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اﻟﺷﻛر
اﻟﺣﻣد ﷲ أوًﻻ ﻓﻠﯾس ﻗﺑﻠﻪ ﺷﻲء ،وآﺧ ًار ﻓﻠﯾس ﺑﻌدﻩ ﺷﻲء ،ﻋﻠﻰ ﻋظﯾم ﻓﺿﻠﻪ وﺟﻼل ﻣﻧﺗﻪ ،أن
ﻋﻠﻲ ﺑﺈﻛﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣل ،واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ أﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ وﺳﻠم.
ﻣن ّ
وﺑﻣﺎ أن اﻻﻋﺗراف ﺑﻔﺿل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز ﻣﺎ ﻫو واﺟب ﺣﺗﻣﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن أﺗﻘدم
ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر وﻋظﯾم اﻻﻣﺗﻧﺎن إﻟﻰ ﻣن ﺗﺣﻣل ﻋﻧﺎء اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﺗوﺟﯾﻬﺎًٕ ،وارﺷﺎداً،
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وﻧﺻﺣﺎً ،وﻣﺷورةً ،وﻟم ﯾﺑﺧل ّ
اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣوﺟﻪ ،واﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻧﺎﺻﺢ ،واﻟواﻟد اﻟﻣرﺑﻲ ،أﺳﺗﺎذي اﻟﻔﺎﺿل :اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد
ﻓﻬﻣﻲ اﻟطﺎﺋﻲ ،ﻓﺟزاﻩ اﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﺟﻼء اﻟذﯾن ﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑول ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔٕ ،واﺛراﺋﻬﺎ ﺑﺂراﺋﻬم اﻟﻣﻔﯾدة وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬم اﻟﺳدﯾدةٕ ،واﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻷﻓﺎﺿل ﺑﻘﺳم اﻟﻌﻠوم
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻣن ﺟﻬود طﯾﺑﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ .واﻟﺷﻛر
ﻣوﺻول إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻟﻲ ﻣن ﻋون ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ
اﻟدراﺳﺔ ﺳوًاء ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻠوﻣﺔ أو ﻧﺻﯾﺣﺔ أو رأي أو ﻣﺷورة ،ﻓﻠﻬم ﻣﻧﻲ ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻛل اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر.
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ﺗُﻌ ﱡد اﻟﻬوﯾﺔ أﺣد اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن ،ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن
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اﻟواﻗﻌﯾﺔ( .وﯾﺗطﻠب ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌواﻣل
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟدول ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﻗد ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت واﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ودراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ .وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ
ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.

ط

واﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻬدف اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋدد ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻣن
أﺟل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻌواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدﺧﻼت ) ،(in putsﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻊ وﺳط ﻧظﺎﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﻲ
ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ) ،(processوﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺧرﺟﺎت
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ) ،(out putsوﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺞ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻗرار ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗ اررات ﺗﻘدم
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣدات أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳؤوﻟﺔ ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻋواﻣل ﻋدة ذاﺗﯾﺔ ،وﻣﺣﻠﯾﺔ،
ٕواﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وأﺧرى دوﻟﯾﺔ.
وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك دوراً ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻗد ﯾزﯾد أو ﯾﻘل ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﻫو ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ودواﺋر
ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﺑﻘدر ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛواﺑت وﻣرﺗﻛزات ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ؛
ﺗﺷﻛل إﺣدى اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ّ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن .وأن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟدوﻟﯾﺔ( ،ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
وﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻟﻬوﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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Abstract
Identity is one of the topics that has been of increasing interest in foreign
policy and international relations since the beginning of the first decade of the twentyfirst century, after the interpretation of relations between international units was largely
limited to specific physical factors such as power and interest. Understanding the
external political behavior of a country and its external relations, as in the case of the
Sultanate of Oman, requires understanding the influence of a number of specific factors,
including internal, external, and political factors, in order to identify the orientations of
the state in its external political behavior.
The study sought to identify the factor of identity and its structural
components and its impact on the foreign policy making of the state. It also sought to
identify the factors contributing to the building of the national identity of the Sultanate
of Oman, and to identify the system of making foreign policy in Oman and the
fundamentals of its foreign policy. It also sought the study of the identity factor in the
making of the Omani foreign policy at the Gulf, Arab and international levels. That is
based on the assumption that the factors that contributed to the formation of the identity
of the Sultanate of Oman have a clear influence in the formulation of patterns of
external political behavior, at the Gulf level, the Arab level, and the international level.
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In order to ascertain the hypothesis of the study, the researcher adopted a
number of scientific research methods, including the historical method, in following up
and analyzing the historical events that the Sultanate of Oman underwent in order to use
them in interpreting the current reality. Also, the method of systemic analysis
considering that foreign policy is the result of external factors (in put), which interacted
with an institutional system in the form of processes. This interaction resulted in a set of
outcomes called (out put), which represent the external political behavior of the state, as
well as the decision-making approach. The foreign affairs of any country is a decision,
or a group of resolutions offered by units or institutions responsible, and that these
decisions affect the number of subjective factors, and local, regional, international and
others.
The researcher concluded that there is a role played by identity in influencing
the foreign policy of the Sultanate of Oman. It may increase or decrease according to
the political situation. It is subject to the discretion of the political leader and foreign
policy making circles. In some cases, identity may be the most influential factor in
directing foreign policy toward specific issues. As far as the Sultanate of Oman is
concerned, it begins in its interactions and relations on the international scene from a set
of constants and elements stemming from the components of its national identity. Thus,
the nature of the national character of the Omani people is one of the influential features
of the foreign policy of the Sultanate of Oman. And that the political behavior followed
by the Sultanate of Oman in its external field, and on the various squares (Gulf, Arab
and international), expresses Omani privacy and its political identity.
Keywords: Identity, Foreign Policy.
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اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗزاﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
وﺧﺎﺻﺔً ﺑﻌد أن ﻋﺟزت اﻟﻣدارس اﻟﻣﺳﯾطرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄﺣداث ﻛﺑرى ﻛﺎﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،اﻟﺣدث اﻟذي
ﺷﻛل ﻧﻘطﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧظري اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻌد
أن ﻛﺎن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻراً ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻣﺣددة ﻛﺎﻟﻘوة واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻓﺑرزت
اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل ﻏﯾر ﻣﺎدي وﻟﻛﻧﻪ ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺣﺳب أﻧﺻﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻧﻛرون ﺑﺄن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫو اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾس ﻟﺳﻠوك اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻟﻛن ﺗﻠك
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻌﺎدات
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،أي ً
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﺣﺳب رؤﯾﺗﻬم ً
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬوﯾﺗﻬﺎ.
ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻣل ﻗوة ﻟﻌدد ﻣن اﻟدول ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ
وﻛﻣﺎ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻗد ّ
ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺷﻌب ،ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷك
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﺿﻌف ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،واﻟﻠﻐوﯾﺔ ،واﻟﻘوﻣﯾﺔ ،واﻷﺛﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد،
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻧﺎﻓﺳﺎً ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺑدﯾﻼً ﻟﻬﺎ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول
ﺣروﺑﺎ أﻫﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺗﻬﺎ.
ً
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد
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وﻗد أﺛﺎرت دراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ،وﻣﻧذ ظﻬور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ،ﺟدﻻً واﺳﻌﺎً ﺑﯾن دارﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب ،أﻫﻣﻬﺎ :ﺳﯾطرة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ
ﻣن اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ،ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك اﻷﺑرز ﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻛذﻟك ﻟﻛون اﻟﻬوﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ
ﻣﺗﻐﯾرة ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎس ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻋﻧد رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺗﻪ.
وﯾﺗطﻠب ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌواﻣل
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻘط ،وﺑﻌد دراﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ،ﯾﻣﻛن
وﻋﻣﺎن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﻬم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
ﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟدول ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲُ .
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذي ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻘود
ﺗﺷﻛل،
ﺷﻛﻠت ،وﻣﺎ زاﻟت ّ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻸﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻣﻔﺎﺻل ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻫو ذﻟك اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ،
واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﺣﯾث
ﺷﻛﻠت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻛوﻧﺎً ر ً
وﻗد ّ
اﺗﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﺷﺑﺔ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣوﻗﻌﺎ اﺳﺗر ً
ً
ﻗُدّرﻟﻌ ُ ﻣﺎن أن ﺗﺣﺗل
وﺑﺳواﺣل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ  3165ﻛم ﺗطل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﺣر ُﻋﻣﺎن وﺑﺣر اﻟﻌرب ،ذﻟك
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﺑﻬﺎ أو ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ.
ً
اﻟﻣوﻗﻊ ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﻋﻼً
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ﻣﻛون اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ،ﻓﺄﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﻘدر ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺳﺗﺣﺿر ﻋﻣﻘﻬﺎ
وﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﺿر اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ّ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ
ً
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛ إذ ﺗُﻌد ُﻋﻣﺎن ﻣن أﻗدم اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت دو ًار
اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﺧﺻوﺻﺎً ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﻌرب ،واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ،وﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ .وﻛذﻟك
ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﺿﻌف اﻟذي ﺗراﺟﻌت ﺑﻬﺎ ﻗوﺗﻬﺎ ﻟﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣدودﻫﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن ﻛل ذﻟك ﺑﻘﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .
ٕواﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺷﻛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﻛون اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻟدﯾن
ﯾﻔﺳر وﻗوف ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻧﺻراً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ّ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺔ
ﺳﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
) (2016-1970وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ،واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣواﻗف ،ﺳوًاء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،أو اﻟﻌرﺑﻲ ،أو
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ.
ً
اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ دوراً

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ً
ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ
ُﻋﻣﺎن ﺣﯾﺎل ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض ﺑﻬﺎ ،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ،أن
ﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣواﻗف اﻟدول اﻷﺧرى ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻬم إﻟﻰ إﺛﺎرة ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣوﻟﻬﺎ .وﻣن ﻫﻧﺎ
ﻓﺄن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ،واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت
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اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺗﻠك اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﻗد طرح ﻫذا اﻷﻣر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧدرة اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﺑﺣﻛم ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ.

أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
اﻟﻣﺄﻣول ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
 -1اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
 -2اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.
 -3اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺛواﺑﺗﻬﺎ وﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
 -4دراﺳﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻟﻌﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.

أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
ﺟدﯾدا
ً
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ :ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻣوﺿوع اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﺎً
ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل )ﻋﺎﻣل
اﻟﻬوﯾﺔ( وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إزاء ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻫو ﺧﻠﯾﺟﻲ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋرﺑﻲ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو دوﻟﻲ ،ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ.
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ :ﺗﻛﻣن ﻓﻲ إﻓﺎدة ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ،
واﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
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أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ:
وﺑﻬدف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﺄﻧﻬﺎ اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌدد ﻣن
اﻷﺳﺋﻠﺔ:
 -1ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻌﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ؟
 -2ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؟
 -3ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ؟
 -4ﻣﺎ اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؟

ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:
اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﻣﻔﺎدﻫﺎ ،أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وان اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.

ﺣدود اﻟدراﺳﺔ:
ﺣدود زﻣﺎﻧﯾﺔ :ﻣﻧذ ﻋﺎم ) (2016 - 1970وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﻧذ ﺗوﻟﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ﻣﻘﺎﻟﯾد
اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.
ﺣدود ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ :ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.
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ﻣﺣددات اﻟدراﺳﺔ:
وﺧﺎﺻﺔ
ً
ﻻ ﺷك أن أﺑرز اﻟﻣﺣددات اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﺑﺎﺣث ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻣوﺿوع اﻟﻬوﯾﺔ؛ رﺑﻣﺎ ﻧظراً ﻟﺣداﺛﺗﻪ ﻛﻣوﺿوع ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﻣﺣددات ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠو
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ ﻧظراً ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن ﺳرﯾﺔ.

ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ:
 اﻟﻬوﯾﺔ
 اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻐ ًﺔ :ورد ذﻛر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺻﻐﯾر ّﻫوة ،وﻗﯾل اﻟﻬ َ ّوﯾﺔ ﺑﺋر ﺑﻌﯾدةاﻟﻣﻬواة) اﺑن ﻣﻧظور .(117:15 :2010 ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،اﺳم
وﺗﺷﺧﺻﻪ
ّ
وﻋﯾﻧﯾﺗﻪ
وﯾﻌرﻓﻬﺎ ّﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻫُ ّوﯾﺔ اﻟﺷّﻲء ّ
ﻣﺻﺎغ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻧﻔﺻل )ﻫو(ّ ،
وﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ووﺟودﻩ
ّ
ﻫوﯾﺗﻪ
ﻛل واﺣدٌ .إﻧّﻪ )ﻫو( إﺷﺎرة إﻟﻰ ّ
وﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ووﺟودﻩ اﻟﻣﻧﻔرد ﻟﻪ ﱞ
ّ
اﻟﻣﻧﻔرد ﻟﻪ اﻟذي ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﺷﺗراك" )ﺻﻠﯾﺑﺎ. (530 :1994،
 اﻟﻬوﯾﺔ اﺻطﻼﺣﺎً :ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟﺷﻲء ﻫو ذاﺗﻪ ﻣﺗﻣﺎﯾزاً ﻋن ﻏﯾرﻩ ،وﻟو ﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌضاﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﺷﺗرك ﻣﻌﻪ ﻓﯾﻬﺎ .وﯾﻛون أﻗرب ﻟﻔظ ﻓﻠﺳﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو
)اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ( ،ﻓﻬوﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻫﻲ ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ أي ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،وﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ
اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت" ﻓﯾﻘول " اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ ﻫو ﺟواب ﻋن اﻟﺳؤال ﻣﺎ ﻫو؟"
وﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﺎﻫﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼً "إﻧﻬﺎ إ اذ وﺻﻔﻧﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺛﻼً ﺑﻛوﻧﻪ ﻋﺎﻗﻼً ﺟﺎﻋﻠﯾن ﻣن
ذﻟك ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘول ﻣن ﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﻘول ﻓﻲ ﺟواب )ﻣﺎ ﻫو( ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ،وﻣن ﺣﯾث
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ﺛﺑوﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﯾﺳﻣﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﻣن ﺣﯾث اﻣﺗﯾﺎزﻩ ﻋن اﻟﻐﯾر ﻫوﯾﺔ ،وﻣن ﺣﯾث ﺣﻣل اﻟﻠوازم
ﻟﻪ ذاﺗﺎ")اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ.(163 :2004 ،
ﺷﻌﺑﺎ ﻣﺎ ﻋن ﻏﯾرﻩ ،واﻟﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﻬوﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺎً :ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ًاﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،واﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﺗﺗﺣدد ﺑﻌﻧﺻرﯾن
ﻫﻣﺎ :ﻋﻧﺻر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أي ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺷﻲء ﻟذاﺗﻪ ،وﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﻼف أي اﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن اﻵﺧر،
ﻓﺎﻟﻣطﺎﺑق ﻟذاﺗﻪ ﻫو اﻟﻣﺧﺗﻠف واﻟﻣﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻩ .وﻫوﯾﺔ أي ﺷﻌب ﻻ ﺗﺗﺣدد إﻻ ﺑﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ
ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ،وﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻪ وﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻫوﯾﺎت اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى.
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﻔﻌل ﺳﺎس ﯾﺳوس،وﺳوﺳﻪ اﻟﻘوم ﺟﻌﻠوﻩ
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻠﺣﻪ ،وﺳﺎس اﻷﻣر ﺳﯾﺎﺳﺔً ﻗﺎم ﺑﻪّ ،
ﯾﺳوﺳﻬم ،واﻟواﻟﻲ ﯾﺳوس اﻟرﻋﯾﺔ أي ﯾﺄﻣرﻫم )اﺑن ﻣﻧظور.(301:7 :2010 ،
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺻطﻼﺣﺎ :ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘ اررات واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼلﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ،ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ،
وﻗد ﺗﻛون رد ﻓﻌل ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻓﻬﻣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻧﺷﺎط ﺳﻠوﻛﻲ
ﻣرﺗﺑط ﺑﻬدف وﻣﻘﺗرن ﺑﻘدرة ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ،ﺗﺗﺧذﻩ وﺣدة دوﻟﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺣدات
اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ" )ﻓﻬﻣﻲ .(16 :2010،وﯾﻌرﻓﻬﺎ اﺑراﻫﯾم دروﯾش ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت وﻣﺎ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟدوﻟﺔ وﺣدودﻫﺎ")دروﯾش .(17 :1978،وﻫﻲ
أﯾﺿﺎً ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠن اﻟذي ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﻣﺛﻠون اﻟرﺳﻣﯾون ﻟﻠوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ)ﺳﻠﯾم.(1984:16،
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 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺎً :ﻫﻲ ﻛل ﻋﻣل أو إﺟراء ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،أو ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿر ﺑﻬﺎ ،أو ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف
ﻣن آﺛﺎرﻩ .ﻟذﻟك ﻓﺄن ﻛل ﺳﻠوك أو إﺟراء ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ ﯾﻌد ﻣن أﻋﻣﺎل
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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اﻷدب اﻟﻧظري واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
أوﻻً  :اﻷدب اﻟﻧظري
ظل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟدول ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ،اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻟدارﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣدارس اﻟﻔﻛرﯾﺔ
اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،اﻗﺗﺻر ﺗرﻛﯾزﻫﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ .وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل ﻏﯾر
اﻟﻣﺎدﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة واﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ.
وﺑرز اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ؛ إذ ُﻋﱠد ﻣوﺿوﻋﺎً
ﻣﻬﻣﺎً ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .وﯾﻌد إﺳﻬﺎم
)إﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت( ﻫو اﻹﺳﻬﺎم اﻷﺑرز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ،ﺣﯾث ﯾﺟﺎدل ﺑﺄن ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻻ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرى )ﻛﯾﻧﯾث واﻟﺗز( ،ﻣﻧظر اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣن
ﯾﺗﺣدد ً
ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟدول ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻫﺎ
اﻟﻬوﯾﺔ أي ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ .ورأى أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟدول ﺑﺄﺧذ ﻫوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧرﯾن ،واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻬوﯾﺎت
ﺗﺎﻣﺎ
اﻟﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ .أﻣﺎ )ﻟﯾزﺑﯾث اﺟﯾﺳﺗﺎم( ،ﻓﻘد ذﻫﺑت إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً
ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وأﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ وأﻋداﺋﻬﺎ،
وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻬﺎ ،ﻫﻲ إطﺎر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .وﺟﺎدﻟت ﺑﺄن ﺗﻠك
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اﻟﺗﺻورات ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ،وﯾرﺗﺑط ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄوﯾل اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻬﺎ،
وﺑﺣدوث ﺗطورات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ )رﺟب(14: 2011،
وﻗد ظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻣﺣرك أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻣواﻗف ،ﻓﺧﻼل اﻟﻐزو اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧﺎزي ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟﺄ اﻟزﻋﯾم
اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﺣﯾﻧذاك ،ﺟوزﯾف ﺳﺗﺎﻟﯾن ،إﻟﻰ ﺑﻌث اﻟروح اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ( ،ﺑﺟﺎﻧب
اﻷﯾدوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ أﯾدوﻟوﺟﯾﺔ( ،ﺑل ٕواﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ،أﻧﻪ ﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻠوات ﺑﺎﻟﻛﻧﺎﺋس
اﻷرﺛوذﻛﺳﯾﺔ اﻟروﺳﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ(؛ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﻌب اﻟروﺳﻲ ﺑﻛل طواﺋﻔﻪ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻐزو
اﻟﻧﺎزي .وﯾﻧطﺑق اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﻋﻘب اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻹﯾران ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ،1980
ﺣﯾث ﻟﺟﺄت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻹﺣﯾﺎء اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ  /أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ( ،وﻫﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻘب
ﺛورة ﻓﺑراﯾر /ﺷﺑﺎط  ،1979وﻛذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ ﻣذﻫﺑﯾﺔ( ،وذﻟك
ﺑﻬدف

ﺗﻌﺑﺋﺔ

اﻟدﻋم

اﻟﺷﻌﺑﻲ

ﻟﻠﻣﺟﻬود

اﻟﺣرﺑﻲ

اﻹﯾراﻧﻲ

ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ

اﻻﺟﺗﯾﺎح

اﻟﻌراﻗﻲ

)ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر .(27:2011،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺛﺎل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺻرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف
ﺑﯾﻬودﯾﺔ إﺳراﺋﯾل ،ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺣورﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ.
وﯾظﻬر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻷي دوﻟﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ،وﻫﻲ ﻣﺣددة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣددات اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ .وﻣن ﻫذﻩ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻼ ﺷك ﻫو ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ،ﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ
داﻓﻌﺎ
ً
اﻟﺧﺎرﺟﻲ إزاء اﻟدول اﻷﺧرى ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻬوﯾﺔ ،وﻓق ﻗﺎﻋدة ) اﻷﻧﺎ واﻵﺧر( .ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎرب ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،أو إﻟﻰ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ
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ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻲ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺻراع ،واﻟذي ﺗﻣﺛل
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ أﺣد أﺑرز ﺻورﻫﺎ.
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول؛ ﻓﺄﻧﻪ ﻋﻧد
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﯾظﻬر أﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ واﻟﺗﻔﻛﯾر
واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺧططﻬﺎ ورؤﯾﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ إرث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻫوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،أو اﻟﻌرﺑﻲ ،أو
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،أو اﻟدوﻟﻲ.

ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 دراﺳﺔ اﻟﺷﻧﻔري ) :(1990اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﯾن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق:
وﻫ ــﻲ ﻋﺑ ــﺎرة ﻋ ــن ﻗـ ـراءة ﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ــﺔ ﻟﻣﺿ ــﻣون اﻟﺧط ــﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﻲ اﻟﺧ ــﺎص ﺑ ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻌ ُ ﻣــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺧطــﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺳــﻠطﺎن ﻗــﺎﺑوس ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة ﻣــن ) (1989-1970ودورﻩ ﻓــﻲ
ﺻ ــﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــﺔ .ﺣﯾ ــث رﻛ ــزت ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﺟواﻧ ــب ﻫ ــﻲ اﻟﺟﺎﻧ ــب اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻲ ،واﻟﺟﺎﻧ ــب
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
و ﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﺗﺳﻣت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت
اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ،واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﺗﺻﻔت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻫﺎدﺋﺔ ،وﻣﻌﺗدﻟﺔ ،وﻣﺗوازﻧﺔ ،وﺣﯾﺎدﯾﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎً ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس
اﻟذي اﺗﺳم ﺑﺄﻧﻪ ﺧطﺎب ﻋﻣﯾق ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ،وﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﺗواﻩ ،ﻛﻣﺎ وﺗﻣﯾز اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺎﻟوﻋﻲ وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺣداث واﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات داﺧﻠﯾﺎً
وﺧﺎرﺟﯾﺎ .
ً
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 دراﺳﺔ The Concept of State Identity in :(2003) ALEXANDROV
International Relations: A Theoretical Analysis:
ﺗﻧطﻠق اﻟدراﺳﺔ ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣﻔﻬوم ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ.
وﺗطرﻗت إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣددة ﻟدى أﻧﺻﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ،وﻛذﻟك
إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن ﻫوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة .ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت دور ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺄداة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل
ﺑﯾن اﻟدول ،ﻣﺗطرﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻫوﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﻠطﺔ.
وﻛﻣﺎ أن اﻟﻘوة ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻ ًار رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻷطر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﯾﺳﺗﺣق أﯾﺿﺎ أن ﯾﻛون ﺟزء ً
وﻗدﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻔﻬوم ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺳﻬﯾل ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أﻧﺻﺎر
اﻟﻣدارس اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ،واﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺣﺗﻰ اﻵن ﺗﺟﺎﻫل ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ.
 دراﺳﺔ اﺳﻣﺎﻋﯾل ) :(2005اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ:
وﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓق اﻟرؤﯾﺔ اﻟواﻟﺗزﯾﺔ .وﻧظ ًار ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺟرﯾدﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ؛ ﻓﻘد
اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،وﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ أﺛر اﻟﻬوﯾﺔ
ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧظﺎم ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗطرق إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣﺎذج ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .وﻗد
ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ.
ًا
ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗُﻌد
 دراﺳﺔ رواس ) :(2005اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗوازﻧﺎت:
وﻫﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) (2000-1970وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻧﻬﺞ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗوازﻧﺎت ،ﺣﯾث رأت أن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌد ﻣطﻠﺑﺎً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ طﺑﯾﻌﺔ
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اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،ﺳوًاء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوﺗﯾﯾن اﻟﻌظﻣﯾﯾن ،أو ﻋﻠﻰ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك؛ ﻓﻘد ﺣﺗﻣت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ً
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وذﻟك ﺑﻔﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﻣرﺗﻛزات
ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ :ﺣﺳن اﻟﺟوار ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾرٕ ،واﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ودﯾﺔ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول.
 دراﺳﺔ ﻣﻘﯾﺑل ) :(2010أﺛر اﻟﻣﺣددات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ:
وﻫﻲ دراﺳﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ وﻓق ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم ﺧﻼل
اﻟﻔﺗرة ) .(2008-1970وﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ودور اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﻣﯾراث ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ
اﻟدول اﻟﻛﺑرى ،ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺣداث و ﺳﻌت
إﻟﻰ اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف.
 دراﺳﺔ اﻟوﻫﯾﺑﻲ ) :(2012أﺛر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن:
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) .(2011-1970وﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻬدوء واﻟﺗﺄﻧﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﺎطت ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺿﻣن ﺛﺎﺑت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ،ﻓﻘد أدرﻛت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﯾواﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗد ﺣﻣﻠﻬﺎ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣدﺧل اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ .ﻛﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ أﺛر ﺑﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ورﻛزت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺳﻠطﺎن

14

ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺗﺟذرة وراﺳﺧﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﯾش
اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم وﺣﺳن اﻟﺟوار ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻶﺧرٕ ،واﯾﺟﺎد
ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم.
 دراﺳﺔ :(2012) ALToraifi

Understanding the Role of State Identity in

: Foreign Policy Decision-Making
ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ .وﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن إﯾران واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻧذ  .2009-1997وﺑﺧﻼف
ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ،واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ،واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺟود اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣول اﻟﺣﺞ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ،ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘﺎرًﺑﺎ
ً
أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻼً
ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺣددة وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ) ،(2005 -1997ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﺳﻣت ﺑﻣﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺻف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات أﺧرى وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي
ﻧﺟﺎد ). (2009 – 2005
وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻋواﻣل ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ّﻓﻌﺎل ﻓﻲ زوال ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺎرب ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﯾران ﺧﻼل ﻓﺗرة رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد أﺛر ﻓﻲ
ﺗﻐﯾﯾر ﻧظرة ﻛل دوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر .وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺣوﻟت ﻣن ﺣﺎﻟﺔ أﻗرب ﻣﺎ ﺗوﺻف إﻟﻰ
اﻟﺗﻘﺎرب إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌداء واﻟﺧﺻوﻣﺔ.
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 ﺛﺎﻟﺛﺎً  :ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﺳﻠﻛﺗﻪ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﺎﻣل
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌد ﻣوﺿوﻋﺎً ﺣدﯾﺛﺎً وﻗﻠﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻪ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ .ﻛﻣﺎ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ،واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ
أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼً ﺟدﯾدًا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ،وﻣدى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ
ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺷﻛﻠت إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ُﻋﻧﯾت
ً
ﻣن ).(2016-1970
ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻠﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ.
ً
ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ واﻟذي ﻣﺎ ﯾزال ﻣﺟﺎل
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ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ) اﻟطرﯾﻘﺔ واﻹﺟراءات (
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺳ ــﻌﯾﺎً ﻟﻠﺗﺛﺑ ــت ﻣ ــن اﻟﻔرﺿ ــﯾﺔ اﻟﺗ ــﻲ اﻧطﻠﻘ ــت اﻟد ارﺳ ــﺔ ﻣﻧﻬ ــﺎ ،واﻻﺟﺎﺑ ــﺔ ﻋ ــن ﺗﺳ ــﺎؤﻻﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾ ــق
أﻫداﻓﻬﺎ؛ ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 .1اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ :ﯾﺄﺗﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ
رﺳم وﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .
 .2ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظﻣﻲ :ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج
ﻟﻌواﻣل ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدﺧﻼت ) ،(in putsﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻊ وﺳط ﻧظﺎﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﻲ ﺑﺻﯾﻐﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ) ،(processوﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺧرﺟﺎت
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ) ،(out putsوﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋواﻣل
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ،وﺗُﻘدم ﻋﻠﻰ اﺗّﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
 .3ﻣﻧﻬﺞ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار :وﯾذﻫب ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ
ﻗرار ،أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗ اررات ﺗﻘدم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣدات أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳؤوﻟﺔ ،وأن ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ
ﻋواﻣل ﻋدة ذاﺗﯾﺔ ،وﻣﺣﻠﯾﺔٕ ،واﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وأﺧرى دوﻟﯾﺔ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣداﺛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟظﻬور ،أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﺛﺎر ﺣوﻟﻪ ﻣن آراء ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وأطروﺣﺎت ﻣﺗﻌددة ،ﺑدءاً ﻣن
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻛﻣﻔﻬوم ،وﻣرو ًار ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﻣدى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ؛ ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ
وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ واﺳﻌﺎً .
ً
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
ً
ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻔﻬوﻣﺎً
ﻓﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﺻوًﻻ إﻟﻰ
ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻛﺎﻧت ﺗﺛﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ،وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ،وأﻧواﻋﻬﺎ ،وﻣدى
ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﻓﻘد أﺛﯾرت ﺣول اﻟﻬوﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ،ﺣول اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻣﻔﻬوم ،وﻋن
ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ،وﻫل ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؟ وﻣﺎ ﻣدى ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌواﻣل
اﻷﺧرى؟ وﻣﺗﻰ ﯾﻛون ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾراً؟
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻬوﯾﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :أﺛر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻌﻧﻰ وﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ
ﯾُ ﻌد ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت ،وﻣﺎ زاﻟت ﺗﺛﯾر ،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟدل ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،وﻟﻌل ذﻟك اﻟﺟدل ﻣردﻩ
ً
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إﻟﻰ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻗد اﻧﺗﻘل ﻣن ﺣﻘل ﻣﻌرﻓﻲ إﻟﻰ ﺣﻘل ﻣﻌرﻓﻲ آﺧر .ﻓدراﺳﺎت اﻟﻬوﯾﺔ ﺑدأت ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،ﺛم اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣﻧﻪ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﻟم
ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘوة إﻻ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗرﯾﺑﺔ .وﻗد ﺗطورت دراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،ﻣﻣﺎ
ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﺑﻘﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾواﺟﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺗﻌددةٕ ،وان ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺟد
اﯾدا.
إﻗﺑﺎﻻً ﻣﺗز ً
ﻣﺑﺳطﺎ ﻣﻔﺎدﻩ ،ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺷﺗراك اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ
ً
ﯾﻔﺎ
وﻗد ﻗدﻣت اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﺗﻌر ً
اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ رواﺑط ﻋﺎطﻔﯾﺔ ،وﻗﯾﻣﯾﺔ ،وﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗدل
ﻋﻠﻰ

ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﺳﻣﺎت

اﻟﻣﻣﯾزة

ﻟﻠﻔرد ،واﻟﺗﻲ

ﻣن

ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﯾﺗم ﺗﻣﯾﯾز

اﻟذات

ﻋن

اﻵﺧرﯾن)رﺟب .(2011،6:ﻓﺎﻟﻣﺻطﻠﺢ إذن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾؤﻛد إﻣﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﺷﺗراك واﻟﺗﺷﺎﺑﻪ
اﻟﺗﺎم ،أو درﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻔرد ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺧﺎص أو ﺷﻲء ﻣﺣدد .وﺑذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻣﺛل درﺟﺔ
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺷﺗراك ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺛل درﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ أﺷﺧﺎص
آﺧرﯾن ﻫم ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.

19

وﯾﻣﻛن إرﺟﺎع اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﯾﻔﺎ ﯾﺧدم ﺗﺧﺻﺻﻪ ،أو ﯾﺗﻔق
اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧوا ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎول ﺗﻘدﯾم ﺗﻌر ً
ﻣرﺿﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد )ﺳﯾﻐﻣوﻧد ﻓروﯾد( ،ﻓﻲ
ً
ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﯾﻌطﯾﻪ ﺟﺎﻧﺑﺎً
ﺿﯾﺎع اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺎب اﻟﻔرد ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ؛ ﻓﺈن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺎﻣل
ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾذﻫب إﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ اﻟوﺣدة واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟذات .وﯾرى ﻋﺎﻟم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )إرﯾك ارﯾﻛﺳون(
"إن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟطرق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫم ﻋن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ طرق ﺗﻌرف اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻌرق ،واﻷﺛﻧﯾﺔ ،واﻟدﯾن ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ" ).(Fearon,1999:6
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ )دﯾﻔﯾد إل .روﺳو( ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﺣزﻣﺔ ﻣن
اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ،واﻷدوار ،ﺗﺳﺗﺧدم ﻟرﺳم اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرﺟﻬﺎ" )روﺳو .(748:2007 ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌد إﺳﻬﺎم أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت ،أﺣد أﺷﻬر رواد اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻫو اﻻﺳﻬﺎم اﻷﺑرز ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾرى ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ "ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﺔ أو ﺳﺟﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ،
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدة ،ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻔﺎﻋل ﻟذاﺗﻪ" )وﻧدت .(313:2006،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك؛ ﻓﺄن
ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻔﻬم اﻟذاﺗﻲ أو دﻻﻟﺗﻪ ﺳوف ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻠون اﻵﺧرون ﯾﻌﺗرﻓون ﺑذﻟك
أﯾﺿﺎ
ً
اﻟﻔﺎﻋل ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﺑﻬﺎ ذاﺗﻪ ،وﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗﻛون ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﻧظوﻣﯾﺔ وﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻔﻬم اﻵﺧرﯾن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل )ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر.(313:2006،
ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ إذن ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺳﻪ،
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻷﺳﺑق ادﻣوﻧد ﺑورك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" :اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن
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درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون ﻧﻔس اﻟﻘدرات ،ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﻣن

ﺟﻬﺔ،

وﺗراﺑطﻬم

ﻣن

ﺟﻬﺔ

أﺧرى

ﻣﻊ

ﻣن

ﯾﺧﺗﻠﻔون

ﻣﻌﻬم اﻛﺗﻣﺎﻻً

ﻟﺣﯾﺎة

اﻟﻣرء")دﯾﻠو(349.350:2000،
أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻔرﻧﺳﻲ )أﻟﯾﻛس ﻣﯾﻛﺷﯾﻠﻠﻲ( ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ "ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﺳق ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ،
وﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺣدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟروح اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ
واﻟﺷﻌور ﺑﻬﺎ" )ﻣﯾﻛﺷﯾﻠﻠﻲ .(129:1993،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ إذن ﻫﻲ وﺣدة ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل
ﻋﻣن ﺳواﻩ ﺑوﺣدﺗﻪ
ﻓﻲ وﺣدة ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻔرد ﯾﺗﻣﺎﯾز ّ
اﻟذاﺗﯾﺔ.
وﯾﻌرف اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ّ
واﻟﻔﻛرﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد،
أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑذاﺗﻪ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف.
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺧﻠطﺎً ﻛﺑﯾ ًار ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ،وﺣﺗﻰ ﻓﻲ
ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﻠﺧروج ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﯾن ﺗﻠك
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻫﻣﺎ:
 ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻬﺎ ﻫو ذاﺗﻪ.
وﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
ً
 ﻋﻧﺻر اﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻲء ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟﺷﻲء ﻣﺗﻣﺎﯾ ًاز
ﻋن اﻵﺧر.
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ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﯾﻧطﻠق اﻟﻌﻧﺻر اﻷول ﻣن )اﻷﻧﺎ( ،ﺑﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﺳﻣﺎت وﺧﺻﺎﺋص ﺗﻛون
ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ذاﺗﻬﺎ وﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ،ﻓﺄن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣن )اﻵﺧر(؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ
ﺗوﺟد ﻫوﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﻐﺎﯾرة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻵﺧر .وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر إن اﻷﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﯾز
ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﺿﻊ اﻵﺧر اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻧﻪ .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق
ﯾﺷﯾر )وﻧدت( ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﯾﻣﻛن أن ﯾدﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ :ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻧﻘﻬﺎ
اﻟذات ،واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻧﻘﻬﺎ اﻵﺧر)وﻧدت.(314:2006،
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣﺣددﯾن ﻟﻠﻬوﯾﺔ )اﻟﺗطﺎﺑق واﻻﺧﺗﻼف(،
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋدد ﻣن
ً
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﻋدة أﻧواع ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ
ً
اﻟﻌواﻣل)رﺟب:(7:2011،
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ً

ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻷﺛﻧﯾﺔ
ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻛردﯾﺔ.
 اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺣدود ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ،وﻫﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻷﺛﻧﯾﺔ ،أي اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺛﻧﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺷﯾﻌﺔ واﻟﺳﻧﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻎ ،وﺑﯾن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘوﻣﯾﺎت ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻬوﯾﺔ ﻟﻠذات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺧر اﻟﻣﻬمً ،
ً

ﯾﻣﯾز )أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت( ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ،ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ طرﻓﻲ ﺧط ﻣﺗﺻل ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻪ
اﻟﻔﺎﻋل اﻟدوﻟﻲ ،ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧوع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻛز ﺣول اﻟذات ،وﯾﺗﻣﺛل
اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ)وﻧدت.(314:2006،
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ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣدى اﺳﺗﻘرار اﻟﻬوﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر ،وﻗد ﻗﺳﻣﻬﺎ )وﻧدت( ً
ً

إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن :اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬﺎ
ﻋن اﻟدول اﻷﺧرى ،واﻟﺗﻲ ﯾرى وﻧدت أﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫﻲ اﻟﻬوﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ،واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺳﻣﻬﺎ ﻛذﻟك إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﻫﻲ :ﻫوﯾﺔ اﻟﻧوع ،وﻫوﯾﺔ اﻟدور ،واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
وﻟﺗﻌدد اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻷﻧواع اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي وﺿﻌﻪ )وﻧدت( ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﻬوﯾﺔ
ﯾﺑدو ،ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ،ﻫو اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷﻓﺿل؛ ﻧظ ًار ﻟﺷﻣوﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎول ،وﻋﻣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد،
إذ ﻗﺳم وﻧدت اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع )وﻧدت:(320:2006،
 .1اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ :وﻫﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘل ﺑوﺟودﻫﺎ ﻋن اﻵﺧر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل
ﺑواﺳطﺔ أﺑﻧﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم وﻣﺗوازﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن
ﻏﯾرﻫﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدول ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﺗطور ﻗﺑل اﻧﺧراط اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﻬﻲ
ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذاﺗﻲ .وﻫذا اﻟﻧوع اﻷول ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي
ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻬوﯾﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﺎﻟﻔﺎﻋل ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻫوﯾﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع.
 .2ﻫوﯾﺔ اﻟﻧوع :وﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣظﻬر ،واﻟﺳﻠوك ،واﻟطﺑﺎﺋﻊ ،واﻟﻘﯾم ،واﻟﻣﻬﺎرات ،واﻟﻣﻌرﻓﺔ ،واﻵراء،
واﻟﺗﺟرﺑﺔ ..إﻟﺦ .وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﻓﺎﻋل ﻋدد ﻣن اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ.
وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫوﯾﺎت اﻟدور واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ؛ ﻓﺄن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس ﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻧوع ﻫﻲ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﺟوﻫرﯾﺔ وأﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن
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ﺷﺎﺑﺎ ﻣوﺟودة وﺣﺎﺿرة ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻵﺧرون ﺣﺎﺿرﯾن ﻟﯾﻌﺗرﻓوا ﺑﻬﺎ
ﺷﺧص ﻣﺎ ً
ﻛذات دﻻﻟﺔ وﻣﻌﻧﻰ أم ﻻ ،وﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺷﺎﺑﺎً ﺑذاﺗﻪ ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻠدول ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون دوﻟﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻓﺎﺷﯾﺔ ،أو ﻣﻠﻛﯾﺔً ،
ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى ﻣن أﺟل وﺟودﻫﺎ .ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون
دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﺧرى.
 .3ﻫوﯾﺔ اﻟدور :وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ وﺟودﻩ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ،ﻓﺑﺧﻼف ﻫوﯾﺔ
اﻟﻧوع اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘل ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ اﻟذاﺗﻲ؛ ﻧظ ًار ﻷن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺎت اﻟﻧوع
ذات ﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(؛ ﻓﺄن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ )ﻫوﯾﺔ اﻟدور( ﻻ
ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻓﺗراض اﻵﺧر ،ﻓﻬﻲ ﺗوﺟد ﻓﻘط ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،
طﺎﻟﺑﺎ أو اﻟﻣﻌﻠم
ً
ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟطﺎﻟب ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ
ً
وﻻ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎﻟك ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣوﺟودة
ﻣوﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ً
ﻣﻌﻠﻣﺎً ،ﺑل ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻼﻟﻪ
أو ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺎﻟطﺎﻟب ﻫوﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻓﺗراﺿﻬﺎ ﻣن دون وﺟود آﺧر ﻫو اﻟﻣﻌﻠم ،أو ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ.
وﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻠﻌب
درﺟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻶﺧر واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣول ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ دوراً ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺗﺻﺎرﻋﯾﻪ أو ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻌدو ﻫوﯾﺔ دور
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛل اﻟﺻدﯾق ،وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد
ً
ﺧﯾﺎر ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ،ﺑل ﻫﻲ ﻣواﻗف ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻋن طرﯾق ﺗﺻورات اﻵﺧرﯾن
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اﻟﻣﻬﻣﯾن ﻟﻪ .وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو أن اﻟدوﻟﺔ ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن دور ﻣﻌﯾن ﻗد
ﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك؛ ﻷن اﻵﺧر ﯾﻘﺎوم ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ ﻫو.
ﺗﻣﯾز اﻟذات ﻏﯾر واﺿﺢ وﯾﺗم ﺗﺟﺎوزﻩ ﻛﻠﯾﺔً ،وذﻟك
 .4اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ :وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ّ
ﻋن طرﯾق اﻟوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟذات واﻵﺧر ،وﻫﻧﺎ ﺗﺻﻧف
اﻟذات ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻵﺧر ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻧﺎدراً ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻛل
اﻷﻣور ،وﻟﻛﻧﻬﺎ داﺋﻣﺎً ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟذات ﻟﺗﺷﻣل اﻵﺧر.وﺗُﺑﻧﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻫوﯾﺔ اﻟدور وﻫوﯾﺔ اﻟﻧوع وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﻣﺎ ،ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺔ اﻟدور ﻣن
أﺟل أن ﺗؤدي اﻟذات واﻵﺧر أدواراً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟذات ﻣﻊ
اﻵﺧر ﻓﻲ ﻫوﯾﺔ ﻣوﺣدة ،ﻛذﻟك ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻧوع؛ ﻷن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص
واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﻫوﯾﺎت اﻟﻧوع ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫوﯾﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻘد ﯾﺗﻛﻠم
اﻟﺷﺧص اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دون أن ﯾطﺎﺑق ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن.
وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﻠﯾط ﻣﻣﯾز ﻣن ﻫوﯾﺎت اﻟدور ،وﻫوﯾﺎت
اﻟﻧوع ،وﻫوﯾﺎت ذات ﻗوة ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﺣﻔز اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻷن ﯾﻌرﻓوا ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺧرﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذات ،وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘ اررات اﻟﻔردﯾﺔ ﻻ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ،وﻟﻛن ﺗﺗوﺳﻊ دﻻﻟﺔ
اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻔرﯾق.
ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾظﻬر أﻧﻧﺎ أﻣﺎم أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋدا اﻷوﻟﻰ ،ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ ﺻﯾﻎ
ﻣﺗﻌددة ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋل ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺟﻣﯾﻌﺎً ﻟدﯾﻧﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻬوﯾﺎت ،واﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟدول ،ﻓﻛل
واﺣد ﻣﻧﺎ ﻣﺧطوطﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،ﺗﺣدد ﻣن ﻧﺣن؟ وﻣﺎذا ﯾﺟب أن ﻧﻔﻌل ﻓﻲ
ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾن؟ وﻟو أن ﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺎت ﺗﻣﺎرس ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻷﺻﺑﺣﻧﺎ ﻣﺷوﺷﯾن ،وﻟﻛن
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ﻣﻌظم اﻟﻬوﯾﺎت ﯾﺗم ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ اﻋﺗﻣﺎداً

ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ

ﻓﯾﻬﺎ)وﻧدت.(321:2006،
وﯾﺷﯾر أﻧﺻﺎر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾم،
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟطرف اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻗد ﺗﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋدة ﻫوﯾﺎت ،ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،وﻗد ﺗﻛون
أو ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻬوﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﻗد ﺗﻛون أوروﺑﯾﺔ أو أﻓرﯾﻘﯾﺔ ً
اﻟدوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ أو ﻏرﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻗد ﺗﻛون دوﻟﺔ ﻛﺑرى ﻣﺣورﯾﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ وﻓق ﻣﻛﺎﻧﺔ
اﻟدوﻟﺔ)ﻣدﺑوﻟﻲ.(4:2017،
وﯾﻣﯾز ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ وﻫﻣﺎ :اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻔردﯾﺔ )اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ( ،وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻠﯾل ،ﻏﯾر أﻧﻬﻣﺎ
ﻣرﺗﺑطﺎن ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ،وﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺎت وﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص
أو ذاك ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺣدد ﻣوﺿﻊ اﻟﺷﺧص ﺑﯾن أﻓراد آﺧرﯾن ﯾﺷﺎرﻛوﻧﻪ
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺗﻌدد اﻟﻬوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﻛس أﺑﻌﺎداً ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ،وﻗد ﺗﻛون
اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺎت ﻣﺻدراً ﻣﺣﺗﻣﻼً ﻟﻠﺻراع ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ،ﻏﯾر أن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﯾﻧظﻣون ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺣﯾﺎﺗﻬم وﺗﺟﺎرﺑﻬم ﺣول ﻫوﯾﺔ ﻣﺣورﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن
واﻟﻣﻛﺎن)ﺟﯾدﻧز.(90:2005،
وﯾدور اﻟﺣدﯾث ﺑﺧﺻوص اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺎدةً ﺣول ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت :ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻓردﯾﺔ،
وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ :ﻫوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد ،وﻫوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
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اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وأﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ،وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن
اﻟﺛﺑﺎت ،ﺑل ﻫﻲ ﻣﺗﻐﯾرة وﻣﺗﺄﺛرة ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟظروف واﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ )اﻟﺟﺎﺑري.(298:1998،
وﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﺑري ،ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻠق ﺟﻣﯾﻌﺎً
ﻣن اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﻔﺳﻪ ،وﻫﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟذات ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﺻﻔﺎت وﺳﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ،وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ
ﺗﺣول اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ إطﺎ ًار
ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺧر اﻟﻣﺧﺗﻠف .ﻓﻌﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ،ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ّ
ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻔرد ،إﻟﻰ إطﺎر ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗوﺟﻬﻪ ،وﺗﺣدد
رؤﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ وﻟﻶﺧر وﻟﻠﻌﺎﻟم )رﺟب.(7:2011،
واﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟوطن أو اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﺷﻌب ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص
ﻫوﯾﺗﻪ .وﻫوﯾﺔ أﯾﺔ أﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﺎت أو اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد
اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬمﯾُ ﻌرﻓون وﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺻﻔﺎﺗﻬم ﺗﻠك
ﻋﻣن ﺳواﻫم ﻣن أﻓراد اﻷﻣم اﻷﺧرى )ﺑن ﻧﻌﻣﺎن.(23:1995،
ّ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾرى )ﻣﺎﻛﺳﯾم أﻟﻛﺳﺎﻧدروف( أن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن )داﺧﻠﻲ،
اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ ﻟدى اﻟرأي
ّ
وﺧﺎرﺟﻲ( ،اﻟﺑﻌد اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻟﺗﺻورات ،واﻟرﻣوز،
اﻟﻌﺎم واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺣول اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ رؤﯾﺔ اﻟﻧﺧب واﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدول
اﻷﺧرى ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ).(Alexandrov,2003:38
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻣﯾﯾز ذات اﻟﻔﺎﻋل ﻋن اﻵﺧرﯾن ،واﻟﺧﺻﺎﺋص
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل وﺗﺻﺎغ ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻧﻣطﯾن ،أﺣدﻫﻣﺎ أﺻﻠﻲ ﻧﺎﺑﻊ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ،ﻓﺎﻟﻘول ﺑﺄن
ﻣن ذات اﻟﻔﺎﻋل وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑوﺟودﻩ ،واﻵﺧر ﯾﺗﺣدد ً
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اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ دوﻟﺔ دﯾﻣوﻗراطﯾﺔ ،ﻓﻬذﻩ ﻫوﯾﺔ أﺻﯾﻠﺔ ،وﻛوﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ،ﻓﻬذﻩ ﻫوﯾﺔ
ﺗﺣددﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ)ﻣدﺑوﻟﻲ.(4:2017،
وﻟﻌل ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ )ﺻﻣوﺋﯾل ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون( ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﺣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن أن اﻟﺷﻌوب ذات
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﺗﻘﺎرب ،واﻟﺷﻌوب واﻟدول ذات اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺑﺎﻋد ،وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟدﯾد
أﺻﺑﺣت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺻداﻗﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ وﻋداواﺗﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
ﻣﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣدد أﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ وأﻋداﺋﻬﺎ)ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون.(203:1999،
وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ :أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻬوﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم ﺣدﯾث ﻣن ﺣﯾث اﻟطرح ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗُﻌد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ
ﺷﻬدت ﻛﻣﺎً ﻛﺑﯾراً ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن؛ ﻧظراً ﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻟﻛن
اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﻛﺎد ﺗُﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻧﻔﺳﻪ
وﺗﺻورﻩ ﻟذاﺗﻪ ،ﺳوًاء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎً ﻣﻔرداً أو دوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ،ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻩ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺧر ،أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻬم ﻟﻠذات وﻟﻶﺧر وﻣﺎ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ
اﺳﺗﻘرت اﻷدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن أرﺑﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ،
ﯾﺧﺗﻠف اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧرى ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،واﻟدﯾن ،واﻟﻌﺎدات
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ .وﻗد أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻧد اﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف إرﯾك ارﯾﻛﺳون ،اﻟذي
ﯾرى أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟطرق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫم ﻋن اﻵﺧرﯾن
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻫﻲ طرق ﺗﻌرف اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻌرق ،واﻷﺛﻧﯾﺔ ،واﻟدﯾن ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ) .(Fearon,1999:6وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺟد إﺷﺎرة إﻟﻰ
أﻧواع اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻌرق ،واﻷﺛﻧﯾﺔ ،واﻟدﯾن ،واﻟﻠﻐﺔ،
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.
وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻓردﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ
وﺣدﻫﺎ ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ )اﺳﻣﺎﻋﯾل:(39:2005،
 .1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ :وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎزات ،واﻟﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ،
واﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ ﺷﻛل وﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ.
 .2اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺛل )اﻷﺳﻼف ،واﻟوﻻدة ،واﻻﺳم ،واﻟﻣﺑدﻋﯾن،
واﻻﺗﺣﺎد ،واﻟﻘراﺑﺔ ،واﻟﺧراﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن( ،واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ،واﻵﺛﺎر
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
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 .3اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ :وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎﺋد ،واﻷدﯾﺎن ،واﻟرﻣوز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ،وﻧظﺎم اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻧﻲ ،ﺛم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ )ﻣﺛل
اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻧﻘﺎط اﻟﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ (...،ﺛم اﻟﻧظﺎم
اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧظﺎم اﻟﻘﯾم.
 .4اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )ﻣﺛل اﻻﺳم ،واﻟﺳن ،واﻟﺟﻧس ،واﻟﻣﻬﻧﺔ،
واﻟﺳﻠطﺔ ،واﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻷﻧﺷطﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎءات( ﺛم اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻣﺛل
اﻟﻘدرة واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ،واﻹﺛﺎرة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،واﻟﺗﻛﯾف ،وﻧﻣط اﻟﺳﻠوك.
وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺔ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،وﻻ ﺑد ﻣن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎً ؛ ﺣﯾث
إن اﻟوﻋﻲ ﺑوﺟود ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أو ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺷرط ﺟوﻫري ﻟوﺟود ﻫذا اﻟﻔرد أو ﻫذﻩ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ﺣﺗﻰ ٕوان ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أن ﯾﻌﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎﻓﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﯾﻌﯾﺷﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﯾﻌد ﺷرطﺎً ﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﺳﺞ وﺟودﻫﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗﻲ
ﺗﻧدرج ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت اﻵﺗﯾﺔ )ﺳﻠﯾﻣﺎن:(42:2003،
 .1ﻣﺟﺎل ﺟﻐراﻓﻲ ووطن ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺷﺗرك.
 .2أﺳﺎطﯾر وذاﻛرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
 .3ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
 .4ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ.
 .5اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺷﺗرك ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ.
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وﯾؤﻛد اﻟﺟﺎﺑري أن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﻣل ،وﻻ ﺗﺑرز ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،وﻻ ﺗﻐدو
ﻫوﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻷﺧذ واﻟﻌطﺎء ،إﻻ إذا ﺗﺟﺳدت ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﺎن
ﻣﺷﺧص ﺗﺗطﺎﺑق ﻓﯾﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر )ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺗﺣﺎد ،أﺑوظﺑﻲ.(2005/08/30،
ّ
ﻛﯾﺎﻧﺎ روﺣﯾﺎً واﺣداً ،ﯾﻌﻣر
 .1اﻟوطن :ﺑوﺻﻔﻪ اﻷرض ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻗد أﺻﺑﺣﺎ ً
اﻓﯾﺎ.
ﻣوﻗﻌﺎ ﺟﻐر ً
ً
ﻣﻌطﻰ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻗد ﺻﺎر
ً
ﻗﻠب ﻛل ﻣواطن ،اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ وﻗد أﺻﺑﺣت
 .2اﻷﻣﺔ :ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻧﺳب اﻟروﺣﻲ اﻟذي ﺗﻧﺳﺟﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻗواﻣﻬﺎ ذاﻛرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وطﻣوﺣﺎت
ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻌﻬﺎ ﺣب اﻟوطن ،واﻟﻣﻘﺻود ﻫو اﻟوﻓﺎء ﻟﻸرض ،ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﯾﻧﺟب ،واﻷرض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣﺗﺿن.
 .3اﻟدوﻟﺔ :ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟوﺣدة اﻟوطن واﻷﻣﺔ ،واﻟﺟﻬﺎز اﻟﺳﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﻣﺎ
ووﺣدﺗﻬﻣﺎ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ ،وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﻣﺎ إزاء اﻟدول اﻷﺧرى ،ﻓﻲ زﻣن اﻟﺳﻠم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ زﻣن
ﻣﺷﺧص وﻣﺟرد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ،
ّ
اﻟﺣرب ،وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫﻧﺎ ﺑﯾن "اﻟدوﻟﺔ" اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻛﯾﺎن
وﯾﺟﺳد وﺣدة اﻟوطن واﻷﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ
ّ
وﯾﺗﺣدث ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول .إذن ﻓﻛل ﻣس ﺑﺎﻟوطن أو ﺑﺎﻷﻣﺔ
أو ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻫو ﻣس ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ أﯾﺿﺎً .
أﯾﺿﺎ ﺗﻌددت
ً
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺷﻬد ﻓﯾﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻌددًا وﺗﺑﺎﯾﻧًﺎ واﺧﺗﻼﻓﺎً  ،ﻓﺈن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻛﺗّﺎﺑﻬﺎ ،وﻣواﺿﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟوﻫﺎ ،وﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﯾﻣﻛن
اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﺗﺷﻛّل اﻟﻬوﯾﺔ ﻫو ﻧﺗﺎج اﺷﺗراك ﻋواﻣل ﻋدﯾدة ﺗﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ
ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺳوًاء ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو دوﻟﺔ .وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ
اﻟﺟواﻧب أو اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
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وﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫوﯾﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ،ﻻﺑد ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
ﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ )اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ( :ﻗد ﺗﺛﺎر ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻟﻛن اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم اﻹطﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺷك أﺣد ﻓﻲ ﻣدى اﻷﺛر اﻟذي
وﺻﻔﺎ وﺗﻔﺳﯾ ًار ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ً
ﯾﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وظروف ﺣﯾﺎﺗﻪ ،ﺑل إن اﻹطﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾﻘدم
اﻹﻗﻠﯾم ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟدﻩ ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻓﺎﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻫﻲ ﻓن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻗﺎﻟﯾم ،أو وﺻﻔﻬﺎ
وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ )اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ( ،ﻛﻣﺎ أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾم ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور
أو ﺗﺗدﻫور ،ووﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﯾﻘل ﺻﻌوﺑﺔ ﻋن وﺻف ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻓراد ،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻊ دﯾﻧﺎم ﺑﺄن
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻫﻲ "ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﻛﺎن" )ﺑن اﺣﻣدو.(66:2003،
وﺗﻌد اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ أﺣد أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋد
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻓﻘد وﺻف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺳﻣﺎرك( اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
)ﻟوﻓﺎﯾﻔر ،(97:2006،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد أن ﯾﺟﺎدل ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،أو ﻣﺎ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ،وﻧﺳﺗﺷﻬد ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺎ ذﻛرﻩ )رﯾﻧوﻓﺎن( ﺣول ﻫذﻩ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻊ وﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ إذ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺛﻣﺔ دوﻻً ذات رﻗﻌﺔ
دول أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎً وأﻛﺛر ﻣوارداً ،وﻟﻌل ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
ﺻﻐﯾرة ،ﻟﻛﻧّﻬﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ،ﺗرﻛت أﺛ ًار ﻟم ﺗﺧﻠّﻔﻪ ٌ
ﺗﻌد اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺑرز ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻘد دﻓﻌﻬﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟزﯾرة ،أن ﺗﻛون أﻛﺑر اﻟﻘوى
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر وﺣﺗﻰ ﻓﺗرة ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن .وﻫذا
ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ )ﺟوﺗﻣﺎن( ﺑﺄن اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ وﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ أﻣر ﻻ ﯾﻘﺑل
اﻟﺟدال)اﻟوﻫﯾﺑﻲ.(15:2012،
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ﻣﺛﻼ أن اﻟوﺣدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗُﻌد ﻋﺎﻣﻼً ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﺟد ً
أﺑﻌﺎد ﻫوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إزاء ﺳﺎﺋر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ،ﻛﻠﻣﺎ ﺑﻘﯾت اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺟزأﻩ ،ﺑدت ﻣﺧﺎطر اﻻﻧﺷﻘﺎق واﻻﻧﻔﺻﺎل ﻛﺑﯾرة ،ﻷن اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺟ أز
أو ﻣﺑﻌﺛر ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﻣﺛﻼً ﻣﻊ إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﺷرق آﺳﯾﺎ ،إذ ﯾﺗوزع
إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺟزﯾرة ﻣﺗﺑﺎﻋدة ،وﻫو ﺑذﻟك ﺑﺎﻋث ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟوﻻءات اﻷﻗل
ﻗوة ﻣن اﻟوﻻء اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﺎﻣل)ﺑن اﺣﻣدو.(66:2003،
وﻗد أﺛﯾرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت أﺛر اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺳﺎن ،ﻓﺛﻣﺔ ﻋﻠﻣﺎء أﻛدوا
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻛﺎن ﻻ ﺑد أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب ،ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﻋﺎرض آﺧرون ﻫذا اﻟﻣﺑدأ و أروا أن اﻷﻧﺳﺎن ﻫو اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺧدﻣﺗﻪ وﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ،ﻓﻛﺎن
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔرﻧﺳﻲ )ﻓﯾدال دي ﺑﻼش( ﻣن اﻟذﯾن ﻟم ﯾواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ )ﻫﺎﻟﻔورد ﻣﺎﻛﻧدر( ﺻﺎﺣب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﻬﯾرة ﻗﻠب اﻷرض اﻟذي ﯾؤﯾد اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ وﯾﻌطﻲ اﻟﻣﻛﺎن دوراً ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ )دوراﺗﻲ.(49:1985،
وﺑﻼ ﺷك إن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺗﺷﻛّل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﺑت اﻷﻫم ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ
ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺑق ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗﺎرﯾﺦ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ،واﻟﺳﻌﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن ،أو ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ.
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة أو اﻟﺿﻌف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯾﺳﻬم
ً
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲﯾُ ﻌد ﻋﻧﺻ ًار
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺳم ﺻورة اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻻﺧرى وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷّﻛﯾل
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ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻼﻣﺢ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ،وﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ
وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر ورؤﯾﺗﻬﺎ ﻟﻪ وﻟﻠﻌﺎﻟم.
 اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﺎﻧﻲ )اﻟﺗﺎرﯾﺦ(:وﯾُ ﻌد أﺣد أﻫم اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ اﻷﻣﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،وﻫو اﻟذي ﯾﺷﻛل ذاﻛرة اﻟﺷﻌوب ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل
اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ ﻫﻲ وﻟﯾدة اﻟﺣﺎﺿر؛ ﻷﻧﻬﺎ وﺑﻼ
ﺷك ﻧﺗﺎج ﺻﯾرورة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺑرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺗطور ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺷﯾر )ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد اﻟﺟﺎﺑري( إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج ّ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﯾﺎن ﯾﺻﯾر وﯾﺗطور ،وﻟﯾﺳت ﻣﻌطﻰ ﺟﺎﻫزاً وﻧﻬﺎﺋﯾﺎً  ،ﻫﻲ ﺗﺻﯾر وﺗﺗطور إﻣﺎ
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﻛﻣﺎشٕ ،واﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﺗﺷﺎر ،وﻫﻲ ﺗﻐﺗﻧﻲ ﺑﺗﺟﺎرب أﻫﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم واﻧﺗﺻﺎراﺗﻬم
إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ً
وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ،وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺳﻠﺑﺎً أو
ﺗﻐﺎﯾر ﻣن ﻧوع ﻣﺎ)اﻟﺟﺎﺑري.(aljabriabed.net،
واﻟدول ﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻼ ﺷك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛّل ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣداث ،واﻟﺗﺻورات ،واﻷﻓﻛﺎر ،واﻟﻘﯾم ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺧرى ،ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﺗﺷﻛّل ﻋﺑر اﻟزﻣن وﺧﻼل ﻣراﺣل
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،ﺗﺑﻠورت ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل
ّ
ﺗﻣﯾز ﺷﻌب ﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ
ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت.
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وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﯾﻠﻌب اﻟﺗﺎرﯾﺦ دو ًار ﺑﺎر ًاز ﻛﻣورد ﻟﻠﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب ،وﯾﺳﻬم ﻓﻲ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗرﺗب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻶﺧرً ،
ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى وﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت
اﻟﺑﻼد ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻓﻲ ظﻠﻬﺎ أﻧﺗﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺔ
واﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ،واﻧﻌﻛﺳت ﺗﻠك اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺟدﯾدة)ﺑن اﺣﻣدو.(76:2003،
 اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ :وﺗﻣﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛون اﻷﻫم ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﺑل إن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺟﻌل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣرادﻓﺎً
ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻬوﯾﺔ أو ﺑدﯾﻼً ﻟﻪ؛ ورﺑﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك ﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﻌﺔ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،ﻓﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك ﻛل ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أﻋراف ،وطﺑﺎﺋﻊ ،وﻋﺎدات ،وﺗﻘﺎﻟﯾد.
وﯾﺷﯾر )ﺻﻣوﺋﯾل ﻫﻧﺗﯾﻧﺟﺗون( إﻟﻰ دور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ
ﺗﻛوﯾن ﻫوﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرات ،ﻓﺎﻟﺣﺿﺎرة ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺑﺷر ،وأﻋرض ﻣﺳﺗوى ﻣن
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻋن اﻷﻧواع اﻷﺧرى ،وﻫﻲ ﺗﻌرف ﺑﻛل ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺛل :اﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻟدﯾن ،واﻟﻌﺎدات ،واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،واﻟﺗﺣﻘق اﻟذاﺗﻲ
ﻟﻠﻧﺎس)ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون.(71:1999،
وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻛّب ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻر
ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌدﯾن ﻓرﻋﯾﯾن ،ﻫﻣﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ،
واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،وﻻ ﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ دور ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن ﻓﻲ
ﺗﺷّﻛﯾل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.
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 -1اﻟﻠﻐﺔ :وﻫﻲ وﻋﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﺗواﺻل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﯾﻌﺑرون ﺑﻬﺎ ﻋن أﻓﻛﺎرﻫم
ورﻏﺑﺎﺗﻬم ،ﻓﻬﻲ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث إﻟﻰ أن "اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ
ﺻورة اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﻣزي ،ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳق اﻟﻧﻣﺎذج
ءا ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ،واﻟذي ﯾﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻘﻧﻧﺔ .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ ﺟز ً
ً
اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
وﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻫذا وﺗﺗﺣول اﻷﺻوات اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ رﻣوز ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﺗوﺻﯾل اﻷﻓﻛﺎر واﻟرﻏﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺧﺑرات ،واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ،واﻟﻠﻐﺔ ﻧﺗﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ واﻟراﻫﻧﺔ ،واﻟﻌواطف واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻬﺎ داﺧل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر وﻣﻌرﻓﺔ اﻟذات وﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧرﯾن ،وﻟذﻟك
ﻓﻬﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ")ﻏﯾث.(266:1989،
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ اﻟﻣﻬم ﻛﺄداة ﺗﺧﺎطب وﻧﻘل ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟرواﻓد اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺧزون اﻟﺣﺿﺎري واﻟﻔﻛري ﻟﻸﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛّﻠﻪ ﻣن ﺗراﻛم
ﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛّل اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذي ﺗﺛﺑت ﺑﻪ اﻟﻬوﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺑﺎت أﻣﺎم
اﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺗطورات؛ إذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺟﺎﻣدة أداة ﺗﻌﺟز ﻋن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﺗطور اﻟﻔﻛري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣﻊ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺄﺻﺎﻟﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ.
وﺗؤدي اﻟﻠﻐﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧواة اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﺣول دون وﺟود ﻫوﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ واﺣدة؛ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻛون
ً
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻛل
ً
ﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺣﯾﺎة أي ﻫوﯾﺔ ﻋرﻗﯾﺔ ،أو أﻗﻠﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﻠﻐﺔ دورﻫﺎ ﻛﺈطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ
ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻻ ﺗﻌﯾد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ)ﺑن اﺣﻣدو.(45:2003،
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 -2اﻟدﯾن :ﯾﺑدو أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف واﺣد ﻣﺣدد ﻟﻠدﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺿﻲ ﺟﻣﯾﻊ
ﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻷدﯾﺎن واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ،
اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف طواﺋﻔﻬم وﻣﻠﻠﻬم ،وﯾﻌود ّ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻗد ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدﯾن ووظﯾﻔﺗﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر،
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ وﺻف ﻛل دﯾن ﻋن اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى.
ﻓﻧﺟد أن اﻟدﯾن ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻣن اﷲ إﻟﻰ ﻋﺑﺎدة ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن،
وﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ رأي اﻟﻔﯾﻠﺳوف )ﻛﺎﻧت( ،ﺣﯾث ﯾرى " أن اﻟدﯾن ﻫو اﻟﺷﻌور
ﺑواﺟﺑﺎﺗﻧﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أواﻣر إﻟﻬﯾﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ")اﻟﺧرﯾﺟﻲ ،(28:1990،وﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ذاﺗﻪ
ﻓﺈن اﻟﻔﯾﻠﺳوف )دﯾﻛﺎرت( ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ "ﻣﻘﺎل ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ" ،أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻧﺎ
أن ﻧﻘﺑل ﺷﯾﺋﺎً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣق ﻣﺎ ﻟم ﻧﺗﺑﯾن ﺑﺑداﻫﺔ اﻟﻌﻘل أﻧﻪ ﻛذﻟك؛ وﻟﻛن ﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "ﻣﺑﺎدئ
اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ" ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن واﺟﺑﻧﺎ أن ﻧﺗﺧذ ﻟﻧﺎ ﻗﺎﻋدة ﻣﻌﺻوﻣﺔ؛ أن ﻣﺎ أوﺣﻲ ﺑﻪ ﻣن اﷲ ﻫو أوﺛق
ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﻋداﻩ)اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(28:1990،
وﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر ،ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺑﺗدﻋﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌض
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻻ ﯾﺷك أﺣد ﻓﻲ ﻣدى أﻫﻣﯾﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺑرر أوﺿﺎع اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
اﻟﺛروة واﻟﺳﻠطﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤﻛد )ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر( ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟدﯾن ﻓﻲ إﺣداث
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻐرب)ﺟﯾدﻧز ،(595:2005،أﻣﺎ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﺿﺎﻣن
ً
وظﯾﻔﯾﺎ
ً
)إﻣﯾل دورﻛﻬﺎﯾم( ﻓﯾرى أن اﻟدﯾن ﯾؤدي دو ًار
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺷدﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻌﻘﺎﺋد واﻟﻘﯾم
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﯾﻬﺎ)اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(595:2005،

37

أﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻘد أﺷﺗﻬر ﻋﻧدﻫم ﺗﻌرﯾف اﻟدﯾن ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب "اﻟدﯾن" ﻟـ)ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ
دراز( ﺑﺄﻧﻪ "وﺿﻊ إﻟﻬﻲ ﻟذوي اﻟﻌﻘول اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ،ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم إﻟﻰ اﻟﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ،واﻟﻔﻼح ﻓﻲ
اﻟﻣﺎل" .ﺛم ﯾردف ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﺗﺎﻟﻲ "اﻟدﯾن ﻫو وﺿﻊ إﻟﻬﻲ ﯾرﺷد إﻟﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد واﻟﻰ
اﻟﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت")اﻟﺧرﯾﺟﻲ.(35:1990،
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗوﺻﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟدﯾن وﻓﻘﺎً ﻟـ)ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث( ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﻘﯾم اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدس ،وﺑﻔﻬم اﻟﺣﯾﺎة ،واﻟﺗﺧﻠص ﻣن
ﻣﺷﻛﻼت اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،وﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر اﻟدﯾن طرﯾﻘﺎً ﻧظﺎﻣﯾﺎً أو ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎً ﻧﺣو اﻟﻧﺟﺎة أو اﻟﺧﻼص،
ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟداﺋﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ
ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻔرد ﻛﻠﻣﺎ واﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺗﻌﻘﯾداﺗﻬﺎ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﺗوﺗراﺗﻬﺎ ،وﻋﻠﯾﻪ؛
ً
وادﺧﺎرﻫﺎ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛون
ﻓﺎﻟدﯾن ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﻪ ظﺎﻫرة ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ،طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﯾرﻛز
ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻧد ﺗطوﯾر اﻟﻔﻛرة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻌﺎرف اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﻣرارﻫﺎ")ﻏﯾث.(382:1989،
وﻟﻘد ﻟﻌﺑت اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب ،ﻓﺎﻷدﯾﺎن
ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺳﻠوك ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات
ﻫﻲ أﻧﺳﺎق ﻟﻠﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ّ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻔﺳﯾرات أو ﺗﺄوﯾﻼت ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﻌﺎﻟمٕ ،واﻟﻰ اﻟﻘوة ﻓوق
ﻣﻘدس وطﻘوس ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻛون وﻣظﺎﻫرﻩ ،واﻟﺳﻠوك اﻟدﯾﻧﻲ ﺳﻠوك ّ
اﻟﺷﺧص ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻘﻧﻧﺔ ،ﺗﺣدد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﻠﯾﺎ ،واﻟﺗﻧظﯾم اﻟدﯾﻧﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ
اﻷﻓراد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ،وﻫو ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻬﺎم دﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ )اﻟﻣرﺟﻊ
ﻧﻔﺳﻪ.(382:1989،
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وﺗﺑرز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛّﻠﻬﺎ اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم
اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﯾﻣﻛن وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن واﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺑﺎدل ﻣﻌرﻓﻲ وﺗواﺻل داﺋم ﻟﺳد اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ
طرح اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ،وﺗﻌﻣل
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺿﺧﻬﺎ ﻓﻲ طﻘوس اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻹﺷﺎﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺗﻪ
ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺣدد ﻟﻠﻔرد ﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ وﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات.
وﯾُﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣرﻛب ﯾﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﻋدﯾدة ﺗﺳﻬم وﺑﺄﺷﻛﺎل
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن درﺟﺔ
ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻫوﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ،وﻣن وﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ
إﻟﻰ ﻓﺗرة أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻟﺗﻌدد ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر؛ ﻓﺄن اﻟدراﺳﺔ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل ﺑﻼ ﺷك أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺧﺻوص ،وﻫﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ )اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،واﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،واﻟﺑﻌد
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ(.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
أﺛر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣدى اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﺑﻼ ﺷك
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ وﺳط إﻗﻠﯾﻣﻲ و دوﻟﻲ ،ﯾﺣﻣل ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻪ
ً
ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ
ﺳﻣﺎت ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ،وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وأﻫداﻓﻪ ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ
وﺣدات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺳوًاء ﻛﺎﻧت دوﻻً أو ﻓواﻋل أﺧرى ﻣن ﻏﯾر اﻟدول؛ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ،إن دراﺳﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺣد
ذاﺗﻬﺎ ،إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻرف اﻻﻫﺗﻣﺎم اﯾﺿﺎً ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،أي
إطﺎر ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺣول اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ إطﺎراً ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻔرد إﻟﻰ ٍ
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗوﺟﻬﻪ ،وﺗﺣدد رؤﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟذاﺗﻬﺎ وﻟﻶﺧر وﻟﻠﻌﺎﻟم ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ذﻟك
طﺎﺑﻌﺎ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎً )رﺟب.(7:2011،
ً
ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻗد ﯾﻛﺳب اﻟﻬوﯾﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾرى )ﻣﺎﻛﺳﯾم أﻟﻛﺳﻧدروف( أن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن )داﺧﻠﻲ،
اﻟﻣﺗرﺳﺧﺔ ﻟدى
ّ
وﺧﺎرﺟﻲ( ،اﻟﺑﻌد اﻟداﺧﻠﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻟﺗﺻورات ،واﻟرﻣوز،
اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺣول اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ رؤﯾﺔ اﻟﻧﺧب واﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
اﻟدول اﻷﺧرى ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ).(Alexandrov,2003:38
ذﻟك اﻟﺗﺻور ﻟﻠذات ﻫو اﻟذي ﯾﺷﻛّل اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔواﻋل ﻣن اﻟدول اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .وﻫذا ﯾؤﻛد ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،
ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗذﻫب إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﻣﺗﺄﺛرة
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ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ .وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻣداﺧل ﻟدراﺳﺔ ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ  .State Identity Politicsﯾﺗﻣﺛل
اﻟﻣدﺧل اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻛﯾف أﺛرت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟ وﯾﻧﺻرف اﻟﻣدﺧل
اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  Collective Selfوﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،أي ﻣﺎ
ﻣﺛﻼ دوﻟﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ؟ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ
اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ً
اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؟ وﯾﻧﺻرف اﻟﻣدﺧل اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
اﻷﺧرى  ،Collective Otherأي ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺻﯾن ﻛدوﻟﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻋﻧﻬﺎ؟ وﻛﯾف ﺳﺗؤﺛر ﺗﻠك اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؟ )رﺟب.(7:2011،
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ داﻓﻌﺎً ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗﻘﺎرب أو اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻣﺛل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو
ﻧﻣطﺎ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﺻﺎرﻋﻲ أو اﻟﻌداﺋﻲ ،إذا
ً
اﻟﻬوﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼً ﻟﺧﻠق
رأت أن ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرى ﺗﺷﻛل ﺧط ًار ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ.
وﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻣن وﺣدات اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻫﻧﺎ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت
رﺋﯾﺳﯾﺔ )رﺟب:(7:2011،
 -1ﯾﺷﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول إﻟﻰ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾراً ﻣﺑﺎﺷ ًار ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬذا
اﻻﺗﺟﺎﻩ إﺳﻬﺎم ﻟﯾزﺑﯾث إﺟﯾﺳﺗﺎم ،ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﻧﺔ "إدراك اﻟدور وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﺗﺎﻣﺎً ﻟﻠﺗﺻورات اﻟﺧﺎﺻﺔ
ً
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" ،ﺣﯾث رأت أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣﺛل
ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وأﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ وأﻋداﺋﻬﺎ ،وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
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وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻬﺎ ﻫﻲ إطﺎر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺟﺎدﻟت ﺑﺄن ﺗﻠك
اﻟﺗﺻورات ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ،وﯾرﺗﺑط ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄوﯾل اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
ﻟﻬﺎ ،أو ﺑﺣدوث ﺗطورات داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ).(Lisbeth,1999:81
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر إﺳﻬﺎم )أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت( ﻣﻧﺗﻣﯾﺎً إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ ،وذﻟك ﻋﺑر
ﺗطوﯾرﻩ ﻟﻣﻔﻬوم )اﻷﻧﺎ واﻵﺧر( ،ﺣﯾث ﯾﻘﺳم وﻧدت اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺧطوات :ﻓﻔﻲ
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ،ﺗدﺧل اﻷﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻔﻌل
ﯾﺗﺿﻣن إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻵﺧر ﺣول اﻟدور اﻟذي ﺗرﻏب اﻷﻧﺎ ﻓﻲ أﺧذﻩ وﺗﺑﻧﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ،واﻟدور
اﻵﺧر اﻟذي ﺗرﻏب أن ﺗﻌﻧﯾﻪ أو ﺗﺣددﻩ ﻟﻸﺧر .وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﯾﺗﺄﻣل اﻵﺧر ﻣﻌﻧﻰ ودﻻﻟﺔ
ﻓﻌل اﻷﻧﺎ ،وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻫﻧﺎ ﻣوﺟﻪ ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ .وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن
ﺗﻌرﯾﻔﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ،ﯾدﺧل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻓﻌل ﺧﺎص ﺑﻪ ﯾﺗﺿﻣن إﺷﺎرة ﺣول اﻟدور اﻟذي ﯾرﻏب
ﻓﻲ أﺧذﻩ ،واﻟدور اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻟﻶﻧﺎ .وﻓﻲ اﻟﺧطوة اﻷﺧﯾرة ،ﺗﻔﺳر اﻷﻧﺎ ﻓﻌل
اﻵﺧر وﺗﺟﻬز ردﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ .وﻛﻣﺎ ﻣﻊ اﻵﺧر ﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر أوﺻﺎﻓﺎً ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ،وﺳوف
ﯾﻛرر اﻷﻧﺎ واﻵﺧر ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﺗﻰ ﯾﻘرر أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ اﻧﺗﻬﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺑﻌﺿﺎ)وﻧدت.(450.451,2006:
ً
اﻟﺗﻔﺎﻋل ،وﺑﻔﻌﻠﻬﻣﺎ ذﻟك ﺳوف ﯾﻌرﻓﺎن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ
وﯾﻣﻛن ﻫﻧﺎ رﺻد ﻣﻼﺣظﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﺣﺳب رأي )إﯾﻣﺎن أﺣﻣد رﺟب(،
ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﺳﯾط .ﻓوﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺿرورة اﻧﻌﻛﺎس ﻫذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ،
ﻣﺛل ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻬوﯾﺔ وﺗﺄﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ إدراك اﻟﻧﺧﺑﺔ
اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬوﯾﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﻠﯾﻔﺎً اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎً ﻟﻬﺎ،
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رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻬوﯾﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻﻠﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر
رؤﯾﺗﻬﺎ ﻹﯾران ذات اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻛﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﻷﻣﻧﻬﺎ)رﺟب.(15:2011،
ﻛﻣﺎ أن ﺗﻐﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻘط ﻛﻣﺎ
ﯾﺟﺎدل وﻧدت ،ﻓﻘد ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘﺎش داﺧﻠﻲ ،واﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻐﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ،أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﻛك
اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﺛل ﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ً
ﺑذﻟك ﻣن درﺟﺔ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺛﻧﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻓﺔ ،دوراً
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(15:2011،
 -2ﯾﺷﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،وﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﺳﻬﺎم )أﻧدرﯾﻪ
ﺗﺳﯾﺟﺎﻧﻛوف( ،ﺣﯾث ﯾرى أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر ﯾﻣر ﺑﻣﺗﻐﯾرﯾن
وﺳﯾطﯾن :اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻷول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣن ﺣﯾث درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻓﯾﻪ ،وﻗوة
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔٕ ،واﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻪ ،وﻣدى ﺗﺟﺎﻧس
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣﯾث اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﻲ ،وﻣدى ﺗطور اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣطﺎﻟب واﻷﺿرار .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎء
اﻟﺗﺣﺎﻟف ،أي ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻫل اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻘﺗﺻر
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ وﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن؟ وأي اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك
اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت؟ وﻗد ﺣدد أﻧدرﯾﺔ ﻧﻣطﯾن ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﯾﺗﻣﺛل
اﻟﻧﻣط اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  ،Constitutiveأي ﺗﻘود اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ
اﻟواﻗﻊ ،وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺗﺧﻠق ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻌدﻟﻬﺎ وﺗﻐﯾرﻫﺎ .ﺑﯾﻧﻣﺎ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻣط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ،Regulativeأي ﺗﻧظم اﻟﻬوﯾﺔ ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ
وﺗوﺟﻬﻪ)اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(15:2011،
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وﺗﺗطرق )إﯾﻣﺎن أﺣﻣد رﺟب( إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر آﺧر ،أﻏﻔﻠﻪ وﻟم ﯾﺷر إﻟﯾﻪ )ﺗﺳﯾﺟﺎﻧﻛوف( ،إذ
ﻫﻲ ﺗرى أن أﺣد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻬذﻩ
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗوﻓر ﻓرﺻﺎً ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ،ﻛﺎن ﻟﺗﻐﯾر اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌد ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻋﺎم  ،1991دو ًار
ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ،ﺣﯾث ﺑﺎﺗت أﻛﺛر ﺑرﺟﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ )رﺟب.(15:2011،
 -3ﯾﺷﯾر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ وﻟﯾس
اﻟﻌﻛس ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ،وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫوﯾﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻟﺳوﯾس ﻋﺎم  ،1956ﺑﺣﺟﺔ أن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ذات ﺳﻠطﺔ إﻣﺑراطورﯾﺔ،
وﺗﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣرﻛز).(ALToraifi,2012:51
وﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ )دﯾﻔﯾد ﺷﺎﻧدﻟر( ،ﺣﯾث ﯾﺿرب ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗدﺧل
اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،واﻟذي ﯾرى أﻧﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻬوﯾﺔ
داﺧﻠﯾﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ
ً
اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ،وﯾرى أﻧﻪ ﻣﻧذ ﺣرب ﻓﯾﺗﻧﺎم ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺳﯾ ًار ﻣﺗﻔﻘًﺎ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ)رﺟب.(16:2011،
وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻔﺳﯾرات ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﺄﺛرﻫﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ:
أوﻻً ،أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻠﻌب دو ًار أﺳﺎﺳﯾًﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،أن اﻟﻬوﯾﺔ
ﻣﺟرد ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .أﻣﺎ دﻋﺎة

44

دور ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺟﺎدﻟون ﺑﺄن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻠﻌب اً
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ).(ALToraifi,2012:51
وﺣول اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻫل ﻫﻲ ﺳﺑب
ﻟﻠﺻراع ،أم أﻧﻬﺎ داﻓﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎون وﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ً
ﻫوﯾﺗﻬﺎ؟ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧﻣس ﺻور ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ:
 -1دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ :ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى أن اﻟﻘوة ﻫﻲ
اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺑرز ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻬدﯾد ،وأن إدراك اﻟدول ﻟﻠﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ؛ ﯾرى أﻧﺻﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﯾﻪ ﻋﻧد ﺗﻌرﯾف
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدول.
وﯾرى )ﺗﯾد ﻫوﺑف( أن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗد ﺗﻘﻠل أزﻣﺔ اﻷﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،وﯾرى )ﻛوﻟﯾن ﻛﺎل( أن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ آﻟﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﯾم واﻟﻬﯾﺎﻛل
ﺗﺑﺎطﺎ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻓﻛرة اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ،وﺗرى )ﻟﯾزﺑﯾث أﺟﯾﺳﺗﺎم( أن ﻫﻧﺎك ار ً
وﺗﻌرف اﻵﺧر اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟذات ﻣن ﺣﯾث
ﺗﻌرف اﻟذاتّ ،
اﻟﻬوﯾﺔ واﻷﻣن ،وذﻟك ﻷن اﻟﻬوﯾﺔ ّ
ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدد ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ،وﺗرى ﻛذﻟك أن
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت

اﻟﻬوﯾﺔ

اﻟوطﻧﯾﺔ

ﯾﻔﺗرض

ﻓﯾﻬﺎ

ﺗداﺧﻠﻬﺎ

ﻣﻊ

اﻟﻣدرﻛﺎت

اﻟﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻷﻣن)رﺟب.(16:2011،
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺷﯾر )وﻧدت( ﻟﻣﺛﺎل ﻣﻬم وﻫو اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ إدراك اﻣﺗﻼك دوﻟﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،ﻓﻠﯾس اﻟﻣﻬم وﺟود اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎٕ ،واﻧﻣﺎ اﻷﻫم ﻛﯾﻔﯾﺔ إدراك
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وﺟود ﻫذﻩ اﻷﺳﻠﺣﺔ ،ﻓﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺗﻘﻠق ﻛﺛﯾ ًار ﻟوﺟود اﻷﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻧد ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن وﺟود ﺗﻠك اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟدى دوﻟﺔ ﻣﺛل ﻛورﯾﺎ
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻣدﺑوﻟﻲ.(4:2017،
وﯾرى )وﻧدت( أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠذات وﻟﻶﺧر،
وأن أﻫم اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل اﻟدول ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻷﻓﻛﺎر وﻟﯾس ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻓﺎﻷﻓﻛﺎر
ﺗﺣدد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘوة واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟدول وﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﺈن ﻣﻧطق اﻟﻔوﺿﻰ اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋل اﻟدول ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ،واﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرؤﯾﺔ ﻟﻶﺧر ،وﺗﻠك اﻟﻔوﺿﻰ ﺗﻧﺣﺻر ﻣن وﺟﻬﺔ
ﻧظر وﻧدت ﻓﻲ ﺛﻼث ﺛﻘﺎﻓﺎت :ﻫوﺑزﯾﺔ ،وﻟوﻛﯾﺔ ،وﻛﺎﻧﺗﯾﺔ ،ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت دور
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :اﻟﻌدو ،واﻟﻣﻧﺎﻓس ،واﻟﺻدﯾق)وﻧدت .(425,2006:ﻓﺳﯾﺎدة ﻫوﯾﺔ اﻟﻌداوة ﻫو اﻟﻣﻣﯾز
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬوﺑزﯾﺔ ،وﺳﯾﺎدة ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫو اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠوﻛﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺳﯾﺎدة ﻫوﯾﺔ اﻟﺻداﻗﺔ
ﻫو اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻧﺗﯾﺔ.
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت
ﻣﺟرد ﺧﯾﺎر ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ،ﺑل ﻫﻲ ﻣواﻗف ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻋن طرﯾق
ﺗﺻورات اﻵﺧرﯾن اﻟﻣﻬﻣﯾن ﻟﻪ .وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو أن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺗرﯾد
ان ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن دور ﻣﻌﯾن ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك؛ ﻷن اﻵﺧر ﯾﻘﺎوم ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 -2دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء،
اﻷﺣﻼف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾرﺟﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ً
ﻣﻬﻣﺎ
ً
أﯾﺎ آﺧر ﯾرى أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻠﻌب دوراً
واﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر ﻣﺷﺗرك؛ إﻻ أن ﻫﻧﺎك ر ً
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ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣﻼف؛ ﻓوﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻌزز ﻣن
ﻓرص ﺗﺷﻛل ﺣﻠف ﻋﺳﻛري ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾق ردود اﻟﻔﻌل
ﺑﯾن اﻟدول ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾﻧﻬﺎ.
وﻗد ﻣﯾزت دراﺳﺔ ﺟﯾرﯾﻣﻲ ﺟﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻷﺣﻼف :اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،
واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﺣﯾث رأى أن اﻷﺣﻼف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑوﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ووﺟود ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺷﺗرك وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻌﺎﻟم وﻛﯾف ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﻣل.
واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺔ؛ ﻓﺈن ﻧﺷﺄة اﻷﺣﻼف ﺑﯾن اﻟدول ذات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة
ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺣﻠﻔﺎء ،ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ورأت اﻟدراﺳﺔ أن
اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ -اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟواﺿﺢ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺣﻼف ،ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﻬﺟرات اﻷوروﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ اﻟﻘرن
اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ،وﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن وﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة) .رﺟب.(18:2011،
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺣﻠف ﺷﻣﺎل اﻷطﻠﺳﻲ )اﻟﻧﺎﺗو( أﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎً ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف
اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ،واﻟذي ﻟم ﯾﻧﺗﻪ وﺟودﻩ ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر
اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرق ووﺳط أوروﺑﺎ وﺗﻔﻛك اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺑل ﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﺳوﻏﺎت
ﺟدﯾدة ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﺳﺗﻣ اررﻩ ،ﺑل وﺗﺑرر اﺗﺳﺎع دورﻩ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺣرب ﺿد اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻘﺎع اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم)ﻋﺑداﻟﻧﺎﺻر.(29:2011،
وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إﺳﻬﺎم )ﺳﺗﯾﻔن واﻟت( ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج ﺗوازن
اﻟﺗﻬدﯾد  ،Balance of Threatوﯾﺟﺎدل ﺑﺄن ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد ﯾﻛون اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ اﻟﻧواﯾﺎ
اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻟﻠدول ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬوﯾﺔ وﻟﯾس ﻋن طرﯾق ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوة .وﻗد درس )واﻟت(
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وطﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ً
ﺗﺣﺎﻟﻔﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎً وﻣﺗﻌدد اﻷطراف ،و 86ﻗ ارراً
ً
36
 ،1979-1955ورأى أن ﻧﻣوذﺟﻪ ﯾﻘدم ﻓﻬﻣﺎً أﻓﺿل ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻬم
أﯾﺿﺎ أن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫو ﺗﺣﻘﯾق
ً
اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ .ورأى
اﻟﺗوازن ،وﺑﺧﻼف اﻟواﻗﻌﯾﯾن اﻟﺟدد اﻟذﯾن أﻛدوا أن اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾك اﻟﺗﺣﺎﻟف ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ؛ ﯾرى )واﻟت( أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﺧﺗﯾﺎر
اﻟﺷرﯾك ،وﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف)رﺟب.(18.19:2011،
 -3دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺻراع :ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﻬوﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻛون
ﻓﯾﻪ داﻓﻌﺎً ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك أو ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ؛ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﻣﺣﻔزاً ﻟﻠﺻراع
ﺗﻬدﯾدا ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضُ .وﯾﻌد رأي )ﺻﻣوﺋﯾل ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون( اﻷﻛﺛر
ً
ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻫوﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺷدداً ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﺣﺿﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات ،إذ ﯾرى أن
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﺿﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ،
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻋداﺋﯾﺔ)ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون.(293:1999،
ﺑل ً
وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ "اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" ،ﺗرى
)ﺳوزان ﻣﺎﻟوﻧﻲ( أن ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷرط ﻣﺳﺑق ﺿروري وﺣﺗﻣﻲ ،ﻫو
اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺄن إﯾران ﺿﺣﯾﺔ ﺗﻣت إﻫﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
اﻵﺧرﯾن)رﺟب .(19:2011،ﻛﻣﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻫﻲ ﺑﻼ ﺷك ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻟﻬوﯾﺔ ﺣﯾث ﯾرى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻫوﯾﺔ اﻵﺧر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﻟوﺟودﻩ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ.
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻗﺎﻣت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﺄﺳﺳﺔ ﺻدام اﻟﻬوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻗﯾﺎم اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻷﺳﺑق )ﺟورج ﺑوش اﻷﺑن( ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺣور اﻟﺷر ﻓﻲ ﺛﻼث دول ﻫﻲ:
ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻌراقٕ ،واﯾران ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر  ،2002وﻫﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻔت اﻟرؤﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
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ﻟﻠﺳﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻌﻲ ﻻﻗﺗﻧﺎء أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﯾﺔ ،وﺗﺑﻧﻲ ﺧطﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﺎﻫض
ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻧظم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ
اﻷﻣرﯾﻛﻲ)ﻣدﺑوﻟﻲ.(5:2017،
 -4دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷدوار اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ:ﯾُ ﻌد اﻟدور ﻣن أﻫم أرﻛﺎن اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،
وذﻟك ﺑﺣﺳب )أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت( اﻟذي ﯾرى أن اﻟدور ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟدول ،وﻟذﻟك
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور
ﻓﻬو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ،وﺗﻠﻌب اﻟﻬوﯾﺔ دو ًار ً
اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﺎﻟدور ﯾﺣدد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وأدواﺗﻬﺎ ،وﺗؤﺛر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ دوﻟﺗﻪ ﻓﻲ
اﻹﻗﻠﯾم أو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،وأﻧﻣﺎط اﻟدور اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
إدراك

اﻟدور،

أي

ﻋﻠﻰ ﺗﺻور اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ

ﻟطﺑﯾﻌﺔ

دور

دوﻟﺗﻪ وﺣدودﻩ

وﻧطﺎﻗﻪ)رﺟب.(22:2011،
وﯾﻧﺑﺛق اﻟدور ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ أو ﯾدرﻛﻬﺎ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﯾﻧظرون إﻟﻰ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ ،وﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻌﻪ وﻓﻘﺎً ﻹدراﻛﻬم ﻟﻸدوار اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ دوﻟﻬم ﻓﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻣﺎ ﻛدول ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،أو ﻛدول ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،أو ﻛﺷرﻛﺎء ﻓﻲ أﺣﻼف ،أو ﻛدول ﻣﺣﺎﯾدة )ﻣﻘﻠد(210:1987،
وﺗﻘدم ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ ،واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻘﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻩ ،ﻟﻛون ﻓﻛرة اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد
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ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻵﺧرون ،وﺗرﺗﺑط ﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك ﻣن ﺧﻼل أداء
اﻷدوار).(ALToraifi,2012:60.61
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ّ
وﺑﻌد
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻور ﻟذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر؛ ﻓﻣن اﻟواﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ
اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﯾس ﺗﺄﺛﯾراً ﺧﺎﻟﺻﺎً وﺑﻣﻌزل ﻋن ﻋواﻣل أﺧرى ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ ﺑل أﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﺟزم ﺑﺄن اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾراً ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،ﺑل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻌواﻣل ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،وﺗدﺧل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ
ﻟﺗﻘدﯾرات ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار أو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ .وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻘوة واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑوﺻﻔﻬﻣﺎ
ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻛل
 -1اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻘوة :ﺗﺛﺎر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوة واﻟﻬوﯾﺔ ً
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻓﻬل ﯾﻣﻛن ﻟوﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أن ﺗﻛون
اﻟﺳﺑب ﻟﻠﺻراع أو اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟدوﻟﺗﯾن.
وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﻣس دور اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌدادﻫﺎ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻟدى اﻟدوﻟﺔ ﺣول اﻟدوﻟﺔ
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎً ،
اﻷﺧرى ﺑﺣﺳب رؤﯾﺔ )وﻧدت( اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﯾث أن ﺗﺻﻧﯾف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋدو ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة
ﺗﻬدﯾدا ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟذات ،وﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻪ ﺣدود ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘوة ،وﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ً
أن ﯾﺷﻛل
ﺧﺻم ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓس ﻟﻠذات ،وﻟدﯾﻪ اﺳﺗﻌداد ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻛﺎﺳب،
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وﻟﻛن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘط ،وﻻ ﯾﺷﻛل
ﺧطراً ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟذات ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺻﻧﯾف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻدﯾق ،ﻓﺄن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﺗﻛون
ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة؛ ﻷن وﺟودﻩ ﻻ ﯾﺷﻛل أي ﺧطر ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟذات ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس
ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺳﺎﻋداً

ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ

ﺗواﺟﻬﻬﺎ)وﻧدت.(424,2006:
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻬم ﺧراﺋط اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺑﯾن
ً
وﺗﺳﻬم اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟدول ذات اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎرب ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺗوظﯾف اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺔ ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ
دول )اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗرﻛﻲ( ،وﻫﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎرك ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻟﻌﺎدات ،واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد،
واﻟﻠﻐﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ دول أذرﺑﯾﺟﺎن ،وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ،وأوزﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،وﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن ،وﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺷﻣﺎل
ﻗﺑرص اﻟﺗرﻛﯾﺔ ،وﺗﺗﺎرﺳﺗﺎن اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ ﺗﻛوﯾﻧﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت
وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ)ﻣدﺑوﻟﻲ.(5:2017،
وﯾﺷﯾر )دﯾﻔﯾد إل.روﺳو( إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻘوة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذج اﻟذي
طورﻩ )ﻧﻣوذج ﺗﺷﻛّل اﻟﺧطر(  ،Constitution of Threat Modelوﻫو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ،shared identityواﻟﻘوة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  ،relative powerوﯾﻔﺗرض أن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻘوة
ﺗﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧطر ،وﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻋﻧدﻫﺎ ﯾﻘل إدراك ﺗﻬدﯾد
اﻵﺧر ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺗوازن اﻟﻘوى ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﻫﻧﺎ
ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺈدراك اﻟﺧطر)رﺟب.(22:2011،
ﯾﻠﻌب ﺗوازن اﻟﻘوى دو ًار ً
 -2اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻌﻼﻗﺎت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
ﻣﻧﺎﻓس ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ،أم ﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔٌ ﺑﻬﺎ؟
ٌ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟدﻟﯾﺔ ،ﻓﻬل اﻟﻬوﯾﺔ
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ﯾرى )أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت( أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﻬوﯾﺎت؛ ﻷن اﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن
ﯾﻌرف ﻣﺎذا ﯾرﯾد ﺣﺗﻰ ﯾﻌرف ﻣن ﯾﻛون ،ﺑل إن اﻟﻬوﯾﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻗد ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﯾرى أن ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬوﯾﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ
وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى؛ ﻓدون اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟن ﺗﻛون ﻟﻠﻬوﯾﺎت ﻗوة داﻓﻌﺔ ،ودون اﻟﻬوﯾﺎت ﻓﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻟن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ وﺟﻬﺔ ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺎت ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔ )اﻟرﻏﺑﺔ+
اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ=اﻟﻔﻌل( ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﻏﺑﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻛذﻟك ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ :ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،وﻣﺻﺎﻟﺢ ذاﺗﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت أو
أﺳﺎﺳﯾﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن أﺟل إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج اﻟﻬوﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻫﻲ
ﻗﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻫوﯾﺗﻬم أو ﺿروراﺗﻬﺎ)وﻧدت.(323.324,2006:
وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻷدﺑﯾﺎت إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ،
ً
اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ؛ إذ ﯾرى ﻓرﯾق ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗﻛون
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﯾرى )ﺟﯾرﯾﻣﻲ ﺟﯾز( أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﯾم واﻟﻬوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وأوروﺑﺎ ﻣﻧﻌت اﻷوروﺑﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ
ﺑرﺟﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ واﺿﺣﺔ ﻟﻬم)رﺟب.(23:2011،
ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻘوة واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺷﻛّﻼن ﻋواﻣل أﺧرى ّ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻬوﯾﺔ ،وﻗد ﯾﻘدّر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت أن ﯾﻛون ﻷﺣد ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻷﺛر اﻷﺑرز
ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع ﻣﺎ ،وﻟﻛن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻐﻲ دور
اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل.
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وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫﻧﺎك دوراً ﻣﻌﯾﻧﺎً ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻗد ﯾزﯾد أو ﯾﻘل ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
وذﻟك ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ودواﺋر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻛﺎﻧت اﻟﻬوﯾﺔ
ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾراً ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣوﻗف
ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻧﺿﻣﺎم ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ،واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ.
ﻣﻬﻣﺎ ﻻ
ً
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ :أن اﻟﻬوﯾﺔ ﺗُﻌد ﻋﺎﻣﻼً
ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻋﻧد اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺗﻔﺳﯾر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وأن اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺗﻌرﯾف ﻟﻬﺎ "ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص
واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟذات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑـ )اﻷﻧﺎ( ،ﺳوًاء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟذات ﻫﻲ ﻓرداً أم ﺟﻣﺎﻋﺔً أم دوﻟﺔً،
وﺗﺟﻌﻠﻬﺎﻣﻣﯾزةً ﺑذاﺗﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن )اﻵﺧر( اﻟﻣواﺟﻪ ﻟﻬﺎ".
واﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻣرﻛب اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻫﻲ :اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ .واﻟﺑﻌد اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛل
ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ .واﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻌدﯾن اﻟﻔرﻋﯾﯾن )اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن( ،وأن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن
ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذات واﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬﺎ.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻘوة
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،إﻻ أن ذﻟك ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻏﻔﺎل اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل
ﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن
ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﻛﻣﺣدد ﻟﻸدوار اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﻣﻔﺳر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ
ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣﻼف ،وﻓﻬم اﻵﺧر وﺗﺣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراع أو اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ .وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌود ﻟﺗﻘدﯾر
دواﺋر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﻟﺗﺻورات اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻬوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
أﺻﺑﺢ ﻣن ﺷﺑﻪ اﻟﻣؤﻛد اﻟﯾوم أن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺣﺎل إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻛﻌﺎﻣل ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ .وﺗُﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أﺣد اﻷﻣﺛﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ؛ إذ ﯾظﻬر أﺛر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺎ واﺿﺣﺎً ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﺗﻪ طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺣﯾﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﻣﻔﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ً ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ذﻟك اﻟﻣرﻛب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،واﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؛ ﻓﻬﻲ
ﯾﺗﺷﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻣﻧظوﻣﺔ
ﻣرﻛب ّ
اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،واﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،واﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ ﺳﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﻣﻛون اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ.

