التعاطي معه، وهو ما يحدد  إسقاط

سقاطات مجرد وحدة تقبل اإل أنهاأم ، لنظامالنا فيما إذا كانت دولة ذات تأثر وتأثير في مجرى 

 .المترتبة على أي وضع جديد

فإنه من الممكن تخيل النظام ، وبحكم النظريات التي تحلل سلوك وتطور النظام الدولي

قابلة ، قطع متالصقة غير متساوية في الحجم إلىتتجزأ من الداخل ، الدولي كخلية محددة الحجم

 بول)وهو ما أوضحه ، قوة اقتصادية وقوة عسكرية تلكه منلتقلص والتمدد بحسب ما تمل

النظام الدولي متغير بحسب صعود قوى جديدة حيث إن ، بصعود وهبوط القوى العظمى( كينيدي

 . أخرىوهبوط 

 فعليا   التي تعد   - خاصة بعد الحرب العالمية الثانية -ولكن في بعض النماذج التي ظهرت 

دولة اليابان الحديثة التي يحوي : ال تتبع هذا النموذج وأهمها، بداية استقرار النظام الدولي

نجدها قوة  كما، لبعض الدول ونجدها ندا  ، دستورها مادة تمنعه من امتالك قوة عسكرية فعلية

بول )تتوافر فيها شروط  وفي المقابل نجد دوال  ، صاعدة لها مستقبل مؤثر على الصعيد الدولي

وجود عوامل  ةالتساؤل عن إمكاني إلىويقودنا هذا ، ي النظام الدولينها غير مؤثرة فلك( كينيدي

، وأول ما يحضر هو نوع القيادة التي تتولى زمام األمور، أخرى تؤثر في موقع الدولة في النظام

 ال.علة أم "طموح" الدولة بأن تكون فا ـإذا أمكن تسميته بو

ما يجعلها مؤهلة من ية والعسكرية لك من اإلمكانات االقتصادتتم ُعمانفدولة مثل سلطنة 

 ؟  يةعُمانما هو السبب وراء الشكل الذي تتخذه السياسة الخارجية الف إذا  ، أن تكون دولة فاعلة

 تقوم الدول بتقدير -على األقل-في كثير من األحداث والمواقف التي تدور في الخليج 

ن ي هو األكثر غموضا  إعُمانالالموقف  والحصيلة تكون أن، وتعبر عن مدى تأثرها به، الموقف

من حيث  بدور يضاهي ما تقوم إيران أو السعودية مثال   ُعمانفلماذا ال تقوم ، لم يكن غير معلن

  ؟ تفاعالتها وطموحاتها اإلقليمية والدولية

 ُعمانسيقوم الباحث بدراسة السياسة الخارجية لسلطنة ، لمحاولة التوصل إلجابات تقريبية

المتلخصة ، ودوليا   ومقارنتها بعدد من األحداث الفاصلة في النظام الدولي إقليميا  ، بشكلها الرسمي

مجلس التعاون الخليجي من  دول   موقف   بالتزامن مع عرض  ، ولى والثانيةفي حربي الخليج األ

والتوصل لنتيجة فيما إذا كان الموقف الرسمي والفعلي ، ألغراض المقارنة ؛داث ذاتهاحاأل

  في ذلك ؟ وما السبب، الحالتين تغير في كلتاي قد عُمانال
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 البحثأهمية 

، عن النمط الخليجي السائد كليا   يختلف اختالفا  ، ُعمانالحديث عن دولة مثل سلطنة  ن  إ

ية والسياسة الخارجية للسلطنة عن باقي عُماننفراد التجربة الالتالي فإن أهمية البحث تنبع من إوب

ن الدراسات واألدبيات التي تناولت فإ، ذلك إلىأضف ، ليج العربيدول مجلس التعاون لدول الخ

وفريد  ، مما يجعل البحث نادرا  تكاد تكون معدودة ومحصورة المدةية خالل تلك عُمانالتجربة ال

 خاصة بموضوع حياد السياسة العُمانية. من نوعه

 لبحثأهداف ا

  ها مع سياسة دول مجلس ومقارنتدراسة معمقة لسياسة سلطنة ُعمان الخارجية إجراء

 . التعاون الخليجي

  غيرها من الدول عنبيان وتوضيح أسباب انفراد التجربة العُمانية . 

 الدراسةمشكلة 

سواء  ، تكمن مشكلة الدراسة كون سلطنة ُعمان تمتلك من المقومات ما يجعلها دولة فاعلة

م الطموح السيادي لديها، وال على المستوى اإلقليمي أو حتى على المستوى الدولي إال أنه ينعد

 تسعى لزيادة حجمها في النظام الدولي.

 البحث فرضية

رغم  مانكفرضية قابلة للنفي أو التأكيد تفترض الدراسة انعدام الطموح السيادي لسلطنة عُ 

مات التي تمك نها من ذلك  مثل الموقع االستراتيجي  قتصادية والعسكرية، والقوة اإلامتالكها للمقو 

 وتقوم على السلم والتعاون مع كل الدول.فترض بأن سياسة ُعمان الخارجية تتسم بالحيادية كما ت

 أسئلة الدراسة

 هل تمتلك سلطنة ُعمان طموح سيادي، وهل تسعى إلى تطوير ذاتها إقتصاديا  وعسكريا ؟ 

 هل تؤمن سلطنة  ُعمان بقدرة األحالف الدولية واإلقليمية على توفير الحماية للدولة؟ 

 ل سياسة سلطنة ُعمان الخارجية تقوم على السلم والتعاون؟ه 

 النظري اإلطار، العلمي المنهج

وال يكتفي ): ( على أهمية الفروض في البحث التاريخي بقوله1979فان دالين )ركز 

ثم تقديم أكوام المعلومات ، وإخضاعها للنقد الدقيق، واآلثارالمؤرخون بمجرد تجميع السجالت 

وذلك أن  ؛”كحبات المسبحة“إلى الناس  –من أسماء وأحداث وأماكن وتواريخ –التي جمعوها 

 شذرات المعلومات غير المترابطة ال تؤدي إلى تقدم مفيد للمعرفة.
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فإنهم يخرجون ، وحتى إذا قام الدارسون بتجميع الحقائق وترتيب ما جمعوه في نظام منطقي

إن الحقائق المنعزلة ليس . طة وغير المفسرةرواية ال تفضل كثيرا  سالسل األحداث غير المتراب

لذلك ال يكتفي الباحثون بمجرد تجميع المعلومات أو وصفها وتصنيفها وفقا  ، لها معنى

لكي  ؛تفسر وقوع األحداث واألحوال مبدأيهإنما يقومون بصياغة فروض ، لخصائصها الظاهرية

التي ، العامة المبادئأو ، نماط الكامنةأو األ، ويبحثون عن العالقات الخفية، يكون ألعمالهم قيمة

وبعد تكوين الفروض يبحثون عن األدلة التي تؤيدها أو ، التي يدرسونها واهرتفسر أو تصف الظ

 .(1)(تنفيها

 باحث قديها الكون المرحلة التي يغط؛ لوعليه فقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي في البحث 

 إنواإلثبات ففرضية قابلة للنفي كو، 1991ام على إ 1980 عاموهي محصورة بين ، ضتانق

ة اتيجي والقوالموقع االستر: وبحكم عدد من المميزات أهمها - ُعمانأن سلطنة  فترضالباحث ي

 إلقليميلمستوى ااعلى  سواء  ، لك من المقومات ما يجعلها دولة فاعلةتتم - االقتصادية والعسكرية

 ؟ منعزلة أن تعتمد سياسة خارجية ذات طبيعة ولةفهل بمقدور د، الدوليعلى المستوى أو حتى 

 ؟.متغير وهل يمكن لدولة ما أن تنتهج سياسة خارجية ثابتة في خضم جو عالمي

أن و، ليهى الوضع القائم كما هو عالواضح أن السلطنة ترى أنه من األفضل الحفاظ عل من

م النظا يادة حجمها فيكباقي الدول التي تسعى لز وهي ليست، لديها ينعدم الطموح السيادي

ذاتها  عى لتطويرعلى اعتبار أن الدول كاألفراد تس- وبما أن تلك المحدودية في الطموح، الدولي

كما تظهر - ليست ناجمة عن قصور عسكري أو اقتصادي -عل اآلخرين وفرض سيطرتها

 ويمكن، يمانعُ على النموذج ال (الدولة المحايدة إيجابيا  )فإنه يمكن أن نطلق تسمية  -المصادر

  .استنتاج ذلك من دراسة مواقف السلطنة من قضايا معينة

 نظرية كينيدي حول القوى العظمى

العتماد الباحث المنهج التاريخي فقد وجد أن نظرية كينيدي هي إطار نظري مناسب  نظرا  

؛ ثيرى كينيدي في كتابه أن التاريخ عبارة عن مجموعة من االستقراءات لوقائع تحدإذ ، للبحث

بالحظ بعدم حصول  وفي نظره يبقى األمر منوطا  ، عليها يتم التنبؤ بما سيحدث في المستقبل وبناء  

 .(2)ال شيء ثابت إال بعد حدوثه من هنا نستنتج أن  و، ير من مسار التنبؤاتحوادث مفاجئة تغ