54

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻣﻛون اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﺗُﻌد اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻣﻛون اﻷﺑرز ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﺷّﻛﯾل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،
وذﻟك ﻧظراً ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣﻛون اﻷﺳﺑق ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ
أو اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ،وﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت
ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ .واﻟﺣﺎل
اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﯾز ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﻌﻠوم ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ّ
ﻛذﻟك ﻣﻊ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؛ إذ ﯾﺳﻬم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ؛ ﻓﻣوﻗﻌﻬﺎ
ﻓﻲ أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻛﺗﻠﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔٕ ،واطﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،ﺳﺎﻫﻣت
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ.
وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗطﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن اﻟﻘدﯾم
أﻋﺑﺎء ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔٕ ،واذا ﻛﺎن
واﻟﺣدﯾث ﻓرض اﻟوﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻟﻌ ُ ﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﻬﺎ أدواراً ،ﺑل و ً
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻗد ﻟﻌﺑوا ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ دور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن ﺣﺿﺎرات ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﻬرﯾن وآﺳﯾﺎ
وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ﻟم ﺗﻠﺑث أن أﺻﺑﺣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أﺣد أﻛﺛر اﻟﺑﻠدانإﺛﺎرةً ﻟﻸطﻣﺎع،
وﻟم ﯾﻠﺑث أن ﻓرض ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣواﺟﻬﺔ ﺿروب اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت
اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ)ﻏﺑﺎش.(25:1997،
وﺑﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ) 309,500ﻛم ،(2ﺗُﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺣدود ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻬﺎ ) 676ﻛم( ،ودوﻟﺔ
وﺗﺟﺎور ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻐرب ً
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اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺣدود طوﻟﻬﺎ ) 410ﻛم( ،وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﯾﻣن ﺑﺣدود ﺗﺑﻠﻎ
) 288ﻛم( ،وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺗطل ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ُﻋﻣﺎن ،وﻣن اﻟﺷرق ﺑﺣر اﻟﻌرب وﻣدﺧل اﻟﻣﺣﯾط
اﻟﻬﻧدي ،ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺗرك ﺑﺣدود ﺑرﯾﺔ ﻣﻊ ﺛﻼث دول ﻋرﺑﯾﺔ ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1981أﻣﺎ اﻟﯾﻣن ﻓﻬﻲ ﻣن دول ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﯾﺳت ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎور إﯾران ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﺣر.
وﺗﻣﺗد ُﻋﻣﺎن ﺑﯾن ﺧطﻲ ﻋرض  16,40و 26,20درﺟﺔ ﺷﻣﺎﻻً ،وﺑﯾن ﺧطﻲ طول 51,50
و 59,40درﺟﺔ ﺷرﻗﺎً ،وﻻ ﺷك أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن وﻧﺷﺎطﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدي،
ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔﻠﻛﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وراء ظﻬور إﻗﻠﯾﻣﯾن ﻣﻧﺎﺧﯾﯾن ﻫﻣﺎ :إﻗﻠﯾم ُﻋﻣﺎن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲٕ ،واﻗﻠﯾم
ظﻔﺎر ،وﯾﻧﻘﺳم إﻗﻠﯾم ُﻋﻣﺎن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺎﺧﺎت ﻣﺗداﺧﻠﺔ ،وﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ﻣن
ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى ،ﻓﻔﻲ اﻟﺳواﺣل ﯾﻛون ﺣﺎراً ورطﺑﺎً أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻓﯾﻛون ﺣﺎ ًار وﺟﺎﻓﺎً ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﺟو ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺗدﻻً )اﻟﻬﯾﺗﻲ.(33:2000،
وﯾﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﯾﻧﺎﯾر ﻟﻌﺎم  (4,572,949) 2017ﻧﺳﻣﺔ
ﯾﺷﻛّلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) (%54ﻣﻧﻬم ،ﺑﺣﺳب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) www.ncsi.gov.omﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،(2017/3/19وﯾﺗوزﻋون ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻋﺷرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ،
ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ ) :(2011/114ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻘط وﻫﻲ
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗﺿم ﺳت وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر وﺗﺿم ﻋﺷر وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﻧدم وﺗﺿم أرﺑﻊ
وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺑرﯾﻣﻲ وﺗﺿم ﺛﻼث وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﺿم ﺛﻣﺎﻧﻲ وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﺷﻣﺎل اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﺗﺿم ﺳت وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻧوب اﻟﺑﺎطﻧﺔ وﺗﺿم ﺳت وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟظﺎﻫرة
وﺗﺿم ﺛﻼث وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺗﺿم ﺳت وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺗﺿم
ﺧﻣس وﻻﯾﺎت ،وﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟوﺳطﻰ وﺗﺿم أرﺑﻊ وﻻﯾﺎت.
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ ﺟذورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ُﻋﻣﺎن،
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎً أﻗﻠﯾﺎت ﻣن أﺻول ﻋرﻗﯾﺔ ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬم اﻟﺑﻠوش اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﻣن ﺳواﺣل ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ٕواﯾران ،واﻟذﯾن ﯾﺗرﻛزون ﻓﻲ ﻣﺳﻘط واﻟﺑﺎطﻧﺔ وﻟﻬم دور ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻓﺋﺎت ﻣن
أﺻول أﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻗدﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر وﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
ﻋﻧدﻣﺎ أﻣﺗد اﻟﻧﻔوذاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ زﻧﺟﺑﺎر وﻣﻧﺎطق ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذوي اﻷﺻول اﻟﻬﻧدﯾﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟرواﺑط اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻧد وﻫم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن
أﺻول ﻓﺎرﺳﯾﺔ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺻﯾد)اﻟﺑرﺻﺎن.(258.259:2007،
ﺑدءا ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﺣﯾث
وﺗطل ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل ﺑطول ) 3165ﻛم( ً
ﺑﺣر اﻟﻌرب وﻣدﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ،ﻣﻣﺗداً إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺞ ُﻋﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة ﻣﺳﻧدم
ﺷﻣﺎﻻً ﻟﯾطل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﻣدﺧل اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﺳﯾطر ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ
أﺣد أﻗدم اﻟطرق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وأﻫﻣﻬﺎ ،وﻫو اﻟطرﯾق اﻟﺑﺣري ﺑﯾن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﺣﯾط
اﻟﻬﻧدي ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ اﺗﺻﻠت طرق اﻟﻘواﻓل ﻋﺑر ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗرﺑط ﻣﺎ ﺑﯾن ﻏرﺑﻬﺎ وﺷرﻗﻬﺎ
وﺷﻣﺎﻟﻬﺎ وﺟﻧوﺑﻬﺎ)ﺣﺳﯾن وﺧرﯾﺳﺎن.(247:2007،
وﻗد أدى اﻣﺗداد اﻟﺳﺎﺣلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ،وﺑﺣر اﻟﻌرب ،وﺑﺣر ُﻋﻣﺎن ،واﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﻲ ،إﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣﻧذ زﻣن طوﯾل ﺑرﯾﺎدة اﻟﺑﺣر واﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ
اﺻطﺑﺎغ ﻫوﯾﺗﻬم ﺑﺻﺑﻐﺔ ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،وﻗد ﺗﺣﻣلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻋبء اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳواﺣل واﻟﺑﺣﺎر
ﻋﺑر اﻟﻌﺻور اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطﻣﺎع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،وﺗﻣﺛﻠت ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻔوذﻫم ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﻘوة ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻌزﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات
اﻟﺿﻌف.
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وﻧظراً ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣر ُﻋﻣﺎن وﺑﺣر اﻟﻌرب ﻓﻘد ﺗﺑوأت أﻫﻣﯾﺔ
ذات ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﺎﻟﻬﻧد وﻣﻧطﻘﺔ ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑﺣري .ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗﺷﻐﻠﻪ ُﻋﻣﺎن ﻫو ﻣوﻗﻊ ﺑﺣري ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ،وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗُﻌد اﻟﺳواﺣلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ أﻗرب
اﻟﺳواﺣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺧطوط اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ،اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳواﺣلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي وﺑﺣر اﻟﻌرب .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺷﻛّل اﻟﺳواﺣلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗداد ﺑﺣر ُﻋﻣﺎن
طرﯾق اﻻﻗﺗراب إﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣدﺧل اﻟﺿروري إﻟﯾﻪ؛ ﻓﺈن ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﯾﺷﻛل ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺔ
اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ)اﻟﻣواﻓﻲ.(172:2010،
وﺑﻼ ﺷك ،ﻓﺈن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّﻠﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
اﻟذي ﻗدّر ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣﺗﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،وذﻟك ﺗﺄﻛﯾداً ﻟﻣﻘوﻟﺔ )دﯾﺟول( اﻟﺷﻬﯾرة "اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر
ﻫﻲ ﻗدر اﻷﻣم" ،ﻓﺎﺷﺗراﻛﻬﺎ ﻣﻊ إﯾران ﻓﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ "ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز" اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،ﻗد ّ
ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ؛ ﻷن ﻫذا اﻟﻣﺿﯾق ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ،واﻟذي ﺗﺛﺎر ﺣوﻟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗوﺗرة ﺑﯾن إﯾران ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﯾق ﻛذﻟك ﺧﻼل ﺗوﺗر
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن إﯾران واﻟﻐرب ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ،وﺗﻬدﯾداﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻣﺿﯾق ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻷي ﻫﺟوم ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة؛ ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻣدﺧل اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﯾﻣر
ﻋﺑرﻩ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻧﺻف إﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻧﻔط.
وﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔط اﻟذي ﯾﻣر ﻋﺑرﻩ وﯾﻐذي ﺳوق اﻟﻧﻔط
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﺗورد ﻓﯾﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ) (%11ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟذي
ﯾﻣر ﻋﺑر ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ،ﻓﺈن أوروﺑﺎ ﺗﺳﺗورد ﻧﺣو ) (%61ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟذي ﯾﻌﺑر اﻟﻣﺿﯾق ،واﻟﯾﺎﺑﺎن
) ،(%12واﻟﺻﯾن ) ،(%7وﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو ) (%4إﻟﻰ أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،و) (%1إﻟﻰ دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ،
و) (%39إﻟﻰ آﺳﯾﺎ وأﺳﺗراﻟﯾﺎ )ﻧﺎﺻر.(82:2013،
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ﻛﻣﺎ أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺿﯾق ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛذﻟك ﻟﻠدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ،
ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ إﻣدادات اﻟﻧﻔط ﻋﺑر اﻟﻣﺿﯾق ﺣواﻟﻲ ) (%40ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔط اﻟﻣﺗداول ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ،وﺗﺻدر
دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ) (%90ﻣن ﻧﻔطﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﺿﯾق ،ﻓﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺻدر ﺣواﻟﻲ ) (%88ﻣن ﻧﻔطﻬﺎ ﻋﺑرﻩ،
و) (%98ﻟﻠﻌراق ،و) (%99ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،و) (%100ﻟﻛل ﻣن ﻗطر واﻟﻛوﯾت
واﻟﺑﺣرﯾن ،و) (%90ﻹﯾران)اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(84:2013،
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ،ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﻧوع
ﺑﯾن اﻟﺳﻬول اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ،واﻟﺻﺣﺎري اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوطن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺑدو ،ﻛﻣﺎ
ﺗﺗﻣﯾز ﻛذﻟك ﺑﺎﻷودﯾﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺎب ﻣن ﺑﯾن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺷﺎﻫﻘﺔ ،ﻓﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل
اﻟﺣﺟر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ رؤوس اﻟﺟﺑﺎل ﻓﻲ رأس ﻣﺳﻧدم إﻟﻰ رأس اﻟﺣد ،أﻗﺻﻰ اﻣﺗداد ﻟﻠﺟزﯾرة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻧوﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻣطل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗوس ﻛﺑﯾر ﯾﺗﺟﻪ ﻣن
اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﻬﺎ اﻟﻐرﺑﻲ ،وﯾﺻل أﻗﺻﻰ ارﺗﻔﺎع ﻟﻪ ) (3000ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺗر
ﻓوق

ﻣﺳﺗوى

ﺳطﺢ

اﻟﺑﺣر

وذﻟك

ﻓﻲ

ﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺟﺑل

اﻷﺧﺿر

)و ازرة

اﻹﻋﻼم،

ُﻋﻣﺎن.(43:2011/2010،
وﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺷواطﺊ ،ﻋﻧد ﻣﺻﺑﺎت اﻷودﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ،ﺗﺗﺷﻛل
ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻬول اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺧﺻﺑﺔ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺑرز ﺳﻬل اﻟﺑﺎطﻧﺔ ،وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻬل
رﺳوﺑﻲ ﻛوﻧﻪ طﻣﻲ اﻷودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣدر ﻣن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻧﺣو ﺑﺣر ُﻋﻣﺎن ،وﯾﺧﺗرق ﻫذا اﻟﺳﻬل
ﻋدد ﻣن اﻷودﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷودﯾﺔ أﻗﺎماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻣﻧذ ﻋﺻور ﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم ﻧﺷﺎطﻬم اﻟزراﻋﻲ،
اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺷﺄن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وازدﻫﺎرﻫﺎ .وﻗد ﻛﺎن إﺳﻬﺎم ﻗطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﺔ
واﻟﺛروة اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ ﻛﺑﯾ ًار ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻗﺑل ظﻬور اﻟﻧﻔط ،ﺣﯾث اﺷﺗﻐل أﻏﻠباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت
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اﻟزراﻋﺔ وﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺑﻌد ظﻬور اﻟﻧﻔط وﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ،ﻓﻘد اﻗﺗﺻر
اﺳﻬﺎﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ ) (435.2ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ) 2015و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن.(271:2016،
ّف اﻹﻧﺳﺎن
وﻗد أﺛّرت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﯾ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل؛ ﻓوﺟود ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺑﺣري اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ٕواطﻼﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواﺣل اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ اﻷﻛﺑر ،واﻟﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ اﻟﺷﻬرة اﻟﺗﻲ
اﻛﺗﺳﺑﻬﺎاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻛرواد ﻟﻠﺑﺣر ذوي ﻣﻬﺎرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻼﺣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،واﺷﺗﻬر ﺑذﻟك
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻛﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﺑﺣﺎر ،ﻋﻠم اﻟﻔﻠك.
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺳﻠكاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون طرﯾق اﻟﺑﺣر وﻧﺑﻐوا ﻓﻲ
رﻛوﺑﻪ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﺑﻼدﻫم ﻗﺎﻋدة اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﻪ ﻣن اﻟﺟﻧوب
ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻬﻧد واﻟﺻﯾن وﺟﻧوب ﺷرق
ً
وﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾن ،ﻋﺎﻟم اﻟﺷرق اﻷﻗﺻﻰ
آﺳﯾﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ،وﻋﺎﻟم ﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﺻر وﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏرب أوروﺑﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ
أﺧرى)ﻣﻘﯾﺑل.(12:2010،
ﻛﻣﺎ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ُﻋﻣﺎن ﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ ﻓﻲ إﻛﺳﺎب
ﺳﺎﻛﻧﯾﻬﺎ اﻟﺷدة واﻟﺻﺑر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﯾش ،واﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ
ﺗﺿم اﻟﺻﺣﺎري اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن أرض ُﻋﻣﺎن ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ﻣوطﻧﺎً رﺋﯾﺳﯾﺎً ﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑدو
اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻧﻬﺎ وﺗﺗﻧﻘل ﻋﺑرﻫﺎ .ﻛل ذﻟك أﻛﺳب اﻟﻣواطناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺻﺑر واﻟﺟﻠد واﻟﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻌﺎب ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
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وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻘد ﻗدّرﻟﻌ ُ ﻣﺎن أن ﺗﻛون ﻗوة ﺑرﻣﺎﺋﯾﺔ ﺗﺿﻊ ﻗدﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ
وأﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء وﺗﺟﻣﻊ ﺑذﻟك ﺑﯾن ﺻﻔﺗﻲ ﻗوة اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻛﺎن
ﻧداء اﻟﺑﺣر أﻗوى ﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻓﯾﻬﺎاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻋﺑر اﻟﻣﺣﯾطﺎت
اﺗﯾﺟﯾﺎ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟرﺟﺎل
واﻟﺑﺣﺎر ﻛﺎن اﻟﺑﺣر واﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﯾﺗﻔﺎﻋﻼن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ظﻠت ﻋﻣﻘﺎً اﺳﺗر ً
وزراﻋﺔ اﻷرض وﺻﻧﻊ اﻟﺣﺿﺎرة ،واﻟﺑﺣر ظل ﻣﺟﺎﻻً ﺣﯾوﯾﺎً ﻟﺗﺻدﯾر ﺗﻠك اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
وﻫﻛذا ﺗﺣﻘﻘت ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺑﯾرة ﺣﯾﻧﻣﺎ ارﺗﺑط اﻟﺑﺣر ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺳﺔ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻛرر ﻛﺛﯾ ًار)اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.(12:2010،
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺟﻐراﻓﯾﺎ ﯾﺗﻣﺛّل ﻓﻲ ﺣﻔظ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣت ﺑﻬﺎ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﺗرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﻬﺎ ،وذﻟك ﻟﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺣﺎر ﻣن اﻷﻣﺎم ،ﻓﺈن ﺻﺣراء اﻟرﺑﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣزام اﻟذي
ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﻠف ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋن أن ﻣﻧﺎﻓذﻫﺎ اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر ﻛﺗﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻼﺳل اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟوﻋرة
)ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﺟﺑﺎل اﻟﺣﺟر وﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﺟﺑﺎل ظﻔﺎر( ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدوﻟﺔ ،وﺑذا
أﺻﺑﺢ

وﺻول

اﻟﻘوى

اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

إﻟﻰ

ُﻋﻣﺎن أﻣراً

ﻣﺣﻔوﻓﺎً

ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر

)اﻟﺣﺿرﻣﻲ،

واﻟﻘطﺎطﺷﺔ.(207:2007،
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻟﺗﻧوع؛ ﻗﺎﻣت ﺟﻐراﻓﯾﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻣﻠﻔﺗﺔ .ﻓﻬﻧﺎك
ﺑر وﺑﺣر ،وﺟﺑﺎل وﺳﻬول ،وواﺣﺎت وﺻﺣﺎري ،وﻟﻘد أدت ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻗوﯾﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﺟﻌﻠﺗﻪ
ّف ﻟدى اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ووﻟدت ﻟدﯾﻪ ﺣﺎﻓ ًاز ً
ﺗﻛﯾ
أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى )أﺑواﻟﻌﻼ.(40:1988،
ً
طﺎﺋﻌﺎً ﻟﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎً وﻣطوﻋﺎً ﻟﻬﺎ

61

وﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﻛدة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ
ُﻋﻣﺎن ﻫﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،وﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺗوازن وﺗﻧﺎﻏم ﺷدﯾدﯾن ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت
داﺋﻣﺎ ﻣن ظﻬر ُﻋﻣﺎن ﺗدق ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣﻧذرة ﺑﺎﻟﺧطر واﺳﺗﻧﻔﺎر اﻟﻬﻣم
ً
اﻟﺻﺣراء
أﺣﯾﺎﻧﺎً؛ ﻓﺈن اﻟﺑﺣر ﺑﻐﻣوﺿﻪ وﺗﺣدﯾﺎﺗﻪ وأﻣواﺟﻪ اﻟﻌﺎﺗﯾﺔ ﻛﺎن ﯾدق ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ،وﻫﻛذا ﻋﺎﺷت
داﺋﻣﺎ ﺧط ًار ﯾﺣﻔز
داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب طردﯾﺎً ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ً
ُﻋﻣﺎن ً
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌداد ،وﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗرﻗب ،وﯾدﻋو إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺧر ﻋﺑر اﻟﺑﺣر أﺣﯾﺎﻧﺎً ،وﻋﺑر اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻓﻲ
أﺣﯾﺎن أﺧرى )ﻋرب.(15:2013،
ٍ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟذي ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،واﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن
ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺗﻘﺳﯾم
ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ،ﻓوﺟود اﻟﺑر واﻟﺑﺣر ،واﻟﺳﻬل واﻟﺟﺑل ،واﻟواﺣﺎت واﻟﺻﺣﺎري ،ﻟم ﺗﻛن ً
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎﻧت داﻋﻣﺎً ﻟﻠوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺳﺑب ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل
وﻟﯾس اﻻﺧﺗﻼف .وﯾظﻬر ذﻟك أﯾﺿﺎً ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﺳﻛﺎن ﻛل ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻛﺎن
اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻷﺧرى.
وﯾﺗﺳم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ووﺣدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛذﻟك ،وﻟﻛن أﯾﺿﺎً ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺑﯾﻧﻣﺎ أﺛرت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﺣر واﻟﺟﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺿﺎرﯾس أو
اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺎاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وطﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬدوء واﻟﺻﻼﺑﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﺑﻌﯾداً،
إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻷﻓق ،ﺛم اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾوط ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﻌﻬم ﻗدر
ﺷرﻗﺎ
ً
اﻹﻣﻛﺎن ،وﻫم ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻋﻼﻗﺎتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن اﻟواﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟدول واﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺻﯾن
وﺣﺗﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻏرﺑﺎً ،وﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ
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اﻟدﻓﺎع ﻋن أرﺿﻬم واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﯾﺔ أطﻣﺎع ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
أﺧرى)اﻟﻣواﻓﻲ.(171:2010،
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎنﯾُ ﻌد
ﺗﺷﻛﻠت
ﻋﻧﺻراً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ّ
ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﺗﻣﺛّل ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﺿﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﺗﻲ ﺳﻬﻠت ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى وﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣرﯾﺔ،
وﺑﯾﺋﺔ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺻﺑر واﻟﺗﺣﻣل ﻟﯾطوع ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻣن
اﻟﺟﺑﺎل اﻟوﻋرة أو اﻟﺻﺣﺎري اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ،ﻟﺗﻐدوا ﻣﻛﺎﻧﺎً ﺻﺎﻟﺣﺎً ﻟﻌﯾﺷﺔ ،وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫوﯾﺔ
اﻟدوﻟﺔ؛ ﻓﻘد أﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺳم ﺻورة ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻻﺧرى ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ
اﻟدور اﻷﺑرز ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد أﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻼﻣﺢ
ﻫوﯾﺗﻬﺎ ،وﺗﺣدﯾد أﻫداﻓﻬﺎ ،وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ورؤﯾﺗﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ
ﻛدوﻟﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم ،ورؤﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻟﻠدول اﻷﺧرى.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ذات ﺗواﺻل ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ،ﺗﻌود
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،ﻓﻌﺑر اﻟﺣﻘب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛﺎﻧت ُﻋﻣﺎن ﺗﻣﺗﻠك أﺣد أﻫم
اﻷﺳﺎطﯾل اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .ﻓﻌوﺿﺎً ﻋن أن ﯾﻛون اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
وﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻔﺎﻋل
ً
اﻟﻣﺣﺎط ﺑﺎﻟﺑﺣﺎر ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﺷرق اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎً ﻟﻠﺿﻌف،
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺷﻌوب واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺑرز ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻗوة اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﺑرز اﻟﺗﻲ ﺗواﺻل ﻋﺑرﻫﺎاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻣﻊ اﻟﺷﻌوب واﻟﺣﺿﺎرات اﻷﺧرى.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻻ ﯾﻘل اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻫﻣﯾﺔً ﻋن اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ،
ﺿﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻬوﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗﺷﻛل ﻋﺑرﻩ اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ؛ ﺑل ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ
أﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن ذاﻛرة ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟدى اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻟدول.
وﺑﻼ ﺷك أن اﻟدول ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛّل ﻣن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣداث ،واﻟﺗﺻورات ،واﻷﻓﻛﺎر ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ،
وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺧرى ،ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﺗﺷﻛّل ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن وﺧﻼل ﻣراﺣل
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،ﺗﺑﻠورت ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﻛرة اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ّ
ﺗﻣﯾز ﺷﻌب ﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﻌوب اﻷﺧرى ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل.
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺗﻘول ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن ﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻧﻣط ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وذﻟك ﺗﺄﺛراً ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﻣد اﻟدول ﺑدواﻓﻊ ﺗﺷﻛل ﺑﻌض ﺧطوطﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺳﻠوك
ً
وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺷرطﺎً
اﻟدول)اﻟﺣﺿرﻣﻲ واﻟﻘطﺎطﺷﺔ.(208:2007،
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وﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول ،ﯾﺷﻛّل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وذﻟك
ﻧظراً ﻟﻠﻌﻣق اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺿﺎرب ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،اﻟذي ﯾﺛﺑت أن ُﻋﻣﺎن ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟدوام دوﻟﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﺣداث اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﻧذ ﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم
ﺗﻣﺗد ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن.
وﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻹﺳﻬﺎم اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻼﻣﺢ
اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻛﺛر اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾ ًار واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻔﺎﺻل ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺗﯾﺔ:
-1

ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ :ﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ آﻻف

ﻗدﯾﻣﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻋدة
ً
اﻟﺳﻧﯾن ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ،وﻗد اﺷﺗﻬرت ﺑﺣﺿﺎرات ﻗدﯾﻣﺔ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت
ﺗﺣﻣل دﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺎﺳم "ﻣﺟﺎن" اﻟذي أطﻠق ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳوﻣرﯾون ﻣرﺗﺑط ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺳﻔن وﺗﺟﺎرة اﻟﻧﺣﺎس ،واﺳم "ﻣزون" اﻟذي اﺷﺗﻬر ﻟدى اﻟﻔرس ﯾﺷﯾر إﻟﻰ وﻓرة اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺧﻼل ﻓﺗرات
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ) .اﻟﻌﺑري.(39:2007،
وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣزدﻫرة ﻓﻲ
أرض ُﻋﻣﺎن ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ زﻣن ﺳرﺟون اﻷﻛﺎدي ﺟد ﻧرام ﺳﯾن ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻣزﯾد ﻣن
ﺳﻔن "ﻣﺟﺎن" اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ ﺑﻼد أﻛﺎد ،ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎﺳب ذﻟك ﻣﻊ وﺟود دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣزدﻫرة ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن ﺗﻧﺷط ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ)ﻧدورة.(290:1990،
وﻗد ﺳﻛﻧت ُﻋﻣﺎن أﻣم ﻗدﯾﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳوﻣرﯾون ،وﻫم أول ﻣن أﺳﺗﺧرج اﻟﻧﺣﺎس ﻣﻧﻬﺎ ،وﻛﺎﻧوا
ﯾﺳﻣون ُﻋﻣﺎن "أرض ﻣﺟﺎن" ،وذﻟك ﻓﻲ اﻷﻟف اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد أو ﯾزﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ) .واﻟﻛﻠداﻧﯾون

65

أﯾﺿﺎً ﻣن اﻷﻣم اﻟﺗﻲ ﻗطﻧت ُﻋﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻣؤرخ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ )ﺑرﺗرام ﺗوﻣﺎس( ،واﻟﻣؤرخ )ﺑﻠﯾﻧﻲ(
اﻟذي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻷول ﻟﻠﻣﯾﻼد ،وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻣون ُﻋﻣﺎن "إﺑﻠﯾﺗﺎ" ،وﺟﺎء اﻟﻔرس ﺛم ﺟﺎء ﻗوم ﻋﺎد
وﺳﻛﻧوا ُﻋﻣﺎن ﺣﺗﻰ أﺟﻼﻫم ﻣﻧﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﺑن ﻗﺣطﺎن ﻟﻣﺎ ﺗوﻟﻰ أرض ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻗﺑل أﺧﯾﻪ ﯾﻌرب ﺑن
ﺟﻼء إﻟﻰ اﻟﺷﺎم،
ﻗﺣطﺎن .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن ﺳﻛﻧوا ُﻋﻣﺎن وﻛﺎﻧت ﺻور ﺑﻼدﻫم ﻓﺎرﺗﺣﻠوا ﻋﻧﻬﺎ ً
وﺑﻧوا ﻓﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺗﻬم اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺻور اﻟﺷﺎم( )اﻟﺳﯾﺎﺑﻲ،2001،ج(67:1
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘدﯾم ،وﻧظ ًار ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛّﻠت ﻣﻔﺎﺻل ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة ﻫوﯾﺔ
ُﻋﻣﺎن ،وأﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ،ﻓﺳوف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﻣوﻏﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ﻛﻬﺟرة اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑﺎﺋل اﻷزد اﻟﺗﻲ ﻫﺎﺟرت إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر ﺳد
ﻣﺄرب ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺎﻟك ﺑن ﻓﻬم اﻷزدي .وﯾﺷﯾر )اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ( ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ )ﺗﺣﻔﺔ اﻷﻋﯾﺎن( إﻟﻰ أن "ذﻟك ﻛﺎن
ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻟﻔﻲ ﻋﺎم ،وذﻟك ﺑﻌدﻣﺎ أرﺳل اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺄ ﺳﯾل اﻟﻌرم ،وﺧرﺟت اﻷزد ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﻛﺔ ،وأرﺳﻠوا روادﻫم ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ ،ﯾرﺗﺎدون ﻟﻬم اﻷﻣﻛﻧﺔ ،وﺗﻔرﻗوا ﻣن ﻫﻧﺎﻟك إﻟﻰ اﻷطراف ،وﺧرج
ﻣﺎﻟك

ﻓﻲ

ﺟﻣﻠﺔ

ﻣن

ﺧرج

إﻟﻰ

اﻟﺳراة

)ﻣﻧطﻘﺔ

ﻋﺳﯾر ﺣﺎﻟﯾﺎً (

ﺛم

ﻣﻧﻬﺎ

إﻟﻰ

ُﻋﻣﺎن")اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ،2000،ج.(19:1
وﻋﻧدﻣﺎ ِﻗدم ﻣﺎﻟك ﺑﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن ﻗوﻣﻪ اﻷزد إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن وﺟد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرس ،واﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣرزﺑﺎن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻠك دار ﺑن دار ﺑن ﺑﻬﻣن أﺳﻔﻧدﯾﺎر)اﻟﺳﯾﺎﺑﻲ،2001،ج .(67:1وراﺳﻠﻬم ﻣﺎﻟك
طﺎﻟﺑﺎً ﻣﻧﻬم أن ﯾﺳﻣﺣوا ﻟﻪ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ُﻋﻣﺎن ،وﻛﺎن اﻟﻔرس ﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣل
ُﻋﻣﺎن وﻣﻌﻘﻠﻬم ﻣدﯾﻧﺔ ﺻﺣﺎر ،ﻓرﻓض اﻟﻔرس ذﻟك ،ودارت ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﺔ ﺗﻌرف "ﺑﻣﻌرﻛﺔ
ﺳﻠوت" )وﻫﻲ ﺻﺣراء ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﻬﻼء ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ُﻋﻣﺎن( ،ﺗﻣﻛن اﻟﻌرب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺻر
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ﻋﻠﻰ اﻟﻔرس ،ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻧﺻر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬم ،واﺳﺗطﺎع اﻟﻌرب ﺑﻌدﻫﺎ
طرد اﻟﻔرس ﻣن أرض ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
وﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎﻟك ﺑن ﻓﻬم رﻣزﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟدىاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،ﻓﻬو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي اﺳﺗطﺎع أن
ﯾﻬزم اﻟﻔرس وﯾطردﻫم ﻣن ُﻋﻣﺎن ،ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن أرض ﻋرﺑﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ،وﻗد ﻛﺎن ﻻﻧﺗﺻﺎرﻩ
اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻬﺟرة اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻛﺗﺳب ﺑﻌد ذﻟك
ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن )ﻣﻌرﻛﺔ ﺳﻠوت( اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرس ﺗﻌد ﻣن ﻣﻔﺎﺧر
اﻟﻌرباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،وﺗﺷﻛل ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ُﻋﻣﺎن واﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وأﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ
اﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ،وﻋدم اﻟرﺿوخ ﻟﻶﺧر ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﺑﻘﻲ ﻣﺎﻟك ﺑن ﻓﻬم ﻣﻠﻛﺎً ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺣﯾن وﻓﺎﺗﻪ ،وﺗوارث اﻟﻣﻠك ﻣن ﺑﻌدﻩ أﺑﻧﺎؤﻩ ،ﺣﺗﻰ
ﺿﻌﻔت دوﻟﺗﻬم ،واﻧﺗﻘل اﻟﻣﻠك ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﺑﻧﻲ ﻣﻌوﻟﺔ ﺑن ﺷﻣس وﻫم ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻷزد أﯾﺿﺎً ،وأول
ﻣﻠوﻛﻬم ﻫو ﻋﺑدﻋز ﺑن ﻣﻌوﻟﺔ ﺑن ﺷﻣس ،واﺳﺗﻣر ﻣﻠك ُﻋﻣﺎن ﺑﯾدﻫم ﺣﺗﻰ ظﻬور اﻹﺳﻼم وﻛﺎن
ﻣﻠﻛﺎ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺟﯾﻔر وﻋﺑد اﺑﻧﻲ اﻟﺟﻠﻧدى ﺑن اﻟﻣﺳﺗﻛﺑر.
-2

ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺻر ﺻدر اﻹﺳﻼم :ﯾذﻛر أن أول ﻣن أﺳﻠم ﻣن أﻫل ُﻋﻣﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﺟﻠﯾل

ﻣﺎزن ﺑن ﻏﺿوﺑﺔ اﻟﺳﻌدي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ،ﻣن أﻫل ﺳﻣﺎﺋل ﺑداﺧﻠﯾﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ إﺳﻼﻣﻪ
ﻗﺻﺔ ﺗذﻛرﻫﺎ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﺗﺣدث ﻋن ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ
وﺳﻠم ،وذﻟك ﻗﺑل ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺔ ،وﻗد أﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ،ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻫل
ُﻋﻣﺎن)اﻟطﺎﺋﻲ.(11:2008،
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أﻣﺎ ﻋن إﺳﻼم أﻫل ُﻋﻣﺎن ﻓﻘد ﺑﻌث رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﻣﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﻫو ﻣﻌﻠوم ،ﺑرﺳﺎﺋل إﻟﻰ اﻟﻣﻠوك واﻷﻣراء ﻓﻲ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣوﻟﻬﺎ ،ﻛﻛﺳرى اﻟﻔرس وﻗﯾﺻر
اﻟروم ،ﺗدﻋوﻫم إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،وﻛﺎن ﺿﻣن ﻣن أرﺳل إﻟﯾﻬم ﻋﺑد وﺟﯾﻔر اﺑﻧﻲ اﻟﺟﻠﻧدى ﻣﻠﻛﻲ ُﻋﻣﺎن
ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ،ﺣﯾث أرﺳل ﻣﺑﻌوﺛﺎً إﻟﻰ اﻷﺧوﯾن ﯾدﻋوﻫﻣﺎ إﻟﻰ اﻋﺗﻧﺎق اﻹﺳﻼم ،واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻋﺑﺎدة
اﻷوﺛﺎن ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗﻘﺑﻼﻩ وﻓﻌﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎل)وﯾﻠﺳون.(143:2012،
وﻗد أﺣﺳن ﻣﻠﻛﺎ ُﻋﻣﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺑﻌوث اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ،ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص،
وﻗﺑﻼ دﻋوﺗﻪ ﺑﻌد ﻧﻘﺎش ﻣﻌﻪ وﺳؤاﻟﻪ ﻋن اﻹﺳﻼم ،وﺑﻌد ﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻷﻋﯾﺎن ﻣن ﻗوﻣﻬم ،وﻟذﻟك ورد
رﺟﻼ
دﻋﺎء اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ،ﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬم وﺣﺳن اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم ﻟرﺳوﻟﻪ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻌث ً
ﺣﻲ ﻣن أﺣﯾﺎء اﻟﻌرب ،ﻓﺳﺑوﻩ وﺿرﺑوﻩ ،ﻓﺟﺎء إﻟﻰ رﺳول ﻓﺄﺧﺑرﻩ ﺑﻣﺎ ﻻﻗﺎﻩ .ﻓﻘﺎل اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ
إﻟﻰ ﱢ
اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم" :ﻟو أن أﻫل ُﻋﻣﺎن أﺗﯾت ﻣﺎ ﺳﺑوك وﻻ ﺿرﺑوك" .رواة ﻣﺳﻠم)رﻗم(2544/
وﺑﻌد اﻋﺗﻧﺎﻗﻬﻣﺎ ﻟﻺﺳﻼم ،ﺗوﻟﻰ ﻋﺑد وﺟﯾﻔر دﻋوة اﻟﻌرب ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم
ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺷﻣﺎل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب ،ﺛم وﺳﻌوا دﻋوﺗﻬم إﻟﻰ ظﻔﺎر وﺑﻼد اﻟﻣﻬرة،
ً
ﻓﺄﺳﻠﻣوا
وﻟم ﯾﻛﺗﻔوا ﺑذﻟك ﺑل دﻋوا اﻟﻔرس اﻟذﯾن ﻧزﻟوا اﻟﺑﺎطﻧﺔ ﻣن ﺳﺎﺣل ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم واﻟذﯾن اﺗﺧذوا
ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺻﺣﺎر ﻣرﻛ ًاز ﻟوﺟودﻫم ،وﺑﻌد رﻓﺿﻬم طﻠب ﻣﻧﻬماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﺗرك اﻟﺑﻼد ﻓﻛرروا رﻓﺿﻬم،
ﻓدارت ﺑﯾﻧﻬم ﻣﻌرﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗﺗل ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔرس وﺧرج اﻟﺑﺎﻗون ﻧﺎﺟﯾن ﺑﺄرواﺣﻬم إﻟﻰ أرض
ﻓﺎرس)اﻟطﺎﺋﻲ ،(11:2008،وﺗُﻌد ﻫذﻩ أول ﺣرب ﯾﺧوﺿﻬﺎاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻓﻲ اﻹﺳﻼم.
وﺿﻠت ُﻋﻣﺎن ﺗُﺣﻛم ﻣن ﻗﺑل أﻫﻠﻬﺎ ،ﺧﺎرج ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ زﻣن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
اﻷﻣوي ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان ،ﺣﯾث ﻋز ﻋﻠﯾﻪ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻛل اﻷﻗﺎﻟﯾم وﺗﺷذ ُﻋﻣﺎن ﻋن ذﻟك،
ﺟﯾﺷﺎ ﻟم ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ
ً
ﻓﺄوﻛل أﻣرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎج ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺛﻘﻔﻲ ،واﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،ﻓﺄرﺳل ﻟﻬم

68

إﺧﺿﺎﻋﻬم ،وﻗﺗل ﻗﺎﺋدﻩ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻌﺎرك ﻣﻊاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،وﻛﺎن ﻣﻠﻛﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن
ﺟﯾﺷﺎ آﺧر ﺑﻘﯾﺎدة أﺧﯾﻪ ﻣﺟﺎﻋﺔ ،أﺳﺗطﺎع أن ﯾﻧﺗﺻر
ً
ﻋﺑﺎد ﺑن ﻋﺑد ﺑن اﻟﺟﻠﻧدى ،ﻓﺄرﺳل اﻟﺣﺟﺎج
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ،وﺧرج ﺳﻠﯾﻣﺎن وأﺧوﻩ ﺳﻌﯾد ﺑﺄﻫﻠﻬﻣﺎ إﻟﻰ زﻧﺟﺑﺎر ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻣﺎﺗﺎ
ﻫﻧﺎك)اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.(14-13:2008،
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ وﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،ﻋرﻓت ُﻋﻣﺎن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﻌﻘﯾدة
وﻧظﺎم ﺣﻛم دﯾﻧﻲ ﻟﻪ ﺣﺿور ﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﻪ ﺑﺗﻔﺻﯾل أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻘﺎدم ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث
ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .وﻗد ظﻬرت اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن أواﺧر أﯾﺎم اﻷﻣوﯾﯾن
وﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،ﻟﻣﺎ رأىاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﺗدﻫور ﺻرح اﻷﻣوﯾﯾن ،أﺧذوا ﯾدﯾرون اﻟرأي ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ
اﻻﻧﻔﺻﺎل ،و أروا ﺿرورة إﻗﺎﻣﺔ إﻣﺎم ﻟﻬم ،وﻧظروا ﻓﯾﻣن ﻫو اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ،ﺣﺗﻰ وﻗﻌت
ﺧﯾرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠﻧدى ﺑن ﻣﺳﻌود ،ﺣﯾث ُﺟﻣﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﺧﺻﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ إذ ﻛﺎن ﻣن ﺑﻘﯾﺔ ﻣﻠوك
ُﻋﻣﺎن ﻣن ﺑﻧﻲ ﻣﻌوﻟﺔ ﺑن ﺷﻣس ،وﻣن أﺣﻔﺎد اﻟﺟﻠﻧدى ﺑن اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرٕ ،واﻟﯾﻬم ﻛﺗب اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو أﻫل ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،وﻗد ﻛﺎن أﺣد طﻠﺑﻪ أﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﺳﻠم ﺑن
أﺑﻲ ﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟذي ﺧﻠف اﻹﻣﺎم ﺟﺎﺑر ﺑن زﯾد ﻣؤﺳس اﻟﻣذﻫب اﻹﺑﺎﺿﻲ ﻓﻲ
اﻟﺑﺻرة)اﻟﺳﯾﺎﺑﻲ،2001،ج .(227:1وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟم ﺗُّﻌﻣر طوﯾﻼً ؛ إذ أﺟﻬز ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻋﺎﻣﺎ.
اﻟﻌﺑﺎﺳﯾون ،ﻓﺧﺿﻌت ُﻋﻣﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ طوال أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﯾن ً
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻌف اﻟذي ﻋﺎﻧﺗﻪ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﻣذﻫب
اﻹﺑﺎﺿﯾﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﻘوط إﻣﺎﻣﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ وﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻛﯾل ،ﻓﻘد ﺑﻘﯾﺗﺎ راﺳﯾﺗﯾن ﺑﻌﻣق ﻓﻲ
ُﻋﻣﺎن .وﯾﻼﺣظ )ﻛﯾﻠﻲ( ،ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻫذا اﻷﻣر ﻓﯾﻘول" :ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرﯾﺔ
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ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧﻬﺎ
ً
ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ اﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻬﺎ،
ً
اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ﻗد ﺗرﺳﺧت ﻓﻲ وﺟداناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن إﻟﻰ ﺣد ﻏدا ﻣﻌﻪ
ارﺗﺑطت ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل")ﻏﺑﺎش.(43:1997،
وﻋﺎدت اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﺟدداً ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن ،وﺗﻣت اﻟﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻟﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﻋﻔﺎن ،وطوال ﻗرن ﻣن اﻻزدﻫﺎر واﻻﺳﺗﻘرار ،ﺑدأ ﻣﻊ ﻫذا اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﺎﺟﺢ واﻣﺗد
طﺑﻘﺎ
إﻟﻰ أﯾﺎم اﻟﺻﻠت ﺑن ﻣﺎﻟك اﻹﻣﺎم اﻟﺳﺎدس ،اﻧﺗﺧباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون أﺋﻣﺗﻬم ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺣرة ً
ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷورى ،وﻫو ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻬم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺳب أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻣﺛّل ﻓﻲ وﺣدة اﻷﻣﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ)اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ.(43:1997،
وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﻌﻰ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳﯾون ﻟﺿم ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺣﺿﯾرة دوﻟﺗﻬم ﻣن ﺟدﯾد،
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﺣﻣﻼت ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ أﯾﺎم ﻫﺎرون اﻟرﺷﯾد ،ﺣﯾث أرﺳل إﻟﯾﻬم ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ،
وﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﺣﯾﻧﻬﺎ اﻟوارث ﺑن ﻛﻌب اﻟﺧروﺻﻲ ،ﻓﺎﻧﻬزم ﺟﯾش اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن وأﺳر ﻗﺎﺋدﻩ ﺛم
ﻗﺗل ،ﺛم ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺷﻬدت ﻓﯾﻪ ُﻋﻣﺎن ﻗﺗﺎل داﺧﻠﻲ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺧﺿﻊ ُﻋﻣﺎن
ﻣﺟدداً ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،زﻣن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺗﺿد وﺑﻘﯾﺎدة اﻟواﻟﻲ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن
ﻧور ،وﻗد ﻗُﺗل إﻣﺎم ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻋزان ﺑن ﺗﻣﯾم اﻟﺧروﺻﻲ ﺧﻼل اﻟﻣﻌرﻛﺔ.
ّت ﺣﻛم اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﯾن ،وﯾﺳﻣﯾﻪ أﻫل ُﻋﻣﺎن "ﻣﺣﻣد
وأﻗﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻧور ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﺗرة ﺣﺗﻰ ﺛﺑ
ّن ﻋﺎﻣﻼً ﻟﻠﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑن ﺑور" ﻟﻛﺛرة ﻣﺎ ﻓﺗك ﺑﻬم وﺑﺑﻼدﻫم .وﺑﻌدﻫﺎ ﻗرر اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﯾن وﻋﯾ
ﺣﻛﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﺛﺎروا ﻋﻠﯾﻪ وﻗﺗﻠوﻩ .وﺑﻌدﻩ أﻋﻠناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻋودة اﻹﻣﺎﻣﺔ
ً
ُﻋﻣﺎن ﻟم ﯾﻛن
ﻣن ﺟدﯾد وﻣﺑﺎﯾﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺧروﺻﻲ إﻣﺎﻣﺎً ،ﻓوﺟد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﻘﺗدر أن ﯾﺿﻣن اﻟﺧﺿوع
اﻹﺳﻣﻲ ﻟﻪ ،وأن ﯾﺣﻛم اﻟﺑﻼد أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ،وﺗﻌﻬداﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك أن ﯾدﻓﻌوا أﺗﺎوة ﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﺑﻐداد)اﻟطﺎﺋﻲ.(23:2008،
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ﺗﻌﺎﻗب ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ُﻋﻣﺎن ﻋدد ﻣن اﻷﺋﻣﺔ ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺳﯾطر ﻓﯾﻬﺎ
ﻣﻠوك ﻣن ﺑﻧﻲ ﻧﺑﻬﺎن ،وﻫﻲ ﻓﺗرة أﻗرب ﻣﺎ ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺿﻌف ،وﻫو ﻣﺎﺳﻬ ّ ل اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﻛﻠوا ﻗوة ﺑﺣرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷواطﺊ
ُﻋﻣﺎن واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎم  ،1508وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة اﺷﺗﻐﺎلاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣروب ﺑﯾن اﻟزﻋﻣﺎء
اﻟذﯾن اﻧﺷﻐﻠوا ﺑدورﻫم ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذﻫم .واﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ
ﺑﻘﯾﺎدة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد ،اﻟذي اﺳﺗطﺎع ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﻼد وﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ.
 -3دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ) :(1741-1624وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﻌد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺿﻌف واﻻﻧﻘﺳﺎم
اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻗﺳﻣت ُﻋﻣﺎن وﻗﺗذاك ،إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻣﻘﺎطﻌﺎت وﻣﻧﺎطق ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن
ﻛل ﻣن ﻣﺳﻘط ،وﻣطرح ،وﺻور،
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ،ﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذاﺗﯾﺎً ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ٌ
ﺣﺎﻟﯾﺎ( ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة
وﻗرﯾﺎت ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن ﻣﻧذ  ،1508وﻛﺎﻧت ﺟﻠﻔﺎر )رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ً
اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ)ﻏﺑﺎش.(106:1997،
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﻟم ﯾﺟداﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﺳﺑﯾﻼً ﻟﻠﺧروج إﻻ ﻋﺑر ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﻼد،
واﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد ،ﻓﺎﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻠس ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ )أﻫل اﻟﺣل واﻟﻌﻘد( ﯾﺿم ﻧﺧﺑﺔ
ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟوﺟﻬﺎء اﻟﺑﺎرزﯾن ،واﻧﺗﻬﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد اﻟﯾﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،1624ﻛﺄول إﻣﺎم ﻣن اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ،وﯾﻌد اﻟﻣؤﺳس اﻷول ﻟدوﻟﺗﻬم.
وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻹﻣﺎم اﻟﺟدﯾد أن ﯾﺳﺗوﻋب أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺿﯾﺔ ،وأن ﯾدرك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻣن
ﺣوﻟﻪ ،ﺳوًاء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻗدّر أﺑﻌﺎدﻫﺎ؛ إذ أﻋﺗﻘد
أن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺑرﺗﻐﺎل ﻟن ﺗﻛون ﺣﺎﺳﻣﺔ إﻻ إذا اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣوﺣدة ،وﻫو أﻣر ﯾﺻﻌب
ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ إﻻ إذا ﺧﺎض ﺣروﺑﺎً ﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗوﺣﯾد ﻛل اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔ)ﻣﻘﯾﺑل.(38:2010،
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ﺗﻣﻛّن ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد ﻣن ﺗوﺣﯾد اﻟﺑﻼد ﺗﺣت رأﯾﻪ واﺣدة ﺑﻌد ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﻣن
اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت واﻟﺣروب اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،وﺑﻌدﻫﺎ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرﯾر ،ﻓﺧﺎض ﻣﻌﺎرك ﻋدﯾدة ﻣﻊ اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن،
اﻋﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن
ﺗﻛﻠﻠت ﺑﺎﻟﻧﺻر .وﻣﺎﻟت ﻛﻔﺔ اﻟﺻراع ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﺟﺎﻧباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،ﻓﻠم ﯾﻌد ﺻر ً
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳم ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ،ﺑل أﺻﺑﺢ ﺻراﻋﺎً ﺑﯾن ﻗوة وطﻧﯾﺔ ﺻﺎﻋدة وﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن ﻻ ﯾﺣﺿون
ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻻﺣﺗرام ﻣن ﻗﺑل أﻫل اﻟﺑﻼد.
وﻟﻛن ﻫذا اﻹﻣﺎم ﻟم َﯾر ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺷروﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ،ﻓﺑﻌد  26ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ،وﻓﻲ ﻋﺎم
 1649ﺗوﻓﻲ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد وﻫو ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ ،وﻗد ﻛﺎﻧت إﻧﺟﺎزاﺗﻪ
ﻣﻠﺣﻣﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺣﻘق ﺗوﺣﯾد ُﻋﻣﺎن ،وأﻋﺎد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻛراﻣﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﻌﺎد ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻹﻣﺎﻣﺔ
وأرﺟﻊ ﺗراﺛﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻋﺎد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ إﻟﻰ أذﻫﺎناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،وﻗد أرﺳﻰ أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﯾﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
أﯾﺿﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ُﻋﻣﺎن دﺧول اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﻣوﺣدة وﻣزودة ﺑرﺳﺎﻟﺔ روﺣﯾﺔ
ً
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،وﺑﻔﺿﻠﻪ
وﻫوﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺿﺣﺔ)ﻏﺑﺎش.(110:1997،
ﻣﺗﺑﻘﯾﺎ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن ﻣن اﻷراﺿﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ً
وﻋﻧد وﻓﺎة ﻧﺎﺻر ﺑن ﻣرﺷد ﻟم ﯾﻛن
ﺳوى ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﻣطرح وﻣﺳﻘط ،وﺑوﯾﻊ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ اﺑن ﻋﻣﻪ ﺳﻠطﺎن ﺑن ﺳﯾف اﻟﯾﻌرﺑﻲ
) ،(1688-1649اﻟذي ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﺣرﯾر ُﻋﻣﺎن ﻣن اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن ،ﺑل وﺑﻔﺿﻠﻪ
أﯾﺿﺎ ﻋﺎدتﻟﻌ ُ ﻣﺎن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻷﺳطولاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،اﻟذي أﺧذ ﻋﻠﻰ
ً
ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣطﺎردة اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ،وﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳواﺣل اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ،وﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗد ﻧﻔوذﻫﺎ إﻟﻰ ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ.
وﺗﻌﺎﻗب ﻋدد ﻣن اﻷﺋﻣﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ،واﺻﻠوا ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ ﻗوﯾﺔ ﯾﺣﺳب ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ،وﻗد ﺑﻠﻐت
اﻟدوﻟﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ أوج ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﻣن ﺳﯾف ﺑن ﺳﻠطﺎن اﻷول اﻟﻣﻌروف ﺑﻘﯾد
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اﻷرض ،اﻟذي اﺳﺗطﺎع أن ﯾطرد اﻟﻔرس ﻣن اﻟﺑﺣرﯾن ،وﻗﺑل وﻓﺎﺗﻪ ﻛﺎن اﻟوﺟوداﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻗد اﻣﺗد إﻟﻰ
ﻛﺎﻣﻼ واﻟﺳﺎﺣل اﻟﻬﻧدي وﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ .وﻟﻛن دب اﻟﺿﻌف ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ﺑﻌد
ً
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
ذﻟك ﺑﺳﺑب ظﻬور أﺋﻣﺔ ﺿﻌﺎف اﺷﺗﻐﻠوا ﺑﺎﻟﻘﺗﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ،ﺣﺗﻰ اﺳﺗﻐل اﻟﻔرس اﻟﻔرﺻﺔ وﻗﺎﻣوا
ﻋﺟل ﺑﺳﻘوط دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ﻟﻌدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺑﻼد
ﺑﻐزو ُﻋﻣﺎن ﻋﺎم  ،1740ﻣﻣﺎ ّ
وظﻬور ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺎدت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺗﺣرﯾر وأﺳﺳت ﻟدوﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ دوﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻌﯾد.
 -4دوﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻌﯾد ) _1744ﺣﺗﻰ اﻵن( :أدت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع ﺑﯾن زﻋﻣﺎء اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم إﻟﻰ
ﺿﻌف اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻸطﻣﺎع اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻣن ﺟدﯾد ،وذﻟك ﺑﻌد أن اﺳﺗﻌﺎن
ﺑﻬم أﺣد اﻷﻓرﻗﺎء ،وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﺑرز اﺳم ﺟدﯾد أظﻬر ﺑﺳﺎﻟﺔ وﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺎر .وﯾﻌد
اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻔرس وﻣﻘﺎوﻣﺗﻬم وﻫو )أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد( ،وﻗد ﻛﺎن ﺣﯾﻧﺋذ و ً
اﻟﻣؤﺳس ﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻌﯾد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺑﺣﻛم ُﻋﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ،وﻗد ﺑوﯾﻊ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ُﻋﻣﺎن ﻋﺎم  1744ﺑﻌد أن اﺳﺗطﺎع طرد اﻟﻔرس وﺗوﺣﯾد اﻟﺑﻼد ﻣن ﺟدﯾد ﺗﺣت راﯾﺔ واﺣدة .وﻫﻧﺎك
ﻣن ﯾذﻛر أن أﺑﺎ ﺳﻌﯾد ﻫو اﻟﻠﻘب ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﯾﻛﻧﻰ ﺑﻪ )اﻟﻣﻬﻠب ﺑن أﺑﻲ ﺻﻔرة اﻷزدي( اﻟﻘﺎﺋد
اﻷﻣوي اﻟﻣظﻔر ،اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد أن ﻧﺳب اﻟﺑوﺳﻌﯾد ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ)أﺑودﯾﺔ.(14:1998،
واﺳﺗطﺎﻋت ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﺑوﺳﻌﯾد أن ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻘوة ﺑﺣرﯾﺔ ﻣن
ﺟدﯾد؛ إذ ﺑﻠﻐت أوج ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن ،ﺣﯾث اﺗﺳﻊ ﻧﻔوذﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻟم
ﺗﺷﻬدﻩ ﻣن ﻗﺑل ،إذ أﺻﺑﺣت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن ﺑﻧدر ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء زﻧﺟﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷرﻗﻲ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ ﻟﻬﺎ ،ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻟﺟزر اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﺧﻠﯾﺞ واﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠﺳﺎﺣل اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ ،وﻛذﻟك ﺟزر ﺑﺣر اﻟﻌرب
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أرﺧﺑﯾل ﺟزر اﻟﻘﻣر ﻛﺎﻧت ﺗﺣت اﻟﻧﻔوذاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ)ﻣﻘﯾﺑل.(61:2010،

73

وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ازدﻫرت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن ﺗم إﺑرام
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﻓﻘد وﻗﻌت اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن ُﻋﻣﺎن
واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻋﺎم ) (1833وﻛﺎﻧت أول اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﻌﻘدﻫﺎ اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن ﻣﻊ دوﻟﺔ
ﻛﺑرى ،وﻗد ﺻﺎرت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺛل اﻟذي ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻪ ﻣﻌﺎﻫدات ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﺎم
) ،(1839وﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎم ) ،(1844وﻗد ظﻠت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺣﺗﻰ
ﻋﺎم  ،1958ﻋﻧدﻣﺎ أﺑطل ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ واﺳﺗﺑدﻟت ﺑﻣﻌﺎﻫدة ﺟدﯾدة ﻟﻠﺻداﻗﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﺣﻘوق اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن)اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ .(65.64:2010،وﺟﺎءت زﯾﺎرة اﻟﺳﻔﯾﻧﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
)ﺳﻠطﺎﻧﺔ( إﻟﻰ ﻣﯾﻧﺎء ﻧﯾوﯾورك ﻓﻲ ﻋﺎم  1840ﻣﺗﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺗﻌﺑﯾ ًار ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وﻗد اﺧﺗﺎر اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن اﻟﺣﺎج أﺣﻣد
ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ
ً
ﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن اﻟﻛﻌﺑﻲ ،اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟوﻓد ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﺳﻠطﺎﻧﺔ ،ﻟﯾﻛون
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻓﻛﺎن أول ﻣﺑﻌوث ﻋرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة.
وﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠطﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  1858اﻧﻘﺳﻣت اﻻﻣﺑراطورﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ؛ ﺑﺳﺑب
اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﺑﻧﯾﻪ )ﺛوﯾﻧﻲ وﻣﺎﺟد( ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺔ أﺑﯾﻬﻣﺎ ،وﻗد زاد اﻟﺗدﺧل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻣن ﺣدة ذﻟك
اﻟﺧﻼف ،وﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ظﻬور اﻟﺷطر اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﺳﯾد ﺛوﯾﻧﻲ ،واﻟﺷطر
اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﺳﯾد ﻣﺎﺟد ،وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﺣﻛماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷطر اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 1964
إﺛر اﻧﻘﻼب دﻣوي ﻓﻲ ﺟزﯾرة )زﻧﺟﺑﺎر( اﻧﺗﻬﻰ ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ اﻟﺣﻛم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
ﺗﺧل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل
وﺗﻌﺎﻗب ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ ُﻋﻣﺎن ﻋدد ﻣن اﻟﺳﻼطﯾن ،وﻟﻛن ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﻬم ﻟم ُ
وﺗدﺧل اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻠﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣران أﻏﻠب اﻟﺑﻠدان
اﻟداﺧﻠﯾﺔّ ،
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،واﺳﺗﻣر ﺣﻛم ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ أﺳرة اﻟﺑوﺳﻌﯾد ﻟﺣﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن
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ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﻫو اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻬذﻩ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓت اﻟﺷﻲء
اﻟﻛﺛﯾر ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺟد اﻷول اﻟﻣؤﺳس)أﺑودﯾﺔ.(15:1998،
وﯾظﻬر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﺄﺛﯾر اﻹرث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻣﻣﺎ ﻻ
ﺷك ﻓﯾﻪ أن ذﻟك اﻟﻌﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻗد رﺳﺦ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل،
ورﻓض اﻟﺧﺿوع ﻟﻶﺧر ،ورﻓض اﻟﺳﯾطرة اﻷﻣوﯾﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ،وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟوﺟود اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ،
ﻛﻣﺎ ظﻬر ﻧظﺎم ﺣﻛم ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ُﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻫو ﻧظﺎم اﻹﻣﺎﻣﺔ .وأظﻬرت ُﻋﻣﺎن ﻗدرة
ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺣﺿﺎرات ﻣﺗﻌددة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑدءاً ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺷرق ﻣﻊ اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد
وﺑﻼد ﻓﺎرس وﺣﺗﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﻐرب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻣﻊ
أن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟم ﺗﻛن ﺟﯾدة ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﺗراﺗﻬﺎ ،إذ ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﻓﺗرات ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻣﻧﺎطق
اﻟﻧﻔوذ ،إﻻ أن ُﻋﻣﺎن اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺣداث وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺿرورة اﻟﻣرﺣﻠﺔ.
وﻻ ﺟدال ﻓﻲ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ
ﯾﺧﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎً ،وﻗد
ﻣوروﺛﺎ ﺗﺎر ً
ً
اﻟدول ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت
ﻧوﻋﺎ
أﺳﻬﻣت طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺣداث واﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ً
ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة .وذﻟك ﻣﺎ ﯾظﻬر ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي اﺗﺑﻌﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﯾﻣن اﻟﺟﻧوﺑﻲ؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺳﺎد ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠدﻋم اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدن ﻟﻣﺎ ﻋرف
ﺑﺎﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷطت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر ﻓﻲ ﺟﻧوب ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل
ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
ذﻟك اﻟﺗﻣرد ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﯾﻣن اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﺗﻐﻠﯾب ﻟﻐﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺣل
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اﻟﺧﻼﻓﺎت ،وﺗوﺛﯾق ﻋرى اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟذي أﺳﻔر ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
ﻋﺎم  1982ﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ .اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎﻧباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻠدﯾن
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﻣﺎ ﺑﻠدﯾن ﺟﺎرﯾن ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم.
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ً
ﺗﺷﻛﻠت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ
وﺑﻼ ﺷك ﻓﻘد ّ
ﻣرت ﺑﻬﺎ ُﻋﻣﺎن أو ﻛﺎﻧت ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ رﺳم ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻛﻣت ﺧﻼل
اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑدءاً ﻣن اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ،ﻣروراً ﺑﺎﻟﻌﺻور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ووﺻوﻻً إﻟﻰ
اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟذي ﯾرث اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻷﺳرة اﻟﺑوﺳﻌﯾد
ﻛﻣﺎ ﯾرث اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛذﻟك ﺣﯾثﯾُ ﻌد اﻣﺗداداً ﻟﻺﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟذي ﺑوﯾﻊ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  .1744ﺣﯾث ﺗُﻌد اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺛﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس أﺣد ﻋواﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘﺑول اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﺎﻟرﻣز اﻟﻘﯾﺎدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻫم ﻋواﻣل اﻻﺳﺗﻘرار واﻻطﻣﺋﻧﺎن.
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ دوراً ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟراﻫن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻟﻌ ُ ﻣﺎن؛
ﻓﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﻠت ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ) أﻣوﯾﺎً ،وﻋﺑﺎﺳﯾﺎً ،وﻋﺛﻣﺎﻧﯾﺎً ( ﻷﺳﺑﺎب
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ،ﻻ ﺗزال ﺗﻣﺎرس ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺻﺎﻏﺗﻪ ﺑﺗﺣوﻻﺗﻪ وﻣﺳﺎراﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺳﯾﺎﻗﺎت ظرﻓﯾﺔ ،وﺗراﻛﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،دﻓﻊ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ
إﺣداث ﻗطﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣق اﻟﻌرﺑﻲ ،إن ﻋﻣﺎنٕ ،وان أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻋﺿواً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻋﺿواً ﻣﻬﻣﺎً وﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻣﺎرس اﻟﯾوم أدوارﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ذات ﻛﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن
اﻟﺗﻣرﻛزات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ)اﻟﺑﻠوﺷﻲ.(56:2016،
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﺳﻼﻣﯾﺔ
ﯾُ ﻌد اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻷﻫم ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺟﻌل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣرادﻓﺎً
ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻬوﯾﺔ أو ﺑدﯾﻼً ﻟﻪ ،وﻟﻌل ﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﻌﺔ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ
ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،ﻓﺄﻧﻬﺎ
اﻟرﻏم ﻣن ّ
ﺗﺷﻣل ﻛذﻟك ﻛل ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻋراف ،وطﺑﺎﺋﻊ ،وﻋﺎدات ،وﺗﻘﺎﻟﯾد.
وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﻫﻲ ذﻟك
اﻹطﺎر اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ،واﻟﻣﻌﺗﻘدات ،واﻟﻌﺎدات ،واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،واﻟﻔﻧون،
واﻵداب ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻر ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺑﻌد اﻷول اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،واﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻷداة اﻟﻠﻐوﯾﺔ .واﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗراث.
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دور ﻛل ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد
واﻟﺗراث ﻓﻲ ﺗﺷّﻛﯾل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ وﯾﺑرز ذﻟك ﻓﻲ
اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟذيﯾُ ﻌد اﻟدﺳﺗوراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول )اﻟدوﻟﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم( ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
ﻣﺎدة ) :(1ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ،ذات ﺳﯾﺎدة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ ﻣﺳﻘط.
ﻣﺎدة ) :(2دﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺗﺷرﯾﻊ.
ﻣﺎدة ) :(3ﻟﻐﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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ﻣﺎدة ) :(10اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ:
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺳﯾﺎدة ،وﺻون ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ وأﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ،واﻟدﻓﺎعﻋﻧﻬﺎ ﺿد ﻛل ﻋدوان.
 ﺗوﺛﯾق ﻋرى اﻟﺗﻌﺎون وﺗﺄﻛﯾد أواﺻر اﻟﺻداﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول واﻟﺷﻌوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﻣن اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ،واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﺳﻼم واﻷﻣن ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺷﻌوب.
 إرﺳﺎء أﺳس ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ دﻋﺎﺋم ﺷورى ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗراث اﻟوطن وﻗﯾﻣﺔوﺷرﯾﻌﺗﻪ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﺗزة ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ ،آﺧذة ﺑﺎﻟﻣﻔﯾد ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺻر وأدواﺗﻪ.
 إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم إداري ﺳﻠﯾم ﯾﻛﻔل اﻟﻌدل واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ،وﯾﺿﻣن اﻻﺣﺗرامﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠوطن.
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻣواد اﻷوﻟﻰ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر
دﺳﺗور اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،ﻗد ﺣددت ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﺑﺄﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن
ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ واﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣددت اﻟﻣﺎدة
اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ً
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻟذا ﻧﺟد أن ﻣرﺗﻛزات ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺎﺿراً
ﻏﯾر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺟذورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﻌﺑري.(40:2007،
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن دارﺳﺔ اﻟﻣﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ
وﻗﯾم وﻣﺛل وﻣﻌﺎن وﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﻋﺑر اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌدﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ،وﻫﻣﺎ
اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم.
 -1اﻟﻌروﺑﺔ :ﺗُﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن أﻗدم اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
ﻓﻐﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻣؤرﺧون إﻟﻰ ﻣوﺟﺗﻲ ﻫﺟرة ﻛﺑﯾرﺗﯾن :ﻓﻛﺎن أول ﻣن وﺻل ﻣن اﻟﻌرب إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن
ﻋرب ﻗﺣطﺎن ،وذﻟك ﻓﻲ ﻋﻬد ﯾﻌرب ﺑن ﻗﺣطﺎن اﻟذي ﻓرض ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب ﺷﺑﺔ اﻟﺟزﯾرة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ُﻋﻣﺎن وﺣﺿرﻣوت ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾﯾن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻗﺑل
اﻟﻣﯾﻼد)ﻏﺑﺎش .(37:1997،أﻣﺎ اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻫﺟرة ﻗﺑﺎﺋل اﻷزد ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺎﻟك ﺑن ﻓﻬم ،اﻟﺗﻲ
ﻫﺎﺟرت إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر ﺳد ﻣﺄرب.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫﻧﺎﻟك ﺑﻌض اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻣن اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ُﻋﻣﺎن،
إﻻ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد؛ ﻟذﻟك ﻧﺟد أن
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣﻌﺗزون ﺑﻌروﺑﺗﻬم .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ ،إﻟﻰ أن ذﻟك اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐوي ﻓﻘط ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن دﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗزاز
ﺑﺎﻷﺻل واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻗﯾم ﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.
وﻗد ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن) ،ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ذات ﺳﯾﺎدة ﺗﺎﻣﺔ ﻋﺎﺻﻣﺗﻬﺎ ﻣﺳﻘط( .وﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻘﯾم ،ﻓوﺻف دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋرﺑﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ أﻣو ًار ﻛﺛﯾرة ،ﻓﻼ
ﯾﺻﺢ أن ﯾﻘﺎل ﺑﺄن اﻟﻣراد ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،اﻟﻠﻐﺔ أو ﻟون اﻟﺑﺷرة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺑل اﻷﺣرى أن اﻟدﻻﻟﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ذﻟك ﻣن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌرﺑﻲ وﻗﯾﻣﻪ)ﺣﻣودي.(36:1998،
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وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻌروﺑﺔ ،ﻧﺟد أن ُﻋﻣﺎن ﻛﺎﻧت ﺗﻘف داﺋﻣﺎً إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﺔ ،وﻣؤﯾدة ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وذﻟك ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس
ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1973/11/18ﺣﯾث ﻗﺎل" :إﻧﻧﺎ ﺟزء ﻣن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗرﺑطﻧﺎ وﺣدة
اﻟﻬدف واﻟﻣﺻﯾر ﻗﺑل أن ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﺿﺢ
وﺻرﯾﺢ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﻪ وﻻ ﻏﻣوض .وﻗد أﻋرﺑﻧﺎ ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﻧﺎ ﻣﻊ إﺧواﻧﻧﺎ اﻟﻌرب ﺑﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ،
وﺳﻧﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﺣق اﻟﻌرﺑﻲ ﻧدﻋﻣﻪ ﺑﺎﻟدم واﻟﻣﺎل وﻧﺳﺎﻧدﻩ ﺑﻛل طﺎﻗﺎﺗﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌود اﻟﺣق إﻟﻰ
ﻧﺻﺎﺑﻪ ،وﺗرﺗﻔﻊ أﻋﻼم اﻟﻧﺻر ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس ﺑﻌون اﷲ" )و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(52:2010،
وﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﺎء اﻧﺿﻣﺎم ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ
 26أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر 1971ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣق اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن وﻫﻲ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻓﻲ ﻛل
اﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗواﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑت ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﻋرﺑﯾﺔ–ﻋرﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد أﻗﺎﻣت
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ،واﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،واﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ،ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﻘوة
إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌرﺑﻲ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺧدﻣﺔ
ً
واﻟﻣﺗﺎﻧﺔ،
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺗﻔﻬم اﻟﻛﺑﯾر واﻟواﻋﻲ ﻟﻸﺣداث ﻋﻠﻰ
أﺳس واﻗﻌﯾﺔ وﻧظرة ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎل)اﻟﺣﺿرﻣﻲ واﻟﻘطﺎطﺷﺔ.(206:2007،
وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل ﻣﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻬﺎ
ﺗﺻطﺑﻎ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﻟﻔﺻل
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻬﻲ اﻹطﺎر اﻷﻛﺑر اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ،ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑدءاً ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى
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اﻟﻔردي ،ﻣروراً ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ،ووﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و وﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد
إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 -2اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو دﯾن اﻟدوﻟﺔ ،ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول
)اﻟدوﻟﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم( ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ) ،دﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ
أﺳﺎس اﻟﺗﺷرﯾﻊ( .وﯾدﯾن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻫل ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻹﺳﻼم ،ﻣﻊ وﺟود أﻗﻠﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ،ﻣن أﺻول ﻏﯾر
ﻋرﺑﯾﺔ ،ﺗدﯾن ﺑدﯾﺎﻧﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﻬﻧدوﺳﯾﺔ.
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ دﺧل ﺑﻬﺎ أﻫل ُﻋﻣﺎن اﻹﺳﻼم أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ،وﻗد ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑق ،ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث
ﻋن دﺧول ﻣﻠﻛﻲ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﻋﺑد وﺟﯾﻔر اﺑﻧﻲ اﻟﺟﻠﻧدى ﺑن اﻟﻣﺳﺗﻛﺑر ،ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
طواﻋﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﻌد أن وﺟﻪ ﻟﻬم اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﻌوﺛﻪ إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن
ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ،ﯾدﻋوﻫﻣﺎ وﻣن ﺗﺣت ﻣﻠﻛﻬﻣﺎ ﻣن اﻟرﻋﯾﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻛﺎن أول ﻋﻣل
ﻗﺎم ﺑﻪاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﺑﻌد دﺧوﻟﻬم اﻹﺳﻼم ﻫو طرد اﻟﻔرس اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺳﺎﺣل ُﻋﻣﺎن ﺑﻌد رﻓﺿﻬم
ﻗﺑول اﻟدﯾن اﻟﺟدﯾد.
وﻗد ﺑﺎرك اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ُﻋﻣﺎن ،وﺣﻔظ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ،ﺣﯾث
أﺛﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّقاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﺎﻹﺳﻼم واﺣﺗراﻣﻬم ﻟﺷراﺋﻌﻪ .وﺑﻌد اﻟﻧﺑﻲ أﺷﺎد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑوﺑﻛر اﻟﺻدﯾق
أﯾﺿﺎً ﺑﺎﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ،ﺣﯾث ﻗﺎل ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋودة ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص ﻣن ُﻋﻣﺎن ،ﻣﺗوﺟﻬﺎً إﻟﻰاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن
اﻟذﯾن راﻓﻘوﻩ" :أي ﻓﺿل أﻛﺑر ﻣن ﻓﺿﻠﻛم؟ وأي ﻓﻌل أﺷرف ﻣن ﻓﻌﻠﻛم؟ وﻛﻔﺎﻛم ﻗول رﺳول اﷲ
ﺷرﻓﺎ إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻣﻌﺎد")اﻟطﺎﺋﻲ.(12:2008،
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ً
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وﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌﺎً ،أﻋﻔﻰ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑوﺑﻛراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ
ّﻋت ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻓﻘراء ُﻋﻣﺎن ﺗﻘدﯾراً ﻷﻫﻠﻬﺎ .وﻗد ﻟﻌباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون
ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ووز
ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻹﺳﻼم دوراً ّﻓﻌﺎﻻً ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾﺗﻪ وﻧﺷرﻩ ،وأﺳﻬﻣوا ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟﻣرّﺗدﯾن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق .ﻛﻣﺎ ﺷﺎرﻛوا ﻻﺣﻘﺎً ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹﺳﻼم ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾدﻩ ﻓﻲ
ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ)ﻏﺑﺎش.(39:1997،
وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم وﺟﺳدوﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺣﯾﺎً ،ﻓﻘد اﺳﺗﺟﺎﺑوا
ً
وﻟﻘد ارﺗﺑط أﻫل ُﻋﻣﺎن ارﺗﺑﺎطﺎً
وﺧﺿﻌوا ﻟﻠﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدﯾن) ،ﻷﻧﻬم ﯾﺣﺑون اﻟﻌدل وﯾﺄﺑون اﻟظﻠم ،وﻟذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣوﻟت اﻟﺧﻼﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻠك ﻋﺿوض ﺟﺎﻧﺑوﻫﺎ ،وﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻷول اﻟﻬﺟري ارﺗﺑط أﻫل ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗرى أن اﻟﺣﻛم ﻻ ﺑد أن ﯾﺳﯾر وﻓق ﻣﺎ ﺧطﺔ اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟراﺷدون ،ﻓﻛﺎﻧت أول ﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻠﻧدى
ﺑن ﻣﺳﻌود ﻋﺎم 132ه750/م ،ﺛم ﺗواﻟت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻗرﻧﺎً ،ﻋﻠﻰ اﻧﻘطﺎع ﻗﻠﯾل ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻣت دوﻟﺔ اﻟﯾﺣﻣد ،ﺛم دوﻟﺔ اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ ،ﺛم دوﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻌﯾد()اﻟﻌﺑري.(44:2007،
وﯾﻧﺳب اﻟﻣذﻫب اﻹﺑﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻋﺑداﷲ ﺑن إﺑﺎض اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،وﻫو أﺣد اﻟزﻋﻣﺎء اﻷواﺋل
ﻟﻠﻣذﻫب ،وﻗد اﺷﺗﻬر ﺑﺳﺑب اﻋﺗراﺿﻪ اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻷﻣوي ،وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﺻرة ﺧﻼل ﻋﻬد
اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷﻣوي ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان ،وﻻ ﯾﻧﻛر اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻧﺗﺳﺎب ،وﻟﻛن ﯾﺷﯾرون إﻟﻰ
أن اﻹﻣﺎم اﻷول اﻟﻣؤﺳس ﻟﻠﻣذﻫب اﻹﺑﺎﺿﻲ ﻫو اﻟﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺟﻠﯾل ﺟﺎﺑر ﺑن زﯾد اﻷزدياﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ،
ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ ﺧوﻓﺎً ﻣن ﺑطﺷﻬم ﺣﺗﻰ ﺗم ﻧﻔﯾﻪ
ً
اﻟذي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻟﺑﺻرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛم ﺑﻧﻲ أﻣﯾﺔ ،وﻗد ﻛﺎن
ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل وﻻﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،وﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﺗوﻟﻰ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺑﻌدﻩ أﺑوﻋﺑﯾدة
ﻣﺳﻠم ﺑن أﺑﻲ ﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟذي أﺳس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ،وﺗﺗﻠﻣذ ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣﻣن
ﯾﺳﻣون )ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﻠم( ،وﻣﻧﻬم :طﺎﻟب اﻟﺣق ﻋﺑداﷲ ﺑن ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻛﻧدي ،اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺛورة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن
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وﺣﺿرﻣوت ﻋﺎم  129ﻫﺟري ،واﺳﺗطﺎع أن ﯾؤﺳس دوﻟﺔ أﻣﺗد ﻧﻔوذﻫﺎ ﻣن ﺣﺿرﻣوت إﻟﻰ ﻣﻛﺔ
واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﯾﺔ ،وﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﻠم ﻋﺑداﷲ ﺑن رﺳﺗم ،ﻣؤﺳس اﻟدوﻟﺔ
اﻟرﺳﺗﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﺎم  160ﻫﺟري ،واﻟﺟﻠﻧدى ﺑن ﻣﺳﻌود أول أﺋﻣﺔ اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن.
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣن أﺑرز ﺻور اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻹﺑﺎﺿﯾﺔﺑﻌ ُ ﻣﺎن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻟﺗﻲ
ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ،ﻫو ﻧظﺎم اﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾرون أن اﻹﻣﺎم ﯾﺟب أن ﯾﺗم
اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻣﺔ اﺧﺗﯾﺎ ًار ﺣ ارً ،ﻟﯾس ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺻل أو اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ أو اﻟﺟﻧس وزن ﻓﯾﻪ .ﻛﻣﺎ وأن
اﻷﻣﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣق ﻋزل اﻹﻣﺎم إذا أﺧل ﺑﺷروط ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻌﺔ اﻟذي أﺑرم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
وﻗد ﺗﻌﻠق اﻷﻣﺔ أو ﺗؤﺟل اﺧﺗﯾﺎر اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،أو ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﻣرﺷﺢ ﻛﻔؤ ﻟﺷﻐل
ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب)ﻓوزي.(123:2000،
وﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﺷروط ﻟدى اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺣﺎﻛم ﻋﺎدل ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم
ﯾﻛن إﻣﺎﻣﺎً ﻣﻧﺗﺧﺑﺎً ،إﻻ إذا ﺗﺣول ﻫذا اﻟﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺑد ،وﻻ ﺗﺟب إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط
اﻟﺷراء ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻛﺈﺟﻣﺎع أرﺑﻌﯾن ﻋﺎﻟﻣﺎً ﻣﻌﺗﺑ ًار ﻟﻠﺧروج ﻋن طﺎﻋﺗﻪٕ ،واﻋﻼن إﻣﺎم ِ
ﺗﻛون اﻹﻣﺎﻣﺔ واﺟﺑﺔ)ﻏﺑﺎش.(67:1997،
ﺷروطﺎ ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺢ اﻟذي ﺗﻌﻘد ﻟﻪ ﺑﯾﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ ،ﻣن ﻗﺑل
ً
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك
ﻣﺟﻠس اﻟﺣل واﻟﻌﻘد ،وﻫو ﻣﺟﻠس ﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﯾن اﻟﺑﺎرزﯾن ،ﯾﻣﺛﻠون اﻟﺳﻠطﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺣراً ﻋﺎﻗﻼً ،ﻟﯾس ﺑﺄﻋﻣﻰ،
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وﻣن ﺗﻠك اﻟﺷروط ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣرﺷﺢ )رﺟﻼً ً
ﺑزﻣن وﻻ ﻣﻘطوع اﻟﯾدﯾن أو اﻟرﺟﻠﯾن ،وأن ﯾﻛون ﻣن
ﻓﺻﯾﺣﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻟﯾس ِ
ً
وﻻ أﺻم ،وﻻ أﺧرس،
أﻫل اﻟزﻫد واﻟورع ﻓﻲ اﻟدﯾن ،وﻣﻣن ﻟم ﯾﻘم ﻋﻠﯾﻪ ﺣد ﻣن ﻗطﻊ وﻻ ﺟﻠد( )ﻓوزي.(125:2000،
وﯾﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻣرأة واﻟطﻔل ،وﺗرى أﯾﺿﺎً أن اﻟرﺟل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺣ ارً،
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وﻻ ﺷك ﻓﺈن ﺗﻘرﯾر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﻓﻲ اﻟﻣرﺷﺢ
ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ.
أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ،
ً
وﻟﻺﻣﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻹﺑﺎﺿﯾﺔ ﻋدة ﺻور أو ﺣﺎﻻت ،وﺗﻌرف
وﻫﻲ)ﻏﺑﺎش:(70-68:1997،
أ.

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺗﻣﺎن ،وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗراﺟﻊ ،وﺗﺗﯾﺢ ﺗﺟﻧب
اﻟﺗﻌرض ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﺿطﻬﺎدﻫﺎ ،وﻟﯾﺳت ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎﻣﺔ ظﺎﻫرة وﻻ إﻣﺎم.

ب .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷراء أي اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺗﺧذ ﻗرار اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷراء إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ اﺳﺗﺑداد
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣداً ﻻ ﯾﻣﻛن اﺣﺗﻣﺎﻟﻪٕ ،واﻣﺎم اﻟﺷراء ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺗراﺟﻊ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺧﻠت
ﻋﻧﻪ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ،وﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺛﺎﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻣﺎﻣﺔ أو ﯾﻣوت دوﻧﻬﺎ.
ج .ﺣﺎﻟﺔ اﻟظﻬور ،وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة وﻻ ﯾﻬددﻫﺎ ﺧطر ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﺣول إﻣﺎم اﻟﺷراء إﻟﻰ إﻣﺎم اﻟظﻬور.
د .ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع ،وﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾظﻬر ﺧطر ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻬدد اﻟﺑﻠد واﻹﻣﺎﻣﺔ.
وﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷورى اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،ﻋﺑر ﻗرون ﻣن اﻟزﻣﺎن
ﻟﺣﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ،ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن وارﺛﻲ ﻫذﻩ
إﻣﺎﻣﺎﻟﻌ ُ ﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻓﻬو ﻣن أﺣﻔﺎد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟذي اﻧﺗﺧب ً
 ،1744ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺣﻛم اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ وطرد اﻟﻐزو اﻟﻔﺎرﺳﻲ .وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺗوارث ﻟﻠزﻋﺎﻣﺔ واﻟﻘﯾﺎدة وﻓق
ﻣﻔﻬوم اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب وراء اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﺗﻣﺎﺳك ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ
ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر.
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وﻫﻧﺎ ﺗﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﺣﺗﺿن اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﺗﺗﻌﺎﯾش ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم ،وﻣرد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ً
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،وﻫو ﻛذﻟك ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ ،ﺣﯾث إن اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت،
وﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻋﺗزاز اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﯾﻘول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺗﺎرﯾﺦ
" :1975/11/26إﻧﻧﺎ ﺷﻌب ﻣﺳﻠم ﯾﻌﺗز ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ٕواﯾﻣﺎﻧﻪ ،وﻟذا ﻧﺿﻊ ﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ ﻓوق ﻛل اﻋﺗﺑﺎر،
وﻧﺳﺗﻠﻬم ﻣن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟد ﻣﺎ ﯾﻧﯾر طرﯾق ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ،وﯾﺿﯾﺊ درب ﺗﻘدﻣﻧﺎ ...وﻣن اﻟﻣﻔﻬوم أن اﻟﻧﺎس
ﺳواﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﻠّﻣﻧﺎ دﯾﻧﻧﺎ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ،وأن أﻛرﻣﻛم ﻋﻧد اﷲ
أﺗﻘﺎﻛم ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺣرص ﻛل اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓق ﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺣﻧﯾف وﺷرﯾﻌﺗﻧﺎ اﻟﺳﻣﺣﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(88-87 :2010،
ﻓﻬﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻘﺑل اﻵﺧر ،ﻓﺎﻹﺳﻼم
وﻗد ﺟﺎء اﻟﻔﻬماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ً
ﻋﻧدﻫم داﻓﻊ ﻟﻠﺗﺟﻣﻊ واﻟوﺣدة ،وﻣﺣذ ًار ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺷﺗﺎت ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﺟﺎﻧباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون
اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﺷدد ﻟﻺﺳﻼم ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣزب واﻟﺗﺷدد أو اﻟﻐﻠو واﻟﺗطرف ،وذﻟك ﻋﻠﻰ
ﻗدر رﻓﺿﻬم ﻟذﻟك اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟدﯾن ،واﻟﺗﻌﺻب ﻟﻣذﻫب أو طﺎﺋﻔﺔ أو ﺣزب .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
ﯾﻘول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ظﻬور ﻣوﺟﺔ اﻟﺗطرف واﻟﻐﻠو ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ
اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ " : 1994/11/18إن اﻟﺗطرف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻪ ،واﻟﺗﻌﺻب
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺷﻛﺎﻟﻪ ،واﻟﺗﺣزب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت دواﻓﻌﻪ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ ،ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻛرﯾﻬﺔ ﺳﺎﻣﺔ ،ﺗرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺑت إﻻ طﯾﺑﺎً ،وﻻ ﺗﻘﺑل أن ﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑذور اﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺷﻘﺎق  ...إن اﻟﺗزﻣت
ﻓﻲ اﻟﻔﻬم اﻟدﯾﻧﻲ ﻻ ﯾؤدي إﻻ إﻟﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﺷﯾوع اﻟﻌﻧف وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم،
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وﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺑﻌﯾد ﻋن ﻓﻛر اﻹﺳﻼم اﻟذي ﯾرﻓض اﻟﻐﻠو ،وﯾﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﺗﺷدد ،ﻷن اﻟدﯾن
ﯾﺳر ،وﯾﺣب اﻟﯾﺳر ﻓﻲ ﻛل اﻷﻣور .وﺻدق اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم إذ ﯾﻘول ):إن اﻟدﯾن
ﯾﺳر ،وﻟن ﯾﺷﺎد اﻟدﯾن أﺣد إﻻ ﻏﻠﺑﻪ( ،وﻟﯾس ﺑﻌد ﺣدﯾث اﻟرﺳول ﻣن ﻣﻘﺎل")و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن .(331-330 :2010،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺛﺑت أناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن أﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﻛوﻧون
ﻋن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﺷددة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣن اﻹرﻫﺎب ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﺷددة اﻟﺗﻲ
ﺗوﺻف ﺑﺎﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ﺗﺧﻠو ﻣن أي ﻋﻧﺻر ُﻋﻣﺎﻧﻲ.
ٕواذا ﻛﺎن اﻟدﯾن ﻫو اﻟﻔﺎﻋل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ،ﻓﺈن اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك
ﻣﻛوﻧﺎ ﺑﺎرزاً ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾث
ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؛ إذﯾُ ﻌد اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ
أﺻﺑﺢ ﻣن اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻓﺻل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن ﺟذورﻫﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻣﺎ أن
اﻋﺗزازاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺑﺗﺎرﯾﺧﻬم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ دﺧول اﻹﺳﻼم إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن،
ٕواﺳﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ ﻧﺷرﻩ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ وﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﻣروراً ﺑﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺗﺟرﺑﺗﻬم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ،ووﺻوﻻً إﻟﻰ وﻗوﻓﻬم ﻣﻊ اﻟﺣﻘوق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺿﺎﻣﻧﻬم
ﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ،ﯾﺷﻛّل ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
 -3اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﺗراث :ﺗﻌﺗز ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات
واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗوارﺛﺗﻬﺎ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ؛ إذ ﺗﺷﻛل أﺣد أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ ﻓﻘد
ً
وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﺑﻼ ﺷك ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ.
أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة ) (13ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ) :ﺗرﻋﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ(.
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وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾداﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻧﺟد أن اﻟﺳﻠطﺎن
ﻗﺎﺑوس ﺧﻼل ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1989/11/18ﯾﻘول " :ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ان ﻧﺿﻊ ﻧﺻب
أﻋﯾﻧﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار أن اﻟﺗطور اﻟذي ﻧﺳﻌﻲ إﻟﯾﻪ وﻧﻧﺷدﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻓﻲ
ﺟوﻫرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗوي ﻣن ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﯾق ،ووﻓﻘﺎً ﻟﺗﻘﺎﻟﯾدﻧﺎ وﻋﺎداﺗﻧﺎ اﻟﻣوروﺛﺔ ،وﻟواﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة
واﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ..ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﻠﺗطوﯾر ﻣردودة اﻟطﯾب ﻟﺧﯾر ﻫذا اﻟﺟﯾل
واﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(242 :2010،
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزان اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﻌﻲ اﻟداﺋم إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻌﺻر واﻟﺗطور وﺑﻧﺎء دوﻟﺔ
ﺣدﯾﺛﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺻر ،إﻻ أﻧﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﻣوروﺛﻬﺎ
دول ﻋدﯾدة ،وﻟﻌل اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺑرز ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ٌ
ذﻟك ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن
وﺿوﺣﺎ ﻫو
ً
اﻟﺗطور واﻟﺣداﺛﺔ دون أن ﯾﺿر ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺛﺎل اﻷﻛﺛر
ﻓوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻓﻲ
ً
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟزي اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ،
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟزي اﻟرﺳﻣﻲ.
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻣﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ :اﻟﻌروﺑﺔ،
ﺋﯾﺳﺎ ﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻛوﻧﺎ ر ً
ً
واﻹﺳﻼم ،واﻟﺗراث ﯾﻌد
ﺟزءاً ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ وﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌروﺑﺔ ﺗﻌد ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺑرز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛّﻠﻬﺎ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﯾﻣﻛن وﺻف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
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ﺗﺑﺎدل ﻣﻌرﻓﻲ وﺗواﺻل داﺋم ﻟﺳد اﻟﻔراغ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ
طرح اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﺑﻬﺎ اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﯾﺎة ،وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺿﺧﻬﺎ ﻓﻲ طﻘوس اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻹﺷﺎﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدﯾن ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺣدد ﻟﻠﻔرد ﻫوﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ وﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﻬﺎ.
وﯾﺑرز اﻟﺑﻌد اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف ،وﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ ﯾﺗﻣﺛل
ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ظﻔﺎر ﺟﻧوب اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،ﺣﯾث أﺧذت ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬﺎ ،ﯾﻘول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ " :1974/11/18وﻧﺣن ﻣﺻﻣﻣون ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﺻدي اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻬدام )اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ( وﺷﻌﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺣﻧﯾف،

وﺗﻣس

ﻋﻘﯾدﺗﻧﺎ

ودﯾﻧﻧﺎ،

وﺣرﯾﺔ

وﻛراﻣﺔ

ﺑﻠدﻧﺎ

وأﻣﺗﻧﺎ"

)و ازرة

اﻹﻋﻼم،

ُﻋﻣﺎن .(2011:43/2010،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ُﻋﻣﺎن أن ﺗﺻدﯾﻬﺎ ﻟﻠﺧطر اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ
واﺟب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣن ﺑﺎب اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻣن اﻟوطن ووﺣدة أراﺿﯾﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻛذﻟك دﻓﺎع ﻋن
اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﻟﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻗد
أﺷﺎر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1972/11/18ﺟﺎء ﻓﯾﻪ" :وﻗد اﺗﺿﺢ ﻣن
ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ُﻋﻣﺎن واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،أن ُﻋﻣﺎن
ﻟﯾﺳت ﻫدﻓﺎً ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ٕواﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﺎب أو اﻟﻣﻧﻔذ اﻟذي ﺗﺻور ﻟﻬم أوﻫﺎﻣﻬم اﻗﺗﺣﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺳﺎﺋر
دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﻏراﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣر ﻣن اﻟدﻣﺎء ،واﻟﺗﺧرﯾب ،واﻟﻔوﺿﻰ ،واﻟﻔﻘر ،واﻹﻟﺣﺎد ،واﻟﺳﻠب،
واﻟﻧﻬب ،واﻧﺗﻬﺎك اﻷﻋراض")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(41 :2011/2010،
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وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﻣرﻛب ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻌددة ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ،ﺗﺳﻬم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ
ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ،وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻛوﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ :أوًﻻ،
اﻟﻣﻛون اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،اﻟذي أﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن
اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﺑر ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺑﺣري ،واﻟﻣﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻶﺧر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرات
ﺛﺎﻧﯾﺎ ،اﻟﻣﻛون اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺷﻛﻠت ﻋﺑرﻩ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن
اﻷﺧرىً .
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻵﺧر ،ﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺗﻔﺎوﺗت ﺑﯾن ﻓﺗرات اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ،اﻟﻣﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم واﻟﺗراث،
ً
وﻫﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻓﺻل اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋن ﺟذورﻫﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل ﻣرﺗﻛزات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣرﺗﻛزات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ
ﺗﺷﻛﻠت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل ﻣﺗوازن دﻗﯾق ﻟﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ،
اﻟﻔرﯾدة ﻟﺗﻠك اﻟﻬوﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ّ
ﻣﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﺗﺟرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣددت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟراﻫﻧﺔ .وﯾﻣﻛن
اﻟﻘول أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺷﻛل إﺣدى ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺛﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﻠﺑﺔ ﺳﻣﺎت اﻟﺳﻌﻲ
ﻟﻠﺗوازن وﻟﻠﺣوار واﻟطﺎﺑﻊ اﻟواﻗﻌﻲ ،واﻟراﻓض ﻟﻠﺧﺿوع ﻟﻶﺧر واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﺗُوﺻف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،واﻟذي
ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘ اررات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ،ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻷﺧرى؛ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ،أو دﻓﻊ ﺧطر ﯾﻬددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾطﯾن اﻟدوﻟﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ .وﻫﻲ ﺑذﻟك
ﺗﻛون ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﻣل ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﻣﺛﻠون اﻟرﺳﻣﯾون ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﻣن
أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون رد ﻓﻌل ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﺑذﻟك
ﻓﯾﻣﻛن وﺻف أي ﻋﻣل ﺑﺄﻧﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ.
وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﺗﻘوم
ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺛواﺑت وﻣرﺗﻛزات أﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻊ
اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﻫﻲ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻼ ﺷك ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻣﺛل
ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋﺎﻣل اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ً
اﻟﻣﺷﺎﻋر وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،
وﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ؛ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺛر
اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻵﺗﯾﺔ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :أﺛر اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺗطﻠب ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ رﺳم
اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ .وﺑﻼ ﺷك ﻓﺄن ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ً
اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت واﻟﺛواﺑت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔٌ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻷﺣداث واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر
وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘدرات واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬﺎ.
واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت وﻣرﺗﻛزات أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﺣدد
اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ،وﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .ﻓﻘد ﺗرﻛزت
ﻋﻼﻗﺎت ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳس وﺛواﺑت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗرﺳﺧت ﻋﺑر ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن
اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻋراﻗﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب ﺑﺟذورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻣن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄدوار إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ
وﻣؤﺛرة ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟوزن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬﺎ)ﺛﺎﺑت.(225:2007،
وﻗد ﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1997/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :وﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺄﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﯾﻣﻧﺎ
وﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺣﯾد ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺛواﺑت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .ﻓﻣواﻗﻔﻧﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻧﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن
ﺻدق ﺗوﺟﻬﺎﺗﻧﺎ ،ووﺿوح رؤاﻧﺎ ،وواﻗﻌﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟدوﻟﯾﺔ
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واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن .(387:2010،وﻓﻲ ﻋﺎم  2000ذﻛّر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺎﻟﺛواﺑت
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﻛز ﻛﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻣون ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﻧﺣﯾد ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧذ ﻓﺟر اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺗﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺧﯾر واﻟﺳﻼم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ،واﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ،
وﺗوطﯾد ﻋرى اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ أﺷﻘﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ٕواﺧواﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم")اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(426،
وﻷن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔٌ ﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣرﺗﻛزات واﻟﺛواﺑت واﻷﺳس
واﻟﻣﺑﺎدئ ،وﻫﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣدرﻛﺎت وﻧﻬﺞ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ إدارة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ﺣﯾﺎل
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛ ﻓﺈن ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم اﻟﺛواﺑت
واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﻣﺎ
ﯾﺄﺗﻲ)اﻟﺳﻌﯾدﯾن:(152:2007،
 -1ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ :أﺛّر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑواﺑﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺑﺣر
اﻟﻌرب واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،اﻷﻣر اﻟذي أﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺿوء ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺑﺣري اﻟﻣﺗﻣﯾز.
وﻗد ﻓرﺿت ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ُﻋﻣﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
ﻟﻼﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؛ اﻷﻣر اﻟذي ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗﯾن" :اﻷوﻟﻰ ،أﻧﻬﺎ ﺗﺻدت
ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻟﻛل ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻐزو اﻟﻘﺎدم ﻣن اﻟﺷﺎطﺊ اﻵﺧر ،أو اﻟﻘﺎدم ﻣن أوروﺑﺎ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن
اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،أي اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﯾن ،وﺗﺣﻣﻠت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﻋﻧﺎء وﻣﺷﻘﺔ ،ﺳوًاء أﻛﺎن اﻟﻐزو ﻋﺳﻛرًﯾﺎ
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ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ .واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،أﻧﻬﺎ ﺗوﻟت ﺑﺎﻗﺗدار ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻛناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون ﻣن ﻧﺷر
ً
أم
اﻹﺳﻼم وﺳط ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻵﺳﯾوﯾﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ،وﯾﺳﺟل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬم اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل")ﻋرب.(21:2013،
وﻧﺟد أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺿﻣن ﺛﺎﺑت
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻗد اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻬدوء واﻟﺗﺄﻧﻲ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ؛ وذﻟك ﻷن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻗد أدرﻛت أن ﻣوﻗﻌﻬﺎ
ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣدﺧل
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻗد ّ
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﺧﻠﺟﺎن اﻟﻌﺎﻟم.
اﻧﺻب ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ
ﱠ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد اﺗﺧذت ُﻋﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ
اﻷﻣن واﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻗد اﺳﺗﻘﻠت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺗﻔردة ﺑﻌد أن ذﻫﺑت ﻣﻌظم دول
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ؛
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗﻌود إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي
ً
إذ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ)اﻟﺣﺿرﻣﻲ واﻟﻘطﺎطﺷﺔ.(208:2007،
وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲﻟﻌ ُ ﻣﺎن ،وﻧظراً ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻫﻲ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ،ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﺗوﺗر واﻟﺗﺻﻌﯾد واﻹﺳﻬﺎم
ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﺣدة اﻷزﻣﺎت ،وأﻗرب ﻣﺎ ﺗﻛون إﻟﻰ اﻟوﺳطﯾﺔ واﻻﻋﺗدال واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗ ارراﺗﻬﺎ
ﺣﯾﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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 -2اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔُ :ﻋﻣﺎن دوﻟﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ذاﺗﻪ ،ﻓﻘد أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﺑﻧﺻﯾب ﺣﺿﺎري واﻓر .ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻋدﯾدة ﻗوة ﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺛﻘل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ أوﻗﺎت
اﻟﺣروب ،وﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺛرة وﺻﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ اﻣﺗدت إﻟﻰ اﻟﺻﯾن ،واﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ،وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،وﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺑﻛرة .ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﻌﺑت دوﻟﺔ )اﻟﯾﻌﺎرﺑﺔ( اﻟﺗﻲ ظﻬرت
ﻋﺎم  1624دوراً ﺑﺎر ًاز ﻓﻲ طرد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺳواﺣل اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﻧدي ﺑﺷﻛل ﻋﺎم؛ ﻓﺈن دوﻟﺔ )اﻟﺑوﺳﻌﯾد( اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣؤﺳﺳﻬﺎ اﻷول اﻹﻣﺎم
أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1744واﻟذي ﯾﻣﺛّل اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد اﻣﺗداداً ﻟﻬﺎ ،اﺳﺗطﺎﻋت
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗرﻧﯾن وﻧﺻف اﻟﻘرن أن ﺗﺿﻊ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗطورة )ﺣﺳﯾن،
وﺧرﯾﺳﺎن.(249:2007،
ﺗﺷﻛل اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ إطﺎراً ﻣرﺟﻌﯾﺎً ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ إزاء اﻟﻌدﯾد ﻣن
و ّ
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺿﺣﯾﺎت ُﻋﻣﺎن ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﺿد ﻛل أﺷﻛﺎل
اﻟﻌدوان ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺣدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻣﺛل ﺗﺻدﯾﻬﺎ ﻟﻼﺣﺗﻼل اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ،وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرس اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺿﻔﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ ،وﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن
دوﻣﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﺳﺎﻋﯾﺔ ً
ﻟﻠﻐﯾر ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ودﯾﺔ وﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺳﻬﺎم ﺑدور إﯾﺟﺎﺑﻲ
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ)اﻟﺳﻌﯾدﯾن .(152:2007،وﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ ﺗﻠك اﻟﻧزﻋﺔ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻻﻋﺗداﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
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ﺟﻌﻠت ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺻﻔﺔً ﺑﺎﻻﻋﺗدال واﻟﺗوازن واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت
طﯾﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل.
 -3اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :ﺗﻧطﻠق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ رﺳم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻗد ﺗﺟﻠّﻰ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻹﺳراع إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻداﻗﺔ
واﻟﺣوار واﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻗد اﻧﻌﻛس
ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدودﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗم ﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻋﺎم
أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ً
 ،1992واﻧﺗﻘﻠت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣدود
اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم  1999ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣدود اﻟدوﻟﯾﺔ .ﻛﻣﺎ
ﺗوﺻﻠت اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣن ﻋﺎم  ،1995ﺑﻌد اﻟوﺣدة ﺑﯾن
ﺷطري اﻟﯾﻣن ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﯾﻣن اﻟﺟﻧوﺑﻲ ،اﻟذي ﻛﺎن ﯾ ﺷﻛّل
ﻋﺎﻣل ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب ُﻋﻣﺎن ،ﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻪ ﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺟﻬﺎت
اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻧﺷطت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن.
وﺟﺎء اﻧﺿﻣﺎم اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1971ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ
اﻟداﺋرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛداﺋرة ﻣرﻛزﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺣﻛم اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺣﺿﺎرة
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﺳﻌت إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﻘﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻧﺻرﺗﻬﺎ.
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ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣﻘدﺳﺎً ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄي
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼم ً
ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال .وﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟوﻫر اﻹﺳﻼم دأﺑت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟذﯾن
ﯾﺣﺗﻛرون اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺟل ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ،واﻟذﯾن ﯾﻣﺳﺧون ﺻورﺗﻪ وﯾﺷوﻫون ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ.
وﻗد اﺳﺗﻘرت ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻌرﺑﻲ
واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟوﺿوح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ،وﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ
أﻛﺳﺑت ُﻋﻣﺎن اﺣﺗرام اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻘدﯾرﻩ .واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻘد ﺣرﺻت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﺟﻬودا ﻣﺧﻠﺻﺔ ﻟﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ،
ً
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛرﺳت
ﯾﻛﺎ ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺣل
ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،وﺷر ً
ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻘدة ،واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻧﺷر اﻷﻣن واﻟﺳﻼم ﻓﻲ رﺑوﻋﻪ)اﻟﺳﻌﯾدﯾن.(152:2007،
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﻌﻲ اﻟداﺋم اﻟذي ﺗﺑذﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾدة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ إﻻ أﻧﻬﺎ رﻓﺿت أن ﺗﻧﺣﺎز إﻟﻰ أي طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ﺧﻼل ﻣراﺣل
اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ورﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن أﻫﻣﯾﺔ أن
ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوى واﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول،
وﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻘوى واﻷطراف اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷطراف ،وﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﻘوﻟﻪ" :ﻫذا اﻟﺑﻠد
ﯾرﻓض أن ﺗﻛون ﺻداﻗﺗﻪ ﺣﻛ ًار ﻷي ﺑﻠد وﻛذﻟك ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ..وﻧﺣن ﻧﻣﺎرس ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح..
وﻟﺳﻧﺎ ﻣﻠزﻣﯾن أﻣﺎم أﯾﺔ دوﻟﺔ إﻻ دوﻟﺔ ُﻋﻣﺎن")ﺛﺎﺑت.(230:2007،
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 -4اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ :وﻗد وﺿﻌت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎﯾش
اﻟﺳﻠﻣﻲ ،وأن ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻻ ﺑد أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ .وﻗد ّﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن
ﻗﺎﺑوس ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺧطﺎب
ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ
ً
ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1988/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :إﻧﻧﺎ ﻧﺣرص داﺋﻣﺎً ﻋﻠﻰ أداء دورﻧﺎ
اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟوﺿوح اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣن اﻹﯾﻣﺎن اﻟراﺳﺦ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب ،وﺣﺳن اﻟﺟوار ﺑﯾن اﻟدول
اﻟﻣﺗﺟﺎورة ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ،واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎدة
اﻟوطﻧﯾﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(228:210،
وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ،ﺟﺎء اﻟﺳﻌﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟداﺋم
ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣوار ،ورﻓض اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﺳم اﻟﺧﻼﻓﺎت ،ﻟذﻟك ﻧﺟد أن
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟم ﺗﻘف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أي ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،1980ﺑل ﻛﺎﻧت وﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺗدﻋوا إﻟﻰ وﻗف اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ دول
اﻟﻣﻧطﻘﺔ .وﻗد ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻛذﻟك ﺧﻼل ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .1991ﻓﻌﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘطﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق ﺑل ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎر اﻟﺣﺻﺎر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد
اﻟﺣرب ،وﻣن اﻟﻣﻧطﻠق ذاﺗﻪ ﺟﺎء ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ورﻓض اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف
اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟذي ﺗﻘودﻩ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻗد رﻓﺿت داﺋﻣﺎً
ﻋوﺿﺎ ﻋﻧﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز
ً
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ،وﺗﺑﻧت
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أي طرف ﻣن أطراف اﻟﻧزاع .وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻗدﻣت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ طروﺣﺎت ﻟﺣل
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺣوار واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺣل اﻷزﻣﺎت ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻼم ،وﺗرﺗﺄي أن اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻵﻣن اﻟوﺣﯾد ﻹﻧﻬﺎﺋﻬﺎ.
 -5اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗطورات واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ :اﺗﺳﻣت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻣواﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ
واﻟﺻراﺣﺔ واﻟوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎل أو رد اﻟﻔﻌل أو
ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣواﻗف .وﻣن ﺛم ارﺗﺑطت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻣﻣﺎ وﺳﻊ
ودوﻟﯾﺎ)اﻟﺳﻌﯾدﯾن.(153:2007،
ً
ﺧﻠﯾﺟﯾﺎ ٕواﻗﻠﯾﻣﯾﺎً
ً
داﺋرة اﻟﻌﻼﻗﺎت وأﻛﺳﺑﻬﺎ ﺛﻘﻼً ﻣﻠﻣوﺳﺎً
دﻗﯾﻘﺎ ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﺄﺧذ
ﻓرﻗﺎ ً
وﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن "ﻫﻧﺎﻟك ً
ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﯾﺛﺎراً ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن ،واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ أداء دورﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻷﺣداث ﺑﻬدوء وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ووﻋﻲ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻷﺟواء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ")ﺣﻣودي(134:1992،
ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣواﻗف وﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث ،ﺗدرك ُﻋﻣﺎن أن ﺳﯾﺎﺳﺔ أﯾﺔ
دوﻟﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت اﻟدﻋوةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎور ﻣﻊ اﻟﻐرب
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ دون اﺳﺗﻔ اززﻩ ،وﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻘل ،وذﻟك ﻣن أﺟل
ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر .وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻬﺞ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻔﺳﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔرد ﺑﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدم ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌراق،
وﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﺣﺻﺎرﻩ ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن)ﺑوﺗﺷﯾش.(379:2007،
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وﺗﺣرص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﻧﻬﺟﺎً واﻗﻌﯾﺎً ﻓﻲ
ﻓﻬم اﻟﺗطورات واﻷﺣداث ،وﻫذﻩ ﻧﻘطﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔﻛﯾراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳﻠم
اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷﻣور ،أو ﻓﻲ اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ّﺗﻘﯾم اﻷﻣور وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟواﻗﻊ
وﻋﻠﻰ ﺑﻌد اﻟﻧظر واﻟﺗﺣﺳب ﻟﻌواﻗب اﻷﻣور ،واﻟﺛﺎﺑت أن اﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻗﺗﻧﺎع
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻵﻧﯾﺔ واﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺻﻠﺑﺔ )اﻟﺑﻠﯾك.(114:2015،
ﻣﻧطﻘﻲ وﻋﻘﻼﻧﻲ ﻛﺎﻣلً ،
وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،اﻟذي ﯾرﻓض داﺋﻣﺎً ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر
اﻟواﻗﻊ ،واﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،أﺷﺎر ﺑوﺿوح إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻻﻧﺣﯾﺎز اﻟﻣطﻠق ﻷﺣد ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺻراع ،وﻗدم ﺣﻠوﻻً ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻼم)ﺣﻣودي .(137:1992،ﻓﻘد ﻋﺑرت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺣرب
اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﺑﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس" :ﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﯾﺟب أن ﻧﻛون واﻗﻌﯾﯾن وأﻻ
ﺷﯾﺋﺎ ﺗﻛون ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻟذﻟك ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻧﺳﻌﻰ ﻹﯾﻘﺎف ﻫذﻩ
ﻧﻔﻌل ً
اﻟﺣرب ،وﻟﻠﺻﻠﺢ ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﻧﻣﯾل ﻛل اﻟﻣﯾل ﻷي طرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣرب ذاﺗﻬﺎ،
ﻣرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ٍ
وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﻧﺳﺎﻋد اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل
ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺄﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺳﻌﻰ ﺑﺈﻗﻧﺎع ﺟﯾراﻧﻧﺎ ﻓﻲ إﯾران ﺑﺄن ﻣﺎ ﻟﻬم
ﻣن ﺣق ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻬم ﻓﯾﻪ ﺣق
ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻧظروا اﻟﯾﻪ ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﻛﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﺟﻧب وﯾﻼت ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ
ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﯾﺟب أن ﻧﺳﺎﻋد اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ)ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام،
.(1985/1/20
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وﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﺛواﺑت واﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺗﺑﻠورت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ )ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح:(22:2012،
 -1اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺳن اﻟﺟوار وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون ﻟﻠداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ،واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل
ﻟﻠﺳﯾﺎدة واﻟوطﻧﯾﺔ.
 -2اﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻋراف اﻟدوﻟﯾﺔ ،ودﻋم دور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﻼم
ودوﻟﯾﺎ.
ً
واﻷﻣن واﻟﺗﻌﺎون إﻗﻠﯾﻣﯾﺎً
 -3ﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
وﺑذل اﻟﺟﻬد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
 -4دﻋم اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﻧﺎﺻرة ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ.
 -5اﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
 -6اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز.
 -7إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ودﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل اﻟدول اﻟﺻدﯾﻘﺔ.
واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻛل ذﻟك ،أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻬدوء واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ وﺗﺟﺳﯾر
ً
واﻟﺻدق ﻣﻊ اﻟذات واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗرﻛﺎت ،واﻟﺗرﻛﯾز
اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌود
ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن)اﻟﺑﻠﯾك.(40:2015،
وﻓﻲ ﺿوء ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ،أن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن إطﺎرﻫﺎ ،وﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﺗﻧد
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ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺛواﺑت واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد أوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم
اﻟدﻗﯾق ﻟﻠوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺣﺗﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎرﻩ ،ﺛم ﺗﻧطﻠق ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن
ﻋﻣق اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﺑر اﻟزﻣن ،ﺳوًاء ﻛﺎن ذﻟك
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،أو ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺑر
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛّل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑت اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻌروﺑﺔ
واﻹﺳﻼم؛ إذ ﺗﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﺣﻘوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ﻫﻲ أوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى وﻏﺎﯾﺔ ﻻ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻔرﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﯾُ ﻌد ﺣﻘﺎً ﻣﺷروﻋﺎً؛ إﻻ أن ذﻟك اﻟﺳﻌﻲ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ
أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم .وﺗﺗوﯾﺟﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟﺛواﺑت ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى وﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ إزاء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ أو
ﺗﻼﻣس ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ.
وﻫﻧﺎ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺛواﺑت
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،ﻣﺛل اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،واﻟﻣوﻗف ﻣن ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﺻر ﺑﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣب
دﯾﻔﯾد ،واﻟﻣوﻗف ﻣن ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ أن ﺗﺗﺧذ ﻣواﻗف ﺣﺎﻓظت ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎ ﺗزال ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ
اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻷﺧرى ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ ،وﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻬدف ،ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم دﻗﯾق ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺟﻬزة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ
ووﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ )ﻛﺎرل دوﯾﺗش( ﻓﺄن اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺟﺳد ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل وﺣرﯾﺔ ﺗدﻓق
ً
اﻟدوﻟﺔ.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ووﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻻﺗﺧﺎذ ﻗ اررات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻓﺎﻟﻧظﺎم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر
دوﯾﺗش ،ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗ اررات ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣرﯾﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣراﻛز ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار)ﻓﻬﻣﻲ.(70:2010،
وﺑﻬدف ﻓﻬم اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن
ً
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،وذﻟك
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر داﺧل اﻟﻧظﺎم ،وذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﺣﺎﻓز ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺷﻛّل )اﻟﻣدﺧﻼت( ،وﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ )اﻟﻣﺧرﺟﺎت(.
إرﺷﺎدﯾﺎ ﻟﻔﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
ً
ﻧﻣوذﺟﺎ
ً
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ،ﯾﻘدم )ﺑﻠوﻣﻔﯾﻠد(
ﯾوﺿﺢ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺗﺻور أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺳق " "Systemﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺛﻼث ﻣراﺣل)ﺳﻠﯾم:(466:1998،
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 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻣدﺧﻼت ،وﺗﺷﻣل ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ،وﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻣﺧﺎﺑرات ،وﺗدرﯾب أﻓراد ﺟﻬﺎز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻘ اررات ،وﺗﺷﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ
اﻷﻫداف واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ.
 اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻟﻣﺧرﺟﺎت ،وﺗﺷﻣل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ.
وﯾﺗطﻠب ﻓﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم أو اﻟﻬﯾﻛل اﻟذي ﺗﺗم ﺿﻣﻧﻪ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ وﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك
اﻹطﺎر .وﯾﻘﺻد ﺑﻬﯾﻛل ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﻣط ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺻﻧﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻣن ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(453:1998،
وﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ،ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ،واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋدداً ﻣن اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن
اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺗﺣدﯾد اﻷدوات واﻷﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف
اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،إﻻ أن ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﻬﻣﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻورة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ .وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل
ً
ﯾﻌد
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
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 -1رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ :وﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ رﻗم ،1996/101
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (41ﻋﻠﻰ أن "اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ذاﺗﻪ
ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ﺗﻣس ،واﺣﺗراﻣﻪ واﺟب ،وأﻣرﻩ ﻣطﺎع .وﻫو رﻣز اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺳﺎﻫر ﻋﻠﻰ
رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ".
ﻛﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (42ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن وﻣﻧﻬﺎ:
أ.

اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد ووﺣدة أراﺿﯾﻬﺎ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ورﻋﺎﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﯾن وﺣرﯾﺎﺗﻬم وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ،وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.

ب.

اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧطر ﯾﻬدد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أو وﺣدة أراﺿﯾﻬﺎ أو
أﻣن ﺷﻌﺑﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ،أو ﯾﻌوق ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋن أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

ج.

ﺗﻣﺛﯾل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل ،وﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.

د.

رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أو ﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺗﻪ.

ه.

وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺗﻔوﯾض ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ ٕواﺻدار
ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ً
ﻣراﺳﯾم اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ.

و.

ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟدى اﻟدول اﻷﺧرى واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ٕواﻋﻔﺎﺋﻬم ﻣن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم،
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺣدود واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻗﺑول اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟدﯾﻪ.
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،أﻧﻪ ﯾﺿطﻠﻊ

ﺑﺎﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ وﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﯾس
اﻟدوﻟﺔ ورﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﺎ
اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋرﻓﺎً؛ ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎن ﯾﻣﺎرس ﻋدداً ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻟزﯾﺎرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﻠدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ،أو ﻟﻔض وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت.
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎن ﯾوﺟﻪ أﯾﺿﺎً اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﺣب اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟدول اﻷﺧرى وﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو ﻣن ﯾﻘرر ﻣﺗﻰ وأﯾن
ﺗﺳﺗﺧدم ﻗواﻋد اﻷﺧﻼق ،وﻗواﻋد اﻟﻣﺟﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻫو ﻣن ﯾﻘرر اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت
واﻷﺣﻼف اﻟدوﻟﯾﺔ)اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ.(110:2007،
وﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟدور اﻟذي ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺗﻔﺻﯾل أﻛﺑر ﻋﻧد
اﻟﺣدﯾث ﻋن دور اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻘﺎدم،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺻﺎﻧﻊ اﻷول ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
 -2ﻣﺟﻠس اﻟوزراء :وﯾﺿطﻠﻊ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑدور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻬو ﻣﻌﺎون
ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ .وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ
رﺳم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (43ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ،اﻟﺗﻲ
ﺗﻧص "ﯾﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻣﺟﺎﻟس
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ".
وﯾﻌد ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻓﯾﺗوﻟﻰ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص
رﻓﻊ اﻟﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ اﻷﻣور اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺣﻛوﻣﺔ)و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(70:2016،
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وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ)اﻟﻣﺷﺎﻗﺑﺔ:(111:2007،
أ.

ﻗﺳم اﻟﯾﻣﯾن :وﻫو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ) (50ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻘﺳم ﻣن
ﺗﻌﻬدات ﯾﻌد إﺷﺎرة واﺿﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أوﻛل إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن
اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ .وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة ) (52ﻛذﻟك ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أﻣﺎم
اﻟﺳﻠطﺎن ،ﺳوًاء ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.

ب.

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ،واﻟﻣراﺳﯾم ،واﻟﻣﻌﺎﻫدات ،واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ
أﻟﺗزﻣت ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ.

ج.

اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أداﺋﻪ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ و ازرة
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ.

د.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إرادة
ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎم ﻣﻧﺢ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ً
ً
ﺗرك اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺑﺎب
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن أو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون.

ه.

اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻟم ﯾﺗم

اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺿﯾوف ﻣن وزراء وﺳﻔراء اﻟدول اﻷﺧرى وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
واﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرات إﻟﻰ اﻟدول اﻷﺧرى ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ.
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وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدور اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﯾس
ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﺣوري اﻟﻛﺑﯾر؛ إﻻ أن دورﻩ اﻷﻛﺑر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌون اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ
رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
 -3ﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن :وﻫو اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﯾﺗﺑﻊ ﻧظﺎم
اﻟﻐرﻓﺗﯾن ،وﯾﺗﻛون ﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷورى ،ﻓﺎﻷول ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾزﯾد ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻟﺷورى ،أﻣﺎ اﻵﺧر ﻓﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطﻧﯾن .وﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾدﻋو إﻟﯾﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ،وﺗﺻدر ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿرﯾن.
وﯾﻘوم اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻓﺿل اﻟﺧﺑراتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﯾﺗم
اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ :اﻟوزراء ووﻛﻼء اﻟو ازرات اﻟﺳﺎﺑﻘون ،واﻟﺳﻔراء اﻟﺳﺎﺑﻘون ،وﻛﺑﺎر
اﻟﻘﺿﺎة اﻟﺳﺎﺑﻘون ،وﻛﺑﺎر اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون ،واﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠم
واﻷدب واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وأﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠﯾﺎ ،واﻷﻋﯾﺎن ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل،
واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ أدت ﺧدﻣﺎت ﺟﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠوطن ،وﻣن ﯾرى ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﺿ ًوا
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ)و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن .(116:2016،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺗﺧب اﻟﻣواطﻧون
ﻣﻣﺛﻠﻲ وﻻﯾﺎﺗﻬم ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻣﺛﯾل ﻛل وﻻﯾﺔ ﻻ ﯾزﯾد ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
) (30000ﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺑﻌﺿو واﺣد ،أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺿوان أﺛﻧﺎن.
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وﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻣﻧﺣﻪ إﯾﺎﻩ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻓﻣن أﺑرز ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻗﺗراح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ
ﯾﻘﺗرﺣﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﺳﯾر
أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وﯾﺣق ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﺳﺗدﻋﺎء أي ﻣن وزراء اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺟواب؛ إذ ﺗﻧص
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺿواً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن
اﻟﻣﺎدة ) (58ﻣﻛرراً )" (43ﯾﺟوز ً
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﺳﺗﺟواب أي ﻣن وزراء اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟﺎوز
ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ذﻟك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس ورﻓﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن" .وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟداﺧﻠﻲ.
أﻣﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﺗﺗرﻛز ﻓﻲ إﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﻗﯾﻌﻬﺎ؛ إذ
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ) (58ﻣﻛر ًار) (41ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ" :ﺗﺣﺎل ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﺑراﻣﻬﺎ أو اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى،
ﻹﺑداء ﻣرﺋﯾﺎﺗﻪ وﻋرض ﻣﺎ ﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ".
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺳﯾرة ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن ﻗد
ﻣرت ﺑﻣراﺣل ﻋدﯾدة ،ﺗوﺳﻌت ﻓﯾﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎً ،وﻟﻌل آﺧرﻫﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2011ﺣﯾث ُﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ؛ إﻻ أن دورﻩ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺧص ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾزال ﻣﺣدوداً ،وﻫو ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدور
اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻓﻘط .ﻓﯾﻘول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺣول دور اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" :ﯾﺟب أن
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ﯾﺣﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺣن اﻟوﻗت ﺑﻌد ،ﻷن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻋﻲ أﻛﺛر ،وﯾﺟب
أﻛون ﺻر ً
أن ﯾﺗوﻓر وﻋﻲ أﻛﺑر وأن ﺗﻛون اﻷﻣور طﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻓﻼ ﻧﻔرض ﺷﯾﺋﺎً أو ﻧﻌﻣل ﺷﯾﺋﺎً ﻗﺑل أن ﯾﻛون
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ واﻟظروف ﻣﻬﯾﺄة" )ﺟرﯾدة اﻟﺧﻠﯾﺞ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.(1985/1/20 ،
ً
اﻟوﻗت
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺟد أن اﻟﺳﻠطﺎن ﺧﻼل اﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن
ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣواﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ ،وﻓﻲ
ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻟﻠﻣﺟﻠس دوراً اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،إﻻ أن ذﻟك اﻟدور ﯾظل ﻣﺣدوداً ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى.
وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷورىاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ،
ﻓﻌﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ دو ًار ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (10ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ،
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ )إرﺳﺎء أﺳس ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ دﻋﺎﺋم ﺷورى ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗراث
اﻟوطن وﻗﯾﻣﺔ وﺷرﯾﻌﺗﻪ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﺗزة ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ ،آﺧذة ﺑﺎﻟﻣﻔﯾد ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺻر وأدواﺗﻪ(.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺷﯾر ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷورىاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ" :ﻧﺣن ﻟم
أﺑدا ..ﻫذا اﻟﺷﻲء ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎً ،ﻓﻠن ﻧﺳﺗورد ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻠد آﺧر
ﻧﺳﺗورد ﺗﺟرﺑﺔ أﺣد آﺧر ً
وﻧطﺑﻘﻬﺎ ﻫﻧﺎ ،ﻓﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ُﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ،ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﺻولاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ" )اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ(.
 -4اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وأﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺎﺑرات :وﻻ ﯾﺧﻔﻰ اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺳﻬم ﺑﻪ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
أﺣد اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ،وﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر
ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ ﻟﻠدور اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻠداﻧﻬﺎ
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اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻟﻌل اﻟﻣﺛﺎل اﻷﺑرز ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو اﻟدور اﻟذي أدﺗﻪ اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﻠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ،ﻣﺛل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق .وﻛذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ،ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﺗﻠك اﻷﺣﻼف ،وﻣﺎ زاﻟت ﺗﺷﻛل ،دو ًار
ﺑﺎرزاً ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات طوﯾﻠﺔ ،وﻟﻌل أﺑرز ﺗﻠك اﻷﺣﻼف اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑدورﻫﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدور اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو وﺣﻠف وارﺳو.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣدود ،وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب؛ ﻣﻧﻬﺎ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻘوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻷﻏراض دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن أﻣن اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ،وﻟم
ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯾدة ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫﺟوﻣﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻹﯾﻣﺎن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺄن ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ.
ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺣوار ً
وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺿوراً ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدة ،ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ
ﺿﻣن ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة ،وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻋﺎم .1991وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﺑدور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟدول.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺎﺑرات ،ﻓﺄن أﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺎﺑراتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،أﺳوة ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺎﺑرات
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺗُﻌد أﺣد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﻧﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺗزوﯾد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻬﺎ،
وﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌبء اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺑل ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﺑﻌض أﻫم ﺣﺗﻰ
ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﯾﻘول )اﻟﺟﻧرال وﻟﯾﺎم دوﻧوﻓﺎن( ،ﻣدﯾر ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
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أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻣﻌروف ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ" :أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون أﻗوى ﻣن ذﻟك اﻷﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ" ﻓﻲ إﺷﺎرة واﺿﺣﺔ
إﻟﻰ

اﻷﻫﻣﯾﺔ

اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ

اﻟﺗﻲ

ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ

أﺟﻬزة

اﻟﻣﺧﺎﺑرات

ﻓﻲ

ﻣﺟﺎل

اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ)ﻣﻘﻠد.(258:1971،
 -5وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻠدﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إدارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ،أو ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ رﺋﯾس
اﻟدوﻟﺔ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﯾُ ﻌد اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻫو اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ،وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﻋدﯾدة ﺑﺣﺳب ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠﻛﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ،وﻣﻧﻬﺎ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﻧﺔ واﻟدول اﻷﺧرى ،وﺗﺣﺿﯾر ﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔٕ ،واﺟراء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟزﯾﺎرات واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت)اﻟﻌﺑري.(36:1996،
وﺗﺷﻛل و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟوﺟﻪ اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول
اﻷﺧرى ،ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل واﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ.
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وﺿوﺣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ً
وﯾظﻬر أن اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌد اﻷﻛﺛر
اﻷﺧرى ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻟﻌل ذﻟك ﯾﻌود ﻟﻛون وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻫو اﻟﻣﻣﺛل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﺑﻠدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻫﻲ اﻷداة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻟﻛن ذﻟك اﻟدور ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻻ ﯾﻧﻔﻲ اﻟدور اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﻛذﻟك
و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﻬﻲ أداة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗزوﯾد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
ﺑﻬﺎ ،وأداة اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲٕ ،واﻋﺎﻧﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار.
وﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ً
أﺳﺎﺳﯾﺎ
ً
 -6اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون :ﯾﻌد دور اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون دوراً
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول ،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﺗزوﯾد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻵراء واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ
اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻣﺛل ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﯾﺣﯾط اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ،اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺟﻬزة،
وﯾﺗﻔﺎوت دور ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎظم ﻓﯾﻬﺎ دور
اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ
ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ ،وﻻ ﯾﻘوم وﺣدﻩ ﺑﺻﻧﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
واﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻷول ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ورﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،وﻫو ﺻﺎﺣب اﻹﺳﻬﺎم اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدة
ﻣؤﺳﺳﺎت وأﺟﻬزة ﺗﺷﻛّل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺳﻬم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ إﺧراج اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
أﺛر اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻌد دور اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣورًﯾﺎ ﻓﻲ رﺳم وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺑﻠدﻩ ،وﯾﺗﻌﺎظم ﻫذا
ﻋدد
اﻟدور ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻋﻣل ٍ
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟدور اﻷﻛﺑر ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ،وﻓﻲ
ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻓﺈن اﻟزﻋﯾم أو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺑﻠدﻩ.
وﻫﻧﺎ ﯾﺟد اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن
اﺧﺗﻼﻓﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺗطﺑﯾق ،ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدى
ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﺗﺧﺎذﻩ ،ﻣﻊ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ،أو ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذﻫﺎ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.
 ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرار واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻩ:
ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻘرار ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﺻور ﻣدرك ﻟوﺿﻊ ﻣﺎ ﯾراد ﺑﻠوﻏﻪ أو ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ،أو ﻫو ﺗﺻور
ﻣدرك ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ .أﻣﺎ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣﺣدد ،أو ﻗرار
ﻣﺣدد ،ﻣن ﺑﯾن ﺑداﺋل وﻗ اررات ﻋدة ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷﻛﺛر ﻗﺑوًﻻ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﺎ ،أو أﻫداف
ﻣﻌﯾﻧﺔ")ﻓﻬﻣﻲ.(75:2010،
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻧﺳب ﻣن ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم اﻟﯾﻘﯾن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ؛ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺗوﺿﻊ أﻣﺎﻣﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
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اﻟﺑداﺋل؛ إذ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺑداﺋل ﻣﺣدوداً  ،وﺑذﻟك ﯾﻛون ﺟوﻫر اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻫو اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻣﻛﻧﺎت ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟرﯾدي ،إﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻣﻠﻲ ﻣرﺗﺑط
ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻋﻣل ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن
ً
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻘﺻد ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻋدة ﺑداﺋل ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻓﻛل اﻟﻘ اررات ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ،أو ﺗﻔﺎدي ﺣدوث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر
ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ)ﻣﻘﻠد.(249:1971،
وﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن دور اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺑﻠدﻩ ،أو اﻟوﺣدة اﻟﻘ اررﯾﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﺑداﯾﺔً إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺗﯾن
اﻟﻣﻌﻧﯾﺗﯾن ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻣﺎ) :ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار(
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺗﺎن ﻣﺗراﺑطﺗﺎن ،إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔوارق اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ)ﻓﻬﻣﻲ:(78.77:2010،
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ً
 .1اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﻲ :ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﺧﺗص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺂﻟﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘرار
وﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ،أو وظﯾﻔﺔ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ أو ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ .أﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺂﻟﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻘرار واﺧﺗﯾﺎرﻩ ﺑﻌد ﺗﺷﻛّﻠﻪ.
 .2اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾوي :وﻓﯾﻪ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﻪ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻧﺗﺎج ﺑﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺟﻬداً ﺟﻣﺎﻋﯾﺎً
ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻪ أﺟﻬزة وﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدة ﺗﺳﻬم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،ﺑﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ
اﻟﻘرار .أﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﯾﻘﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗرﺑﻌون ﻋﻠﻰ
ﻗﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ .وﻏﺎﻟﺑﺎً ﺗﻧﺣﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻌﯾن ﻣن ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘ اررات ،أو
ﺗرﺟﯾﺢ ﺑدﯾل ﻣﺣدد ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑداﺋل ﺑﺷﺧص واﺣد ﻫو اﻟزﻋﯾم أو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ.
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 .3اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺣﻠﻲ :وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار؛ إذ إن اﻷوﻟﻰ )ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار( ﺗﻣﻬد ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ )اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار( ،واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌد اﻣﺗداداً
اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻬﺎ.
ً
ﻟﻸوﻟﻰ و
وﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،أو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣن ﺑﯾن ﻋدة ﺑداﺋل ،ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣراﺣل
اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑدءاً ﻣن ﻧﺷﺄة اﻟﺣﺎﻓز اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺣﯾﺎﻟﻪ ،وﺻوﻻً إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم
اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻵﺗﻲ)ﺳﻠﯾم:(476:1998،
ﯾﺷﻛل ﻧﻘطﺔ
 .1ﻧﺷﺄة اﻟﺣﺎﻓز :ﻓﺎﻟﺣﺎﻓز ظﺎﻫرة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إدراك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ،وﻟﻛﻧﻪ ّ
اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
 .2إدراك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟﻠﺣﺎﻓز :ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﺣﺎﻓز ﻟﻛﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﻓﻣﺎ ﻟم ﯾدرك
ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻫذا اﻟﺣﺎﻓز ﻓﻠن ﯾﻛون ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﯾر .وﻋﻠﯾﻪ؛ ﻓﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
إدراك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟﻠﺣﺎﻓز اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ودﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﯾﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ذﻟك اﻟﺣﺎﻓز ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ،أو اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ.
 .3ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺣﺎﻓز :ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ إدراك اﻟﺣﺎﻓز ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،واﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫو اﺳﺗﯾﺿﺎح أﺑﻌﺎد اﻟﻔرص أو اﻟﺗﻬدﯾدات
اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﺣﺎﻓز ،وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻘﺎوم ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
 .4ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ إدراك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻟﻠﺣﺎﻓز واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرار ﺑل ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻورة واﺿﺣﺔ
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ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ .وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر اﻟدور اﻟﻌﻘﺎﺋدي ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻔﻲ ﺿوء ذﻟك ﻗد ﯾﻘﺑل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو
ﯾرﻓﺿﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻣﺎﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷدﯾدة اﻟوﺿوح ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗدع ﻣﺟﺎﻻً
ﻟﻠﺗﺻور اﻟذاﺗﻲ.
 .5ﻣرﺣﻠﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار :وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻓز وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻟﻪ واﻟوﺻول
إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؛ إذ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل ﻣن ﺑﯾن
ﻋدة ﺑداﺋل ﻣطروﺣﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ،واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ،أو ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻛﺑدﻫﺎ.
وﻛﺄي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت وﺗﺗم ﻓﻲ وﺳط ﻋﻣﻠﻲ؛ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗﻛون داﻓﻌﺎً ﻧﺣو اﻧﺗﻘﺎء ﺑدﯾل ﻣﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ)ﻓﻬﻣﻲ:(79.78:2010،
 .1اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ وﺿﻐوطﻬﺎ وﻣؤﺛراﺗﻬﺎ ،وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ،واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾراد اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻪ .واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زاد
ﺿﻐط اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﻠت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﺻرف وﺗﻧﺎﻗﺻت اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﺻﺎﻧﻊ
اﻟﻘرار ،وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت ﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ زادت ﻓرص اﻟﺧﯾﺎرات وﺗﻌﺎظﻣت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ.
 .2اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ :ﺗﺿم ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ٕوارﺛﻬﺎ اﻟﻔﻛري واﻟﺣﺿﺎري،
وﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ودرﺟﺔ ﻧﻣوﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗرﻛﯾب ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وأﯾدوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
وﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ،إذ إن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار.
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 .3اﻟﺑﻌد اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠزﻋﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ :وﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻌواﻣل
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ،ﻣﺛل اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﺷﺎﻋر وﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،إن إدراك اﻟﻘﺎﺋد
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻓز اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ،وﯾﻛون ﺑﺻدد اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﯾﺗﺄﺛر ٕواﻟﻰ ﺣد
ﺑﻌﯾد ،ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ وﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ،وﻛذﻟك ﻋواﻣل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
وﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وطﺑﯾﻌﺔ أﻓﻛﺎرﻩ وﺗﺻوراﺗﻪ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ،ودرﺟﺔ اﻧﺣﯾﺎزﻩ وﺗﺣزﺑﺎﺗﻪ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟطﺑﯾﻌﺔ
ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،وﻋواﻣل ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
 اﻟدور اﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ:
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،ﻧﺟد أن
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟدور اﻟﺑﺎرز
ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ،ﺑل ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻣن اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي
ﻣوﻗف ُﻋﻣﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دون أن ﯾﺣﻣل ﻗدراً ﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﻌﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس.
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﯾظﻬر اﻟدور اﻟﻣﺣوري اﻟذي ﯾﺿطﻠﻊ
ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ" ،ﻓﺎﻟﺳﻠطﺎن ﺑﻼ ﺷك ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ،وﻫﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ وﻣﺑﺟﻠﺔ .إن ﻛﻠﻣﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻫو ﻛﻌﺎﻫل ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ،ﻣﺳؤول ﻓﻘط أﻣﺎم ﻧﻔﺳﻪ ،وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺟدﯾﺔ ،أﻛﺛر ﻣن أوﻟﺋك
اﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻠﻘﺎﻧون" )أﺑودﯾﺔ.(22:1998،
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وﻧظراً ﻟﻛون دور اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ
اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ،وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﺗﺻورات
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ،ﻓﺈن دراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ :اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
واﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﻋﻘﺎﺋد اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
 أوﻻً  :اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ :وﻟد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ظﻔﺎر ﺟﻧوب
ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ  /18ﺷوال ،1359 /اﻟﻣواﻓق  /18ﻧوﻓﻣﺑر ،1940 /وﻫو اﻻﺑن اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﺳﻌﯾد ﺑن
ﺗﯾﻣور،وﯾُ ﻌد اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣن أﺳرة اﻟﺑوﺳﻌﯾد ،واﻟﺛﺎﻣن اﻟذي ﯾﻧﺣدر رأﺳﺎً ﻣن اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن
ﺳﻌﯾد اﻟﻣؤﺳس اﻷول ﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﺳﻌﯾد ﻓﻲ ﻋﺎم .1744
وﻗد ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺷﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻌﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ درس
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﯾدي أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻗﺑل واﻟدﻩ.
وﻓﻲ ﻋﺎم  1958أرﺳﻠﻪ واﻟدﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﯾث واﺻل دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ "ﺳﺎﻓوك" ،اﻟﺗﺣق ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  1960ﺑﺎﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "ﺳﺎﻧت ﻫﯾرﺳت" ،ﺣﯾث
أﻣﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﯾن ،وﻫﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺗدرﯾب ،درس ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺑرﺗﺑﺔ
"ﻣﻼزم ﺛﺎن" ،ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻔوج اﻻﺳﻛﺗﻠﻧدي اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻔوج اﻟﻛﺎﻣﯾرون اﻟﻣراﺑط ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
آﻧذاك ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣﺎرس ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ،ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﺎد ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﯾﺑﺎ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻫﻧﺎك .ﻗﺎم ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺟوﻟﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣﯾث ﺗﻠﻘﻰ ﺗدر ً
ﻋدد ﻣن اﻟدول اﺳﺗﻐرﻗت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ،ﻋﺎد ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم )1964و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن.(1996:76/1996،
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وﯾﺷﯾر ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ دور اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺣﯾث
ﯾﻘول" :ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎب وﻫو ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ،
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ ﻛﺎن إﺻرار واﻟدي ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ دﯾﻧﻲ وﺗﺎرﯾﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻼدي ،ﻟﻪ ﻋظﯾم اﻷﺛر ﻓﻲ
ﺗوﺳﯾﻊ ﻣدارﻛﻲ ووﻋﻲ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺷﻌﺑﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎً ،وﻛذﻟك اﺳﺗﻔدت ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺧﺿﻌت ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻧدﯾﺔ .وأﺧﯾراً ﻛﺎن ﻟدي اﻟﻔرﺻﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗراءة اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ﻣﻔﻛري اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺷﻬورﯾن ...وﻛﺎﻧت ﻣﯾزﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯾري أﻧﻲ واظﺑت طوال ﻋدة
ﺳﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن أﺑرز اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻲ
اﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ طرﺣوﻫﺎ ،إﻻ أن ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ أﻣ ًار
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻟم أﻛن ﻣو ً
ﻗﯾﻣﺎً ﻟﺗطوﯾر آراﺋﻲ اﻟﻧﺎﺟزة ،وﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻘﺿﯾﺔ") Middle East
 ،Policyإﺑرﯾل .(1995/وﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ً
إﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻔن اﻟﻌﺳﻛري ،أﻫﻠﺗﻪ ﻟﯾﻛون ﻗﺎﺋداً
 ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ :ﻛﺎن ﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس أﺛر
ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻻطﻼع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻋﯾم
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗرﺟم إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس ﻣﺎﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺗﻧدةً إﻟﻰ ﺻﻔﺎت
ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺑراﻋﺔ ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻛﻘﺎﺋد ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﺷﺧﺻﯾﺔ
ً
 .1اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺗزان :ﻣن أﺑرز اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾت
اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺔ اﻟﺗوازن واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد ورد ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎع ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن
أﺷﺎروا ﻟﻠﺗوازن واﻟﺣﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻛﻘﺎﺋد ﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺎﻛم
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ﻣوﻫوب وﻣﻔﻛر ﻋﺻري ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺻﯾﻔﺔ وﻣﻌﺗدﻟﺔ .وﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌﻘل طرﯾﻘﺔ اﺗﺧﺎذ
ﻗ ارراﺗﻪ ،وﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟوﺳطﯾﺔ؛ إذ أدرك أن ﻟﻛل ﺷﻲء ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺟﯾد
واﻵﺧر اﻟرديء ،وأن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن ﯾﺟد طرﯾﻘﺎً وﺳطﺎً )أﺑودﯾﺔ.(28:1998،
وﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑدأ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ " :1982/11/18وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد
ﻧﺎدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻘل ،ودﻋوﻧﺎ ﻗﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﻓﻬم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗوازﻧﺎت ﺑﯾن
اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻣن ﺛم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺣﻛﻣﺔ واﺗزان ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﺷﻌوب أﻣﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻗد أﺛﺑﺗت أﺣداث ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺻدق وﺻﺣﺔ ﻣﺎ
دﻋوﻧﺎ إﻟﯾﻪ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(2011:158/2010،
اﻟﺣﻛﺎم وﺿوﺣﺎً وﺻراﺣﺔً ،ﻓﻬو ﯾﻌﺑر
 .2اﻟﺻراﺣﺔ واﻟوﺿوح :ﯾوﺻف اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺄﻧﻪ ﻣن أﻛﺛر ّ
ﻋن آراﺋﻪ ﺑﻛل وﺿوح ودون ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﯾثﯾُﺷﺎر إﻟﻰ أن "ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾؤﻣن ﺑﻪ
وﯾدﻋو إﻟﯾﻪ ،ﻓﻠﯾس ﻟدﯾﻪ ﺣدﯾث ﺑﺎﻟﻐرف اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ وﺣدﯾث آﺧر ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺣﺎت
اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ .أﻟﯾﺳت ﻫذﻩ ظﺎﻫرة ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻪ ،وﯾؤﻣﻧون ً
ﺗرﺟﻊ ﻣﻌظم ﻣﺂﺳﯾﻪ إﻟﻰ أن ﻋدﯾداً ﻣن ﺣﻛﺎﻣﻪ ﯾﻌﻠﻧون ً
ﯾﻌﻠﻧوﻧﻪ؟ )ﺟرﯾدة اﻷﻫرام ،اﻟﻘﺎﻫرة.(1985/1/20،
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻋب واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻠﺑﻬﺎ اﻟﺻراﺣﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣواﻗف ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﯾﺻر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺻﻔﺔ
أﺻﯾﻠﺔ ،وﻣﻧﻬﺎج ﻋﻣل ﯾﺗﺧذﻩ ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر" :إذا ﻛﺎن ﻟﻲ
أن أﻗول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺄﻧﻧﻲ أﻗول :إن طرﯾﻘﻧﺎ ﻫﻲ طرﯾق اﻟﺻراﺣﺔ ،وﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻧﺎ ﻧﺗوﺧﻰ
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ّأﻻ ﻧﻠف وﻧدور ،وأن ﻧﻛون ﺻرﯾﺣﯾن ،وﻟو أن ﻫذﻩ اﻟﺻراﺣﺔ ﺗﺟﻠب ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺎﻋب ..إن
ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﻋﻣﻠﻪ ،وﻻ أﻗول ﻫذا ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو
ً
اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻛون
أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﺗﻌدى ﺣدود
ً
ﺑﻘﯾﺔ اﻻﺧوة ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻬم اﻟﺻراﺣﺔ واﻹﺧﻼص أﺑداً؛ وﻟﻛن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻧﻧﺎ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وﻧﻘول ﻛﻠﻣﺗﻧﺎ ﺑدون أن ﻧﺄﺧذ وﻧﻌطﻲ ﻓﯾﻬﺎ")ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺑﻼد
اﻟﺳﻌودﯾﺔ.(1987/1/7،
 .3اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد :ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم ،ﻓﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ
ﺗﻌطﻲ ﻓﻛرة ﻋن ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻗ اررات ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻪ ،ﯾﻘول وزﯾر دﯾوان اﻟﺑﻼط
اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ" :ﺗوﺿﻊ أﻣﺎم ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق )ﻣراﺳﯾم ،وأواﻣر ،وأوراق
اﻋﺗﻣﺎد ،وﺷﻬﺎدات ﺗﻘﻠﯾد اﻟﺟواﺋز( ،وﯾؤﺟل ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻟﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ أو ﺛﺎﻟﺛﺔ .وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺟﻼﻟﺗﻪ
ﻫو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗزن ،وﻟﻛن إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﯾﻌطﻰ اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .واﻟﻼﻓت
ﯾﺑﺎ)اﻟوﺛﺎﺋق( ،ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﯾﺻﺣﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻠﻐوﯾﺔ ،وﯾرﺳم
ﻟﻠﻧظر أﻧﻪ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘر ً
دواﺋر ﺣول اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻔﻬوﻣﺔ وﯾطﻠب ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺳﺟل اﻟﺳﻠطﺎن
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وأواﻣر ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل ،وﺗﺟري ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ")ﺑﻠﯾﺧﺎﻧوف.(314.313:2005،
واﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﺟدﯾﺔ ﻟدى ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ،ﻓﻠﯾس ﻟﻪ ﺳوى اﻟﻌﻣل
ﻣﺳﺎء ،وﻧظراً ﻟﺗرأﺳﻪ ﻣﺟﻠس
ً
اﻟذي ﯾﺑدأ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎً وﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
اﻟوزراء ﻓﻬو ﯾﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ اﻟوزراء واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن إﻟﻰ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻣن اﻟﻠﯾل ،وﻗﯾل
ﻓﯾﻪ" :إﻧﻪ أﻛﺛر ﻣﻠوك اﻟﻌﺻر اﻟﻧﺎدرﯾن ،ﺣﻛﯾم وﻛرﯾم وذو ﻋزم ﺛﺎﺑت وﺣﯾوي ﻓﻲ أداﺋﻪ
ﻟﻌﻣﻠﻪ")اﻟﺳﻌﯾدﯾن.(145:2007،

121

 .4اﻹﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ :ﻛﺛﯾ ًار ﻣﺎﯾُﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺣﻣل اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﻣل اﻟﺟد ،وﯾﻘوم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣل ،وﯾﺷرف ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ،ﻟدرﺟﺔ وﺻف ﻓﯾﻬﺎ
ﻣن اﻷوروﺑﯾﯾن أﻧﻪ )ﺳﺳﺗو اﻟﺧﺎﻣس( ،وﯾﻔﻌل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌل ذﻟك اﻟﺑﺎﺑﺎ اﻷﺳطوري؛ إذ ﯾﺗﺟول
ﻟﯾﻼً ﻣﺗﺧﻔﯾﺎً ﻣن دون ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ،وﯾﻘوم اﻟﺳﻠطﺎن ﺑزﯾﺎرات ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻟﯾرى
ﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﻧﻔﺳﻪ)أﺑودﯾﺔ.(32:1998،
وﻗد أﺷﺎر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﯾﺟب أن
ﻣﺧﺎطﺑﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺗﺎرﯾﺦ :1981/11/3
ً
ﯾﻛون ﻧﺗﺎج دراﺳﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل
"ﻧرﻓض اﻷﺧذ ﺑﻣذاﻫب وأﻧظﻣﺔ اﻟطﻔرة ،وﻧؤﺛر أﺳﻠوﺑﻧﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗطﺑﯾق ،ﺑﻌد أن أﺛﺑﺗت
ﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ ﺻﺣﺗﻪ وﺟدواﻩ ،وﻧﺣن ﻻ ﻧﺧطو إﻻ ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ وﻗﻧﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ .وﺣﯾن ﻧﻣﺎرس اﻟﻌﻣل
ﻓﺄﻧﻧﺎ ﻧراﻗب وﻧرى اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(148 :2010،
 .5اﻟذﻛﺎء واﻟذوق :ذﻛر اﻟﻣﺗﺣدﺛون ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﺻﻔﺔ اﻟذوق إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟذﻛﺎء ،وﻛرروا
ﻣﺛﻼ ﻓﻲ وﺻف ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ" :ﺻﺎﺣب ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وذﻛﺎء ﻧﺎدر ،ﻛﻣﺎ أن
ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،وﺟﺎء ً
اﻟﺳﻠطﺎن ﯾُ ﻣدح ذوﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻣﺎر" .وورد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن آﺧر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ" :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠطﺎن
ﻗﺎﺑوس ذا ذﻛﺎء ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺟﯾراﻧﻪ")اﻟﺳﻌﯾدﯾن.(145:2007،
وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻫﻲ اﻷﺑرز اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎن
ﻗﺎﺑوس ،وأﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ ﻫوﯾﺔ اﻟزﻋﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ .وﻫﻲ ﺑﻼ ﺷك
ﺻﻔﺎت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺻﻣﯾم ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﺑﻬﺎ ،وﻣن اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺣﺿﺎرةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻗد ﯾﻛون اﻟﻛﺎﺗب اﻟروﺳﻲ )ﺳﯾرﺟﻲ ﺑﻠﯾﺧﺎﻧوف( أﻓﺿل ﻣن
ﯾُﺟﻣل ﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول" :ﻣﺎ أن ﺗرى اﻟﺳﻠطﺎن وﺗﺳﻣﻌﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎً ﺣﺗﻰ ﺗدرك ﺑﻣزﯾد
ْ
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ﻣن اﻟﻌﻣق طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ .ﻓﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑدﻋﺔ اﻟﻼﻣﻌﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﺻﻔﺔ ﻣن
اﻟﺧﻼق .وﺟوﻻﺗﻪ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻓﺻوﻻً راﺋﻌﺔ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺷﻌب ،وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ
اﻹﺑداع اﻟﻧﺎﻓذ ّ
اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر ﻣﻧﺗﻬﻰ اﻹﻋﺟﺎب؛ ﻟﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺧﻔﺔ واﻟﻘدرة واﻟدﻗﺔ واﻟﺟرأة ،وﻛذﻟك
ﺧطواﺗﻪ وﻣروﻧﺗﻪ اﻟﻣدﻫﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺣدس اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛل ذﻟك
ﯾﺟﺳد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﺛرﯾﺔ اﻟﺗواﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻌل واﻟﻌﻣل")ﺑﻠﯾﺧﺎﻧوف.(312:2005،
 ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻋﻘﺎﺋد اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :اﻧطﻠق اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن
ﻋﻘﺎﺋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﻌرﺑﻲ،
وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎﺋد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺗﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
)اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس( ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺗﻌددة ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
 -1اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ :اﻧﺗﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣطﻠﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ؛ وذﻟك ﻧظراً ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،ﻟذﻟك ﻓﻘد
دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود ﻣن ﻗﺑل اﻟدول اﻷطراف ﻧﺣو إﯾﺟﺎد أﺳس ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻌﺎون
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ،وﺑﻬذا اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾق اﻟواﻋﻲ ﺑﺣدود اﻟدور واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
اﺳﺗﺿﺎﻓت ﻣﺳﻘط اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻟﺛﻣﺎن اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻌراق ٕواﯾران ،ﻓﻲ  25ﻧوﻓﻣﺑر ،1976وﻛﺎن وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدول ﻗد اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ
ﻣﺳﻘط ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم
.1976
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وأﻣﺎم اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣدد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس وﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ؛ ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳس
ﻣﺗﯾﻧﺔ وﺻﻠﺑﺔ ﺗﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺄﻣﯾن أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور ﻣن أﺟل رﻓﺎﻫﯾﺔ ﺷﻌوﺑﻧﺎ ...أن
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول
ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(105:2010،
وﻣﻊ أن ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟوزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻟﺛﻣﺎن ﻟم ﯾﺗﻣﺧض ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب
رواﺳب اﻟﺷك واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﻛل ﻣن إﯾران واﻟﻌراق واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻋدم
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ؛ إﻻ أن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛﺷف ﺑوﺿوح اﻟرؤﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺣﻔظ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ)اﻟﻣواﻓﻲ .(275.274:2010،وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺳﻌت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﻣرار
إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻣل ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﺣﺗﻰ أﺳﻔرت ﻋن ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .1981
وﺗﻌﺗز ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﯾﺷﯾر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول" :أن اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻪ ﻧﻣط وﺟود،
وﻣرﺋﯾﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت ،وﻛل ﻣﺎ ﻫﻧﺎك أن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻠد ﻋﺿو أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ ﺗﺣت
ﺟﻧﺎﺣﻪ وﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدﺗﻪ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق رﺑطﺎً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر
ﻛﺎﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،وأﻋﺗﻘد أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ أداء ﻫذا اﻟدور .وﻣﻊ ﺗﺟذر ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺗﻌﺎون ﺳﯾزداد اﻟﻣﺟﻠس أﻫﻣﯾﺔ .وﻻ ﯾﻣﻛن أﻻ ﯾﻛﺗﻣل ﻫذا اﻟﻌﻘد ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗﺣدث ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻟم
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ﻓﻲ ﻛل أﺻﻘﺎع اﻟدﻧﯾﺎ ،ﻫذﻩ ﺳت دول ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻣﺗﺂﻟﻔﺔ ،وﻟدﯾﻬﺎ ﺛروات ﻣﺟزﯾﺔ ،وﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﻬﺎ
ﺳﺗﺗﺑﺎﻋد ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺟﺗﺎح ﻓﯾﻪ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻛل اﻟﻌﺎﻟم" )ﺟرﯾدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ،
.(2006/2/11
 -2إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل :وﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ
واﺿﺣﺔً ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ دول
اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ ،ﻓﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﺎم  1970وﺿﻊ اﻟﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﺔ إﺧراج
اﻟﺑﻼد ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺧرﯾف ﻋﺎم  1971ﻛﺎﻧت ُﻋﻣﺎن ﻗد اﺳﺗﻌﺎدت
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ 29ﺳﺑﺗﻣﺑر أﺻﺑﺣت ﻋﺿواً ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻓﻲ
7أﻛﺗوﺑر ﺻﺎرت ﻋﺿواً ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻷﺳرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﯾﻣن
اﻟﺟﻧوﺑﻲ .وﻟم ﯾﺄت ﻋﺎم  1975إﻻ وﻛﺎن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ ﻗد وﺻل إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﯾن دوﻟﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم)ﻋرب.(308:2013،
وﻗد ﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ،
وأوﺿﺢ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم ﻋﻘﺎﺋد ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻟﻛن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرار
وﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻘوم
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم " :1985ﻧﺣن ﻧرﯾد أن
ﻧﺻﺎدق ﻛل ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم وﯾﻛون ﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ،وﻟﻛن ﻫﻧﺎك أﺳﺳﺎً ﯾﺟب أن ﺗﻛون أوﻻً
واﺿﺣﺔ ﻟدى ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﻣد ﯾدﻩ ﻟﻧﺎ ،وﻫذﻩ ﻣﻌروﻓﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ..،وﻻ ﺷك أن ُﻋﻣﺎن داﺋﻣﺎً وأﺑداً ﺗرﯾد أن
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ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺻداﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ،وأﻧﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أﻧﻧﻲ أرﯾد أن أﻧظر
إﻟﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﻻ أﺟد ﺑﻠداً ﻻ ﺗرﺑطﻪ ﺻداﻗﺔﺑﻌ ُ ﻣﺎن")ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.(1985/10/22
 -3اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ :ﺣرص اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻣﻧذ ﺗوﻟﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم
اﻟﻣﯾل إﻟﻰ طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر؛ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﻌﺎت اﻻﺳﺗﻘطﺎب
اﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺣدى اﻗطﺎب اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
ﻓﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة رأى اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس أن وﺟود ﻗوة واﺣدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺷﻛّل
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗوازنٕ ،واذا ﻛﺎن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ وﺟود ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﺈن ﻫذا ﯾﻧﺷﺊ ﻋدم
ﺗوازن ،وﻟذﻟك ﻓﻘد أﻋطﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺣﯾث ﯾﻘول" :أﻧﺎ أﻋﺗﻘد أن وﺟود
ﻗوة ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻋدم وﺟود اﻟﻘوى اﻷﺧرى ﯾﻧﺷﺊ ﻋدم ﺗوازن ،وﻟﻣﺎ وﺟدﻧﺎ أن
ﺗواﺟد اﻟروس ﺑﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،رأﯾﻧﺎ أن اﻟﻛﻔﺔ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺟﺎﻧب واﺣد") ﺟرﯾدة
اﻟﺧﻠﯾﺞ ،اﻹﻣﺎرات.(1986/1/11،
وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎق ﻋﺎم  1980اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻋﺳﻛرﯾﺔ
ﻟﻠﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ وﺑﻣواﻓﻘﺔ ُﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻟﻌ ُ ﻣﺎن ردﻩ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ،وﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﻧﺢ أﯾﺔ ﻗواﻋد ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن وﻻ ﺗﺗﯾﺢ
ﺟدا ﻓﻲ رﻓﺿﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ
اﺿﺣﺎ ً
داﺋﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ .وﻗد ﻛﺎن اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس و ً
ً
ﻟﻬﺎ وﺟوداً
أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرض ُﻋﻣﺎن ،ﻛﻣﺎ رﻓض ﺗﺟول اﻟﺟﻧود اﻷﺟﺎﻧب ﺣول اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :أﻧﺎ ﻻ
أﻋﺗﻘد أن ﺷﻌﺑﻲ ّﻣﯾﺎل إﻟﻰ ﻗﺑول ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وأﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻬم أن ﻻ ﯾﺗﺟول
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اﻟﺟﻧود اﻷﺟﺎﻧب ﺣول اﻟﻣﻛﺎن ،ﻓﺎﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ زﯾﺎرة ﻣرة أﺧرى وﻟﻛن ﻟﯾس اﻟﺟﻧود .أﻧﺎ ﻟن
أﺑدا ﺑﻘواﻋد ...إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻗواﻋد ﻓﺄﻧت ﻧﻔﺳك ﻗد أﺻﺑﺣت ﻫدﻓﺎً ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟدول
أﺳﻣﺢ ً
اﻟﻌظﻣﻰ ،وﻧﺣن ﻻ ﻧرﯾد ﻟﺑﻼدﻧﺎ أن ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﺣﺔ ﺣرب ﻟﻠدول اﻟﻌظﻣﻰ")أﺑودﯾﺔ.(90:1998،
وﺣﺗﻰ ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1985ﺣرﺻت
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘطﺑﯾن اﻟﺷرﻗﻲ
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ،واﻟﻐرﺑﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻛﺎن ﻗﺑل ذﻟك ﻫو اﻟداﻋم اﻷﻛﺑر ﻟﻠﯾﻣن اﻟﺟﻧوﺑﻲ ،اﻟذي ﺷﻛّل
ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻪ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻣرد اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اً
ﻓﻲ ﺟﺑﺎل ظﻔﺎر.
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ رﺋﯾﺳﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن؛ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﺣرك
ﺿﻣن ﺛواﺑت ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ إﻻ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗوﻓّق ﺑﯾن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وﻋدم اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ آﻣﻧت ﺑﻬﺎ ورﺳﻣﺗﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك
اﻟﺛواﺑت ﻓﻘد ﺗﺑﻠورت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﯾظﻬر أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻟﻌل أﺑرز ﻫذﻩ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ):رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻫو اﻟﺳﻠطﺎن ،وﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،وﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن ،واﻟﻘوات
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اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وأﺟﻬزة اﻟﻣﺧﺎﺑرات ،وو ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﺧﺑراء( .وﺑﻼ ﺷك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﺳﻬم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻟﻛن اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس؛ ﻟﻛوﻧﻪ رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ ور ً
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،واﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ
اﺗﺧذﺗﻬﺎ إزاء اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
ﻓﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وذﻟك
ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ.
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ
واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣؤﺳﺳﺎت
ﺻﻧﻊ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﺗﻠﻬم ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ طرﯾق وﻣﺳﺎر ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وأﺧﯾراً ﺗظﻬر اﻟﻌواﻣل
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس؛ واﻟﺗﻲ
ﺗﻧﻌﻛس ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻌد ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﯾﺔ دوﻟﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل
ﻋدﯾدة ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﺣداث أو ﺗطورات ﺗﻣﺳﻬﺎﻣﺑﺎﺷرةً أو ﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ،أﺳوة ﺑﺑﻘﯾﺔ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛ ًار ﯾظﻬر ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺑدرﺟﺎت
ً
اﻟﻌواﻣل ،ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت؛ إﻻ أﻧﻪ ﺑﻼ ﺷك ﯾﻌد
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ.
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ً
وﺗُﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛّل ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ دوراً ﺑﺎر ًاز ﺿﻣن اﻟﻌواﻣل
اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺟد اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ أن
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺻﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗطورات اﻟﻣﻔﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ ﺑﻣﻼﻣﺢ )اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ(.
وﺑﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
ﺗُﻌد اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺣﺿو ًار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻧظراً ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن
ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﻣﺗﺑﺎدل ﻣﺑﺎﺷر وﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟذي ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻛذﻟك .وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺣﺔ
ﺧﺻﺑﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬﺎ.
ً
اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻً
وﻗد ﺗﻧﺑﻬت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر ،إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون ،ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺳﻌت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أرﺿﯾﺔ
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ؛ ﻧظراً ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم،
ﻛﻣﺎ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻟدول اﻷطراف ﻹﯾﺟﺎد أﺳس ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﻟﺗﻛون ﻗﺎﻋدة ﻟﻣﻧطﻠق
ﺗﻌﺎون ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ،وﺑﻬذا اﻟﻔﻬم اﻟﻌﻣﯾق واﻟواﻋﻲ ﺑﺣدود اﻟدور واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
اﺳﺗﺿﺎﻓت ﻣﺳﻘط اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺿم
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،
ودوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ،ودوﻟﺔ ﻗطر ،وﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ،وﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌراق ،واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ،
وذﻟك ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﻧوﻓﻣﺑر ،1976وﻛﺎن وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﻗد اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ
ﻣﺳﻘط ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ اﺳطﻧﺑول
ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم .1976
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وﻗد أوﺿﺢ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس أﻣﺎم اﻟﻣؤﺗﻣر وﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
وﺿﻊ أﺳس ﻣﺗﯾﻧﺔ وﺻﻠﺑﺔ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻘرار وﺗﺄﻣﯾن أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗطور ﻣن أﺟل رﻓﺎﻫﯾﺔ ﺷﻌوﺑﻧﺎ...
أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول
ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ،وﯾﻬم ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺣﻛوﻣﺔ وﺷﻌﺑﺎً أن ﺗﺷﻬد ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ اﺳﺗﻘ ارراً وأﻣﻧﺎً داﺋﻣﯾن ﯾﻣﻬدان ﻟﻬﺎ
اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺗﺛﺑﯾت دﻋﺎﺋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ...واﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻛم ﻫذﻩ
إرﺳﺎء ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺛﻣر ﺑﯾن دوﻟﻧﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺷﻌوﺑﻧﺎ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً

واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً

وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
ً

ﺣﺗﻰ

ﯾﺳود

اﻷﻣن

واﻻﺳﺗﻘرار

واﻟرﺧﺎء")و ازرة

اﻹﻋﻼم،

ُﻋﻣﺎن.(106،105:2010،
وﻣﻊ أن ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟوزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟم ﯾﺗﻣﺧض ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل رواﺳب اﻟﺷك واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن إﯾران واﻟﻌراق واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ؛ إﻻ أن اﻟﻣؤﺗﻣر
ﻛﺷف ﺑوﺿوح رؤﯾﺔ ُﻋﻣﺎن واﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺣﻔظ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ٕواﯾران)اﻟﻣواﻓﻲ .(275.274:2010،وﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ،ﺳﻌت ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺻﯾﻐﺔ ﻋﻣل ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﺣﺗﻰ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺑﺎﻷﺣرف
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻘط ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع وزراء
ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺎرس ،1981واﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﻣﺎﯾو ﻋﺎم.1981
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وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺳﻌﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻠت ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻛﺎن ﯾﻬدف ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻛﯾﺎن ﯾﺣﻔظ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻟﻛن ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدي
ﻟﻸﻣن اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ،وﻟﻛن ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوﺳﻊ ﻟﻸﻣن
اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ...إﻟﺦ.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗزاز ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،وﺑﻌﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗرى أن اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻷطر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﻛّﻠﺔ ﻟﻪ ،وﺑﺎﻷﻫداف
اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ دون اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻋن رﻏﺑﺎت اﻟﺷﻌب ،ﻣن ﺣﯾث ﻧظرﺗﻪ
ﻟذاﺗﻪ؛ ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻵﺧر ،أو اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ ،وﻓق ﻣﻧظور ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻼب
أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟذات .وﻫﻲ ﺳﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن
ﺑﻣﺑدأ اﻟذات وﺗؤﻛدﻫﺎ داﺋﻣﺎً )اﻟﺑﻠﯾك .(96:2015،وﻗد أﺷﺎر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺗﺟذر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب أن اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻪ ﻧﻣط وﺟود وﻣرﺋﯾﺎت واﺗﻔﺎﻗﺎت ،وﻛل ﻣﺎ ﻫﻧﺎﻟك أن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻠد ﻋﺿو أن
ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ً
ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ ﺗﺣت ﺟﻧﺎﺣﻪ ،وﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدﺗﻪ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق رﺑطﺎً
اﻟﻣﻧطﻘﺔ")ﺟرﯾدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ.(2006/2/11 ،
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض ﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ إزاء ﻋدد ﻣن اﻷﺣداث
واﻟﺗطورات واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺣطﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺗﻌﺎرض
ً
ﺗﻔﺳﯾر ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
ﻣﻊ اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲﺑُ ﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﺣطﺎت:
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 -1اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت :1990وﯾُ ﻌد اﻟﺣدث اﻟذي أدى إﻟﻰ إﺣدى أﺑرز اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻋﺻﻔت ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﺻﺑﯾﺣﺔ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن أﻏﺳطس ﻋﺎم  1990ﻋﻧدﻣﺎ اﺟﺗﺎﺣت اﻟﻘوات اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻛوﯾت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻدﻣﺔ ،ﻟﯾس
ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌرب ﻓﻘط ،ﺑل ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ أﯾﺿﺎً ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر اﻟداﻋﻣﯾن ﻟﻠﻌراق ﻟﺛﻣﺎن ﺳﻧوات
ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن .1988-1980
وﻗد ﺷﻛّﻠت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺣدﯾﺎً ﺻﻌﺑﺎً ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻘد ﺗﺑﻧت داﺋﻣﺎً ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل
أﻣﻼ ﻓﻲ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑذل اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﻣﯾدة ً
ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﺧﻼف اﻟذي ﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻌراق واﻟﻛوﯾت ﺣول اﺳﺗﺧدام ﺣﻘول ﻧﻔط ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻛوﯾت ﺑﺈﻏراق ﺳوق اﻟﻧﻔط ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج؛ ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ظﻠت ﺑﻌﯾدة
ﻋن ﻫذا اﻟﻧزاع ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ذات ﺗﺷﻌﺑﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدﯾدة ﺑﯾن
اﻟدوﻟﺗﯾن واﻟﺷﻌﺑﯾن اﻟﺷﻘﯾﻘﯾن)اﻟﻣواﻓﻲ(299:2010،
وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺣد أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﺗزان ،ﻓﻲ ظل اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣواﻗف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻌراق
وﻣؤﯾد ﻟﻪ ،وزاد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ أن اﻟﻐزو ﺟﺎء ﺧﻼل ﺗرؤس اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﻠدورة اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد أﺑﻘت ُﻋﻣﺎن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﻧوات ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ ﻛل اﻟدول
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺳوًاء اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻧدت اﻟﻌراق ،أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎً ﺣﺎﺳﻣﺎً ﻣن اﻟﻐزو .وﻛﺎﻧت
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺟﻬداﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوازن أﻧﻪ أﺛﻣر ﻋن ﺑﻠورة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺣﻼ ﺳﻠﻣﯾﺎً ،وﻫﻲ أﻓﻛﺎر ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻘ اررات اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻟﻛﻧﻬﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق ً
ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻌراﻗﯾﺔ)اﻟﺑﻠﯾك.(107:2015،
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وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ،دﻋت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات
اﻟدوﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،1990/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل:
"إﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد اﻟﯾوم ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎﯾش
اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول واﻟﺷﻌوب ،واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺣﺳن اﻟﺟوار
ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ..إﻧﻧﺎ ﻧﻌﻣل داﺋﻣﺎً وﻓق ﻫذﻩ
اﻟﻣﺑﺎدئ ،وﻧﻣد ﯾد اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻧﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ّﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻧدﻋو ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ ﺣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟدول ﺑﺎﻟطرق
اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق؛ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻷزﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﯾﻘوم
ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﯾﻌﯾد إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن.(279،278:2010،
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ،إﻟﻰ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﻗوف ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ اﻟﻛوﯾت ٕواﺑراز
اﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ ،وﺿرورة ﻋودة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﻟﻬﺎ ،واﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻋدو ً
واﻟﺳﯾﺎدة إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت؛ إﻻ أﻧﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻟم ﺗﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌراق ،وﻫو "اﻷﻣر اﻟذي
ﺟﻌل ﻣن ﻣﺳﻘط اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﻠت ﻣﺑﻌوﺛﺎً ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﻌراﻗﻲ اﻷﺳﺑق
ﺻدام ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻣﻼً رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﯾوم  1990/8/6ﺑﻌد ﻏزو اﻟﻛوﯾت ،ﺛم
أرﺳل ﺻدام رﺳﺎﻟﺔ أﺧرى إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﯾوم  ،1990/8/15وﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﻘط أﯾﺿﺎً
ﺟرى اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻌراق واﻟطﻠب ﻣﻧﻪ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻛوﯾت وﻧﻘل وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻋرﺑﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌراق")اﻟﻣواﻓﻲ.(300:2010،
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ٕواﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣراك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟذي ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺧﯾﺎر
اﻷول ،ودﻋوﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،ﻓﻘد
وﻓﺎء
ﺷﺎرﻛت ﺑﺎﻟﺟﻬد اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ إطﺎر ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة ،وذﻟك ً
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛوﯾت ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺿواً ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﺗﻘطﻊ ﻓﯾﻪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق.
وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ،ظﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺻﺎر اﻟذي ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﻌراق ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،رﻏم
ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﻟﻘ اررات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ .وﺣرﺻت ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺳﻧوات اﻟﺣﺻﺎر ،اﻟﺗﻲ طﺎﻟت
اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻛل اﻟﺳﺑل ﻣن أﺟل رﻓﻊ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻧﻪ وﺗﺧﻔﯾف ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﻔط ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻐذاء اﻟذي أﺳﻬﻣت ﻓﻲ إﺻدارﻩ ﻓﻲ  ،1996ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺿواً ﻓﻲ
ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ،وﺑذﻟك ﺳﻠﻛت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣوﻗﻔﺎً ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌﻘل وﻣراﻋﺎة
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ .وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﺗطورات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺗوﺟﻬﺎتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ)ﺑوﺗﺷﯾش.(389:2007،
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ أﻏﺳطس  1990وﺣﺗﻰ
ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺑراﯾر  ،1991اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻋدة ﻣﻼﺣظﺎت ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺛر
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ،
وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ:
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أ .أﻋﻠﻧت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﻗوﻓﻬﺎ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ،ودﻋﻣت ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻠطﺗﻬﺎ
اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،واﻋﺗﺑرت اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻋدواﻧﺎً ﯾﺟب اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ.
ب.