حجة هذا ): ويعتمد كينيدي على تحليله لنشوء وسقوط القوى العظمى على حجة واحدة

، كنولوجيةمن التطورات االقتصادية والت نبعت أساسا  ، بوجود قوة محركة للتغيير أنه أقر  : ابالكت

وحتى على مواقع الدول ، واألنظمة السياسية، االجتماعية وألقت بظاللها على البنية

وبذلك فإن سرعة تغير تلك األنظمة ومواقع الدول يعتمد بشكل رئيسي على ( واإلمبراطوريات

                                                           

(1) Dalen. (1967). Understanding Educational Research: An Introduction. 

https://tinyurl.com/qm9d7w9  

 .667، ص2003 كينيدي، 2))
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كاألمراض وتغييرات الطقس : إضافة إلى عوامل أخرى، رات االقتصاديةسرعة التطو

 .(1)والحروب سواء األهلية أم الدولية

ذات تأثير على النظام السياسي في بناء دولة قوية  االقتصاديدور التطور كينيدي  يؤكد

ء يعتمد أن ما من شي): وبهذا الصدد يؤكد بمقولة أخرى، وحتى على النظام الدولي ككل، للدولة

مواجهة األعداء فبناء جيش قوي قادر على ، على األوضاع االقتصادية أكثر من الجيش والبحرية

وال يمكن توفير تلك األموال دون النهوض ، يحتاج إلى فائض من األموال لتجهيزهواألخطار 

 .(2)(صادي يعني في النهاية تفوق عسكريفالتطور االقت، االقتصادي

وفي -توقع فإنه ي، تاريخيا   ابه استقرأ األحداث ولم يسردها سردا  وبما أن كينيدي في كت

، لماضيةاالعامة التي استتبت في القرون الخمس  االتجاهاتأن يستمر سير  -لمجال ذاته ا

 ذلك د  ر  م  و  ، تعددةهيمنت عليه ثنائية القطبية أم القطبية المأسواء ، وسيبقى العالم في حالة فوضى

ن تلك ة الدول مالمتغير هو حص لكن  ، ألن القوة موجودة ؛ لنفسها وأنانيتهاالدولة  حب   يكمن في

 . اومدى احتفاظها به، القوة

، ولي نفسههو التوجه الدأحد المؤثرات على النظام الدولي فإن ، إضافة إلى ما سبق ذكره

ه دتشه حتى أكثر مما، فمن المتوقع أن تستمر الدول في تسليح نفسها بوتيرة أكثر مما سبق

وليس  مما يؤدي إلى إعادة ترتيب الدول حسب موقعها العسكري ؛ الحرب العالمية الثانية

ؤثران ومن هنا يمكن القول بأن الجانب االقتصادي والجانب العسكري ي وحسب ؛االقتصادي 

 . ويتأثران ببعضهما بشكل متبادل

 : سةلدراالمهمة لهذه مما سبق يمكن تلخيص األطروحة الكينيدية التي تشكل أحد الجوانب ا

 ظاللها بتلقي و، طورات االقتصادية والتكنولوجيةمن الت ناك قوة محركة للتغير تنبع أساسا  ه

 ريات.تى على مواقع الدول واإلمبراطووح، على البنى االجتماعية واألنظمة السياسية

 ما من شيء يعتمد على األوضاع االقتصادية أكثر من الجيش والبحرية. 

 أنماطل إلى ثالثة تنقسم الدو

   وتكتفي من القوة العسكرية بما يحفظ سيادتها، على التجارة دول تجارية تنكب. 

 تسبب بإرهاق و، وتعاني ضعف الجانب االقتصادي، ريدول مهووسة باألمن العسك

 . حمواردها في اإلنفاق على التسل

 (3)دول تقف حائرة بين النمطين. 
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هي دولة ف، التي ينطبق عليها النمط األول من الدول من الدولسلطنة ُعمان  يرى الباحث أن

لذلك فهي أحد  ؛ وتكتفي من القوة العسكرية بما يحفظ سيادتها، االقتصاديتهتم بالتجارة والوضع 

وهذا ال يعني أنها ال تملك من ، على مستوى النظام المحيط بها سياديا   الدول التي ال تملك طموحا  

، وتطوير نفسها، ولكنها تكتفي بالحفاظ على وضعها الحالي، رىاإلمكانات ما يجعلها قوة كب

 . وحفظ سيادتها داخليا  

 مراجعة األدبيات

ام السلطنة ما قبل قي -من تاريخها  ابتداء  ، يعُمانكثيرة هي األدبيات التي تناولت الشأن ال

معظم  لكن، اوتشكيل الدولة وأجهزته، بالتاريخ مرورا   -1970عام أي ما قبل ، بشكلها الحالي

فقدانها للحيادية : األسباب أهمها محدودة الفائدة بالنسبة للباحث لعدد منتلك المصادر كانت 

التفاخر بالسلطان وكان ، يونُعمانفها كت اب فمعظمها كتابات أل  ، والموضوعية في تناول القضايا

وبكثير ، حذرزيد من المانتقاء المعلومات منها بلذا كان على الباحث   ؛نجازاته واضحا  قابوس وإ

وإهمال ما يعتمد على الرأي ، حقائق د  بالتركيز على الجوانب التي تعوذلك ، من الموضوعية

 .الشخصي للكاتب

ما كتبه خالد بن محمد القاسمي ، التي توافقت مع وجهة نظر الباحثأبرز هذه المؤلفات ومن 

ية ودورها في بناء عُمانالقيادة ال: ومسيرة التحدي ُعمان)و ( تاريخ وحضارة ُعمان): في كتابيه

 .(الدولة العصرية

 فقد كان من أهم   (جمال علي زهران)للكاتب ليات المواجهة أما أزمات النظام العربي وآ

ان أزمتي الخليج وردات الفعل التي حدثت إب  ، لألحداث موضوعيا   المراجع التي تعطي تقييما  

 مؤثرا   من كونها عامال   انطالقا  درس تلك األزمات  يثح، واستفاد منها الباحث، األولى والثانية

هو عرضه لتجاوب النظام واألهم من ذلك ، في منطقة الخليج العربيعلى التوازن اإلقليمي 

الباحث  ما مكن  م، متصارعةللمصالح القومية للقوى ال -أيضا  -وعرضه ، هذه المواقفالدولي مع 

ت وقد طرح الكاتب تلك األزما، خليج األولى والثانيةي المن أخذ فكرة تاريخية تحليلية لحرب  

 ة في النظام العربي الذي هو جزء من النظام الدولي.ا نقطة تحول جوهريكونه

 وأن هذه األزمة شكلت تحديا  ـ أن التاريخ يعيد نفسه ب وبالنسبة لحرب الخليج الثانية فقد أكد  

مجلس )فظهر ، التجمعات االقتصادية العربيةولحقيقة االتحادات المسماة ب، لألمن القومي العربي

في صورة الالوجود إزاء غزو دولة ما ألحد أعضائه دون أن  (التعاون لدول الخليج العربي

عام دم مجلس تعاوني عربي مستمر منذ رغم أن هذا االتحاد هو أق، يتحرك األعضاء الباقون

1981 . 

محمد للكاتب  (ية للتعاون الخليجيعُمانلالرؤية ا) أيضا   لباحثومن المصادر التي اعتمدها ا

وما ينضوي على ، ن الخليجيية للتعاوعُمانيث طرح هذا الكاتب الرؤية الح، بن مبارك العريمي

ية للتعاون عُمانالبعد األمني في األطروحات ال إلىإضافة ، فهوم األمن الجماعيذلك من م
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حرب الخليج األولى  على رأسهاوي من بعض القضايا الخليجية عُمانوالموقف ال، الخليجي

 . وحرب الخليج الثانية

ألمن على ا التغيرات في النظام الدولي وأثرها) فيما طرح الكاتب نظمي أبو لبدة في كتابه

ول من فصل األشرحه في ال ها ما تم  كان أهم  ، من المواضيع ذات العالقة عددا  ( القومي العربي

، 1995-1985ما بين العامين  مدةلنظام الدولي في الالكتاب حول التغيرات التي طرأت على ا

التي  غييراتالت وأكد أن  ، وحرب الخليج الثانيةي التي كان من أهمها انهيار االتحاد السوفيت

ية الثان ومن هنا جاء طرحه لفكرة أن حرب الخليج، تحصل بالتأكيد هي ذات جذور في  الماضي

 . ىهي وثيقة الصلة ونتاج لحرب الخليج األول

ية ة العربباللغ والتأكد من أن كافة ما ذكرت ه المصادُر المكتوبة، وبهدف التنويع في المصادر

ت باللغة فقد تم  الرجوع إلى عدد من الكتابا، يطرح مواضيع البحث بشكل موضوعي هو نسبيا  

ات حن الصفوهي في مجملها عدد من المقاالت التي يمكن الرجوع إليها عبر عدد م، اإلنجليزية

 . اإللكترونية

 مقومات الفعالية، دول فاعلة، تعريف النظام الدولي

 بعضا   والتي ترتبط ببعضها، يتكون النظام الدولي من مجموع الدول المنضوية في إطاره

 فضي  ت أن   ومن الطبيعي، بمجموعة من التفاعالت والعالقات على المستويين العالمي واإلقليمي