دﻋت إﻟﻰ ﺿرورة ﺣل اﻷزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن اﻟﻌرﺑﯾﯾن ﻋﺑر اﻟﺣوار وﻣن ﺧﻼل اﻟطرق
اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،ووﻓﻘﺎً ﻟﻸﻋراف واﻟﻘ اررات اﻟدوﻟﯾﺔ.

ج.

ﺷﺎرﻛت ﺑﺎﻟﺟﻬد اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﺿﻣن ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة ،اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

د .ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻷزﻣﺔ ،وﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إﺟراء اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ ﺳﻌﯾﺎً ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻬﺎ.
ه .ﻋﺎرﺿت اﻟﺣﺻﺎر اﻟذي ﻓُرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﺑﻌد ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف
ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧﻔط ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻐذاء.
وﺑﻼ ﺷك ﻓﺈن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎءت ﻣﺗﺳﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاع ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺗﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار ،واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن
واﻷﻋراف اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘدرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘواتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ
ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق ،ﻣﻌﺑرة ﻓﻲ ذﻟك ﻋن اﻟﺻورة اﻟواﺿﺣﺔ ﻟﻣدى
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻻﺗزان ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ.
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 -2اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  :2013ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟدﻋوة
إﻟﻰ إﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ أﺣد أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر
ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﻧﺔ وﻋدد ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷﺧرى؛ ﺣﯾث ﻋﺑرت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ،وﺑﺧﻼف
اﻟﻌﺎدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ،ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن إﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن وزﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي.
وﺗﻌود ﺑداﯾﺔ اﻟدﻋوة ﻹﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون،
إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ  19دﯾﺳﻣﺑر  ،2011ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺎطب اﻟﻣﻠك اﻟراﺣل ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ﻣﻠك
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺧﻼل اﻓﺗﺗﺎح اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ،زﻋﻣﺎء دول اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻘوﻟﻪ" :ﻟﻘد
ﻋﻠّﻣﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻠّﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗﺟﺎرب أﻻ ﻧﻘف ﻋﻧد واﻗﻌﻧﺎ ،وﻧﻘول اﻛﺗﻔﯾﻧﺎ .وﻣن ﯾﻔﻌل ذﻟك ﻓﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ
ﻓﻲ آﺧر اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ...ﻟذﻟك أطﻠب ﻣﻧﻛم اﻟﯾوم أن ﻧﺗﺟﺎوز ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎون إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ
ﻛﯾﺎن واﺣد ﯾﺣﻘق اﻟﺧﯾر وﯾدﻓﻊ اﻟﺷر")ﺑن ﺻﻘر.(6:2014،
وﻗد أﺑدت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻻﺗﺣﺎد ،وذﻟك ﺧﻼل ﻣﻧﺗدى اﻷﻣن
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7دﯾﺳﻣﺑر  ،2013ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ
ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي( ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد
إطﻼﻗﺎً ،وﻻ ﯾﺑدو أن ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧطوة ﻣن ذﻟك
اﻟﺷﻛل ،ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﺻف ﺑﻬﺎ رﯾﺎح ﻋﺎﺗﯾﺔ ،وﻟﻛن إذا ﻣﺎ ﺣﺻل اﻻﺗﺣﺎد ،ﻓﻧﺣن ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
طرﻓﺎ ﻓﯾﻪ .ﻓﻣوﻗف ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر واﺿﺢ" )ﺻﺣﯾﻔﺔ
ً
وﺳﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ،ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﻛون
اﻟوﺳط اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ.(2013/12/8،
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وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﯾس اﻟرﻓضاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻔﻛرة اﻻﺗﺣﺎد ،ﺑﻘدر اﻟﺻدﻣﺔ ﻣن
ﺣدة اﻟطرحاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ،وﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب إذا اﺗﺟﻬت دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد ،ﻓﺎﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻗد ﻋﺎرﺿت ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وﻫذا اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن
ﻣﻌﻬوداً ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻬدوء ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وﻟﻌل
ﻫذﻩ اﻟﺣدة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺟدﯾﺔ طرح اﻟﻣﺷروع ﻫذﻩ اﻟﻣرة ،ﺣﯾث آﺛرت ُﻋﻣﺎن أن ﺗﻛون ﺣﺎزﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻷطراف اﻷﺧرى ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ ،ورﺑﻣﺎ
ﯾﻛون اﻹﺻرار ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة طرح اﻟﻣﺷروع ،رﻏم ﺗﻌﺑﯾر ُﻋﻣﺎن ﻋن رﻓﺿﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2011
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷﻌر أن ﺻوﺗﻬﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺳﻣوﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ.
وﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷروع اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻻﺑد ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ
ﻋدد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﺧﻠف ﻫذا اﻟﻘرار ،وﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ:
أ.

داﺋﻣﺎ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺄي ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ً
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت
واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﺗﺟﻧب اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻧﯾﻬﺎ ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻷﺧرﯾن ،واﻹﯾﻣﺎن
ﺑﺎﻟﺣوار واﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،وﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻣﺎﻫﻰ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟدول ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ أﺧرى ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد.ﻓﻌ ُ ﻣﺎن
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺟرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑدﻋوى اﻟوﺣدة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،واﻷﻣن
ﻣوﻗﻔﺎ ﺣذ ًار ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت
ً
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﺗﺧذت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
اﻟﻣﺻري ،واﻟﺳوري ،واﻟﻠﯾﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗدﺧﻠت ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻗطر،
ﻛل ﺑﻣﺎ ﯾرى أﻧﻪ ﯾﺣﻘق ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ
واﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺿﻐط واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدولٌ ،
وﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ)ﺳﻌﯾد.(6:2014،
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ب.

ﺗرى اﻟﺳﻠطﻧﺔ أن اﻟﺳﺑب اﻷول اﻟذي ﯾﻘف وراء طرح ﻓﻛرة اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﻟﻠﺗﺻدي ﻹﯾران ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﺑوادر اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻧووي ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟدول داﺋﻣﺔ
اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،أي أن اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﺷروع اﻻﺗﺣﺎد ﻫو ﺧﺎرﺟﻲ،
وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻟﻣواﺟﻬﺔ إﯾران .وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺧرى أو ﺟدﯾدة ﻟدول
طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻟن ﻧﻛون طرﻓﺎً
اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ً
ﻓﯾﻬﺎ ...ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻧﺄى ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ...إﻧﻧﺎ ﻓﻲ داﺧل ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون وﺧﺎرﺟﻪ ،ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﻘوة ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﺗﻌﺳﻛر اﻟﻧﺎس ﻣن أﺟل اﻟدﺧول ﻓﻲ
ﺻراﻋﺎت")ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة ،ﻟﻧدن.(2013/12/8،
وﻋﻣﺎن ٕوان اﺗﻔﻘت ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷﺧرى ﺣول اﻟﺗﻬدﯾد اﻹﯾراﻧﻲ؛ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ
ُ
اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ ﺗﻠك اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد ،وﺗرى أن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻷﻣﺛل ﻫو
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ إﯾرانٕ ،واﺑﻘﺎء ﻗﻧوات اﻟﺗواﺻل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻫﻲ
اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺣﺗواء ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد وﺗﺣﯾﯾدﻩ.

ج.

ﺗرى ُﻋﻣﺎن ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺳﯾف اﻟﻣﺳﻛري )ﻧﺎﺋب اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(" ،أن ﻣﺷروع اﻟوﺣدة ﺳﺎﺑق ﻷواﻧﻪ ،وأن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر
ﺗﺗوﯾﺟﺎ
ً
ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻟم ﯾﺗم إﻧﺟﺎزﻫﺎ .ﻓﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻻﺗﺣﺎد
ﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ،وأن ﯾﺳﺑﻘﻬﺎ ﻣﺷوار طوﯾل ﯾﻬدف إﻟﻰ
ﻣواءﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﯾن
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء .أﻣﺎ اﻟﻘﻔز ﻧﺣو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ دون اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﺳﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻓﺷل
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اﻟﻣﺷروع ،ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ذﻟك ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
اﻟﻣﺷﺗرك")ﺳﻌﯾد.(7:2014،
وﻗد ﻋﺑر اﺑن ﻋﻠوي ﻋن ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ" :ﻓﺷل ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ...ﻷﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣرﺗﻛزات ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ،أي
اﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ...واﻟﺳﺑب أﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ داﺋﻣﺎً ﻧﺗرك اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺳﺎرع اﻷﺣداث
ﻧﺑدأ ﻓﻲ ﺑﺣث أﻧواع وأﻧﻣﺎط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك")ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻧدن.(2013/12/8،
د.

اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺣول ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺻور ﻗﯾﺎم اﺗﺣﺎد وﻧﺟﺎﺣﻪ؛ وأﺑرز ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﺗﻌﺎرض اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺗدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﯾن اﻟﻣﺻري واﻟﻠﯾﺑﻲ ،ﻛﻣﺎ
أن ﻣﺷروع اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﺷل ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب
أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻹﻣﺎرات واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺣول ﻣﻘر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ.
وﻣﺎ ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗوﻗﯾت ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد،
ﺳﺑﯾﻼ إﻟﻰ اﻟﺣل ،ﻫو أن ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت
ً
وأن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻻ ﺑد أن ﺗﺟد
ﺗﻔﺎﻗﻣت ،وظﻬرت ﻓﻲ أﺑرز ﺻورﻫﺎ ﺧﻼل أزﻣﺔ ﺳﺣب ﺳﻔراء ﻛل ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻣن ﻗطر ﻓﻲ ﻣﺎرس ،2014
ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗطور إﻟﻰ ﻗطﯾﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن
اﻟدول اﻟﺛﻼث وﻗطر ﻓﻲ ﺷﻬر ﯾوﻧﯾو ﻣن ﻋﺎم .2017
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ه.

اﻟﺧﺷﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﻗ ارراﺗﻬﺎ ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد أن ﺗﻛون
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻗد ﻓﻛرت ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟظروف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺿطرﺑﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻧدﻻع ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺛورات ،واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ،ﻛﻲ
ﺗدﻓﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺷرﯾﻛﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻧﺣو ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻷﻣﻧﻲ ،واﻟﻌﺳﻛري ،ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة .وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن أﻗرب
اﻟطرق إﻟﻰ ذﻟك ﻫو اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،اﻟذي ﻫو اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛوﻧﻔدراﻟﻲ ﯾﻌطﻲ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻷﻣﻧﻲ ،واﻟدﻓﺎﻋﻲ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ً
اﻟرﯾﺎض دوراً ﻗﯾﺎدﯾﺎً أﻛﺑر ﻣﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﺋم
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘل اﻟﺗﻌﺎون اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً إﻟﻰ طور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔدراﻟﻲ أو
اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﻲ .ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﯾﻔﻛر ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻔﻛﯾر ،ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺗرﺳﯾﺧﻪ ،ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻬﺎ اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﻛﺑرى ﺿﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ.
وﻟﯾس ﺑﻣﺳﺗﺑﻌد أن ﯾﻛون ﻫﺎﺟس اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻫو اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ إﻋﻼن
رﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗﺎم ﻟﻣﺷروع اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ورﺑﻣﺎ ﻫو أﯾﺿﺎً اﻟذي دﻓﻊ دوﻻً ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ أﺧرى،
ﻛﺎﻹﻣﺎرات ،إﻟﻰ اﻟﺗرﺣﯾب ﺑﻪ ،وﻟﻛن ﺑﺗردد واﺿﺢ)ﻋﺑداﷲ.(9:2014،
وﻟﻌل اﻟﺗﺧوف ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ورﻏﺑﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ،واﻟﺣرص
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻷﻛﺛر
ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ رﻓض ﻓﻛرة اﻻﺗﺣﺎد ،ﻷن اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻪ ﺑﻼ ﺷك ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺑﻧﻲ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ﻋوﺿﺎً ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻟﻠﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ
اﻷﻛﯾدة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻷﻛﺑر واﻷﻛﺛر ﻧﻔوذاً ﺑﯾن اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ،أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ،ﻻ ﯾﻌﺎرض إﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد
ءا ﻣﻧﻪ ،وذﻟك ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي ،اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑل ﯾرﻓض أن ﯾﻛون ﺟز ً
ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﻧدﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل:
"ﻣوﻗﻔﻧﺎ إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻟﯾس ﺳﻠﺑﻲ ،ﻷﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻣﻧﻊ اﻻﺗﺣﺎد ،ﻣﻊ أن ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أن ﻧﻣﻧﻌﻪ ،ﻷن ﻗ اررات
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع...إذا أﻗﺎﻣوا اﻻﺗﺣﺎد ،ﻟن ﻧﻛون ﻋﺿواً ﻓﯾﻪ ،وﻟن ﻧﻛون ﺟزءاً
ﻣﻧﻪ")ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻧدن.(2013/12/8،
وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻛذﻟك ،أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻛرة اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻫو
ﻣوﻗف ﺛﺎﺑت ﻟدى ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘراراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ وﻟﯾس ﺟدﯾداً ،ﻓﻘد ﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋن اﻟرؤﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1986ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :اﻟرؤﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ
اﻻﺳم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺟﻠس ،اﻟﻣﺟﻠس ﻫو ﻟﻠﺗﻌﺎون وﻟﯾس اﺗﺣﺎداً  ..إﻧﻣﺎ ﯾﺗطور ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺷﻲء اﺳﻣﻪ
وﺣدة")اﻟﺑﻠﯾك.(96:2015،
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾظﻬر أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺟﺎء ﻣﻌﺑراً ﻋن اﻟرؤﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻣﺗﺳﻘﺎً ﻣﻊ ﺳﻣﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺻراﺣﺔ ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻋﺑرت ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﺑﻛل وﺿوح ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗرﻏب
أن ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣن اﻻﺗﺣﺎد ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟدﻋوة إﻟﯾﻪ ﻣوﺟﻬﺔً ﺿد طرف ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻻ ﺗﻘﺑل
أن ﯾﺗم ﺟرﻫﺎ ﻟﺗﻛون طرﻓﺎً ﻓﻲ أي ﺻراع ﻣن ﺻراﻋﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ظل ﺗدﺧل ﺑﻌض
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،ودﻋﻣﻬﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻷطراف ﻓﻲ
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬوﯾﺗﻬﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
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 -3اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ  :2015ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣد أﻫم اﻟﻣﻠﻔﺎت
اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن واﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﻓﻲ
ً
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت
ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ؛ ﻧظراً ﻻﺧﺗﻼف اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻣﻊ
اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻬﺎ.
وﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﷲ )اﻟﺣوﺛﯾﯾن( ﺑﺣراك ﻣﺳﻠﺢ ﺿد
ﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑدرﺑﻪ ﻣﻧﺻور ﻫﺎدي ،أدت إﻟﻰ ﺳﯾطرة ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣوﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻌﺎء ﻓﻲ 21
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﺗﻣﺑر ،2014وﻓرﺿﻬم ﻟﺷروطﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﺗﻔﺎق "اﻟﺳﻠم واﻟﺷراﻛﺔ" ،اﻟذي ﺟﺎء ً
اﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑﻌوث اﻷﻣﻣﻲ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟﯾﻣن )ﺟﻣﺎل ﺑن ﻋﻣر( ﻣﻊ اﻟﺣوﺛﯾﯾن ،واﻧﺻﺎﻋت ﻟﻪ اﻟﻘوى
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟرﺋﯾس ﻫﺎدي دون إﺑداء اﻟرأي ،ﺳوًاء ﺑﺎﻟرﻓض أو اﻻﻣﺗﻧﺎع)ﺑﺎذﯾب.(152:2017،
اﺗﺧذت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻗ ارراً ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،وذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔً
ﻟدﻋوة اﻟرﺋﯾس ﻫﺎدي ،ﺑﺣﺟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ،وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣوﺛﯾﯾن ،وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم( .وﺑدأت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ  26ﻣﺎرس  2015ﺑﻘﯾﺎدة
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺣﺎﻟف ﻣن ﻋﺷر دول ،ﺑﺣﺟﺔ إﯾﻘﺎف ﺗوﺳﻊ اﻟﺣوﺛﯾﯾن،
ٕواﯾﻘﺎف اﻟﺗدﺧل اﻹﯾراﻧﻲ ﻟدﻋﻣﻬمٕ ،واﺟﺑﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻛل اﻟﻘوى
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻛﺎﻣل وﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ)ﻣوﺳﻰ.(139:2015،
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ أن ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻫو ﺷﺄن داﺧﻠﻲ ﯾﻣﻧﻲ ،وأن
اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻋن ﻋﺑر اﻟﺣوار ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﯾن ،ﻟذﻟك ﻓﻘد
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن
ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم".
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وﺗﺑﻌﺎً ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻋﺗﺑرت اﻟﺳﻠطﻧﺔ أن اﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﯾﻣن داﺧﻠﯾﺎً ،وﻻ ﯾوﺟد
ﻣؤﺷر ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻋﺗداء ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣن دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺿﻣن "ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم"
طرﻓﺎ ﻓﻲ أي ﺻراع داﺧﻠﻲ ﻓﻲ
ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﺗرﯾد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن أن ﺗﻛون ً
دوﻟﺔ أﺧرى ،وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث اﻋﺗداء ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣن دول
ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻟﻠﻛوﯾت ﻓﻲ  2أﻏﺳطس ،1990
وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺣﯾث إﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ درع
اﻟﺟزﯾرة .ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﺗﺑﻧﻰ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟرؤﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻣوﻗف دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷﺧرى ،وﺑﺻﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻋدم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻣن
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺻﻧﻌﺎء إﻟﻰ ﻋدن)اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ.(312:2016،2015
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
ً
وﺗﺑرر اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻷي طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،وﻋدم
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرى ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣن ﻣن واﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
ﻋﻣﻘﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎً ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ.
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،واﻟرواﺑط اﻷﺧوﯾﺔ ،وﺗرى أن اﻟﯾﻣن ،ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ،ﯾﻣﺛّل ً
ﺗﻔﺿل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ واﺣدة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ،
ﻟذﻟك ﻓﺄﻧﻬﺎ ّ
وﺣﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑول ﺑﻔﻛرة اﻟﺣوار ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻧﻬﺎ ،ﺑدﻻً ﻣن اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻌدﻩ
"ﺻراﻋﺎً ﻣﻔﺗﻌﻼً " ﻟن ﯾؤدي إﻻ إﻟﻰ إﺷﺎﻋﺔ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺗﻧﺎﺣرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻠطﺔ)اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.(11:2015،
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ )اﻟﺳﯾد
أﺳﻌد ﺑن طﺎرق آل ﺳﻌﯾد( ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟوزراء ﻟﺷؤون اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻓﻲ ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ ﺑﻣﺻر ﻓﻲ  28ﻣﺎرس  ،2015ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
أن ﺗﻠﻌب دور اﻟوﺳﯾط اﻟﻧزﯾﻪ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،ﻧظراً ﻟوﻗوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ واﺣدة ﻣن
اﻟﺟﻣﯾﻊ ،ﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن .وﻗد دﻋت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺿرورة وﻗف إطﻼق
اﻟﻧﺎر ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ،وﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار ،ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻟم ﯾﻛن ﻏرﯾﺑﺎً ﻋدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم؛ ﻓﻔﻲ
ً
ﺗﺻرﯾﺣﺎت إﻋﻼﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21إﺑرﯾل  ،2015ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن )ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي( ﯾﻘول" :إن ﻫﻧﺎك أﺳﺳﺎً ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻋدم
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم ،وأن ﻫذﻩ اﻷﺳس ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﺣل إﻻ
ﺑﺎﻟﺳﻠم ،وﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾدﻋو ﻻﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب آﺧر إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺣوار ...إن ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ﻻ ﺗرﯾد أن ﯾﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﺷﺗرﻛت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود
اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺟﯾﺎﺷﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ُﻋﻣﺎن واﻟﯾﻣن ،واﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب")اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ.(312:2016،2015
وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ،أن اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن
اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﻫو ﻣوﻗف اﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ وﻟﯾس اﻟﺳﻠﺑﻲ ،وﻫو اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ
أي طرف ﻣن أطراف اﻟﻧزاع ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ ،وﯾﻛون ﺟزءاً
ﻣن اﻟﺣل ،ﻋﺑر اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣوار ،واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ.
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وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻟﻌﺑت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻷول ﻟﻸزﻣﺔ أدوا ًار ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺣدﯾداً ،واﺳﺗﻘﺑﻠت ﻗﯾﺎدات ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺗﻲ اﻟﺣوﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﻘد ﻟﻘﺎءات
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن .وﻫذا ﻣﺎ ﻣﻧﺢ ُﻋﻣﺎن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺟﻬود اﻟﺗﻬدﺋﺔ،
واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ
اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗرى ﻓﯾﻪ ُﻋﻣﺎن أن اﻟﺗزام ﺟﺎﻧب طرف ﺳﯾﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
اﻟطرف اﻵﺧر ،وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺿل داﺋﻣﺎً أن ﺗﻠﻌب دور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ،
وﺗﺄﻛﯾداً ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘد ﺣﻘﻘت ﻟﻘﺎءات ﻣﺳﻘط ﺑﻌض اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺳﺎر إﻗﻧﺎع اﻟﺣوﺛﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ﺟوﻻت ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ وﺗﺷﺎورﯾﺔ ﻣﻊ وﻓد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ)ﺑﺎذﯾب.(153:2017،
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف ،واﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧت
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرى ،واﻟوﻗوف
ﻣﻊ ﺳﯾﺎدة اﻟدول ،ورﻓض اﻻﻧﺣﯾﺎز ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت إﻟﻰ أي طرف ،واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋن
طرﯾق اﻟﺣوار واﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ورﻓض اﻻﻧﺟرار إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎور واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛواﺑﺗﻬﺎ وﺗﺗﺳق ﻣﻊ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ.
واﻟﻣﻼﺣظ ،أﻧﻪ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ واﺟﻬﺗﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﻣن اﻧﺗﻘﺎدات
ﺑﺳﺑب ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ
اﻷزﻣﺎت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ،واﺧﺗﺎرت أن ﺗﻛون طرﻓﺎً داﻓﻌﺎً ﻣن ﺳﺑﯾل ﺣﻠﻬﺎ ،ﺑدﻻً ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﻧﺣﺎزة إﻟﻰ
ﺟﺎﻧب أﺣد أطراﻓﻬﺎ .وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎرياﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ واﻟﻌرﺑﻲ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌرﺑﻲ
اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻋﺗزازﻫﺎ ﺑﻌروﺑﺗﻬﺎ ،وﺑﺻﻔﺗﻬﺎ واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ ﺟﺎء اﻧﺿﻣﺎم ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  29ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،1971وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻌت إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل.
ٍ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻋﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ
ً
وﻧظ ًار ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر وﺗﺄﺛر ﻣﺗﺑﺎدﻟﯾن؛ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ دو ًار
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺣد أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دراﺳﺔ ﺳﻠوك
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠطﻧﺔ أن اﻟوﻗوف ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن
اﻟﺗﻔرﯾط ﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .وذﻟك ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 1973/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :إﻧﻧﺎ ﺟزء ﻣن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗرﺑطﻧﺎ وﺣدة اﻟﻬدف واﻟﻣﺻﯾر ﻗﺑل أن
ﯾﺟﻣﻌﻧﺎ ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﻻ ﻟﺑس ﻓﯾﻪ وﻻ
ﻏﻣوض .وﻗد أﻋرﺑﻧﺎ ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﻧﺎ ﻣﻊ إﺧواﻧﻧﺎ اﻟﻌرب ﺑﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ،وﺳﻧﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎً ﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﺣق
اﻟﻌرﺑﻲ ﻧدﻋﻣﻪ ﺑﺎﻟدم واﻟﻣﺎل ،وﻧﺳﺎﻧدﻩ ﺑﻛل طﺎﻗﺎﺗﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌود اﻟﺣق إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻪ ،وﺗرﺗﻔﻊ أﻋﻼم اﻟﻧﺻر
ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس ﺑﻌون اﷲ" )و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن ،(52:2010،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣﻣل إﺷﺎرة ﺻرﯾﺣﺔ إﻟﻰ أن
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ُﻋﻣﺎن ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻘوم أوًﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﻘود إﻟﻰ وﺣدة اﻟﻬدف واﻟﻣﺻﯾر .وﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔً ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺛﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وأن اﻟوﻗوف
ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗﻣﻪ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲﺗَﻌ ُ ﱡد اﻟﻌروﺑﺔ أﺣد أﻫم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ.
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وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ،أن ﻣواﻗف ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺣﯾﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم
اﻷول ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗرﻓض اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻗﺑل أي طرف ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1974ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :أﻣﺎ
ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻓﻘد أﻋﻠﻧﺎﻫﺎ ﻛﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ،وﺳﻧظل ﻧﻌﻠﻧﻬﺎ،
أﻧﻧﺎ ﺟزء ﻣن اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﻧطﻠق ﻣﺻﻠﺣﺗﻧﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وﻗد وﺿﺣت اﻟﺻورة أﻣﺎﻣﻧﺎ
ﺗﻣﺎﻣﺎً ،وﻋرﻓﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣﺗواﺻل ﻓﻲ ﺳﻧوات أرﺑﻊ ﻣوﻗﻊ ﻗدﻣﻧﺎ ،وﻗد وﺿﻌﻧﺎﻫﺎ ووﺟﻬﻧﺎﻫﺎ وﺟﻬﺔ
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺻﻣﯾم إرادﺗﻧﺎ ،ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣن أي دوﻟﺔ ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎﻧﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،واﺣﺗرام
ﺳﯾﺎدﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﺳﻣﺢ ﺑﺄي ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻧﺎ ،وﻧرﻓض أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ أو ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(65:2015،
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﻻ ﺗﻘﺑل أن ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن
ﻗﺑل أي طرف ﻛﺎن ،وأن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ
وﺗدﺧل
وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ .وﺗﻌﺗﺑر أن أي ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣس ﺑﺳﯾﺎدﺗﻬﺎّ ،
ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﺑﺎدئ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎﻓظ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘراراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﺣﺗرام ﻟﻶﺧر داﺋﻣﺎً ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ ،وأن
ﻛل ﺑﻠد ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ،ورأﯾﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻋدﯾدة ،ﺳﯾﺄﺗﻲ ذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷب ﺧﻼﻓﺎت
ﺑﯾن ﺑﻠدﯾن ﻋرﺑﯾن ﻓﺄن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻻ ﺗﻣﯾل ﻟطرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧر ،ﺑل ﺗﺗﺧذ اﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ
وﺗﺣﺎول ،ﻣﺎ أﻣﻛن ،أن ﺗﻘرب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻷطراف ودون أي ﺻوت ﻣرﺗﻔﻊ ،ﺑل إن ذﻟك ﯾﺗم
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ﺑﻬدوء وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ .ورﺑﻣﺎ ﺑﻬذا ﻛﺎﻧت ُﻋﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت ﺗﺣﺎﻓظ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻧزاع)اﻟﺑﻠﯾك.(102:2015،
ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدول
ً
ﻛﻣﺎ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻗد اﺗﺧذت ﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺻراﺣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧذ ﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إزاء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻛل وﺿوح ،وﻣن دون ﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻷي طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أن ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻋدم اﻟﺻراﺣﺔ ،وﻋدم اﺗﺧﺎذ
ﻣواﻗف واﺿﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﻣواﻗف اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻔﺷل
اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك.
وﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ﻓﻲ ﺣدﯾث ﻟﻪ ﻋن اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ،
ﺑﻘوﻟﻪ" :أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ،ﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻣن ﻗﺑل ،ﻫﻲ أﻧﻪ ﺑﯾن اﻟﻌرب ﻣن ﻻ ﯾﺣﺑذ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﺷﺗركٕ ،واذا ﻧظرﻧﺎ ﺣوﻟﻧﺎ ﺳوف ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫم ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﺑذون اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ،ﺛم
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ،واﻟﺷﻌﺎرات ،واﻟﻣزاﯾدات ﻣن
ﺗﻘدﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟرﻓض ،إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺻﻣود ،إﻟﻰ رﻓض اﻟرﻓض ،وﺻﻣود اﻟﺻﻣود ،إﻟﻰ آﺧرﻩ؟!...
ﻗﺳﻣﺎ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾرﯾد أن ﯾﺟﺎري اﻟﻛل ﻓﻲ وﻗت واﺣد ،وﻻ ﯾرﯾد
أﻣﺎ اﻟﺷﻲء اﻵﺧر ﻓﻬو أن ً
ﻫدام؛ ﻷﻧك ﺑذﻟك ﺗﺟﺎري ﻣن ﻫو ﻋﻠﻰ ﺣق ،وﻣن
أن ﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎً ﺻرﯾﺣﺎً ،وﻫذا ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدي ﻋﻣل ّ
ﻫو ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺣق ،وﻣن ﻫو ﻋﻠﻰ ﺻواب ،وﻣن ﻫو ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ ،وﻫذا ﺑﻛل ﺻراﺣﺔ ﻫو اﻟﻬدم ﻻ
ﻧﻘﻼ ﻋن أﺑودﯾﺔ.(59:1998،
اﻟﺑﻧﺎء") ً
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣداث واﻟﺗطورات واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﺛواﺑﺗﻬﺎ وﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻣدى اﻷﺛر
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اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲﺗَﻌ ُ ﱡد اﻟﻌروﺑﺔ أﺣد أﻫم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،وأﻫﻣﻬﺎ:
 .1اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر  :1978وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد أﻫم اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣوﻗﻔﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣوﻗف
ً
أﻟﻘت ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ،واﺗﺧذت ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﺣﺗرام ﺣق أي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﺗرى ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻧﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗطﻊ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل
أﻧور اﻟﺳﺎدات ،ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1978وﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺳﻼم
ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1979وﻧﻘل ﻣﻘر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﺗوﻧس؛ إﻻ أن
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن رﻓﺿت ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺻر ،وﻫو ﻣﺎ اﻟﺗزﻣت ﺑﻪ اﻟﺳودان واﻟﺻوﻣﺎل ﻓﻘط
ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﻧﺔ .وﻫﻧﺎ ﻗﺎل اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾﻧذاك:
"ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺳﻼم اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻘط ﺧطوة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻗﯾد اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋم وﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط")ﻣرﻛز
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.(311:2016،
وﯾرﺟﻊ اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟذي دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ رﻓض ﻗ اررات ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ
ﺑﻐداد ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ،1978واﻟذي اﺗﺧذ ﻗ ارراً ﺑﻘطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺻر وﺗﺟﻣﯾد ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻧﻘل ﻣﻘر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﺗوﻧس ،ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺿرورة اﺣﺗرام
ﺣق ﻣﺻر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻧﺳب ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ،
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وﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺣﻘوق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﺗﺣﻔظ ﻟﻪ ﻛراﻣﺗﻪ .وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم
ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﺳم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ،واﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻌدم
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرى.
ّر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ﻋن ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن اﻟﺧطوة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ
وﻗد ﻋﺑ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1979/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﺷﻬد أول ﺧطوة
ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق ﻧﺣو اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧطوة ﻛﺎﻓﯾﺔ،
ﻓﻠﯾس اﻟﺳﻼم وﺣدة ﻫو اﻟﻣﻬدد ﺑﺎﻟﺧطر ،ﺑل إن اﻟﺧطر ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم إﺻﻼح اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ
ارﺗﻛﺑت ﺑﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ،وﻋدم وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻶﻻم واﻟﻣﺻﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﺑﻪ .وﻫذﻩ
ﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ،وأن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻌﯾد ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻛﺎﻣل
ﺣﻘوﻗﻪ وﺗﺣﻔظ ﻟﻪ ﻛراﻣﺗﻪ .ﻓﻼ ﻋﻧﺎد إﺳراﺋﯾل وﺗﺻﻠﺑﻬﺎ وﺗﺣدﯾﻬﺎ ﻹرادة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻻ اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣؤذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أوﻟﺋك اﻟذي ﯾرون أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾﺟب أن ﺗﻘف
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ،وﻟذا ﻓﺈن ُﻋﻣﺎن ﺗﻌﻠن ﺑﺻراﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺗؤﯾد ﺑﻘوة أﯾﺔ ﻣﺑﺎدرة ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
أي زﻋﯾم ﻋرﺑﻲ ،أو أي زﻋﯾم آﺧر ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ")و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن.(128:2015،
واﻋﺗﺑرت اﻟﺳﻠطﻧﺔ أن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر ﻻ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌرب ،ﺑل ﺗﺷﻛّل
ﻋﺎﺋﻘﺎً أﻣﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﺗوﺣد ﺟﻬودﻫﺎ
وﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .وﻫو ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﯾﻪ
اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1978/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :إن وﺣدة اﻟﻬدف ،واﻟوﻻء اﻟﺛﺎﺑت اﻟذي ﻻ
ﯾﺗزﻋزع ،ﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻫﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ
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اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ ،ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻧﺣنﻛﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﯾن ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ،وﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﯾق ﻟم ﺗﻛن أﺣوج إﻟﻰ اﻟوﺣدة أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ أﺣوج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﯾوم؛ ذﻟك ﻷن
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻧﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳرح اﻟدوﻟﻲ ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد ﻣﻧﺎ أن ﯾﺑذل
ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻩ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﺷﻌوﺑﻧﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن دﯾﻧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺣﻧﯾف)ﺣﻣودي.(392.391:1992،
وﯾﺷﯾر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس إﻟﻰ أن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻟﻛن ﯾﺟب أن
ﯾﺗم ﺣﻠﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار ﻓﻲ إطﺎر روح اﻷﺧوة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :وﻛﻣﺎ ﻫﻲ
اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷي أﻣﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻘﻊ ﺧﻼﻓﺎت ،وﺳﺗظل ﺗﻘﻊ ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻵراء
ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن أﻋﺿﺎء أﻣﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻟﻛل ﻋﺿو اﻟﺣق ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺑر ﻋن آراﺋﻪ ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ
ﻧﺷﺄت اﻟﺧﻼﻓﺎت ،ﻟﻛن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳم ﺑروح اﻷﺧوة اﻟﺻﺎدﻗﺔ واﻟﻣﻧزﻫﺔ ﻋن اﻟﺣﻘد
واﻟﺿﻐﯾﻧﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓس ،وأن ﺗﻛون ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﻌزم ﻣﺷﺗرك ﺻﺎدق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻵﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻧﺻﺑو إﻟﯾﻬﺎ
ﺟﻣﯾﻌﺎً ،وﻋﻠﻰ زﻋﻣﺎء ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ أن ﯾدرﻛوا ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺑﻌد اﻵن ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻻﻧﺣطﺎط إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراﺷق ﺑﺎﻟﺗﻬم ،واﻓﺗﻌﺎل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ،واﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗدﻫور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن دوﻟﻬم ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﺣوال ﻛﺛﯾرة ﻛﺎد اﻟﻧﺻر أن ﯾﻛون
ﺣﻠﯾﻔﻧﺎ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺑث أن أﻓﻠت ﻣن أﯾدﯾﻧﺎ ﻟﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﯾدي أﻋداﺋﻧﺎ ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت
واﻟﻣواﻗف")اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ(392.391:1992،
وﯾﺣذر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻣن أن ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑل
ﻣﺳرﺣﺎ ﻟﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق
ً
أﻧﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟدول اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول" :إن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ،ﻫو ﺗرى ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت
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واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺷﻘﯾق وﺷﻘﯾﻘﻪ؟ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء إﻻ أن ﯾﻧظر ﺣوﻟﻪ ﻟﯾﻘف ﻋﻠﻰ
اﻟﺟواب ،أن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻫم أوﻟﺋك اﻟذي ﯾطﻣﺣون إﻟﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟم ،وذﻟك ﺑﺟﻌل ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺳرﺣﺎً ﻟﻠﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻣﺣﻬم")اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ(392.391:1992،
وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻗﺎدت ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل
اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر ،وﺗﺧﻠﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ أﺿﻌف ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ
إﺳراﺋﯾل ،ﻋﺑر ﻗﻧوات دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺳرﯾﺔ وﻋﻠﻧﯾﺔ ،ﺟﻬوداً ﺿﺧﻣﺔ واﺗﺻﺎﻻت ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق إﺟﻣﺎع
ﻋرﺑﻲ ﺣول اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﺷﯾﺔ اﻹﻋداد ﻟﻣؤﺗﻣر
ﻓﺎس  ،1981اﻟذي ﺷﻬد طرح ﻣﺑﺎدرة اﻷﻣﯾر ﻓﻬد )وﻟﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﺳﻌودي آﻧذاك( ،اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت
ﻣدﻋوﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ
ً
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺷروع ﺳﻼم ﻋرﺑﻲ ﻗدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﯾﻌﻛس ﺗوﺟﻬﺎً ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺣل اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺟﻬﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﺻﯾﻐﺔ ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد ﻣن
ﺟﻬﺔ أﺧرى)اﻟﺣﺿرﻣﻲ واﻟﻘطﺎطﺷﺔ.(218:2007،
وﻋﻠﯾﻪ؛ ﻧﺟد أن اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺣﯾﺎل أزﻣﺔ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣﻊ ﻣﺻر ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻓض ﻣﻘررات اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد ،واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣل ﻋن طرﯾق
اﻟﺣوار ،وأن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت وﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻫو
ﻣوﻗف ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻬﺎ،
واﻟذي ﯾﺷﻛّل أﺣد أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن ذﻟك اﻟﻣوﻗف ﯾﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺑب اﻹﯾذاء
واﻹﺿرار ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ أي دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻗﯾم اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
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ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن إﯾﻣﺎن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﺗرى اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻧﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،واﻋﺗﺑﺎر
ﻗ ارراﺗﻬﺎ ﺷﺄن ﻣﺻري داﺧﻠﻲ ،وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ أﺻﯾل ﻣن
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
 .2اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ) :(1988-1980وﺗﻌد أﺣد أﻫم اﻟﻣﻔﺎﺻل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ؛
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ًا
ﻧظراً ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟذي ﺗطل
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳواﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻋوام ﺑدءاً ﻣن ﺷﻬر أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر
 1980وﺣﺗﻰ  20آب /أﻏﺳطس  ،1988ﻣﻣﺎ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ،ﺗﺣﺎﻓظ ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،وﺗﻘﻠل ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺣرب ﻋﻠﯾﻬﺎ.
وﺗﻣﺛﻠت دﻗﺔ اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ وﺻﻌوﺑﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺑذﻟﻬﺎ ﻷﻗﺻﻰ درﺟﺎت
اﻟﺣرص ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ،واﻟﺗﺻدي ﻷﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ،ﻣن
ﺟﺎﻧب أي طرف ،ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﺄراﺿﯾﻬﺎ وﻣﯾﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻓﻲ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ طﯾﺑﺔ ووطﯾدة وﻣﺣط ﺛﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ،ﻣﻊ اﻟﺟﺎر اﻹﯾراﻧﻲ اﻟذي
ﻣﯾﻼ ﺑﺣرًﯾﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز
ﺗﺑﻌد أراﺿﯾﻪ ﻋن اﻷراﺿﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺣو ً 20
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﻣراﻋﺎة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق ﻛدوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗرﺑطﻬﺎﺑﻌ ُ ﻣﺎن ﻋﻼﻗﺎت
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن وﻗوع اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻌراق ﻣن ﺑواﺑﺔ وﺣﯾدة ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺑﺣﺎر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ)اﻟﻣواﻓﻲ.(288.274:2010،
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ٕوازاء ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ،وﻧظ ًار ﻟدﻗﺔ اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ وﺻﻌوﺑﺗﻪ؛ ﻓﻘد اﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋدة
ﺗداﺑﯾر ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺣرب أو ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر اﻟﺣد ﻣن أﺿرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ُﻋﻣﺎن واﻟﻣﻧطﻘﺔ ،واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ،وﺗﺗﻣﺛل أوﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ
اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف اﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺻراع ،وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ أي طرف ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،وﻫو ﻣوﻗف ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎدةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺣرب.
وﺟﺎء اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﻧﺳﺟﻣﺎً ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑطرﻓﻲ اﻟﺻراع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺷﻛل داﺋم.
وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي رﻓﺿت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﺣزم أي ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺗﺟﺎوز أو
اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻣﯾﺎﻫﻬﺎ أو أﺟواﺋﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز أو ﻏﯾرﻩ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت
ﻧﻔﺳﻪ رﻓﺿت اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﺎﺋرات اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧزول ﻓﻲ أراﺿﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗزود ﺑﺎﻟوﻗود ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺿرب
ﺟزﯾرة ﺧرج اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺷرق ﻣن ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز؛ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﻧب اﻟﺗورط ﻓﻲ اﻟﺣرب ﺑﺄي ﺷﻛل
ﻣن اﻷﺷﻛﺎل .وﻟم ﯾﺣل ذﻟك دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣﻔﯾد ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌراق ٕواﯾران ،أﻓﺎدت ﻛﻼ
اﻟطرﻓﯾن ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻧﻘل ٕواﯾﺿﺎح وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وأطراف دوﻟﯾﺔ ٕواﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أﺧرى)اﻟﻣواﻓﻲ.(297.274:2010،
وﻗد دﻋت ُﻋﻣﺎن طرﻓﻲ اﻟﺻراع إﻟﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾن،
وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ دﻋت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ
اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرب اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ،وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎح ﻗﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣﺳﻘط ﻋﺎم  ،1985ﺣﯾث ﻗﺎل" :ﻟﻘد أوﻟﻰ ﻣﺟﻠﺳﻧﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﺑﯾراً ﺑوﺿﻊ
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ﻣﺧﻠﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ،وﺑذﻟت دوﻟﻧﺎ ﻛل
ً
ﺣد ﻟﻠﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،وأﺑدى رﻏﺑﺔ
ﺟﻬد ﻣﻣﻛن .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ واﻟوﺳﺎطﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻧﺎﺷد ﻗﺎدة اﻟﺑﻠدﯾن إﺑداء ﻣروﻧﺔ ﺗﻔﺗﺢ اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﻣﯾدة ،ﻛﻣﺎ ﻧﻬﯾب
ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ أن ﯾظﻬر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎً أﻛﺑر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ طﺎل أﻣدﻫﺎ،
واﻟﺗﻲ ﯾﻬدد اﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﺗﺻﻌﯾدﻫﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﯾﻌرض اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺧطرٕ .واﻧﻧﺎ
ﻟﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﺳود ﻓﯾﻪ اﻟوﺋﺎم وﺣﺳن اﻟﺟوار ﺑﯾن اﻟﻌراق ٕواﯾران ،ﻟﯾﺷﻣل اﻷﻣن ﻛل
رﺑوع اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﯾﺗﺎح ﻟﺷﻌوﺑﻬﺎ أن ﺗﻬﻧﺄ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ،وﺗوﺟﻪ ﻣواردﻫﺎ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﺻﺑو
إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﻘدم ازدﻫﺎر")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(182:2015،
وﻣن ﻣﻧطﻠق ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗزﻧﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ ،ﺟﺎءت اﻟدﻋوةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺿرورة وﻗف اﻟﺣرب
ﺳﺑﺑﺎ ﻟوﯾﻼت ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﻌﺑﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن ،ﺑل ﻛﺎﻧت ً
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻣﺻﺎﻟﺢ دول وﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎن
ﺷﯾﺋﺎ ﺗﻛون ﻟﻪ آﺛﺎر
ﻗﺎﺑوس ﺑﻘوﻟﻪ" :ﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﯾﺟب أن ﻧﻛون واﻗﻌﯾﯾن وأﻻ ﻧﻔﻌل ً
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻟذﻟك ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻧﺳﻌﻰ ﻹﯾﻘﺎف ﻫذﻩ اﻟﺣرب ،وﻟﻠﺻﻠﺢ ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ،
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﻧﻣﯾل ﻛل اﻟﻣﯾل ﻷي طرف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣرب ذاﺗﻬﺎ ،وﻟﻛن ﯾﺟب أن ﻧﺳﺎﻋد اﻟﺷﻌب
ﻣرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت
ٍ
اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ،واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣل
ﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﺄﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺳﻌﻰ ﺑﺈﻗﻧﺎع ﺟﯾراﻧﻧﺎ ﻓﻲ إﯾران ﺑﺄن ﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﺣق ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم
ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻬم ﻓﯾﻪ ﺣق ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻧظروا اﻟﯾﻪ
ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﻛﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﺟﻧب وﯾﻼت ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌﺑﯾن
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﯾﺟب أن ﻧﺳﺎﻋد اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎﺋﻬﺎ)ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام.(1985/1/20،
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واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ،ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﺑﺧﻼف ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ وأﻏﻠب
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺧرت ﻗدراﺗﻬﺎ ﻟدﻋم اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﺣرب ،اﻟﺗزﻣت ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن
طرﻓﻲ اﻟﺻراع ،وﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺻﺔً ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗورط ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺑﺎﻟوﻗوف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أي طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف
اﻵﺧر ،وﺳﻌت إﻟﻰ ﺑﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد أرﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣوار ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن وﺟﻬﺎت
ﻧظر اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ،ودﻋت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ،أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻗدر
اﻹﻣﻛﺎن ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻘول )ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟرواس( ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻟﻠﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ:
"ﻧﺣن ﺗرﺑطﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌراق اﻟﺷﻘﯾق أواﺻر اﻟدم ،واﻟﻘراﺑﺔ ،واﻟﺟوار ،واﻟﻌﻘﯾدة ،واﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك،
وﺗرﺑطﻧﺎ ﺑﺈﯾران وﺷﺎﺋﺞ اﻟﺟوار ،واﻟﻌﻘﯾدة ،واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ...وﻗد درﺟﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘراء ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎٕ ...واذا ﻧظر اﻟﻣرء إﻟﻰ أﯾﺔ ﺧﺎرطﺔ ﺳﯾرى أﻧﻪ
ﺗﻔﺻﻠﻧﺎ ﻋن إﯾران ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ) 25ﻛﯾﻠو ﻣﺗر( ...ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن
ﻧﺗﺻرف ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺳﯾﺎدﺗﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،وﻧُﺷﻌر
اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر أن ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻣﺻﺎﻧﺔ وﻣﺣﺗرﻣﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺟﺎل ﺷك ،وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم
ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ...وﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ،ﻛﺎﻧت ﻧظرة ﺣﻛوﻣﺔ ُﻋﻣﺎن أن ﺗﺳﻌﻰ ﻹﯾﺟﺎد
ﺣوار ﺑﻧﺎء ﻣﻊ إﯾران ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺣرب ،وﻟﯾس ﻟﻠﻣزاﯾدة أو ﻟﺗﻐﯾﯾر أي ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت...
إن اﻟﻣواﻗف واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﯾﺎن وﺻرﯾﺣﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﯾﺷﻬد ﺑﻬذا اﻟﻛﻼم وﯾﻌرف ﻣﻐزاﻩ
وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ")اﻟﻣواﻓﻲ.(289.274:2010،
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ﻣوﻗف
ٌ
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﻫو
ﻧﺎﺑﻊ ٌ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻠدﯾن اﻟﺟﺎرﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﻫو ﻛذﻟك ﯾﻧطﻠق ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ
اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ أﻫم ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ذﻟك
اﻟﻣوﻗف ﻣﺗﺳق ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم
اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ أي طرف ،واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ وﻋﺑر اﻟﺣوار.
 .3اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ) :( _2011وﺗُﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ واﻟﺣرب اﻟداﺋرة واﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﻧذ اﻧطﻼق ﺷ اررﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻣن ﻋﺎم  ،2011إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﺛرت ،وﻣﺎ
زاﻟت ﺗؤﺛر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ،واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ
ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻧﻬﯾﺎر ﺑﻌﺿﻬﺎ ،وﺗﺣوﯾل ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻪ
ﺑﺎﻟدول اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ،ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﯾﻣن .وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺷﻌﺑﺎت
وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،أو اﻟداﻋﻣﺔ ﻷﺣد أطراﻓﻬﺎ.
وﻗد اﺗﺧذت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣوﻗﻔﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻌﻠن ﻣن ﻗﺑل دول اﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻷﺧرى ،وأﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،إزاء اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ؛ ﻋﻧدﻣﺎ رﻓﺿت ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ،
وأﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ دﻣﺷق ،ﻛﻣﺎ أﺑدت ﺗﺣﻔظﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾق
ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻋﺗﺑرت أن ذﻟك ﻻ ﯾﺳﻬم ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺣل
اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾدﻫﺎ ،واﻟﺣل ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻻ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ،وﻓﻲ إطﺎر
اﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ.
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وﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ﻟم ﺗﻛن
ﺟﯾدة ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﺗراﺗﻬﺎ ،ﻓﻠم ﺗﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﺗﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﺟداً )ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،(1986وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳوري اﻟذي ﻛﺎن داﻋﻣﺎً ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ُﻋﻣﺎن
واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ)ﺳﻌﯾد ،(6:2014،وﻫﻲ ﺣرﻛﺔ ﺗﻣرد ﻣﺳﻠﺣﺔ ذات ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ،ﻧﺷطت ﻓﻲ
ﺧﻼل اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن ُﻋﻣﺎن.
وﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت ﺑﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻗد ﻋﺑر
ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي ،اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻋن ﻋدم ﻗﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣراﻗﺑﯾن إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻣن دون اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ،
وﻋدم ﻗﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗرار ﺗﺟﻣﯾد ﻋﺿوﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔٕ ،وان ﻋدم
اﻋﺗراض ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﺟﺎء ﻟﻌدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ دول ﺗوﺟﻬﺎت
اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﺟﺎء ذﻟك ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺻﺣﻔﻲ ﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻠﻧدﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوزﯾر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي،
ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻛﺎن ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﻧظور ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ،وﻟم ﯾﻛن أﺣد وﻗﺗذاك ﯾﺳﻣﻊ ،وﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﺑﺻراﺣﺔ ﻣﻊ
ﻣﻛﻠف ﺟداً ،وﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أن ﻧﺣﻘق اﻟﻛﻠﻔﺔ
ٌ
أﺷﻘﺎﺋﻧﺎ ،وﻗﻠﻧﺎ أن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﻟﺳورﯾﺎ
اﻷﻗل ،وﻟم ﻧدﺧل ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ إرﺳﺎل اﻟﻣراﻗﺑﯾن ،وﻗﻠﻧﺎ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ إن ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺗﺧذﻫﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳورﯾﯾن ،ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺧطﺄ ...،ﻷﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﻓﻲ إرﺳﺎل اﻟﻣراﻗﺑﯾن
ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ...،وﻫذا ﻻ ﯾدﺧل اﻟﻌﻘل ،ﻓﺣﺗﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إذا أرادت إرﺳﺎل
ً
ﺗﺟﺎﻫﻼ
ً
ﻗوات ﺣﻔظ ﺳﻼم ﻻ ﺑد ﻣن أن ﺗﺗواﻓق وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﻟﻛن ﻧﺣن دﺧﻠﻧﺎ ﻣن دون أن
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ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،وﻫذا ﻟن ﯾﺣﻘق ﺷﯾﺋﺎً ،وﻫذا اﻟذي ﺣدث .وﻣﻊ ذﻟك ﻗﻠﻧﺎ ﻟﻬم
ﻧﻧﺳق ً
ﻧﺣن ﻟن ﻧﻘف ﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻣﺎ ﺗرﯾدون أن ﺗﺻﻧﻌوﻩ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻧﺣن ﻣﻌﻛم ﻓﻲ ﻗ اررﺗﻛم
ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ ،وﻟن ﻧﻘول ﻻ ،وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺗﻧﻌﯾن ﺑﻬﺎ .ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ
ﯾﻘﺎ ﻣﻛﻠﻔﺎً ،وﻣﺎ زال ﻣﻛﻠﻔﺎً ")ﺻﺣﯾﻔﺔ
ﻻ ﯾﺟب ان ﻧﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻣﺎ ﺣدث ﻛﺎن طر ً
اﻟﺣﯾﺎة ،ﻟﻧدن.(2014/4/21،
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن وزﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،أن
ﻗرار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾق ﻋﺿوﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎطﺊ ،ﻣﺷﯾ ًار إﻟﻰ أن
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟم ﺗﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻔزﯾون ﻫﯾﺋﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
)ﺑﻲ.ﺑﻲ.ﺳﻲ( ،ﺑﺛت ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9ﻧوﻓﻣﺑر  ،2015ذﻛر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي إن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳﻌت ﻣﻧذ
ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺣت ﻗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻟﻛن اﻷﺧﯾرة رﻓﺿت،
ﻗﺎﺋﻼ" :ﻣن اﺧﺗﺎر
ﻣﺷﯾراً إﻟﻰ أن ُﻋﻣﺎن ﻟم وﻟن ﺗﺗﺧذ أي ﻣوﻗف ﺳﻠﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔً ،
اﻟرﺋﯾس ﺑﺷﺎر اﻷﺳد؟ ﻫو اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ...ﺳورﯾﺎ ﺑﻠد ﻋظﯾم ،واﻟﺷﻌب اﻟﺳوري أُﺧرج ﻣن
اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺳوء ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌرب ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ...أن ﻣواﻗف
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ،وأن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻻ ﯾﺗﺑﻊ أﺣد")ﺟرﯾدة
اﻟرؤﯾﺔ،ﻣﺳﻘط.(2015/11/10،
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء اﻟﺳورﯾﯾن ،ودﻋوﺗﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺣوار ﺑﯾﻧﻬم ،ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ،ﯾﺄﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟوزﯾر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي ﻟرﺋﯾس
اﻻﺋﺗﻼف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،ﺧﺎﻟد ﺧوﺟﺔ ،ﻓﻲ  19أﻛﺗوﺑر 2015ﻓﻲ ﻣﺳﻘط،
وأﻋﻘﺑﻪ ﻟﻘﺎء ﺟﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﺧﺎص ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺳﺗﯾﻔﺎن دي ﻣﺳﺗورا ،ﻓﻲ
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ﻣﺳﻘط ،ﻓﺿﻼً ﻋن زﯾﺎرة وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳوري وﻟﯾد اﻟﻣﻌﻠم إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ  6أﻏﺳطس
)2015اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ .(315:2016،وﻫﻲ اﻟزﯾﺎرة اﻻوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟوزﯾر
اﻟﺳوري إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﺿوﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 16
ﻧوﻓﻣﺑر.2011
وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎر ﻧﻔﺳﻪ ،اﻟزﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟوزﯾر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي إﻟﻰ دﻣﺷق،
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  26أﻛﺗوﺑر  ،2015وﻟﻘﺎؤﻩ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري ﺑﺷﺎر اﻷﺳد ،ﻛﺄول ﻣﺳؤول ﻋرﺑﻲ ﯾزور
دﻣﺷق ﻣﻧذ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﺿوﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻟم ﺗﻐﻠق ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻣﺷق،
واﻋﺗﺑرت أن اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع ﯾﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل داﻋش وﺟﺑﻬﺔ
اﻟﻧﺻرة ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ،ﻗﺎﻟت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷﺳد ﻟﺑن ﻋﻠوي
إن اﻷﺳد ﻋﺑر ﻋن ﺗرﺣﯾﺑﻪ ﺑﺎﻟﺟﻬود اﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﺣداً ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻣﻊ اﻹرﻫﺎب ،وﯾﺣﻔظ ﺳﯾﺎدة اﻟﺑﻼد ووﺣدة أراﺿﯾﻬﺎ،
وأﺷﺎر إﻟﻰ "أن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أي ﻣﺳﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ")اﻟﻣﺻدر
ﻧﻔﺳﻪ.(315:2016،
وﻗد اﻧطﻠﻘت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن رؤﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺣل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻻ ﺑد أن
ﯾﺗم ﻋﺑر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ ،ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺣد ﺗﻠك اﻷطراف ﺑﻣﻌزل ﻋن
اﻷطراف اﻻﺧرى ،وﻫو اﻟﺣﺎل إذا ﻣﺎ ﺗم ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ دﻣﺷق ،وﻗد ﻋﺑر اﻟوزﯾر
اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻋن ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء ﺻﺣﻔﻲ ﻣﻊ ﺟرﯾدة ُﻋﻣﺎن ﺑﻘوﻟﻪ" :إن ﻣﺳﻘط ﺗﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟطرﻓﯾن ،وﻟﯾﺳت ﻣن ﺛواﺑﺗﻧﺎ
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اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻟطرف ﺿد آﺧر ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ اﻹﺟﻣﺎع اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ واﺣدة
ﻣن طرﻓﻲ اﻟﺻراع ،ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺷرﻋﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ وﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ،واﻻﺋﺗﻼف ﯾﻣﺛل ﻣطﺎﻟب
ﺷﻌﺑﯾﺔ ...ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻛﺑﯾرة ،وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻧﺣﺎز إﻟﻰ ﺟﻬﺔ دون ﺟﻬﺔ
أﺧرى")ﺟرﯾدة ُﻋﻣﺎن،ﻣﺳﻘط.(2015/4/11،
ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗدﺧر ﻣﺳﻘط ﺟﻬداً ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ طرح رؤﯾﺗﻬﺎ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ،
ﻓﻔﻲ ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ،أﻣﺎم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺳﺑﻌﯾن ،ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2015دﻋت
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺳﺎﺋر اﻷطراف اﻟﺳورﯾﺔ ودول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ إﻟﻰ دﻋم ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﺧﺎص
ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺳﺗﯾﻔﺎن دي ﻣﺳﺗورا ،ﺑﻣﺎ ﯾﻌﯾد اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺑﻠد
اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﺗﻣﻛن ﻣن إﯾﺟﺎد ﻣوطﺊ ﻗدم ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ،
وﺟددت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺈداﻧﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت واﻟدواﻓﻊ")ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ .(314:2016،
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾظﻬر أن ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺗﻣﺳﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻠدول اﻷﺧرى ،وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ أﺣد أطراف اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،وﺿرورة
ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋن طرﯾق اﻟﺣوار ،وﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،واﻟﺳﻌﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﺑر
اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣوار.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ
رؤﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗزﻧﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺔ ،وﯾﺗﺳق ﻣﻊ ﺳﻣﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻓرﻓض اﻟﺳﻠطﻧﺔ

162

ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳورﯾﺎﻧﺎﺑﻊ ٌ ﻣن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ،اﻟذي
ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺛﺎﺑﺗﻲ اﻟﻌروﺑﺔ واﻹﺳﻼم ،اﻟﻠذﯾن ﯾﺷﻛﻼن أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ إن
ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻ ﯾﺻب أﺑداً ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺣل ،ﺑل ﯾﻌد اﻧﺣﯾﺎ ًاز إﻟﻰ أﺣد طرﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر.
وﻓﻲ ﺿوء ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ،أن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
اﺗﺧذت ﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺻراﺣﺔ ﻣﻧﻬﺟﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻷﺣداث واﻟﺗطورات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧت ﻣواﻗف ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺗزان إزاء اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺣﻔظ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻗ ارراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸطراف اﻷﺧرى ﻋﻠﯾﻬﺎً ،
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻷﻣن وﯾﺣﻔظ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻛﺎﻧت ﻣواﻗﻔﻬﺎ
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ورؤﯾﺗﻬﺎ ،وﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗطﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺗرﻓض ﻗطﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ أي ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد اﺣﺗﻔظت
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻر ﺑﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد  ،1978وﻋﺎرﺿت ﻗرار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﺻر ،وﺗﻛرر اﻟﻣوﻗف ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻌراق ﺑﻌد ﻏزو اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1990ﻓﻘد اﺣﺗﻔظت
ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌراق ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻬد اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ إطﺎر ﻗوات درع
اﻟﺟزﯾرة ﻓﻲ ﺣرب ﺗﺣرﯾر اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991وﺗﻛرر اﻟﻣوﻗف ﻛذﻟك ﻣن ﺳورﯾﺎ ﻓﻠم ﺗﻘطﻊ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ،ﺑل ﺳﻌت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ
ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.
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وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم
اﻷول ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،واﻟﺗراﺿﻲ ،واﻟﺗﻌﺎون ،وﻧﺑذ اﻟﺧﻼﻓﺎت ،واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻷﺣﻘﺎد ،وﻫﻲ
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﻧﺔ،
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧزﻋﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻠدول اﻷﺧرى ،وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ أﺣد أطراف اﻷزﻣﺔ ،ﺗﻌد ﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﺗُﻌد اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳرح اﻷﻛﺑر اﻟذي ﺗؤدي ﻓﯾﻪ أي دوﻟﺔ ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
ﺗُﻌد
واﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .واﻟﺣﺎل ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن؛ إذ ﱡ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻣﺗداداً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ
واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﺗﻧطﻠق ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي
ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،وﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻠم
واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ .وﯾﺷﯾر ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘراراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ )اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس( إﻟﻰ ذﻟك اﻹﺣﺳﺎس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول:
"إﻧﻧﺎ ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ...ﻧﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻧﺎ ﻣن أﺣداث ﺑﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟوﺿوح ،وﻧﻛرس
ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻼم واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ")ﺣﻣودي.(411:1992،
وﺑﺣﻛم ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ،واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ
ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ،وذﻟك اﻧطﻼﻗّﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ إﺣدى دول ﻣﺎﯾُ ﻌرف ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.
وﻗد ﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺣﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺳﻼم ،وﻋدم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗورط ﺑﺻراﻋﺎت اﻟدول اﻟﻌظﻣﻰ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺧطﺎب
ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1980/11/18ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :إﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ،وﻧﺣن ﻧﻔﺧر
وﻧﻌﺗز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻧﺎ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗورﯾط أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت اﻟدول اﻟﻌظﻣﻰ ،أو ﺧدﻣﺔ
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ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن .ﻛل ﻣﺎ ﻧرﯾدﻩ ﻓﻘط ﻫو أنﻧُ ﺗرك وﻛل ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻼم ،وأن ﻧﻠﻌب دورﻧﺎ ﻓﻲ
ﺧدﻣﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﻠم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﻧؤﻛد ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ أن رﻏﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻼم ﻻ ﺗﻧﺑﺛق ﻣن
ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺿﻌف ،ﻧﺣن إذا ﺗﻌرﺿﻧﺎ إﻟﻰ أي ﻋدوان ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧداﻓﻊ ﻋن ﺑﻠدﻧﺎ ﺑﻛل ﻗواﻧﺎ")و ازرة اﻹﻋﻼم،
ُﻋﻣﺎن.(136:2015،
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣرص اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أداء دورﻧﺎ
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﯾؤﻛد ذﻟك ﻗول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس" :إﻧﻧﺎ ﻧﺣرص ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻛل اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟوﺿوح ،واﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ً
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻹﯾﻣﺎن اﻟراﺳﺦ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب ،وﺣﺳن اﻟﺟوار
ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﺟﺎورة ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ،واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎدة
اﻟوطﻧﯾﺔ .إﻧﻧﺎ ﻧﻣد ﯾد اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ،وﻧﻌﻣل
ﺿﻣن ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ ﺗﻘدﯾراً ﻣﻧﺎ ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوﺑﻬﺎ")ﺣﻣودي.(411:1992،
ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ،
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ أي ﺑﻠد دون اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠد اﻵﺧر ،وﻗد
ﻋﺑر اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1985وذﻟك ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻼﻗﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ،ﻋﻧدﻣﺎ أوﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ،أن إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻫﻲ ﻣن أﻫم ﻋﻘﺎﺋد ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘراراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻟﻛن ﺗﻠك اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻧﺣن ﻧرﯾد أن ﻧﺻﺎدق ﻛل ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم وﯾﻛون ﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ،
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وﻟﻛن ﻫﻧﺎك أﺳس ﯾﺟب أن ﺗﻛون أوﻻً واﺿﺣﺔ ﻟدى ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﻣد ﯾدﻩ ﻟﻧﺎ ،وﻫذﻩ ﻣﻌروﻓﺔ ،وﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ..،وﻻ ﺷك أن
داﺋﻣﺎ وأﺑداً ﺗرﯾد أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺻداﻗﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوب اﻟﻌﺎﻟم ،وأﻧﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت
ُﻋﻣﺎن ً
أﻧﻧﻲ أرﯾد أن أﻧظر إﻟﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻌﺎﻟم وﻻ أﺟد ﺑﻠداً ﻻ ﺗرﺑطﻪ ﺻداﻗﺔﺑﻌ ُ ﻣﺎن")ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎن
ﻗﺎﺑوس ﺑﺗﺎرﯾﺦ .(1985/10/22
وﺑﻼ أدﻧﻰ ﺷك ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣوازﻧﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﺷﺄن اﻷزﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت
ﻧﻣطﺎ
ً
دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ؛ إذ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺿداد ،أو ﺗﻔﺎﻋﻼت ذات ﻧﻣطﯾن ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل
ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﺑﻣﺎ ﺟﻧّب
ً
وﺳﻠوﻛﺎ
ً
ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
ً
اﻟﺳﻠطﻧﺔ اﻟزج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣروب ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ،واﺑﺗﻌدت ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور واﻻﺳﺗﻘطﺎب ،وﻧﺄت ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن
ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣروب اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ،واﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎﻣش واﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺎورة
ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد آﺧر ،ﺑﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻠﯾﻔﺎً وﺛﯾﻘﺎً ﻟﻠوﻻﯾﺎت
اﺷﺗﻌﺎﻻ ً
ً
واﻟﻠﺟوء ﻟﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﯾزداد
ﺋﯾﺳﯾﺎ ﻹﯾران ،وﻻﻋﺑﺎً ﻣﺣورًﯾﺎ
ﯾﻛﺎ ر ً
اﻟﻣﺗﺣدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ،وﻋﺿواً ﻣؤﺛ ًار ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،وﺷر ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوى اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم)اﻟﺗﻘرﯾر
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ .(310:2016،2015
وﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ
دول اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻓﺔ ،وذﻟك ﻋﺑر ﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ واﻟﻣﺗزﻧﺔ اﻟذي اﺗﺑﻌﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ .ﻣﻣﺎ
أﻛﺳﺑﻬﺎ ﺛﻘﺔ واﺣﺗرام ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ،ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ُﻋﻣﺎن ﻣن ﻟﻌب دور اﻟوﺳﯾط اﻟﻧزﯾﻪ
ﯾﻛﺎ ﻣﻬﻣﺎً ﻓﻲ
واﻟﻣﻘﺑول ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﺷر ً
اﻟﺗﺻدي ﻵﻓﺔ اﻹرﻫﺎب.
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 -1اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ :وﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ٕواﯾران ،واﻟذي أدى ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﺻل ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻧووي ﺑﯾن اﻟدول داﺋﻣﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ) (1+5ﻣن ﺟﻬﺔ ٕواﯾران ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،وﻫو اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي أﺑﻌد ﺷﺑﺢ
اﻟﺣرب ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻓﻘد ﻧﺟﺣت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﺣول اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة
اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷطراف ،وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن؛ ﺣﯾث اﺳﺗﺿﺎﻓت ﻓﻲ 9
ﻧوﻓﻣﺑر 2014ﺟوﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن دول )ٕ (1+5واﯾران ،وﻗﺎﻣت ﺑﺟﻬود اﻟوﺳﺎطﺔ ﻹﻧﻬﺎء
اﻟﺧﻼﻓﺎت.
اﺿﺣﺎ
وﻗد ﺗﻣﯾز ﺗﻌﺎطﻲ ﻣﺳﻘط ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺎﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد ،وذﻟك ﻣﺎ ﺑدا و ً
ﻓﻲ اﻟﻘدر اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻛﺗﻣﺎن اﻟذي راﻓق ﻣراﺣل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ رﻋﺗﻬﺎ ُﻋﻣﺎن ﺑﯾن
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺟﻣﻬورﯾﺔ إﯾران اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .ﻓﻣﻧذ ﻓرض اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ
إﯾران ﻓﻲ ﻋﺎم  2006ﺑﺳﺑب ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻘط ﺗﻘوم ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن إﯾران
واﻟﻐرب ،واﺳﺗﺿﺎﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳرﯾﺔ ﺑﯾن دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن وﻗﺎدة أﻣﻧﯾﯾن ﻣن ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻣﻧذ
 2011ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أرﺿﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،إﻟﻰ أن ﺗﻛﻠﻠت ﺟﻬودﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ
ﻧوﻓﻣﺑر ،2013ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺟﻧﯾف ﺑﯾن إﯾران ودول ) ،(1+5ﺛم ﻛﺎﻧت ﺟوﻟﺔ
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﻘط ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ،2014اﻟﺗﻲ أﻓﺿت إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻹطﺎر اﻟذي وﻗﻌﻪ اﻟطرﻓﺎن
ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي أﺑرم ﻓﻲ
ً
ﻓﻲ ﻟوزان اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﻓﻲ إﺑرﯾل ،2015
ﯾوﻟﯾو)2015اﻟﺑﻠوﺷﻲ .(60:2016،وأﺷﺎر وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق )ﺟون ﻛﯾري( إﻟﻰ
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ﺗﻠك اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺑوﺳطن
ﻏﻠوب ،ﺣﯾث ﻗﺎل" :ﻟﻘد ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ،
ﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ،ﻗﻣت ﺑرﺣﻠﺔ ﻫﺎدﺋﺔ إﻟﻰ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ
ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﻧت ر ً
اﻟﻌﺎم  2011ﻹﺑﻼغ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﺑﺄن ﺣﻛوﻣﺔ أوﺑﺎﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻔﺗﺢ ﺣوار ﺣول
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ...إن ﺗﻠك اﻟزﯾﺎرة ﻗد ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ،وﺑﻌد ذﻟك أدت
إﻟﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف")اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.(62:2016،
ﻓﻔﻲ إطﺎر ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس
ﯾﺧﯾﺎ واﻟﻬواﺟس اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﺑﺣﻛم ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن إﯾران واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﺗﺎر ً
ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ،اﺗﺳم اﻟﻣوﻗف اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ وﻣﻧذ اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء أﺑواب
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫو أﻓﺿل اﻟﺳﺑل
ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗواﻓق ﻣﻧﺎﺳب ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﺳﺗﻣرت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺧﻼء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل ،ﺑﺣﻛم ﻣﺑدﺋﻬﺎ اﻟذي ﯾﻬدف
ﺧﺎل ﻣن اﻟﺣروب)اﻟﺑﻠﯾك.(96:2015،
إﻟﻰ اﻟﺳﻼم اﻟﺷﺎﻣل وﺗﺣﻘق ﻋﺎﻟم ٍ
وﺑﻼ ﺷك ﻓﺈن اﻟﻧﺟﺎحاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎطﺔ ﯾﻌود ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻬﺎ ﺗرﺑطﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة واﺣﺗرام
طرﻓﺎ ﻧز ً
ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ً
ﻣﺗﺑﺎدل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ ،وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺗﻌود ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗ اررﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗرﺗﺑط اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﯾران ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻗﺎت ﺟوار طﯾﺑﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ،وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن .ﺣﺗﻰ أن
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ﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻗد ﻋﺑر ﻋن ذﻟك وزﯾر اﻹﻋﻼم
ﻣﺳﻘط رﻓﺿت أن ﺗﻛون ﺷر ً
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻷﺳﺑق ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟرواس ،ﺑﻘوﻟﻪ :إن ﺑﻼدﻩ ﻟن ﺗﻧﺿم إﻟﻰ أﯾﺔ إﺟراءات ﺿد إﯾران،
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗراﻫن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ .وأوﺿﺢ أن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻊ إﯾران ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺣﺳن اﻟﺟوار ،وأﻟﻣﺢ إﻟﻰ أن ﺑﻼدﻩ ﻟن ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﺣظر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ
إﯾران)ﺛﺎﺑت .(241:2007،وﯾﺗﻔﻬم اﻟطرﻓﺎن )اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻹﯾراﻧﻲ( اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻧظ ًار ﻟﻠﺛﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﻣﺎ.
وﻫﻧﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،وﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
إﯾران ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻣﺣل ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﯾﻌود ﻫذا اﻟﺧﻼف
ﻓﻲ ﻧظرة ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﻲ إﯾران ﺧط ًار ﯾﻬدد اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﯾﺟب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻊ إﯾران ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ ﺟﺎرة وﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ
ﻣﻌﺎداﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻧووي ﺑﯾن إﯾران واﻟﻐرب ﺳوف ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟم
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص؛ ﻷﻧﻪ ﺳﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﺢ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻛون
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﺳوف ﯾﻧﻬﻲ أﯾﺔ أطﻣﺎع إﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻻﻣﺗﻼك اﺳﻠﺣﺔ ﻧووﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻔرض ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
اﻻﺗﻔﺎق ،ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي.
وﻗد ﻋﺑر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي ﻋن ﺗﻔﻬم اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻟﺗﺣﻔظ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻧووي
اﻹﯾراﻧﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ،ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظراﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﺑرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ
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ﺣﻔظ اﻻﺳﺗﻘرار واﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺻﺣﻔﻲ ﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟوطن
اﻟﻘطرﯾﺔ" :ﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن اﻹﺧوان ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن طﻬران،
ﻋﻧدﻫم ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻔظﺎت ،وﻧﺣن ﻧﻘدر ذﻟك ،وﻫم ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم ﺣرﯾﺻون ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺧﻠﯾﺞ ...،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗطﺎﺑق ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻧﺎ داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون،
ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺎﻟﺢ إﺧواﻧﻧﺎ اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ إﯾران أﻛﺛر ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﻧﺎ ﻧﺣن ﻣﻌﻬم ،وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧؤﻣن
إﯾﻣﺎﻧﺎً راﺳﺧﺎً ﺑوﺟوب ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ،وﻟﯾس أﻛﺛر ،ﻷن أي ﺷﻲء ﻋﻛس ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
اﻻﺳﺗﻘرار ،ﻓﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺳوف ﻧﺧﺳر")ﺟرﯾدة اﻟوطن،اﻟدوﺣﺔ.(2014/2/2،
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم؛ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﺗﺑﻧﯾﻬﺎ رؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣل ،ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﯾﺗﺳق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻌﯾد ﺑﯾن اﻷطرافٕ ،واﺑﻌﺎد ﺷﺑﺢ
اﻟﺣرب ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،
واﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول.
 -2اﻟﻣوﻗف ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻹرﻫﺎب :ﺗُﻌد ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﺿﻌت اﻟﺗﺻدي ﻟﻺرﻫﺎب ﻓﻲ
أﻋﻠﻰ ﺳﻠم أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،وآﻓﺔ ﺗﻬدد اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن ،وﺗﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣوﻗفاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟراﻓض ﺣﯾﺎل ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل
اﻹرﻫﺎب ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎدرﻩ ،أو اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ،أو اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،
ّر ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾوﺳف ﺑن ﻋﻠوي ﺧﻼل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﻠطﻧﺔ أﻣﺎم اﻟدورة ) (72ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ
وﻗد ﻋﺑ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2017/9/24ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل" :ﺗدﯾن ﺑﻼدي اﻹرﻫﺎب ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻪ
اﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻫداف وﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﯾﻧص
وأﺻﻧﺎﻓﻪ ،وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺑرراﺗﻪ؛ وذﻟك اﻟﺗز ً
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ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﻛد ﺑﻼدي دﻋﻣﻬﺎ وﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﻟﺳﺎﺋر اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ ،وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻛدت
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘ اررات واﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ" )اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ
ﻟو ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(www.mofa.gov.om :
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،أن ﯾﺗم إﻟﺻﺎق ﺗﻬﻣﺔ اﻹرﻫﺎب
ً
ﻛﻣﺎ ﺗرﻓض اﻟﺳﻠطﻧﺔ،
ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻬماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﻘﯾم اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟذي
ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺗﻘﺑل اﻵﺧر .وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﺟﺎﻧباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾون اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﺷدد ﻟﻺﺳﻼم
ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣزب واﻟﺗﺷدد أو اﻟﻐﻠو واﻟﺗطرف ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدر رﻓﺿﻬم ﻟذﻟك
اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺗﻌﺻب ﻟﻣذﻫب أو طﺎﺋﻔﺔ أو ﺣزب .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
ﯾﻘول اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻧذ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ ظﻬور ﻣوﺟﺔ اﻟﺗطرف واﻟﻐﻠو ﻓﻲ
وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ " :1994/11/18إن اﻟﺗطرف ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻪ ،واﻟﺗﻌﺻب ﻣﻬﻣﺎ
ﻛﺎﻧت أﺷﻛﺎﻟﻪ ،واﻟﺗﺣزب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت دواﻓﻌﻪ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ ،ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻛرﯾﻬﺔ ﺳﺎﻣﺔ ،ﺗرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺑت إﻻ طﯾﺑﺎً ،وﻻ ﺗﻘﺑل أن ﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑذور اﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺷﻘﺎق  ...إن
اﻟﺗزﻣت ﻓﻲ اﻟﻔﻬم اﻟدﯾﻧﻲ ﻻ ﯾؤدي إﻻ إﻟﻰ ﺗﺧﻠف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،وﺷﯾوع اﻟﻌﻧف وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم ،وﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺑﻌﯾد ﻋن ﻓﻛر اﻹﺳﻼم اﻟذي ﯾرﻓض اﻟﻐﻠو ،وﯾﻧﻬﻰ ﻋن
اﻟﺗﺷدد؛ ﻷن اﻟدﯾن ﯾﺳر ،وﯾﺣب اﻟﯾﺳر ﻓﻲ ﻛل اﻷﻣور .وﺻدق اﻟرﺳول ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم إذ
ﯾﻘول ):إن اﻟدﯾن ﯾﺳر ،وﻟن ﯾﺷﺎد اﻟدﯾن أﺣد إﻻ ﻏﻠﺑﻪ( ،وﻟﯾس ﺑﻌد ﺣدﯾث اﻟرﺳول ﻣن
ﻣﻘﺎل")و ازرة اﻹﻋﻼمُ ،ﻋﻣﺎن.(331-2010:330،
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وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺳﻠطﻧﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟﻠﻔﻬم اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﻣﺢ اﻟﻣﺗرﺳﺦ
ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻟم ﺗﺷﻬد أي ﺣﺎدث إرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻛر ﺻﻔو اﻷﻣن واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟذي
ﯾﺧﯾﺎ .وﻫو اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻧﺟﺎح ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن وﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺗﺻف ﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎر ً
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ) (2014،2015،2016ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘطﺔ ﺻﻔر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدول
اﻷﻗل ﺗﻌرﺿﺎً ﻟﻺرﻫﺎب ،وﻓﻘﺎً ﻟﻣؤﺷر اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾﺻدرﻩ ﻣﻌﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺳﻼم
اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺳدﻧﻲ اﻻﺳﺗراﻟﯾﺔ ﻣﻘراً ﻟﻪ)ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟوطن اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺳﻘط،
.(2016/11/21
وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ذاﺗﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم ﻋدم وﺟود أي ﻋﻧﺻر ُﻋﻣﺎﻧﻲ ﺿﻣن ﺻﻔوف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ،ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،أو ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻧﺻرة ،أو
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻌض دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷﺧرى ،وﺗﺣدﯾداً
اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﻛل ﻣن اﻟﻛوﯾت واﻟﺑﺣرﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺻدﯾر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ،وﻫو
ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف)ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﻫرام ،اﻟﻘﺎﻫرة.(2015/12/29 ،
اﻧطﻼﻗﺎ
ً
وﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﻣوﻗف اﻟرﺳﻣﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺑذ اﻹرﻫﺎب ،واﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ؛
ﯾﺧﯾﺎ واﻟﻣﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﯾﺷﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر ،وﻫو اﻷﻣر
ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ ﺗﺎر ً
اﻟذي ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﻠﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب
ورﻓض إﻟﺻﺎق ﻫذﻩ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ
ﺧطﺎب ﻟﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  2011ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘول" :ﻟﻘد ﻓطرﻧﺎ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺑﻠد ،وﷲ اﻟﻣﻧﺔ واﻟﺣﻣد ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎﺣﺔ ،وﺣﺳن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﻧﺑذ اﻷﺣﻘﺎد ،ودرء اﻟﻔﺗن،
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واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻷﻋراف واﻟﻘﯾم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺎء ،واﻟﺗﻌﺎون ،واﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊٕ .واﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد ﻋﻠﻰ
ﺿرورة ﻏرس ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﺎﯾﺎ اﻟﺣﻣﯾدة واﻟﻘﯾم اﻟرﻓﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧشء ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻫم ﻓﻲ
ﺳﯾﺎﺟﺎ
ً
اﻟﺑﯾت ،واﻟﻣدرﺳﺔ ،واﻟﻣﺳﺟد ،واﻟﻧﺎدي وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺣﺎﺿن اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾف ﻟﺗﻛون ﻟﻬم
ﯾﺣﻣﯾﻬم ﻣن اﻟﺗردي ﻓﻲ ﻣﻬﺎوي اﻷﻓﻛﺎر اﻟدﺧﯾﻠﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ،واﻟﺗﺷدد ،واﻟﻛراﻫﯾﺔ،
واﻟﺗﻌﺻب ،واﻻﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟرأي ،وﻋدم ﻗﺑول اﻵﺧر ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻣزﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﺳﺗﻧزاف ﻗواﻩ اﻟﺣﯾوﯾﺔٕ ،واﯾرادﻩ ﻣوارد اﻟﻬﻼك واﻟدﻣﺎر واﻟﻌﯾﺎذ
ﺑﺎﷲ")اﻟﻣوﻗﻊ

اﻟرﺳﻣﻲ

ﻟو ازرة

اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ

ﻋﻠﻰ

ﺷﺑﻛﺔ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ:

(www.mofa.gov.om
وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟدوﻟﻲ ،وﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻻﺗزان واﻻﺑﺗﻌﺎد
ﻋن ردود اﻟﻔﻌل ،وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ورؤﯾﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣل ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ظﺎﻫراً ﺧﻼل ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ،وﻫو
اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوﺿوح واﻟﺻراﺣﺔ ،ﻓﻘد ﻋﺑرت ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ دون أن ﺗﺟﺎﻣل أي
طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،وﺣﺎﻓظت ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺟﻣﯾﻊ أطراف
اﻷزﻣﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾُ ﻌد أﻣ ًار ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل أزﻣﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي
اﻹﯾراﻧﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد ذات ﺗﺷﻌﺑﺎت وﺗﻌﻘﯾدات ﻋدﯾدة .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎطﻊ ﻷﺷﻛﺎل اﻹرﻫﺎب ﻛﺎﻓﺔ وﺻورﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد
ذات أﺑﻌﺎد دوﻟﯾﺔ ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺣﯾﺎل ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة.
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وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ،أﻫﻣﻬﺎ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻛﺎﻧت
ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟم ﺗﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
أي دوﻟﺔ ،ﻓﻘد ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣن اﻟﻌراق ٕواﯾران ﺧﻼل اﻟﺣرب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟذي ﻗطﻌت ﻓﯾﻪ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﯾران ،ﻛﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ُﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻌراق أﺛﻧﺎء اﺣﺗﻼل اﻟﻛوﯾت ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻗطﻌت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ،
وﺣﺎﻓظت ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ،وﻟم ﺗﻧﻘل ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻌﺎء أﺳوة
ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻر وﻟم ﺗﻘﺎطﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻر
ﺑﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد ،وﺣﺎﻓظت ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ وﻟم ﺗﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،وظﻠت
اﻟﺳﻔﺎرةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ دﻣﺷق ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗطﻌت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ.
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻻ ﺗؤﻣن ﺑﻣﺑدأ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ.
ﻛﻣﺎﯾُﻼﺣظ اﻻﻟﺗزاماﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﺎﺣﺎت
اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﺧﻼل ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت أو اﻟﺻراﻋﺎت إﻟﻰ أي طرف ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،واﻟﺑﻌد ﻋن اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ورﻓض اﻻﻧﺟرار إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور ،ﻓﻠم
ﺗﻧﺣز اﻟﺳﻠطﻧﺔ إﻟﻰ أي ﻣن طرﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎد ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ
اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ وﻟم ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺣزم ،واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ
اﻟﺳورﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻧﺣز إﻟﻰ أي طرف ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ .وﻫو ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور
اﻟوﺳﯾط وﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت ﻧظر ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت.
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ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ
وﯾُﻼﺣظ أﯾﺿﺎً ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﺧرى ،وﻫو ﻣﺎ ظﻬر ً
اﻟرﻓضاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣق ﻣﺻر ﺑﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد،
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
ً
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺷﺄن ﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ،وﻷي دوﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﺗراﻩ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ رﻓﺿت اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﯾﻣﻧﻲ ،واﻋﺗﺑرت أن ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ
اﻟﯾﻣن ﺣرًﺑﺎ داﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ،وﻻ ﯾﺣق ﻷي دوﻟﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟداﺧﻠﻲ إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد
ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺣل ،وﻣن اﻟﻣﻧطﻠق ذاﺗﻪ ﺟﺎء ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﺑﻌدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳوري ﺧﻼل
أﺣداث اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ .اﻷﻣر اﻟذي ﺗراﻓق ﻣﻊ اﻟﺣرصاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺣوار ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ
اﻷطراف ٕواﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻋﺑر اﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل ،وﺗﺟددت ﻫذﻩ اﻟدﻋواتاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﺳﯾطﺎ ﻣرًﻧﺎ ﻗﺎد ًار ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
ً
وﻫﻛذا ظﻠت ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
اﻷزﻣﺎت ،ﻻ ﯾﺑﻧﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ طرف ﺿد طرف آﺧر أو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ .وﻟم ﺗﻧدﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ أي اﺗﺟﺎﻩ ﺧﻼل ﺣروب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻏﺗﻧﺎم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل أطراف اﻟﻧزاع
)اﻟﻌراق ،ودول اﻟﺧﻠﯾﺞٕ ،واﯾران ،واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ( ،ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧرج ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣر ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،إن ﻫﻲ اﺗﺟﻬت ﻧﺣو اﻟﺣﻠول اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ،او ﺑﺎﻷﺣرى اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺻﻔﯾر
اﻟﻣﺷﻛﻼت ) ،(Zero-Problemsوﻋدم ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺣﻠول اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺎت ﻋﺑر ﻗطﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ،أو ﺳﺣب اﻟﺳﻔراء ،أو ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،أو ﺗﺳﻠﯾﺢ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻧف وﺗﻣوﯾل
اﻹرﻫﺎب ،ﺑل ﯾﺗم اﺣﺗواء اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺣدﺗﻬﺎ ،وﺗﺻﺑﺢ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء وﺑواﺑﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻟﻛل أطراف اﻟﺻراع)اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ.(312:2016،2015
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وﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺗﻣﯾز ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺳﻣﺎت،
أﻫﻣﻬﺎ :اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدةاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﻧﻬﺞ ﯾﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
وﺗﺑﻧﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوزان ﺑﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣرﺟوة واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ،
واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ورﻓض اﻹﻣﻼءات واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻷي طرف ﻛﺎن ،واﻟوﺿوح
واﻟﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رؤﯾﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣﻬﺎ أو ﺗﻛون ﺟزءاً ﻣﻧﻬﺎ ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور.
وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ﻟﻠﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ أﺛ ًار ﺑﺎﻟﻐﺎً ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻼﻣﺢ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗدﺑر ،وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن واﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ،ﯾؤﺛر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر وﯾﺗرك أﺛرﻩ ﻋﻠﯾﻪ.
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اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس
اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت
أوﻻً  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺑرز ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺄﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﻛﺎﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدول ،وذﻟك ﻧظراً ﻟﻣﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﻣن أﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﻓﻲ
ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .ﻓﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗد ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻬم
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠذات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻵﺧر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣط رؤﯾﺔ اﻵﺧر ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
ﺻدﯾﻘﺎً ،أو ﻋدوًا ،أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن.
داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرب أو اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟدول
ً
ﻓﻛﻣﺎ أن اﻟﻬوﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼً
اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎً ﻓﻲ ﻧﺷوء ﺣﺎﻟﺔ ﻣن
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون وراء اﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻲ اﻟﺗﺻﺎرﻋﻲ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻫوﯾﺎت
ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ.
وﺳﻌت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺷّﻛﯾل ﻫوﯾﺔ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻬﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ،وﻗد ﺗوﺻﻠت ،ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻔرﺿﯾﺔ ،وﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛّل اﻟﻬوﯾﺔ أﺣد اﻟﻌواﻣل
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اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ .وﺑﻼ ﺷك ،ﻓﺈن ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
دون اﻟﺗطرق إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ.
ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻣرﻛب اﻟﻣﺗﻣﯾز ،اﻟذي ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل دﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن
ﻣﻛوﻧﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ،أﺳﻬﻣت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ،ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ :أوﻻً ،اﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﺎﻧﻲ ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﺗﺷﻛﻠت ﻋﺑرﻩ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺛﺎﻟﺛﺎً ،اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟذي ﯾﺷﻣل اﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ ،وﺑﺎﻟدﯾن
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺗراثاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم واﻷﻋراف واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد.
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﻣس اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛواﺑت
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎً .
اﻟﺛواﺑت ،اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗﺑﻧت اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺧطوط ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑدورﻫﺎ أن ﺗُﻌد ﺳﻣﺎت
رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺳن اﻟﺟوار ،وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول
اﻷﺧرى ،ورﻓض اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷﺄناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت إﻟﻰ أي طرف ﻋﻠﻰ
ﺣﺳﺎب اﻟطرف اﻵﺧر ،واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور ،واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻋﺑر
اﻟﺣوار وﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﻣس أﺛر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﺗﺟرﺑﺔ ُﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗراﻛﻣت ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت
ً
اﻟﺗﻲ ﺗُﻌد
اﻟدوﻟﯾﺔ .وﯾﺑﻘﻰ ﻋﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﺗﻠك
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اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ،
ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﻓﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻣﺔ ،واﻟﺗدﺑر ،واﻟﺗﺑﺻر،
واﻟﺗﻌﺎون ،واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ،واﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ أﺳﻬﻣت ،وﻣﺎ ﺗزال ﺗﺳﻬم ،ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس( ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ
اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم.
وﯾظﻬر ذﻟك اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺣداث واﻟﺗطورات
واﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،واﻟدوﻟﯾﺔ( ،واﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ أﻏﻠب اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻷﺧرى .ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدد ﻣن
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺛواﺑت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
وﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
إﻻ أن ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ،رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ
ُﻋﻣﺎن ،ﻻ ﯾﺳﻘط أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﺑﻘﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ،
واﻟﺗوﺻﯾف اﻟذي ﺣددﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ،ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﺑرز ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول
أﯾﺿﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ً
اﻷﺧرى ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻫﻲ
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ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ .ورﺑﻣﺎ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ،ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ،ﻫﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿوء ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،أو ﺣﺎوﻟت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ،وﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 إن ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ،إﻻ أن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻗدﯾزﯾد أو ﯾﻘل ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﻣدى اﻷﺛر اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ودواﺋر
ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻛون اﻟﻬوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾﺎل ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ.
 ﻟﻠﻬوﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺑﻛل ﻣﺎﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت ﺗﻣﯾز اﻟذات ﻋن اﻵﺧر ،ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو ذاك.
 اﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣرﻛب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎتاﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ وﻫﻲ :اﻟﻣﻛون
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،واﻟﻣﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،واﻟﻣﻛون اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ .وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺷﻌباﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺗﺷﻛل إﺣدى ﺳﻣﺎت اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن.
 ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎوﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛواﺑت وﻣرﺗﻛزات ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ .واﻟﺗﻲ
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ﺗﺣددت ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ،ﻓﻲ أﻏﻠب اﻻﺣﯾﺎن ،اﻟدول اﻟﺗﻲﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﺣرك ﺿﻣن ﺛواﺑت ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ إﻻ أن ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن
اﺳﺗطﺎﻋت ،ﻋﺑر ﺗوازن دﻗﯾق ،أن ﺗوﻓّق ﺑﯾن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،وﻋدم اﻟﺗﻔرﯾط
ﻓﻲ ﺛواﺑﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
 ﻣﻧظوﻣﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﺗﺟرﺑﺔ ُﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔﺗراﻛﻣت ﻋﺑر اﻟزﻣن ،وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ .وﯾُ ﻌد ﻋﺎﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس،
اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾ ًار ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ .ﻓﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ،وﺗﻧﺷﺋﺗﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺎﺋدﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
 اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺗظﻬر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻌﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧذا ﻗرارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،وﺗرﻓض اﻻﻧﺟرار إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎور أو اﻻﻧﺣﯾﺎز إﻟﻰ طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟطرف آﺧر .وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠوك اﻟذي
ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ،
واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟدوﻟﯾﺔ( ،اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﻋن
ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
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ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻟﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺿرورة اﻻﻟﺗﻔﺎت ،ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔاﻟﻬوﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻓﻬم ﺳﻠﯾم
ﻟﺳﻠوك وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ.
 إﺟراء اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﺧرى ،ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻠك اﻟدول ﻣن زاوﯾﺔ ﺟدﯾدة.
 ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ و ازرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،ﻧظراً ﻟﻧدرة اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب.
 ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔٕ ،واظﻬﺎر ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ ،وﺟواﻧب
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل.
 إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل )اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﺷﺄناﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﺑوﺟﻪ
ﻋﺎم ،وﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص.
 إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋﺎﻣل اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻏﺎﺑت ﻋن اﻟﺑﺎﺣث ،وﻟم ﺗﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
اﻟﻣﺻﺎدر
 اﺑن ﻣﻧظور ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم )  .(2010ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ط ،3ﺑﯾروت ،دار ﺻﺎدر.
 اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد )د  ،ت( .ﻣﻌﺟم اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ.

اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻛﺗب:
 أﺑو اﻟﻌﻼ ،ﻣﺣﻣود ) .(1988ﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻗﻠﯾم ُﻋﻣﺎن ،ﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،اﻟﻛوﯾت،
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح.
 أﺑو دﯾﺔ ،ﺳﻌد ) .(1998اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس
ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﺑﺷﯾر.
) ،(1998-1970دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺋد ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ّ ،
 إﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯾد ) .(2005اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ.
 ﺑﻠﯾﺧﺎﻧوف ،ﺳﯾرﺟﻲ )ُ .(2005ﻣ ﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرش ،ﻗﺎﺑوس ﺑن ﺳﻌﯾد ﺳﻠطﺎن ُﻋﻣﺎن ،ط،2
ﻣﺳﻘط.
 اﻟﺑﻠﯾك ،ﻋﻣﺎد ).(2015اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺳﻘط ،ﻣؤﺳﺳﺔ ُﻋﻣﺎن ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر
واﻹﻋﻼن.
 ﺑن أﺣﻣدو ،ﻣﺣﻣد )  .( 2004ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻷﻓرﯾﻘﻲ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ،أﺣﻤﺪ ) .(1995اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻷﻣﺔ.
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 اﻟﺟﺎﺑري ،ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد ) .(1998اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :ﻋﺷر أطروﺣﺎت ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﻌرب
واﻟﻌوﻟﻣﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 ﺟﯾﻧدز ،اﻧطوﻧﻲ ) .(2005ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع) ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﯾز اﻟﺻﺑﺎغ( ،ط ،4ﺑﯾروت ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ،وﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺟﻣﺎن.
 ﺣﻣودي ،ﻫﺎدي ﺣﺳن ) .(1993اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺛواﺑت إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻟﻧدن،
اﻟﻌﯾﺳﻰ ﻟﻠﻛﺗب.
 ﺣﻣودي ،ﻫﺎدي ﺣﺳن ).(1998اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺳﻘط ،و ازرة اﻹﻋﻼم.
 دروﯾش ،إﺑراﻫﯾم ) .(1978اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 دوراﺗﻲ ،ﺟﯾﻣس ) .(1985اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ) ،ﺗرﺟﻣﺔ وﻟﯾد ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد(،
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر.
 دﯾﻠو ،ﺳﺗﯾﻔن ) .(2000اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ) ،ﺗرﺟﻣﺔ وﻫﺑﺔ
رﺑﯾﻊ( ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﻣﺷروع اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ.
 اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ،ﻋﺑداﷲ ﺑن ﺣﻣﯾد ) .(2000ﺗﺣﻔﺔ اﻷﻋﯾﺎن ﺑﺳﯾرة أﻫل ُﻋﻣﺎن ،ﻣﺳﻘط ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﻣﺎم ﻧور
اﻟدﯾن اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ.
 ﺳﻠﯾم ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ) .(1998ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
 ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﯾﺎﺳر ) .(2003اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ أدﻧﺑرة.
 اﻟﺳﯾﺎﺑﻲ ،ﺳﺎﻟم ﺑن ﺣﻣود )ُ .(2001ﻋﻣﺎن ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ط ،5ﻣﺳﻘط ،و ازرة اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.
 اﻟﺳﯾد ،ﻣﺣﻣد ) .(1984ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺑروﻓﺷﻧﺎل ﻟﻸﻋﻼم.
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اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
ّ
 ﺻﻠﯾﺑﺎ ،ﺟﻣﯾل ) .(1994اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،ج ، 2.ﺑﯾروت ،اﻟﺷّرﻛﺔ
 اﻟطﺎﺋﻲ ،ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ) .(2008ﺗﺎرﯾﺦ ُﻋﻣﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،اﻟﻛوﯾت ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺑﯾﻌﺎن ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.
 ﻋﺎﺷور ،ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ) .(1980ﺗﺎرﯾﺦ أﻫل ُﻋﻣﺎن ،ﻣﺳﻘط ،و ازرة اﻟﺗراث اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ.
 ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ).(2012اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣرﻛز
اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻹﻋﻼم.
 اﻟﻌﺑري ،ﺳﻌﯾد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ) .(1996اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدﺑﻠوﻣﺎ ﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ُﻋﻣﺎن ،اﻟﻘﺎﻫرة،
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 ﻋرب ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑر ) .(2013اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺑﺎﺿﻲ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫرة ،دار اﻟﺷروق.
 ﻏﺑﺎش ،ﺣﺳﯾن )ُ .(2006ﻋﻣﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ط ،4ﺑﯾروت ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ.
 ﻏﯾث ،ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ) ،(1989ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.
ﻋﻣﺎن ،دار
 ﻓﻬﻣﻲ ،ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ) .(2010اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ّ ،
اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 ﻓﻬﻣﻲ ،ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ) .(2010ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﻣرﻛز ﻛردﺳﺗﺎن
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
 ﻓوزي ،ﻓﺎروق ﻋﻣر ) .(2000دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ُﻋﻣﺎن ،اﻟﻣﻔرق اﻷردن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺑﯾت.
 ﻟوﻓﺎﯾﻔر ،ﻣﺎﻛﺳﯾم ) (2006اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ) ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳﯾن ﺣﯾدر( ،ﺑﯾروت،
ﻋوﯾدات ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ.
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 ﻟوﯾس ،ﺑرﻧﺎرد ) .(2006اﻟﻬوﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط) ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳن ﺑﺣري( ،دﻣﺷق ،دار
اﻟﯾﻧﺎﺑﯾﻊ.
 ﻣﻘﻠد ،إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري ) .(1971اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﻧظرﯾﺎت،
اﻟﻛوﯾت ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر.
 ﻣﻘﻠد ،إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺻﺑري ) .(1987ﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻛوﯾت،
دار اﻟﺳﻼﺳل.
 اﻟﻣواﻓﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد )ُ .(2010ﻋﻣﺎن واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﺷروق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﺗﻐﻠﯾف.
 ﻣﯾﻛﺷﯾﻠﻠﻲ ،أﻟﯾﻛس ) .(1993اﻟﻬوﯾﺔ ) ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ( ،دﻣﺷق ،دار اﻟوﺳﯾم ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟطﺑﺎﻋﯾﺔ.
 ﻧﺎﺻر ،ﻋﻠﻲ ) .(2013ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز واﻟﺻراع اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ،ﺑﯾروت ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ.
 ﻧدورة ،زاﻫﯾﺔ ) .(1990ﺷﺑﺔ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻛﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ.
 ﻫﻧﺗﻧﺟﺗون ،ﺻﻣوﺋﯾل ) .(1999ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات إﻋﺎدة اﻧﺗﺎج اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ) ،ﺗرﺟﻣﺔ طﻠﻌت
اﻟﺷﺎﯾب( ،ﺑﻐداد ،ﺳطور ﻟﻠﻧﺷر.
ﻋﻣﺎن ،دار ﺻﻔﺎ.
 اﻟﻬﯾﺗﻲ ،ﺻﺑري ﻓﺎرس ) .(2000اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ّ ،
 وﻧدت ،أﻟﻛﺳﻧدر ) .(2006اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ) ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑداﷲ اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ(،
اﻟرﯾﺎض ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود.
 وﯾﻠﺳون ،ﺳﯾر أرﻧوﻟد ﺗﻲ ) .(2012اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن
اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺑﯾروت ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت.
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اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
 إﺳﻣﺎﻋﯾل ،ﻋﺑداﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ) .(2005اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ) ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.
ﻣﻧﺷورة( ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔّ ،
 رواس ،ﻓﯾﺻل ﺑن ﺳﻌﯾد ) .(2005اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗوازﻧﺎت ﻣن
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.
) ،2000-1970رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔّ ،
 اﻟﺷﻧﻔري ،أﺣﻣد ﺳﺎﻟم ) .(1990اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﺑﯾن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق
) ،1989-1970رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،اﻟرﺑﺎط،
اﻟﻣﻐرب.
 ﻣﻘﯾﺑل ،طﺎﻫر ﺑن ﻋﻠﻲ ) .(2010أﺛر اﻟﻣﺣددات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻋﻣﺎن،
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ) ،2008-1970رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔّ ،
اﻷردن.
 اﻟوﻫﯾﺑﻲ ،ﺣﻣود ﺑن ﻋﺑداﷲ ) .(2012أﺛر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.
) ،2011-1970رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳطّ ،

اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣؤﺗﻣرات


اﻟﺑرﺻﺎن ،أﺣﻣد ﺳﻠﯾم ) .(2007ﺟﯾوﺑوﻟﺗﯾﻛﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ،
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ُﻋﻣﺎن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ
آل اﻟﺑﯾت ،اﻟﻣﻔرق ،اﻷردن.



ﺑن ﺻﻘر ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ) .(2014اﺗﺣﺎد دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿرورة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫرام ،وﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث،
اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.(196) 49 ،
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 ﺑوﺗﺷﯾش ،إﺑراﻫﯾم اﻟﻘﺎدري ) .(2007ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌ ُ ﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ
اﻟﺑﻠدان اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ  ،أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ُﻋﻣﺎن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن،
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الشكر
الحمدًهللًأولًًفميسًقبموًشيءً،وآخ اًرًفميسًبعدهًشيءً،عمىًعظيمًفضموًوجاللًمنتوً،أنً
منًعميًًبإكمالًىذهًالعملً،والصالةًوالسالمًعمىًسيدناًمحمدًوعمىًألوًوصحبوًوسممً .
وبماًأنًالعترافًبفضلًاآلخرًعمىًإنجازًماًىوًواجبًحتميً،فإنو ًيشرفنيًأنًأتقدمً
بجزيلًالشكرًوعظيمًالمتنانًإلىًمنًتحملًعناء ًاإلشرافًعمى ًىذهًالدراسةً،توجيياًً،وارشاداًً،
ونصحاًً ،ومشورةًً ،ولم ًيبخل ًعمي ًبجيد ًأو ًوقت ًحتى ًظيورىا ًفي ًصورتيا ًالنيائيةً ،فكان ًنعمً
المعممًالموجوًً،والستاذًالناصحً،والوالدًالمربيً،أستاذيًالفاضلً:الستاذًالدكتورًعبدالقادرًمحمدً
فيميًالطائيً،فجزاهًاهللًعنيًخيرًالجزاءً .
كماًلًيسعنيًإلًأنًأتقدمًبالشكرًالجزيلًإلىًاألساتذةًاألجالءًالذينًتفضمواًبقبولًمناقشةً
ىذه ًالرسالةً ،واثرائيا ًبآرائيم ًالمفيدة ًوتوجيياتيم ًالسديدةً ،والى ًأساتذتي ًاألفاضل ًبقسم ًالعمومً
السياسيةًفيًجامعةًالشرقًاألوسطً،عمىًكلًماًقدموهًمنًجيودًطيبةًخاللًفترةًالدراسةً.والشكرً
موصول ًإلى ًزمالئي ًمن ًطمبة ًالكمية ًوخارجياً ،عمى ًكل ًما ًقدموه ًلي ًمن ًعون ًفي ًإتمام ًىذهً
اءًكانًبمعمومةًأوًنصيحةًأوًرأيًأوًمشورةً،فميمًمنيًجميعاًًكلًالشكرًوالتقديرً .
الدراسةًسو ً

الباحث
طالل بن عبداهلل بن خمفان الندابي

ه

اإلهداء
إىل وطن عظيه أحتطن تازخياً ضاطعاً وجمداً حاضساً ،وإزثاً ضطستى أبدانٌ خالدة ،ذلم الوطن الري
أمحل هويتى بلل افتداز ،إىل الوطن التازيخ واحلاضس واملطتقبل...
(ضلطنة عُنان)
إىل قائد عُنان االضتننائ ،،الري أحيا تازخيوا العظيه ،وبنى حاضسها احلافل ،وأضظ ملطتقبلوا
املػسق...
(الطلطان قابوع حفظى اهلل)
إىل صاحيبّ الفطل األول ،زمصيّ التطحية واإلخالص ،ومنبع ّ،احلب والتطامح ،من كان دعائونا هو أول
شادي وضس جناح...،
(والديّ العصيصين)
إىل زمص الصرب و زفيقة الدزب ،من ضحت ألجل ،بوقتوا وجودها ،والداعه األكرب يف مطرية النجاح...
(شوجيت الغالية)
إىل غعلة تفاؤل ،يف احلاضس ،واضتنساز أمل ،يف املطتقبل...
(أبين املؤثس)
هرا اجلود إليوه مجيعاً؛ اعرتاف ًا باجلنيل

و
فهرس المحتويات
الموضوع

الصفحة

العنوان ً ً

أً

تفويض ً

بً

قرارًلجنةًالمناقشة ً

جً

شكرًوتقدير ً

دً

اإلىداء ً

هً

فيرسًالمحتويات ً

وً

الممخصًبالمغةًالعربية ً

حً

الممخصًبالمغةًالنجميزية ً

يً

الفصل األول :خمفية الدراسة وأهميتها ً
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Abstract
Identity is one of the topics that has been of increasing interest in foreign
policy and international relations since the beginning of the first decade of the twentyfirst century, after the interpretation of relations between international units was largely
limited to specific physical factors such as power and interest. Understanding the
external political behavior of a country and its external relations, as in the case of the
Sultanate of Oman, requires understanding the influence of a number of specific factors,
including internal, external, and political factors, in order to identify the orientations of
the state in its external political behavior.
The study sought to identify the factor of identity and its structural
components and its impact on the foreign policy making of the state. It also sought to
identify the factors contributing to the building of the national identity of the Sultanate
of Oman, and to identify the system of making foreign policy in Oman and the
fundamentals of its foreign policy. It also sought the study of the identity factor in the
making of the Omani foreign policy at the Gulf, Arab and international levels. That is
based on the assumption that the factors that contributed to the formation of the identity
of the Sultanate of Oman have a clear influence in the formulation of patterns of
external political behavior, at the Gulf level, the Arab level, and the international level.

ك
In order to ascertain the hypothesis of the study, the researcher adopted a
number of scientific research methods, including the historical method, in following up
and analyzing the historical events that the Sultanate of Oman underwent in order to use
them in interpreting the current reality. Also, the method of systemic analysis
considering that foreign policy is the result of external factors (in put), which interacted
with an institutional system in the form of processes. This interaction resulted in a set of
outcomes called (out put), which represent the external political behavior of the state, as
well as the decision-making approach. The foreign affairs of any country is a decision,
or a group of resolutions offered by units or institutions responsible, and that these
decisions affect the number of subjective factors, and local, regional, international and
others.
The researcher concluded that there is a role played by identity in influencing
the foreign policy of the Sultanate of Oman. It may increase or decrease according to
the political situation. It is subject to the discretion of the political leader and foreign
policy making circles. In some cases, identity may be the most influential factor in
directing foreign policy toward specific issues. As far as the Sultanate of Oman is
concerned, it begins in its interactions and relations on the international scene from a set
of constants and elements stemming from the components of its national identity. Thus,
the nature of the national character of the Omani people is one of the influential features
of the foreign policy of the Sultanate of Oman. And that the political behavior followed
by the Sultanate of Oman in its external field, and on the various squares (Gulf, Arab
and international), expresses Omani privacy and its political identity.

Keywords: Identity, Foreign Policy.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
مقدمة
تزايد االىتماـ بمكضكع اليكية في تفسير السياسة الخارجية لمدكؿ خالؿ السنكات الماضية
كخاصةن بعد أف عجزت المدارس المسيطرة خالؿ الفترات السابقة ،كال سيما الكاقعية كالميبرالية ،في
التنبؤ بأحداث كبرل كانييار االتحاد السكفيتي خالؿ العقد اخأخير مف القرف الماضي ،الحدث الذم
شكؿ نقطة محكرية لاللتفات مف قبؿ منظرم العالقات الدكلية إلى العكامؿ اخأخرل غير المادية بعد
أف كاف تفسير العالقات بيف الكحدات الدكلية مقتص انر عمى عكامؿ محددة كالقكة كالمصمحة ،فبرزت
اليكية كعامؿ غير مادم كلكنو مؤثر في السياسة الخارجية ،كذلؾ بحسب أنصار النظرية البنائية
الذيف ال ينكركف بأف تحقيؽ المصمحة ىك اليدؼ الرئيس لسمكؾ الدكؿ الخارجي ،كلكف تمؾ
المصمحة تتحدد بحسب رؤيتيـ كفقان لميكية ،أم كفقان لمنظكمة القيـ كاخأفكار كالمعتقدات كالعادات
كالتقاليد المشكمة ليكيتيا.
ككما أف اليكية قد تش ٌكؿ عامؿ قكة لعدد مف الدكؿ ،كذلؾ مف خالؿ إسياميا في صياغة
سمككيا الخارجي كممارستو في حاؿ كجكد ىكية كطنية مكحدة لجميع أفارد الشعب ،فأنيا بال شؾ
بالمقابؿ قد تككف عامؿ ضعؼ يسيـ في عدـ استقرار الدكلة ،مما ينعكس عمى سمككيا السياسي
الخارجي ،كذلؾ في حاؿ تعدد اليكيات الدينية ،كالمغكية ،كالقكمية ،كاخأثنية داخؿ المجتمع الكاحد،
التي قد تككف منافسان لميكية الكطنية الجامعة كبديالن ليا ،كىك اخأمر الذم يظير في عدد مف الدكؿ
التي تشيد حركبان أىمية بيف مككنات مختمفة تسيـ في تشكيؿ ىكيتيا.
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كقد أثارت دراسة اليكية ،كمنذ ظيكر االىتماـ بيا ،جدالن كاسعان بيف دارسي العالقات
الدكلية ،كىك اخأمر الذم يمكف إرجاعو إلى عدة أسباب ،أىميا :سيطرة المدرسة الكاقعية لفترة طكيمة
مف الزمف عمى تفسير كتحميؿ العالقات الدكلية ،كالتي ترل أف القكة المادية ،كال سيما العسكرية
منيا ،ىي المحرؾ اخأبرز لسمكؾ الدكلة في المجاؿ الخارجي ،ككذلؾ لككف اليكية ذات طبيعة
متغيرة يصعب قياس تأثيرىا ،كتحديد المحظة التي يظير تأثيرىا عمى صانع القرار عند رسـ السياسة
الخارجية لدكلتو.
كيتطمب فيـ السمكؾ السياسي الخارجي خأية دكلة كعالقاتيا الخارجية ،كما ىك الحاؿ مع
سمطنة يعماف ،الكقكؼ عمى تأثير جممة مف العكامؿ المحددة لتمؾ السياسة ،كالتي تشمؿ العكامؿ
الداخمية ،كالخارجية ،كتمؾ المتعمقة بالقائد السياسي ،حينيا فقط ،كبعد دراسة تمؾ العكامؿ ،يمكف
كعماف مف الدكؿ التي ربما يصعب فيـ سياستيا
معرفة تكجيات الدكؿ في سمككيا الخارجي .ي
الخارجية بمعزؿ عف عامؿ اليكية الذم يظير مف خالؿ السمكؾ الذم انتيجتو طيمة العقكد
الماضية ،كالذم يمكف مالحظتو مف قبؿ المتتبع لألحداث السياسية التي ش ٌكمت ،كما زالت تش ٌكؿ،
مفاصؿ ميمة في تاريخ المنطقة ،كىك ذلؾ العامؿ الذم يتشكؿ مف عدة مككنات منيا الجغرافيا،
كالتاريخ ،كمنظكمة التقاليد كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية التي تتمثؿ بالديف اإلسالمي كالمغة
العربية.
العمانية عبر العصكر الماضية ،حيث
كقد ش ٌكمت الجغرافيا مككنان رئيسيان في بناء اليكية ي
قي ٌدر ل يعماف أف تحتؿ مكقعان استراتيجيان بالغ اخأىمية في أقصى الجنكب الشرقي لشبة الجزيرة العربية
كبسكاحؿ تمتد إلى  3165كـ تطؿ مف خاللو عمى الخميج العربي كبحر يعماف كبحر العرب ،ذلؾ
المكقع جعؿ منيا فاعالن ميمان في عدد مف الحضارات التي استقرت بيا أك كانت بالقرب منيا.
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مككف الجغرافيا ،فأنيا كبالقدر نفسو تستحضر عمقيا
ككما تستحضر اليكية ي
العمانية ٌ
التاريخي؛ إذ تيعد يعماف مف أقدـ الكيانات السياسية الفاعمة التي لعبت دك انر ميمان في صياغة
اخأحداث في منطقة الخميج العربي ،كعبر المراحؿ التاريخية ،كخصكصان عندما كانت القكة البحرية
العمانية ىي المسيطرة عمى طرؽ التجارة في بحر العرب ،كالمحيط اليندم ،كشرؽ أفريقيا .ككذلؾ
ي
خالؿ مراحؿ الضعؼ الذم تراجعت بيا قكتيا لتنحصر في ميمات الدفاع عف حدكدىا ،كعمى الرغـ
العمانية .
مف كؿ ذلؾ بقي العامؿ التاريخي أحد أىـ العكامؿ الضامنة لمككنات اليكية ي
كالى جانب الجغرافيا كالتاريخ ،تشكؿ الثقافة التي تتمثؿ باالنتماء إلى المككف العربي ،كالديف
يفسر كقكؼ يعماف مع القضايا
العمانية ،اخأمر الذم ٌ
اإلسالمي ،عنص انر ميمان في تككيف اليكية ي
العربية كاإلسالمية العادلة.
ستحاكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ عمى جميع ىذه المككنات التي تش ٌكؿ في مجمميا اليكية
العمانية كالكقكؼ عمى انعكاساتيا المؤثرة عمى السياسة الخارجية لسمطنة يعماف ،كذلؾ خالؿ الفترة
ي
( )2016-1970كىي الفترة التي تكلي فييا السمطاف قابكس بف سعيد مقاليد الحكـ في سمطنة
اء عمى الصعيد الخميجي ،أك العربي ،أك
يعماف ،كالتي تضمنت العديد مف القضايا كالمكاقؼ ،سك ن
العمانية دك انر ميمان فييا.
الدكلي كالتي لعبت السياسة الخارجية ي

مشكمة الدراسة
تكمف مشكمة الدراسة في الطبيعة المتمايزة التي اتسمت بيا أحيانان السياسة الخارجية لسمطنة
يعماف حياؿ بعض القضايا كالمكاقؼ التي كاف يفترض بيا ،مف كجية نظر بعض المعنييف ،أف
تككف متماىية مع سياسات كمكاقؼ الدكؿ اخأخرل ،ما دفع بيـ إلى إثارة تساؤالت حكليا .كمف ىنا
فأف مشكمة الدراسة تكمف في إجابتيا عف ىذه التساؤالت ،كالكشؼ عف العكامؿ المؤثرة في تكجيات
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العمانية ،كالتي دفعت سمطنة
العمانية ،كبشكؿ خاص تمؾ المؤثرة عمى اليكية ي
السياسية الخارجية ي
يعماف إلى تبني سياسة خارجية معينة .كقد طرح ىذا اخأمر إشكالية أخرل تمثمت في ندرة المصادر
التي عالجت ىذا المكضكع مف زاكية السمة الفريدة التي تميزت بيا السياسة الخارجية لسمطنة يعماف
بحكـ تأثرىا بيكيتيا الكطنية.

أىداف الدراسة7
المأمكؿ مف ىذه الدراسة ىك تحقيؽ ما يأتي :
 -1التعرؼ عمى عامؿ اليكية كأثره في صنع السياسة الخارجية لمدكلة.
 -2الكقكؼ عمى العكامؿ التي تسيـ في بناء ىكية سمطنة يعماف.
العمانية ،كعمى ثكابتيا كمرتكزاتيا اخأساسية.
 -3التعرؼ عمى منظكمة صنع السياسية الخارجية ي
العمانية.
 -4دراسة الطبيعة المؤثرة لعامؿ اليكية في صنع السياسة الخارجية ي

أىمية الدراسة7
األىمية النظرية 7تكمف أىمية الدراسة في ككنيا تيتـ بمكضكع اليكية الذم يشكؿ مكضكعان جديدان
في ميداف العالقات الدكلية .كما تكمف أىميتيا في ندرة الدراسات التي تناكلت ىذا العامؿ (عامؿ
اليكية) كمدل تأثيره في صياغة السمكؾ السياسي الخارجي لسمطنة يعماف إزاء عدة قضايا منيا ما
ىك خميجي ،كمنيا ما ىك عربي ،كمنيا ما ىك دكلي ،مف خالؿ فيـ الطبيعة الخاصة التي تميز بيا
ىذا السمكؾ خالؿ فترة الدراسة المقترحة.
العماني بعامؿ اليكية،
األىمية التطبيقية 7تكمف في إفادة صانع القرار كالميتميف بالشأف السياسي ي
العمانية.
كالدكر الذم يمعبو في رسـ السياسة الخارجية ي
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أسئمة الدراسة7
كبيدؼ معالجة مشكمة الدراسة كتحديد أىدافيا فأنيا انصرفت إلى البحث عف إجابة لعدد مف
اخأسئمة:
 -1ما المقصكد بعامؿ اليكية؟
 -2ما ىي العكامؿ التي تسيـ في بناء ىكية سمطنة يعماف؟
العمانية ،كعمى ثكابتيا اخأساسية؟
 -3ما تأثير عامؿ اليكية عمى منظكمة صنع السياسة الخارجية ي
 -4ما اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية في السياسة الخارجية لسمطنة يعماف؟

فرضية الدراسة7
انطمقت الدراسة مف فرضية سعت إلى التثبت مف صحتيا كمفادىا ،أف ىناؾ عالقة بيف
اليكية الكطنية لسمطنة يعماف كمضاميف سياستيا الخارجية ،كاف العكامؿ التي أسيمت في تشكيؿ
ىكية سمطنة يعماف ليا تأثير كاضح في صياغة أنماط سمككيا السياسي الخارجي ،عمى المستكل
الخميجي ،كالمستكل العربي ،كالمستكل الدكلي.

حدود الدراسة7
حدود زمانية 7منذ عاـ ( )2016 - 1970كىي الفترة منذ تكلي السمطاف قابكس بف سعيد مقاليد
الحكـ في سمطنة يعماف.
حدود مكانية 7تقتصر ىذه الدراسة عمى سمطنة يعماف.
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محددات الدراسة7
ال شؾ أف أبرز المحددات التي كاجيت الباحث تمثمت في ندرة الدراسات كالمراجع كخاصةن
العربية منيا ،التي تختص بمكضكع اليكية؛ ربما نظ انر لحداثتو كمكضكع تتـ معالجتو كاالستفادة منو
في مجاؿ عمـ السياسة .كما تمثمت المحددات كذلؾ في قمة الدراسات التي تعالج الشأف السياسي
العمانية ،كال سيما تمؾ
العماني ،كصعكبة الحصكؿ عمى الكثير مف المعمكمات المتعمقة بالسياسة ي
ي
المتعمقة بالسمكؾ الخارجي؛ نظ انر لما تتسـ بو مف سرية.

مصطمحات الدراسة7
 اليوية
كية بئر بعيدة
ىكة ،كقيؿ اليى ٌ
 اليوية لغ ًة :كرد ذكر اليكية في لساف العرب بأنيا تصغير ٌالميكاة( ابف منظكر .)117:15 :2010 ،كما استعمؿ عند الفارابي عمى الخصكص ،اسـ
كتشخصو
كعينيتو
كية ال ٌشيء
ٌ
كيعرفيا ٌ
ٌ
بأنيا " يى ٌ
مصاغ انطالقا مف الضمير المنفصؿ (ىك)ٌ ،
كخصكصيتو ككجكده المنفرد لو ٌّ
كخصكصيتو ككجكده
ىكيتو
كؿ ك ه
ٌ
احدٌ .إنو (ىك) إشارة إلى ٌ
ٌ
المنفرد لو الذم ال يقع فيو اشتراؾ" (صميبا. )530 :1994،
 اليوية اصطالحاً :ما يككف بو الشيء ىك ذاتو متماي انز عف غيره ،كلك ماثمو في بعضالخصائص أك اشترؾ معو فييا .كيككف أقرب لفظ فمسفي إلى اليكية بيذا المعنى ىك
(الماىية) ،فيكية الشيء ىي ماىيتو أم حقيقتو الخاصة بو ،كماىية الشيء كما يعرفيا
الجرجاني في كتابو "التعريفات" فيقكؿ " الماىية مثؿ اليكية ىك جكاب عف السؤاؿ ما ىك؟"
كيتابع الجرجاني تعريفو لمماىية قائالن "إنيا إذا كصفنا اإلنساف مثالن بككنو عاقالن جاعميف مف
ذلؾ ماىيتو ،فإف ىذا القكؿ مف حيث إنو مقكؿ في جكاب (ما ىك) يسمى ماىية ،كمف حيث
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ثبكتو في الخارج يسمى حقيقة ،كمف حيث امتيازه عف الغير ىكية ،كمف حيث حمؿ المكازـ
لو ذاتا"(الجرجاني.)163 :2004 ،
 اليوية إجرائياً :ىي السمة التي تميز شعبان ما عف غيره ،كالمتشكمة مف عدة مككنات منياالجغرافيا ،كالتاريخ ،كمنظكمة التقاليد ،كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية ،كتتحدد بعنصريف
ىما :عنصر المطابقة أم مطابقة الشيء لذاتو ،كعنصر االختالؼ أم اختالفو عف اآلخر،
فالمطابؽ لذاتو ىك المختمؼ كالمتميز عف غيره .كىكية أم شعب ال تتحدد إال بمطابقتو
لخصكصيتو ،كباختالفو كتميزه عف ىكيات الشعكب اخأخرل.
 السياسة الخارجية7
السياسة لغة 7جاء في لساف العرب البف منظكر إف السياسة مصدر لمفعؿ ساس يسكس،كسكسو القكـ جعمكه
كالسياسة القياـ عمى الشيء بما يصمحو ،كساس اخأمر سياسةن قاـ بوٌ ،
يسكسيـ ،كالكالي يسكس الرعية أم يأمرىـ (ابف منظكر.)301:7 :2010 ،
السياسة الخارجية اصطالحا 7ىي مجمكعة الق اررات كاإلجراءات التي تتخذىا الدكلة خالؿممارسة عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل ،مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ،كحماية مصالحيا الكطنية،
كقد تككف رد فعؿ لممؤثرات الخارجية .كيعرفيا عبد القادر محمد فيمي بأنيا "نشاط سمككي
مرتبط بيدؼ كمقترف بقدرة تأثيرية ،تتخذه كحدة دكلية نظامية في مكاجية غيرىا مف كحدات
النظاـ الدكلي" (فيمي .)16 :2010،كيعرفيا ابراىيـ دركيش بأنيا "مجمكعة التفاعالت كما
يترتب عمييا مف نتائج ،كالتي تقع خارج نطاؽ الدكلة كحدكدىا"(دركيش .)17 :1978،كىي
أيضان برنامج العمؿ المعمف الذم يختاره الممثمكف الرسميكف لمكحدة الدكلية مف بيف مجمكعة
مف البدائؿ المتاحة ،مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ معينة في المحيط الدكلي(سميـ.)1984:16،
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 السياسة الخارجية إجرائياً 7ىي كؿ عمؿ أك إجراء تقكـ بو الدكلة خارج حدكدىا في البيئةالدكلية ،لتحقيؽ مصالحيا ،أك لتجنب ما يمكف أف يضر بيا ،أك عمى أقؿ تقدير لمتخفيؼ
مف آثاره .لذلؾ فأف كؿ سمكؾ أك إجراء تقكـ بو سمطنة يعماف خارج حدكدىا يعد مف أعماؿ
السياسة الخارجية.
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األدب النظري والدراسات السابقة
أولً 7األدب النظري
ظؿ االىتماـ بمحددات السياسة الخارجية كالمتغيرات المؤثرة عمى عالقات الدكؿ مع
بعضيا ،الشغؿ الشاغؿ لدارسي العالقات الدكلية .لكف المالحظ أف النظريات كالمدارس الفكرية
المفسرة لمعالقات الدكلية ،كخاصة خالؿ الفترة السابقة عمى انتياء الحرب الباردة ،اقتصر تركيزىا
عمى المحددات المادية المؤثرة عمى السمكؾ الخارجي لمدكلة .كلـ يتـ التطرؽ إلى العكامؿ غير
المادية إال في فترات متأخرة مف القرف العشريف ،كخاصة بعد انتياء الحرب الباردة كانييار االتحاد
السكفيتي.
كبرز االىتماـ باليكية في مجاؿ العمكـ السياسية خالؿ السنكات الماضية؛ إذ يعد مكضكعان
ميمان ضمف إطار المدرسة البنائية ،التي شكمت نقمة نكعية في مجاؿ العالقات الدكلية .كيعد إسياـ
(إلكسندر كندت) ىك اإلسياـ اخأبرز في ىذا المجاؿ ،حيث يجادؿ بأف ىيكؿ النظاـ الدكلي ال
بناء عمى تكزيع القدرات المادية كما يرل (كينيث كالتز) ،منظر الكاقعية الجديدة ،كانما مف
يتحدد ن
خالؿ العمميات كالتفاعالت بيف الدكؿ ،بكصفيا الفاعؿ الرئيس في النظاـ الدكلي ،كالتي تقكدىا
اليكية أم ىكية الدكلة كشخصيتيا االعتبارية .كرأل أف الحياة اليكمية لمسياسة الدكلية ىي عممية
مستمرة مف قياـ الدكؿ بأخذ ىكياتيا في عالقاتيا باآلخريف ،كاستخداميا في مكاجية اليكيات
المكازية ليا .أما (ليزبيث اجيستاـ) ،فقد ذىبت إلى أف السياسة الخارجية تمثؿ انعكاسا تامان
لمتصكرات الخاصة باليكية الكطنية ،كالتي تحدد مكانة الدكلة في العالـ ،كأصدقائيا كأعدائيا،
كمصالحيا كطمكحاتيا فاليكية استنادان ليا ،ىي إطار سيككلكجي لمعالقات الدكلية .كجادلت بأف تمؾ
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التصكرات قد تككف مستقرة في التاريخ الكطني ،كيرتبط تغيرىا بإعادة تأكيؿ القادة السياسييف ليا،
كبحدكث تطكرات داخمية كخارجية تعيد صياغتيا (رجب)14: 2011،
كقد ظيرت أىمية عامؿ اليكية كمحرؾ أساسي في السياسة الخارجية في العديد مف
المكاقؼ ،فخالؿ الغزك اخألماني النازم لالتحاد السكفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية لجأ الزعيـ
السكفيتي حينذاؾ ،جكزيؼ ستاليف ،إلى بعث الركح القكمية الركسية (ىكية كطنية) ،بجانب
اخأيدكلكجية الشيكعية (ىكية أيدكلكجية) ،بؿ كالى أبعد مف ذلؾ ،أنو سمح بإقامة الصمكات بالكنائس
اخأرثكذكسية الركسية (ىكية دينية)؛ كذلؾ بيدؼ تعبئة الشعب الركسي بكؿ طكائفو لمقاكمة الغزك
النازم .كينطبؽ اخأمر نفسو عمى الحالة اإليرانية ،عقب الغزك العراقي إليراف في سبتمبر ،1980
حيث لجأت القيادة اإليرانية إلحياء النزعة القكمية الفارسية (ىكية كطنية) ،باإلضافة إلى
اخأيديكلكجية الثكرية اإلسالمية (ىكية دينية  /أيديكلكجية) ،كىي اليكية الرسمية لمدكلة اإليرانية عقب
ثكرة فبراير /شباط  ،1979ككذلؾ التركيز عمى تقكية كتعزيز اليكية الشيعية (ىكية مذىبية) ،كذلؾ
بيدؼ

تعبئة

الدعـ

الشعبي

لممجيكد

الحربي

اإليراني

لمقاكمة

االجتياح

العراقي

(عبدالناصر .)27:2011،كما أف المثاؿ اإلسرائيمي المتمثؿ في أصرار الحككمة عمى االعتراؼ
بييكدية إسرائيؿ ،يدؿ عمى مدل محكرية تأثير اليكية الدينية في السياسة اإلسرائيمية.
كيظير مما تقدـ أف العالقات الدكلية تحكميا عدد مف المتغيرات ،كما أف السياسة الخارجية
خأم دكلة تتأثر بعدد مف العكامؿ ،كىي محددة بجممة مف المحددات المادية كغير المادية .كمف ىذه
العكامؿ المؤثرة في السياسة الخارجية بال شؾ ىك عامؿ اليكية ،فكثير مف الدكؿ تنطمؽ في سمككيا
الخارجي إزاء الدكؿ اخأخرل مف منطمؽ اليكية ،كفؽ قاعدة ( اخأنا كاآلخر) .فقد تككف اليكية دافعان
لمتقارب ،كما ىك الحاؿ في اليكية االكركبية ،كاليكية العربية ،أك إلى خمؽ حالة مف المنافسة ،كما
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ىك الحاؿ في الحالة الصينية اخأمريكية ،كقد تككف سببان في خمؽ حالة مف الصراع ،كالذم تمثؿ
حالة الصراع العربي اإلسرائيمي أحد أبرز صكرىا.
كانطالقا مف أىمية اليكية كعامؿ مؤثر في السمكؾ السياسي الخارجي لمدكؿ؛ فأنو عند
معالجة السياسية الخارجية لسمطنة يعماف يظير أننا أماـ حالة خاصة مختمفة في التكجو كالتفكير
كاالستقالؿ السياسي ،تعتمد في خططيا كرؤيتيا كمقاربتيا السياسية ،عمى إرث يتمتع بخصكصية
ثقافية كىكية خاصة ،ساىمت في التعاطي بخصكصية مع المحيط الخميجي ،أك العربي ،أك
اإلقميمي ،أك الدكلي.

ثانياً 7الدراسات السابقة
 دراسة الشنفري ( 7)0661الخطاب السياسي عند السمطان قابوس بين الفكر والتطبيق7
كىػػي عبػػارة عػػف ق ػراءة سياسػػية تحميمي ػػة لمضػػمكف الخطػػاب السياسػػي الخػػاص ب ػػالمجتمع
العماني مػف خػالؿ الخطػاب السياسػي لمسػمطاف قػابكس فػي الفتػرة مػف ( )1989-1970كدكره فػي
ي
ص ػػنع السياس ػػية الخارجي ػػة .حي ػػث رك ػػزت عم ػػى ثالثػ ػة جكان ػػب ى ػػي الجان ػػب االجتم ػػاعي ،كالجان ػػب
االقتصادم ،كالجانب السياسي.
العمانية اتسمت بمجمكعة مف الصفات
ك قد تكصمت الدراسة إلى أف السياسية الخارجية ي
التي فرضتيا حقائؽ التاريخ ،كالجغرافيا ،كاإلمكانيات اخأمنية كالثقافية ،كاتصفت بأنيا سياسة
ىادئة ،كمعتدلة ،كمتكازنة ،كحيادية .كىك ما كاف انعكاسان لمخطاب السياسي عند السمطاف قابكس
الذم اتسـ بأنو خطاب عميؽ في مضمكنو ،كشامؿ في محتكاه ،كما كتميز الفكر السياسي
لمسمطاف قابكس بالكعي كبعد النظر في التعامؿ مع اخأحداث كالتطكرات كالمستجدات داخميان
كخارجيان .
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 دراسة The Concept of State Identity in 7)0110( ALEXANDROV
International Relations: A Theoretical Analysis:

تنطمؽ الدراسة مف إشكالية اليكية في دراسة العالقات الدكلية ،كمفيكـ ىكية الدكلة.
كتطرقت إلى العالقة بيف اليكية كغيرىا مف المفاىيـ المحددة لدل أنصار النظرية البنائية ،ككذلؾ
إلى مسألة كيفية اختيار الدكلة بيف ىكيات متعددة .كما تناكلت دكر ىكية الدكلة كأداة في التفاعؿ
بيف الدكؿ ،متطرقة إلى العديد مف اخأمثمة التي تكضح العالقة الكثيقة بيف ىكيات الدكلة كالسمطة.
ككما أف القكة تمثؿ عنص انر رئيسيا لمعديد مف المناىج الكاقعية ،تؤكد الدراسة إلى أف مفيكـ اليكية
يستحؽ أيضا أف يككف جزء ميمان مف اخأطر التحميمية لمعالقات الدكلية.
كقدمت الدراسة محاكلة إلعادة تفسير مفيكـ ىكية الدكلة كتسييؿ قبكليا مف قبؿ أنصار
المدارس اخأخرل غير البنائية ،كالذيف لدييـ حتى اآلف تجاىؿ خأىمية اليكية.
 دراسة اسماعيل ( 7)0112اليوية في بنية النظام الدولي7
كىدفت الدراسة إلى تبياف العالقة بيف اليكية كبنية النظاـ الدكلي مف خالؿ تحميؿ
العناصر اخأساسية لمبنية الدكلية كفؽ الرؤية الكالتزية .كنظ انر لمطبيعة التجريدية لمدراسة؛ فقد
اقتصرت عمى اإلطار المفاىيمي لمعالقة بيف اليكية كالنظاـ الدكلي ،كلـ تتطرؽ إلى أثر اليكية
بيف كحدات النظاـ ،كما أنيا لـ تتطرؽ إلى اختبار تمؾ العالقة مف خالؿ نماذج تاريخية .كقد
عنصر أساسيان مف عناصر بنية النظاـ الدكلي.
خمصت الدراسة إلى أف اليكية تيعد
ان
 دراسة رواس ( 7)0112السياسة الخارجية العمانية بين التحالفات والتوازنات7
العمانية خالؿ الفترة ( )2000-1970كفقان لمنيج اتخاذ
كىي دراسة لمسياسة الخارجية ي
العمانية قامت عمى أساس
القرار في العمكـ السياسية .كتكصمت الدراسة إلى أف السياسة الخارجية ي
التحالفات كالتكازنات ،حيث رأت أف التكازف في العالقات الدكلية يعد مطمبان أساسيان تقتضيو طبيعة
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اء عمى مستكل العالقة بيف القكتييف العظمييف ،أك عمى
التطكرات التي يشيدىا النظاـ الدكلي ،سك ن
المستكيات اإلقميمية .كنتيجةن لذلؾ؛ فقد حتمت المصمحة الكطنية عمى صانع القرار السياسي
العماني خمؽ حالة مف التكازف في المنطقة ،كذلؾ بفضؿ السياسة القائمة عمى مبادئ كمرتكزات
ي
عديدة أىميا :حسف الجكار ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير ،كاقامة عالقات كدية مع
كافة الدكؿ.
 دراسة مقيبل ( 7)0101أثر المحددات الجغرافية ،والتاريخية ،والقتصادية في السياسة
الخارجية العمانية:
العمانية كفؽ منيج تحميؿ النظـ خالؿ
كىي دراسة سعت إلى تفسير السياسية الخارجية ي
العمانية كدكرىا في
الفترة ( .)2008-1970كتطرقت الدراسة إلى مالمح السياسية الخارجية ي
االستقرار السياسي ،كدكر السمطاف قابكس في تكجيو السياسة الخارجية .كقد خمصت الدراسة إلى
العمانية عمى عالقة كطيدة بميراث تاريخي مف التكازف في عالقة يعماف مع
أف السياسة الخارجية ي
الدكؿ الكبرل ،تمؾ السياسة التي اتسمت بأنيا سياسة استقاللية في التعامؿ مع اخأحداث ك سعت
إلى التكازف في العديد مف المكاقؼ.
 دراسة الوىيبي ( 7)0100أثر الموقع الجغرافي عمى السياسة الخارجية لسمطنة عمان:
العمانية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المكقع الجغرافي عمى السياسة الخارجية ي
كذلؾ باستعماؿ المنيجيف الكظيفي كالتحميمي خالؿ الفترة ( .)2011-1970كخمصت إلى أف
العمانية التي اتسمت باليدكء كالتأني كالمكضكعية تعاطت مع القضايا
السياسية الخارجية ي
المفركضة ضمف ثابت الجغرافيا ،فقد أدركت سمطنة يعماف أف مكقعيا الجيكاستراتيجي قد حمميا
مسؤكلية كبيرة تمثمت في المساىمة بشكؿ رئيسي في حماية مدخؿ الخميج العربي .كما كاف
العمانية ،كركزت الدراسة عمى دكر السمطاف
لمتاريخ أثر بيف في بناء نمطية السياسة الخارجية ي
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قابكس في رسـ السياسة الخارجية ،التي ارتكزت عمى مبادئ متجذرة كراسخة تقكـ عمى التعايش
السممي بيف جميع شعكب العالـ كحسف الجكار ،كعدـ التدخؿ في شؤكف الداخمية لآلخر ،كايجاد
عالقات طيبة مع جميع دكؿ العالـ.
 دراسة 7)0100( ALToraifi

Understanding the Role of State Identity in

7 Foreign Policy Decision-Making
سعت الدراسة إلى البحث في مفيكـ ىكية الدكلة كما ليا مف دكر في صنع القرار في
السياسة الخارجية مف خالؿ التحميؿ البنائي .كقد ركزت عمى دكر اليكية في تشكيؿ السياسة
الخارجية لكؿ مف إيراف كالمممكة العربية السعكدية خالؿ الفترة منذ  .2009-1997كبخالؼ
بعض الدراسات التقميدية التي تناكلت العالقات بيف البمديف ،كاالختالفات بينيما ،بما في ذلؾ
الطائفية كالقكمية كاخأيديكلكجية الثكرية ،كالتنافس عمى الييمنة اإلقميمية ،كأسعار النفط ،كالسياسة
تجاه الكجكد العسكرم اخأمريكي في الخميج ،كالخالفات حكؿ الحج ،فإف ىذه الدراسة انطمقت مف
أف اليكية كانت عامالن ميمان في تكجيو العالقات بيف البمديف ،فقد شيدت العالقات بينيما تقاربان
خالؿ فترات محددة كخاصة خالؿ فترة رئاسة محمد خاتمي ( ،)2005 -1997بينما اتسمت بما
يمكف أف يكصؼ بالعالقة العدائية خالؿ فترات أخرل كخاصة خالؿ فترة رئاسة محمكد أحمدم
نجاد (. )2009 – 2005
فعاؿ في زكاؿ عممية
كقد خمصت الدراسة إلى أف عكامؿ فكرية كمادية كاف ليا دكر ٌ
التقارب ،فقد كاف لمتغيير في ىكية الدكلة في إيراف خالؿ فترة رئاسة محمكد أحمدم نجاد أثر في
تغيير نظرة كؿ دكلة تجاه اآلخر .كىكذا فإف العالقة تحكلت مف حالة أقرب ما تكصؼ إلى
التقارب إلى حالة مف العداء كالخصكمة.
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 ثالثاً  7ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات التي سبقتيا ىك االتجاه الذم سمكتو لالىتماـ بعامؿ
اليكية الذم يعد مكضكعان حديثان كقميمة ىي الدراسات التي اىتمت بو كال سيما العربية منيا .كما
العمانية عف طريؽ االىتماـ باليكية ،كالعكامؿ التي
تتميز بككنيا حاكلت تفسير السياسة الخارجية ي
أسيمت في تشكيميا ،باعتبارىا عامالن جديدان لـ يتـ التطرؽ إليو مف قبؿ ،كمدل اخأثر الذم يتركو
ىذا العامؿ في تشكيؿ الخصكصية التي تتميز بيا السياسية الخارجية لسمطنة يعماف ،خالؿ الفترة
مف ( .)2016-1970فضالن عمى أف ىذه الدراسة شكمت إضافة لمدراسات القميمة التي يعنيت
العماني كالذم ما يزاؿ مجاؿ خصبان لمبحث كالدراسة.
بالشأف السياسي ي
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منيجية الدراسة ( الطريقة واإلجراءات )
مناىج الدراسة
س ػػعيان لمتثب ػػت م ػػف الفرض ػػية الت ػػي انطمق ػػت الد ارس ػػة مني ػػا ،كاالجاب ػػة ع ػػف تس ػػاؤالتيا كتحقي ػػؽ
أىدافيا؛ فقد قاـ الباحث باالعتماد عمى المناىج التالية:
 .0المنيج التاريخي 7يأتي استخداـ ىذا المنيج في متابعة كتحميؿ اخأحداث كالكقائع التاريخية
التي مرت بيا سمطنة يعماف ،مف أجؿ االستعانة بيا في تفسير الكاقع الحالي ،كمدل تأثيرىا في
رسـ كصياغة سياستيا الخارجية .
 .0منيج التحميل النظمي :يقكـ ىذا المنيج عمى اعتبار أف السياسة الخارجية ىي نتاج
لعكامؿ خارجية تككف بمثابة مدخالت ) ،(in putsتفاعمت مع كسط نظامي مؤسسي بصيغة
عمميات ) ،(processكترتبت عمى عممية التفاعؿ ىذه جممة نتائج يطمؽ عمييا مخرجات
عممية التفاعؿ ) ،(out putsكىي تمثؿ السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة؛ بمعنى أف عكامؿ
البيئة الخارجية تفرض عمى الدكلة التفاعؿ معيا ،كتيقدـ عمى اتٌباع سياسات بشأنيا.
 .0منيج اتخاذ القرار 7كيذىب ىذا المنيج إلى أف السياسة الخارجية خأية دكلة ما ىي إال
قرار ،أك مجمكعة ق اررات تقدـ عمييا كحدات أك مؤسسات مسؤكلة ،كأف ىذه الق اررات تؤثر فييا
عكامؿ عدة ذاتية ،كمحمية ،كاقميمية ،كأخرل دكلية.
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الفصل الثاني
مفيوم اليوية وأثرىا عمى عممية صنع السياسة الخارجية لمدولة
عمى الرغـ مف حداثتو في الظيكر ،أصبح مفيكـ اليكية مف المفاىيـ كاسعة االنتشار في
مجاالت العمكـ االجتماعية ،كلعؿ ما يثار حكلو مف آراء متباينة كأطركحات متعددة ،بدءان مف
محاكلة تفسيره كمفيكـ ،كمرك انر بأبعاده المختمفة ،كصكالن إلى مدل اخأثر الذم ينتج عنو؛ لو ما يبرره
شأنو في ذلؾ شأف العديد مف مفاىيـ العمكـ االجتماعية ،بكصفو مفيكمان اجتماعيان كثقافيان كاسعان.
فمع االىتماـ المتزايد باليكية انطالقان مف الدراسات المعنية بعمـ االجتماع كعمـ النفس كصكالن إلى
عمـ السياسة ،كانت تثار العديد مف التساؤالت حكؿ طبيعة اليكية ،كمككناتيا ،كأنكاعيا ،كمدل
تأثيرىا عمى الفرد كالجماعة أك حتى المجتمع كالدكلة.
كفيما يختص بمجاؿ العمكـ السياسية؛ فقد أثيرت حكؿ اليكية بكصفيا أحد المتغيرات
المؤثرة عمى السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية ،عدد مف التساؤالت ،حكؿ اليكية كمفيكـ ،كعف
مدل تأثيرىا ،كىؿ ىي العامؿ الكحيد المؤثر عمى السياسة الخارجية؟ كما مدل عالقتيا بالعكامؿ
اخأخرل؟ كمتى يككف عامؿ اليكية ىك العامؿ اخأكثر تأثي انر؟
كفي ضكء ما تقدـ ،يسعى ىذا الفصؿ لإلجابة عمى ىذه التساؤالت مف خالؿ المباحث
الثالثة اآلتية:
المبحث األول 7التعريف بمعنى اليوية ومفيوميا.
المبحث الثاني 7عامل اليوية ومكوناتو البنيوية.
المبحث الثالث 7أثر اليوية في صنع السياسة الخارجية لمدولة.

18

المبحث األول
التعريف بمعنى ومفيوم اليوية
ييعد مفيكـ اليكية مف المفاىيـ التي أثارت ،كما زالت تثير ،الكثير مف الجدؿ بيف الباحثيف
في مجاالت العمكـ االجتماعية عامةن كعمـ السياسة عمى كجو الخصكص ،كلعؿ ذلؾ الجدؿ مرده
إلى أف االىتماـ باليكية قد انتقؿ مف حقؿ معرفي إلى حقؿ معرفي آخر .فدراسات اليكية بدأت في
مجاؿ عمـ النفس ،ثـ انتقمت إلى عمـ النفس االجتماعي ،كمنو انتقمت إلى المجاؿ السياسي ،كلـ
تدخؿ في مجاؿ العالقات الدكلية بقكة إال في فترة قريبة .كقد تطكرت دراسة اليكية بشكؿ كبير ،مما
سمح ليا بمعالجة قضايا أكسع مف القضايا التي بدأت بيا ،إال أنو مع ذلؾ بقي استعماليا في
مجاؿ السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية يكاجو صعكبات متعددة ،كاف كاف في الكقت نفسو يجد
إقباالن متزايدان.
كقد قدمت العمكـ االجتماعية لميكية تعريفان مبسطان مفاده ،بأنيا اشتراؾ اخأشخاص في
االنتماء إلى جماعة اجتماعية تربطيا ركابط عاطفية ،كقيمية ،كنفسية ،مشتركة .كىي بذلؾ تدؿ
عمى مجمكعة السمات المميزة لمفرد،

كالتي مف خالليا

يتـ

تمييز الذات

عف

اآلخريف(رجب .)6،2011:فالمصطمح إذف مقارنة مرجعية يؤكد إما عمى درجة االشتراؾ كالتشابو
التاـ ،أك درجة االختالؼ كالتفرد في نطاؽ خاص أك شيء محدد .كبذلؾ ،فإف اليكية تمثؿ درجة
التشابو كاالشتراؾ بيف أفراد الجماعة الكاحدة ،كما أنيا بالمقابؿ تمثؿ درجة االختالؼ مع أشخاص
آخريف ىـ خارج إطار الجماعة.
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كيمكف إرجاع االختالؼ في تناكؿ مفيكـ اليكية إلى أف الباحثيف الذيف تناكلكه في مجاؿ
العمكـ اإلنسانية كانكا مف اتجاىات مختمفة ،ككؿ اتجاه حاكؿ تقديـ تعريفان يخدـ تخصصو ،أك يتفؽ
مع كجية نظره .فإذا كاف عمـ النفس يعطيو جانبان مرضيان كما ىك الحاؿ عند (سيغمكند فركيد) ،في
ضياع اليكية عندما يصاب الفرد بحالة ىستيرية؛ فإف عمـ النفس االجتماعي يعتبر اليكية عامؿ
مف عكامؿ الشخصية ،أما عمـ االجتماع في دراستو لميكية فإنو يذىب إلى قدرة الفرد عمى اختيار
المعان ي التي تحقؽ لو الكحدة كاالنسجاـ مع الذات .كيرل عالـ النفس االجتماعي (إريؾ اريكسكف)
"إف اليكية ىي تمؾ الطرؽ المرجعية التي يتخذىا اخأفراد كالجماعات ،كالتي تميزىـ عف اآلخريف في
عالقاتيـ االجتماعية ،ككذلؾ فاليكية ىي طرؽ تعرؼ اخأشخاص كالجماعات عمى أنفسيـ عمى
أساس العرؽ ،كاخأثنية ،كالديف ،كالمغة ،كالثقافة" (.)Fearon,1999:6
أما في مجاؿ عمـ السياسة كالعالقات الدكلية ،فيعرفيا (ديفيد إؿ .ركسك) بأنيا "حزمة مف
القيـ المشتركة ،كالمعتقدات ،كاالتجاىات ،كاخأدكار ،تستخدـ لرسـ الحدكد بيف ما ىك داخؿ الجماعة
كما ىك خارجيا" (ركسك .)748:2007 ،بينما يعد إسياـ ألكسندر كندت ،أحد أشير ركاد النظرية
البنائية ،ىك االسياـ اخأبرز في التأصيؿ لميكية ،حيث يرل في اليكية "بأنيا خمة أك سجية ذاتية،
أك عمى مستكل الكحدة ،متجذرة في فيـ الفاعؿ لذاتو" (كندت .)313:2006،كعالكة عمى ذلؾ؛
فأف معنى ىذا الفيـ الذاتي أك داللتو سكؼ يعتمد عمى ما إذا كاف الفاعمكف اآلخركف يعترفكف بذلؾ
الفاعؿ بنفس الطريقة التي يرل بيا ذاتو ،كبيذا الشكؿ تككف لميكية صفة منظكمية كمرتبطة أيضان
بفيـ اآلخريف الذاتي لمفاعؿ (نفس المصدر.)313:2006،
فاليكية إذف ىي ذلؾ التماثؿ بيف أفراد المجمكعة كاالختالؼ مع اآلخريف في اآلف نفسو،
كىذا ما يؤكد عميو السياسي البريطاني اخأسبؽ ادمكند بكرؾ في قكلو" :اليكية ىي ما تمثمو مف
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درجة الترابط الكثيؽ بيف مجمكعة اخأفراد الذيف يحممكف نفس القدرات ،كجزء مف النظاـ الطبيعي
مف

جية،

كترابطيـ

مف

جية

أخرل

مع

مف

يختمفكف

معيـ

اكتماالن

لحياة

المرء"(ديمك)349.350:2000،
أما المفكر الفرنسي (أليكس ميكشيممي) فيعرفيا "بأنيا منظكمة متكاممة مف المعطيات
المادية ،كالنفسية ،كالمعنكية ،كاالجتماعية ،التي تنطكم عمى نسؽ مف عمميات التكامؿ المعرفية،
كتتميز بكحدتيا التي تتجسد في الركح الداخمية التي تنطكم عمى خاصية اإلحساس باليكية
كالشعكر بيا" (ميكشيممي .)129:1993،فاليكية إذف ىي كحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ
عمف سكاه بكحدتو
في كحدة مف العناصر النفسية ،كاالجتماعية ،كالمادية ،التي تجعؿ الفرد يتمايز ٌ
الذاتية.
كيعرؼ الباحث اليكية بأنيا مجمكعة الصفات كالخصائص كالسمات النفسية ،كاالجتماعية،
ٌ
كالفكرية ،كالثقافية ،الحضارية كالتاريخية ،فضالن عف بعض العكامؿ المادية ،التي يتميز بيا الفرد،
أك الجماعة ،أك المجتمع بذاتو ،كالتي تميزه عف اآلخر المختمؼ.
كالمالحظ أف مفيكـ اليكية مف المفاىيـ التي شيدت خمطان كبي انر في تعريفيا ،كحتى في
عمكمية استعماليا ،كلمخركج مف إشكالية المفيكـ يمكف التكقؼ عند العنصريف المشتركيف بيف تمؾ
التعريفات كىما:
 عنصر المماثمة أك المطابقة ،كالمتمثؿ في أف ىكية الشيء ىي ما يككف بيا ىك ذاتو.
 عنصر االختالؼ ،المتمثؿ في أف ىكية الشيء ىي ما يككف بو الشيء متماي انز كمختمفان
عف اآلخر.
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ففي حيف ينطمؽ العنصر اخأكؿ مف (اخأنا) ،بما يميزىا مف سمات كخصائص تككف
متطابقة بيا مع ذاتيا كتشكؿ ىكيتيا الذاتية ،فأف العنصر الثاني ينطمؽ مف (اآلخر)؛ بمعنى أنو ال
تكجد ىكية لمشيء ما لـ تكف متميزة كمغايرة كمختمفة عف اآلخر .كبمعنى آخر إف اخأنا لكي تتميز
بذاتيا تحتاج أف تضع اآلخر الذم يككف في مكقع المقارنة لكي تتميز عنو .كمف ىذا المنطمؽ
يشير (كندت) بأف ىناؾ نكعاف مف اخأفكار يمكف أف يدخال في اليكية :تمؾ اخأفكار التي تعتنقيا
الذات ،كاخأفكار التي يعتنقيا اآلخر(كندت.)314:2006،
كانطالقان مف تمؾ العالقة الداخمية بيف العنصريف المحدديف لميكية (التطابؽ كاالختالؼ)،
كبناء عمييما تتشكؿ عدة أنكاع لميكية ،يمكف التمييز بينيا استنادان إلى عدد مف
ن
العكامؿ(رجب:)7:2011،
 استنادان إلى العنصر اخأكثر تأثي انر في تككيف اليكية ،حيث يتـ التمييز بيف اليكية الدينية
مثؿ اليكية اإلسالمية ،كاليكية المغكية مثؿ اليكية العربية ،كاليكية الثقافية ،كاليكية اخأثنية
مثؿ اليكية الكردية.
 استنادان إلى حدكد تأثير اليكية ،كىنا يتـ التمييز بيف اليكية اخأثنية ،أم التي تقتصر عمى
جماعة أثنية مثؿ الشيعة كالسنة كاخأمازيغ ،كبيف ىكية الدكلة ،كاليكية الكطنية ،كاليكية
العابرة لمقكميات مثؿ اليكية اإلسالمية.
كبناء عمى ىذا العامؿ
 استنادان إلى كيفية تعريؼ اليكية لمذات في مكاجية اآلخر الميـ،
ن
يميز (ألكسندر كندت) بيف نكعيف مف اليكية ،يمثؿ كؿ منيما طرفي خط متصؿ يتحرؾ فيو
الفاعؿ الدكلي ،يتمثؿ النكع اخأكؿ في التعريؼ النسبي لميكية المرتكز حكؿ الذات ،كيتمثؿ
النكع الثاني في اليكية الجماعية(كندت.)314:2006،
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بناء عمى ىذا العامؿ
 استنادان إلى مدل استقرار اليكية كقابميتيا لمتغير ،كقد قسميا (كندت) ن
إلى قسميف رئيسييف :اليكية الشخصية كىي مجمكعة السمات المعرفة لمدكلة كالمميزة ليا
عف الدكؿ اخأخرل ،كالتي يرل كندت أنيا القاعدة التي يرتكز عمييا النكع الثاني كىي اليكية
االجتماعية ،كىي التي تنتج عف تفاعؿ الدكلة مع الدكؿ اخأخرل ،كالتي يقسميا كذلؾ إلى
ثالثة أقساـ ىي :ىكية النكع ،كىكية الدكر ،كاليكية الجماعية.
كلتعدد التقسيمات خأنكاع اليكية فإف التقسيـ الذم كضعو (كندت) في تحديد أنكاع اليكية
يبدك ،مف كجية نظر الباحث ،ىك التقسيـ اخأفضؿ؛ نظ انر لشمكليتو في التناكؿ ،كعمقو في التحديد،
إذ قسـ كندت اليكية إلى أربعة أنكاع (كندت:)320:2006،
 .1اليوية الشخصية الفردية 7كىي اليكية اخأساسية كالتي تستقؿ بكجكدىا عف اآلخر ،كالتي تتشكؿ
بكاسطة أبنية ذاتية التنظيـ كمتكازنة ،كالتي يعكد ليا الفضؿ في جعؿ الفاعميف كيانات متميزة عف
غيرىا .كفي حالة الدكؿ فإف ىذه اليكية تتطكر قبؿ انخراط الدكلة في تفاعالت خارجية ،فيي
تتشكؿ مف خالؿ قدرة الدكلة عمى التنظيـ الذاتي .كىذا النكع اخأكؿ مف اليكية ىك اخأساس الذم
تقكـ عميو اليكيات اخأخرل ،فالفاعؿ يمكنو أف تككف لو ىكية كاحدة فقط مف ىذا النكع.
 .2ىوية النوع 7كتشير إلى التصنيؼ االجتماعي الذم يطمؽ عمى شخص أك مجمكعة يشترككف في
خصائص معينة مف حيث المظير ،كالسمكؾ ،كالطبائع ،كالقيـ ،كالميارات ،كالمعرفة ،كاآلراء،
كالتجربة ..إلخ .كيمكف أف يككف لكؿ فاعؿ عدد مف اليكيات النكعية في الكقت ذاتو.
كعمى خالؼ ىكيات الدكر كالجماعة؛ فأف الخصائص التي تؤسس ليكيات النكع ىي
في اخأساس جكىرية كأصمية بالنسبة لمفاعميف ،فعمى سبيؿ المثاؿ إف الخاصية التي تجعؿ مف
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شخص ما شابان مكجكدة كحاضرة ،بغض النظر عما إذا كاف اآلخركف حاضريف ليعترفكا بيا
كذات داللة كمعنى أـ ال ،كبيذا الشكؿ فإنو يمكف أف يككف شابان بذاتو ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة
بناء عمى المبادئ الداخمية
لمدكؿ ،فالدكلة يمكنيا أف تككف دكلة رأسمالية ،أك فاشية ،أك ممكية ،ن
لمشرعية السياسية ،كالتي ال تعتمد عمى الدكؿ اخأخرل مف أجؿ كجكدىا .فالدكلة يمكف أف تككف
ديمقراطية بذاتيا دكف الحاجة إلى االعتماد عمى الدكؿ اخأخرل.
 .3ىوية الدور 7كىذا النكع مف اليكية يعتمد في كجكده بشكؿ كامؿ عمى اآلخر ،فبخالؼ ىكية
النكع التي تستقؿ في كجكدىا الذاتي؛ نظ انر خأف الخصائص كالصفات التي تشكؿ ىكيات النكع
ذات صفة ما قبؿ اجتماعية (سابقة عمى المجتمع)؛ فأف ىذا النكع مف اليكية (ىكية الدكر) ال
يمكف تصكرىا إال مف خالؿ افتراض اآلخر ،فيي تكجد فقط نتيجة لمعالقة كالتفاعؿ مع اآلخريف،
كال تكجد ىنالؾ خاصية جكىرية مكجكدة مسبقان كالتي يككف الطالب بمكجبيا طالبان أك المعمـ
معممان ،بؿ يستطيع أف يحصؿ عمى تمؾ اليكية فقط مف خالؿ احتاللو مكقعان في بنية اجتماعية
أك مينية معينة ،فالطالب ىكية ال يمكف افت ارضيا مف دكف كجكد آخر ىك المعمـ ،أك مؤسسة
تعميمية ينتمي إلييا.
كبحسب ىذا النكع مف اليكية فإف العالقة بيف الذات كاآلخر عالقة تبادلية ،حيث تمعب
درجة معرفة كؿ منيما لآلخر كالتكقعات الضمنية منيما حكؿ بعضيما دك انر في تشكيؿ العالقة
بينيما ،فاخأفكار المشتركة قد تككف تصارعيو أك تعاكنية ،اخأمر الذم يعني أف العدك ىكية دكر
تمامان مثؿ الصديؽ ،ككمثاؿ عمى ذلؾ حالة الصراع العربي اإلسرائيمي ،فاليكية ىنا ليست مجرد
خيار يمكف تجاىمو بسيكلة ،بؿ ىي مكاقؼ مفركضة عمى الفاعميف عف طريؽ تصكرات اآلخريف
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الميميف لو .كفي مثؿ ىذا النكع مف اليكية حتى لك أف الدكلة تريد أف تتخمى عف دكر معيف قد
ال تتمكف مف ذلؾ؛ خأف اآلخر يقاكـ ذلؾ التغيير رغبة منو في المحافظة عمى ىكيتو ىك.
تميز الذات غير كاضح كيتـ تجاكزه كميةن ،كذلؾ
 .4اليوية الجماعية 7كىي الحالة التي يككف فييا ٌ
عف طريؽ الكصكؿ إلى درجة التعريؼ كالمماثمة في اليكية بيف الذات كاآلخر ،كىنا تصنؼ
الذات عمى أنيا اآلخر ،كغالبان ما تككف المماثمة متعمقة بقضية معينة ،كناد انر ما تككف في كؿ
اخأمكر ،كلكنيا دائمان تعتمد عمى تكسيع حدكد الذات لتشمؿ اآلخر .كتيبنى اليكية الجماعية عمى
مفيكمي ىكية الدكر كىكية النكع كلكنيا تتجاكزىما ،فنجد أنو في حيف تتشكؿ ىكية الدكر مف
أجؿ أف تؤدم الذات كاآلخر أدكا انر مختمفة؛ فإف اليكية الجماعية تقكـ عمى تكحيد الذات مع
اآلخر في ىكية مكحدة ،كذلؾ تبنى عمى ىكية النكع؛ خأف اليكية الجماعية تقكـ عمى الخصائص
كالسمات المشتركة ،كلكف ال يعني أف كؿ ىكيات النكع يمكف اعتبارىا ىكيات جماعية ،فقد يتكمـ
الشخص الفرنسية دكف أف يطابؽ ذاتو مع الفرنسييف.
كباختصار فإف اليكية الجماعية ىي عبارة عف خميط مميز مف ىكيات الدكر ،كىكيات
النكع ،كىكيات ذات قكة سببية تحفز الفاعميف خأف يعرفكا مصمحة اخأخريف عمى أنيا جزء مف
مصمحة الذات ،كىذا ال يعني أف الق اررات الفردية ال تنطمؽ مف اخأنانية ،كلكف تتكسع داللة
اخأنانية بحيث تشمؿ الجماعة أك الفريؽ.
مما تقدـ يظير أننا أماـ أربعة أنكاع لميكية ،جميعيا عدا اخأكلى ،يمكنيا أف تأخذ صيغ
متعددة مع الفاعؿ نفسو ،فجميعان لدينا عدد مف اليكيات ،كالشيء نفسو ينطبؽ عمى الدكؿ ،فكؿ
كاحد منا مخطكطة فكرية ،مشكمة بكاسطة الصيغ الثقافية ،تحدد مف نحف؟ كماذا يجب أف نفعؿ في
سياؽ معيف؟ كلك أف تمؾ اليكيات تمارس فعميا عمينا في الكقت ذاتو خأصبحنا مشكشيف ،كلكف
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معظـ اليكيات يتـ تفعيميا بشكؿ انتقائي اعتمادان عمى الحالة التي نجد أنفسنا
فييا(كندت.)321:2006،
كيشير أنصار المدرسة البنائية بصفة عامة عند حديثيـ عف اليكية ،إلى مجمكعة القيـ،
كالمعايير ،كالمعاني التي يتبناىا الطرؼ الدكلي كالتي يتـ بناؤىا مف خالؿ التفاعؿ بيف السياسات
الداخمية ،كالبيئة الخارجية .كمف ىذا المنطمؽ قد تككف لمدكلة عدة ىكيات ،فقد تككف الدكلة محافظة
أك ليبرالية كفؽ اليكية الداخمية ،كقد تككف أكركبية أك أفريقية كفقان لالنتماء الجغرافي ،كقد تككف
الدكلة عربية أك غربية كفقان لميكية الجماعية ،كقد تككف دكلة كبرل محكرية أك متكسطة كفؽ مكانة
الدكلة(مدبكلي.)4:2017،
كيميز عمماء االجتماع في العادة بيف نكعيف مف اليكية كىما :اليكية االجتماعية ،كاليكية
الفردية (اليكية الشخصية) ،كيمكف التمييز بيف ىذيف النكعيف عف طريؽ التحميؿ ،غير أنيما
مرتبطاف بشكؿ كثيؽ ،كيمكف النظر إلييما مف خالؿ عالمات كمؤشرات عمى ماىية ىذا الشخص
أك ذاؾ ،كفي الكقت ذاتو ىذه المؤشرات تحدد مكضع الشخص بيف أفراد آخريف يشارككنو
الخصائص نفسيا ،كتعدد اليكيات االجتماعية يعكس أبعادان عديدة في حياة الناس ،كقد تككف
التعددية في اليكيات مصد انر محتمالن لمصراع بيف الناس ،غير أف اخأفراد في العادة ينظمكف معاني
حياتيـ كتجاربيـ حكؿ ىكية محكرية أساسية تتميز باالستم اررية النسبية عبر الزماف
كالمكاف(جيدنز.)90:2005،
كيدكر الحديث بخصكص اليكية عادةن حكؿ ثالثة مستكيات :ثقافية ،كاجتماعية ،كفردية،
كىناؾ مف يرل أف لميكية الكطنية مستكيات ثالثة :ىكية عمى مستكل الفرد ،كىكية عمى مستكل
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الجماعة ،كأخرل عمى المستكل الكطني ،كليس بالضركرة أف تتميز ىذه المستكيات بحالة مف
الثبات ،بؿ ىي متغيرة كمتأثرة في ذلؾ بالظركؼ كالصراعات كالمصالح (الجابرم.)298:1998،
كعند النظر إلى مستكيات اليكية الثالثة التي أشار إلييا الجابرم ،نجد أنيا تنطمؽ جميعان
مف المنطمؽ نفسو ،كىي النظرة إلى الذات بما تحكيو مف صفات كسمات مميزة ،كتجعمو في
تحكؿ اليكية مف ككنيا إطا انر
مكاجية اآلخر المختمؼ .فعند الحديث عف ىكية الدكلة ،نشير إلى ٌ
ينتمي إليو الفرد ،إلى إطار مف القيـ كالمعتقدات التي تحدد السمكؾ السياسي لمدكلة كتكجيو ،كتحدد
رؤية الدكلة لذاتيا كلآلخر كلمعالـ (رجب.)7:2011،
كاليكية الكطنية نسبة إلى الكطف أك اخأمة التي ينتسب إلييا شعب متميز بخصائص
ىكيتو .كىكية أية أمة مف اخأمـ ىي مجمكعة الصفات أك السمات الثقافية العامة التي تمثؿ الحد
اخأدنى المشترؾ بيف جميع اخأفراد الذيف ينتمكف إلييا ،كالتي تجعميـ ييعرفكف كيتميزكف بصفاتيـ تمؾ
عمف سكاىـ مف أفراد اخأمـ اخأخرل (بف نعماف.)23:1995،
ٌ
كفي ىذا اإلطار يرل (ماكسيـ ألكساندركؼ) أف ىكية الدكلة تنطكم عمى بعديف (داخمي،
المترسخة لدل الرأم
كخارجي) ،البعد الداخمي يشمؿ مجمكعة المعتقدات ،كالتصكرات ،كالرمكز،
ٌ
العاـ كالنخبة الحاكمة داخؿ الدكلة حكؿ الدكلة نفسيا ،بينما رؤية النخب كالرأم العاـ في الدكؿ
اخأخرل لتمؾ الدكلة يعبر عف البعد الخارجي ليكية الدكلة (.)Alexandrov,2003:38
كمف ىذا المنطمؽ فإف ىكية الدكلة تعني تمييز ذات الفاعؿ عف اآلخريف ،كالخصائص
التي تتشكؿ كتصاغ عبر التفاعالت مع المحيط ،كمف ثـ فإف لميكية نمطيف ،أحدىما أصمي نابع
مف ذات الفاعؿ كخصائصو المصيقة بكجكده ،كاآلخر يتحدد تبعان لمعالقة مع اآلخريف ،فالقكؿ بأف
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الكاليات المتحدة اخأمريكية دكلة ديمكقراطية ،فيذه ىكية أصيمة ،كككنيا دكلة مييمنة ،فيذه ىكية
تحددىا عالقاتيا مع الفاعميف اآلخريف في النظاـ الدكلي(مدبكلي.)4:2017،
كلعؿ ىذا المنطمؽ الذم اعتمد عميو (صمكئيؿ ىنتنجتكف) في تفسيره لحاؿ السياسة
الدكلية المعتمدة عمى اليكية في كتابو صراع الحضارات ،عندما تحدث عف أف الشعكب ذات
الثقافات المتشابية تتقارب ،كالشعكب كالدكؿ ذات الثقافات المختمفة تتباعد ،كفي العالـ الجديد
أصبحت اليكية الثقافية ىي العامؿ الرئيسي في تحديد صداقات دكلة ما كعداكاتيا ،كىي التي تحدد
مكاف الدكلة في السياسة العالمية ،كما تحدد أصدقائيا كأعدائيا(ىنتنجتكف.)203:1999،
كمف خالؿ ما تقدـ ،يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا :أنو كعمى الرغـ مف أف اليكية
مفيكـ حديث مف حيث الطرح بالصكرة التي نحف بصدد دراستيا ،إال أنيا تيعد مف المفاىيـ التي
شيدت كمان كبي انر مف االختالؼ بيف الباحثيف؛ نظ انر الستناد التعريفات عمى مرجعيات مختمفة ،كلكف
المالحظ أف جميع تمؾ التعريفات تكاد تيجمع عمى أف اليكية بشكؿ عاـ تتعمؽ بمعرفو الفاعؿ لنفسو
اء كاف شخصان مفردان أك دكلة كما ىك الحاؿ لمكضكع ىذه الدراسة ،مف خالؿ
كتصكره لذاتو ،سك ن
مجمكعة السمات كالخصائص التي تميزه في مكاجية اآلخر ،أك مف خالؿ الفيـ لمذات كلآلخر كما
يترتب عميو طبيعة العالقة بينيما.
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المبحث الثاني
عامل اليوية ومكوناتو البنيوية
استقرت اخأدبيات المعنية بدراسة اليكية عمى أنيا تتألؼ مف أربعة مككنات رئيسية،
يختمؼ الكزف النسبي لكؿ منيا مف حالة خأخرل ،كتتمثؿ في المغة أك الثقافة ،كالديف ،كالعادات
كالتقاليد ،كالتاريخ .كقد أشار الباحث عند التطرؽ لمفيكـ اليكية إلى تعريؼ إريؾ اريكسكف ،الذم
يرل أف اليكية ىي تمؾ الطرؽ المرجعية التي يتخذىا اخأفراد كالجماعات ،كالتي تميزىـ عف اآلخريف
في عالقاتيـ االجتماعية ،ككذلؾ ىي طرؽ تعرؼ اخأشخاص كالجماعات عمى أنفسيـ عمى أساس
العرؽ ،كاخأثنية ،كالديف ،كالمغة ،كالثقافة( .)Fearon,1999:6كفي ىذا التعريؼ نجد إشارة إلى
أنكاع اليكية التي تعتمد في تحديدىا عمى مككنات معينة ،مثؿ العرؽ ،كاخأثنية ،كالديف ،كالمغة،
كالثقافة.
كعناصر اليكية اإلنسانية ،فردية كانت أـ جماعية ،ال تنحصر في العناصر المادية
كحدىا بؿ تتعداىا إلى مجمكعة أخرل مف العناصر كىي كما يأتي (اسماعيؿ:)39:2005،
 .1العناصر المادية :كتشتمؿ عمى الحيازات ،كالقدرات االقتصادية كالعقمية ،كالتنظيمات المادية،
كالسمات المكرفكلكجية ،التي تيتـ بدراسة شكؿ كبنية الكائنات الحية.
 .2العناصر التاريخية :كتتضمف اخأصكؿ التاريخية مثؿ (اخأسالؼ ،كالكالدة ،كاالسـ ،كالمبدعيف،
كاالتحاد ،كالقرابة ،كالخرافات الخاصة بالتككيف) ،كاخأحداث التاريخية الميمة ،كاآلثار
التاريخية.
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 .3العناصر الثقافية كالنفسية :كتتضمف النظاـ الثقافي ،مثؿ العقائد ،كاخأدياف ،كالرمكز الثقافية
كاخأيديكلكجيا ،كنظاـ القيـ الثقافية ،كأشكاؿ التعبير اخأدبي كالفني ،ثـ العناصر العقمية (مثؿ
النظرة إلى العالـ ،نقاط التقاطع الثقافية ،االتجاىات كالمعايير الجمعية )...،ثـ النظاـ
المعرفي كيتضمف السمات النفسية الخاصة ،كاتجاىات نظاـ القيـ.
 .4العناصر االجتماعية :كتتضمف اخأسس االجتماعية (مثؿ االسـ ،كالسف ،كالجنس ،كالمينة،
كالسمطة ،كالدكر االجتماعي ،كاخأنشطة كاالنتماءات) ثـ القدرات الخاصة بالمستقبؿ ،مثؿ
القدرة كاإلمكانات ،كاإلثارة االستراتيجية ،كالتكيؼ ،كنمط السمكؾ.
كىذه العناصر اخأربعة مجتمعة تشكؿ ىكية الفرد كالجماعة ،كال بد مف جمعيا معان؛ حيث
إف الكعي بكجكد ىذه العناصر أك غيابيا كميا أك بعضيا شرط جكىرم لكجكد ىذا الفرد أك ىذه
الجماعة ،حتى كاف كاف مف الصعب عمى الفرد أف يعي ىذه العناصر كافة خأنو يمتمكيا كيعيشيا
عمى نحك تمقائي ،عمى الرغـ مف أف ىذا الكعي يعد شرطان ليكية الجماعة.
كعمى العمكـ فإف مككنات اليكية االنسانية تنسج كجكدىا عبر شبكة مف العالئؽ التي
تندرج في الخانات الحضارية كالمشتركات اآلتية (سميماف:)42:2003،
 .1مجاؿ جغرافي ككطف تاريخي مشترؾ.
 .2أساطير كذاكرة تاريخية مشتركة.
 .3ثقافة شعبية مشتركة.
 .4منظكمة حقكؽ ككاجبات مشتركة.
 .5اقتصاد مشترؾ مرتبط بمناطؽ معينة.
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كيؤكد الجابرم أف اليكية الثقافية ال تكتمؿ ،كال تبرز خصكصيتيا الحضارية ،كال تغدك
ىكية ممتمئة قادرة عمى بمكغ العالمية ،كعمى اخأخذ كالعطاء ،إال إذا تجسدت مرجعيتيا في كياف
مشخص تتطابؽ فيو ثالثة عناصر (صحيفة االتحاد ،أبكظبي.)2005/08/30،
ٌ
 .1الكطف :بكصفو اخأرض ،التي تعني الجغرافيا كالتاريخ ،كقد أصبحا كيانان ركحيان كاحدان ،يعمر
معطى تاريخيان ،التاريخ كقد صار مكقعان جغرافيان.
قمب كؿ مكاطف ،الجغرافيا كقد أصبحت
ن
 .2اخأمة :بكصفيا النسب الركحي الذم تنسجو الثقافة المشتركة ،كقكاميا ذاكرة تاريخية ،كطمكحات
تعبر عنيا اإلرادة الجماعية التي يصنعيا حب الكطف ،كالمقصكد ىك الكفاء لألرض ،لمتاريخ
الذم ينجب ،كاخأرض التي تستقبؿ كتحتضف.
 .3الدكلة :بكصفيا التجسيد القانكني لكحدة الكطف كاخأمة ،كالجياز الساىر عمى سالمتيما
ككحدتيما ،كحماية مصالحيما ،كتمثيميما إزاء الدكؿ اخأخرل ،في زمف السمـ كما في زمف
مشخص كمجرد في الكقت نفسو،
الحرب ،كال بد مف التمييز ىنا بيف "الدكلة" التي ىي كياف
ٌ
كيجسد كحدة الكطف كاخأمة مف جية ،كبيف الحككمة أك النظاـ السياسي الذم يمارس السمطة
ٌ
كيتحدث باسميا مف جية أخرل ،كالمقصكد ىنا المعنى اخأكؿ .إذف فكؿ مس بالكطف أك باخأمة
أك بالدكلة ىك مس باليكية الثقافية ،كالعكس صحيح أيضان.
كفي الكقت الذم شيد فيو مفيكـ اليكية تعددان كتباينان كاختالفان ،فإف مككناتيا أيضان تعددت
باختالؼ كتٌابيا ،كمكاضع البحث التي تناكلكىا ،كلكف مف خالؿ النظر إلى تمؾ اإلسيامات يمكف
التكصؿ إلى أف تش ٌكؿ اليكية ىك نتاج اشتراؾ عكامؿ عديدة تسيـ مف خالؿ تفاعميا مع بعضيا
اء كانت تعبر عف فرد أك جماعة أك دكلة .كيمكف إجماؿ تمؾ العكامؿ في
في صياغة اليكية سك ن
الجكانب أك اخأبعاد الثالثة المتمثمة في الجكانب الجغرافية ،كالتاريخية ،كالثقافية.
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كعند الحديث عف ىكية دكلة ما ،البد مف الكقكؼ عمى اخأبعاد التي ساىمت في تشكيؿ
تمؾ اليكية مف خالؿ التفاعالت فيما بينيا ،كالتي يمكف حصرىا في اخأبعاد الثالثة التالية:
 البعد المكاني (الجغرافيا) 7قد تثار بعض التساؤالت حكؿ أىمية البعد الجغرافي في دراسة اليكية
السياسية ،لكف اخأمر ىنا يتعمؽ بتقديـ اإلطار الجغرافي الذم ال يشؾ أحد في مدل اخأثر الذم
يتركو في تشكيؿ المجتمع كظركؼ حياتو ،بؿ إف اإلطار الجغرافي يقدـ كصفان كتفسي انر لشخصية
اإلقميـ ال يمكف أف نجده خارجو ،فالجغرافيا ىي فف التعرؼ عمى شخصيات اخأقاليـ ،أك كصفيا
كتفسيرىا (التشخيص اإلقميمي) ،كما أف شخصية اإلقميـ كشخصية الفرد يمكف أف تنمك كتتطكر
أك تتدىكر ،ككصفيا ال يقؿ صعكبة عف كصؼ شخصية اخأفراد ،كيمكف القكؿ مع ديناـ بأف
الجغرافيا ىي "فمسفة المكاف" (بف احمدك.)66:2003،
كتعد الجغرافيا أحد أىـ العناصر التي تؤثر عمى السياسية ،كتدخؿ في حسابات القائد
السياسي ،فقد كصؼ المستشار اخألماني (بسمارؾ) الجغرافيا بأنيا العنصر الدائـ في السياسة
(لكفايفر ،)97:2006،فال يمكف خأحد أف يجادؿ في أىمية تأثير الجغرافيا عمى السياسة ،أك ما
يترتب عمييا مف تأثير عمى العالقات بيف الدكؿ ،كنستشيد ىنا بما ذكره (رينكفاف) حكؿ ىذه
العالقة المتبادلة بيف المكقع كبيف سياسة الدكؿ الخارجية؛ إذ يشير إلى أف ثمة دكالن ذات رقعة
لكنيا خأىمية مكقعيا ،تركت أث انر لـ تخمٌفو دك هؿ أكثر اتساعان كأكثر مكاردان ،كلعؿ بريطانيا
صغيرةٌ ،
تعد المثاؿ اخأبرز عمى ذلؾ ،فقد دفعيا مكقعيا الجغرافي بكصفيا جزيرة ،أف تككف أكبر القكل
البحرية ،كأكثرىا تأثي انر منذ نيايات القرف السابع عشر كحتى فترة متقدمة مف القرف العشريف .كىذا
ما يؤكده (جكتماف) بأف المالءمة بيف الجغرافيا كبيف السياسة الخارجية لدكلة ما أمر ال يقبؿ
الجداؿ(الكىيبي.)15:2012،
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كمف ىذا المنطمؽ نجد مثالن أف الكحدة اإلقميمية لمدكلة تيعد عامالن ال غنى عنو في تحديد
أبعاد ىكية الجماعة إزاء سائر الجماعات الكطنية .كعمى العكس مف ذلؾ ،كمما بقيت البيئة
اإلقميمية لمدكلة مجزأه ،بدت مخاطر االنشقاؽ كاالنفصاؿ كبيرة ،خأف اإلقميـ الجغرافي لمدكلة مج أز
أك مبعثر عمى رقعة كبيرة ،كما ىي الحاؿ مثالن مع إندكنيسيا في أقصى شرؽ آسيا ،إذ يتكزع
إقميميا عمى أكثر مف ثالثة آالؼ جزيرة متباعدة ،كىك بذلؾ باعث عمى نكع مف الكالءات اخأقؿ
قكة مف الكالء القكمي أك الكطني الشامؿ(بف احمدك.)66:2003،
كقد أثيرت العديد مف اآلراء التي تناكلت أثر الجغرافيا عمى اخأنساف ،فثمة عمماء أكدكا
عمى مبدأ الحتمية التي تعني أف المكاف ال بد أف يؤثر عمى اخأنساف مف مختمؼ الجكانب ،بينما
عارض آخركف ىذا المبدأ ك أركا أف اخأنساف ىك الذم يخضع المكاف لخدمتو كلمصالحو ،فكاف
العالـ الفرنسي (فيداؿ دم بالش) مف الذيف لـ يكافقكا عمى النظرية الحتمية ،كعمى خالؼ ذلؾ
كاف العالـ البريطاني (ىالفكرد ماكندر) صاحب النظرية الشييرة قمب اخأرض الذم يؤيد النظرية
الحتمية كيعطي المكاف دك انر بالغ اخأىمية (دكراتي.)49:1985،
كبال شؾ إف الجغرافيا تش ٌكؿ العامؿ الثابت اخأىـ بيف العكامؿ اخأخرل في تككيف اليكية
لككنيا العامؿ اخأسبؽ بينيا ،كفي ضكء العامؿ الجغرافي تتفاعؿ العكامؿ اخأخرل مثؿ التاريخ
كالثقافة ،كيظير ذلؾ مف خالؿ اخأثر الذم تتركو عمى الفرد كالمجتمع ،كالذم يتمثؿ في طبيعة
اخأنشطة التي يمارسيا اخأنساف لمتأقمـ مع جغرافية المكاف ،كالسعي الذم يمارسو لالستفادة مف
الثركات التي تقدميا طبيعة المكاف ،أك لمتغمب عمى التحديات كالصعكبات التي تكاجيو بسببيا.
كما أف المكقع الجغرافي ييعد عنص انر أساسيان مف عناصر القكة أك الضعؼ بالنسبة لمدكلة ،كيسيـ
بشكؿ كبير في رسـ صكرة الدكلة بالنسبة لمدكؿ االخرل كعالقاتيا معيا ،كما يسيـ في ت ٌشكيؿ