ستدعي وي، حدوث تغييرات تؤثر في مجملها على الوضع العام ىإلهذه الشبكة من التفاعالت 

هذا  وينجم عن هذه التغييرات تغير في دور الدول ضمن، حدوث تغييرات وجود مقدمات لها

التالي وب؛ مرارعدم قدرته على الحفاظ واالستومنها ما يهبط بسبب ، فمنها ما يبرز كقوة، النظام

 : نصنفي إلىنيفها فإن الدول داخل هذا النظام يمكن تص

ها ها حجمل، نظام الدوليأي أنها دول ذات تأثير في ال ؛هي دول فاعلة في النظام: األولى

 .جيوالعسكرية التي تمكنها من لعب دور ريادي على المستوى الخار االقتصاديةوقوتها 

 تملك وال، ونها الداخليةتكتفي باالهتمام بشؤفهي دول في الغالب ، غير فاعلةدول : الثانية

مة وفي األغلب هي دول تفتقر للمصادر المه، الطموح والنزعة السيادية الخارجيةالمقومات أو 

 .(1)االقتصادية والعسكريةالتي تساهم في بروزها الدولي 

 -زاليوال  –ربي شهد النظام اإلقليمي الع، جزء من النظام الدولي إلىمنذ بداية نشأته وتحوله 

لطرفان اتأثر حيث يؤثر ويب، الدولي لما يشهده النظام كانت انعكاسا   يمجموعة من التطورات الت

لى ها عأثرُ  1990-1980وكان لألزمات التي شهدتها المنطقة العربية ما بين العامين ، ببعضهما

حو رجية نوكانت لمعظمها بمثابة عامل مؤثر وأساسي في توجيه سياستها الخا، الدول العربية

 . كانت عليه قبل األزمةا عم   مسار يختلف كليا  
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ليست عبارة عن حالة من الفوضى واختالل في النظام الدولي  -لذلك استنادا  -واألزمة 

فيما ، ويبرز منه قوى جديدة، جديدا   د وضعا  ذلك النظام يول   ل جوهري فيبل هي تحو  ، وحسب

ن األزمات هي كما أ. يخفت نجم قوى أخرى بحكم عدم مقدرتها على التعامل مع الحالة الجديدة

ألن أساس تلك السياسات وسبب وجودها هو ، ما يحدد السياسة الخارجية لكل دولة في النظام

االستفادة  إلى إضافة، ومواجهة األخطار بأقصى اإلمكانات المتوفرة، المحافظة على بقاء الدولة

 .(1)من الظروف المتاحة لتحسين وضعها

ن أل، ربيام العانية كانت بمثابة نقطة تحول في النظفإن أزمة الخليج الث، وكتحليل بسيط لذلك

، ية العربيةفالعالقات العرب، مماثلة لما كانت عليه قبله لم تعد   1990عام األوضاع ما بعد 

 . 1990عام كله لم يعد  كما هو قبل ، بروز قوى وهبوط أخرىو، تأثيرات الدولو

 ز بنظامكدولة تتمي ُعمانز سلطنة من عوامل بروبعضا   يرى عبد العباس الغريري  في حين

 تلك العوامل:وقد كان من أهم ، خفاقاتل واإلمن العراقي نسبيا   حكم خال  

 حياتها السياسية، ُعمانسلطنة 

ن أحمد آل يعيد البو ي  عندما عُ ، 1741عام مع األسرة الحاكمة في  ُعمانبدأت مسيرة سلطنة 

السلطان قابوس  إلىحيث عهد ، يومنا هذا رت األسرة الحاكمة حتىمواست، سعيدي لحكم ظفار

 .(2)خلفا  لوالده بحكم البالد 1970عام 

كٌل تتحمل ، وزارة الداخلية إلى والية تابعة إداريا  ( 40)مها إلى يفقد تم تقس، وعن الدولة ذاتها

دراسات حول احتياجات  ومساعدة اللجان التي تقدم، تنفيذ قرارات الحكومة المركزيةمنها 

التعامل  أقسام أصغر ليسهل إلىوتقسم كل والية ، صادية والخدميةقتواال االجتماعية الوالية

 .(3)وفهم احتياجاتها، معها

، 1970عام لسلطان قابوس في ل -كما ذكرنا سابقا   - ويعود تأسيس الدولة الحديثة للسلطنة

، مةم اإلمابنظا المتمثلالداخل : ُعمانحيث نقطة نهاية الصراع الطويل بين مركزي السلطة في 

 . والساحل المتمثل بنظام السلطنة

مما تسبب في تعميق الفجوة بين ؛ قد عملت على تغذية هذا الصراعوكانت بريطانيا 

التي  (السيب)دة ع الطرفان معاهحين وق  ، 1920عام حتى  وتكريس انقسام البالد، الطرفين

بعد ذلك تولى ، 1956عام تى واستمرت ح، بين الداخل والساحل االنقسامحافظت على حالة 

اإلقليمي والدولي بنظام اإلمامة  االعترافوسعى لكسب ، على الهناني السلطةاإلمام غالب بن 

وكان نتيجة ، على أنها حركة تحرر وطني عربية في مواجهة سلطان مسقط وحليفتها بريطانيا
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 .182، ص1999الغريري،  (2)

 .184، ص1999الغريري،   (3)
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مت بريطانيا قوات دع في حين. هذه الدعوة أن ألغى السلطان سعيد بن تيمور معاهدة السيب

 .(1)حقق ذلك سريعا  وت  ، حرب تقضي على نظام اإلمامةبلقيام لالسلطان 

 هذا العوامل التي ساعدت على أهم   فإن  ، وعند نشأتها كدولة في النظام العربي والدولي

في تأمين الخليج  تاريخيا   فهي دولة بحرية لعبت دورا  ، التحول هو موقعها الجغرافي المميز

لقاء الحماية  ها تسهيالت من قبل للواليات المتحدةها موقعُ ح  ن وم  ، يد الغزو األجنبالعربي ض

شملت تطوير المرافق العسكرية العُمانية من المطارات ، المنشودة من الخطر الشيوعي

 .(2)ستراتيجيع االوتدريب وتسليح القوات العُمانية مقابل استخدام المرافئ ذات الموق، والمرافئ

لخالفات اوإعفائها من ، في استقرار الدولة مهما   دورا   لعبتالتي  - كيبتها السكانيةعن تر اأم

ل ينحدر من أصو) إن شعب سلطنة ُعمانف - والتركيز على بناء سياسة خارجية ناجحة، الداخلية

 ت.وحضرمو ُعمانقطنت منطقة األحقاف بين التي  (دعا)لى شعوب عربية قديمة تعود إ

من جنوب اليمن نجم عنها  أتت: هجرتين أساسيتين األولىإلى  لتاريخعبر ا ُعمانتعرضت 

من وسط الجزيرة العربية مصدرها هو : والثانية، )الهناوية( القبائل القحطانية األزدية اليمنية

لذلك يغلب ؛  وسميت تلك القبائل )بالعدنانية النزارية(، وشمالها قبل ظهور اإلسالم بعدة قرون

مدعاة  - أحيانا   -هذا التنوع  ؛ حتى أصبح ُعمانالتكوين االجتماعي في  علىالطابع القبلي 

%( 10ينقسمون بين شيعة ) ُعمانفسكان ، نوع المذاهب التي ينتهجها السكانبحكم ت؛ للخالف

عبد  بهذا االسم نسبة إلى تميسُ و، المذاهب اإلسالمية وهم أحد %(70) ة%( وإباضي20وسنة )

 ق الخوارجر  وهناك من يراهم من ف  ، الذي اشتهر بمواقفه السياسية والدينية هللا بن إباض التميمي

 .(3)(نتاج التوافق في العديد من األمور بينهم وإن كانوا ينفون ذلك

فالسكان الذين يعيشون قرب ، المساحةفهي متنوعة بحكم اتساع  االقتصاديةأما الحياة 

أما المناطق الجبلية الداخلية و، ث حرفة الصيدالسواحل اعتمدوا على نمط حياة البحر حي

شاط التجاري الذي يعمل لى النإضافة إ. بما يشمل الزراعةالحضري فيعتمدون على نمط الحياة 

 وانئها ومراكزها التجارية أساسا  ستراتيجي المميز للسلطنة جعل من مفإن الموقع اإل، به السكان

 االقتصاديةلة للقوة ك  ش  حد أهم العوامل المُ ناهيك عن الثروة النفطية كأ، لعمليات النقل البحري

 .(4)ُعمانلسلطنة 

 ةالقوة االقتصادية للسلطن

لجلب العمالت  - تقريبا   -فهو المصدر الوحيد ، يعُمانال لالقتصاديشكل النفط العمود الفقري 

، وأكبر مصدر من مصادر الدخل القومي في البالد، والمورد األساسي إليرادات الدولة، نبيةاألج

انخفضت هذه  1979عام ومنذ . % من قيمة صادرات الدولة99يمثل  1978عام وكان حتى 

                                                           

 .50-48، ص2009منيسي،  (1)

 .185، ص1999الغريري،   (2)

 .43، ص2009منيسي،  (3)

 .40.،ص2009منيسي،  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A
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-1971% في األعوام 95أما بالنسبة لإليرادات فقد ساهم النفط بأكثر من ، %94.5 إلىالنسبة 

 %85، والى 1980عام في % 89 إلىثم  1978% عام 91 إلىهذه النسبة وانخفضت ، 1975

 .(1)لبناء مصادر دخل جديدة تغني عن أسلوب االقتصاد األحادي كمحاولة، 1990عام 

مصادر النفط  ويتميز بوجود، الدخل المتوسط اقتصادياتمن  ُعمانسلطنة  اقتصاد يعد  

% من 64نسبة  حيث يُشكل البترول، كبيرةالموازنة والفوائض التجارية الوالغاز وفوائض 

الناتج المحلي  % من50ونسبة ، % من اإليرادات الحكومية45ونسبة ، إجمالي عوائد الصادرات

أن ت والثاب، يعُمانال لالقتصادالداعمة قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات  د  ويع، اإلجمالي

% من 1.2تمثل نسبة  التي، ي النفط الخاممليار برميل من احتياط 5.50تمتلك  ُعمانسلطنة 

 احتياطيات% من 0.4وحوالي ، النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي احتياطياتإجمالي 

ومن . مليون برميل يوميا   806حوالي ط من النف مستوى اإلنتاج الحالييبلغ حيث ، النفط في العالم

 .(2)ا  عام 19غضون  النفطي في االحتياطيالمتوقع أن ينضب 

من أفضل األعوام القتصاد سلطنة  2008حتى أواخر عام و 2003بين عامي  مدةال وتعتبر

أسعار  ارتفاعحيث ساعد ، أسعار النفط ارتفاععلى خلفية  االقتصاديحيث األداء  من ُعمان

 قطاعا  خاصا   ُعمان وتمتلك سلطنة، يةعُمانفي السنوات األخيرة في بناء فوائض الموازنة ال النفط

وتشمل ، الصناعة والزراعة والنسيج والسياحة: عدة أنشطة منها ويغطي، يتميز بالقوة والتنوع

 كما أنها تسعى إلى. سمنتوتكرير النفط ومصانع اإل، ر النحاسالرئيسية تعدين وصه صناعتها

 .(3)العالي والسياحة والتعليم وتقنية المعلومات المستثمرين األجانب في مجاالت الصناعة تشجيع

، وكيماوياتوالبتر، وتصنيع الحديد، وتركز خطة التنمية الصناعية على موارد الغاز

نسبة السيولة  ارتفاع: هما، تحديين -حاليا  –تواجه  ُعمانسلطنة  إال أن  . والموانئ العالمية

وتراجع سوق ، العالمية واالقتصاديةوقد أدت األزمة المالية ، 2008والتضخم حتى أواخر عام 

؛ كما أدت إلى تباطؤ مسيرة  2009ية في عام عُمانلعالمي إلى تقليص فوائض الموازنة الالنفط ا

 .(4)ومشاريع التنمية االستثمار

تقنية مكاسب النفط المحققة في زيادة اإلنتاج في  استخدام من خالل - ُعمانوقد نجحت سلطنة 

في خطة  جاهدة   ُعمان وتسعى سلطنة. االقتصاديالمزيد من التنوع  مما أدى إلى؛ 2009عام 

اهمة قطاع النفط في بهدف تقليص مس؛ التنويع والتصنيع والخصخصة ز علىالتي تركالتنمية 

 .(5)2020% في عام 9إلى نسبة ي اإلجمال الناتج المحلي

، يعُمانإلى نمو كبير في االقتصاد ال 2003الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ عام  لقد أدت

 رتفع الناتج المحلي اإلجمالي اإلسميحيث ا. 2008 -2002 األعوامخالل حجمه  الذي تضاعف

                                                           

 .193، ص1999الغريري،  (1)

 .45ص ،2009منيسي،  (2)

  ps://tinyurl.com/ukv5kcxhtt.2010، ”بذة اقتصادية لسلطنة ُعمان (3)

 .46ص ،2009منيسي،  (4)

  https://tinyurl.com/ukv5kcx.2010، ”نبذة اقتصادية لسلطنة ُعمان“ (5)
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بعام  مقارنة   2008مليار دوالر أمريكي في عام  60% ليصل إلى 44بنسبة نمو كبيرة قدرها 

بنسبة  اإلسمي اإلجماليالناتج المحلى  انخفضوقد ، مليار دوالر أمريكي 41.6حيث كان  2007

 واالقتصادية بسبب األزمة المالية؛ 2009في عام  ر أمريكيمليار دوال 53.4% إلى 10.9

% 16.6كبيرة تبلغ  ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع بنسبة، ع سوق النفط العالميوتراجُ ، العالمية

مليار  67.8إلى  % ليصل8.9وبنسبة  2010مليار دوالر أمريكي في عام  62.3ليصل إلى 

% في عام 3.4بنسبة  لحقيقية فقد أرتفع االقتصادوباألرقام ا. 2011في عام  أمريكيدوالر 

 .(1).26حيث كانت نسبته  2008مقارنة  بعام  2009

  ُعمان سلطنةلقوة العسكرية لا

يستعرض خاللها ، سلسلة تقارير حديثة مركز الدراسات الدولية واإلستراتيجيةأصدر 

، إيران والمملكة العربية السعودية: درات العسكرية لمجموعة  من دول الشرق األوسط تتضمنالق

حيث أوضح التقرير أن سلطنة ، وُعمان وقطر واإلمارات، واليمن، والكويت والبحرين، والعراق

ورغم االرتفاع ، ُعمان تتمتع بأعلى معدل إنفاق عسكري في دول الخليج نسبة  إلى الناتج المحلي

إال أننا نجد أن  واردات السالح لسلطنة ُعمان ، ي معدالت اإلنفاق العسكري السنوي اإلجماليف

مليار دوالر  1,2حيث انخفضت قيمة الواردات من ، شهدت هبوطا  كبيرا  منذ أوائل التسعينيات

 300إلى   2000-1997مليون في المدة بين  200( إلى 1996-1993)إجمالي الواردات بين 

 .(2)ويشير التقرير إلى أن بريطانيا أكبر مصدر لقطاع األسلحة  لعُمان. 2004-2001ين مليون ب

جيدة  موارد بشريةتتمتع ب - رغم حجمها المتواضع - يةعُمانأن القوات الجوية الويجد الباحث 

 . نييعُمانين الطيارين الحربيلحيث أن الواليات المتحدة وبريطانيا يوفران التدريبات الالزمة ل

 ودوليا   إقليميا   ُعمانسلطنة 

كان لموقع سلطنة ُعمان دوٌر مهٌم في رسم السياسة العامة لدول النفط العربي إلى أوروبا 

حيث تتحكم بحركة المالحة من وإلى بحر العرب ، والواليات المتحدة األمريكية واليابان

 .(3)العربيفهي تمتلك مفتاح األمان واالستقرار لمنطقة الخليج ، والمحيط الهندي

وتحاول قدر اإلمكان ، فيما تحتفظ السلطنة لنفسها بعالقات ود ي ة مع الدول المجاورة لها

و)ترجيحا  للرأي وتقديرا  ألواصر الوحدة ، إبعاد الخالفات السياسية بينها وبين الدول الخليجية

بية المتحدة والسعودية تم  توقيع اتفاقيات إلنهاء مشاكل الحدود بينها وبين اإلمارات العر، العربية

 .(4)واليمن(

                                                           

(1) https://tinyurl.com/raca9g2. 

 .(2006) ،واإلماراتالقدرات العسكرية العربية من منظور واشنطن: سلطنة ُعمان  )2)

https://tinyurl.com/swnjqh5 

(3) Oman: Omani Role in the Persian Gulf War, 1991, 1993, (2011). 

1.https://tinyurl.com/wy8vgyt  

 .194، ص1999الغريري،  (4)

http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=98
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=98
http://www.mongabay.com/history/oman/oman,omani_role_in_the_persian_gulf_war,_1991.html
http://www.mongabay.com/history/oman/oman,omani_role_in_the_persian_gulf_war,_1991.html
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وشاركت في معظم مؤتمرات الجامعة سواء ، جامعة الدول العربية إلىالسلطنة  انضمت

وهو ، موقف ثابت - دائما   - عُمانوكان ل، كانت على المستوى الوزاري أم مؤتمرات القمة

ق الشعب وتأييد ح، ومن مواقفها المعلنة مساندة القضية الفلسطينية، مساندة الموقف العربي

 .(1)الفلسطيني في تقرير المصير

لدى  ا  تجاري ا  من إسرائيل وسلطنة عمان مكتب إبان التسعينيات افتتحت كلٌ أنه ومع العلم 

واستأنفت ، في أعقاب االنتفاضة الفلسطينية الثانية 2000غالقهما في العام  إوتم  ، الطرفين

 .(2)العالقات الرسمية حديثا  

في تأسيس مجلس  قياديا  دورا   ُعمانفقد لعبت سلطنة ، ية العربيةتها اإلقليمعن عالقاأما 

السلطنة على ساعدت كما ، 1981والعشرين من مايو  في الخامس، ن لدول الخليج العربيةالتعاو

اإلستراتيجية و الزراعيةو الدفاعيةو األمنية: ستراتيجيات التي قام عليها المجلسإرساء اإل

ستراتيجية أهداف وإ، العامة الموحدة لحماية البيئةستراتيجية اإلو، الصناعية الموحدة للتنمية

القمة  م  القمة السادسة للمجلس ومن ث   آنذاك ُعمانواستضافت . ووسائل التربية والتعليم