33

سماتيا كخصائصيا ،كبالتالي يؤثر بشكؿ مباشر في تشكيؿ مالمح ىكيتيا ،كتحديد أىدافيا
كمصالحيا ،كعالقاتيا مع اآلخر كرؤيتيا لو كلمعالـ.
كيعد أحد أىـ المككنات الضركرية في تشكيؿ ىكية اخأمة أك المجتمع،
 البعد الزماني (التاريخ) 7ي
فالتاريخ ىك الذم يمثؿ البعد الزماني لميكية ،كىك الذم يشكؿ ذاكرة الشعكب ،فال يمكف فصؿ
الحاضر عف الماضي ،كما ال يمكف بأم حاؿ اإلشارة إلى ىكية ىي كليدة الحاضر؛ خأنيا كبال
شؾ نتاج صيركرة تاريخية تتكلد عنيا خبرات مشتركة يتبناىا أفراد المجتمع.
تطكر عبر التاريخ
كمف ىذا المنطمؽ يشير (محمد عابد الجابرم) إلى اليكية بأنيا نتاج ٌ
عندما يصفيا بأنيا كياف يصير كيتطكر ،كليست معطى جاى انز كنيائيان ،ىي تصير كتتطكر إما
في اتجاه االنكماش ،كاما في اتجاه االنتشار ،كىي تغتني بتجارب أىميا كمعاناتيـ كانتصاراتيـ
كتطمعاتيـ ،كأيضا باحتكاكيا سمبان أك إيجابان مع اليكيات الثقافية اخأخرل التي تدخؿ معيا في
تغاير مف نكع ما(الجابرم.)aljabriabed.net،
كالدكؿ معتمدة بال شؾ في بناء ىكياتيا عمى ذاكرتيا التاريخية التي تتش ٌكؿ نتيجة
لمجمكعة اخأحداث ،كالتصكرات ،كاخأفكار ،كالقيـ ،كالمعتقدات ،كالتفاعالت بيف أفراد الجماعة
نفسيا ،كبيف الجماعة كالجماعات االخرل ،ذلؾ التفاعؿ الذم تش ٌكؿ عبر الزمف كخالؿ مراحؿ
تاريخية متعاقبة ،تبمكرت بيف طياتيا الذاكرة المشتممة عمى الخصائص كالسمات الخاصة التي
محصمة تمؾ العمميات المتعاقبة مف التفاعؿ
تميز شعب ما عف الشعكب اخأخرل ،فاليكية ىي
ٌ
بيف جميع تمؾ المككنات.
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كعمى المستكل السياسي ،يمعب التاريخ دك انر بار انز كمكرد لمخبرات كالتجارب ،كيسيـ في
كبناء عميو تترتب طبيعة العالقة التي
تشكيؿ اليكية السياسية لمدكلة ،كفي تحديد نظرتيا لآلخر،
ن
تتخذىا الدكلة في التعامؿ مع الدكؿ اخأخرل كمع العالـ ،كما أف النظـ السياسية التي حكمت
البالد تاريخيان ىي التي أنتجت الثقافة السياسية لممجتمع ،كفي ظميا أنتج المجتمع نمط العالقة
كالتكاصؿ بيف مككناتو ،كانعكست تمؾ التناقضات عمى الحاضر في ظؿ التحكالت مع قياـ الدكلة
الجديدة(بف احمدك.)76:2003،
 البعد الثقافي 7كتمثؿ الثقافة المككف اخأىـ لميكية ،بؿ إف ىناؾ مف يجعؿ مصطمح الثقافة مرادفان
لمصطمح اليكية أك بديالن لو؛ كربما يعكد ذلؾ لشمكلية مصطمح الثقافة كسعة مدلكليا ،فعمى
الرغـ مف تضمنيا لمنظكمة مف القيـ كالمعتقدات الدينية كاخأخالقية ،كالخصائص المغكية ،فأنيا
تشمؿ كذلؾ كؿ جكانب الحياة مف أعراؼ ،كطبائع ،كعادات ،كتقاليد.
كيشير (صمكئيؿ ىنتينجتكف) إلى دكر الثقافة بكصفيا اخأساس الذم يعتمد عميو في
تككيف ىكية الحضارات ،فالحضارة ىي أعمى تجمع ثقافي مف البشر ،كأعرض مستكل مف
اليكية الثقافية يمكف أف يميز اإلنساف عف اخأنكاع اخأخرل ،كىي تعرؼ بكؿ مف العناصر
المكضكعية العامة مثؿ :المغة ،كالتاريخ ،كالديف ،كالعادات ،كالمؤسسات ،كالتحقؽ الذاتي
لمناس(ىنتنجتكف.)71:1999،
كيمكف اإلشارة إلى الثقافة بأنيا مرٌكب يشتمؿ عمى مجمكعة مف العناصر التي تنحصر
بدكرىا في بعديف فرعييف ،ىما العناصر المرتبطة بالقيـ كالمعتقدات كالممارسات الدينية،
كالعناصر المرتبطة باخأداة المغكية ،كال بد ىنا مف التطرؽ إلى دكر كؿ مف المغة كالديف في
ت ٌشكيؿ الثقافة كتحديد مالمح اليكية الكطنية.
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 -0المغة 7كىي كعاء الثقافة التي بيا يتكاصؿ أفراد المجتمع ،كيعبركف بيا عف أفكارىـ
كرغباتيـ ،فيي ظاىرة اجتماعية ،كفي ىذا السياؽ يشير محمد عاطؼ غيث إلى أف "المغة ىي
صكرة السمكؾ اإلنساني الشاممة التي تنطكم عمى االتصاؿ الرمزم ،مف خالؿ نسؽ النماذج
الصكتية المتفؽ عميو ثقافيان ،كالذم يحمؿ معاني مقننة .كتعتبر المغة جزءان مف التراث الثقافي
كمعبرة عنو في الكقت نفسو ،ىذا كتتحكؿ اخأصكات التمقائية في المغة إلى رمكز ثقافية قادرة عمى
تكصيؿ اخأفكار كالرغبات كالمعاني كالخبرات ،كالتقاليد مف جيؿ إلى جيؿ ،كالمغة نتاج اجتماعي،
تمثؿ التجارب المتراكمة كالراىنة ،كالعكاطؼ كالمعاني التي يمكف نقميا داخؿ ثقافة معينة،
باإلضافة إلى أىميتيا في اإلدراؾ االجتماعي كالتفكير كمعرفة الذات كمعرفة اآلخريف ،كلذلؾ
فيي ضركرية لمكجكد االجتماعي"(غيث.)266:1989،
كباإلضافة إلى دكرىا الميـ كأداة تخاطب كنقؿ لممعرفة؛ فإف المغة مف الركافد الميمة
في تحديد اليكية كتشكيميا باعتبارىا المخزكف الحضارم كالفكرم لألمة لما تمثٌمو مف تراكـ
معرفي لألجياؿ المتعاقبة ،كما تمثٌؿ المقياس الذم تثبت بو اليكية قدرتيا عمى الثبات أماـ
المستجدات كالتطكرات؛ إذ المغة الجامدة أداة تعجز عف مكاكبة الحداثة كالتطكر الفكرم كالثقافي،
كالمغة المرنة المنفتحة مع قدرتيا عمى كالتمسؾ بأصالتيا ىي معيار لميكية الثقافية المنفتحة.
كتؤدم المغة دكرىا في تحديد نكاة اليكية الجماعية ،كيعاني الكثير مف البمداف مشكمة
تعدد المغات التي غالبان ما تشكؿ عائقان يحكؿ دكف كجكد ىكية قكمية كاحدة؛ فالمغة ىي المككف
اخأساس في حياة أم ىكية عرقية ،أك أقمية لغكية ،كما تمعب المغة دكرىا كإطار مرجعي في
تشكيؿ ىكية المجتمع مف خالؿ االتصاؿ الثقافي ،كعمى العكس ال تعيد اليكية الثقافية تشكيؿ
اليكية المغكية(بف احمدك.)45:2003،
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 -0الدين 7يبدك أنو مف الصعكبة بمكاف إيجاد تعريؼ كاحد محدد لمديف يمكف أف يرضي جميع
مرد ذلؾ إلى تعدد اخأدياف كاختالفيا عف بعضيا،
الناس عمى اختالؼ طكائفيـ كممميـ ،كيعكد ٌ
فعمى الرغـ مف أف جميع التعاريؼ قد تجمع عمى أىمية الديف ككظيفتو كأىميتو في حياة البشر،
إال أنيا تختمؼ في كصؼ كؿ ديف عف الديانات اخأخرل.
فنجد أف الديف يكصؼ بأنو رسالة سماكية مف اهلل إلى عبادة مف قبؿ بعض المفكريف،
كفي ىذا االتجاه يمكف اإلشارة إلى رأم الفيمسكؼ (كانت) ،حيث يرل " أف الديف ىك الشعكر
بكاجباتنا مف حيث ككنيا قائمة عمى أكامر إليية سامية"(الخريجي ،)28:1990،كفي االتجاه
ذاتو فإ ف الفيمسكؼ (ديكارت) ،كعمى الرغـ مف تأكيده في كتابة "مقاؿ عف المنيج" ،أنو ال ينبغي
لنا أف نقبؿ شيئان عمى أنو حؽ ما لـ نتبيف ببداىة العقؿ أنو كذلؾ؛ كلكف نجد أنو في كتابو
"مبادئ الفمسفة" يشير إلى أنو مف كاجبنا أف نتخذ لنا قاعدة معصكمة؛ أف ما أكحي بو مف اهلل
ىك أكثؽ بكثير مف كؿ ما عداه(المصدر نفسو.)28:1990،
كفي االتجاه اآلخر ،ىناؾ مف يصفو بأنو ظاىرة اجتماعية ابتدعيا اإلنساف لتمبية بعض
احتياجاتو .كال يشؾ أحد في مدل أىميتو؛ خأنو يبرر أكضاع التفاكت المجتمعي في مجاالت
الثركة كالسمطة ،بينما يؤكد (ماكس فيبر) عمى أىمية الدكر الذم يقكـ بو الديف في إحداث
التغيير االجتماعي ،كال سيما في تنمية النظاـ الرأسمالي في الغرب(جيدنز ،)595:2005،أما
(إميؿ دكركيايـ) فيرل أف الديف يؤدم دك انر كظيفيان ميمان في تعزيز التماسؾ كالتضامف
االجتماعييف ،كبخاصة في تشديده عمى ضركرة التقاء الجماعة بصكرة دكرية لتأكيد العقائد كالقيـ
التي يشترككف فييا(المصدر نفسو.)595:2005،
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أما المسممكف فقد أشتير عندىـ تعريؼ الديف كما جاء في كتاب "الديف" لػ(محمد عبداهلل
دراز) بأنو "كضع إليي لذكم العقكؿ السميمة ،باختيارىـ إلى الصالح في الحاؿ ،كالفالح في
الماؿ" .ثـ يردؼ بعد ذلؾ بتعريفو التالي "الديف ىك كضع إليي يرشد إلى الحؽ في االعتقاد كالى
الخير في السمكؾ كالمعامالت"(الخريجي.)35:1990،
كمف خالؿ ىذا التكصيؼ يمكف تعريؼ الديف كفقان لػ(محمد عاطؼ غيث) بأنو "مجمكعة
المعتقدات كالممارسات كالقيـ الفمسفية المتصمة بتحديد ما ىك مقدس ،كبفيـ الحياة ،كالتخمص مف
مشكالت الكجكد اإلنساني ،كلذلؾ يعتبر الديف طريقان نظاميان أك تقميديان نحك النجاة أك الخالص،
فيما تعتبر التقاليد الدينية نتيجة لمحاكلة اإلنساف الدائبة لالستئثار بأفكاره الفمسفية كالركحية
كادخارىا ،بحيث تككف متاحةن أماـ الفرد كمما كاجو الحياة بتعقيداتيا كمشكالتيا كتكتراتيا ،كعميو؛
فالديف ظاىرة اجتماعية ،في الكقت نفسو الذم يعتبر فيو ظاىرة سيككلكجية ،طالما أنو يركز
بالضركرة عمى الجماعة عند تطكير الفكرة الدينية ،كفي تعميـ المعارؼ الدينية كالعمؿ عمى
استمرارىا"(غيث.)382:1989،
كلقد لعبت المعتقدات الدينية الدكر اخأكبر في تككيف اليكية الجمعية لمشعكب ،فاخأدياف
ىي أنساؽ لممعتقدات كالممارسات ،بينما تش ٌكؿ التنظيمات الجانب اخأخالقي لمسمكؾ ،كالمعتقدات
الدينية ىي تفسيرات أك تأكيالت لمخبرة المباشرة بالرجكع إلى البناء المطمؽ لمعالـ ،كالى القكة فكؽ
مقدس كطقكس تفرض عمى
الطبيعية التي تسيطر عمى الككف كمظاىره ،كالسمكؾ الديني سمكؾ ٌ
الشخص ممارسات مقننة ،تحدد عالقة الشخص بالقكة العميا ،كالتنظيـ الديني يشير إلى عضكية
اخأفراد المؤمنيف في مجتمع معيف ،كىك يفرض عمييـ مياـ دينية خاصة (المرجع
نفسو.)382:1989،
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كتبرز اخأىمية التي يش ٌكميا الديف بالنسبة إلى الثقافة في أثره عمى تككيف المفاىيـ كالقيـ
الفكرية كالمعنكية لممجتمع ،فيمكف كصؼ العالقة بيف الديف كالسمكؾ االجتماعي بأنيا عالقة
تبادؿ معرفي كتكاصؿ دائـ لسد الفراغ في احتياجات المجتمع المادية ،كما يعمؿ الديف عمى
طرح القيـ التي تعمؿ عمى تحديد الييئة التي تشكؿ بيا الحركة االجتماعية في الحياة ،كتعمؿ
ىذه القيـ مف خالؿ ضخيا في طقكس الشعائر إلشاعة المفاىيـ اخأخالقية ،كما تبرز أىميتو
كذلؾ في ككنو يحدد لمفرد ىكيتو كانتمائو لمجماعة كقبكلو لمقيـ كالمعتقدات.
كيخمص مما تقدـ إلى أف اليكية عبارة عف مركب يشمؿ عناصر عديدة تسيـ كبأشكاؿ
ي
مختمفة كبدرجات متفاكتة في تشكيؿ الصكرة النيائية لميكية ،كال بد مف اإلشارة ىنا أف درجة
تأثير كؿ عنصر مف تمؾ العناصر المشكمة لميكية تختمؼ مف ىكية إلى أخرل ،كمف كفترة زمنية
إلى فترة أخرل في اليكية نفسيا ،كلتعدد تمؾ العناصر؛ فأف الدراسة اقتصرت عمى العناصر
اخأكثر تأثي انر كالتي تش ٌكؿ بال شؾ أبعاد اليكية الجماعية بشكؿ عاـ كىكية الدكلة عمى كجو
الخصكص ،كىي اخأبعاد الثالثة التي تـ التطرؽ إلييا (البعد الجغرافي ،كالبعد التاريخي ،كالبعد
الثقافي).
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المبحث الثالث
أثر اليوية في صنع السياسة الخارجية لمدولة
عند الحديث عف مدل اخأثر الذم تتركو اليكية عمى السياسة الخارجية؛ فأننا بال شؾ
نقصد بذلؾ ىكية الدكلة بصفتيا فاعالن في كسط إقميمي ك دكلي ،يحمؿ صفات خاصة كلو
سمات تميزه عف الفاعميف اآلخريف ،كيسعى إلى تحقيؽ مصالحو كأىدافو عبر التفاعؿ مع
اء كانت دكالن أك فكاعؿ أخرل مف غير الدكؿ؛ كىذا يعني ،إف دراسة
كحدات النظاـ الدكلي سك ن
تأثير اليكية في صنع السياسة الخارجية لمدكلة ينبغي أف ال تنحصر فقط بدراسة اليكية بحد
ذاتيا ،إنما ينصرؼ االىتماـ ايضان بمعرفة كيفية تأثيرىا عمى عممية صنع القرار السياسي ،أم
عندما تتحكؿ اليكية مف ككنيا إطا انر ينتمي إليو الفرد إلى و
إطار مف القيـ كالمعتقدات التي تحدد
السمكؾ السياسي كتكجيو ،كتحدد رؤية الدكلة لذاتيا كلآلخر كلمعالـ ،كعادة ما يتـ صياغة ذلؾ
في مشركع سياسي ،قد يكسب اليكية طابعان أيديكلكجيان (رجب.)7:2011،
كفي ىذا الجانب يرل (ماكسيـ ألكسندركؼ) أف ىكية الدكلة تنطكم عمى بعديف (داخمي،
المترسخة لدل
كخارجي) ،البعد الداخمي يشتمؿ عمى مجمكعة المعتقدات ،كالتصكرات ،كالرمكز،
ٌ
الرأم العاـ كالنخبة الحاكمة داخؿ الدكلة حكؿ الدكلة نفسيا ،بينما رؤية النخب كالرأم العاـ في
الدكؿ اخأخرل لتمؾ الدكلة يعبر عف البعد الخارجي ليكية الدكلة (.)Alexandrov,2003:38
ذلؾ التصكر لمذات ىك الذم يش ٌكؿ السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة ،كيحدد طبيعة
عالقتيا مع الفكاعؿ مف الدكؿ اخأخرل عمى الساحة الدكلية .كىذا يؤكد ،بمعنى مف المعاني،
صح ة المقكلة التي تذىب إلى أف السياسة الخارجية ىي امتداد لمسياسة الداخمية لمدكلة ،المتأثرة
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بمعطيات بيئتيا الداخمية .كىنا يمكف التمييز بيف ثالثة مداخؿ لدراسة ىكية الدكلة كمدل تأثيرىا
في العالقات الدكلية ،أك ما يسمى بسياسات ىكية الدكلة  .State Identity Politicsيتمثؿ
المدخؿ اخأكؿ في التركيز عمى اليكية المشتركة بيف الدكؿ ،ككيفية تأثيرىا عمى العالقات فيما
بينيا ،مثؿ اليكية العربية ،ككيؼ أثرت في العالقات البينية لمدكؿ العربية؟ كينصرؼ المدخؿ
الثاني إلى التركيز عمى أبعاد اليكية الذاتية الجماعية  Collective Selfكخصائصيا ،أم ما
الذم يجعؿ الكاليات المتحدة مثالن دكلة متمايزة عف غيرىا؟ ككيؼ يمكف أف تؤثر ىكيتيا الذاتية
الجماعية في سياستيا الخارجية؟ كينصرؼ المدخؿ الثالث إلى تحديد خصائص ىكية الدكلة
اخأخرل  ،Collective Otherأم ما ىي الخصائص التي تراىا الكاليات المتحدة لزيادة معرفتيا
بالصيف كدكلة متمايزة عنيا؟ ككيؼ ستؤثر تمؾ الرؤية في العالقات بينيما؟ (رجب.)7:2011،
كفي الكقت الذم يمكف أف تككف اليكية دافعان لمسمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة إلى
التقارب أك التحالؼ مع الدكؿ اخأخرل التي تشترؾ في اليكية ذاتيا ،مثؿ اليكية العربية أك
اليكية اخأكربية ،يمكف كذلؾ أف تككف عامالن لخمؽ نمطان مف السمكؾ التصارعي أك العدائي ،إذا
رأت أف ىكية الدكلة اخأخرل تشكؿ خط انر عمييا ،مثؿ حالة الصراع العربي اإلسرائيمي.
كحكؿ الطبيعة التي يمكف أف تؤثر بيا اليكية عمى السياسة الخارجية لمدكلة ،كفي
عالقاتيا الدكلية مع الغير مف كحدات النظاـ الدكلي ،يمكف التمييز ىنا بيف ثالثة اتجاىات
رئيسية (رجب:)7:2011،
 -1يشير االتجاه اخأكؿ إلى أف اليكية تؤثر تأثي انر مباش انر عمى السياسة الخارجية ،كينتمي ليذا
االتجاه إسياـ ليزبيث إجيستاـ ،في دراستيا المعنكنة "إدراؾ الدكر كسياسات اليكية في
السياسة الخارجية" ،حيث رأت أف السياسة الخارجية تمثؿ انعكاسان تامان لمتصكرات الخاصة
باليكية الكطنية ،كالتي تحدد مكانة الدكلة في العالـ ،كأصدقائيا كأعدائيا ،كمصالحيا
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كطمكحاتيا .فاليكية استنادان ليا ىي إطار سيككلكجي لمعالقات الدكلية ،كجادلت بأف تمؾ
التصكرات قد تككف مستقرة في التاريخ الكطني ،كيرتبط تغيرىا بإعادة تأكيؿ القادة السياسييف
ليا ،أك بحدكث تطكرات داخمية أك خارجية تعيد صياغتيا(.)Lisbeth,1999:81
كما يمكف أف يعتبر إسياـ (ألكسندر كندت) منتميان إلى االتجاه نفسو ،كذلؾ عبر
تطكيره لمفيكـ (اخأنا كاآلخر) ،حيث يقسـ كندت العمؿ االجتماعي إلى أربع خطكات :ففي
الخطكة اخأكلى ،كعمى أساس مف تعريفيا المسبؽ لمحالة ،تدخؿ اخأنا في شيء مف الفعؿ
يتضمف إشارة إلى اآلخر حكؿ الدكر الذم ترغب اخأنا في أخذه كتبنيو خالؿ التفاعؿ ،كالدكر
اآلخر الذم ترغب أف تعنيو أك تحدده لألخر .كفي الخطكة الثانية ،يتأمؿ اآلخر معنى كداللة
فعؿ اخأنا ،كتفسيره ىنا مكجو بتعريفو المسبؽ لمحالة .كفي الخطكة الثالثة ،عمى أساس مف
تعريفو الجديد لمحالة ،يدخؿ اآلخر في فعؿ خاص بو يتضمف إشارة حكؿ الدكر الذم يرغب
في أخذه ،كالدكر المقابؿ الذم يرغب في تعيينو لآلنا .كفي الخطكة اخأخيرة ،تفسر اخأنا فعؿ
اآلخر كتجيز ردىا عميو .ككما مع اآلخر يعكس ىذا التفسير أكصافان سابقة لمحالة ،كسكؼ
يكرر اخأنا كاآلخر ىذا الفعؿ االجتماعي ،حتى يقرر أحدىما أك كالىما انتياء عممية
التفاعؿ ،كبفعميما ذلؾ سكؼ يعرفاف بعضيما بعضان(كندت.)450.45142006:
كيمكف ىنا رصد مالحظتيف عمى العالقة الخطية بحسب رأم (إيماف أحمد رجب)،
فمف ناحية تعد ىذه العالقة ذات درجة عالية مف التبسيط .فكجكد ىكية ما لمدكلة ال يعني
بالضركرة انعكاس ىذه اليكية في سياستيا الخارجية ،فيناؾ متغيرات أخرل تؤثر في اليكية،
مثؿ مدل انتشار اليكية كتأصميا في المجتمع كمؤسسات الدكلة ،ككيفية إدراؾ النخبة
الحاكمة ليذه اليكية ،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف اليكية اإلسالمية لمدكلة السعكدية غير كافية
لتفسير عالقاتيا الخارجية مع الدكؿ الغربية ،حيث تعد الكاليات المتحدة حميفان استراتيجيان ليا،
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رغـ اختالؼ اليكيات بينيما ،في حيف تصمح اليكية السنية السمفية لمسعكدية ،في تفسير
رؤيتيا إليراف ذات المذىب الشيعي كمصدر تيديد خأمنيا(رجب.)15:2011،
كما أف تغير اليكية االجتماعية بأنكاعيا الثالثة ال يرتبط بالسمكؾ الخارجي فقط كما
يجادؿ كندت ،فقد يتأثر بعممية نقاش داخمي ،كالذم يترتب عميو تغير اليكية ،أك نتيجة تفكؾ
الدكلة ،مثؿ تفكؾ االتحاد السكفيتي .كما يمعب مدل انتشار اليكية في المجتمع ،كما يرتبط
بذلؾ مف درجة تعبيرىا عف الجماعات اخأثنية فيو كافة ،دك انر ميمان في فيـ تأثيرىا في السياسة
الخارجية (المصدر نفسو.)15:2011،
 -2يشير االتجاه الثاني إلى التأثير غير المباشر لميكية ،كيعبر عف ىذا االتجاه إسياـ (أندريو
تسيجانككؼ) ،حيث يرل أف تأثير اليكية في السياسة الخارجية ىك تأثير يمر بمتغيريف
كسيطيف :المتغير اخأكؿ يتمثؿ في بنية المجتمع ،مف حيث درجة االستقطاب فيو ،كقكة
التنظيمات االجتماعية ،كالى أم مدل يمكف تعبئة الضغكط االجتماعية فيو ،كمدل تجانس
المجتمع مف حيث اخأيديكلكجيا كالتقسيـ الطبقي ،كمدل تطكر التحالفات االجتماعية مف حيث
القدرة عمى التعبير عف المطالب كاخأضرار .بينما يتمثؿ المتغير الثاني في بيئة عمميات بناء
التحالؼ ،أم شبكة العالقات التي تربط بيف الدكلة كالمجتمع ،كىؿ التحالؼ السياسي يقتصر
عمى النخبة كيستبعد الفاعميف االجتماعييف؟ كأم الفاعميف االجتماعييف يسيطر عمى تمؾ
الشبكة مف العالقات؟ كقد حدد أندرية نمطيف لتأثير اليكية عمى السمكؾ الخارجي ،يتمثؿ
النمط اخأكؿ في التأثير البنائي  ،Constitutiveأم تقكد اليكية تفكير صانع القرار في
الكاقع ،كتساعده عمى فيـ الكضع السياسي ،كتخمؽ مصالح الدكلة كتعدليا كتغيرىا .بينما
يتمثؿ النمط الثاني في التأثير التنظيمي  ،Regulativeأم تنظـ اليكية سمكؾ الدكلة
كتكجيو(المصدر نفسو.)15:2011،
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كتتطرؽ (إيماف أحمد رجب) إلى متغير آخر ،أغفمو كلـ يشر إليو (تسيجانككؼ) ،إذ
ىي ترل أف أحد المتغيرات الكسيطة الميمة مرتبط بطبيعة البيئة اإلقميمية كالدكلية ،فيذه
البيئة تكفر فرصان تسمح لمدكلة بأف تستخدـ اليكية في تحديد سياستيا الخارجية .فعمى سبيؿ
المثاؿ ،كاف لتغير اخأكضاع في الخميج العربي بعد حرب تحرير الككيت عاـ  ،1991دك انر
ميمان في تغير تأثير اليكية في السياسة الخارجية إليراف ،حيث باتت أكثر برجماتية في
عالقاتيا بدكؿ الخميج العربي (رجب.)15:2011،
 -3يشير االتجاه الثالث إلى أف السياسة الخارجية لدكلة ما قد تستخدـ لمتأثير عمى اليكية كليس
العكس ،كخاصة في الدكؿ التي تعاني أزمة ىكية قكمية ،ككمثاؿ عمى ذلؾ كيفية تأثير ىكية
الدكلة عمى السياسة الخارجية البريطانية خالؿ أزمة السكيس عاـ  ،1956بحجة أف بريطانيا
كانت في مرحمة إعادة تعريؼ ىكية الدكلة في تمؾ الفترة مف ككنيا ذات سمطة إمبراطكرية،
كتحكليا إلى دكلة مركز(.)ALToraifi,2012:51
كيعبر عف ىذا االتجاه (ديفيد شاندلر) ،حيث يضرب مثاالن عمى ذلؾ بالتدخؿ
العسكرم اخأمريكي في الخارج ،كالذم يرل أنو ييدؼ إلى تعزيز عممية داخمية لبناء اليكية
الكطنية كتعريفيا ،كيرل أنو منذ حرب فيتناـ لـ يعد ىناؾ تفسي انر متفقان عميو داخميان لميكية
الكطنية اخأمريكية كلممصمحة الكطنية اخأمريكية(رجب.)16:2011،
كيتضح مما تقدـ أف ىناؾ ثالثة تفسيرات لتكضيح الدكر الذم تمعبو ىكية الدكلة في
عممية صنع القرار في السياسة الخارجية عبر تأثرىا كتأثيرىا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي:
أكالن ،أف اليكية تمعب دك انر أساسيان في تحديد مكقؼ الدكلة عمى الساحة الدكلية .ثانيان ،أف اليكية
مجرد متغير يتدخؿ في السياسة الخارجية بيف التيديد الخارجي كالتعبئة المحمية .أما دعاة
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دكر في التأثير عمى السياسة الخارجية ،كما أف
االتجاه الثالث فيجادلكف بأف اليكية تمعب ان
السياسة الخارجية تساىـ في تككيف اليكية(.)ALToraifi,2012:51
كحكؿ الدكر الذم تمعبو اليكية في التأثير عمى السياسة الخارجية لمدكلة ،كىؿ ىي سبب
لمصراع ،أـ أنيا دافع لمتعاكف كبناء التحالفات بيف الدكؿ التي تشترؾ في اليكية ذاتيا؟ كما ىي
بناء عمى
اخأدكار التي يمكف أف تتخذىا الدكلة في سمككيا السياسي عمى الصعيد الخارجي ن
ىكيتيا؟ يمكف مناقشة خمس صكر لتأثير اليكية عمى السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية:
 -1دور اليوية في تعريف البيئة األمنية 7فعمى عكس النظرية الكاقعية التي ترل أف القكة ىي
العامؿ اخأبرز لتحديد التيديد ،كأف إدراؾ الدكؿ لمتيديد المشترؾ ىك الدافع لمتحالؼ فيما
بينيا؛ يرل أنصار النظرية البنائية أف اليكية عامؿ ال بد مف االلتفات إليو عند تعريؼ
البيئة اخأمنية لمدكؿ.
كيرل (تيد ىكبؼ) أف اليكية المشتركة قد تقمؿ أزمة اخأمف التي تحدثت عنيا
المدرسة الكاقعية ،كيرل (ككليف كاؿ) أف اليكية المشتركة آلية ثالثة إلى جانب القيـ كاليياكؿ
التي تدعـ فكرة السالـ الديمقراطي ،كترل (ليزبيث أجيستاـ) أف ىناؾ ارتباطان بيف مفيكمي
كتعرؼ اآلخر الذم يكاجو الذات مف حيث
تعرؼ الذاتٌ ،
اليكية كاخأمف ،كذلؾ خأف اليكية ٌ
تحديد مدل تأثيره عمى اخأمف القكمي ،كبالتالي تحدد ما يعد مصدر تيديد ،كترل كذلؾ أف
ديناميكيات

اليكية

الكطنية

يفترض

فييا

تداخميا

مع

المدركات

الخاصة

باخأمف(رجب.)16:2011،
كفي ىذا السياؽ يشير (كندت) لمثاؿ ميـ كىك التفاكت في إدراؾ امتالؾ دكلة
معينة لألسمحة النككية ،فميس الميـ كجكد اخأسمحة في حد ذاتيا ،كانما اخأىـ كيفية إدراؾ
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كجكد ىذه اخأسمحة ،فالكاليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ ال تقمؽ كثي انر لكجكد اخأسمحة
النككية عند بريطانيا ،عمى عكس مكقفيا مف كجكد تمؾ اخأسمحة لدل دكلة مثؿ ككريا
الشمالية(مدبكلي.)4:2017،
كيرل (كندت) أف عالقة الدكؿ فيما بينيا تعتمد عمى رؤية كؿ منيا لمذات كلآلخر،
كأف أىـ اخأبنية التي تش ٌكؿ الدكؿ تتشكؿ مف اخأفكار كليس مف القكل المادية ،فاخأفكار
تحدد معنى القكة كاالستراتيجيات التي تتبعيا الدكؿ كمحتكاىا لتحقيؽ مصالحيا ،كبالتالي
فإف منطؽ الفكضى الذم تتبناه النظرية الكاقعية ىك في الحقيقة نتاج تفاعؿ الدكؿ مع
بعضيا ،كالذم يعتمد بشكؿ كامؿ عمى الرؤية لآلخر ،كتمؾ الفكضى تنحصر مف كجية
نظر كندت في ثالث ثقافات :ىكبزية ،كلككية ،ككانتية ،كؿ منيا مؤسس عمى عالقات دكر
مختمفة :العدك ،كالمنافس ،كالصديؽ(كندت .)42542006:فسيادة ىكية العداكة ىك المميز
لمحالة اليكبزية ،كسيادة ىكية المنافسة ىك المميز لمحالة المككية ،بينما سيادة ىكية الصداقة
ىك المميز لمحالة الكانتية.
كيمكف اعتبار حالة الصراع العربي اإلسرائيمي كمثاؿ عمى ذلؾ ،فاليكية ىنا ليست
مجرد خيار يمكف تجاىمو بسيكلة ،بؿ ىي مكاقؼ مفركضة عمى الفاعميف عف طريؽ
تصكرات اآلخريف الميميف لو .كفي مثؿ ىذا النكع مف اليكية حتى لك أف الدكلة كانت تريد
اف تتخمى عف دكر معيف قد ال تتمكف مف ذلؾ؛ خأف اآلخر يقاكـ ذلؾ التغيير رغبة منو في
المحافظة عمى ىكيتو الخاصة.
 -2دور اليوية في تشكيل التحالفات العسكرية 7عمى الرغـ مف االتجاه السائد في تفسير
بناء عمى المصمحة المشتركة بيف الدكؿ اخأعضاء،
اخأحالؼ العسكرية ،كالتي يرجع تشكيميا ن
كالمترتبة عمى مكاجية خطر مشترؾ؛ إال أف ىناؾ رأيان آخر يرل أف اليكية تمعب دك انر ميمان
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في تشكيؿ اخأحالؼ؛ فكجكد ىكية مشتركة أك تشابو في اليكية بيف دكلتيف أك أكثر يعزز مف
فرص تشكؿ حمؼ عسكرم فيما بينيا ،حيث تساعد اليكية المشتركة عمى تنسيؽ ردكد الفعؿ
بيف الدكؿ كرفع مستكل التضامف كالتماسؾ بينيا.
كقد ميزت دراسة جيريمي جيز بيف ثالثة أنكاع مف اخأحالؼ :التكتيكية ،كالتاريخية،
كالطبيعية ،حيث رأل أف اخأحالؼ الطبيعية يرتبط تشكميا بكجكد ىكية مشتركة ،ككجكد تاريخ
مشترؾ كتشابو في الثقافة السياسية ،كتشابو في كيفية عمؿ العالـ ككيؼ ينبغي أف يعمؿ.
كاستنادان إلى تمؾ الدراسة؛ فإف نشأة اخأحالؼ بيف الدكؿ ذات المشتركات تساعد عمى إعادة
بناء ىكية ثابتة لمحمفاء ،تسمح ليـ بمكاجية الحاضر كالتكيؼ مع المستقبؿ ،كرأت الدراسة أف
الشراكة اخأكركبية -اخأمريكية ىي النمكذج الكاضح ليذا النكع مف اخأحالؼ ،حيث ترتكز ،إلى
جانب التاريخ المشترؾ ،عمى المكجات مف اليجرات اخأكركبية إلى الكاليات المتحدة منذ القرف
السابع عشر ،كعمى تأثير الكاليات المتحدة السياسي في أكركبا ،مف خالؿ تدخميا في
الحربيف العالميتيف كخالؿ الحرب الباردة( .رجب.)18:2011،
كيمكف أف يككف حمؼ شماؿ اخأطمسي (الناتك) أحد اخأمثمة اخأكثر كضكحان لمتحالؼ
الذم يعتمد في قيامو عمى اليكية المشتركة بيف الدكؿ اخأعضاء ،كالذم لـ ينتو كجكده بانييار
الشيكعية في شرؽ ككسط أكركبا كتفكؾ االتحاد السكفيتي السابؽ بؿ سعى إليجاد مسكغات
جديدة تستدعي استم ارره ،بؿ كتبرر اتساع دكره ليشمؿ الحرب ضد اإلرىاب ،كالتدخؿ في
العديد مف البقاع الساخنة في العالـ(عبدالناصر.)29:2011،
كفي السياؽ ذاتو يمكف اإلشارة إلى إسياـ (ستيفف كالت) مف خالؿ نمكذج تكازف
التيديد  ،Balance of Threatكيجادؿ بأف تحديد مصادر التيديد يككف استنادان إلى النكايا
العدكانية لمدكؿ ،كالتي تحدد مف خالؿ اليكية كليس عف طريؽ تكزيع القكة .كقد درس (كالت)
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 36تحالفان ثنائيان كمتعدد اخأطراؼ ،ك 86ق ار انر كطنيان في منطقة الشرؽ اخأكسط خالؿ الفترة
 ،1979-1955كرأل أف نمكذجو يقدـ فيمان أفضؿ لتشكيؿ التحالفات في المنطقة مف الفيـ
الذم تقدمو اخأيديكلكجيا .كرأل أيضان أف اليدؼ مف التحالفات خالؿ تمؾ الفترة ىك تحقيؽ
التكازف ،كبخالؼ الكاقعييف الجدد الذيف أكدكا أف اختيار شريؾ التحالؼ يعتمد عمى حسابات
عقالنية مرتبطة بتحديد التكمفة كالمنافع؛ يرل (كالت) أف اليكية ىي التي تحدد اختيار
الشريؾ ،كتمثؿ اخأساس لمتحالؼ(رجب.)18.19:2011،
 -3دور اليوية في تحفيز الصراع 7يرل الكثير مف الباحثيف أف اليكية كفي الكقت الذم تككف
فيو دافعان لمتعاكف بيف الدكؿ التي تشترؾ أك تتشابو في اليكية؛ قد تككف سببان محف انز لمصراع
كيعد رأم (صمكئيؿ ىنتنجتكف) اخأكثر
بيف الدكؿ التي تشكؿ ىكياتيا تيديدان لبعضيا البعض .ي
تشددان في تقسيـ العالـ إلى حضارات مختمفة في كتابة صداـ الحضارات ،إذ يرل أف
العالقات بيف الدكؿ كالجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختمفة لف تككف عالقات كثيقة،
بؿ غالبان ما ستككف عدائية(ىنتنجتكف.)293:1999،
كعمى سبيؿ المثاؿ في كتابيا "اليكية كالتغيير في سياسة إيراف الخارجية" ،ترل
(س كزاف مالكني) أف فيـ السياسة الخارجية اإليرانية يرتبط بشرط مسبؽ ضركرم كحتمي ،ىك
اليكية اإليرانية ،التي تقكـ عمى الشعكر بأف إيراف ضحية تمت إىانتيا مف قبؿ
اآلخريف(رجب .)19:2011،كما أف حالة الصراع العربي اإلسرائيمي ىي بال شؾ تعتمد عمى
اليكية حيث يرل كؿ منيما إلى ىكية اآلخر باعتبارىا مصدر تيديد لكجكده كمصالحو.
كمف ىذا المنطمؽ قامت الكاليات المتحدة اخأمريكية بمأسسة صداـ اليكية مف خالؿ
قياـ الرئيس اخأمريكي اخأسبؽ (جكرج بكش اخأبف) بتحديد محكر الشر في ثالث دكؿ ىي:
ككريا الشمالية ،كالعراؽ ،كايراف في يناير  ،2002كىي الدكؿ التي خالفت الرؤية اخأمريكية
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لمسالـ العالمي مف خالؿ السعي القتناء أسمحة نككية ،كتبني خطاب سياسي مناىض
لممصالح اخأمريكية ،باإلضافة إلى تأسيس نظـ سياسية تتعارض مع النمكذج الميبرالي
اخأمريكي(مدبكلي.)5:2017،
 -4دور اليوية في تشكيل األدوار اإلقميمية 7ييعد الدكر مف أىـ أركاف اليكية االجتماعية لمدكلة،
كذلؾ بحسب (ألكسندر كندت) الذم يرل أف الدكر ىك محصمة التفاعؿ بيف الدكؿ ،كلذلؾ
فيك قابؿ لمتغير بناء عمى عممية التفاعؿ ،كتمعب اليكية دك انر ميمان في تحديد طبيعة الدكر
الذم تتخذه الدكلة مف خالؿ سياستيا الخارجية ،فالدكر يحدد بصكرة كبيرة التكجو العاـ
لمسياسة الخارجية لمدكلة كأدكاتيا ،كتؤثر كذلؾ عمى إدراؾ القائد السياسي لمكانة دكلتو في
اإلقميـ أك في النظاـ الدكلي ،كأنماط الدكر التي يمكف أف تمارسيا ،كما تؤثر كذلؾ في عممية
إدراؾ الدكر،

أم

عمى

تصكر القائد السياسي لطبيعة دكر دكلتو

كحدكده

كنطاقو(رجب.)22:2011،
كينبثؽ الدكر بالدرجة اخأكلى مف اخأىداؼ التي يحددىا أك يدركيا صانع القرار
السياسي الذم يعكس السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة ،لذلؾ؛ فإف صناع القرار ينظركف إلى
النظاـ السياسي الدكلي ،كيتفاعمكف معو كفقان إلدراكيـ لألدكار التي تضطمع بيا دكليـ في
السياسة الدكلية ،إما كدكؿ ليا ثقميا في التكتالت اإلقميمية ،أك كدكؿ ليا ثقميا في السياسة
الدكلية ،أك كشركاء في أحالؼ ،أك كدكؿ محايدة (مقمد)210:1987،
كتقدـ ىكية الدكلة الدكر الذم ينبغي أف تضطمع بو ،كالمكانة التي يجب أف تتمتع
بيا بيف الدكؿ اخأخرل ،كما أف اليكية تقيد السياسة الخارجية كتحدد السياؽ الذم يمكف لمدكلة
العمؿ في إطاره ،لككف فكرة اليكية في اخأساس ناشئة مف قكاعد السمكؾ كالمعايير التي تحدد

49

شخصية الدكلة التي يعترؼ بيا اآلخركف ،كترتبط تمؾ اليكية بالسمكؾ مف خالؿ أداء
اخأدكار(.)ALToraifi,2012:60.61
التعرؼ عمى االتجاىات التي يمكف أف تتخذىا اليكية في التأثير عمى السياسية
كبعد
ٌ
الخارجية ،كالتطرؽ إلى بعض الصكر لذلؾ التأثير؛ فمف الكاجب اإلشارة إلى أف اخأثر الذم تتركو
اليكية عمى السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة ليس تأثي انر خالصان كبمعزؿ عف عكامؿ أخرل تؤثر
عمى السياسة الخارجية لمدكلة؛ بؿ أنو مف الخطأ الجزـ بأف اليكية ىي العامؿ اخأكثر تأثي انر في
جميع الحاالت ،بؿ مف المعمكـ أف السياسية الخارجية ىي عممية معقدة تشترؾ فييا الكثير مف
العكامؿ بدرجات متفاكتة ،كتدخؿ مع بعضيا في تفاعؿ كحسابات تقتضييا كؿ حالة ،كتخضع
لتقديرات صانع القرار أك القائد السياسي .كيمكف اإلشارة ىنا إلى عاممي القكة كالمصمحة بكصفيما
مف أىـ العكامؿ المكجية لسمكؾ الدكلة عمى الصعيد الخارجي.
بناء عمى مدل اخأثر الذم يتركو كؿ
 -1اليوية والقوة 7تثار إشكالية العالقة بيف القكة كاليكية ن
منيما عمى السياسية الخارجية لمدكلة ،فيؿ يمكف لكجكد ىكية معينة بيف دكلتيف أف تككف
السبب لمصراع أك التعاكف بينيما ،في مقابؿ الدكر الذم تمعبو القكة في تحديد طبيعة العالقة
بيف تمؾ الدكلتيف.
كيمكف أف نممس دكر اليكية في العالقات بيف الدكؿ مف خالؿ استعدادىا
بناء عمى التصكر الذم يتككف لدل الدكلة حكؿ الدكلة
الستعماؿ القكة في الدفاع عف ىكيتيا ،ن
اخأخرل بحسب رؤية (كندت) السابقة ،حيث أف تصنيؼ اآلخر عمى أنو عدك يعني بالضركرة
أف يشكؿ تيديدان عمى كجكد الذات ،كال يكجد لديو حدكد في استعمالو لمقكة ،كتصنيفو بأنو
خصـ يعني أنو منافس لمذات ،كلديو استعداد الستعماؿ القكة في سبيؿ تحقيؽ المكاسب،
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كلكف التيديد الذم يشكمو في ىذه الحالة ينحصر في حاؿ تقاطع المصالح فقط ،كال يشكؿ
خطر عمى كجكد الذات ،أما في حاؿ تصنيؼ اآلخر عمى أنو صديؽ ،فأف العالقة ال تككف
ان
محككمة باستعماؿ القكة؛ خأف كجكده ال يشكؿ أم خطر عمى كجكد الذات ،بؿ عمى العكس
مف ذلؾ ،فإنو مف الممكف أف يككف مساعدان في مكاجية التيديدات التي
تكاجييا(كندت.)42442006:
كتسيـ اليكية أيضان في تكضيح فيـ خرائط التحالفات كالتفاعالت التعاكنية بيف
الدكؿ ذات االنتماء الثقافي المتقارب ،حيث قامت تركيا بتكظيؼ اليكية في سياساتيا تجاه
الدكؿ العربية كاإلسالمية كمصدر مف مصادر القكة الناعمة ،كما قامت ببناء ىكية قيادية في
دكؿ (العالـ التركي) ،كىي الدكؿ التي تتشارؾ مع تركيا في التاريخ ،كالعادات ،كالتقاليد،
كالمغة ،خاصة دكؿ أذربيجاف ،ككازاخستاف ،كأكزباكستاف ،كقيرغيزستاف ،كجميكرية شماؿ
قبرص التركية ،كتتارستاف التي تكجد بيا تككينات سكانية ناطقة بالتركية كترتبط بعالقات
كثيقة بالدكلة التركية(مدبكلي.)5:2017،
كيشير (ديفيد إؿ.ركسك) إلى العالقة بيف اليكية كالقكة مف خالؿ النمكذج الذم
طكره (نمكذج تش ٌكؿ الخطر)  ،Constitution of Threat Modelكىك يجمع بيف اليكية
المشتركة  ،shared identityكالقكة النسبية  ،relative powerكيفترض أف اليكية كالقكة
تشتركاف في حساب الخطر ،كميز بيف حالة كجكد ىكية مشتركة ،كعندىا يقؿ إدراؾ تيديد
اآلخر ،بصرؼ النظر عف تكازف القكل بينيما ،كحالة عدـ كجكد ىكية مشتركة بينيما ،كىنا
يمعب تكازف القكل دك انر ميمان في التنبؤ بإدراؾ الخطر(رجب.)22:2011،
 -2اليوية والمصمحة 7العالقة بيف اليكية كالمصمحة مف أكثر العالقات إشكاليةن في مجاؿ
منافس لممصمحة ،أـ ىي مرتبطةه بيا؟
العالقات الدكلية؛ لما يحيط بيا مف جدلية ،فيؿ اليكية
ه
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يرل (ألكسندر كندت) أف المصالح تستمزـ اليكيات؛ خأف الفاعؿ ال يستطيع أف
يعرؼ ماذا يريد حتى يعرؼ مف يككف ،بؿ إف اليكيات ذاتيا قد يتـ اختيارىا في ضكء
المصالح .كفي إطار ىذه العالقة التبادلية يرل أف كالن مف المصالح كاليكيات تعتمد في
كجكدىا عمى اخأخرل؛ فدكف المصالح لف تككف لميكيات قكة دافعة ،كدكف اليكيات فالمصالح
لف تككف ليا كجية ،فاليكيات تنتمي إلى جانب القناعة في المعادلة القصدية (الرغبة+
القناعة=الفعؿ) ،بينما تنتمي المصالح إلى جانب الرغبة .كما يميز كذلؾ بيف نكعيف مف
المصالح :مصالح مكضكعية ،كمصالح ذاتية ،فالمصالح المكضكعية ىي حاجات أك
أساسيات كظيفية يجب تحقيقيا مف أجؿ إعادة إنتاج اليكية ،بينما المصالح الذاتية ىي
قناعات الفاعميف حكؿ كيفية تمبية حاجات ىكيتيـ أك ضركراتيا(كندت.)323.32442006:
كتشير بعض اخأدبيات إلى كجكد حالة مف التعارض بيف المصالح الخاصة بالدكلة
القكمية كاليكية؛ إذ يرل فريؽ مف الباحثيف إف اليكية تككف عائقان لتحقيؽ المصالح الكطنية،
فعمى سبيؿ المثاؿ ،يرل (جيريمي جيز) أف المبالغة في التركيز عمى المشتركات الثقافية
السياسية كالقيـ كاليكية بيف الكاليات المتحدة كأكركبا منعت اخأكركبييف مف التصرؼ بطريقة
برجماتية لمدفاع عف مصالح كاضحة ليـ(رجب.)23:2011،
مكجية لسياسية الدكلة
كمما تقدـ يمكف المالحظة أف القكة كالمصمحة تش ٌكالف عكامؿ أخرل ٌ
يقدر في بعض الحاالت أف يككف خأحد تمؾ العكامؿ اخأثر اخأبرز
الخارجية ،إلى جانب اليكية ،كقد ٌ
في تبني الدكلة سياسة معينة اتجاه مكضكع ما ،كلكف مثؿ تمؾ الحاالت ال يمكف أف تمغي دكر
اليكية في التأثير عمى السياسة الخارجية بأم شكؿ مف اخأشكاؿ.
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دكر معينان لميكية قد يزيد أك يقؿ تأثيره بحسب الحالة السياسية،
كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ ان
كذلؾ يخضع لتقدير القائد السياسي كدكائر صنع القرار السياسي ،كفي بعض الحاالت كانت اليكية
ىي العامؿ اخأكثر تأثي انر في تكجيو السياسة الخارجية حياؿ قضايا معينة .كما ىك الحاؿ في مكقؼ
فرنسا مف انضماـ تركيا إلى االتحاد اخأكركبي ،كالحالة المستمرة لمصراع العربي اإلسرائيمي.
كفي نياية ىذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا :أف اليكية تيعد عامالن ميمان ال
يمكف إغفالو عند التطرؽ إلى محاكلة فيـ السمكؾ السياسي لمدكلة في المجاؿ الخارجي ،كتفسير
العالقات الدكلية ،كأف اليكية في أبسط تعريؼ ليا "ىي تمؾ المجمكعة مف الصفات كالخصائص
اء كانت تمؾ الذات ىي فردان أـ جماعةن أـ دكلةن،
كالسمات التي تميز الذات المتمثمة بػ (اخأنا) ،سك ن
كتجعميا مميزةن بذاتيا كمختمفة عف (اآلخر) المكاجو ليا".
كاليكية ىي ذلؾ المركب الذم ينتج عف تفاعؿ عدد مف المككنات فيما بينيا ،كالتي يمكف
إجماليا في أبعاد ثالثة رئيسة ىي :البعد المكاني ،كالمتمثؿ بالجغرافيا .كالبعد الزماني ،المتمثؿ
بالتاريخ .كالبعد الثقافي ،الذم يشتمؿ عمى في البعديف الفرعييف (المغة كالديف) ،كأف التفاعؿ بيف
تمؾ المككنات ىك ما ينتج عنو الصيغة النيائية لميكية الخاصة بالذات كالمميزة ليا.
كيرل الباحث أنو كعمى الرغـ مف اخأىمية التي تحظى بيا العكامؿ المادية ،كالقكة
كالمصمحة ،في تفسير السياسة الخارجية لمدكلة ،إال أف ذلؾ يجب أف ال يعني إغفاؿ اليكية كعامؿ
مؤثر في تكجيو السمكؾ السياسي لمدكلة في المجاؿ الخارجي ،كذلؾ مف خالؿ ما يظير مف
تأثيرات مباشرة أك غير مباشرة لميكية ،كمحدد لألدكار اإلقميمية ،كمفسر لمبيئة اخأمنية ،كدكرىا في
تشكيؿ اخأحالؼ ،كفيـ اآلخر كتحديد حالة الصراع أك التعاكف معو .كىك اخأمر الذم يعكد لتقدير
دكائر صنع القرار السياسي ،كلتصكرات القائد السياسي.
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الفصل الثالث
المكونات البنيوية ليوية سمطنة عمان
أصبح مف شبو المؤكد اليكـ أف ىناؾ صعكبة تكاجو الباحث في مجاؿ العالقات الدكلية
حاؿ إغفالو عامؿ اليكية كعامؿ مؤثر في السمكؾ السياسي لمدكلة .كتيعد سمطنة يعماف أحد اخأمثمة
عمى الدكؿ التي ال يمكف فيـ سياستيا الخارجية بمعزؿ عف ىكيتيا؛ إذ يظير أثر اليكية الخاصة
بيا كاضحان مف خالؿ السمكؾ الذم انتيجتو طيمة العقكد الماضية ،كالذم يمكف مالحظتو مف قبؿ
المتتبع لمكاقفيا حياؿ العديد مف اخأحداث السياسية الميمة كالمفصمية في تاريخ المنطقة.
كعند الحديث عف اليكية؛ فإنيا نيقصد بيا ذلؾ المركب الناتج عف عمميات التفاعؿ بيف
مجمكعة مف العناصر المادية كالمعنكية ،كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لميكية الكطنية لسمطنة يعماف؛ فيي
مركب يتش ٌكؿ نتيجة لمجمكعة مف التفاعالت بيف مككنات متعددة منيا الجغرافيا ،كالتاريخ ،كمنظكمة
اخأعراؼ كالتقاليد ،كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية ،التي تتمثؿ بالديف اإلسالمي كالمغة العربية.
كبيدؼ التعرؼ عمى مالمح اليكية الكطنية لسمطنة يعماف ،كاخأثر الذم تتركو عمى سمككيا
العمانية مف خالؿ
السياسي في المجاؿ الخارجي؛ سيتناكؿ ىذا الفصؿ المككنات البنيكية لميكية ي
المباحث الثالثة اآلتية:
المبحث األول 7المكون الجغرافي.
المبحث الثاني 7المكون التاريخي.
المبحث الثالث 7منظومة القيم الفكرية والثقافية العربية والسالمية.
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المبحث األول
المكون الجغرافي
تيعد الجغرافيا المككف اخأبرز مف بيف المككنات اخأخرل في ت ٌشكيؿ اليكية السياسية لمدكلة،
كذلؾ نظ انر لما يمثمو البعد المكاني بكصفو المككف اخأسبؽ ،إضافة إلى أف الجغرافيا ىي الحاضنة
أك الساحة التي تتفاعؿ عمييا المككنات اخأخرل ،كتمؾ العممية المستمرة مف التفاعؿ بيف مككنات
اليكية مجتمعة في حيز جغرافي معمكـ ىك ما ينتج عنو ت ٌشكيؿ الصكرة النيائية لميكية .كالحاؿ
العمانية؛ فمكقعيا
كذلؾ مع سمطنة يعماف؛ إذ يسيـ المكقع الجغرافي بشكؿ كبير في تككيف اليكية ي
في أقصى الجنكب الشرقي لكتمة شبو الجزيرة العربية ،كاطالليا عمى طرؽ التجارة البحرية ،ساىمت
بشكؿ كبير في صياغة ىكيتيا خالؿ المراحؿ التاريخية المتعاقبة.
كغالبان ما تحدد الجغرافيا السياسة كتطبع التاريخ بطابعيا ،فعمى مدل التاريخيف القديـ
أعباء تاريخية مختمفة ،كاذا كاف
لعماف عمى شعبيا أدكا انر ،بؿ ك ن
كالحديث فرض الكضع االستراتيجي ي
العمانيكف قد لعبكا منذ العصكر القديمة دكر الكسيط بيف حضارات بالد ما بيف النيريف كآسيا
ي
كأفريقيا ،فإف يعماف لـ تمبث أف أصبحت خالؿ الفترة االستعمارية أحد أكثر البمداف إثارةن لألطماع،
العمانييف مكاجية ضركب التكسع كالتحديات
كلـ يمبث أف فرض ىذا الكاقع عمى ي
اإلمبريالية(غباش.)25:1997،
كبمساحتيا التي تبمغ ( 3094500كـ ،)2تيعد سمطنة يعماف الدكلة الثانية اخأكبر مف حيث
المساحة بعد المممكة العربية السعكدية ضمف منظكمة دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية.
كتجاكر مف جية الغرب كالن مف المممكة العربية السعكدية بحدكد يبمغ طكليا ( 676كـ) ،كدكلة
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اإلمارات العربية المتحدة بحدكد طكليا ( 410كـ) ،كمف جية الجنكب تشترؾ مع اليمف بحدكد تبمغ
( 288كـ) ،كمف جية الشماؿ تطؿ عمى بحر يعماف ،كمف الشرؽ بحر العرب كمدخؿ المحيط
اليندم ،فيي تشترؾ بحدكد برية مع ثالث دكؿ عربية ،السعكدية كاإلمارات تشترؾ معيا في مجمس
التعاكف لدكؿ الخميج العربية الذم تأسس في عاـ  ،1981أما اليمف فيي مف دكؿ شبو الجزيرة
العربية كلكف ليست ضمف منظكمة مجمس التعاكف ،كما أنيا تجاكر إيراف مف ناحية البحر.
كتمتد يعماف بيف خطي عرض  16440ك 26420درجة شماالن ،كبيف خطي طكؿ 51450
ك 59440درجة شرقان ،كال شؾ أف المكقع الجغرافي لو انعكاسات عمى السكاف كنشاطيـ االقتصادم،
فقد كاف المكقع الفمكي لسمطنة يعماف كراء ظيكر إقميميف مناخييف ىما :إقميـ يعماف الشمالي ،كاقميـ
ظفار ،كينقسـ إقميـ يعماف الشمالي إلى ثالثة مناخات متداخمة ،كيختمؼ المناخ في اإلقميـ مف
منطقة خأخرل ،ففي السكاحؿ يككف حا انر كرطبان أما في الداخؿ فيككف حا انر كجافان ،باإلضافة إلى
المرتفعات التي يككف الجك فييا معتدالن (الييتي.)33:2000،
كيبمغ عدد السكاف في سمطنة يعماف بنياية شير يناير لعاـ  )445724949( 2017نسمة
العمانيكف ما نسبتو ( )%54منيـ ،بحسب البيانات الصادرة عف المركز الكطني لإلحصاء
يش ٌكؿ ي
كالمعمكمات ) www.ncsi.gov.omبتاريخ  ،)2017/3/19كيتكزعكف عمى إحدل عشرة محافظة،
بحسب التقسيـ اإلدارم لمدكلة الصادر بالمرسكـ السمطاني ( :)2011/114محافظة مسقط كىي
العاصمة كتضـ ست كاليات ،كمحافظة ظفار كتضـ عشر كاليات ،كمحافظة مسندـ كتضـ أربع
كاليات ،كمحافظة البريمي كتضـ ثالث كاليات ،كمحافظة الداخمية كتضـ ثماني كاليات ،كمحافظة
شماؿ الباطنة كتضـ ست كاليات ،كمحافظة جنكب الباطنة كتضـ ست كاليات ،كمحافظة الظاىرة
كتضـ ثالث كاليات ،كمحافظة شماؿ الشرقية كتضـ ست كاليات ،كمحافظة جنكب الشرقية كتضـ
خمس كاليات ،كمحافظة الكسطى كتضـ أربع كاليات.
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كباإلضافة إلى الغالبية العربية التي ترجع جذكرىا إلى القبائؿ العربية التي تسكف يعماف،
فإف ىناؾ أيضان أقميات مف أصكؿ عرقية غير عربية منيـ البمكش الذيف قدمكا مف سكاحؿ باكستاف
العمانية ،كفئات مف
كايراف ،كالذيف يتركزكف في مسقط كالباطنة كليـ دكر في القكات المسمحة ي
أصكؿ أفريقية قدمت خالؿ الفترة منذ منتصؼ القرف السابع عشر كحتى منتصؼ القرف العشريف
العماني إلى زنجبار كمناطؽ شرؽ أفريقيا ،باإلضافة إلى ذكم اخأصكؿ اليندية
عندما أمتد النفكذ ي
بسبب الركابط التاريخية مع اليند كىـ في الغالب يعممكف في التجارة ،كما أف ىناؾ جماعات مف
أصكؿ فارسية يعممكف في الصيد(البرصاف.)258.259:2007،
كتطؿ سمطنة يعماف عمى ساحؿ بطكؿ ( 3165كـ) بدءان مف أقصى الجنكب الشرقي حيث
بحر العرب كمدخؿ المحيط اليندم ،ممتدان إلى خميج يعماف حتى ينتيي عند شبو جزيرة مسندـ
شماالن ليطؿ عمى مضيؽ ىرمز مدخؿ الخميج العربي ،كمف ىذا المكقع تسيطر سمطنة يعماف عمى
أحد أقدـ الطرؽ التجارية البحرية في العالـ كأىميا ،كىك الطريؽ البحرم بيف الخميج العربي كالمحيط
اليندم ،كمف ىذا المكقع اتصمت طرؽ القكافؿ عبر شبو الجزيرة العربية لتربط ما بيف غربيا كشرقيا
كشماليا كجنكبيا(حسيف كخريساف.)247:2007،
العماني عمى المحيط اليندم ،كبحر العرب ،كبحر يعماف ،كالخميج
كقد أدل امتداد الساحؿ ي
العمانييف منذ زمف طكيؿ بريادة البحر كاالشتغاؿ بالتجارة البحرية ما أدل إلى
العربي ،إلى اىتماـ ي
العمانيكف عبء الدفاع عف تمؾ السكاحؿ كالبحار
اصطباغ ىكيتيـ بصبغة بحرية تجارية ،كقد تحمؿ ي
عبر العصكر المتعاقبة التي شيدت العديد مف اخأطماع االستعمارية ،كتمثمت نتائج ذلؾ في القدرة
عمى تكسيع نفكذىـ خالؿ فترات القكة ،في حيف نجـ عنو الكقكع في مكضع العزلة خالؿ فترات
الضعؼ.
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كنظ انر لممكقع الذم تحتمو سمطنة يعماف عمى مياه بحر يعماف كبحر العرب فقد تبكأت أىمية
ذات ارتباطات تاريخية بشرؽ أفريقيا كباليند كمنطقة شرؽ آسيا بسبب التكجو البحرم .ىذا المكقع
العمانية ىي أقرب
الجغرافي الذم تشغمو يعماف ىك مكقع بحرم بامتياز ،كمف خاللو تيعد السكاحؿ ي
العمانية
السكاحؿ العربية لخطكط المالحة الرئيسية بيف الشرؽ كالغرب ،الممتدة بالقرب مف السكاحؿ ي
العمانية بامتداد بحر يعماف
عمى المحيط اليندم كبحر العرب .كفي الكقت الذم تش ٌكؿ السكاحؿ ي
طريؽ االقتراب إلى الخميج العربي كالمدخؿ الضركرم إليو؛ فإف مضيؽ ىرمز يشكؿ عنؽ الزجاجة
الذم يتحكـ بشكؿ كامؿ في حركة المالحة مف كالى الخميج(المكافي.)172:2010،
كبال شؾ ،فإف الجزء اخأكبر مف اخأىمية التي تش ٌكميا يعماف ينبع مف خالؿ المكقع الجغرافي
قدر ليا أف تحتمو في منطقة بالغة الحساسية ،كذلؾ تأكيدان لمقكلة (ديجكؿ) الشييرة "الجغرافيا
الذم ٌ
حمميا الكثير
ىي قدر اخأمـ" ،فاشتراكيا مع إيراف في اإلشراؼ عمى "مضيؽ ىرمز" االستراتيجي ،قد ٌ
مف المسؤكلية؛ خأف ىذا المضيؽ بالغ الحساسية ،كالذم تثار حكلو الكثير مف اإلشكاليات ،كخاصة
فيما يتعمؽ بالعالقات المتكترة بيف إيراف كدكؿ الخميج ،كما تبرز حساسية المضيؽ كذلؾ خالؿ تكتر
العالقات بيف إيراف كالغرب عمى خمفية برنامجيا النككم ،كتيديداتيا المستمرة بإغالؽ المضيؽ في
حاؿ تعرضيا خأم ىجكـ مف قبؿ الكاليات المتحدة؛ لككنو المدخؿ الكحيد لمياه الخميج العربي ،كيمر
عبره ما يقارب نصؼ إنتاج العالـ مف النفط.
كتبرز أىمية مضيؽ ىرمز االقتصادية في كمية النفط الذم يمر عبره كيغذم سكؽ النفط
العالمية ،ففي الكقت الذم تستكرد فيو الكاليات المتحدة اخأمريكية ما يمثؿ ( )%11مف النفط الذم
يمر عبر مضيؽ ىرمز ،فإف أكركبا تستكرد نحك ( )%61مف النفط الذم يعبر المضيؽ ،كالياباف
( ،)%12كالصيف ( ،)%7كيتجو نحك ( )%4إلى أفريقيا ،ك( )%1إلى دكؿ أمريكا الجنكبية،
ك( )%39إلى آسيا كأستراليا (ناصر.)82:2013،
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كما أف أىمية المضيؽ بالغة الحساسية كذلؾ لمدكؿ المصدرة لمنفط المطمة عمى الخميج،
حيث تبمغ إمدادات النفط عبر المضيؽ حكالي ( )%40مف إجمالي النفط المتداكؿ عالميان ،كتصدر
دكؿ الخميج ( )%90مف نفطيا عبر المضيؽ ،فالسعكدية تصدر حكالي ( )%88مف نفطيا عبره،
ك( )%98لمعراؽ ،ك( )%99لإلمارات العربية المتحدة ،ك( )%100لكؿ مف قطر كالككيت
كالبحريف ،ك( )%90إليراف(المصدر نفسو.)84:2013،
كفي مقابؿ الطبيعية البحرية التي تتسـ بيا يعماف ،تجدر اإلشارة إلى أف جغرافيتيا تتنكع
بيف السيكؿ الزراعية الخصبة ،كالصحارم الشاسعة التي ىي مكطف لمعديد مف قبائؿ البدك ،كما
تتميز كذلؾ باخأكدية المائية العديدة التي تنساب مف بيف سمسمة مف الجباؿ الشاىقة ،فسمسمة جباؿ
الحجر التي تمتد مف منطقة رؤكس الجباؿ في رأس مسندـ إلى رأس الحد ،أقصى امتداد لمجزيرة
العربية مف جنكبيا الشرقي المطؿ عمى المحيط اليندم ،كذلؾ عمى شكؿ قكس كبير يتجو مف
الشماؿ الشرقي لمسمطنة إلى جنكبيا الغربي ،كيصؿ أقصى ارتفاع لو ( )3000ثالثة آالؼ متر
فكؽ

مستكل

سطح

البحر

كذلؾ

في

منطقة

الجبؿ

اخأخضر

(ك ازرة

اإلعالـ،

يعماف.)43:2011/2010،
كبالقرب مف الشكاطئ ،عند مصبات اخأكدية العميقة القادمة مف المرتفعات الجبمية ،تتشكؿ
عدد مف السيكؿ الزراعية الخصبة ،كفي ىذه المنطقة يبرز سيؿ الباطنة ،كىك عبارة عف سيؿ
رسكبي ككنو طمي اخأكدية التي تنحدر مف المرتفعات الجبمية نحك بحر يعماف ،كيخترؽ ىذا السيؿ
العمانيكف منذ عصكر مكغمة في القدـ نشاطيـ الزراعي،
عدد مف اخأكدية ،كعمى ىذه اخأكدية أقاـ ي
الذم كاف ليا شأف كبير في تطكير حياتيـ االقتصادية كازدىارىا .كقد كاف إسياـ قطاعي الزراعة
العمانييف في مجاالت
كالثركة السمكية كبي انر في الدخؿ القكمي قبؿ ظيكر النفط ،حيث اشتغؿ أغمب ي
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الزراعة كصيد اخأسماؾ .أما في الكقت الحالي كبعد ظيكر النفط كتزايد عدد السكاف ،فقد اقتصر
اسياميما عمى حكالي ( )435.2مميكف ريػاؿ يعماني في عاـ ( 2015ك ازرة اإلعالـ،
يعماف.)271:2016،
تكيؼ اإلنساف
العمانية مف خالؿ ٌ
كقد أثٌرت الجغرافيا بشكؿ كبير في صياغة الشخصية ي
العماني مع البيئة كمحاكلتو االستفادة منيا بالشكؿ اخأمثؿ؛ فكجكد يعماف في مكقع بحرم استراتيجي
ي
بامتياز كاطاللتيا عمى السكاحؿ البحرية الطكيمة كاف الدافع اخأكبر ،كالسبب اخأكؿ في الشيرة التي
العمانيكف كركاد لمبحر ذكم ميارة عالية في مجاؿ المالحة كالتجارة البحرية ،كاشتير بذلؾ
اكتسبيا ي
العمانيكف كخبراء في مجاؿ عمـ البحار ،عمـ الفمؾ.
ي
العمانيكف طريؽ البحر كنبغكا في
كقد كاف ليذا التفرد في المكقع نتائج ميمة ،حيث سمؾ ي
رككبو كاالستفادة منو حتى أصبحت بالدىـ قاعدة الخميج اخأكلى التي تتحكـ في مداخمو مف الجنكب
كحمقة الكصؿ الرئيسية بيف عالميف ،عالـ الشرؽ اخأقصى ممثالن في اليند كالصيف كجنكب شرؽ
آسيا مف جية ،كعالـ شرؽ إفريقيا كمصر كمنيا إلى غرب أكركبا مف جية
أخرل(مقيبؿ.)12:2010،
كما أف الطبيعة الجبمية في المناطؽ الداخمية مف يعماف كانت ىي الدافع في إكساب
ساكنييا الشدة كالصبر في سبيؿ تطكيعيا لتككف صالحة لمعيش ،كالحاؿ كذلؾ في المناطؽ التي
تضـ الصحارم الممتدة عمى مساحات شاسعة مف أرض يعماف ،التي تيعد مكطنان رئيسيان لقبائؿ البدك
العماني شخصية تميزت بالصبر كالجمد كالقدرة
التي تقطنيا كتتنقؿ عبرىا .كؿ ذلؾ أكسب المكاطف ي
عمى تحمؿ الصعاب عند التعامؿ مع معطيات العامؿ الجغرافي.

61

لعماف أف تككف قكة برمائية تضع قدمان عمى اليابسة
كمف خالؿ المكقع الجغرافي فقد ٌ
قدر ي
كأخرل عمى الماء كتجمع بذلؾ بيف صفتي قكة البر كالبحر بدرجات متفاكتة ،كلكف في الغالب كاف
العمانيكف عبر المحيطات
نداء البحر أقكل مف جاذبية اليابسة ،كفي جميع الحاالت التي انطمؽ فييا ي
كالبحار كاف البحر كاليابسة يتفاعالف بطريقة متناغمة ،فاليابسة ظمت عمقان استراتيجيان لتربية الرجاؿ
كزراعة اخأرض كصنع الحضارة ،كالبحر ظؿ مجاالن حيكيان لتصدير تمؾ الحضارة كالقيـ اإلنسانية،
كىكذا تحققت كؿ اخأعماؿ الكبيرة حينما ارتبط البحر باليابسة كتفاعال معان في منظكمة جغرافية
مثالية ال تتكرر كثي انر(المرجع نفسو.)12:2010،
كيمكف القكؿ أف اإلسياـ الكبير لمجغرافيا يتمثٌؿ في حفظ حالة االستقالؿ التي نعمت بيا
سمطنة يعماف في أغمب فترات تاريخييا ،كذلؾ لتمتعيا بما يمكف كصفو حالة مف الحماية الطبيعية.
ففي الكقت الذم تحيط بيا البحار مف اخأماـ ،فإف صحراء الربع الخالي كانت بمثابة الحزاـ الذم
يحمييا مف الخمؼ ،ناىيؾ عف أف منافذىا البرية المتاحة تمر عبر كتمة مف السالسؿ الجبمية الكعرة
(في الشماؿ جباؿ الحجر كفي الجنكب جباؿ ظفار) مما زاد مف مناعة الدفاع عف الدكلة ،كبذا
أصبح

كصكؿ

القكل

التقميدية

إلى

يعماف

أمر
ان

محفكفان

بالمخاطر

(الحضرمي،

كالقطاطشة.)207:2007،
كنتيجة لذلؾ التنكع؛ قامت جغرافية يعماف عمى أساس مف التفاعؿ بيف ثنائيات ممفتة .فيناؾ
بر كبحر ،كجباؿ كسيكؿ ،ككاحات كصحارم ،كلقد أدت ىذه الثنائيات المتناقضة إلى إقامة حالة
العماني ككلدت لديو حاف انز قكيان لمحركة كالتفاعؿ عمى مدل التاريخ ،كجعمتو
ٌ
تكيؼ لدل اإلنساف ي
طائعان ليا أحيانان كمطكعان ليا أحيانان أخرل (أبكالعال.)40:1988،
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كمف خالؿ ذلؾ التنكع في البيئات الذم فرضتو الطبيعة ،فإف الحقيقة المؤكدة في شخصية
يعماف ىي استراتيجية مكقعيا الجغرافي ،كمكضعيا الطبيعي في تكازف كتناغـ شديديف ،فإذا كانت
الصحراء دائمان مف ظير يعماف تدؽ باستمرار عمى بابيا الخمفي منذرة بالخطر كاستنفار اليمـ
أحيانان؛ فإف البحر بغمكضو كتحدياتو كأمكاجو العاتية كاف يدؽ مف الجانب اآلخر ،كىكذا عاشت
يعماف دائمان في حالة مف الخطر الذم يتناسب طرديان مع قيمة المكقع إال أنو كاف دائمان خط انر يحفز
عمى االستعداد ،كيدفع إلى الترقب ،كيدعك إلى معرفة اآلخر عبر البحر أحيانان ،كعبر اليابسة في
و
أحياف أخرل (عرب.)15:2013،
كعمى الرغـ مف ذلؾ التنكع في الجغرافيا الذم تميزت بو سمطنة يعماف ،كالذم يجمع بيف
ثنائيات متناقضة ،فكجكد البر كالبحر ،كالسيؿ كالجبؿ ،كالكاحات كالصحارم ،لـ تكف سببان لتقسيـ
العماني ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد كانت داعمان لمكحدة الكطنية ،فيي سبب لمتكامؿ
المجتمع ي
كليس االختالؼ .كيظير ذلؾ أيضان مف خالؿ تبادؿ المصالح بيف سكاف كؿ بيئة منيا مع سكاف
البيئات اخأخرل.
كيتسـ المكقع الجغرافي لسمطنة يعماف بأىمية بالغة ليس فقط لتأثيره عمى أكضاعيا الداخمية
العمانية كذلؾ ،كلكف أيضان لتأثيره عمى سياساتيا
ككحدتيا الكطنية ،كعمى سمات الشخصية ي
كعالقاتيا اإلقميمية كالدكلية ،كبينما أثرت ثنائية البحر كالجبؿ التي تتميز بيا التضاريس أك
العمانية ،كطبعتيا باليدكء كالصالبة كالقدرة عمى النظر بعيدان،
العمانية ،في الشخصية ي
الطبكغرافيا ي
إلى ما كراء اخأفؽ ،ثـ الحرص عمى التكاصؿ مع اآلخريف كاإلبقاء عمى الخيكط متصمة معيـ قدر
العمانييف الكاسعة مع الدكؿ كالشعكب اخأخرل مف الصيف شرقان
اإلمكاف ،كىـ ما يفسر عالقات ي
كحتى الكاليات المتحدة غربان ،كمع مختمؼ القكل الدكلية مف ناحية ،كفي الكقت نفسو الصالبة في
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الدفاع عف أرضيـ كالحفاظ عمى استقالليـ في مكاجية أية أطماع خارجية مف ناحية
أخرل(المكافي.)171:2010،
كمما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف المكقع الجغرافي لسمطنة يعماف ييعد
العمانية عمى مستكل الشخصية الفردية التي تش ٌكمت
عنص انر أساسيان مف عناصر تككيف اليكية ي
نتيجة طبيعية لتفاعؿ اإلنساف مع بيئتو مف خالؿ أنشطتو المختمفة ،ذلؾ التفاعؿ الذم تمثٌؿ في
عممية النضاؿ المستمر في سبيؿ تحقيؽ حالة مف التكازف بيف بيئة البحر التي سيمت عمى
العماني التكاصؿ مع الشعكب اخأخرل كبناء عالقات معيا مف خالؿ التجارة البحرية،
اإلنساف ي
كبيئة اليابسة التي فرضت عميو التأقمـ بحالة مف الصبر كالتحمؿ ليطكع تمؾ البيئة القاسية مف
الجباؿ الكعرة أك الصحارم القاحمة ،لتغدكا مكانان صالحان لعيشة ،ككذلؾ عمى مستكل ىكية
الدكلة؛ فقد أسيـ بشكؿ كبير في رسـ صكرة سمطنة يعماف بالنسبة لمدكؿ االخرل ،كما كاف لو
الدكر اخأبرز في تشكيؿ سماتيا كخصائصيا ،كبالتالي فقد أثر بشكؿ مباشر في تشكيؿ مالمح
ىكيتيا ،كتحديد أىدافيا ،كمصالحيا ،كعالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل ،كما أسيـ في كرؤيتيا لذاتيا
كدكلة فاعمة في اإلقميـ ،كرؤيتيا لمعالـ كلمدكؿ اخأخرل.
كيرل الباحث أف ىكية سمطنة يعماف ،بكصفيا دكلة ذات تكاصؿ خارجي بامتياز ،تعكد
بشكؿ مباشر إلى مكقعيا الجغرافي ،فعبر الحقب التاريخية المتعاقبة كانت يعماف تمتمؾ أحد أىـ
اخأساطيؿ البحرية التجارية كالعسكرية عمى حد سكاء .فعكضان عف أف يككف المكقع الجغرافي
المحاط بالبحار في أقصى شرؽ الجزيرة العربية سببان لمضعؼ ،كعائقان أماـ التكاصؿ كالتفاعؿ
العماني مع الشعكب كالمجتمعات اخأخرل ،فقد كاف ىك العامؿ اخأبرز في تشكيؿ قكة الدكلة
ي
العمانيكف مع الشعكب كالحضارات اخأخرل.
العمانية كالكسيمة اخأبرز التي تكاصؿ عبرىا ي
ي
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المبحث الثاني
المكون التاريخي
ال يقؿ البعد الزماني المتمثؿ في التاريخ أىميةن عف البعد المكاني الذم تمثمو الجغرافيا،
العمانية ،كذلؾ ليس فقط لما يمثمو التاريخ
ضمف المككنات التي تسيـ في تحديد معالـ اليكية ي
مف العامؿ الزمني الذم تتشكؿ عبره اليكية نتيجة لتفاعؿ مككناتيا البنيكية؛ بؿ تمؾ المكانة التي
أنتجيا التاريخ بما يمثمو مف ذاكرة جمعية لدل اخأفراد كالمجتمعات كالدكؿ.
كبال شؾ أف الدكؿ تعتمد في بناء ىكيتيا عمى ذاكرتيا التاريخية التي تتش ٌكؿ مف
مجمكعة اخأحداث ،كالتصكرات ،كاخأفكار ،كالمعتقدات ،كالتفاعالت بيف أفراد الجماعة نفسيا،
كبيف الجماعة كالجماعات االخرل ،ذلؾ التفاعؿ الذم تش ٌكؿ مع مركر الزمف كخالؿ مراحؿ
تاريخية متعاقبة ،تبمكرت بيف طياتيا الذاكرة المشتممة عمى الخصائص كالسمات الخاصة التي
محصمة تمؾ العممية
تميز شعب ما عف الشعكب اخأخرل ،فاليكية في صكرتيا النيائية ىي
ٌ
المستمرة مف التفاعؿ.
كانطالقان مف اخأىمية التاريخية في تككيف اليكية الكطنية ،تقكؿ بعض النظريات
السياسية أف نتاج التاريخ لدكلة ما غالبان ما يؤثر بصكرة مباشرة في تشكيؿ نمط سياستيا
الخارجية ،كذلؾ تأث انر باخأفكار كالقيـ كالمعتقدات المكركثة التي تظير في فترة تاريخية ما ،كالتي
تمد الدكؿ بدكافع تشكؿ بعض خطكطيا الرئيسية التي تعتمدىا في صياغة سياستيا الخارجية.
كفي منطقة كالمنطقة العربية تعتبر قراءة التاريخ كالمكركث التاريخي شرطان أساسيان في فيـ سمكؾ
الدكؿ(الحضرمي كالقطاطشة.)208:2007،
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كسمطنة يعماف ،كغيرىا مف الدكؿ ،يش ٌكؿ التاريخ الجزء اخأكبر مف ىكيتيا الكطنية ،كذلؾ
نظ انر لمعمؽ الحضارم الضارب في أعماؽ التاريخ ،الذم يثبت أف يعماف كانت عمى الدكاـ دكلة
فاعمة كمؤثرة في أحداث المنطقة ،ليا كيانيا السياسي المستقؿ منذ مراحؿ زمنية مكغمة في القدـ
تمتد آلالؼ السنيف.
كعند الحديث عف المراحؿ التاريخية التي شكمت اإلسياـ اخأكبر في صياغة مالمح
العمانية ،ال بد مف التطرؽ إلى أكثر الفترات الزمنية تأثي انر كالتي تمثؿ مفاصؿ ميمة في
اليكية ي
التاريخ السياسي لسمطنة يعماف ،كالتي يمكف تقسيميا إلى المراحؿ التاريخية اخأتية:
 -1عمان في العصور القديمة 7يرجع تاريخ يعماف في الكتابات التاريخية القديمة إلى آالؼ
السنيف قبؿ الميالد ،كقد اشتيرت بحضارات قديمة قامت عمييا ،كما عرفت قديمان بأسماء عدة
تحمؿ دالالت معينة ،فاسـ "مجاف" الذم أطمؽ عمى يعماف مف قبؿ السكمريكف مرتبط بصناعة
السفف كتجارة النحاس ،كاسـ "مزكف" الذم اشتير لدل الفرس يشير إلى كفرة المياه خالؿ فترات
تاريخية قديمة( .العبرم.)39:2007،
كىناؾ العديد مف النصكص القديمة تتضمف اإلشارة إلى الحضارة التي كانت مزدىرة في
أرض يعماف ،كمنيا ما يعكد إلى زمف سرجكف اخأكادم جد نراـ سيف ،التي تتحدث عف مزيد مف
سفف "مجاف" التي كصمت إلى بالد أكاد ،حيث يتناسب ذلؾ مع كجكد دكلة قكية مزدىرة في
يعماف تنشط عمى يدييا اخأعماؿ التجارية كالمالحة البحرية الكاسعة(ندكرة.)290:1990،
كقد سكنت يعماف أمـ قديمة منيا السكمريكف ،كىـ أكؿ مف أستخرج النحاس منيا ،ككانكا
يسمكف يعماف "أرض مجاف" ،كذلؾ في اخألؼ الرابع قبؿ الميالد أك يزيد عمييا( .كالكمدانيكف
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أيضان مف اخأمـ التي قطنت يعماف كما يقكؿ المؤرخ البريطاني (برتراـ تكماس) ،كالمؤرخ (بميني)
الذم عاش في القرف اخأكؿ لمميالد ،ككانكا يسمكف يعماف "إبميتا" ،كجاء الفرس ثـ جاء قكـ عاد
كسكنكا يعماف حتى أجالىـ منيا يعماف بف قحطاف لما تكلى أرض يعماف مف قبؿ أخيو يعرب بف
جالء إلى الشاـ،
قحطاف .كما أف الفينيقييف سكنكا يعماف ككانت صكر بالدىـ فارتحمكا عنيا
ن
كبنكا فييا مدينتيـ المعركفة بصكر الشاـ) (السيابي،2001،ج)67:1
كعمى الرغـ مف اخأىمية البالغة لدراسة تاريخ يعماف القديـ ،كنظ انر لطبيعة ىذه الدراسة
كسعييا لتسميط الضكء عمى اخأحداث كالكقائع التاريخية التي ش ٌكمت مفاصؿ ميمة في بمكرة ىكية
يعماف ،كأسيمت في صياغة مالمح شخصيتيا ،فسكؼ تشير إلى بعض اخأحداث المكغمة في
تاريخيا كيجرة القبائؿ العربية إلييا ،كمنيا قبائؿ اخأزد التي ىاجرت إلى يعماف بعد انييار سد
مأرب بقيادة مالؾ بف فيـ اخأزدم .كيشير (السالمي) في كتابو (تحفة اخأعياف) إلى أف "ذلؾ كاف
قبؿ اإلسالـ بألفي عاـ ،كذلؾ بعدما أرسؿ اهلل عمى سبأ سيؿ العرـ ،كخرجت اخأزد منيا إلى
مكة ،كأرسمكا ركادىـ في النكاحي ،يرتادكف ليـ اخأمكنة ،كتفرقكا مف ىنالؾ إلى اخأطراؼ ،كخرج
مالؾ

في

جممة

مف

خرج

إلى

السراة

(منطقة

عسير

حاليان)