 .(3)العاشرة

اهر من وكما هو ظ - ُعمانفإن سلطنة ، عن التأثير الفعلي لهذا المجلس النظر وبغض  

الفات ي حل الختؤمن بالدور األساسي لمثل هذا المجلس ف - يةعُمانحث للمواقف الاستقراء البا

 ضافةإ ،قليميوالمحافظة على إرساء قواعد السلم واألمن اإل، التي قد تظهر بين الدول األعضاء

 . كونه مساحة للمشاركة وإرساء السياسات المعلنة للدول إلى 

لدولية تتسم بالواقعية ية اعُمانأن العالقات النجد ف، أما عن العالقات الدولية للسلطنة

، عن االنفعال أو رد الفعل أو االزدواجية في المعايير والوضوح مع كل الدول بعيدا  والصراحة 

 أودعت السلطنة 1997عام ففي ، على سياسة الحكمة والمصداقية واتساع األفق وتؤكد دوما  

 كما أنها نشطت  . النووية لدى األمم المتحدة نتشار التجاربوثائق تصديقها على معاهدة حظر ا

رابطة الدول  إنشاءوساهمت في ، األطلسيلتطوير العالقات مع الدول المطلة على المحيط 

 .(4)1997في مارس  اإلقليميالمطلة على المحيط الهندي للتعاون 

 ي والسياسة الخارجية للدولةعُمانالنظام ال

 الميالتي تعصف بالعالم اإلسالسياسية  مشكالتحاضرة في ال ُعماننجد سلطنة  ماقل  

وهي ، يةلتي شهدت أحداثا  هزت الدول العربالعشرين سنة األخيرة وخصوصا  في ا، والعربي

، بنانلواجتياح ، وانتفاضة فلسطين، وحرب العراق األخيرة، حربي الخليج األولى والثانية

 وغيرها.، أفغانستانوغزو ، واحتالل الجوالن

                                                           

 

 

 .95، ص 1999القاسمي،  (3)

 .198، ص1999يري، الغر (4)
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ضمن سياسة  نجد الجواب حاضرا  ، في أي من تلك المشاكل ُعمانا عن وجود بحثنإذا و

وهذه ، (التي ال تعنيهاتتدخل في القضايا الدولية  يجب أال) ُعمانالذي يرى بأن ، سلطان قابوسال

بعالقاتها المميزة مع الدول  تحتفظ ُعمانبأن فهو يرى ، ى سدة الحكمة طبقها حينما تول  سياس

 عُمانإذ لم تكن ل، اإلسالمي والدولي وعلى المستوى، جامعة الدول العربيةوفي ، المجاورة

 .(1)في وقته انتهىعلى الحدود و ا  تسميته خالف ما عدا ما يمكن، دولة مشكالت مع أي

سلطان قابوس حينما الفقد قام ، يعُمانال وعوضت العزلة السياسية باالهتمام في المجتمع

لمجال للشركات ا وفسح، توفير الوظائف إذ تم  ، داخليةالحكم بتصحيح األوضاع ال تولى

افة إلى باإلض، الوظائف ر المئات منمما وف  ، لمشاركة في تنمية السلطنةوالقطاعات الخاصة با

 وغيرها من وسائل، األجنبية العمالة بدال  منيين عُمانفي توظيف ال السلطان قابوسمشروع 

 وإن لم يصل لدرجة، يعُمانلمستوى المواطن الالتطوير المعيشي التي ساهمت في التحسن 

 .(2)الرفاهية

 لتي تعج  في منطقة الشرق األوسط ا صعبا   تعيش تحديا   ُعمانسلطنة  فإن، وكحالة واضحة

، تاللفلم تدخل في حروب أهلية بعد تخلصها من االح، باالضطرابات والتشكيك في النوايا

 . هاالباب خلف غت لشؤونها الداخلية وأغلقتوتفر  

كانت ة سلطنالإن  ف -ميكما تعلنها الدولة بالشكل الرس - يةعُمانالسياسة الخارجية العن أما 

تها خبروهي تعمل على ضوء ، تجارب تاريخية عديدة في الماضي البعيد والقريبب قد مرت  

 ل فيالتدخ وعدم، عالقات متينة مبنية على أساس حسن الجوار إقامةالتاريخية الطويلة هذه في 

 الشؤون الداخلية. 

ن أهم مصبح والحفاظ عليهما أ، والدولي اإلقليمين تحقيق األمن والسلم على المستوى إ

حقيق تجل ن أة مي  تزال تعمل بكل جد   كانت وال ُعمانلــذا فإن سلطنة  ؛ أهداف األمم والشعوب

 .ينالسلم واألمن الدولي

أو في النظرة إلى ، تقدير األمورلطنة في عدم االنفعال والمبالغة في تقوم سياسة الس

أساس الواقع وعلى وإنما التقدير المبني على ، المشاكل التي تقع في الساحة العربية أو الدولية

سن التصرف واللباقة في اتخاذ المواقف وعلى حُ ، عواقب األمورعد النظر في وبُ ، االتزان

على هذه المرتكزات التي  بناء  -ة ولذا فقد رسمت السلطن، القناعة والثبات على هذه، السياسية

وبذلك ، سياستها الخارجية -عُمانتقوم على أساس الواقع الجغرافي والتاريخي والحضاري ل

ودولية مليئة  إقليميةومتوازنة في بيئة ، أن تكون لها سياسة خارجية ناجحة ُعمان استطاعت

 .)3(بالمتناقضات والتقلبات
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د على تؤك - ما  دائ - الباحث يراها؛  المنظومة الدوليةالسلطنة عنصر فاعل ومؤثر في  وألن  

ق انب الحقف بجية التي تعُماناألساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية ال والمبادئالثوابت 

ت لنزاعاوعلى تسوية ا، وتدعو على العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسالم، وتناصره

 .ة بطرق الحوار والمفاوضاتالدولي

الذي نعتقد أن تفعيله يجب أن يكون  من مبدأ السالم اسا  ية تنطلق أسعُمانثوابت السياسة ال ن  إ

والتحلي بروح ، عراف التي يقوم عليهاواأل المبادئوفي احترام ، طار القانون الدوليفي إ

 .(1)جناسمختلف الجماعات واألبين  التسامح

في ظل الظروف الدولية الراهنة على  رة  قاد أن الدولة القطرية لم تعد   ُعمانترى سلطنة 

الدولية هي سمة بناء أن السمة الغالبة على التوجهات  ُعمانكما أدركت ، االستمرار والتقدم

بمجلس  التزامهاوفي هذا اإلطار جاء ، والعسكريةوالسياسية واألمنية  االقتصاديةالتكتالت 

نتيجة الشعور بعدم القدرة  راره جاءأن ظهوره واستم وآمنت  . التعاون لدول الخليج العربية

 .(2)المنفردة للدولة على الحفاظ على نفسها واالستمرار

، ت بين دول المنطقةتجاه دول الخليج بشكل خاص على تطويق الخالفا ُعمانسياسة  نيت  بُ و

إضافة ، ودعم مسيرة التقدم لشعوب المنطقة كافة، واألمن في الخليج االستقراروعدم زعزعة 

 بناءو، واحتواء المشكالت من أجل مصلحة المجتمع، طقة وشعوبهام التعاون بين قادة المندع إلى

. ة الجماعية فيهامن المشارك واالستفادة، وتنفيذ الخطط اإلنمائية لدول المجلس، القدرة الذاتية

 ومساندة كافة جهود األمم المتحدة، سهام في تطوير التجربة المشتركة للمجلسذلك اإل إلىأضف 

وفتح باب المفاوضات ، تسوية سلمية للمنازعات الحاصلة في دول المنطقة إلىبقصد التوصل 

 .(3)المباشرة

اع لمواجهة األطم؛ الدولية ومن بناء التحالفات اإلقليمية  ال بُد  أنه  ُعمانسلطنة  وتدركُ 

، من الخليجالبريطاني  االنسحابه بعد التي بدأت منذ عهد الشاالمتزايدة إليران في المنطقة 

ذلك  ع  تب  . مما أعقبه فراغ سياسي في المنطقة، نوإعالن استقالل كل من قطر واإلمارات والبحري

، المنطقة الخليجية إلىلشيعة التي زادت من خطر زحف ا 1979الثورة اإليرانية في عام 

ة الذي كان يهدد بالهيمنة على المنطقهذا الخطر الشيوعي في ذلك الوقت كل  إلى يُضافو

زال حتى اآلن يسعى  ومع أن معظم هذه المخاطر قد زال إال أن النظام اإليراني ال، الخليجية

 تمسكا   ُعمانوهو ما يزيد دولة مثل سلطنة ، من النظام اإليراني ا  وجعلها جزء، لتطويق المنطقة

 .(4)بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كدرع تقف في وجه المد  الشيعي
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وحسن ، تقوم على التعايش السلمي بين جميع الشعوب ُعمانخارجية لسلطنة إن السياسة ال

وقد . واالحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية، غيرلن الداخلية لووعدم التدخل في الشؤ، الجوار

ية في كل المواقف على اإليجابية والوضوح التي تتسم بها السياسة عُمانأكدت السياسة الخارجية ال

وتكريسها لكل اإلمكانات الموضوعية والفاعلة لخدمة قضايا السالم والتعاون على كل ، ةيعُمانال