ثـ

منيا

إلى

يعماف"(السالمي،2000،ج.)19:1
كعندما ًقدـ مالؾ بمف معو مف قكمو اخأزد إلى يعماف كجد عمييا الفرس ،كالعامؿ عمييا
المرزباف مف قبؿ الممؾ دار بف دار بف بيمف أسفنديار(السيابي،2001،ج .)67:1كراسميـ مالؾ
طالبان منيـ أف يسمحكا لو باإلقامة في جزء مف يعماف ،ككاف الفرس حينيا يسيطركف عمى ساحؿ
يعماف كمعقميـ مدينة صحار ،فرفض الفرس ذلؾ ،كدارت بينيـ الحرب في مكقعة تعرؼ "بمعركة
سمكت" (كىي صحراء بكالية بيالء بالمحافظة الداخمية مف يعماف) ،تمكف العرب فييا مف النصر
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عمى الفرس ،تمتيا العديد مف المعارؾ التي كاف النصر فييا إلى جانبيـ ،كاستطاع العرب بعدىا
طرد الفرس مف أرض يعماف بالكامؿ.
العمانييف ،فيك القائد العربي الذم استطاع أف
كلشخصية مالؾ بف فيـ رمزية كبيرة لدل ي
ييزـ الفرس كيطردىـ مف يعماف ،لتبقى منذ ذلؾ الحيف أرض عربية خالصة ،كقد كاف النتصاره
اخأثر اخأكبر في فتح المجاؿ ليجرة القبائؿ العربية إلى يعماف كاالستقرار فييا لتكتسب بعد ذلؾ
ىكيتيا العربية ،كما أف (معركة سمكت) التي انتصر فييا العرب عمى الفرس تعد مف مفاخر
العمانييف ،كتشكؿ نقطة تحكؿ كبيرة في تاريخ يعماف كالجزيرة العربية ،كأسيمت في ترسيخ
العرب ي
العمانية كشخصيتيا العربية.
النزعة إلى االستقالؿ ،كعدـ الرضكخ لآلخر في الذاكرة التاريخية ي
كبقي مالؾ بف فيـ ممكان عمى يعماف إلى حيف كفاتو ،كتكارث الممؾ مف بعده أبناؤه ،حتى
ضعفت دكلتيـ ،كانتقؿ الممؾ منيـ إلى بني معكلة بف شمس كىـ مف قبائؿ اخأزد أيضان ،كأكؿ
ممككيـ ىك عبدعز بف معكلة بف شمس ،كاستمر ممؾ يعماف بيدىـ حتى ظيكر اإلسالـ ككاف
ممكا يعماف في ذلؾ الكقت جيفر كعبد ابني الجمندل بف المستكبر.
 -2عمان في عصر صدر اإلسالم 7يذكر أف أكؿ مف أسمـ مف أىؿ يعماف الصحابي الجميؿ
مازف بف غضكبة السعدم رضي اهلل عنو ،مف أىؿ سمائؿ بداخمية يعماف ،كفي حادثة إسالمو
العمانية ،كتتحدث عف سفره إلى المدينة كلقائو بالرسكؿ صمى اهلل عميو
قصة تذكرىا كتب التاريخ ي
كسمـ ،كذلؾ قبؿ فتح مكة ،كقد أسمـ عمى يديو بعد عكدتو ،جماعة مف أىؿ
يعماف(الطائي.)11:2008،
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أما عف إسالـ أىؿ يعماف فقد بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعد فتح مكة ،كما
ىك معمكـ ،برسائؿ إلى الممكؾ كاخأمراء في الجزيرة العربية كحكليا ،ككسرل الفرس كقيصر
الركـ ،تدعكىـ إلى اإلسالـ ،ككاف ضمف مف أرسؿ إلييـ عبد كجيفر ابني الجمندل ممكي يعماف
في حينو ،حيث أرسؿ مبعكثان إلى اخأخكيف يدعكىما إلى اعتناؽ اإلسالـ ،كالتخمي عف عبادة
اخأكثاف ،كىك اخأمر الذم تقباله كفعاله في الحاؿ(كيمسكف.)143:2012،
كقد أحسف ممكا يعماف استقباؿ مبعكث النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،عمرك بف العاص،
كقبال دعكتو بعد نقاش معو كسؤالو عف اإلسالـ ،كبعد تشاكر مع اخأعياف مف قكميـ ،كلذلؾ كرد
دعاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،في الثناء عمييـ كحسف استقباليـ لرسكلو ،عندما بعث رجالن
حي مف أحياء العرب ،فسبكه كضربكه ،فجاء إلى رسكؿ فأخبره بما القاه .فقاؿ الرسكؿ صمى
إلى ِّ
اهلل عميو كسمـ" :لك أف أىؿ يعماف أتيت ما سبكؾ كال ضربكؾ" .ركاة مسمـ(رقـ)2544/
كبعد اعتناقيما لإلسالـ ،تكلى عبد كجيفر دعكة العرب جميعان في يعماف إلى اإلسالـ
فأسممكا جميعان مف أقصى الشماؿ إلى أقصى الجنكب ،ثـ كسعكا دعكتيـ إلى ظفار كبالد الميرة،
كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ دعكا الفرس الذيف نزلكا الباطنة مف ساحؿ يعماف إلى اإلسالـ كالذيف اتخذكا
العمانيكف ترؾ البالد فكرركا رفضيـ،
مف مدينة صحار مرك انز لكجكدىـ ،كبعد رفضيـ طمب منيـ ي
فدارت بينيـ معركة كبيرة قتؿ فييا كثير مف الفرس كخرج الباقكف ناجيف بأركاحيـ إلى أرض
العمانيكف في اإلسالـ.
فارس(الطائي ،)11:2008،كتيعد ىذه أكؿ حرب يخكضيا ي
كضمت يعماف تيحكـ مف قبؿ أىميا ،خارج سيطرة الدكلة اخأمكية ،حتى زمف الخميفة
اخأمكم عبدالممؾ بف مركاف ،حيث عز عميو أف تخضع لو كؿ اخأقاليـ كتشذ يعماف عف ذلؾ،
فأككؿ أمرىا إلى الحجاج بف يكسؼ الثقفي ،كاليو عمى العراؽ ،فأرسؿ ليـ جيشان لـ ينجح في
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العمانييف ،ككاف ممكيـ في ذلؾ الكقت سميماف بف
إخضاعيـ ،كقتؿ قائده في أحد المعارؾ مع ي
عباد بف عبد بف الجمندل ،فأرسؿ الحجاج جيشان آخر بقيادة أخيو مجاعة ،أستطاع أف ينتصر
في ىذه المرة ،كخرج سميماف كأخكه سعيد بأىميما إلى زنجبار في أفريقيا الشرقية كماتا
ىناؾ(المرجع نفسو.)14-13:2008،
كفي نياية عيد الدكلة اخأمكية كبداية العصر العباسي ،عرفت يعماف اإلمامة كعقيدة
كنظاـ حكـ ديني لو حضكر سياسي ،كسيأتي بيانو بتفصيؿ أكبر في المبحث القادـ عند الحديث
العمانية .كقد ظيرت اإلمامة اخأكلى في يعماف أكاخر أياـ اخأمكييف
عف التأثير الديني في الثقافة ي
العمانيكف تدىكر صرح اخأمكييف ،أخذكا يديركف الرأم بينيـ في
كبداية العصر العباسي ،لما رأل ي
االنفصاؿ ،كرأكا ضركرة إقامة إماـ ليـ ،كنظركا فيمف ىك اخأصمح ليذا المنصب ،حتى كقعت
خيرتيـ عمى الجمندل بف مسعكد ،حيث يجمعت فيو الخصاؿ المطمكبة؛ إذ كاف مف بقية ممكؾ
يعماف مف بني معكلة بف شمس ،كمف أحفاد الجمندل بف المستكبر ،كالييـ كتب النبي صمى اهلل
عميو كسمـ رسالتو التي تدعك أىؿ يعماف إلى اإلسالـ ،كقد كاف أحد طمبو أبك عبيدة مسمـ بف
أبي كريمة التميمي ،الذم خمؼ اإلماـ جابر بف زيد مؤسس المذىب اإلباضي في
عمر طكيالن؛ إذ أجيز عمييا
البصرة(السيابي،2001،ج .)227:1كلكف ىذه اإلمامة لـ تي ٌ
العباسيكف ،فخضعت يعماف لمدكلة العباسية طكاؿ أكثر مف أربعيف عامان.
كعمى الرغـ مف ىذه التقمبات ،كعمى الرغـ مف الضعؼ الذم عانتو الحركة كالمذىب
اإلباضياف نتيجة لسقكط إمامتيا اخأكلى كما لحؽ بيا مف تنكيؿ ،فقد بقيتا راسيتيف بعمؽ في
يعماف .كيالحظ (كيمي) ،صاحب كتاب بريطانيا كالخميج ،ىذا اخأمر فيقكؿ" :كانت النظرية
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العمانييف إلى حد غدا معو مستحيالن استئصاليا ،فضالن عف أنيا
اإلباضية قد ترسخت في كجداف ي
ارتبطت في أذىانيـ باالستقالؿ"(غباش.)43:1997،
كعادت اإلمامة مجددان في يعماف بعد الثكرة عمى العباسييف ،كتمت البيعة باإلمامة
لمحمد بف أبي عفاف ،كطكاؿ قرف مف االزدىار كاالستقرار ،بدأ مع ىذا االنتخاب الناجح كامتد
العمانيكف أئمتيـ بصكرة طبيعية كحرة طبقان
إلى أياـ الصمت بف مالؾ اإلماـ السادس ،انتخب ي
لمبدأ الشكرل ،كىك ما أتاح ليـ المحافظة عمى مكسب أساسي تمثٌؿ في كحدة اخأمة
العمانية(المرجع نفسو.)43:1997،
ي
كخالؿ الفترة الالحقة سعى الخمفاء العباسيكف لضـ يعماف إلى حضيرة دكلتيـ مف جديد،
كذلؾ مف خالؿ عدة حمالت كاف منيا أياـ ىاركف الرشيد ،حيث أرسؿ إلييـ حممة عسكرية،
ككاف اإلماـ في يعماف حينيا الكارث بف كعب الخركصي ،فانيزـ جيش العباسييف كأسر قائده ثـ
قتؿ ،ثـ كانت الحممة الثانية في كقت شيدت فيو يعماف قتاؿ داخمي استطاعت أف تخضع يعماف
مجددان لمحكـ العباسي ،زمف الخميفة المعتضد كبقيادة الكالي العباسي عمى البحريف محمد بف
نكر ،كقد قيتؿ إماـ يعماف في تمؾ الفترة عزاف بف تميـ الخركصي خالؿ المعركة.
كأقاـ محمد بف نكر في يعماف فترة حتى ٌثبت حكـ العباسييف ،كيسميو أىؿ يعماف "محمد
عيف عامالن لمخميفة عمى
بف بكر" لكثرة ما فتؾ بيـ كببالدىـ .كبعدىا قرر العكدة إلى البحريف ك ٌ
العمانيكف عكدة اإلمامة
يعماف لـ يكف حكيمان في معاممة أىميا ،فثاركا عميو كقتمكه .كبعده أعمف ي
مف جديد كمبايعة محمد بف الحسف الخركصي إمامان ،فكجد الخميفة المقتدر أف يضمف الخضكع
العمانيكف مقابؿ ذلؾ أف يدفعكا أتاكة سنكية
اإلسمي لو ،كأف يحكـ البالد أىميا بأنفسيـ ،كتعيد ي
لبغداد(الطائي.)23:2008،
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تعاقب بعدىا عمى حكـ يعماف عدد مف اخأئمة تخممتيا بعض الفترات التي سيطر فييا
ممكؾ مف بني نبياف ،كىي فترة أقرب ما تكصؼ بالفكضى كالضعؼ ،كىك ما سيٌؿ الميمة عمى
البرتغالييف الذيف شكمكا قكة بحرية استعمارية تمكنت مف احتالؿ المدف الساحمية عمى شكاطئ
العمانييف بالحركب بيف الزعماء
يعماف كالخميج العربي عاـ  ،1508كذلؾ خالؿ فترة اشتغاؿ ي
الذيف انشغمكا بدكرىـ في الدفاع عف مناطؽ نفكذىـ .كاستمر الحاؿ كذلؾ حتى قياـ دكلة اليعاربة
بقيادة اإلماـ ناصر بف مرشد ،الذم استطاع تكحيد البالد كمكاجية االحتالؿ البرتغالي.
 -3دولة اليعاربة ( 7)0410-0301كقد قامت بعد حالة مف الفكضى كالضعؼ كاالنقساـ
الداخمي ،قسمت يعماف كقتذاؾ ،إلى أكثر مف عشر مقاطعات كمناطؽ شبو مستقمة بعضيا عف
البعض اآلخر ،تحمييا سمطات قبمية مستقمة ذاتيان ،كما كانت ك هؿ مف مسقط ،كمطرح ،كصكر،
كقريات تحت سيطرة البرتغالييف منذ  ،1508ككانت جمفار (رأس الخيمة حاليان) خاضعة لمسيطرة
البرتغالية كالفارسية المزدكجة(غباش.)106:1997،
العمانيكف سبيالن لمخركج إال عبر تكحيد البالد،
في ىذه الحالة مف الفكضى لـ يجد ي
كالعكدة إلى نظاـ اإلمامة مف جديد ،فاجتمع مجمس يطمؽ عميو (أىؿ الحؿ كالعقد) يضـ نخبة
مف العمماء كالكجياء البارزيف ،كانتيى االجتماع إلى انتخاب ناصر بف مرشد اليعربي في عاـ
 ،1624كأكؿ إماـ مف اليعاربة ،كيعد المؤسس اخأكؿ لدكلتيـ.
كقد استطاع اإلماـ الجديد أف يستكعب أبعاد القضية ،كأف يدرؾ المتغيرات الجارية مف
كقدر أبعادىا؛ إذ أعتقد
اء عمى المستكل الداخمي أك عمى مستكل المنطقة بشكؿ عاـٌ ،
حكلو ،سك ن
أف مكاجية البرتغاؿ لف تككف حاسمة إال إذا استند إلى جبية كطنية مكحدة ،كىك أمر يصعب
تحقيقو إال إذا خاض حركبان ضارية في سبيؿ تكحيد كؿ القبائؿ العربية(مقيبؿ.)38:2010،
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تم ٌكف ناصر بف مرشد مف تكحيد البالد تحت رأيو كاحدة بعد سنكات طكيمة مف
االنقسامات كالحركب الداخمية ،كبعدىا تكجو إلى التحرير ،فخاض معارؾ عديدة مع البرتغالييف،
العمانييف ،فمـ يعد صراعان بيف مستعمريف
تكممت بالنصر .كمالت كفة الصراع بكضكح إلى جانب ي
عمى تقاسـ مناطؽ النفكذ ،بؿ أصبح صراعان بيف قكة كطنية صاعدة كمستعمريف ال يحضكف
بالقبكؿ كاالحتراـ مف قبؿ أىؿ البالد.
كلكف ىذا اإلماـ لـ ىير خاتمة مشركعو في التحرير ،فبعد  26سنة مف الحكـ ،كفي عاـ
 1649تكفي اإلماـ ناصر بف مرشد كىك في السابعة كاخأربعيف مف عمره ،كقد كانت إنجازاتو
العمانية ،كاستعاد تقاليد اإلمامة
ممحمية كتاريخية ،فقد حقؽ تكحيد يعماف ،كأعاد االعتبار لمكرامة ي
العمانييف ،كقد أرسى أسس الدكلة اليعربية كعناصرىا
كأرجع ت ارثيا ،كما أعاد مكانتيا إلى أذىاف ي
الرئيسية ،كبفضمو أيضان استطاعت يعماف دخكؿ التاريخ الحديث مكحدة كمزكدة برسالة ركحية
كىكية كطنية كثقافية كاضحة(غباش.)110:1997،
العمانية
كعند كفاة ناصر بف مرشد لـ يكف متبقيان تحت سيطرة البرتغالييف مف اخأراضي ي
سكل مدينتي مطرح كمسقط ،كبكيع باإلمامة مف بعده ابف عمو سمطاف بف سيؼ اليعربي
( ،)1688-1649الذم يرجع إليو الفضؿ في استكماؿ تحرير يعماف مف البرتغالييف ،بؿ
العماني ،الذم
لعماف مكانتيا البحرية ،فقد استطاع إعادة بناء اخأسطكؿ ي
كبفضمو أيضان عادت ي
أخذ عمى عاتقو مطاردة البرتغالييف في البحار ،كمياجمة المستعمرات البرتغالية في سكاحؿ
العمانية التي امتد نفكذىا إلى شرؽ أفريقيا.
الخميج العربي كالمحيط اليندم كأفريقيا ،كبناء الدكلة ي
كتعاقب عدد مف اخأئمة اليعاربة ،كاصمكا بناء دكلة قكية يحسب ليا حساب ،كقد بمغت
العمانية خالؿ دكلة اليعاربة أكج قكتيا في زمف سيؼ بف سمطاف اخأكؿ المعركؼ بقيد
الدكلة ي
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العماني قد امتد إلى
اخأرض ،الذم استطاع أف يطرد الفرس مف البحريف ،كقبؿ كفاتو كاف الكجكد ي
الخميج العربي كامالن كالساحؿ اليندم كشرؽ أفريقيا .كلكف دب الضعؼ في دكلة اليعاربة بعد
ذلؾ بسبب ظيكر أئمة ضعاؼ اشتغمكا بالقتاؿ فيما بينيـ ،حتى استغؿ الفرس الفرصة كقامكا
عجؿ بسقكط دكلة اليعاربة لعدـ تمكنيا مف الدفاع عف البالد
بغزك يعماف عاـ  ،1740مما ٌ
كظيكر شخصية جديدة قادت المقاكمة كالتحرير كأسست لدكلة جديدة ىي دكلة البكسعيد.
 -4دولة البوسعيد ( _0411حتى اآلن) 7أدت حالة النزاع بيف زعماء اليعاربة عمى الحكـ
إلى ضعؼ الدكلة ،مما فسح المجاؿ لألطماع الفارسية في يعماف مف جديد ،كذلؾ بعد أف
استعاف بيـ أحد اخأفرقاء ،كخالؿ ىذه الحالة مف الفكضى برز اسـ جديد أظير بسالة كشجاعة
في التصدم لمفرس كمقاكمتيـ كىك (أحمد بف سعيد) ،كقد كاف حينئذ كاليان عمى صحار .كيعد
المؤسس لدكلة البكسعيد التي استمرت بحكـ يعماف حتى يكمنا ىذا ،كقد بكيع باإلمامة عمى
يعماف عاـ  1744بعد أف استطاع طرد الفرس كتكحيد البالد مف جديد تحت راية كاحدة .كىناؾ
مف يذكر أف أبا سعيد ىك المقب نفسو الذم يكنى بو (الميمب بف أبي صفرة اخأزدم) القائد
اخأمكم المظفر ،الذم يعتقد أف نسب البكسعيد ينتيي إليو(أبكدية.)14:1998،
كاستطاعت يعماف خالؿ فترة حكـ البكسعيد أف تعكد إلى الساحة الدكلية كقكة بحرية مف
جديد؛ إذ بمغت أكج قكتيا في فترة حكـ السيد سعيد بف سمطاف ،حيث اتسع نفكذىا بشكؿ لـ
تشيده مف قبؿ ،إذ أصبحت جميع المناطؽ الكاقعة مف بندر عباس عمى الساحؿ الشرقي لمخميج
العربي إلى ميناء زنجبار عمى الساحؿ الشرقي خأفريقيا منطقة نفكذ ليا ،ىذا باإلضافة إلى العديد
مف الجزر الكاقعة في مدخؿ الخميج كالمحاذية لمساحؿ الشرقي لمخميج ،ككذلؾ جزر بحر العرب
العماني(مقيبؿ.)61:2010،
كالمحيط اليندم بما فييا أرخبيؿ جزر القمر كانت تحت النفكذ ي
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كفي مجاؿ العالقات االقتصادية التي ازدىرت في عيد السيد سعيد بف سمطاف تـ إبراـ
العديد مف االتفاقيات مع الدكؿ الكبرل في ذلؾ الكقت ،فقد كقعت المعاىدة التجارية بيف يعماف
كالكاليات المتحدة في عاـ ( )1833ككانت أكؿ اتفاقية يعقدىا السيد سعيد بف سمطاف مع دكلة
كبرل ،كقد صارت ىذه االتفاقية المثؿ الذم سارت عمى منكالو معاىدات يعماف مع بريطانيا عاـ
العمانية اخأمريكية سارية المفعكؿ حتى
( ،)1839كمع فرنسا عاـ ( ،)1844كقد ظمت االتفاقية ي
عاـ  ،1958عندما أبطؿ مفعكليا كاستبدلت بمعاىدة جديدة لمصداقة كالعالقات االقتصادية
العمانية
كالحقكؽ القنصمية بيف الطرفيف(المرجع نفسو .)65.64:2010،كجاءت زيارة السفينة ي
(سمطانة) إلى ميناء نيكيكرؾ في عاـ  1840متماىية مع السياسة كتعبي انر عف العالقات الكدية
العمانية كالكاليات المتحدة اخأمريكية ،كقد اختار السيد سعيد بف سمطاف الحاج أحمد
بيف الدكلة ي
بف النعماف الكعبي ،الذم كاف عمى رأس الكفد في رحمة السفينة سمطانة ،ليككف ممثالن لو في
الكاليات المتحدة ،فكاف أكؿ مبعكث عربي إلى الكاليات المتحدة.
العمانية؛ بسبب
كبعد كفاة السيد سعيد بف سمطاف في عاـ  1858انقسمت االمبراطكرية ي
الخالؼ بيف ابنيو (ثكيني كماجد) عمى خالفة أبييما ،كقد زاد التدخؿ البريطاني مف حدة ذلؾ
الخالؼ ،كنتج عف عممية التقسيـ ظيكر الشطر العربي تحت حكـ السيد ثكيني ،كالشطر
العماني لمشطر اإلفريقي حتى عاـ 1964
اإلفريقي تحت حكـ السيد ماجد ،كقد استمر الحكـ ي
إثر انقالب دمكم في جزيرة (زنجبار) انتيى عمى إثره الحكـ العربي في شرؽ إفريقيا.
كتعاقب بعد ذلؾ عمى يعماف عدد مف السالطيف ،كلكف فترة حكميـ لـ تخ يؿ مف المشاكؿ
كتدخؿ القكل الخارجية المتمثمة في بريطانيا كفرنسا المتيف كانتا تستعمراف أغمب البمداف
الداخمية،
ٌ
العربية خالؿ تمؾ الفترة ،كاستمر حكـ يعماف في أسرة البكسعيد لحيف الكصكؿ إلى عيد السمطاف

74

قابكس بف سعيد في العصر الحالي ،كىك الحاكـ الثاني عشر ليذه اخأسرة التي أضافت الشيء
الكثير لما قاـ بو الجد اخأكؿ المؤسس(أبكدية.)15:1998،
العمانية ،كمما ال
كيظير مما تقدـ تأثير اإلرث التاريخي في تشكيؿ الشخصية كاليكية ي
شؾ فيو أف ذلؾ العمؽ التاريخي قد رسخ عدد مف القيـ الحضارية ،كالنزعة إلى االستقالؿ،
كرفض الخضكع لآلخر ،كرفض السيطرة اخأمكية كالعباسية ،كمقاكمة الكجكد الفارسي كالبرتغالي،
كما ظير نظاـ حكـ لو خصكصية يعمانية في تمؾ الفترة كىك نظاـ اإلمامة .كأظيرت يعماف قدرة
كبيرة عمى التكاصؿ مع حضارات متعددة كمختمفة ،بدءان مف أقصى الشرؽ مع الصيف كاليند
كبالد فارس كحتى أقصى الغرب مف خالؿ العالقات مع بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة ،كمع
أف تمؾ العالقات لـ تكف جيدة في أغمب فتراتيا ،إذ تخممتيا فترات مف صراع المصالح كمناطؽ
النفكذ ،إال أف يعماف استطاعت أف تتكيؼ مع تمؾ اخأحداث كفقان لما تقتضيو ضركرة المرحمة.
كال جداؿ في أف التاريخ يؤثر بشكؿ كبير في أنماط السياسات الخارجية التي تتبعيا
الدكؿ ،كىك ما ينطبؽ تمامان عمى سمطنة يعماف التي عرفت مكركثان تاريخيان كحضاريان ،كقد
العمانية نكعان
أسيمت طبيعة اخأحداث كالقكل الخارجية التي تفاعمت معيا في إعطاء الشخصية ي
مف المركنة في التعامؿ السياسي ،كمما اقتضت الضركرة .كذلؾ ما يظير ،عمى سبيؿ المثاؿ،
العمانية في عالقتيا مع اليمف الجنكبي؛ فعمى الرغـ مف
مف خالؿ النيج الذم اتبعتو السياسة ي
التكتر الذم ساد بيف الجانبيف نتيجة لمدعـ الذم كانت تقدمو الحككمة في عدف لما عرؼ
بالجبية الشعبية ذات التكجيات الشيكعية التي نشطت في محافظة ظفار في جنكب يعماف خالؿ
حقبة الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف ،إال أف ذلؾ لـ يمنع السمطنة بعد القضاء عمى
ذلؾ التمرد مف المجكء إلى الحكار مع اليمف الجنكبي انطالقان مف تغميب لغة الحكار في حؿ
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الخالفات ،كتكثيؽ عرل التعاكف مع الدكؿ العربية ،كالذم أسفر عف تكقيع اتفاقية بيف البمديف
العماني أف مصمحة البمديف
عاـ  1982لتطبيع العالقات بينيما .انطالقان مف قناعة الجانب ي
بناء عمى ككنيما بمديف جاريف يشتركاف في العركبة كاإلسالـ.
تتمثؿ في إيجاد عالقات طبيعية ن
العمانية عبر الزمف مف خالؿ جميع تمؾ اخأحداث التي
كبال شؾ فقد تش ٌكمت الشخصية ي
العمانية الحالية
مرت بيا يعماف أك كانت جزءان منيا ،كما أنيا أسيمت في رسـ مالمح السياسة ي
عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي ،كتعتمد بشكؿ كبير عمى الخبرة التاريخية التي تراكمت خالؿ
المراحؿ المتعاقبة بدءان مف العصكر القديمة قبؿ الميالد ،مرك انر بالعصكر اإلسالمية ،ككصكالن إلى
العصر الحالي في عيد السمطاف قابكس بف سعيد الذم يرث الزعامة التاريخية خأسرة البكسعيد
كما يرث الزعامة الدينية كذلؾ حيث ييعد امتدادان لإلماـ أحمد بف سعيد الذم بكيع باإلمامة في
عاـ  .1744حيث تيعد الزعامة التاريخية التي يرثيا السمطاف قابكس أحد عكامؿ االستقرار التي
تعيشيا يعماف نتيجة لمقبكؿ الشعبي بالرمز القيادم باعتباره أىـ عكامؿ االستقرار كاالطمئناف.
لعماف؛
العمانية دك انر في بناء الراىف السياسي ي
كمما ال شؾ فيو أف لمشخصية التاريخية ي
فسمطنة يعماف التي استقمت عف الدكلة المركزية اإلسالمية (أمكيان ،كعباسيان ،كعثمانيان) خأسباب
تاريخية كدينية ،ال تزاؿ تمارس شخصيتيا السياسية الراىنة مف خالؿ تاريخيا السياسي ،ذلؾ
التاريخ الذم صاغتو بتحكالتو كمساراتو كافة ،سياقات ظرفية ،كتراكمات تاريخية ،دفع يعماف إلى
إحداث قطيعة سياسية مع قضايا العمؽ العربي ،إف عماف ،كاف أصبحت اليكـ عضكان فاعالن في
جامعة الدكؿ العربية ،كعضكان ميمان كفاعالن في منظكمة مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية،
فيي ال تزاؿ تمارس اليكـ أدكارىا اإلقميمية كالدكلية باعتبارىا دكلة ذات كياف تاريخي مستقؿ عف
التمركزات التاريخية لمبمداف العربية كاإلسالمية(البمكشي.)56:2016،
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المبحث الثالث
منظومة القيم الفكرية والثقافة العربية والسالمية
ييعد البعد الثقافي المككف اخأىـ لميكية ،بؿ ىناؾ مف يجعؿ مصطمح الثقافة مرادفان
لمصطمح اليكية أك بديالن لو ،كلعؿ مرد ذلؾ إلى شمكلية مصطمح الثقافة كسعة مدلكليا ،فعمى
تضمنيا لمنظكمة مف القيـ كالمعتقدات الدينية كاخأخالقية ،كالخصائص المغكية ،فأنيا
الرغـ مف
ٌ
تشمؿ كذلؾ كؿ جكانب الحياة االجتماعية مف أعراؼ ،كطبائع ،كعادات ،كتقاليد.
العمانية بشكؿ خاص ،ىي ذلؾ
كيمكف اإلشارة إلى أف الثقافة بشكؿ عاـ ،كالثقافة ي
اإلطار الكاسع الذم يشتمؿ عمى مجمكعة مف القيـ ،كالمعتقدات ،كالعادات ،كالتقاليد ،كالفنكف،
كاآلداب ،كالتي تنحصر بدكرىا في ثالثة أبعاد أساسية ،البعد اخأكؿ المتمثؿ في الممارسات
الدينية ،كالبعد الثاني المرتبط باخأداة المغكية .كالبعد الثالث المتمثؿ في العادات كالتقاليد كالتراث.
كىنا تجدر اإلشارة إلى دكر كؿ مف المغة العربية ،كالديف اإلسالمي ،كالعادات كالتقاليد
العمانية كتحديد مالمح اليكية الكطنية؛ كيبرز ذلؾ في
كالتراث في ت ٌشكيؿ الثقافة كالشخصية ي
العمانية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي فقد كرد في النظاـ
اخأثر الذم تتركانو عمى السياسة ي
العماني ،في الباب اخأكؿ (الدكلة كنظاـ الحكـ) ما يأتي:
اخأساسي لمدكلة ،الذم ييعد الدستكر ي
مادة ( :)1سمطنة يعماف دكلة عربية إسالمية ،ذات سيادة تامة عاصمتيا مسقط.
مادة ( :)2ديف الدكلة اإلسالـ ،كالشريعة اإلسالمية ىي أساس التشريع.
مادة ( :)3لغة الدكلة الرسمية ىي المغة العربية.
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مادة ( :)10المبادئ السياسية:
 المحافظة عمى االستقالؿ كالسيادة ،كصكف كياف الدكلة كأمنيا كاستقرارىا ،كالدفاععنيا ضد كؿ عدكاف.
 تكثيؽ عرل التعاكف كتأكيد أكاصر الصداقة مع جميع الدكؿ كالشعكب عمى أساسمف االحتراـ المتبادؿ ،كالمصمحة المشتركة ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية،
كمراعاة المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية كقكاعد القانكف الدكلي المعترؼ بيا
بصكرة عامة ،كبما يؤدم إلى إشاعة السالـ كاخأمف بيف الدكؿ كالشعكب.
 إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائـ شكرل صحيحة نابعة مف تراث الكطف كقيمةكشريعتو اإلسالمية ،معتزة بتاريخو ،آخذة بالمفيد مف أساليب العصر كأدكاتو.
 إقامة نظاـ إدارم سميـ يكفؿ العدؿ كالطمأنينة كالمساكاة لممكاطنيف ،كيضمف االحتراـلمنظاـ العاـ كرعاية المصالح العميا لمكطف.
كمف ىنا نجد أف المكاد اخأكلى ،كالثانية ،كالثالثة مف النظاـ اخأساسي لمدكلة ،الذم يعتبر
دستكر البالد في يعماف ،قد حددت ىكية سمطنة يعماف ،بأنيا دكلة عربية إسالمية ،ما يعني أف
ىكيتيا الكطنية مستمدة مف الحضارة كالتراث العربي كالديف اإلسالمي ،بينما حددت المادة
العا شرة مف النظاـ اخأساسي خصكصيتيا السياسية كالثقافية ،الذم ينعكس عمى سمككيا الخارجي
العمانية حاض انر كمستقبالن
في التفاعالت كالعالقات الدكلية؛ لذا نجد أف مرتكزات ىكية الدكلة ي
غير منفصمة عف جذكرىا التاريخية كالثقافية كاالجتماعية(العبرم.)40:2007،
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العمانية ،بما يشممو مف مبادئ
كعميو فإف دارسة المككف الثقافي ضمف مككنات اليكية ي
كقيـ كمثؿ كمعاف كسمات خاصة ،ال بد أف يككف عبر التطرؽ إلى بعدييا اخأساسييف ،كىما
العركبة كاإلسالـ.
 -1العروبة 7تيعد سمطنة يعماف مف أقدـ البمداف العربية الضاربة بجذكرىا في أعماؽ التاريخ،
فغالبان ما يشير المؤرخكف إلى مكجتي ىجرة كبيرتيف :فكاف أكؿ مف كصؿ مف العرب إلى يعماف
عرب قحطاف ،كذلؾ في عيد يعرب بف قحطاف الذم فرض سيطرتو عمى جنكب شبة الجزيرة
العربية بكاممو ،بما فيو يعماف كحضرمكت ،كذلؾ في القرنييف الثامف كالسابع قبؿ
الميالد(غباش .)37:1997،أما المكجة الثانية فيي ىجرة قبائؿ اخأزد بقيادة مالؾ بف فيـ ،التي
ىاجرت إلى يعماف بعد انييار سد مأرب.
كعمى الرغـ مف أف ىنالؾ بعض اخأقميات مف اخأصكؿ غير العربية التي تسكف يعماف،
إال أف المغة الرسمية ىي العربية ،كالطابع العربي ىك الذم يغمب عمى البالد؛ لذلؾ نجد أف
العمانييف معتزكف بعركبتيـ .كتجدر اإلشارة ىنا ،إلى أف ذلؾ االعتزاز بالعركبة ال يقتصر عمى
ي
العربية كاستعماؿ لغكم فقط ،كعمى الرغـ مما لذلؾ مف داللة بالغة ،إال أنو يتعداىا إلى االعتزاز
باخأصؿ كاالنتماء لميكية العربية ،بما تمثمو مف قيـ حضارية كثقافية.
كقد جاءت المادة اخأكلى مف النظاـ اخأساسي لمدكلة لتؤكد عمى اليكية العربية لسمطنة
يعماف( ،سمطنة يعماف دكلة عربية إسالمية ذات سيادة تامة عاصمتيا مسقط) .كىذه الصفة
أمكر كثيرة ،فال
تستكعب المغة كالتاريخ كالقيـ ،فكصؼ دكلة ما بأنيا عربية يحمؿ في مضمكنو
ان
يصح أف يقاؿ بأف المراد بيذه الصفة ،المغة أك لكف البشرة كما إلى ذلؾ ،بؿ اخأحرل أف الداللة
شاممة لكؿ ما يتضمنو ذلؾ مف ارتباط بالتراث الحضارم العربي كقيمو(حمكدم.)36:1998،
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كفي سياؽ االنتماء العربي كاالعتزاز بالعركبة ،نجد أف يعماف كانت تقؼ دائمان إلى
جانب القضايا العربية المحقة ،كمؤيدة لمحقكؽ العربية المشركعة ،كذلؾ ما أكده السمطاف قابكس
في خطاب لو بتاريخ  1973/11/18حيث قاؿ" :إننا جزء مف اخأمة العربية ،تربطنا كحدة
اليدؼ كالمصير قبؿ أف يجمعنا ميثاؽ الجامعة العربية .كمكقفنا مف القضايا العربية كاضح
كصريح ال لبس فيو كال غمكض .كقد أعربنا عف تضامننا مع إخكاننا العرب بكؿ ما نستطيع،
كسنبقى دائمان مؤيديف لمحؽ العربي ندعمو بالدـ كالماؿ كنسانده بكؿ طاقاتنا حتى يعكد الحؽ إلى
نصابو ،كترتفع أعالـ النصر عمى الرؤكس بعكف اهلل" (ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)52:2010،
كمف منطمؽ مرجعيتيا العربية جاء انضماـ سمطنة يعماف إلى جامعة الدكؿ العربية في
 26أيمكؿ/سبتمبر 1971لتؤكد عمى العمؽ العربي ،كمنذ ذلؾ الحيف كىي حريصة عمى
المشاركة الفاعمة كالمستمرة في كؿ اخأنشطة التي تتـ مف خالؿ الجامعة .كما أكدت في كؿ
اتصاالتيا كتكاصميا عمى ثابت قياـ عالقات عربية–عربية قكية ،كمف ىذا المنطمؽ فقد أقامت
السمطنة سمسمة عالقات مع الدكؿ العربية عمى المستكل العاـ ،كالخميجي ،كالثنائي ،تميزت بالقكة
كالمتانة ،إيمانان منيا بأىمية التضامف العربي كأىمية العمؿ العربي المشترؾ في سبيؿ خدمة
القضايا العربية .كقد تميزت كؿ ىذه العالقات بالمركنة كالتفيـ الكبير كالكاعي لألحداث عمى
أسس كاقعية كنظرة متكازنة بعيدة عف االنفعاؿ(الحضرمي كالقطاطشة.)206:2007،
العمانية،
كمف ىنا يظير أنو ال يمكف تجاىؿ ما لمثقافة العربية مف أثر عمى الثقافة ي
العمانية في بعض تفاصيميا ،إال أنيا
فعمى الرغـ مف الخصكصية التي قد تتميز بيا الثقافة ي
تصطبغ بالطابع العربي في أغمب مظاىرىا ،بحيث ال يمكف بأم حاؿ مف اخأحكاؿ الفصؿ
العمانية بدءان مف المستكل
بينيما ،فيي اإلطار اخأكبر الذم تنتمي إليو ،لذلؾ نجد اليكية ي
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الفردم ،مرك انر بالمستكل المجتمعي ،ككصكالن إلى اليكية الكطنية ك كىكية الدكلة السياسية تستند
إلى اإلطار العاـ لمثقافة العربية.
 -2الدين اإلسالمي 7الديف اإلسالمي ىك ديف الدكلة ،بحكـ المادة الثانية مف الباب اخأكؿ
(الدكلة كنظاـ الحكـ) مف النظاـ اخأساسي لمدكلة( ،ديف الدكلة اإلسالـ ،كالشريعة اإلسالمية ىي
أساس التشريع) .كيديف غالبية أىؿ يعماف باإلسالـ ،مع كجكد أقمية بسيطة ،مف أصكؿ غير
عربية ،تديف بديانات أخرل كالمسيحية كاليندكسية.
كلقد كاف لمطريقة التي دخؿ بيا أىؿ يعماف اإلسالـ أثر كبير في تشكيؿ الخصكصية
العمانية فيما يتعمؽ بالجانب الديني ،كقد سبقت اإلشارة إليو في المبحث السابؽ ،عند الحديث
ي
عف دخكؿ ممكي يعماف في ذلؾ الكقت ،عبد كجيفر ابني الجمندل بف المستكبر ،في اإلسالـ
طكاعية ،كذلؾ بعد أف كجو ليـ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ برسالة مع مبعكثو إلى يعماف
عمرك بف العاص ،يدعكىما كمف تحت ممكيما مف الرعية لمدخكؿ في اإلسالـ .ككاف أكؿ عمؿ
العمانيكف بعد دخكليـ اإلسالـ ىك طرد الفرس الذيف كانكا في ساحؿ يعماف بعد رفضيـ
قاـ بو ي
قبكؿ الديف الجديد.
كقد بارؾ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعماف ،كحفظ ليا مكانة خاصة في نفسو ،حيث
العمانييف باإلسالـ كاحتراميـ لشرائعو .كبعد النبي أشاد الخميفة أبكبكر الصديؽ
أثنى عمى تعمٌؽ ي
العمانييف
بالعمانييف ،حيث قاؿ بمناسبة عكدة عمرك بف العاص مف يعماف ،متكجيان إلى ي
أيضان ي
الذيف رافقكه" :أم فضؿ أكبر مف فضمكـ؟ كأم فعؿ أشرؼ مف فعمكـ؟ ككفاكـ قكؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ شرفان إلى يكـ المعاد"(الطائي.)12:2008،
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العمانييف مف دفع الضرائب إلى
كفيما بعد ،كخالفان لما كاف متبعان ،أعفى الخميفة أبكبكر ي
العمانيكف
بيت ماؿ المسمميفٌ ،
ككزعت ىذه الضرائب عمى فقراء يعماف تقدي انر خأىميا .كقد لعب ي
تديف في عيد الخميفة
فعاالن في تثبيتو كنشره ،كأسيمكا في قمع حركات المر ٌ
منذ فجر اإلسالـ دك انر ٌ
أبي بكر الصديؽ .كما شارككا الحقان في نشر اإلسالـ في آسيا كأفريقيا كعممكا عمى تكطيده في
شرؽ أفريقيا(غباش.)39:1997،
كلقد ارتبط أىؿ يعماف ارتباطان كثيقان بمبادئ اإلسالـ كجسدكىا كاقعان حيان ،فقد استجابكا
كخضعكا لمخمفاء الراشديف( ،خأنيـ يحبكف العدؿ كيأبكف الظمـ ،كلذلؾ عندما تحكلت الخالفة إلى
ممؾ عضكض جانبكىا ،كمنذ القرف اخأكؿ اليجرم ارتبط أىؿ يعماف بالمدرسة اإلباضية التي
ترل أف الحكـ ال بد أف يسير كفؽ ما خطة الخمفاء الراشدكف ،فكانت أكؿ بيعة باإلمامة لمجمندل
بف مسعكد عاـ 132ق750/ـ ،ثـ تكالت عمى مدل اثني عشر قرنان ،عمى انقطاع قميؿ فيما
بينيا ،فقامت دكلة اليحمد ،ثـ دكلة اليعاربة ،ثـ دكلة البكسعيد)(العبرم.)44:2007،
كينسب المذىب اإلباضي إلى عبداهلل بف إباض التميمي ،كىك أحد الزعماء اخأكائؿ
لممذىب ،كقد اشتير بسبب اعتراضو العمني عمى الحكـ اخأمكم ،ككاف في البصرة خالؿ عيد
الخميفة اخأمكم عبدالممؾ بف مركاف ،كال ينكر اإلباضية عمى ىذا االنتساب ،كلكف يشيركف إلى
العماني،
أف اإلماـ اخأكؿ المؤسس لممذىب اإلباضي ىك التابعي الجميؿ جابر بف زيد اخأزدم ي
الذم عاش في البصرة خالؿ فترة حكـ بني أمية ،كقد كاف متخفيان خكفان مف بطشيـ حتى تـ نفيو
بعد ذلؾ إلى يعماف خالؿ كالية الحجاج عمى العراؽ ،كبعد كفاتو تكلى الميمة مف بعده أبكعبيدة
مسمـ بف أبي كريمة التميمي ،الذم أسس المدرسة اإلباضية ،كتتممذ عمى يديو العديد ممف
يسمكف (حممة العمـ) ،كمنيـ :طالب الحؽ عبداهلل بف يحيى الكندم ،الذم قاـ بثكرة في اليمف
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كحضرمكت عاـ  129ىجرم ،كاستطاع أف يؤسس دكلة أمتد نفكذىا مف حضرمكت إلى مكة
كالمدينة قبؿ أف تقضي عمييا الدكلة اخأمكية ،كمف حممة العمـ عبداهلل بف رستـ ،مؤسس الدكلة
الرستمية في شماؿ أفريقيا عاـ  160ىجرم ،كالجمندل بف مسعكد أكؿ أئمة اإلباضية في يعماف.
بعماف عبر التاريخ ،كالتي
كيمكف القكؿ أف مف أبرز صكر التأثير لمحركة اإلباضية ي
تظير في المجاؿ السياسي كنظاـ الحكـ ،ىك نظاـ اإلمامة ،حيث يركف أف اإلماـ يجب أف يتـ
اختياره مف قبؿ اخأمة اختيا انر ح انر ،ليس العتبارات اخأصؿ أك القبيمة أك الجنس كزف فيو .كما كأف
اخأمة تحتفظ لنفسيا بحؽ عزؿ اإلماـ إذا أخؿ بشركط عقد البيعة الذم أبرـ بينو كبيف الجماعة.
كقد تعمؽ اخأمة أك تؤجؿ اختيار اإلماـ في ظركؼ معينة ،أك بسبب عدـ كجكد مرشح كفؤ لشغؿ
ىذا المنصب(فكزم.)123:2000،
كلإلمامة شركط لدل اإلباضية فال يمجأ إلييا في حاؿ كجكد حاكـ عادؿ ،حتى كلك لـ
يكف إمامان منتخبان ،إال إذا تحكؿ ىذا الحاكـ إلى مستبد ،كال تجب إال بعد استيفاء الشركط
المطمكبة ،كإجماع أربعيف عالمان معتب انر لمخركج عف طاعتو ،كاعالف إماـ ً
الشراء ،كفي ىذه الحالة
تككف اإلمامة كاجبة(غباش.)67:1997،
كما أف ىنالؾ شركطان يجب تكافرىا في المرشح الذم تعقد لو بيعة اإلمامة ،مف قبؿ
مجمس الحؿ كالعقد ،كىك مجمس مككف مف مجمكعة مف عمماء الديف البارزيف ،يمثمكف السمطة
التشريعية العميا ،كمف تمؾ الشركط يجب أف يككف المرشح (رجالن بالغان ح انر عاقالن ،ليس بأعمى،
كال أصـ ،كال أخرس ،فصيحان بالعربية ،ليس بزًمف كال مقطكع اليديف أك الرجميف ،كأف يككف مف
أىؿ الزىد كالكرع في الديف ،كممف لـ يقـ عميو حد مف قطع كال جمد) (فكزم.)125:2000،
كيالحظ مف ىذه الصفات أنيا تستثني المرأة كالطفؿ ،كترل أيضان أف الرجؿ يجب أف يككف ح انر،
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كال شؾ فإف تقرير الصفات الشخصية اخأخرل تعتمد عمى الناخبيف ككجيات نظرىـ في المرشح
لإلمامة.
كلإلمامة عند اإلباضية عدة صكر أك حاالت ،كتعرؼ أيضان بالمسالؾ الدينية اخأربعة،
كىي(غباش:)70-68:1997،
أ .حالة الكتماف ،كىي الحالة التي تككف فييا الحركة في حاؿ تراجع ،كتتيح تجنب
التعرض لقمع السمطة أك اضطيادىا ،كليست ليذه الحالة إمامة ظاىرة كال إماـ.
ب .حالة الشراء أم التضحية ،كال يتخذ قرار االنتقاؿ إلى مرحمة الشراء إال عندما يبمغ
استبداد السمطة القائمة حدان ال يمكف احتمالو ،كاماـ الشراء ال يمكنو أف يتراجع حتى لك
تخمت عنو جماعتو ،كعميو أف يثابر عمى تحقيؽ اإلمامة أك يمكت دكنيا.
ج .حالة الظيكر ،كىي الحالة التي تككف فييا الدكلة مستقرة كال ييددىا خطر خارجي ،كفي
ىذه الحالة يتحكؿ إماـ الشراء إلى إماـ الظيكر.
د .حالة الدفاع ،كيعمؿ بيا عندما يظير خطر خارجي ييدد البمد كاإلمامة.
كليذه التجربة الفريدة في الحكـ التي تقكـ عمى مبدأ الشكرل اخأثر البالغ في تشكيؿ
العمانية ،كالنظاـ السياسي عمى كجو الخصكص ،عبر قركف مف الزماف
مالمح اليكية الكطنية ي
لحيف الكصكؿ إلى الكقت الحاضر بقيادة السمطاف قابكس بف سعيد ،حيث أنو مف كارثي ىذه
لعماف في عاـ
الزعامة الدينية كالسياسية ،فيك مف أحفاد اإلماـ أحمد بف سعيد الذم انتخب إمامان ي
 ،1744بعد انتياء حكـ اليعاربة كطرد الغزك الفارسي .كلعؿ ىذا التكارث لمزعامة كالقيادة كفؽ
مفيكـ اإلمامة كاف السبب كراء االستقرار السياسي في يعماف كتماسؾ ىكيتيا الكطنية منذ
منتصؼ القرف الثامف عشر كحتى الكقت الحاضر.
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كىنا تجب اإلشارة إلى أف سمطنة يعماف تحتضف المذاىب اإلسالمية كافة ،كتتعايش فيما
العمانية الكطنية
بينيا عمى قدر كبير مف االنسجاـ ،كمرد ذلؾ في المقاـ اخأكؿ إلى اليكية ي
الجامعة ،كىك كذلؾ ما تعميو السمطة السياسية كتحافظ عميو ،حيث إف المكاطنيف جميعان عمى
قدـ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات،
العمانييف بالديف اإلسالمي ،يقكؿ السمطاف قابكس بتاريخ
كباإلشارة إلى اعتزاز ي
" :1975/11/26إننا شعب مسمـ يعتز بإسالمو كايمانو ،كلذا نضع تعاليـ ديننا فكؽ كؿ
اعتبار ،كنستميـ مف رسالة المسجد ما ينير طريؽ حياتنا ،كيضيئ درب تقدمنا ...كمف المفيكـ
أف الناس سكاسية كما عمٌمنا ديننا ،كأنو ال فرؽ بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات ،كأف
أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ ،فإننا نحرص كؿ الحرص عمى إقامة العدالة االجتماعية كفؽ تعاليـ ديننا
اإلسالمي الحنيؼ كشريعتنا السمحة"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)88-87 :2010،
العماني لمديف اإلسالمي فيمان يدعك إلى التسامح كتقبؿ اآلخر ،فاإلسالـ
كقد جاء الفيـ ي
العمانيكف
عندىـ دافع لمتجمع كالكحدة ،كمحذ انر مف الفرقة كالشتات ،كمف ىذا المنطمؽ فقد جانب ي
الفيـ المتشدد لإلسالـ حيث يتـ استغاللو ككسيمة لمتحزب كالتشدد أك الغمك كالتطرؼ ،كذلؾ عمى
قدر رفضيـ لذلؾ المنطمؽ في فيـ الديف ،كالتعصب لمذىب أك طائفة أك حزب .كفي ىذا السياؽ
يقكؿ السمطاف قابكس ،كربما كاف ذلؾ منذ كقت مبكر عمى ظيكر مكجة التطرؼ كالغمك في كقتنا
الحاضر ،في خطاب لو بتاريخ " : 1994/11/18إف التطرؼ ميما كانت مسمياتو ،كالتعصب
ميما كانت أشكالو ،كالتحزب ميما كانت دكافعو كمنطمقاتو ،نباتات كريية سامة ،ترفضيا التربة
العمانية الطيبة التي ال تنبت إال طيبان ،كال تقبؿ أف تمقى فييا بذكر الفرقة كالشقاؽ  ...إف التزمت
ي
في الفيـ الديني ال يؤدم إال إلى تخمؼ المسمميف ،كشيكع العنؼ كعدـ التسامح في مجتمعاتيـ،
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كىك في حقيقة اخأمر بعيد عف فكر اإلسالـ الذم يرفض الغمك ،كينيى عف التشدد ،خأف الديف
يسر ،كيحب اليسر في كؿ اخأمكر .كصدؽ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ إذ يقكؿ (:إف الديف
يسر ،كلف يشاد الديف أحد إال غمبو) ،كليس بعد حديث الرسكؿ مف مقاؿ"(ك ازرة اإلعالـ،
العمانييف أبعد ما يككنكف
يعماف .)331-330 :2010،كمف ىذا المنطمؽ فأف التاريخ يثبت أف ي
عف اخأفكار المتشددة كخاصة فيما يتعمؽ بالجانب الديني ،فعمى الرغـ مف المكجة العارمة التي
تكاجو العالـ في الكقت الحاضر مف اإلرىاب ،المتمثؿ في العديد مف التنظيمات المتشددة التي
تكصؼ باإلرىابية ،إال أنيا جميعان تخمك مف أم عنصر يعماني.
كاذا كاف الديف ىك الفاعؿ اخأكثر تأثي انر في تككيف العديد مف الثقافات ،فإف الحاؿ كذلؾ
العمانية بحيث
بالنسبة لسمطنة يعماف؛ إذ ييعد الديف اإلسالمي مككنان بار انز ضمف مككنات اليكية ي
العمانية عف جذكرىا المرتبطة بالديف اإلسالمي ،كما أف
أصبح مف االستحالة فصؿ الشخصية ي
العمانيكف بتعاليـ الديف اإلسالمي ،كبتاريخيـ اإلسالمي منذ دخكؿ اإلسالـ إلى يعماف،
اعتزاز ي
كاسياميـ في نشره في آسيا كشرؽ إفريقيا ،مرك انر بتمسكيـ بالتقاليد اإلسالمية السياسية ،كتجربتيـ
الخاصة في نظاـ الحكـ المتمثؿ باإلمامة ،ككصكالن إلى كقكفيـ مع الحقكؽ اإلسالمية كتضامنيـ
العمانية ،التي تنعكس بدكرىا عمى
مع أصحابيا ،يش ٌكؿ سمة أساسية مف سمات الثقافة ي
العمانية.
الشخصية كاليكية ي
 -3العادات والتقاليد والتراث 7تعتز سمطنة يعماف بالمكركث الشعبي المتمثؿ في العادات
العمانية،
كالتقاليد التي تكارثتيا اخأجياؿ المتعاقبة؛ إذ تشكؿ أحد أىـ الجكانب التي تميز اليكية ي
كىي مستمدة بال شؾ مف المكركث العربي كاالسالمي .كتأكيدان عمى أىمية التراث الكطني فقد
أشارت المادة ( )13مف النظاـ اخأساسي لمدكلة( :ترعى الدكلة التراث الكطني كتحافظ عميو).
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العمانية ،نجد أف السمطاف
كمف منطمؽ االىتماـ بالمكركث التاريخي كالعادات كالتقاليد ي
قابكس خالؿ خطاب لو بتاريخ  1989/11/18يقكؿ " :يتكجب عمينا جميعان اف نضع نصب
أعيننا باستمرار أف التطكر الذم نسعي إليو كننشده في جميع المجاالت ،يجب أف يقكـ في
جكىرة عمى أساس قكم مف تراثنا العريؽ ،ككفقان لتقاليدنا كعاداتنا المكركثة ،كلكاقع الحياة
كالظركؼ المكضكعية في مجتمعنا ..حتى يككف لمتطكير مردكدة الطيب لخير ىذا الجيؿ
كاخأجياؿ المتعاقبة"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)242 :2010،
كىنا تجدر اإلشارة إلى عممية التكزاف الدقيقة بيف اخأصالة كالمعاصرة التي تنتيجيا
سمطنة يعماف ،فعمى الرغـ مف السعي الدائـ إلى البحث عف أسباب العصر كالتطكر كبناء دكلة
حديثة كفؽ معايير العصر ،إال أنيا كفي الكقت ذاتو حريصة عمى الحفاظ عمى ىكيتيا كمكركثيا
التاريخي ،كىي ميمة بالغة الصعكبة فشمت في تحقيقيا دك هؿ عديدة ،كلعؿ المثاؿ اخأبرز عمى
ذلؾ ىك الجانب المعمارم في يعماف ،كخاصة في المنشآت كالمباني الحككمية ،الذم يجمع بيف
العماني .كما أف المثاؿ اخأكثر كضكحان ىك
التطكر كالحداثة دكف أف يضر بالطابع التقميدم ي
العماني ،فكفقان لمقانكف يجب عمى جميع المكظفيف كالمراجعيف في
الحفاظ عمى الزم التقميدم ي
المؤسسات الحككمة التقيد بالزم الرسمي.
العمانية بأبعاده الثالثة :العركبة،
كمما سبؽ يمكف القكؿ إف المككف الثقافي لمشخصية ي
العمانية ،حيث تعتبر المغة العربية
كاإلسالـ ،كالتراث يعد مككنان رئيسان ضمف مككنات اليكية ي
العماني كمعبرة عنو في الكقت نفسو ،كما أف العركبة تعد سمة أساسية
جزءان مف التراث الثقافي ي
العمانية ،كمف ناحية أخرل تبرز اخأىمية التي يش ٌكميا الديف اإلسالمي
مف سمات الشخصية ي
العمانية في أثره عمى تككيف المفاىيـ كالقيـ الفكرية كالمعنكية لممجتمع
بالنسبة إلى الثقافة ي
العماني بأنيا عالقة
العماني ،كيمكف كصؼ العالقة بيف الديف اإلسالمي كالسمكؾ االجتماعي ي
ي
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تبادؿ معرفي كتكاصؿ دائـ لسد الفراغ في احتياجات المجتمع المادية ،كما يعمؿ الديف عمى
طرح القيـ التي تعمؿ ىي بدكرىا عمى تحديد الييئة التي تتشكؿ بيا الحركة االجتماعية في
الحياة ،كتعمؿ ىذه القيـ مف خالؿ ضخيا في طقكس الشعائر إلشاعة المفاىيـ اخأخالقية ،كما
تبرز أىمية الديف كذلؾ في ككنو يحدد لمفرد ىكيتو كانتمائو لمجماعة كقبكلو لمقيـ كالمعتقدات
المتبعة بيا.
العمانية في العديد مف المكاقؼ ،كلعؿ أبرزىا يتمثؿ
كيبرز البعد العربي اإلسالمي لميكية ي
في التصدم لمحركة الشيكعية المسمحة في إقميـ ظفار جنكب السمطنة ،حيث أخذت سمطنة
يعماف عمى عاتقيا مقاكمتيا ،يقكؿ السمطاف قابكس في " :1974/11/18كنحف مصممكف عمى
التصدم المسمح ليذا المبدأ اليداـ (الشيكعية) كشعاراتو التي تتنافى كتعاليـ ديننا اإلسالمي
الحنيؼ،

كتمس

عقيدتنا

كديننا،

كحرية

ككرامة

بمدنا

كأمتنا"

(ك ازرة

اإلعالـ،

يعماف .)2011:43/2010،كما اعتبرت يعماف أف تصدييا لمخطر الشيكعي عمى الرغـ مف أنو
كاجب في المقاـ اخأكؿ مف باب الدفاع عف أمف الكطف ككحدة أراضيو ،إال أنو كذلؾ دفاع عف
الديف اإلسالمي كعف الدكؿ العربية لما تمثمو السمطنة مف صماـ أماف لجميع دكؿ المنطقة ،كقد
أشار السمطاف قابكس إلى ذلؾ في خطاب لو بتاريخ  1972/11/18جاء فيو" :كقد اتضح مف
خالؿ بيانات كتصريحات ما يسمى بالجبية الشعبية لتحرير يعماف كالخميج العربي ،أف يعماف
ليست ىدفان في حد ذاتيا كانما ىي الباب أك المنفذ الذم تصكر ليـ أكىاميـ اقتحامو إلى سائر
دكؿ المنطقة إلغراقيا في بحر مف الدماء ،كالتخريب ،كالفكضى ،كالفقر ،كاإللحاد ،كالسمب،
كالنيب ،كانتياؾ اخأعراض"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)41 :2011/2010،
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العمانية عبارة عف
كفي نياية ىذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف اليكية ي
مركب ناتج مف تفاعؿ عناصر متعددة مادية كمعنكية ،تسيـ كؿ منيا كبدرجات متفاكتة في
تشكيؿ الصيغة النيائية لميكية ،كيمكف حصر أىـ تمؾ العناصر في ثالث مككنات أساسية :أكالن،
المككف المكاني كالمتمثؿ بالمكقع الجغرافي لسمطنة يعماف ،الذم أسيـ بشكؿ كبير في تككيف
العمانية المنفتحة عبر مكقعيا البحرم ،كالمتقبمة لآلخر مف خالؿ التكاصؿ مع الحضارات
اليكية ي
العمانية مف
اخأخرل .ثانيان ،المككف الزماني كالمتمثؿ بالتاريخ الذم تشكمت عبره مالمح اليكية ي
خالؿ عمميات التأثير كالتأثر باآلخر ،في مراحؿ متعاقبة تفاكتت بيف فترات القكة كالضعؼ.
ثالثان ،المككف الثقافي كالذم يشتمؿ بدكره عمى ثالثة أبعاد أساسية ىي العركبة كاإلسالـ كالتراث،
العمانية التي بدكرىا تشكؿ البعد المعنكم في اليكية
كىي اخأبعاد اخأساسية في تككيف الثقافة ي
العمانية عف جذكرىا العربية كاإلسالمية
العمانية ،كال يمكف بأم حاؿ مف اخأحكاؿ فصؿ اليكية ي
ي
العماني ،كالتي تسيـ بدكرىا في صياغة مرتكزات السياسية
التي تش ٌكؿ مرتكزات أساسية لممجتمع ي
العمانية.
الخارجية ي
العمانية تعكد إلى التركيبة
كمما تقدـ يرل الباحث أف الخصكصية التي تتميز بيا اليكية ي
الفريدة لتمؾ اليكية ،كالتي تش ٌكمت مف خالؿ تفاعؿ متكازف دقيؽ لمككناتيا المتعددة فيما بينيا،
العمانية بصكرتيا الراىنة .كيمكف
مما أتاح ليا تجربة خاصة حددت مالمح اليكية الشخصية ي
العماني تشكؿ إحدل سمات السياسة الخارجية
القكؿ أف طبيعة الشخصية الكطنية لمشعب ي
لسمطنة يعماف ،في الجمع بيف الطابع المحافظ كالطابع التحديثي ،إلى جانب غمبة سمات السعي
لمتكازف كلمحكار كالطابع الكاقعي ،كالرافض لمخضكع لآلخر كالتبعية لمغير ،كالمحافظة عمى
العمانية.
التكجيات العربية كاإلسالمية لمسياسة الخارجية ي
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الفصل الرابع
السياسة الخارجية لسمطنة عمان
تيكصؼ السياسية الخارجية بأنيا ذلؾ النشاط الذم تقكـ بو الكحدة الدكلية النظامية ،كالذم
يشتمؿ عمى مجمكعة الق اررات كالسياسات التي تتخذىا ،خالؿ ممارسة عالقاتيا مع الكحدات الدكلية
اخأخرل؛ بيدؼ تحقيؽ مصمحتيا ،أك دفع خطر ييددىا في المحيطيف الدكلي كاإلقميمي .كىي بذلؾ
تككف كبرنامج لمعمؿ يختاره الممثمكف الرسميكف لمدكلة مف بيف مجمكعة مف البدائؿ المتاحة ،مف
أجؿ تحقيؽ أىدافيا ،كحماية مصالحيا الكطنية ،كما قد تككف رد فعؿ لممؤثرات الخارجية .كبذلؾ
فيمكف كصؼ أم عمؿ بأنو مف أعماؿ السياسة الخارجية ،إذا كاف مف أنشطة السمطة السياسية في
دكلة ما خارج حدكدىا.
كمف المعمكـ أف السياسة الخارجية خأية دكلة ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لسمطنة يعماف ،تقكـ
عمى مبادئ سياسية ،كثكابت كمرتكزات أساسية ،كىي نتاج لعممية تعتمد عمى مؤسسات صنع
القرار السياسي ،كىي متأثرة بال شؾ بالعكامؿ الشخصية كالسيككلكجية لمقائد السياسي ،مثؿ
المشاعر كمنظكمة القيـ اخأيديكلكجية كالثقافية ،فضالن عف عامؿ الخبرة كالتجربة التاريخية.
العمانية؛ ليتسنى بعد ذلؾ معرفة اخأثر
كيسعى ىذا الفصؿ لمتعرؼ عمى السياسية الخارجية ي
الذم تتركو اليكية الكطنية لسمطنة يعماف عمييا ،كذلؾ مف خالؿ المباحث اآلتية:
المبحث األول 7المبادئ والمرتكزات األساسية لمسياسة الخارجية العمانية.
المبحث الثاني 7منظومة صنع السياسة الخارجية العمانية.
المبحث الثالث 7أثر القائد السياسي عمى رسم السياسة الخارجية العمانية.
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المبحث األول
المبادئ والمرتكزات األساسية لمسياسة الخارجية العمانية
يتطمب فيـ السياسة الخارجية خأية دكلة الكقكؼ عمى الدكافع كالغايات التي تسيـ في رسـ
النيج الذم تتخذه في عالقاتيا مع الكحدات الدكلية اخأخرل عمى الساحتيف اإلقميمية كالدكلية ،كالتي
تسعى مف خالليا إلى تحقيؽ جممة مف اخأىداؼ التي تتكافؽ مع سياساتيا العميا لممحافظة عمى
مصالحيا القكمية .كبال شؾ فأف لكؿ دكلة سياسية خارجية يتـ تحديدىا كفقان لمجمكعة مف
المنطمقات كالثكابت الخاصة بيا ،كما تفرضيا جممةه مف العكامؿ كاخأحداث كالمكاقؼ التي تؤثر
كتتأثر بيا في ضكء القدرات كاإلمكانيات المتاحة لدييا.
العمانية يجد أنيا تقكـ عمى ثكابت كمرتكزات أساسية ،تحدد
كالمتتبع لمسياسة الخارجية ي
النيج الذم تتبعو في عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل ،كفي تعاطييا مع اخأحداث السياسية .فقد تركزت
عالقات يعماف مع العالـ الخارجي عمى عدة أسس كثكابت رئيسية ترسخت عبر مئات السنيف
انطالقان مف عراقتيا التي تضرب بجذكرىا في التاريخ ،كمف قياميا بأدكار إقميمية كدكلية ىامة
كمؤثرة تتفؽ مع الكزف االستراتيجي كالجيكبكليتيكي الكبير ليا(ثابت.)225:2007،
كقد عبر السمطاف قابكس عف أىمية تمؾ الثكابت التي تقكـ عمييا السياسة الخارجية
العمانية في خطاب لو بتاريخ  1997/11/18عندما قاؿ" :ككما ىك شأننا في االلتزاـ بقيمنا
ي
كمبادئنا في رسـ السياسات الداخمية كتنفيذىا فأننا ال نحيد عف المبادئ السياسية ،كالثكابت
اخأساسية ،التي انتيجناىا في مجاؿ العالقات الخارجية .فمكاقفنا نابعة مف قناعاتنا ،كىي تعبر عف
صدؽ تكجياتنا ،ككضكح رؤانا ،ككاقعية تعاممنا مع مختمؼ القضايا كالمشاكؿ الدكلية
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كاإلقميمية"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف .)387:2010،كفي عاـ  2000ذ ٌكر السمطاف قابكس بالثكابت
العمانية ،عندما قاؿ" :أما السياسة الخارجية فيي ترتكز كما
التي تقكـ عمييا السياسة الخارجية ي
تعممكف عمى مبادئ أساسية ال نحيد عنيا منذ فجر النيضة المباركة ،كىي مبادئ تنبع مف قناعتنا
بالسعي لما فيو الخير كالسالـ لمجميع ،كالكقكؼ إلى جانب القضايا العادلة في المحافؿ الدكلية،
كتكطيد عرل التعاكف مع أشقائنا في الدكؿ العربية كاخكاننا في الدكؿ اإلسالمية كأصدقائنا في
جميع أنحاء العالـ"(المصدر نفسو.)426،
العمانية ىي محصمةه لتفاعؿ مجمكعة كبيرة مف المرتكزات كالثكابت كاخأسس
كخأف السياسة ي
كالمبادئ ،كىي الترجمة الحقيقية لمدركات كنيج القيادة في إدارة عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل حياؿ
مختمؼ القضايا تحقيقان لممصمحة الكطنية؛ فإف مف اخأىمية بمكاف اإلشارة إلى أىـ الثكابت
العمانية ،كالتي يمكف تحديدىا بما
كالمرتكزات التي تعتمد عمييا السياسة الخارجية ي
يأتي(السعيديف:)152:2007،
 -0خصوصية الموقع الجغرافي 7أثٌر المكقع االستراتيجي لمسمطنة بشكؿ كبير في تشكيؿ
خصكصيتيا ،باعتبارىا بكابة الخميج العربي كالمطمة عمى مضيؽ ىرمز مف ناحية ،كعمى بحر
العرب كالمحيط اليندم مف ناحية أخرل ،اخأمر الذم أسيـ في بمكرة سياستيا الخارجية عمى
ضكء مكقعيا البحرم المتميز.
كقد فرضت حتمية المكقع الجغرافي عمى أف تككف يعماف بمثابة البكابة الشرقية
لالنفتاح عمى العالـ العربي؛ اخأمر الذم فرض عمييا ميمتيف كبيرتيف" :اخأكلى ،أنيا تصدت
بمفردىا لكؿ محاكالت الغزك القادـ مف الشاطئ اآلخر ،أك القادـ مف أكركبا مع مطمع القرف
اء أكاف الغزك عسكريان
السادس عشر ،أم البرتغالييف ،كتحممت في سبيؿ ذلؾ عناء كمشقة ،سك ن
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العمانيكف مف نشر
أـ ثقافيان .كالثانية ،أنيا تكلت باقتدار مسؤكليتيا الحضارية حينما تمكف ي
اإلسالـ كسط كثير مف الشعكب اآلسيكية كاإلفريقية ،كيسجؿ تاريخ الحضارة اإلسالمية
لمعمانييف إسياماتيـ الكبيرة في ىذا المجاؿ"(عرب.)21:2013،
ي
العمانية في تعاطييا مع القضايا المفركضة ضمف ثابت
كنجد أف السياسة الخارجية ي
الجغرافيا قد اتسمت باليدكء كالتأني كالمكضكعية؛ كذلؾ خأف السمطنة قد أدركت أف مكقعيا
حمميا مسؤكلية كبيرة تمثمت في المساىمة بشكؿ رئيسي في تأميف حماية مدخؿ
الجغرافي قد ٌ
الخميج العربي الذم يعتبر مف أىـ خمجاف العالـ.
كنتيجة لذلؾ فقد اتخذت يعماف سياسة خارجية معتدلة انصب تركيزىا عمى صيانة
اخأمف كالسمـ في منطقة الخميج العربي ،كقد استقمت في العديد مف مكاقفيا السياسية مف خالؿ
التكجيات التي اتخذتيا ،اخأمر الذم جعميا في بعض اخأحياف متفردة بعد أف ذىبت معظـ دكؿ
العماني؛
الخميج العربية الى اتجاىات سياسية أخرل مختمفة .إال أف ذلؾ لـ يؤثر في المكقؼ ي
إذ غالبان ما كانت الدكؿ اخأخرل المختمفة معيا بعد فترة تعكد إلى اخأخذ بالرأم
العماني(الحضرمي كالقطاطشة.)208:2007،
ي
لعماف ،كنظ انر خأىمية المنطقة االستراتيجية التي
كبذلؾ يمكف القكؿ أف المكقع الجغرافي ي
ىي جزء منيا ،فرض عمييا اتباع سياسة خارجية متكازنة ،بعيدان عف التكتر كالتصعيد كاإلسياـ
في تنشيط حدة اخأزمات ،كأقرب ما تككف إلى الكسطية كاالعتداؿ كالعقالنية في اتخاذ ق ارراتيا
حياؿ القضايا المتعمقة بالسياسة الخارجية.
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 -0الخبرة التاريخية 7يعماف دكلة قديمة قدـ التاريخ ذاتو ،فقد أسيمت في مراحؿ تاريخية متعاقبة
بنصيب حضارم كافر .كما كانت في فترات عديدة قكة بحرية ليا ثقؿ عسكرم في أكقات
الحركب ،كقكة سياسية ليا عالقاتيا المؤثرة كصالتيا المتينة امتدت إلى الصيف ،كالكاليات
المتحدة ،كبريطانيا ،كفرنسا في مراحؿ تاريخية مبكرة .فبينما لعبت دكلة (اليعاربة) التي ظيرت
العمانية كالخميج العربي
عاـ  1624دك انر بار انز في طرد االحتالؿ البرتغالي مف السكاحؿ ي
كالمحيط اليندم بشكؿ عاـ؛ فإف دكلة (البكسعيد) التي قامت عمى يد مؤسسيا اخأكؿ اإلماـ
أحمد بف سعيد في عاـ  ،1744كالذم يمثٌؿ السمطاف قابكس بف سعيد امتدادان ليا ،استطاعت
عمى مدل قرنيف كنصؼ القرف أف تضع يعماف في مصاؼ الدكؿ الحديثة المتطكرة (حسيف،
كخريساف.)249:2007،
العمانية المتنكعة إطا انر مرجعيان لسياساتيا إزاء العديد مف
كتش ٌكؿ الخبرة التاريخية ي
القضايا ،كتجدر اإلشارة إلى تضحيات يعماف لمحفاظ عمى استقالليا كالدفاع ضد كؿ أشكاؿ
العدكاف لحماية كحدتيا الكطنية ،مثؿ تصدييا لالحتالؿ البرتغالي ،كمحاكالت التدخؿ المستمرة
مف قبؿ الفرس القادميف مف الضفة اخأخرل لمخميج ،ككذلؾ عالقاتيا الحسنة مع العديد مف
القكل الدكلية ،اخأمر الذم جعؿ منيا دكلة ساعية دكمان إلى عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية
لمغير ،كالحفاظ عمى عالقات كدية كمتكازنة مع مختمؼ القكل الدكلية كاإلسياـ بدكر إيجابي
في حماية االستقرار في المنطقة(السعيديف .)152:2007،كيمكف أف نرجع تمؾ النزعة
العمانية في العديد مف قضايا المنطقة
االستقاللية كاالعتدالية التي تتميز بيا السياسة الخارجية ي
إلى الخصكصية التاريخية ،كبمعنى آخر ،يمكف القكؿ أف الخاصية التاريخية لسمطنة يعماف
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جعمت مف سياستيا الخارجية متصفةن باالعتداؿ كالتكازف كالرغبة الصادقة في إقامة عالقات
طيبة قائمة عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ.
العمانية مف االعتزاز بانتمائيا العربي
 -0النتماء إلى اليوية العربية اإلسالمية 7تنطمؽ السياسة ي
كاإلسالمي في رسـ عالقاتيا مع الدكؿ العربية كاإلسالمية ،باعتبارىا ركيزة أساسية مف ركائز
سياستيا الخارجية .كقد تجمٌى ىذا االىتماـ في اإلسراع إلى إيجاد حالة مف عالقات الصداقة
كالحكار كالتفاىـ القائمة عمى االحتراـ المتبادؿ مع الدكؿ العربية كاإلسالمية كافة ،كقد انعكس
ذلؾ بشكؿ خاص عمى مسألة حؿ المنازعات الحدكدية مع بعض الدكؿ العربية كالخميجية.
العمانية في اتفاقية بيف البمديف عاـ
فعمى سبيؿ المثاؿ تـ ترسيـ الحدكد البرية السعكدية ي
 ،1992كانتقمت تسكية الحدكد أيضان إلى عالقات سمطنة يعماف مع دكلة االمارات العربية
المتحدة عاـ  1999مف خالؿ تكقيع اتفاقية تسكية بيف الطرفيف في تحديد الحدكد الدكلية .كما
تكصمت السمطنة إلى اتفاقية ترسيـ الحدكد مع جميكرية اليمف عاـ  ،1995بعد الكحدة بيف
شطرم اليمف ،عمى الرغـ مف الخالفات التي كانت قائمة مع اليمف الجنكبي ،الذم كاف يش ٌكؿ
عامؿ عدـ استقرار عمى جنكب يعماف ،مف خالؿ دعمو لمقاتمي الجبية الشعبية ذات التكجيات
الماركسية ،التي نشطت في محافظة ظفار خالؿ الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف.
كجاء انضماـ السمطنة إلى جامعة الدكؿ العربية في عاـ  ،1971لمتعبير عما تمثمو
الدائرة العربية كدائرة مركزية أساسية في سياسة يعماف الخارجية ،كذلؾ بحكـ االنتماء لمحضارة
العربية المشتركة ،كسعت إلى تدعيـ عالقاتيا مع شقيقاتيا مف الدكؿ العربية ،كالمساىمة في
الجيكد المبذكلة لخدمة قضايا المنطقة العربية كنصرتيا.
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العمانية اإلسالـ ثابتان مقدسان ال يجكز الخركج عميو بأم
كما تعتبر السياسة الخارجية ي
حاؿ مف اخأحكاؿ .كفي سبيؿ الحفاظ عمى جكىر اإلسالـ دأبت السمطنة عمى مكاجية الذيف
يحتكركف الديف اإلسالمي خأجؿ مصالحيـ الذاتية ،كالذيف يمسخكف صكرتو كيشكىكف تعاليمو.
العمانية في تدعيـ عالقاتيا مع العالميف العربي
كقد استقرت مكاقؼ السياسية الخارجية ي
كاإلسالمي عمى مبدأ الكضكح في تحقيؽ عالقات قائمة عمى التكازف ،كىي السياسة التي
أكسبت يعماف احتراـ العالـ كتقديره .كانطالقان مف ىذه السياسة فقد حرصت السمطنة عمى إقامة
عالقات متكازنة مع العالميف العربي كاإلسالمي ،ككرست جيكدان مخمصة لتأخذ مكانتيا الالئقة،
فكانت عمى مستكل المسؤكلية ،كشريكان فاعالن في خدمة القضايا العربية كاإلسالمية ،كحؿ
مشكالتيا المعقدة ،كاإلسياـ في نشر اخأمف كالسالـ في ربكعو(السعيديف.)152:2007،
كىنا تجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف السعي الدائـ الذم تبذلو السياسة الخارجية
العمانية في سبيؿ االحتفاظ بالعالقات الجيدة كالعمؿ عمى تطكيرىا مع الدكؿ العربية
ي
كاإلسالمية؛ إال أنيا رفضت أف تنحاز إلى أم طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر خالؿ مراحؿ
االستقطاب التي شيدتيا الساحة العربية ،كرسمت سياستيا الخارجية انطالقان مف أىمية أف
تتأسس عالقاتيا مع مختمؼ القكل كاخأطراؼ عمى معيار المصمحة الكطنية في المقاـ اخأكؿ،
كعمى أىمية التفاعؿ اإليجابي مع القكل كاخأطراؼ العربية كالدكلية ،كذلؾ بصرؼ النظر عف
اخأيديكلكجيا السياسية ليذه اخأطراؼ ،كىذا ما عبر عنو السمطاف قابكس بقكلو" :ىذا البمد
يرفض أف تككف صداقتو حك انر خأم بمد ككذلؾ مصالحو ..كنحف نمارس سياسة االنفتاح..
كلسنا ممزميف أماـ أية دكلة إال دكلة يعماف"(ثابت.)230:2007،
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 -1الحفاظ عمى األمن والسمم اإلقميمي والدولي 7كقد كضعت القيادة السياسية في سمطنة يعماف
نصب عينييا أف العالقة الطبيعية بيف دكؿ العالـ ىي تمؾ القائمة عمى التعاكف كالتعايش
عبر السمطاف
السممي ،كأف حؿ الخالفات بيف الدكؿ ال بد أف يستند إلى الطرؽ السممية .كقد ٌ
العمانية ،في خطاب
قابكس عف ىذا النيج ،باعتباره ركيزة أساسية مف ركائز السياسة الخارجية ي
لو بتاريخ  ،1988/11/18عندما قاؿ" :إننا نحرص دائمان عمى أداء دكرنا كامالن عمى الساحة
الدكلية كفقان لسياستنا التي ننتيجيا منذ البداية بكؿ اإليجابية كالكضكح التي تقكـ عمى أساس
مف اإليماف الراسخ بمبادئ التعايش السممي بيف جميع الشعكب ،كحسف الجكار بيف الدكؿ
المتجاكرة ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير ،كاالحتراـ المتبادؿ لحقكؽ السيادة
الكطنية"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)228:210،
العماني الدائـ
كمف منطمؽ الحرص عمى اخأمف كالسمـ اإلقميمي كالدكلي ،جاء السعي ي
في الدعكة إلى الحكار ،كرفض المجكء إلى العنؼ ككسيمة لحسـ الخالفات ،لذلؾ نجد أف
السمطنة لـ تقؼ إلى جانب أم مف طرفي النزاع المسمح خالؿ الحرب العراقية اإليرانية في عاـ
 ،1980بؿ كانت كعمى الدكاـ تدعكا إلى كقؼ الحرب التي ال تصب في مصمحة دكؿ
المنطقة .كقد حافظت عمى ىذا النيج كذلؾ خالؿ حرب الخميج الثانية في عاـ  .1991فعمى
الرغـ مف مشاركتيا ضمف قكات درع الجزيرة التي شاركت في تحرير الككيت إال أنيا لـ تقطع
عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ بؿ سعت إلى التخفيؼ مف آثار الحصار الكاقع عميو بعد
الحرب ،كمف المنطمؽ ذاتو جاء مكقفيا مف اخأحداث في اليمف كرفض المشاركة في التحالؼ
العربي ،الذم تقكده السعكدية.
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العماني قد رفضت دائمان
كىنا تجدر اإلشارة إلى إف منيجية الحكار في الفكر السياسي ي
سياسة اخأمر الكاقع ،كتبنت عكضان عنيا الكاقعية السياسية ،التي حتمت عمييا عدـ االنحياز
العمانية طركحات لحؿ
إلى جانب أم طرؼ مف أطراؼ النزاع .كغالبان ما قدمت الدبمكماسية ي
المشكالت التي كاجيتيا المنطقة ،تعتمد الحكار كالمفاكضات لحؿ اخأزمات بيدؼ الحفاظ عمى
السالـ ،كترتأم أف الحكار المباشر بيف جميع اخأطراؼ ىك السبيؿ اآلمف الكحيد إلنيائيا.
العمانية بالكاقعية
 -2الواقعية في فيم التطورات والعالقات الدولية 7اتسمت الممارسة كالمكاقؼ ي
كالصراحة كالكضكح في التعامؿ مع مختمؼ القضايا بعيدان عف االنفعاؿ أك رد الفعؿ أك
العمانية بالحكمة كالمصداقية كبعد النظر مما كسع
ازدكاجية المكاقؼ .كمف ثـ ارتبطت السياسة ي
دائرة العالقات كأكسبيا ثقالن مممكسان خميجيان كاقميميان كدكليان(السعيديف.)153:2007،
كمف المؤكد في عمـ السياسة أف "ىنالؾ فرقان دقيقان بيف سياسة اخأمر الكاقع الذم تأخذ
بو بعض المجتمعات السياسية إيثا انر لمسالمة عمى حساب مصمحة الكطف ،كالكاقعية السياسية
التي تتحرؾ في أداء دكرىا السياسي عمى مسرح اخأحداث بيدكء كعقالنية ككعي لمتطمبات
اخأجكاء السياسية المتناقضة بما يخدـ المصمحة الكطنية"(حمكدم)134:1992،
فعمى أساس الكاقعية في تقدير المكاقؼ كتقييـ اخأحداث ،تدرؾ يعماف أف سياسة أية
العمانية لمتحاكر مع الغرب
دكلة إنما ىي سياسة قائمة عمى المصالح .مف ىنا جاءت الدعكة ي
بالمغة التي يفيميا دكف استف اززه ،كمخاطبة الرأم العاـ الدكلي بطريقة العقؿ ،كذلؾ مف أجؿ
العمانية
بناء الثقة مع اآلخر .كيمكف مف خالؿ منيج الكاقعية الذم اتخذتو السياسة الخارجية ي
تفسير حالة التفرد ببعض المكاقؼ ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لعدـ قطع العالقات مع العراؽ،
كمعارضتيا لحصاره خالؿ العقد اخأخير مف القرف العشريف(بكتشيش.)379:2007،
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العمانية في تقديرىا لمعالقات الدكلية عمى اتخاذ منيجان كاقعيان في
كتحرص السياسة ي
العماني لمسألة السمـ
فيـ التطكرات كاخأحداث ،كىذه نقطة جديرة بالنظر في منيج التفكير ي
الدكلي ،فيي ال تميؿ إلى االنفعاؿ كالمبالغة في تقدير اخأمكر ،أك في النظرة إلى المشاكؿ التي
تقيـ اخأمكر كفقان لمتقدير المبني عمى أساس الكاقع
تقع في الساحة العربية أك الدكلية ،كانما ٌ
كعمى بعد النظر كالتحسب لعكاقب اخأمكر ،كالثابت أف اتخاذ ىذه المكاقؼ كاف نتيجة اقتناع
منطقي كعقالني كامؿ ،بعيدان عف االنفعاالت اآلنية كالمكاقؼ المتصمبة (البميؾ.)114:2015،
العماني ،الذم يرفض دائمان سياسة اخأمر
كمف المالحظ أف منيج التفكير السياسي ي
الكاقع ،كالذم يتبنى بدالن مف ذلؾ الكاقعية السياسية ،أشار بكضكح إلى المخاطر الكامنة في
االنحياز المطمؽ خأحد جانبي الصراع ،كقدـ حمكالن لممشكمة عف طريؽ الحكار كالمفاكضات
المؤدية إلى السالـ(حمكدم .)137:1992،فقد عبرت سمطنة يعماف عف مكقفيا مف الحرب
العراقية اإليرانية ،بمقكلة السمطاف قابكس" :نحف في ىذه المنطقة ،يجب أف نككف كاقعييف كأال
نفعؿ شيئان تككف لو آثار سمبية عمينا في المستقبؿ ،لذلؾ فأنو يجب أف نسعى إليقاؼ ىذه
الحرب ،كلمصمح بيف طرفييا ،كما يجب أال نميؿ كؿ الميؿ خأم طرؼ بالنسبة لمحرب ذاتيا،
و
مرض بالنسبة
كلكف يجب أف نساعد الشعب العراقي لمخركج مف ىذه اخأزمة كالكصكؿ إلى حؿ
لمشعب العراقي ،كفي الكقت نفسو ،فأنو ينبغي أف نسعى بإقناع جيراننا في إيراف بأف ما ليـ
مف حؽ يمكف أف يتحقؽ ليـ بالطرؽ المشركعة كبالطرؽ السممية ،أما ما ليس ليـ فيو حؽ
فأنو يجب أف ينظركا اليو بعقالنية كمكضكعية ،كي نستطيع أف نتجنب كيالت ىذه الحرب التي
تنصب عمى الشعبيف المسمميف ،كيجب أف نساعد الطرفيف عمى إنيائيا(صحيفة اخأىراـ،
.)1985/1/20
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كفي ضكء تمؾ الثكابت كالمرتكزات اخأساسية التي اعتمدت عمييا السياسة الخارجية
العمانية ،تبمكرت مجمكعة مف المبادئ اخأساسية التي تمثؿ الخطكط العريضة التي تسير عمييا
ي
العمانية في المجاؿ الخارجي ،كىي كاآلتي (عبد الفتاح:)22:2012،
السياسة ي
 -1انتياج سياسة حسف الجكار كعدـ التدخؿ في الشؤكف لمداخمية لمغير ،كاالحتراـ المتبادؿ
لمسيادة كالكطنية.
 -2احتراـ القكانيف كاخأعراؼ الدكلية ،كدعـ دكر المنظمات اإلقميمية كالدكلية لخدمة السالـ
كاخأمف كالتعاكف إقميميان كدكليان.
 -3تدعيـ العالقات مع الدكؿ العربية ،كالكقكؼ إلى جانب القضايا التي تيـ العالـ العربي
كبذؿ الجيد لتحقيؽ السالـ الشامؿ في المنطقة.
 -4دعـ التعاكف اإلسالمي ،كمناصرة قضايا الدكؿ اإلسالمية في المحافؿ الدكلية.
 -5الكقكؼ إلى جانب القضايا اإلفريقية العادلة.
 -6انتياج سياسة عدـ االنحياز.
 -7إقامة عالقات كدية مع كؿ الدكؿ الصديقة.
العمانية تقكـ عمى أساس مف اليدكء كالمصداقية
كالمالحظ مف خالؿ كؿ ذلؾ ،أف السياسة ي
كالصدؽ مع الذات كالكقائية دكف الخكض في المعتركات ،كالتركيز دائمان عمى بناء الثقة كتجسير
المسافات بالنظر إلى النكاحي اإليجابية كتالفي السمبيات ،كتحقيؽ المصالح المشتركة بما يعكد
بالنفع عمى الشعكب قدر اإلمكاف(البميؾ.)40:2015،
العمانية تعتمد في
كفي ضكء كؿ ما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا ،أف السياسية ي
عالقتيا الخارجية عمى مجمكعة المبادئ اخأساسية التي ال تخرج عف إطارىا ،كتمؾ المبادئ تستند
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بشكؿ مباشر عمى عدد مف الثكابت كالمرتكزات التي تحكـ تكجياتيا ،فيي تعتمد أكالن عمى الفيـ
الدقيؽ لمكضع الذم يحتمو عمييا المكقع الجغرافي الذم تقع في إطاره ،ثـ تنطمؽ تمؾ السياسة مف
اء كاف ذلؾ
عمؽ الخبرة التاريخية التي تكفرت ليا مف خالؿ التفاعؿ المستمر عبر الزمف ،سك ن
التفاعؿ بيف مككناتيا الداخمية ،أك بينيا كالدكؿ كالمجتمعات اخأخرل التي تعاممت معيا عبر
المراحؿ التاريخية المتعاقبة ،كما تعتمد بش ٌكؿ كبير عمى ثابت االعتزاز باالنتماء إلى العركبة
كاإلسالـ؛ إذ تعد سمطنة يعماف سياستيا الخارجية أساسان لمدفاع عف القضايا كالحقكؽ العربية
كاإلسالمية .كتجدر اإلشارة إلى أف الحفاظ عمى اخأمف كالسمـ الدكلييف ىي أكلكية قصكل كغاية ال
العمانية ،كعمى الرغـ مف أف السعي إلى
يمكف التفريط بيا مف كجية نظر السياسية الخارجية ي
تحقيؽ المصالح ييعد حقان مشركعان؛ إال أف ذلؾ السعي يجب أف ال يتسبب في زعزعة اخأمف في
العمانية تتخذ مف الكاقعية أساسان في
المنطقة كالعالـ .كتتكيجان ليذه الثكابت فإف السياسة الخارجية ي
بناء عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل كتحديد اتجاىاتيا إزاء العديد مف القضايا التي تككف جزءان منيا أك
تالمس مصالحيا.
كىنا يرل الباحث أف سمطنة يعماف ،كعمى الرغـ مف صعكبة التكفيؽ بيف جميع تمؾ الثكابت
في بعض القضايا ،مثؿ الحرب العراقية اإليرانية ،كالمكقؼ مف مقاطعة مصر بعد اتفاقية كامب
ديفيد ،كالمكقؼ مف عاصفة الحزـ في اليمف ،إال أنيا استطاعت مف خالؿ النظرة الكاقعية إلى تمؾ
القضايا أف تتخذ مكاقؼ حافظت فييا كما تزاؿ عمى مصالحيا مف ناحية ،كما لـ تعمؿ عمى
اإلضرار بمصالح الدكؿ اخأخرل مف ناحية ثانية.
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المبحث الثاني
منظومة صنع السياسة الخارجية العمانية
مف المعمكـ أف اليدؼ اخأساسي مف السياسة الخارجية خأية دكلة ىك تحقيؽ مصالحيا
كتمبية احتياجاتيا في المحيط الدكلي ،كبغية تحقيؽ ذلؾ اليدؼ ،فأنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى
العممية التي تتـ بيا صناعة القرار السياسي في المجاؿ الخارجي ،كىي بطبيعة الحاؿ عممية
منظمة تعتمد عمى نظاـ دقيؽ يشتمؿ عمى عدد مف المؤسسات كاخأجيزة الرسمية كغير الرسمية في
الدكلة .ككفقان لما يذىب إليو (كارؿ دكيتش) فأف النظاـ يتجسد بدرجة التفاعؿ كحرية تدفؽ
المعمكمات ككصكليا إلى صناع القرار التخاذ ق اررات سياسية مناسبة .فالنظاـ مف كجية نظر
دكيتش ،ىك القدرة عمى صناعة ق اررات مالئمة في ضكء تدفؽ المعمكمات كحرية كسيكلة انتقاليا
إلى مراكز صنع القرار(فيمي.)70:2010،
كبيدؼ فيـ الطريقة التي يتـ مف خالليا صناعة السياسية الخارجية ،ال بد مف التطرؽ إلى
المنظكمة التي تيعنى بصناعة السياسية الخارجية في الدكلة محؿ الدراسة ،كذلؾ انطالقان مف أف
السياسية الخارجية ىي عممية تفاعؿ تنشأ بيف مجمكعة مف العناصر داخؿ النظاـ ،كذلؾ استجابة
لحافز خارجي يش ٌكؿ (المدخالت) ،كينتج عف تمؾ العممية مف التفاعؿ ما يعرؼ بػ (المخرجات).
كفي ىذا اإلطار ،يقدـ (بمكمفيمد) نمكذجان إرشاديان لفيـ عممية صنع السياسة الخارجية،
يكضح الطبيعة التركيبية لتمؾ العممية ،كيقكـ ىذا النمكذج عمى تصكر أف عممية صنع السياسة
الخارجية في نسؽ " "Systemيتألؼ مف ثالث مراحؿ(سميـ:)466:1998،
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 المرحمة األولى 7المدخالت ،كتشمؿ جمع المعمكمات كالمالحظات ،كنقؿ المعمكمات
كالمخابرات ،كتدريب أفراد جياز السياسة الخارجية.
 المرحمة الثانية 7الق اررات ،كتشمؿ استعماؿ المعمكمات ،كعممية التحميؿ التي تركز عمى
اخأىداؼ كاالستراتيجيات البديمة.
 المرحمة الثالثة 7المخرجات ،كتشمؿ الخيارات السياسية ،كالتنفيذ كالمتابعة.
كيتطمب فيـ كيفية صنع السياسة الخارجية معرفة اإلطار العاـ أك الييكؿ الذم تتـ ضمنو
صناعة السياسية الخارجية ،ككذلؾ فيـ طبيعة كنمط العالقة بيف المككنات التي يشتمؿ عمييا ذلؾ
اإلطار .كيقصد بييكؿ صنع السياسة الخارجية نمط ترتيب العالقات بيف اخأجيزة كالمؤسسات
العاممة في ميداف صنع تمؾ السياسة ،كبالتحديد الكزف النسبي لكؿ مف تمؾ اخأجيزة كالمؤسسات في
صياغة السياسة الخارجية (المصدر نفسو.)453:1998،
العمانية البد مف التطرؽ إلى المنظكمة التي تقكـ عمى
كعند الحديث عف السياسة الخارجية ي
العمانية ىي محصمة لعممية مف التفاعؿ بيف مجمكعة
صناعتيا ،فعممية صنع السياسة الخارجية ي
مف العناصر ،كالتي تضـ عددان مف اخأجيزة كالمؤسسات التي يناط بيا تحديد اخأىداؼ المبتغاة مف
السمكؾ السياسي الخارجي ،كتحديد اخأدكات كاخأليات الالزمة لتحقيقيا .كعمى الرغـ مف اختالؼ
الكزف النسبي لكؿ عنصر مف عناصر منظكمة صناعة القرار السياسي ،إال أف كؿ عنصر منيا
يعد ميمان كال يمكف االستغناء عنو في تشكيؿ الصكرة الكمية لتمؾ المنظكمة .كيمكف إجماؿ
العمانية في عدة عناصر كىي كما يأتي:
المككنات اخأساسية لمنظكمة صنع السياسة الخارجية ي
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 -0رئيس الدولة 7كينص النظاـ اخأساسي لمدكلة ،الصادر بالمرسكـ السمطاني رقـ ،1996/101
في المادة رقـ ( )41عمى أف "السمطاف ىك رئيس الدكلة كالقائد اخأعمى لمقكات المسمحة ،ذاتو
مصكنة ال تمس ،كاحترامو كاجب ،كأمره مطاع .كىك رمز الكحدة الكطنية كالساىر عمى
رعايتيا كحمايتيا".
كما تنص المادة ( )42عمى المياـ التي يقكـ بيا السمطاف كمنيا:
أ .المحافظة عمى استقالؿ البالد ككحدة أراضييا ،كحماية أمنيا الداخمي كالخارجي ،كرعاية
حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ ككفالة سيادة القانكف ،كتكجيو السياسة العامة لمدكلة.
ب .اتخاذ اإلجراءات السريعة لمكاجية أم خطر ييدد سالمة السمطنة أك كحدة أراضييا أك
أمف شعبيا كمصالحو ،أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء مياميا.
ج .تمثيؿ الدكلة في الداخؿ ،كتجاه الدكؿ اخأخرل في جميع العالقات الدكلية.
د .رئاسة مجمس الكزراء أك تعييف مف يتكلى رئاستو.
ق .تكقيع المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كفقان خأحكاـ القانكف أك التفكيض في تكقيعيا كاصدار
مراسيـ التصديؽ عمييا.
ك .تعييف الممثميف السياسييف لدل الدكؿ اخأخرل كالمنظمات الدكلية كاعفائيـ مف مناصبيـ،
كفقان لمحدكد كاخأكضاع التي يقررىا القانكف كقبكؿ اعتماد ممثمي الدكؿ كالمنظمات لديو.
كيتضح مف المياـ التي يتكالىا السمطاف بحسب النظاـ اخأساسي لمدكلة ،أنو يضطمع
العمانية كقيادتيا بشقييا الداخمي كالخارجي ،باعتباره رئيس
بالدكر الرئيسي في تكجيو السياسة ي
الدكلة كرئيس السمطة التنفيذية.
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كباإلضافة إلى تمؾ المياـ المنصكص عمييا بالنظاـ اخأساسي لمدكلة ،كاستنادان إلى ما
استقر عميو في الكاقع العممي باعتباره عرفان؛ فإف السمطاف يمارس عددان مف الصالحيات
المتعمقة بالشؤكف الخارجية ،التي ال تتطمب النص عمييا ،كمف أبرزىا الزيارات الرسمية التي
يقكـ بيا لمدكؿ كالمنظمات الدكلية بيدؼ تكطيد العالقات معيا ،أك لفض كتسكية النزاعات.
كبالمقابؿ فإف السمطاف يكجو أيضان السياسة الخارجية مف خالؿ سحب البعثات الدبمكماسية
لدل المنظمات كالدكؿ اخأخرل كقطع العالقات معيا ،كما أف السمطاف ىك مف يقرر متى كأيف
تستخدـ قكاعد اخأخالؽ ،كقكاعد المجامالت الدكلية ،كىك مف يقرر االنضماـ إلى التكتالت
كاخأحالؼ الدكلية(المشاقبة.)110:2007،
العمانية بتفصيؿ أكبر عند
كسيتـ تناكؿ الدكر الذم يضطمع بو السمطاف قابكس في تكجيو السياسة ي
العمانية ،في المبحث القادـ،
الحديث عف دكر القائد السياسي في عممية صنع السياسة الخارجية ي
العمانية.
باعتباره القائد السياسي كالصانع اخأكؿ لمسياسة الخارجية ي
العمانية ،فيك معاكف
 -0مجمس الوزراء 7كيضطمع مجمس الكزراء بدكر بارز في السياسية ي
لمسمطاف باعتباره السمطة التنفيذية في السمطنة التي يتكلى السمطاف رئاستيا .كتقع عمى عاتقو
رسـ كتنفيذ السياسة العامة لمدكلة ،بمكجب المادة ( )43مف النظاـ اخأساسي لمدكلة ،التي
تنص "يعاكف السمطاف في رسـ السياسة العامة لمدكلة كتنفيذىا مجمس الكزراء كمجالس
متخصصة".
كيعد مجمس الكزراء الييئة المنكط بيا تنفيذ السياسة العامة لمدكلة ،فيتكلى بكجو خاص
رفع التكصيات إلى جاللة السمطاف في اخأمكر االقتصادية ،كالسياسية ،كاالجتماعية،
كالتنفيذية ،كاإلدارية التي تيـ الحككمة(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)70:2016،
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كيمكف تحديد المياـ التي يتكالىا مجمس الكزراء في رسـ السياسة العامة لمدكلة كتنفيذىا
استنادان إلى ما جاء في النظاـ اخأساسي لمدكلة بما يأتي(المشاقبة:)111:2007،
أ .قسـ اليميف :كىك ما نصت عميو المادة ( )50مف النظاـ اخأساسي ،كبما يتضمنو القسـ مف
تعيدات يعد إشارة كاضحة إلى ما أككؿ إلى مجمس الكزراء مف صالحيات عمى المستكييف
الداخمي كالخارجي .كىك ما أكدتو المادة ( )52كذلؾ مف مسؤكلية مجمس الكزراء أماـ
اء كانت مسؤكلية تضامنية أك مسؤكلية فردية عف تنفيذ السياسة العامة لمدكلة.
السمطاف ،سك ن
ب .تنفيذ التشريعات ،كالمراسيـ ،كالمعاىدات ،كاالتفاقيات اإلقميمية كالدكلية كغير ذلؾ مما
ألتزمت بو الدكلة.
ج .اإلشراؼ عمى سير الجياز اإلدارم لمدكلة كمتابعة أدائو لكاجباتو كمف ضمنيا ك ازرة
الخارجية كالبعثات القنصمية كالدبمكماسية.
بناء عمى إرادة
د .ترؾ النظاـ اخأساسي الباب مفتكحان أماـ منح مجمس الكزراء الصالحيات ن
جاللة السمطاف أك بمقتضى أحكاـ القانكف.
ق .التدخؿ في القضايا الخارجية التي تنعكس آثارىا عمى اخأكضاع االقتصادية كالسياسية
كاالجتماعية لمدكلة.
باإلضافة إلى ما سبؽ ،ىناؾ عدد مف المياـ التي يقكـ بيا مجمس الكزراء كلـ يتـ
النص عمييا في النظاـ اخأساسي ،كمنيا مشاركة أعضاء المجمس في المؤتمرات كاالجتماعات
الدكلية ،كاستقباؿ الضيكؼ مف كزراء كسفراء الدكؿ اخأخرل كممثمي المنظمات اإلقميمية
كالدكلية ،كالقياـ بزيارات إلى الدكؿ اخأخرل تيدؼ إلى تعزيز التعاكف كترسيخ العالقات معيا.
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كىنا تجدر اإلشارة إلى أف السمطاف قابكس يتكلى رئاسة مجمس الكزراء ،كبالتالي فعمى
الرغـ مف أف الدكر الذم يؤديو مجمس الكزراء فيما يخص صناعة السياسية الخارجية ليس
بالدكر المحكرم الكبير؛ إال أف دكره اخأكبر يتمثؿ في العكف الذم يقدمو لجاللة السمطاف في
رسـ السياسات العامة لمدكلة كتنفيذىا ،باعتباره رئيسان لمجمس الكزراء كالسمطة التنفيذية.
 -0مجمس عمان 7كىك المجمس الذم يمثؿ السمطة التشريعية في سمطنة يعماف ،كيتبع نظاـ
الغرفتيف ،كيتككف مجمس يعماف مف مجمسي الدكلة كالشكرل ،فاخأكؿ يتـ تعييف أعضائو مف
قبؿ السمطاف ،كال يجكز بأم حاؿ مف اخأحكاؿ أف يزيد عدد أعضائو عمى عدد أعضاء مجمس
الشكرل ،أما اآلخر فيتـ انتخاب أعضائو مف قبؿ المكاطنيف .كيجتمع المجمسيف في جمسات
مشتركة يدعك إلييا جاللة السمطاف ،كتصدر تكصياتو بأغمبية أصكات اخأعضاء الحاضريف.
العمانية ،كيتـ
كيقكـ السمطاف بتعييف أعضاء مجمس الدكلة مف بيف أفضؿ الخبرات ي
اختيارىـ مف بيف الفئات اآلتية :الكزراء كككالء الك ازرات السابقكف ،كالسفراء السابقكف ،ككبار
القضاة السابقكف ،ككبار الضباط المتقاعدكف ،كالمشيكد ليـ بالكفاءة كالخبرة في مجاؿ العمـ
كاخأدب كالثقافة ،كأساتذة الجامعات كالكميات كالمعاىد العميا ،كاخأعياف كرجاؿ اخأعماؿ،
كالشخصيات التي أدت خدمات جميمة لمكطف ،كمف يرل جاللة السمطاف تعيينو عضكان
بالمجمس مف غير الفئات السابقة(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف .)116:2016،بينما ينتخب المكاطنكف
ممثمي كالياتيـ لعضكية مجمس الشكرل ،بحيث يتـ تمثيؿ كؿ كالية ال يزيد عدد سكانيا عمى
( )30000ثالثيف ألؼ بعضك كاحد ،أما الكاليات التي يزيد عدد سكانيا عمى ذلؾ فيمثميا في
المجمس عضكاف أثناف.
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كيتمتع مجمس يعماف بصالحيات رقابية كتشريعية ،كفقان لما منحو إياه النظاـ اخأساسي
لمدكلة ،فمف أبرز مياـ المجمس اقتراح مشركعات القكانيف ،كمناقشة مشركعات القكانيف التي
يقترحيا مجمس الكزراء ،كما يقع عمى عاتقو متابعة تنفيذ المشاريع التي تنفذىا الحككمة ،كسير
أعماؿ الحككمة ،كيحؽ لمجمس الشكرل استدعاء أم مف كزراء الخدمات لالستجكاب؛ إذ تنص
بناء عمى طمب مكقع مف خمسة عشر عضكان عمى اخأقؿ مف
المادة ( )58مكر انر(" )43يجكز ن
أعضاء مجمس الشكرل استجكاب أم مف كزراء الخدمات في اخأمكر المتعمقة بتجاكز
صالحياتيـ بالمخالفة لمقانكف ،كمناقشة ذلؾ مف قبؿ المجمس كرفع نتيجة ما يتكصؿ إليو في
ىذا الشأف إلى جاللة السمطاف" .كمف المالحظ ىذه الصالحيات في المجمؿ تتعمؽ بالسياسة
العامة لمدكلة في المجاؿ الداخمي.
أما صالحيات المجمس في السياسة الخارجية ،فتتركز في إبداء الرأم حكؿ ما يتعمؽ
بمشركعات االتفاقيات كالمعاىدات االقتصادية كاالجتماعية التي تنكم الحككمة تكقيعيا؛ إذ
تنص المادة ( )58مكر انر( )41مف النظاـ اخأساسي لمدكلة عمى" :تحاؿ مشركعات االتفاقيات
االقتصادية كاالجتماعية التي تعتزـ الحككمة إبراميا أك االنضماـ إلييا إلى مجمس الشكرل،
إلبداء مرئياتو كعرض ما يتكصؿ إليو بشأنيا عمى مجمس الكزراء التخاذ ما يراه مناسبان".
كىنا تجدر اإلشارة إلى أنو كعمى الرغـ مف أف مسيرة مجمس الشكرل في يعماف قد
مرت بمراحؿ عديدة ،تكسعت فييا اختصاصاتيا كصالحياتيا تدريجيان ،كلعؿ آخرىا كاف في
عاـ  ،2011حيث يمنح المجمس العديد مف الصالحيات التشريعية كالرقابية؛ إال أف دكره فيما
يخص صناعة السياسة الخارجية ما يزاؿ محدكدان ،كىك يقتصر في الكقت الحالي عمى الدكر
االستشارم فقط .فيقكؿ السمطاف قابكس حكؿ دكر المجمس في السياسة الخارجية" :يجب أف
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أككف صريحان ،خأنو لـ يحف الكقت بعد ،خأف السياسة الخارجية تحتاج إلى كعي أكثر ،كيجب
أف يتكفر كعي أكبر كأف تككف اخأمكر طبيعية ،فال نفرض شيئان أك نعمؿ شيئان قبؿ أف يككف
الكقت مناسبان كالظركؼ مييأة" (جريدة الخميج ،اإلمارات العربية المتحدة.)1985/1/20 ،
كفي ىذا السياؽ نجد أف السمطاف خالؿ افتتاحو لالنعقاد السنكم لمجمس يعماف
يستعرض الخطكط العريضة التي يسير عمييا المجمس ،كالسياسات العامة لمدكلة بما في ذلؾ
العمانية مف اخأحداث العالمية ،كالسياسة الخارجية التي تنتيجيا السمطنة حياليا ،كفي
المكاقؼ ي
ذلؾ ما يشير إلى أف لممجمس دك انر استشاريان ميمان فيما يخص صنع السياسة الخارجية
العمانية ،إال أف ذلؾ الدكر يظؿ محدكدان مقارنة بدكر المؤسسات اخأخرل.
ي
العماني،
العمانية نابعة مف المكركث التاريخي ي
كال بد مف اإلشارة إلى أف تجربة الشكرل ي
فعبر التاريخ كاف لممجالس االستشارية دك انر فاعالن في نكاحي الحياة االجتماعية كالسياسية
العمانية كافة ،كىك ما كرد في الفقرة الثالثة مف المادة ( )10مف النظاـ اخأساسي لمدكلة،
ي
المتعمقة بالمبادئ السياسية (إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائـ شكرل صحيحة نابعة مف تراث
الكطف كقيمة كشريعتو اإلسالمية ،معتزة بتاريخو ،آخذة بالمفيد مف أساليب العصر كأدكاتو).
العمانية بقكلو" :نحف لـ
كفي ىذا اإلطار يشير جاللة السمطاف قابكس إلى تجربة الشكرل ي
نستكرد تجربة أحد آخر أبدان ..ىذا الشيء يجب أف يككف مفيكمان ،فمف نستكرد تجربة بمد آخر
العمانية" (المصدر نفسو).
كنطبقيا ىنا ،فالتجربة يعمانية بحتة ،نابعة مف اخأصكؿ ي
 -1القوات المسمحة وأجيزة المخابرات 7كال يخفى اخأثر الذم تسيـ بو القكات المسمحة باعتبارىا
أحد اخأدكات اخأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية لمدكلة إلى جانب الدبمكماسية ،كىناؾ الكثير
مف اخأمثمة التي ال حصر ليا لمدكر الذم قامت بو القكات المسمحة في تنفيذ سياسة بمدانيا
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الخارجية ،كلعؿ المثاؿ اخأبرز عمى ذلؾ ىك الدكر الذم أدتو القكات اخأمريكية في تنفيذ
سياسات بمدىا في عدد مف المناطؽ ،مثؿ أفغانستاف كالعراؽ .ككذلؾ فيما يتعمؽ بالتحالفات
العسكرية التي تقكـ بيف دكلتيف أك أكثر ،حيث شكمت تمؾ اخأحالؼ ،كما زالت تشكؿ ،دك نار
بار انز في النظاـ العالمي خالؿ فترات طكيمة ،كلعؿ أبرز تمؾ اخأحالؼ التي عرفت بدكرىا
السياسي إلى جانب الدكر العسكرم لحمؼ الناتك كحمؼ كارسك.
كفيما يتعمؽ بدكر القكات المسمحة ال يعمانية فال بد مف اإلشارة إلى أف دكرىا في تنفيذ
العمانية محدكد ،كذلؾ لعدة أسباب؛ منيا أف طبيعة العقيدة العسكرية لمقكات
السياسة الخارجية ي
العمانية مصممة خأغراض دفاعية ترتبط بالدفاع عف أمف السمطنة كسيادتيا ،كلـ
المسمحة ي
تبنى عمى عقيدة قتالية ىجكمية ،ككذلؾ إليماف السمطنة بأف حؿ المشاكؿ مع الغير ينبغي أف
يتـ عبر التفاكض كالحكار بعيدان عف استخداـ القكة العسكرية.
حضكر في مناسبات عدة ،منيا عضكيتيا
العمانية
ان
كمع ذلؾ ،فإف لمقكات المسمحة ي
ضمف قكات درع الجزيرة ،كمشاركتيا في حرب تحرير الككيت عاـ .1991ككذلؾ مف خالؿ
مشاركتيا في التماريف العسكرية المشتركة مع القكات المسمحة لمعديد مف الدكؿ كالتي تقكـ
العمانية مع تمؾ الدكؿ.
بدكر ميـ في التعبير عف متانة العالقات السياسة ي
العمانية ،أسكة بأجيزة المخابرات
كفيما يخص أجيزة المخابرات ،فأف أجيزة المخابرات ي
العمانية،
في العالـ ،تيعد أحد المؤسسات التي تسيـ بشكؿ كبير في صناعة السياسة الخارجية ي
فمف المعمكـ أنيا مف أىـ اخأجيزة المسؤكلة عف جمع المعمكمات ،كتزكيد متخذ القرار بيا،
كيقع عمييا العبء اخأكبر في عممية صناعة السياسة الخارجية ،بؿ يعدىا البعض أىـ حتى
مف السياسة الخارجية ذاتيا ،فيقكؿ (الجنراؿ كلياـ دكنكفاف) ،مدير جياز المخابرات اخأمريكية
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أثناء الحرب العالمية الثانية ،كالمعركؼ بمكتب الخدمات االستراتيجية" :أف السياسة الخارجية
ال يمكنيا أف تككف أقكل مف ذلؾ اخأساس مف المعمكمات التي تيبنى عميو" في إشارة كاضحة
إلى