 .(1)المستويات اإلقليمية والدولية

أهداف ومصادر السياسة الخارجية  إلىتطرق السلطان قابوس ، وفي خطاباته المتكررة

واحترام القوانين ، تقوم على أسس من حسن الجوار، فهي إنسانية في المقام األول، يةعُمانال

، وتدعيم العالقات مع الدول اإلسالمية، مع دول الخليج العربي ودعم التعاون، واألعراف

 .(2)عالقات ودية مع كل الدول الصديقةوإقامة ، جانب القضايا اإلفريقية العادلة إلىوالوقوف 

قات والعالفي فهم التطورات واألحداث  ية بالواقعيةعُمانتتسم السياسة الخارجية الكما 

وعلى ، وإنما التقدير المبني على أساس الواقع، وأسس عدم االنفعال والمبالغة في التقدير، الدولية

والثبات ، وعلى حسن التصرف في اتخاذ المواقف السياسية، والتحسب لعواقب األمور، االتزان

 .(3)على هذه المواقف

العراق في تصديه للعدوان جانب  إلىالوقوف المتمثل بوعن الموقف المعلن للسلطنة 

والدفاع ، أنه رفع للخطر عن بالدهواعتبرت السلطنة موقف العراق ب، 1980اإليراني منذ أيلول 

فيما كان الموقف ، ي اغتصبتها إيران في تاريخ مسبقوانتزاع الحقوق العراقية الت، عن النفس

ر ممكن من األمن والسالم المعلن من األزمة العراقية الكويتية هو الحرص على تحقيق أكبر قد

 علىمفتوحة والحفاظ على جسور االتصال والحوار ، واحتواء التوترات، واالستقرار في الخليج

 .(4)كل الظروف

 تفاعل السلطنة مع األحداث اإلقليمية والدولية

 1988-1980حرب الخليج األولى 

سقوط نظام الشاه  منبدءا  ، من تدهور العالقات بين العراق وإيران مدةبدأت الحرب بعد 

ت الحرب في األول من وقد بدأ. وصعود الخميني لسدة الحكم، 1979عام رضا بهلوي في 

إقليم خوزستان  إلىعندما زحفت القوات العراقية عبر شط العرب  1980عام سبتمبر من 

م اإلطاحة بنظا حقبةصدام حسين في تلك ال حاول وقد، وهو أغنى مناطق إيران بالنفط، اإليراني

، باقي دول المنطقة إلىالخميني الذي عكف منذ توليه الحكم على محاولة تصدير الثورة الشيعية 

رفضت إيران  ومنذ ذلك الوقت، دة الحتوائها على أغلبية شيعيةوكانت العراق من الدول المهد  
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ان وك، فيما بدأت القوات العراقية بفقدان سيطرتها على مجريات األمور، أي محاولة للتفاوض

 .(1)ضرب آبار النفط أولى الخسائر التي نجمت عن الحرب

تعاطت السلطنة مع األزمة من خالل اإلقرار بأن إيران دولة قوية وصاحبة أكبر إطاللة 

وخاصة أن التفاعل الدولي سيزداد باجتياح ، وأن من الحكمة عدم معاداتها، ج العربيعلى الخلي

لك ال ينفي أن السلطنة رأت أن الثورة اإليرانية قد زادت إال أن ذ، االتحاد السوفيتي ألفغانستان

كون دول ، من خطورة اإلخالل بتوازن القوة في المنطقة إن استمرت األوضاع كما هي عليه

 إلىلكنها استوعبت هذا التطور ودعت . الخليج غير قادرة على التعامل فرادى مع إيران عسكريا  

 .(2)ت يهدد المنطقة بأسرهاي بالنزاع الذإيجاد صيغة تحتوي هذا ا

نوع جديد من التحالف الرسمي بين دول الخليج في إطار قضية أمن برز ومع بروز األزمة 

إال أنه بعد التأييد السوري العلني إليران ، في البداية محايدا   وقد أخذ هذا المجلس موقفا  ، الخليج

 -تلقى مساعداتها من دول الخليج كانت العراق ت وقد، لدول الخليج أن تتخذ موقفا   كان ال بد  

وتبعها بعد ذلك بقية ـ بشكل واضح مساندة السعودية للعراق  وقد برز فيما بعدُ  - خاصة السعودية

ى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي لم يكن إال رد رأ حتى أن بعض المراقبين، دول الخليج

والطموح والغرور اإليراني ، إليرانيةفعل للتطورات األمنية في المنطقة في مواجهة الثورة ا

بل تأكد رد الفعل هذا مع نشوب الحرب العراقية اإليرانية في الوقت الذي ، بالهيمنة اإلقليمية

 .(3)ازدادت فيه رغبة الدول الخليجية نحو مزيد من بناء مؤسساتها العسكرية

دولي في مضيق ومن الواضح أن أمن الخليج مرتبط بالحفاظ على التوازن اإلقليمي وال

 ال بُد  وكان ، إنشاء مجلس التعاون لحماية هذا التوازن إلىوهو ما حدا بالدول الخليجية ، هرمز

ومن هنا أتى التأييد الكامل للعراق ضد ، العراقية اإليرانيةأخذ موقف واضح حيال الحرب من 

أي فعل من شأنه المحافظة التاريخية لمساندة  مدةوقابلية ذلك التحالف في تلك ال، الجانب اإليراني

 .(4)والتوازنات التي كانت قائمة آنذاك، على مصالحها الشخصية

فقد ظهر ، األزمة حول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةل عن السياسة الخارجيةأما 

إيجاد تجمع  إلىي الداعي عُمانوهو التوجه ال، إليهاإلشارة الباحث  هو الذي سبق: األول، توجهان

تليه العناصر االقتصادية والثقافية والسياسية على أساس ، يعطي عنصر األمن األولوية إقليمي

عن  باالبتعادوالثاني: كويتي طالب ، ألخرىا ون تحقيق األمن فلن تتحقق الجوانبأنه من د

أما ، المظاهر األمنية للعمل الخليجي ألنه يثير حساسية في داخل دول المجلس ومع دول الجوار

 .(5)هت إقامة صيغة من التجمع بكل جوانبالعربية السعودية فقد رأالمملكة 
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قابوس عندما كانت الحرب العراقية اإليرانية قد أظهرت بوادر السلطان حيث جاء رد 

، ونحن مسرورون بذلك إال أنه حتى يتم عقد اتفاق سالم، الحرب قد توقفت رسميا   إن)االنتهاء 

ولن يبدد ، فإن مخاطر تجدد الحرب ال تزال قائمة 598م األمن رقوحتى يتم تطبيق قرار مجلس 

 . (1)(وتطبيق بنود السالم، حدودهما الدولية إلىهذا الحذر سوى انسحاب قوات الطرفين 

ومن  - ُعمانفإن سلطنة ، دولية واإلقليمية ودورها الفاعلومن منطلق إيمانها بالمنظمات ال

فقد دعمت  " - بين الجارتين اإليرانية والعراقية مخالل مواقفها الرسمية الداعية لتحقيق السال

تسوية سلمية ودائمة للنزاع بين  إلىوبشكل واضح كافة الجهود التي تبذلها األمم المتحدة للتوصل 

 .(2)(حسب ما أشار له النعيمي في كتابه البلدين

ح ، لذلك وفقا   ُعمانوقد تعاملت  يجب أن بأن الحرب العراقية اإليرانية  ولوهامسؤوصر 

 إلىوستظالن قائمتان ، وموجودتان منذ القدم، على اعتبار أن العراق وإيران جارتان، تنتهي

لكن هل ، وهو ما يتناغم مع السياسة الخارجية المعلنة للدولة. وأن الحرب إلى زوال، األبد

 .(3)؟ مرارا   ولوهمسؤي الذي أعرب عنه السلوك الواقعي للسلطنة كان بنفس النمط اإلنسان

م في والسل االستقرارمثل تلك الظروف التي تهدد  في - ُعمانالواضح أن سلطنة من 

لة أن الدوو، بيعيا  طموقفا  األمر الذي يعد ، ذاتها واستقرارها إلىتنظر في المقام األول  - المنطقة

 لتيالمساحة وتحافظ على ا، الخطر يقترب منها فإنها تحاول أن تردع هذا الخطرأن  إذا أحست ب

 تشغلها في النظام الدولي.

، كان موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتصف بالحياد على الصعيد الرسمي

وبعض الميول واالنحياز نحو العراق على الصعيد العملي مع بعض االستثناءات التي لعبت فيها 

ناهيك ، إيرانشارقة مع مارتي دبي والالقات الصداقة القديمة المميزة إلوع، المصالح االقتصادية

، قدرتها المحدودة إلىنظرا  ، مواجهته اإلماراتيراني ال تستطيع دولة تخوف من انتقام إعن ال

ول لم يمنع الموقف المحايد للدف. التعاون على حمايتهاوعدم ثقتها بقدرة شركائها في دول مجلس 

فقد قدرت مساهمة الدول ، قرارا  سعوديا   األساسالذي كان في ، الخليجية من مساندة العراق

كما جمعت السعودية والكويت ، ( مليار دوالر200بـ )الخليجية للعراق في المجهود الحربي 

سبب الدمار الذي ب، النفطي إنتاجه( برميل نفط يوميا  لتعويض العراق عن تراجع 300، 000)

( 1,  5) على نقل قادر أنابيبوسمحت السعودية للعراق ببناء خط ، ته النفطيةلحق بحقوله ومنشآ

 .(4)األحمر( على الساحل السعودي في البحر ينبعمليون برميل نفط يوميا  تصب في ميناء )

يتطور مع  1988 -1980كان موقف دول مجلس التعاون الخليجي خالل سنوات الحرب 

، ه الدول ومصالحهاهذ أمن خطر هذه الحرب في تأثيرفكلما زاد ، تطور مجريات الحرب

                                                           

 .90ص  ،1999القاسمي،  (1)

 .100ص ،1994 النعيمي، (2)

 .107، ص1999القاسمي،  (3)

قراءة في موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحرب العراقية اإليرانية . الطائي، خلف محمد (4)

1980-1988،" 2011 .https://tinyurl.com/tmvh7a2   
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 إلىوفي هذا السياق يشار . فعالها السياسية والدبلوماسية وبما يتناسب مع قدراتهاردود أ ازدادت

الحرب التي دامت  النشاط السياسي والدبلوماسي الذي قامت به دول مجلس التعاون خالل تلك

كان قد مضى على ، علن عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربيةعندما أُ و. ثماني سنوات

وقد نالت هذه الحرب . 1980 أيلولمنذ اندالعها في  أشهرتسعة  ةاإليراني –لعراقية الحرب ا

 أيار 25ظبي( في  أبولدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في ) األولىعناية مؤتمر القمة 

 وقف هذه الحرب بوصفها من المشاكل التي تهدد إلى البيان الختامي السعي أكد إذ، 1981 عام

 .(1)جنبي فيهااألوتزيد من احتمال التدخل ، قةالمنط أمن

رين تش 11ـ  10وناقش مؤتمر القمة الثاني لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض في 

ن تتوج وأعرب عن تمنياته بأ، ورات الحرب الجارية بين العراق وإيرانتط 1981 عام الثاني

، اإلسالميمؤتمر المنبثقة من ال الميةاإلسومؤكدا  دعمه قيام المساعي ، المساعي السلمية بالنجاح

 .(2)مم المتحدةومساعي هيئة األ، االنحيازوجهود دول عدم 

 22 رار فيقالمتحدة مشروع  األمممن ممثلي دول مجلس التعاون والمندوبين في  م عددٌ وقد  

متحدة ال األمم لعامة لهيئةالجمعية ا إلىبالتضامن مع عدد من الدول العربية  1982تشرين الثاني 

 لى:يدعو إ

  وإيرانوقف فوري للقتال الدائر بين العراق . 

  ساس لى أعتسوية سلمية للنزاع  بإجراءاتمع البدء ، الحدود الدولية إلىانسحاب القوات

 . الدولي القانون مبادئ

ل مجلس التعاون الخليجي تحاول اإلبقاء على اتصاالتها مع إيران عبر دولة كانت دو

وكانت دولة ، وإيرانبين دول مجلس التعاون  األزماتوج في أ حتى، لمتحدةمارات العربية ااإل

؛ الداعي للحياد عن طريق إقامة حوار إيراني خليجي تجاهاال مانعتتز ُعمانوسلطنة  اإلمارات

تهدئة التوترات  م  ومن ث  ، لمخاطر المحدقة بين الجانبينسس التي تحصر اوضع األ إلىيهدف 

 .(3)يرانيةية اإللخليجعادة صياغة العالقات االتمهيد لوقف الحرب وإو، قةالحاصلة في المنط

ن بزايد  خالل مشروع الشيخمارات العربية المتحدة عن هذا الموقف من دولة اإل رت  وعب  

ض فو  ين الذي يتلخص في أ، يرانيةاإل –لى وقف الحرب العراقية سلطان آل نهيان الهادف إ

ايد قف محن يتصفون بموثالثة رؤساء من الذي ُعمانادم في القادة العرب في مؤتمر القمة الق

ون  يمثلال وأنهم، ن هذا الوفد يضمن حقوق الطرفينوأكدوا لهم أ، للسعي بين إيران والعراق

دئذ عن، لنارا إطالقويتم وقف ، تنسحب القواتفسبلت الوساطة قُ  فإذا، بل القادة العرب أنفسهم

 .هب كفالءيكون القادة العرلجاره  ومن يثبت عليه الحق  ، يجري التحكيم من محكمين مقبولين

                                                           

 .المرجع السابق (1)

قراءة في موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحرب العراقية اإليرانية . الطائي، خلف محمد (2)

1980-1988،"2011. ttps://tinyurl.com/tmvh7a2h 

 .المرجع السابق (3)

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/03/05/221977.html


 123 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شذى الحسيني

 2022( 1)36جلد وم اإلنسانية( المحاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

ما أ، راقعييدها للوجاءت موافقة إيران مشروطة بأن تنهي دول مجلس التعاون ما أسمته بتأ

وار مع الح مالإهوعدم ، يرانية مع كل من العراق وإعُمانقات التنمية العال إلى فقد سعت   ُعمان

اعفات ضوتخفيف الم، القيام بدور لتلطيف حدة الحربو، األوقاتمنهما في أي وقت من  أي   

 . عنها الخطيرة الناتجة

فقد رفضت السلطنة مبدأ تصدير الثورة ، وقد برهنت السلطنة عن هذه المواقف بشكل فعلي

، مليون دوالر 300وقامت بتمويل صفقة سالح مصرية للعراق بقيمة ، إيران إليهالذي تسعى 

وردم الهوة بين مصر والعراق التي أعقبت ، ى الصمود العراقيكان الهدف منها اإلبقاء عل

قامت بمحاوالت متكررة إلقامة كما . ومعاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية (كامب ديفيد)اتفاقية 

أي مبادرة لقطع الصالت مع إيران  حوار مباشر مع الطرفين واألطراف ذات المصلحة رافضة  

السماح للقوات العراقية باستخدام أراضيها أو  ُعمانسلطنة رفضت  كما، أو عزلها دبلوماسيا  

هجمات عسكرية على القوات اإليرانية  االستفادة من أي تسهيالت عسكرية تمكنها من شن  

  .(1)أو حتى المشاركة للتخطيط لمثل هذه الهجمات، الموجودة في الجزر اإلماراتية المحتلة

اجتمع وزراء الخارجية لدول ، اإليرانية -وعقب نشوب الحرب العراقية 1981عام وفي 

 ستراتيجية لكل بلدلة موضوع األولويات السياسية واإلرح على الطاووطُ ، الخليج في الطائف

رح موضوع التسهيالت األمريكية في وطُ ، الخارجية واالرتباطاتقة مع الغرب والعال، خليجي

تيجية التي تواجه بلدان الخليج سترانقص من األخطار اإلكانت تزيد أو تُ وعما إذا ، ُعمان

 .(2)العربي

، لتسهيالت للواليات المتحدة األمريكيةامن  قد قدمت عددا   مدةفي تلك ال ُعمانوكانت 

فقد أُعطيت ، يجي بوضع تلك التسهيالت في إطارها التاريخي والزمنيلوطالبت المحيط الخ

د السوفيتي في تحااليمن الجنوبي واإلوالتعاون بين  للواليات المتحدة بعد توقيع معاهدة الصداقة

كما تم االتفاق حولها بين واشنطن ومسقط بعد حادثة احتجاز ، 1979عام تشرين الثاني من 

وما شكله من  1980عام وطوال ، واألزمة األمريكية اإليرانية، الرهائن األمريكيين في طهران

وانتشار االحتالل ، ألفغانستانفيتي وما عقب ذلك من غزو االتحاد السو، تهديد الستقرار المنطقة

 .(3)وتصعيد الوضع الدولي حوله، السوفيتي في البالد

في ظل الخطر  ُعمانلسلطنة  ال بُد   نفسها كان وكغيرها من الدول التي تسعى للحفاظ على

بأسلوب و، وتوقف المد الشيوعي الزاحف نحو المنطقة، الشيوعي المتزايد أن تحمي نفسها

، العراقية – من مواقفها تجاه الحرب اإليرانية بعضا   ُعمانبررت سلطنة ، دبلوماسي بسيط

أجابوا بأن ، ودعم السلطنة لهم ضد إيران، ئل ممثلو السلطان عن توريد األسلحة للعراقفعندما سُ 
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 .302ص  ، 2000 الريس، (2)
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 دوليا   مضيفين إلى أن هذه الحرب تشكل قلقا  ، (أي دولة عربية تطلب خدمة فلن نتوارى عنها)

 .(1)اإليرانية – الحرب العراقيةإنهاء  إلىيدعم كل الوساطات الرامية  مانعُ وأن ، عميقا  

للواليات المتحدة لقاء الحماية المنشودة من الخطر  ُعمانلم تكن التسهيالت التي منحتها 

ية من المطارات والمرافئ التي ال تملك عُمانبل شملت تطوير المرافق العسكرية ال، الشيوعي فقط

بحيث تصبح في مستوى دفاعي قادر على ردع أي ، عليها اإلنفاقعلى  المالية السلطنة القدرة

وشمل العرض ، إما عن طريق اليمن الجنوبي أو إثيوبيا، مباشر سوفيتيهجوم أو احتمال هجوم 

يتالءم مع تطوير التسهيالت العسكرية الضرورية  ية بشكلعُمانتدريب وتسليح القوات ال، ذاته

لعسكري المطلوب لقاء إعطائها وقبلت واشنطن بتطوير هذه المرافق بالشكل ا، لحماية أمن البالد

 استعدادهابحيث أعلنت السلطنة عن ، ر دوالرمليا 2وقد بلغت التكلفة اإلجمالية ، استعمالهاحق 

 .(2)التكلفة هذه  للتخلي عن هذا االتفاق إذا التزمت الدول الخليجية بتغطية

لكن ، ة لدول الخليج كانت متباينة تجاه هذه الحربالواضح أن المواقف الرسميمن و

ففي الوقت الذي أبدت فيه دول الخليج توجهها نحو التشدد . ية كانت األكثر حيادا  عُمانالسياسة ال

وخوف تلك ، ورفضت كافة المبادرات السلمية، الحرب إنهاءالتي أصرت على عدم ، ضد إيران

على سالمة المالحة الدولية في الخليج العربي  وحرصها على الحفاظ، الدول من توسع الحرب

الحسنة مع كل مستثمرة بذلك عالقاتها  دور الموازن ُعمانمارست سلطنة ، ومضيق هرمز

ية فحافظ ذلك على حيادية عُمانومع تطور األحداث اقتنعت الدول الخليجية بالسياسة ال. اإلطراف

لعب دور فاعل في ترميم العالقات اإليرانية  ية منعُمانن الدبلوماسية الالمجلس األمر الذي مك  

 .(3)الخليجية

 1991حرب الخليج الثانية 

تأكيد ضرورة استخدام  إلىعندما غزا العراق الكويت اتجهت بعض الدول في المنطقة 

اللجوء للخيار  وطالبت بأال يتم  ، لم ترد استباق األحداث ُعمانلكن سلطنة ، الحل العسكري

أن يعتمد  منها أن أي عمل عسكري ال بد   ذ كل الوسائل األخرى إدراكا  العسكري قبل استنفا

 وهو ما ينذر بعودة القوى، االستعانة بالدول األجنبية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية

 .(4)للتحكم في المنطقة والسيطرة عليها نبيةاألج

يجي ن الخلمن مفاهيم األم به السلطنة فإن كل ما آمنت  ، عملية الغزو العراقي وعلى إثر

التي ة متحاربفالدول ال، ني من أجله مجلس التعاونوأصبح التهديد أكبر مما بُ ، كانت قد انهارت

ي ال لخليجاألمني اتهدد األمن الخليجي هي دول عربية كان من المفترض أن تكون أساس النظام 

 لتهديده. مصدرا  

                                                           

 .108، ص 1999القاسمي،  (1)

 .304، ص 2000الريس،  (2)

 .18-17، ص 2007العريمي،  (3)

 .19، ص 2007العريمي،  (4)
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 إلىصامتة بل طالبت بعودة األوضاع  مانعُ لم تقف ، دما انفجرت أزمة العراق والكويتنع

ورفضت هذا العدوان مطالبة بحل سلمي لألزمة يقوم ، ى ما كانت عليه قبل الغزولوإ، الكويت

لمزيد من  ومنعا  ، على أساس القرارات الدولية من أجل الحفاظ على االستقرار في المنطقة

 .(1)ن الخليجالتدخل األمريكي واألوروبي في شؤو

 هي:ي قد انطلق من ثالثة محددات رئيسية عُمانوقف الوكان الم

 تين ين دولب التي كانت حربا  ، على خالف الحرب العراقية اإليرانية: ستراتيجيالمحدد اإل

ة فإن غزو العراق دولة الكويت كان بهدف محو دولة صغيرة من على خريط، كبيرتين

زيد من عال الموينذر بإش، ازن القوىبتو األمر الذي كان يمثل إخالال  ، منطقة الخليج العربي

 صتوهما المحظوران اللذان حر، جنبيةعن التدخالت األ فضال  ، الصراعات الخليجية

 . السلطنة على تجنبهما

 ي فداتها امتدا ال توجد لكل من التكوينات البشرية الكويتية والعراقية: غرافيالمحدد الديمو

 لسجاالتنقال ام الحرب كان من شأنهما أال ية ثُ اندالع األزم فإن   م  ومن ث  ، داخل السلطنة

خالل اإل إلىومن ثم فإنه لن يؤدي ، يةعُمانداخل األراضي ال إلىحول مشروعية الغزو 

 . باستقرارها السياسي

 لمحاولة ترجيح موقف أحد طرفي  أساسيا   مث ل هذا المحدد كابحا  : المحدد القومي العربي

، مع إدراك خطورة الحرب وخصوصا  ، اآلخرعلى حساب الطرف  الحرب بشكل كامل

عن  االنتباهوصرف ، ساس األمن القومي العربيوخطورة تداعياتها التي تتمثل في خلخلة أ

 .(2)إسرائيل بوصفها المصدر األساسي لتهديد هذا األمن

ئولية القومية تجاه سمن منطلق الم األزمةعلى ضوء ذلك تعاملت السلطنة مع هذه 

وعودة ، الحدود إلىالعراق  بانسحابوطالبت السلطنة ، ولتان في منطقة الخليجهما دو، الطرفين

ة بذلك بأن الغمُ ، الحكومة الشرعية للكويت هو  1990 من عام أغسطس 2 في العراقي زوقر 

  (3)لدولة عربية مستقلة تحظى بالشرعيةاحتالل 

لى جانب إ، كويت، فقد رفضت الغزو العراقي للواضحة في مواقفها ُعمانسلطنة وكانت 

وبدأت ، وأيدت الخيارات السلمية لحل األزمة، رفض التصعيد والقطيعة الكاملة مع العراق

وكانت صاحبة مشروع إدانة ، حقبةتلك ال في فهي رئيس مجلس التعاون، كل هدوءالتحرك ب

 .(4)الذي ترتب عليه إجراءات الحقة، 1990الغزو في الثامن من آب 

 

                                                           

 .180، ص2001القاسمي،  (1)

 .39، ص2007عريمي، ال (2)

 .41-40، ص2007العريمي،  (3)

 .15ص ، 1992 سعد الدين، (4)
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 نتائجال

اون بعد دراسة معمقة لسياسة ُعمان الخارجية ومقارنتها مع دول التعيوجز الباحث 

 :بما يلي، الخليجية إزاء أحداث حرب الخليج األولى والثانية

  على  واإلقليميةحالف الدولية ولكنها تؤمن بقدرة األ، واالحتواءال تؤمن بالتبعية  السلطنةإن

تؤسس عالقاتها على و، حماية نفسها ل منفردة ال تستطيعألن الدو؛ توفير الحماية للدولة

 . أساس إقامة عالقات سلمية وتعاونية مع كل دول العالم

 لكنها ال تملك ، اظ على ذلك الموقعفوتسعى للح، ستراتيجيتدرك السلطنة أهمية موقعها اإل

للقيادة ها لمقومات تالكام رغم، على مستوى المنطقة أو النظام الدولي سواء   قياديا   طموحا  

 .في النظام الدولي فاعال   ليست عنصرا  ها فإن

  تجارية استفادت من  ةدول: ضمن الفئة األولى لتصنيفات كينيدي ُعمانيمكن اعتبار سلطنة

وهي التي ، 1945التجاري المتبادل منذ عام  واالعتماد، و العظيم في اإلنتاج العالميالنم

وبالتالي تسعى إلى ؛ عات األخرىتؤكد سياستها الخارجية على العالقات السلمية مع المجتم

 تخفيض اإلنفاق الدفاعي بما يكفي لحفظ سيادتها.

  ُالسلطنة الذي يتحكم في ردود أفعالها هو الحفاظ على سيادتها ضد أي تدخل دولي دافع ،

. فيما شكل الردع الفعال ألطماع إيران التوسعية في الخليج الدافع األهم لدول المجلس ككل

 عُمانف، يعُمانلكن الدافع الخليجي أهم من الدافع ال، متشابهة -تقريبا   –إن األهداف حيث 

لى أهمية كبت البروز فيما دول المجلس تنظر إ، تسعى للمحافظة على وضعها كما هو عليه

 . اإليراني كقوة مؤثرة في المنطقة

  فيما ، أي عداء إليران لم يكن من مصلحتها أن   -في حرب الخليج األولى –تدرك السلطنة

، ابتعادها النسبي عن الخطر اإليرانيو، ول المجلس لطرح مبدأ مقاطعة إيراندبادرت 

 . ازدياد النفوذ اإليراني في المنطقة إلىوإيمانها بأن أي تهاون سوف يؤدي 

 ما  تدرك بأن   -دول الخليج بقية شأنها شأن  - فإن السلطنة، أما عن حرب الخليج الثانية

، من شأنه تنامي الدور العراقي في المنطقةالذي ، ضي الكويتيةحدث هو تعد  على األرا

 . وهو أمر يخل  بالتوازن اإلقليمي

 التوصيات

 يوصي الباحث عند دراسة السياسة الخارجية العُمانية بضرورة

 بسياسة  -على سبيل المثال  - األثر المادي، ر الهويةء دراسات معمقة بخصوص أث  إجرا

 مع قلة المراجع المتاحة بهذا الموضوع. خاصة، السلطنة الخارجية

  حياد السياسة العُمانية أمر مهم عند دراسة أي أمر متعلق بوضع السلطنة وتأثيرها في

 . الدولي النظام
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