اخأىمية

البالغة

التي

تشكميا

أجيزة

المخابرات

في

مجاؿ

السياسية

الخارجية(مقمد.)258:1971،
 -2وزارة الخارجية 7مف المعمكـ أف ك ازرة الخارجية ىي اخأداة التنفيذية اخأكلى لسياسة بمدىا في
المجاؿ الخارجي ،كىي التي تمثؿ الدكلة في العالقات الدكلية ،كيقع عمى عاتؽ كزير الخارجية
إدارة الشؤكف الخارجية نيابة عف رئيس الدكلة ،أك تنفيذىا في الدكؿ التي يمارس فييا رئيس
الدكلة إدارة السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية.
كيعد الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة يعماف ىك الرئيس اخأعمى
ي
لمممثميف الدبمكماسييف ،كيتكلى مياـ عديدة بحسب قانكف السمكيف الدبمكماسي كالقنصمي ،كمنيا
العمؿ عمى تقكية الركابط بيف السمطنة كالدكؿ اخأخرل ،كتحضير مشركعات االتفاقيات
كالمعاىدات الدكلية ،كالعمؿ عمى المحافظة عمى الكثائؽ الدبمكماسية ،كاجراء المحادثات
الدبمكماسية كالمؤتمرات كالزيارات كالمفاكضات(العبرم.)36:1996،
العمانية في العالقات مع الدكؿ
كتشكؿ ك ازرة الخارجية الكجو الكاضح لمسياسة الخارجية ي
العمانية ،كمكاقفيا مف اخأحداث السياسية
اخأخرل ،في التعبير عف التكجيات السياسية ي
اإلقميمية كالعالمية .كىي التي تمثؿ السمطنة في المحافؿ كالمؤتمرات السياسية كفي المنظمات
اإلقميمية كالدكلية.
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كيظير أف الدكر الذم تقكـ بو ك ازرة الخارجية يعد اخأكثر كضكحان مف بيف المؤسسات
اخأخرل ضمف منظكمة صنع السياسة الخارجية لمدكلة ،كلعؿ ذلؾ يعكد لككف كزير الخارجية
ىك الممثؿ الرسمي لبمده فيما يتعمؽ بالشؤكف الخارجية ،كىي اخأداة الدبمكماسية المسؤكلة عف
تنفيذ السياسة الخارجية ،كلكف ذلؾ الدكر في تنفيذ السياسة ال ينفي الدكر الذم تمارسو كذلؾ
ك ازرة الخارجية في صناعة السياسة الخارجية ،فيي أداة لجمع المعمكمات كتزكيد متخذ القرار
بيا ،كأداة استشارية ميمة تسيـ في صناعة القرار السياسي ،كاعانة متخذ القرار.
 -3الخبراء والمستشارون 7يعد دكر الخبراء كالمستشاركف دك انر أساسيان كميمان في صناعة السياسة
الخارجية لمدكؿ ،كيقع عمى عاتقيـ تزكيد متخذ القرار السياسي باآلراء كالخبرات التي تعينو في
اختيار اخأمثؿ مف بيف البدائؿ المتاحة لمعالجة القضايا السياسية ،كيحيط السمطاف في يعماف
نفسو بعدد مف المستشاريف ،الذيف يمتمككف الخبرة في المجاؿ السياسي كالعالقات الدكلية.
كيتضح مما سبؽ أف السياسة الخارجية يقكـ عمى صناعتيا عدد مف المؤسسات كاخأجيزة،
كيتفاكت دكر كؿ منيا بحسب طبيعة النظاـ السياسي ،كحتى في اخأنظمة التي يتعاظـ فييا دكر
القائد السياسي في صناعة السياسة الخارجية ،نجد أف ىناؾ عدد مف المؤسسات التي تعينو في
تمؾ الميمة ،كال يقكـ كحده بصنع تمؾ السياسة.
كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لسمطنة يعماف ،فعمى الرغـ مف أف السمطاف ىك القائد اخأكؿ لمسياسة
الخارجية ،باعتباره رئيس الدكلة كرئيس السمطة التنفيذية ،كىك صاحب اإلسياـ اخأكبر في صياغة
العمانية ،إال أف عممية صنع السياسة الخارجية فييا تقكـ عمى عدة
مالمح السياسة الخارجية ي
مؤسسات كأجيزة تش ٌكؿ فيما بينيا منظكمة متكاممة ،تسيـ بدرجات متفاكتة في إخراج السياسة
الخارجية بالصكرة النيائية.
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المبحث الثالث
أثر القائد السياسي في عممية صنع السياسة الخارجية العمانية
يعد دكر القائد السياسي محكريان في رسـ كتكجيو السياسة الخارجية لبمده ،كيتعاظـ ىذا
الدكر في بمداف العالـ الثالث ،فعمى الرغـ مف أف السياسة الخارجية خأم دكلة ىي نتاج عمؿ و
عدد
مف المؤسسات المسؤكلة عف صناعتيا ،إال أف الدكر اخأكبر يقع عمى عاتؽ متخذ القرار ،كفي
بمداف العالـ الثالث فإف الزعيـ أك القائد السياسي تقع عمى عاتقو مسؤكلية اتخاذ الق اررات التي يراىا
مناسبة لتحقيؽ أىداؼ السياسة العميا لبمده.
كىنا يجد الباحث أنو مف الضركرم التطرؽ إلى عممية اتخاذ القرار ،كما يترتب عمييا مف
اختالفات ،في المعنى كالتطبيؽ ،عف عممية صنع القرار ،كبالتالي يتسنى لنا معرفة إلى أم مدل
تتماىى ىذه العممية ،أم عممية صنع القرار كاتخاذه ،مع الق اررات التي اتخذىا ،أك يمكف أف يتخذىا
السمطاف قابكس في استجابتو لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لسمطنة يعماف.
 معنى القرار والعوامل المؤثرة في اتخاذه7
غالبان ما يشار إلى القرار بأنو "تصكر مدرؾ لكضع ما يراد بمكغو أك تحقيقو ،أك ىك تصكر
مدرؾ لحالة مستقبمية يراد الكصكؿ إلييا .أما اتخاذ القرار فيقصد بو اختيار بديؿ محدد ،أك قرار
محدد ،مف بيف بدائؿ كق اررات عدة متنافسة باعتباره اخأكثر قبكالن لتحقيؽ ىدؼ ما ،أك أىداؼ
معينة"(فيمي.)75:2010،
فإذا كاف المقصكد باتخاذ القرار ىك اختيار اخأنسب مف بيف عدد مف البدائؿ المتاحة التي
تتسـ بعدـ اليقيف في نتائجيا؛ فإف ذلؾ ال يعني أف مف يتخذ القرار تكضع أمامو سمسمة مف
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البدائؿ؛ إذ أنو في السياسة الخارجية يككف عدد البدائؿ محدكدان ،كبذلؾ يككف جكىر اتخاذ القرار
ىك االختيار بيف عدد مف الممكنات ليس عمى أساس تجريدم ،إنما عمى أساس عممي مرتبط
بالظركؼ القائمة .كعمى ىذا يقصد باتخاذ القرار عمكمان التكصؿ إلى صيغة عمؿ معقكلة مف بيف
عدة بدائؿ متنافسة ،فكؿ الق اررات ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ بعينيا ،أك تفادم حدكث نتائج غير
مرغكب فييا(مقمد.)249:1971،
كعند الحديث عف دكر القائد السياسي في تكجيو السياسة الخارجية لبمده ،أك الكحدة الق اررية
المسؤكلة عف اتخاذ القرار السياسي الخارجي ،ال بد مف اإلشارة بدايةن إلى الفرؽ بيف العمميتيف
المعنيتيف بإنتاج السياسية الخارجية كىما( :عممية صنع السياسة الخارجية ،كعممية اتخاذ القرار)
فعمى الرغـ مف أنيما عمميتاف مترابطتاف ،إال أف ىناؾ جممة مف الفكارؽ الجكىرية بينيما تتمثؿ في
ثالثة مستكيات كفقان لما يأتي(فيمي:)78.77:2010،
 .0المستوى الوظيفي 7ضمف ىذا المستكل تختص عممية صنع القرار بآلية تككيف القرار
كصياغتو ،أك كظيفة اخأجيزة كالمؤسسات التي تسيـ في تككينو أك تشكيمو .أما عممية اتخاذ
القرار فإنيا تختص بآلية انتقاء القرار كاختياره بعد تش ٌكمو.
 .0المستوى البنيوي 7كفيو تككف عمميو صنع القرار نتاج بنية مؤسساتية تعكس جيدان جماعيان
تشترؾ فيو أجيزة كمؤسسات عدة تسيـ كؿ منيا ،بحسب اختصاصيا ،في عممية صنع
القرار .أما عممية اتخاذ القرار فإنيا تنحصر في مجمكعة ضيقة مف اخأشخاص يتربعكف عمى
قمة السمطة .كغالبان تنحصر مسؤكلية اتخاذ قرار معيف مف ضمف مجمكعة مف الق اررات ،أك
ترجيح بديؿ محدد مف بيف مجمكعة بدائؿ بشخص كاحد ىك الزعيـ أك القائد السياسي.
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 .0المستوى المرحمي 7كفي ىذا المستكل تككف عممية صنع القرار سابقة عمى عممية اتخاذ
القرار؛ إذ إف اخأكلى (صنع القرار) تميد لمثانية (اتخاذ القرار) ،كالعممية الثانية تعد امتدادان
لألكلى كاستكماالن ليا.
كتمر عممية اتخاذ القرار ،أك عممية اختيار بديؿ مف بيف عدة بدائؿ ،بعدد مف المراحؿ
المتسمسمة بدءان مف نشأة الحافز الذم يتطمب اتخاذ قرار حيالو ،كصكالن إلى تنفيذ القرار الذم تـ
اختياره مف ضمف البدائؿ المتاحة .كيمكف تحديد مراحؿ عممية اتخاذ القرار عمى النحك
اآلتي(سميـ:)476:1998،
 .0نشأة الحافز 7فالحافز ظاىرة مكضكعية مستقمة عف إدراؾ صانع القرار ،كلكنو يش ٌكؿ نقطة
البداية لعممية اتخاذ القرار.
 .0إدراك صانع القرار لمحافز 7ال يكفي نشأة الحافز لكي تبدأ عممية اتخاذ القرار ،فما لـ يدرؾ
صانع القرار ىذا الحافز فمف يككف لو أم تأثير .كعميو؛ فأف عممية اتخاذ القرار تعتمد عمى
إدراؾ صانع القرار لمحافز الخارجي ،كدقة المعمكمات التي تصؿ إليو ،كما تعتمد عمى
اخأىداؼ التي يحمميا ذلؾ الحافز لصانع القرار ،أك التيديدات التي تنتج عنو.
 .0مرحمة جمع المعمومات عن الحافز 7بعد مرحمة إدراؾ الحافز تبدأ عممية البحث عف
المعمكمات المتعمقة بو ،كاليدؼ مف ىذه العممية ىك استيضاح أبعاد الفرص أك التيديدات
التي خمقيا الحافز ،كىي ميمة تقاكـ بيا أجيزة كمؤسسات متخصصة في جمع المعمكمات.
 .1مرحمة تفسير المعمومات 7فال يكفي إدراؾ صانع القرار لمحافز كالمعمكمات كأساس التخاذ
القرار بؿ يتعيف تفسير تمؾ المعمكمات كتقييميا كربطيا ببعضيا لمكصكؿ إلى صكرة كاضحة
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متكاممة .كىنا يظير الدكر العقائدم لمتخذ القرار ففي ضكء ذلؾ قد يقبؿ تمؾ المعمكمات أك
يرفضيا حتى كلك كانت صحيحة ،مالـ تكف المعمكمات شديدة الكضكح بحيث ال تدع مجاالن
لمتصكر الذاتي.
 .2مرحمة اتخاذ القرار 7كتأتي ىذه المرحمة بعد تحديد الحافز كجمع المعمكمات حكلو كالكصكؿ
إلى تقييـ صحيح لمفرص المتاحة كالمخاطر القائمة أك المحتممة؛ إذ يتـ اختيار بديؿ مف بيف
عدة بدائؿ مطركحة ،مف خالؿ عممية عقالنية تكازف بيف المنافع المراد تحقيقيا ،كالخسائر
التي يفترض تجنبيا ،أك مف الممكف تكبدىا.
ككأم عممية تعتمد عمى عدد مف العناصر كالتفاعالت كتتـ في كسط عممي؛ فإف عممية
اتخاذ القرار السياسي تتأثر بعدد مف العكامؿ تككف دافعان نحك انتقاء بديؿ معيف مف بيف البدائؿ
المتاحة ،كيمكف إجماؿ ىذه العكامؿ المؤثرة في ثالثة أبعاد رئيسية(فيمي:)79.78:2010،
 .0البيئة الخارجية :بكؿ أبعادىا كحقائقيا كضغكطيا كمؤثراتيا ،كتضـ مجمكعة القكل اإلقميمية
كالدكلية المؤثرة ،كالتي ليا عالقة بالمكقؼ الذم يراد اتخاذ قرار بشأنو .كالمالحظ أنو كمما زاد
ضغط البيئة الخارجية قمت إمكانيات التصرؼ كتناقصت الخيارات المطركحة أماـ صانع
القرار ،كبالعكس كمما قمت ضغكط البيئة الخارجية زادت فرص الخيارات كتعاظمت المنافع
المراد تحقيقيا.
 .0البيئة الداخمية 7تضـ كؿ المعطيات المتعمقة بجغرافية الدكلة كارثيا الفكرم كالحضارم،
كعدد سكانيا كدرجة نمكىا كتطكرىا االقتصادم ،إضافة إلى طبيعة تركيب نظاميا السياسي
كأيدكلكجيتيا كفمسفتيا السياسية كالرأم العاـ المحمي كاخأحزاب السياسية كجماعات المصالح
كمؤسسات صنع القرار فييا ،إذ إف كؿ ىذه العكامؿ تؤثر عمى عممية اتخاذ القرار.
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 .0البعد الذاتي لمزعيم السياسي :كىي العكامؿ السيككلكجية التي تشمؿ الصفات كالعكامؿ
الشخصية لمتخذ القرار ،مثؿ القيـ كالمعتقدات كالمشاعر كتركيبتو الشخصية ،إف إدراؾ القائد
السياسي لمحافز الخارجي الذم يتعامؿ معو ،كيككف بصدد اتخاذ قرار بشأنو ،يتأثر كالى حد
بعيد ،بمنظكمة القيـ كالمعتقدات التي يحمميا كيؤمف بيا ،ككذلؾ عكامؿ تنشئتو االجتماعية،
كمستكل ثقافتو كخبرتو السياسية ،كطبيعة أفكاره كتصكراتو المسبقة ،كدرجة انحيازه كتحزباتو
الشخصية .كعمى ىذا فإف القائد السياسي يتعامؿ مع معطيات البيئة الخارجية كفقان لطبيعة
مككنات شخصيتو الفكرية ،كعكامؿ بنائو النفسية كالثقافية ،كتجربتو التاريخية.
 الدور الفاعل لمسمطان قابوس في السياسة الخارجية العمانية7
كانطالقان مف أىمية عامؿ الشخصية لمقائد السياسي بالنسبة لعممية اتخاذ القرار ،نجد أف
السياسية الخارجية لسمطنة يعماف ال يمكف تناكليا بأم حاؿ مف اخأحكاؿ بمعزؿ عف الدكر البارز
لمقائد السياسي الذم يتمثؿ في السمطاف قابكس بف سعيد ،بؿ يكاد يككف مف االستحالة كجكد أم
مكقؼ يعماني يتعمؽ بالسياسة الخارجية دكف أف يحمؿ قد انر مف مالمح التأثر بعامؿ شخصية
السمطاف قابكس.
كبالنظر إلى طبيعة النظاـ السياسي في سمطنة يعماف يظير الدكر المحكرم الذم يضطمع
بو السمطاف قابكس عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي" ،فالسمطاف بال شؾ ىك السمطة العميا
المطمقة في البالد ،كىي سمطة محترمة كمبجمة .إف كممتو ىي القانكف ،كىك كعاىؿ بالمعنى
اخأصمي لمكممة ،مسؤكؿ فقط أماـ نفسو ،كلكنو يأخذ المسؤكلية عمى عاتقو بجدية ،أكثر مف أكلئؾ
الذيف يخضعكف لمقانكف" (أبكدية.)22:1998،
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كنظ انر لككف دكر القائد السياسي في رسـ السياسة الخارجية يتجمى مف خالؿ تركيبتو
السيككلكجية ،كصفاتو الشخصية ،كتنشئتو االجتماعية ،كمنظكمة القيـ كالمعتقدات كالتصكرات
الشخصية كما سبقت اإلشارة إليو ،فإف دراسة مدل تأثير السمطاف قابكس عمى السياسة الخارجية
العمانية ،كالق اررات التي يتخذىا بشأنيا ،تتجسد في ثالثة أبعاد أساسية كىي :التنشئة االجتماعية،
ي
كالمزايا كالصفات الشخصية ،كعقائد القائد السياسي في مجاؿ السياسة الخارجية.
 أولً 7التنشئة الجتماعية والسياسية 7كلد السمطاف قابكس بمدينة صاللة في محافظة ظفار جنكب
يعماف في  /18شكاؿ ،1359 /المكافؽ  /18نكفمبر ،1940 /كىك االبف الكحيد لمسمطاف سعيد بف
كيعد السمطاف الثاني عشر مف أسرة البكسعيد ،كالثامف الذم ينحدر رأسان مف اإلماـ أحمد بف
تيمكر ،ي
سعيد المؤسس اخأكؿ لدكلة البكسعيد في عاـ .1744
كقد تمقى السمطاف الشاب تعميمو االبتدائي في المدرسة السعيدية في صاللة ،كما درس
المغة العربية كالعمكـ الدينية كالتاريخية عمى أيدم أساتذة متخصصيف تـ اختيارىـ مف قبؿ كالده.
كفي عاـ  1958أرسمو كالده إلى المممكة المتحدة حيث كاصؿ دراستو في إحدل المدارس الخاصة
في "سافكؾ" ،التحؽ بعدىا في عاـ  1960باخأكاديمية العسكرية الممكية "سانت ىيرست" ،حيث
أمضى فييا عاميف ،كىي المدة المقررة لمتدريب ،درس خالليا العمكـ العسكرية كتخرج منيا برتبة
"مالزـ ثاف" ،ثـ التحؽ بالفكج االسكتمندم المسمى بفكج الكاميركف المرابط في ألمانيا االتحادية
آنذاؾ لمدة ستة أشير مارس خالليا العمؿ العسكرم ،بعدىا عاد مرة أخرل إلى المممكة المتحدة
حيث تمقى تدريبان في أسمكب اإلدارة في الحككمة المحمية ىناؾ .قاـ بعدىا بجكلة استطالعية في
عدد مف الدكؿ استغرقت ثالثة أشير ،عاد بعدىا إلى سمطنة يعماف في عاـ (1964ك ازرة اإلعالـ،
يعماف.)1996:76/1996،
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كيشير جاللة السمطاف قابكس إلى دكر التنشئة التي تالقيا في تككيف شخصيتو حيث
يقكؿ" :ىناؾ بالطبع الكثير مف المؤثرات التي تؤثر عمى الشاب كىك يتقدـ إلى مرحمة النضج،
كبالنسبة لحالتي كاف إصرار كالدم عمى د ارسة ديني كتاريخ كثقافة بالدم ،لو عظيـ اخأثر في
تكسيع مداركي ككعي بمسؤكلياتي تجاه شعبي كاإلنسانية عمكمان ،ككذلؾ استفدت مف التعميـ
الغربي ،كخضعت لحياة الجندية .كأخي انر كاف لدم الفرصة مف االستفادة مف قراءة اخأفكار السياسية
كالفمسفية لمعديد مف مفكرم العالـ المشيكريف ...ككانت ميزتي عمى غيرم أني كاظبت طكاؿ عدة
سنيف عمى قراءة المصنفات السياسية كالفمسفية لمكثير مف أبرز المفكريف في العالـ ،بالطبع في
بعض الحاالت لـ أكف مكافقان عمى اخأفكار التي طرحكىا ،إال أف عدـ المكافقة كانت بحد ذاتيا أم انر
قيمان لتطكير آرائي الناجزة ،كلالعتراؼ بضركرة مراعاة جميع جكانب القضية"( Middle East
 ،Policyإبريؿ .)1995/كىكذا نجد أف الجكانب الفكرية كالثقافية لمسمطاف قابكس ،إضافة إلى
إتقانو لمعمـ كالفف العسكرم ،أىمتو ليككف قائدان سياسيان يمتمؾ الخبرة كالتجربة التاريخية.
 ثانياً 7المزايا والصفات الشخصية 7كاف لمصفات الشخصية التي يتحمى بيا السمطاف قابكس أثر
بالغ في قيادتو لمسياسة الخارجية ،فعمى الرغـ مف اخأىمية البالغة لممعرفة كاالطالع بالنسبة لمزعيـ
السياسي ،إال أف تمؾ المعرفة ال يمكف أف تترجـ إلى كاقع مممكس مالـ تكف مستندةن إلى صفات
شخصية كبراعة في ترجمتيا إلى أرض الكاقع .كيمكف اإلشارة إلى أىـ تمؾ الصفات التي ساىمت
في تككينو كقائد سياسي عمى النحك اآلتي:
 .0الواقعية والتزان 7مف أبرز الصفات التي لقيت اىتمامان مف قبؿ الكتاب الذيف تناكلكا شخصية
السمطاف قابكس كانت صفة التكازف كالعقالنية ،فقد كرد ىذا االنطباع في كتابات الكثير ممف
أشاركا لمتكازف كالحصافة في السياسة الخارجية ،كمياراتو كقائد سياسي ،كصؼ بأنو حاكـ
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مكىكب كمفكر عصرم لسياسة حصيفة كمعتدلة .كلقد كانت الحكمة كالتعقؿ طريقة اتخاذ
ق ارراتو ،كساىمت ىذه الحكمة في دفعو إلى الكسطية؛ إذ أدرؾ أف لكؿ شيء جانبو الجيد
كاآلخر الردمء ،كأف عمى المرء أف يجد طريقان كسطان(أبكدية.)28:1998،
كتتضح ىذه الخاصية التي يتحمى بيا السمطاف قابكس ،كالتي يتخذ منيا مبدأ في مجاؿ
العالقات الخارجية ،مف خالؿ قكلو بتاريخ " :1982/11/18كعمى مستكل منطقتنا العربية ،فقد
نادينا في الماضي إلى اتباع سياسة التعقؿ ،كدعكنا قادة المنطقة إلى فيـ حقيقة التكازنات بيف
القكل السياسية كاالقتصادية الدكلية ،كمف ثـ التعامؿ معيا بحكمة كاتزاف بما يحقؽ المصالح
الحيكية لشعكب أمتنا العربية ،كقد أثبتت أحداث ىذا العاـ في الشرؽ اخأكسط صدؽ كصحة ما
دعكنا إليو"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)2011:158/2010،
 .0الصراحة والوضوح 7يكصؼ السمطاف قابكس بأنو مف أكثر الح ٌكاـ كضكحان كصراحةن ،فيك يعبر
عف آرائو بكؿ كضكح كدكف مجاممة ،حيث ييشار إلى أف "مكاقفو العمنية تنسجـ مع ما يؤمف بو
كيدعك إليو ،فميس لديو حديث بالغرؼ المغمقة كحديث آخر عف المشكمة نفسيا لمتصريحات
الرسمية كاخأحاديث العمنية .أليست ىذه ظاىرة عربية تستحؽ التسجيؿ في عالمنا العربي الذم
ترجع معظـ مآسيو إلى أف عديدان مف حكامو يعمنكف غالبان ماال يؤمنكف بو ،كيؤمنكف غالبان بما ال
يعمنكنو؟ (جريدة اخأىراـ ،القاىرة.)1985/1/20،
كعمى الرغـ مف المتاعب كالصعكبات التي قد تجمبيا الصراحة ،في بعض اخأحياف،
كخاصة فيما يتعمؽ بالمكاقؼ مف السياسة الخارجية ،إال أف السمطاف قابكس يصر عمييا كصفة
أصيمة ،كمنياج عمؿ يتخذه خالؿ التعامؿ مع اآلخريف حيث يقكؿ في ىذا اإلطار" :إذا كاف لي
أ ف أقكؿ الحقيقة فأنني أقكؿ :إف طريقنا ىي طريؽ الصراحة ،كىنا في جميع معامالتنا نتكخى
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ٌأال نمؼ كندكر ،كأف نككف صريحيف ،كلك أف ىذه الصراحة تجمب لنا بعض المتاعب ..إف
اإلنساف يجب أف يككف مخمصان في قكلو كعممو ،كال أقكؿ ىذا بمعنى أف بقية الدكؿ العربية أك
بقية االخكة ليست لدييـ الصراحة كاإلخالص أبدان؛ كلكف المسألة أننا أحيانان نتعدل حدكد
الدبمكماسية التقميدية ،كنقكؿ كممتنا بدكف أف نأخذ كنعطي فييا"(صحيفة البالد
السعكدية.)1987/1/7،
 .0العمل الجاد 7يقع عمى عاتؽ السمطاف القياـ بالكثير مف المياـ ،فقائمة الميمات التي يتكالىا
تعطي فكرة عف حجـ اخأعماؿ التي تقتضي ق اررات يكمية منو ،يقكؿ كزير ديكاف البالط
السمطاني" :تكضع أماـ صاحب الجاللة كميات ىائمة مف الكثائؽ (مراسيـ ،كأكامر ،كأكراؽ
اعتماد ،كشيادات تقميد الجكائز) ،كيؤجؿ بعض المسائؿ لمرة ثانية أك ثالثة .كما يميز جاللتو
ىك اتخاذ القرار المتزف ،كلكف إذا اقتضى اخأمر االستعجاؿ فيعطى اخأكلكية المطمكبة .كالالفت
لمنظر أنو يؤشر عمى كؿ كاحدة منيا تقريبان(الكثائؽ) ،حتى أنو يصحح اخأخطاء المغكية ،كيرسـ
دكائر حكؿ الكممات غير المفيكمة كيطمب تكضيحيا ،كفي معظـ الحاالت يسجؿ السمطاف
تعميمات كأكامر عمى الرسائؿ ،كتجرم متابعة التنفيذ"(بميخانكؼ.)314.313:2005،
كانعكست ىذه الجدية لدل جاللة السمطاف عمى ساعات العمؿ ،فميس لو سكل العمؿ
مساء ،كنظ انر لترأسو مجمس
الذم يبدأ الساعة التاسعة صباحان كال ينتيي إال في الساعة الثامنة
ن
الكزراء فيك يعقد اجتماعات مستمرة مع الكزراء كالمستشاريف إلى كقت متأخر مف الميؿ ،كقيؿ
فيو" :إ نو أكثر ممكؾ العصر النادريف ،حكيـ ككريـ كذك عزـ ثابت كحيكم في أدائو
لعممو"(السعيديف.)145:2007،
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 .1اإلشراف المباشر والمتابعة 7كثي انر ما ييشار إلى السمطاف بأنو يحمؿ العمؿ الذم يقكـ بو عمى
محمؿ الجد ،كيقكـ بو عمى الكجو اخأكمؿ ،كيشرؼ بنفسو عمى كؿ شيء ،لدرجة كصؼ فييا
مف اخأكركبييف أنو (سستك الخامس) ،كيفعؿ مثمما كاف يفعؿ ذلؾ البابا اخأسطكرم؛ إذ يتجكؿ
ليالن متخفيان مف دكف حاشية لالطمئناف عمى كؿ شيء ،كيقكـ السمطاف بزيارات مفاجئة ليرل
سير العمؿ بنفسو(أبكدية.)32:1998،
كقد أشار السمطاف قابكس إلى أىمية متابعة نتائج أم عمؿ عمى الرغـ مف أنو يجب أف
يككف نتاج دراسة عميقة ،عندما قاؿ مخاطبان أعضاء المجمس االستشارم بتاريخ :1981/11/3
"نرفض اخأخذ بمذاىب كأنظمة الطفرة ،كنؤثر أسمكبنا الكاقعي في التفكير كالتطبيؽ ،بعد أف أثبتت
مسيرتنا صحتو كجدكاه ،كنحف ال نخطك إال بعد دراسة عميقة كقناعة تامة .كحيف نمارس العمؿ
فأننا نراقب كنرل النتائج"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)148 :2010،
 .2الذكاء والذوق 7ذكر المتحدثكف عف شخصية السمطاف صفة الذكؽ إلى جانب الذكاء ،ككرركا
ذكر ىذه الصفة ،كجاء مثالن في كصؼ شخصيتو" :صاحب شخصية قكية كذكاء نادر ،كما أف
السمطاف ييمدح ذكقو في المعمار" .ككرد عمى لساف آخر عف ىذه الصفة" :يعتبر السمطاف
قابكس ذا ذكاء سياسي فيما يتعمؽ بالشؤكف الخارجية أكثر مف جيرانو"(السعيديف.)145:2007،
كلعؿ ىذه الصفات ىي اخأبرز التي أشار إلييا الكتاب الذيف تناكلكا شخصية السمطاف
العماني .كىي بال شؾ
قابكس ،كأسيمت بشكؿ كبير في تحديد مالمح ىكية الزعيـ السياسي ي
صفات نابعة مف صميـ تككينو المعتمد عمى البيئة التي نشأ بيا ،كمف االعتزاز بالديف اإلسالمي
العمانية العربية .كقد يككف الكاتب الركسي (سيرجي بميخانكؼ) أفضؿ مف
كالتاريخ كالحضارة ي
يي ٍجمؿ صفات السمطاف قابكس عندما يقكؿ" :ما أف ترل السمطاف كتسمعو شخصيان حتى تدرؾ بمزيد
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مف العمؽ طبيعة سياستو .فيذه الشخصية المبدعة الالمعة تضفي عمى كؿ ما تمارسو صفة مف
الخالؽ .كجكالتو السنكية التي تشكؿ فصكالن رائعة لمتكاصؿ مع الشعب ،كعممياتو
اإلبداع النافذ ٌ
الحربية الخاطفة التي تثير منتيى اإلعجاب؛ لجمعيا بيف الخفة كالقدرة كالدقة كالجرأة ،ككذلؾ
خطكاتو كمركنتو المدىشة التي تجسد فاعمية الحدس الدبمكماسي في السياسة الخارجية ،كؿ ذلؾ
يجسد طبيعة السمطاف الثرية التكاقة إلى الفعؿ كالعمؿ"(بميخانكؼ.)312:2005،
العماني مف
 ثالثاً 7عقائد القائد السياسي في مجال السياسة الخارجية 7انطمؽ القائد السياسي ي
عقائد ثابتة خالؿ تعاطيو مع السياسة الخارجية ،كخاصة في اإلطار اإلقميمي الخميجي كالعربي،
العمانية اتجاه
كيمكف التعرؼ عمى ىذه العقائد مف خالؿ المكاقؼ التي اتخذتيا السياسة الخارجية ي
العديد مف اخأحداث في المنطقة ،كيمكف اإلشارة إلى أىـ تمؾ العقائد التي ركز عمييا القائد السياسي
(السمطاف قابكس) في مناسبات متعددة ،فيما يأتي:
 -0التعاون اإلقميمي 7انتبو السمطاف قابكس منذ كقت مبكر إلى ضركرة التعاكف بيف الدكؿ المطمة
عمى الخميج؛ كذلؾ نظ انر لألىمية التي تحظى بيا ىذه المنطقة عمى مستكل العالـ ،لذلؾ فقد
دعا إلى تكحيد الجيكد مف قبؿ الدكؿ اخأطراؼ نحك إيجاد أسس متينة كقاعدة لمنطمؽ التعاكف
في المجاالت كافة بيدؼ تحقيؽ االستقرار كالتنمية في المنطقة.
العمانية،
كمف ىذا المنطمؽ ،كبيذا الفيـ العميؽ الكاعي بحدكد الدكر كالمسؤكلية ي
استضافت مسقط الدكرة الرابعة لمؤتمر كزراء خارجية الدكؿ الثماف المطمة عمى الخميج ،بما فييا
العراؽ كايراف ،في  25نكفمبر ،1976ككاف كزراء خارجية تمؾ الدكؿ قد اتفقكا عمى االجتماع
في مسقط خالؿ مشاركتيـ في اجتماعات كزراء خارجية الدكؿ االسالمية في اسطنبكؿ منتصؼ
عاـ .1976
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العمانية الكاقعية المؤمنة بصيغة العمؿ
كأماـ المؤتمر حدد السمطاف قابكس كجية النظر ي
الجماعي لمحفاظ عمى اخأمف في الخميج؛ حيث أكد عمى أف "منطقتنا بحاجة إلى كضع أسس
متينة كصمبة تتفؽ عمييا اخأطراؼ المعنية كافة كقاعدة لمنطمؽ التعاكف فيما بينيا في المجاالت
كافة ،بيدؼ االستقرار كتأميف أكبر قدر مف التنمية كالتطكر مف أجؿ رفاىية شعكبنا ...أف
سمطنة يع ماف تؤكد عمى أىمية التفاىـ لمكصكؿ إلى صيغة متفؽ عمييا لمتعاكف بيف دكؿ
منطقتنا"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)105:2010،
كمع أف ذلؾ االجتماع ل كزراء خارجية الدكؿ الثماف لـ يتمخض عف نتائج عممية ،بسبب
العرؽ كالمممكة العربية السعكدية ،كعدـ
ركاسب الشؾ كالتنافس المتبادؿ بيف كؿ مف إيراف ك ا
االتفاؽ عمى ماىية التيديد اخأساسي لألمف في الخميج؛ إال أف المؤتمر كشؼ بكضكح الرؤية
ال يعمانية ،كاستعدادىا لمعمؿ الجماعي لحفظ اخأمف في الخميج بالتعاكف مع جميع الدكؿ العربية
المطمة عميو(المكافي .)275.274:2010،كفي سياؽ ىذه الرؤية سعت سمطنة يعماف باستمرار
إلى التكصؿ لصيغة عمؿ مشتركة مع دكؿ الخميج ،حتى أسفرت عف تأسيس مجمس التعاكف
لدكؿ الخميج العربية في عاـ .1981
كتعتز سمطنة يعماف بالعمؿ الخميجي المشترؾ ضمف إطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية ،كيشير السمطاف قابكس إلى ىذه القناعة عندما يقكؿ" :أف المجمس لو نمط كجكد،
كمرئيات كاتفاقات ،ككؿ ما ىناؾ أف عمى كؿ بمد عضك أف يحافظ عمى خصكصياتو تحت
جناحو كعمى سيادتو ،حتى يحقؽ ربطان مشتركان لمصالح المنطقة .ىذا التجمع معكؿ عميو الكثير
كالتكامؿ االقتصادم كالصناعي ،كأعتقد أنو مستمر في أداء ىذا الدكر .كمع تجذر ثقافة
التعاكف سيزداد المجمس أىمية .كال يمكف أال يكتمؿ ىذا العقد ،في الكقت الذم يتحدث فيو العالـ
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في كؿ أصقاع الدنيا ،ىذه ست دكؿ متجانسة كمتآلفة ،كلدييا ثركات مجزية ،كال أعتقد أنيا
ستتباعد عف بعضيا في كقت تجتاح فيو العكلمة كؿ العالـ" (جريدة السياسة الككيتية،
.)2006/2/11
 -0إقامة العالقات مع دول العالم كافة عمى أساس الحترام المتبادل 7كتظير نتيجة ىذا التكجو
كاضحةن مف قبؿ السمطاف قابكس ،كذلؾ مف خالؿ حرصو عمى إقامة عالقات طبيعية مع دكؿ
العالـ كافة ،فمنذ تكليو مقاليد الحكـ في السمطنة عاـ  1970كضع السمطاف عمى عاتقة إخراج
البالد مف حالة العزلة التي كانت تعانييا ،ففي خريؼ عاـ  1971كانت يعماف قد استعادت
مكانتيا في اخأسرة الدكلية ،ففي 29سبتمبر أصبحت عضكان في جامعة الدكؿ العربية ،كفي
7أكتكبر صارت عضكان في الجمعية العامة لألمـ المتحدة بإجماع اخأسرة الدكلية ما عدا اليمف
الجنكبي .كلـ يأت عاـ  1975إال ككاف التمثيؿ السياسي كالقنصمي لمسمطنة قد كصؿ إلى
ثالثيف دكلة حكؿ العالـ(عرب.)308:2013،
كقد عبر السمطاف عف ىذا التكجو بعد إقامة عالقات دبمكماسية مع االتحاد السكفيتي،
كأكضح أف إقامة العالقات مع دكؿ العالـ كافة ىي مف صميـ عقائد صانع القرار السياسي
العماني ،كلكف الرغبة في إقامة مثؿ تمؾ العالقات ليست عمى حساب االستقاللية في القرار
ي
العمانية ،بؿ يجب أف تقكـ
كفي التكجو السياسي ،التي تيعد سمة أساسية مف سمات السياسة ي
عمى مبدأ االحتراـ المتبادؿ ،عندما قاؿ خالؿ مؤتمر صحفي في عاـ " :1985نحف نريد أف
نصادؽ كؿ شعكب العالـ كيككف لنا عالقات معيا ،كلكف ىناؾ أسسان يجب أف تككف أكالن
كاضحة لدل مف يريد أف يمد يده لنا ،كىذه معركفة ،كسياسة السمطنة الخارجية تقكـ عمى
االحتراـ المتبادؿ كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ..،كال شؾ أف يعماف دائمان كأبدان تريد أف
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يككف ليا صداقة مع جميع شعكب العالـ ،كأنا قمت في كقت مف اخأكقات أنني أريد أف أنظر
بعماف"(مؤتمر صحفي لمسمطاف قابكس بتاريخ
إلى خارطة العالـ كال أجد بمدان ال تربطو صداقة ي
.)1985/10/22
 -0التوازن في العالقات مع القوى الدولية 7حرص السمطاف قابكس منذ تكليو مسؤكلية قيادة
العمانية عمى إقامة العالقات مع القكل الدكلية كافة عمى أساس مف الحرص عمى عدـ
السياسة ي
الميؿ إلى طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر؛ كذلؾ بيدؼ تجنيب المنطقة تبعات االستقطاب
الى جانب أحدل اقطاب القكل في العالـ.
فخالؿ الحرب الباردة رأل السمطاف قابكس أف كجكد قكة كاحدة كبيرة في المنطقة يش ٌكؿ
حالة مف عدـ التكازف ،كاذا كاف لالتحاد السكفيتي كجكد كبير في المنطقة فإف ىذا ينشئ عدـ
تكازف ،كلذلؾ فقد أعطى السمطاف تسييالت لمكاليات المتحدة ،حيث يقكؿ" :أنا أعتقد أف كجكد
قكة مف القكل العظمى في المنطقة كعدـ كجكد القكل اخأخرل ينشئ عدـ تكازف ،كلما كجدنا أف
تكاجد الركس بحد كبير في المنطقة ،رأينا أف الكفة يجب أف ال تككف في جانب كاحد"( جريدة
الخميج ،اإلمارات.)1986/1/11،
كىنا يجب اإلشارة إلى أف اتفاؽ عاـ  1980اقتصر عمى منح تسييالت عسكرية
لمقكات اخأمريكية عند الحاجة كبمكافقة يعمانية ،كذلؾ في حاؿ كجكد تيديد مباشر ال يمكف
لعماف رده بمفردىا ،كال تتضمف التسييالت منح أية قكاعد لمكاليات المتحدة في يعماف كال تتيح
ي
ليا كجكدان دائمان فييا .كقد كاف السمطاف قابكس كاضحان جدان في رفضو إقامة قكاعد عسكرية
أمريكية عمى أرض يعماف ،كما رفض تجكؿ الجنكد اخأجانب حكؿ المكاف عندما قاؿ" :أنا ال
مياؿ إلى قبكؿ ىذا اخأمر مف ناحية سياسية ،كأنو مف حقيـ أف ال يتجكؿ
أعتقد أف شعبي ٌ
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الجنكد اخأجانب حكؿ المكاف ،فالسفينة قد تأتي في زيارة مرة أخرل كلكف ليس الجنكد .أنا لف
أسمح أبدان بقكاعد ...إذا كاف لديؾ قكاعد فأنت نفسؾ قد أصبحت ىدفان لمكاجية الدكؿ
العظمى ،كنحف ال نريد لبالدنا أف تصبح ساحة حرب لمدكؿ العظمى"(أبكدية.)90:1998،
كحتى بعد إقامة العالقات الدبمكماسية مع االتحاد السكفيتي في عاـ  ،1985حرصت
السمطنة عمى االحتفاظ بقدر كبير مف التكازف في العالقات التي تربطيا مع القطبيف الشرقي
المتمثؿ في االتحاد السكفيتي ،كالغربي كالمتمثؿ في الكاليات المتحدة اخأمريكية ،كذلؾ عمى
الرغـ مف أف االتحاد السكفيتي كاف قبؿ ذلؾ ىك الداعـ اخأكبر لميمف الجنكبي ،الذم ش ٌكؿ
خطر عمى السمطنة في بداية سبعينيات القرف العشريف مف خالؿ دعمو لحركة التمرد المسمحة
ان
في جباؿ ظفار.
العمانية
كفي نياية ىذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف السياسة الخارجية ي
معتمدة عمى ثكابت أساسية كمبادئ رئيسة تنطمؽ منيا في تعامميا مع الدكؿ اخأخرل ،كعمى الرغـ
مف الصعكبة في تحقيؽ المصالح ،التي تكاجييا في أغمب اخأحياف؛ الدكؿ التي تسعى لمتحرؾ
ضمف ثكابت محددة في السياسة الدكلية؛ إال أف سمطنة يعماف استطاعت أف تكفٌؽ بيف الحفاظ عمى
قدر مف المصالح ،كعدـ التفريط في الثكابت التي آمنت بيا كرسمتيا لنفسيا ،كفي ضكء تمؾ
الثكابت فقد تبمكرت مجمكعة مف المبادئ اخأساسية التي تمثؿ الخطكط العريضة التي تسير عمييا
العمانية في المجاؿ الخارجي.
السياسة ي
العمانية ىي نتاج عممية منيجية تعتمد عمى عدد مف
كيظير أف السياسة الخارجية ي
المؤسسات الرسمية كغير الرسمية المسؤكلة عف صناعة السياسة الخارجية ،كلعؿ أبرز ىذه
المؤسسات تتمثؿ في(:رئيس الدكلة كىك السمطاف ،كمجمس الكزراء ،كمجمس يعماف ،كالقكات
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المسمحة كأجيزة المخابرات ،كك ازرة الخارجية ،كالمستشاريف كالخبراء) .كبال شؾ فإف ىذه المؤسسات
تسيـ بدرجات متفاكتة في عممية صنع السياسية الخارجية ،كلكف الجزء اخأكبر مف عممية صناعة
العمانية يقع عمى عاتؽ السمطاف قابكس؛ لككنو رئيسان لمدكلة كرئيسان لمسمطة
السياسة الخارجية ي
التنفيذية ،كالقائد اخأعمى لمقكات المسمحة.
كما أف لمقائد السياسي في سمطنة يعماف ،كالمتمثؿ في السمطاف قابكس ،بالغ اخأثر في
العمانية ،كالمتتبع لتمؾ السياسة في العديد مف المناسبات كالمكاقؼ التي
تكجيو السياسة الخارجية ي
اتخذتيا إزاء الكثير مف القضايا في المنطقة ،يجد أنيا تتسؽ مع التركيب الشخصي لمقائد السياسي،
فالصفات الشخصية لمقائد السياسي ،كتنشئتو االجتماعية كالسياسية ،باإلضافة إلى عقائده في بيئة
العمانية ،كذلؾ
العمؿ في مجاؿ السياسية الخارجية ،تسيـ بشكؿ كبير في تكجيو السياسة الخارجية ي
ما يظير مف خالؿ االمثمة العديدة التي تناكلتيا الدراسة.
العمانية بكؿ أبعادىا النظرية
كمما تقدـ ،يخمص الباحث إلى أف السياسة الخارجية ي
العمانية ،فإف الثكابت التي تنطمؽ منيا السياسة
كالتطبيقية تسيـ في تحديد مالمح اليكية السياسية ي
العمانية في سمككيا الخارجي ،معتمدة في اخأساس عمى مككنات ىكيتيا الكطنية ،كما أف مؤسسات
ي
العمانية طريؽ كمسار عمميا ،كأخي انر تظير العكامؿ
صنع تمؾ السياسة تستميـ مف الخصكصية ي
العماني كالتي ىي مالمح اليكية الشخصية لمسمطاف قابكس؛ كالتي
الشخصية لمقائد السياسي ي
العمانية بشكؿ عاـ.
تنعكس بدكرىا في صياغة مالمح اليكية السياسية ي
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الفصل الخامس
مستويات تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية
يعد عامؿ اليكية أحد العكامؿ الميمة التي ال يمكف إغفاؿ تأثيرىا عمى صناعة السياسة
الخارجية خأية دكلة ،حيث يعتمد السمكؾ الذم تتبعو في مجاؿ سياستيا الخارجية عمى عكامؿ
عديدة تؤثر في تحديد تكجياتيا حياؿ قضايا معينة أك أحداث أك تطكرات تمسيا مباشرةن أك تؤثر
عمى مص الحيا في البيئتيف اإلقميمية كالدكلية .كعمى الرغـ مف أف تأثير عامؿ اليكية ،أسكة ببقية
العكامؿ ،غير ثابت في جميع الحاالت؛ إال أنو بال شؾ يعد عامالن مؤث انر يظير تأثيره بدرجات
بناء عمى طبيعتيا.
متفاكتة ،في كؿ حالة ن
كتيعد سمطنة يعماف مف الدكؿ التي يش ٌكؿ فييا عامؿ اليكية دك انر بار انز ضمف العكامؿ
العماني أف
اخأخرل المؤثرة في تكجيو سياستيا الخارجية ،كغالبان ما يجد المتتبع لمشأف السياسي ي
السمطنة كانت حريصة خالؿ تعاطييا مع اخأحداث السياسية كالتطكرات المفصمية التي شيدتيا
العمانية).
المنطقة عمى ما يمكف كصفو بمالمح (اليكية السياسية ي
كبيدؼ الكقكؼ عمى مستكل اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية
لسمطنة يعماف عمى مختمؼ الساحات اإلقميمية كالدكلية ،يسعى ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى
مستكيات تأثيره مف خالؿ المباحث الثالثة اآلتية:
المبحث األول 7تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى الخميجي.
المبحث الثاني 7تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى العربي.
المبحث الثالث 7تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى الدولي.
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المبحث األول
تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى الخميجي
العمانية ،نظ انر لما ليا مف
تيعد الساحة الخميجية اخأكثر حضك انر بالنسبة لمسياسة الخارجية ي
العمانية ،كالذم ال يقتصر عمى
تأثير كتأثر متبادؿ مباشر كمستمر في تكجيات السياسة الخارجية ي
المستكل الخارجي لمسياسة ،بؿ يمتد إلى المستكل الداخمي كذلؾ .كمف ىنا يمكف اعتبار الساحة
العمانية كالميتميف بيا.
الخميجية مجاالن خصبان لمباحثيف في مجاؿ السياسة الخارجية ي
كقد تنبيت سمطنة يعماف ،كمنذ كقت مبكر ،إلى أف العالقة المثمى مع الدكؿ المطمة عمى
الخميج العربي ىي تمؾ التي تقكـ عمى الصداقة كالتعاكف ،لذلؾ فقد سعت إلى إيجاد أرضية
مشتركة لمعمؿ الجماعي فيما بينيا؛ نظ انر لألىمية التي تحظى بيا ىذه المنطقة عمى مستكل العالـ،
كما سعت إلى تكحيد الجيكد بيف الدكؿ اخأطراؼ إليجاد أسس مشتركة بينيا ،لتككف قاعدة لمنطمؽ
تعاكف يشمؿ المجاالت كافة بيدؼ تحقيؽ االستقرار كالتنمية في المنطقة.
العمانية،
كمف ىذا المنطمؽ ،كبيذا الفيـ العميؽ كالكاعي بحدكد الدكر كالمسؤكلية ي
استضافت مسقط الدكرة الرابعة لمؤتمر كزراء خارجية الدكؿ المطمة عمى الخميج العربي ،التي تضـ
باإلضافة إلى سمطنة يعماف ،كالن مف المممكة العربية السعكدية ،كدكلة اإلمارات العربية المتحدة،
كدكلة الككيت ،كدكلة قطر ،كمممكة البحريف ،كجميكرية العراؽ ،كالجميكرية اإلسالمية اإليرانية،
كذلؾ بتاريخ  25نكفمبر ،1976ككاف كزراء خارجية تمؾ الدكؿ الثماني قد اتفقكا عمى االجتماع في
مسقط خالؿ مشاركتيـ في اجتماعات كزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية المنعقدة في اسطنبكؿ
منتصؼ عاـ .1976
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العمانية المؤمنة بصيغة العمؿ
كقد أكضح السمطاف قابكس أماـ المؤتمر كجية النظر ي
الجماعي لمحفاظ عمى اخأمف التعاكف في الخميج العربي ،حيث أكد عمى أف "منطقتنا بحاجة إلى
كضع أسس متينة كصمبة يتفؽ عمييا اخأطراؼ المعنية كافة كقاعدة لمنطمؽ التعاكف فيما بينيا في
المجاالت كافة ،بيدؼ االستقرار كتأميف أكبر قدر مف التنمية كالتطكر مف أجؿ رفاىية شعكبنا...
أف سمطنة يعماف تؤكد عمى أىمية التفاىـ لمكصكؿ إلى صيغة متفؽ عمييا لمتعاكف بيف دكؿ
منطقتنا ،كييـ سمطنة يعماف حككمة كشعبان أف تشيد منطقتنا استق ار انر كأمنان دائميف يميداف ليا
السبيؿ لتثبيت دعائـ التنمية كدفع عجمتيا إلى اخأماـ ...كاخأىداؼ المرجكة مف اجتماعاتكـ ىذه
إرساء قكاعد ثابتة متينة لمتعاكف المثمر بيف دكلنا مف أجؿ المصمحة المشتركة لرفع مستكل شعكبنا
اقتصاديان

كاجتماعيان

كثقافيان

حتى

يسكد

اخأمف

كاالستقرار

كالرخاء"(ك ازرة

اإلعالـ،

يعماف.)105:2010،106،
كمع أف ذلؾ االجتماع لكزراء خارجية الدكؿ الثماني المشاركة لـ يتمخض عف نتائج
العرؽ كالمممكة العربية
عممية ،خاصة في ظؿ ركاسب الشؾ كالتنافس المتبادؿ بيف إيراف ك ا
السعكدية ،كعدـ االتفاؽ عمى تعريؼ ما التيديد الرئيسي لألمف في الخميج العربي؛ إال أف المؤتمر
كشؼ بكضكح رؤية يعماف كاستعدادىا لمعمؿ الجماعي لحفظ اخأمف في الخميج بالتعاكف مع جميع
الدكؿ العربية المطمة عميو كايراف(المكافي .)275.274:2010،كضمف ىذه الرؤية ،سعت سمطنة
يعماف باستمرار إلى إيجاد صيغة عمؿ مشتركة مع دكؿ الخميج ،حتى تـ االتفاؽ كالتكقيع باخأحرؼ
اخأكلى عمى النظاـ اخأساسي لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية في مسقط خالؿ اجتماع كزراء
خارجية الدكؿ اخأعضاء في مارس ،1981كاإلعالف عف تأسيس مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية خالؿ القمة الخميجية في أبكظبي بتاريخ  25مايك عاـ.1981
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كتجدر اإلشارة إلى أف سعي سمطنة يعماف لمكصكؿ إلى صيغة تفاىـ بيف الدكؿ الخميجية،
كالتي تكممت بالنجاح في نياية المطاؼ بإنشاء مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،كاف ييدؼ في
المقاـ اخأكؿ إلى إيجاد كياف يحفظ اخأمف في المنطقة ،كلكف ال يقتصر ذلؾ عمى المعنى التقميدم
لألمف المتمثؿ بالقكة العسكرية ،عمى الرغـ مف أىميتيا ،كلكف يتعداه إلى المعنى اخأكسع لألمف
الذم يشمؿ اخأمف االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالثقافي ...إلخ.
كعمى الرغـ مف اعتزاز سمطنة يعماف باالنتماء الخميجي ،كبعضكيتيا في مجمس التعاكف
لدكؿ الخميج العربية؛ إال أنيا ترل أف التعاكف يجب أف يمتزـ باخأطر العامة المش ٌكمة لو ،كباخأىداؼ
المنكط بيا دكف التدخؿ في الشؤكف الداخمية التي تكلدت عف رغبات الشعب ،مف حيث نظرتو
لذاتو؛ فالتعايش مع اآلخر ،أك التعاكف معو ،كفؽ منظكر جاللة السمطاف قابكس ال يعني االستالب
العمانية التي تؤمف
أك التنازؿ عف خصكصية الذات .كىي سمة أساسية تميز السياسة الخارجية ي
بمبدأ الذات كتؤكدىا دائمان(البميؾ .)96:2015،كقد أشار السمطاف قابكس إلى مسألة الحفاظ عمى
خصكصية كؿ دكلة عضك في مجمس التعاكف عندما قاؿ" :مجمس التعاكف تجذر في المنطقة ،إلى
جانب أ ف المجمس لو نمط كجكد كمرئيات كاتفاقات ،ككؿ ما ىنالؾ أف عمى كؿ بمد عضك أف
يحافظ عمى خصكصياتو تحت جناحو ،كعمى سيادتو ،حتى يحقؽ ربطان مشتركان لمصالح
المنطقة"(جريدة السياسة الككيتية.)2006/2/11 ،
العمانية إزاء عدد مف اخأحداث
كانطالقان مف ىذه الرؤية يمكف تفسير بعض مكاقؼ السياسة ي
كالتطكرات كالقضايا السياسية عمى مستكل منطقة الخميج ،كالتي يمكف اعتبارىا محطات ميمة في
تفسير سياستيا الخارجية ،اعتمادان عمى خصكصيتيا ،كبما يتفؽ مع مبادئيا اخأساسية ،كال يتعارض
العمانية .كمف أىـ تمؾ المحطات:
مع الثكابت التي يبنيت عمييا السياسة الخارجية ي
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كيعد الحدث الذم أدل إلى إحدل أبرز اخأزمات السياسية التي
 -1الغزو العراقي لمكويت  70661ي
عصفت بالساحة العربية عامة كالساحة الخميجية عمى كجو الخصكص ،فقد كاف صبيحة
الثاني مف أغسطس عاـ  1990عندما اجتاحت القكات العراقية الككيت بمثابة صدمة ،ليس
لمكثير مف العرب فقط ،بؿ لدكؿ الخميج أيضان ،التي كانت أكبر الداعميف لمعراؽ لثماف سنكات
خالؿ الحرب العراقية اإليرانية خالؿ الفترة مف .1988-1980
كقد ش ٌكمت ىذه الحادثة تحديان صعبان لسمطنة يعماف ،فقد تبنت دائمان مبدأ عدـ التدخؿ
في النزاعات بيف الدكؿ العربية إال في حاؿ بذؿ المساعي الحميدة أمالن في حؿ الخالفات
بالطرؽ السممية .كفي الخالؼ الذم نشأ بيف العراؽ كالككيت حكؿ استخداـ حقكؿ نفط مشتركة
بينيما ،كاتيامات عراقية لمككيت بإغراؽ سكؽ النفط بمزيد مف اإلنتاج؛ فإف يعماف ظمت بعيدة
عف ىذا النزاع ،خاصة كأف العالقات العراقية الككيتية ذات تشعبات كمستكيات عديدة بيف
الدكلتيف كالشعبيف الشقيقيف(المكافي)299:2010،
كيمكف اعتبار حرب الخميج الثانية أحد أبرز القضايا التي أظيرت فييا السياسة
العمانية درجة عالية مف االتزاف ،في ظؿ انقساـ المكاقؼ العربية بيف معارض لمعراؽ
الخارجية ي
العمانية أف الغزك جاء خالؿ ترؤس السمطنة لمدكرة السنكية
كمؤيد لو ،كزاد مف المسؤكلية ي
لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،فقد أبقت يعماف جميع القنكات مفتكحة مع كؿ الدكؿ
اء التي ساندت العراؽ ،أك تمؾ التي لـ تتخذ مكقفان حاسمان مف الغزك .ككانت
العربية سك ن
العماني المتكازف أنو أثمر عف بمكرة مجمكعة مف اخأفكار المحددة لمكيفية التي
خالصة الجيد ي
يمكف أف تحقؽ حالن سمميان ،كىي أفكار ال تخرج عف مضمكف الق اررات الدكلية ،كلكنيا
تستجيب في الكقت نفسو لبعض المطالب العراقية(البميؾ.)107:2015،
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كمنذ بداية اخأزمة ،دعت سمطنة يعماف إلى إيجاد حؿ سممي ليا يقكـ عمى الق اررات
الدكلية ،كذلؾ ما أكد عميو السمطاف قابكس في خطاب لو بتاريخ ،1990/11/18عندما قاؿ:
"إننا نؤكد اليكـ مف جديد عمى االستمرار في سياستنا التي تقكـ عمى اإليماف بمبادئ التعايش
السممي بيف جميع الدكؿ كالشعكب ،كاالحتراـ المتبادؿ لحقكؽ السيادة الكطنية ،كحسف الجكار
بيف الدكؿ المتجاكرة ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير ..إننا نعمؿ دائمان كفؽ ىذه
المبادئ ،كنمد يد الصداقة كالتعاكف لمجميع ،كما نحرص عمى القياـ بدكر ٌبناء عمى الساحة
الدكلية ،كندعك باستمرار إلى حؿ جميع القضايا كالمشكالت التي تنشأ بيف الدكؿ بالطرؽ
السممية ،كمف ىذا المنطمؽ؛ فإننا نؤكد عمى ضركرة التكصؿ إلى حؿ سممي خأزمة الخميج يقكـ
عمى الق اررات الدكلية ،كيعيد إلى دكلة الككيت سمطتيا الشرعية"(ك ازرة اإلعالـ،
يعماف.)278:2010،279،
كىنا تجدر اإلشارة ،إلى أنو كعمى الرغـ مف كقكؼ سمطنة يعماف مع الككيت كابراز
تأييدىا ليا ،كاعتبار الغزك العراقي عدكانان يجب التراجع عنو ،كضركرة عكدة السمطة الشرعية
كالسيادة إلى الككيت؛ إال أنيا كفي الكقت نفسو لـ تقطع عالقاتيا مع العراؽ ،كىك "اخأمر الذم
جعؿ مف مسقط البكابة الخميجية الكحيدة التي استقبمت مبعكثان مف الرئيس العراقي اخأسبؽ
صداـ حسيف حامالن رسالة منو إلى جاللة السمطاف يكـ  1990/8/6بعد غزك الككيت ،ثـ
أرسؿ صداـ رسالة أخرل إلى السمطاف قابكس يكـ  ،1990/8/15كمف خالؿ مسقط أيضان
جرل الحكار مع العراؽ كالطمب منو االنسحاب مف الككيت كنقؿ كجيات نظر عربية كدكلية
إلى العراؽ"(المكافي.)300:2010،
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كالى جانب الحراؾ الدبمكماسي الذم حافظت عميو سمطنة يعماف باعتباره الخيار
اخأكؿ ،كدعكتيا إلى الحكار السممي بيف أطراؼ النزاع في سبيؿ حؿ اخأزمة الخميجية ،فقد
كفاء
شاركت بالجيد العسكرم في حرب تحرير الككيت في إطار قكات درع الجزيرة ،كذلؾ ن
منيا بالتزاماتيا اتجاه الككيت ،باعتبارىا عضكان في منظكمة مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية ،في الكقت الذم لـ تقطع فيو عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ.
العمانية
كبعد نياية حرب الخميج الثانية كتحرير الككيت ،ظمت السياسة الخارجية ي
معارضة لمحصار الذم تعرضت لو العراؽ منذ مطمع التسعينيات في القرف الماضي ،رغـ
تأييدىا لق اررات مجمس اخأمف الدكلي .كحرصت عمى امتداد سنكات الحصار ،التي طالت
الشعب العراقي عمى العمؿ بكؿ السبؿ مف أجؿ رفع الحصار عنو كتخفيؼ معاناتو مف خالؿ
برنامج النفط مقابؿ الغذاء الذم أسيمت في إصداره في  ،1996عندما كانت عضكان في
العمانية مكقفان يتسـ بالحكمة كالتعقؿ كمراعاة
مجمس اخأمف الدكلي ،كبذلؾ سمكت السياسة ي
مصمحة جميع الدكؿ كعدـ االنحياز إلى دكلة بعينيا .كقد أثبتت التطكرات الالحقة سالمة
العمانية في المجاؿ الخارجي(بكتشيش.)389:2007،
التكجيات ي
كيرل الباحث أنو يمكف مف خالؿ النظر إلى الطريقة التي تعاممت مف خالليا السياسة
العمانية مع اخأزمة ،المتمثمة في الغزك العراقي لمككيت منذ بداية أغسطس  1990كحتى
ي
تحرير الككيت في نياية فبراير  ،1991التكصؿ إلى عدة مالحظات يظير مف خالليا أثر
العمانية كاستقالليتيا في تعاطييا مع اخأزمة،
الخصكصية التي اتسمت بيا السياسة الخارجية ي
كيمكف إجماؿ تمؾ المالحظات في النقاط اآلتية:
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أ .أعمنت سمطنة يعماف كقكفيا مع دكلة الككيت ،كدعمت حقيا في استرجاع سيادتيا
كسمطتيا الشرعية ،كاعتبرت الغزك العراقي عدكانان يجب التراجع عنو.
ب .دعت إلى ضركرة حؿ اخأزمة بيف البمديف العربييف عبر الحكار كمف خالؿ الطرؽ
السممية ،ككفقان لألعراؼ كالق اررات الدكلية.
ج .شاركت بالجيد العسكرم في حرب تحرير الككيت ضمف قكات درع الجزيرة ،التابعة
لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية.
د .حافظت عمى عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ أثناء فترة اخأزمة ،ككانت ىي الدكلة
الخميجية الكحيدة التي لـ تقطع العالقات معو ،اخأمر الذم مكنيا مف إجراء العديد مف
االتصاالت مع جميع أطراؼ اخأزمة سعيان إليجاد حؿ سممي ليا.
ه .عارضت الحصار الذم فيرض عمى العراؽ بعد حرب الخميج الثانية ،كساىمت في
التخفيؼ مف معاناة الشعب العراقي مف خالؿ إسياميا في برنامج النفط مقابؿ الغذاء.
كبال شؾ فإف اإلجراءات التي اتبعتيا سمطنة يعماف خالؿ ىذه اخأزمة جاءت متسقة
العمانية ،كالنابعة مف ىكيتيا العربية التي تحتـ عمييا
مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية ي
السعي إلى إيجاد حؿ سممي لمنزاع بيف الدكلتيف العربيتيف عف طريؽ الحكار ،كاحتراـ القكانيف
العمانية في
كاخأعراؼ الدكلية ،باإلضافة إلى القدرة العالية عمى المكازنة بيف مشاركة القكات ي
حرب تحرير الككيت في الكقت الذم كانت فيو سمطنة يعماف ىي الدكلة الخميجية الكحيدة التي
حافظت عمى العالقات الدبمكماسية مع العراؽ ،معبرة في ذلؾ عف الصكرة الكاضحة لمدل
الكاقعية السياسية كدرجة االتزاف في المكاقؼ التي تتبعيا السمطنة.
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العماني مف الدعكة
 -2الموقف من الدعوة إلى إنشاء التحاد الخميجي  70100يعتبر المكقؼ ي
إلى إنشاء االتحاد الخميجي أحد أىـ المحطات التي ظير فييا االختالؼ في كجيات النظر
بيف السمطنة كعدد مف دكؿ الخميج اخأخرل؛ حيث عبرت سمطنة يعماف بشكؿ كاضح ،كبخالؼ
العادة التي كانت تتبعيا في التعبير عف القضايا الخالفية ،عف مكقفيا مف إنشاء االتحاد
الخميجي عمى لساف كزيرىا المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية ،يكسؼ بف عمكم.
كتعكد بداية الدعكة إلنشاء االتحاد الخميجي ،بيف الدكؿ اخأعضاء في مجمس التعاكف،
إلى تاريخ  19ديسمبر  ،2011عندما خاطب الممؾ الراحؿ عبداهلل بف عبدالعزيز ،ممؾ
المممكة العربية السعكدية ،خالؿ افتتاح اجتماعات الدكرة الثانية كالثالثيف لممجمس اخأعمى
لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،المنعقدة في الرياض ،زعماء دكؿ المجمس بقكلو" :لقد
عمٌمنا التاريخ كعمٌمتنا التجارب أال نقؼ عند كاقعنا ،كنقكؿ اكتفينا .كمف يفعؿ ذلؾ فسيجد نفسو
في آخر القافمة ...لذلؾ أطمب منكـ اليكـ أف نتجاكز مرحمة التعاكف إلى مرحمة االتحاد في
كياف كاحد يحقؽ الخير كيدفع الشر"(بف صقر.)6:2014،
كقد أبدت سمطنة يعماف معارضتيا العمنية لفكرة االتحاد ،كذلؾ خالؿ منتدل اخأمف
اإلقميمي الذم عقد في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ  7ديسمبر  ،2013في تصريح
لمكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية (يكسؼ بف عمكم) عندما قاؿ" :نحف لسنا مع االتحاد
إطالقان ،كال يبدك أف ىناؾ رغبة مف اآلخريف عمى اخأقؿ في االتفاؽ عمى خطكة مف ذلؾ
الشكؿ ،فالمرحمة تعصؼ بيا رياح عاتية ،كلكف إذا ما حصؿ االتحاد ،فنحف جزء مف المنطقة
كسنتعامؿ معو ،لكننا لف نككف طرفان فيو .فمكقؼ يعماف في ىذا اإلطار كاضح" (صحيفة
الكسط البحرينية.)2013/12/8،
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العماني لفكرة االتحاد ،بقدر الصدمة مف
كمف المؤكد أف ما أثار المفاجأة ليس الرفض ي
العماني ىذه المرة ،كتيديدىا باالنسحاب إذا اتجيت دكؿ الخميج العربية اخأخرل
حدة الطرح ي
إلى االتحاد ،فالسمطنة قد عارضت مكضكع العممة الخميجية المكحدة سابقان ،كىذا اخأمر لـ يكف
العمانية التي اتسمت باليدكء في تعاطييا مع السياسة الخارجية .كلعؿ
معيكدان مف الدبمكماسية ي
ىذه الحدة تتناسب مع جدية طرح المشركع ىذه المرة ،حيث آثرت يعماف أف تككف حازمة في
التعبير عف مكقفيا حتى تتمكف اخأطراؼ اخأخرل مف إعادة التقييـ المشركع في ضكئو ،كربما
يككف اإلصرار عمى إعادة طرح المشركع ،رغـ تعبير يعماف عف رفضو في عاـ ،2011
جعميا تشعر أف صكتيا لـ يكف مسمكعان في المرة اخأكلى.
العماني مف مشركع االتحاد الخميجي البد مف الكقكؼ عمى
كعند محاكلة فيـ المكقؼ ي
عدد مف اخأسباب التي تقؼ خمؼ ىذا القرار ،كلعؿ أبرزىا:
العمانية كانت دائمان مبنية عمى النأم بالنفس عف الصراعات الدكلية
أ .السياسة الخارجية ي
كاإلقميمية ،كتجنب الصراعات التي ال تعنييا ،كعدـ التدخؿ في شؤكف اخأخريف ،كاإليماف
بالحكار كالحمكؿ السممية ،كىذا النيج ال يمكف أف يتماىى بسيكلة مع السياسة الخارجية
فعماف
لدكؿ خميجية أخرل ،التي ال يمكف التكفيؽ بيف اختالفاتيا الجكىرية في ىذا الصدد .ي
ال يمكف أف تسمح بجرىا إلى الصراعات اإلقميمية بدعكل الكحدة الخميجية ،كاخأمف
الخميجي المشترؾ .فعمى سبيؿ المثاؿ ،اتخذت سمطنة يعماف مكقفان حذ انر مف الممفات
المصرم ،كالسكرم ،كالميبي ،في الكقت الذم تدخمت فيو كؿ مف السعكدية ،كقطر،
كاإلمارات لمضغط كالتأثير عمى أطراؼ النزاع في تمؾ الدكؿ ،ك هؿ بما يرل أنو يحقؽ غاياتو
كيخدـ مصالحو(سعيد.)6:2014،
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ب .ترل السمطنة أف السبب اخأكؿ الذم يقؼ كراء طرح فكرة االتحاد في تمؾ الفترة ىك محاكلة
لمتصدم إليراف ،كخاصة بعد ظيكر بكادر التكصؿ إلى االتفاؽ النككم بينيا كالدكؿ دائمة
العضكية في مجمس اخأمف كألمانيا ،أم أف المحرؾ الرئيسي لمشركع االتحاد ىك خارجي،
كفي حقيقتو لمكاجية إيراف .كىك اخأمر الذم عبر عنو الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف
الخارجية في سمطنة يعماف عندما قاؿ" :إذا كانت ىناؾ ترتيبات أخرل أك جديدة لدكؿ
الخميج ،نتيجة الصراعات المكجكدة أك المستقبمية ،فنحف لسنا طرفان فييا ،كلف نككف طرفان
فييا ...ينبغي عمينا أف ننأل عف الصراعات اإلقميمية كالدكلية ...إننا في داخؿ مجمس
التعاكف كخارجو ،نعتقد أف القكة ال تعني بالضركرة أف يتعسكر الناس مف أجؿ الدخكؿ في
صراعات"(صحيفة الحياة ،لندف.)2013/12/8،
كعماف كاف اتفقت مع دكؿ الخميج اخأخرل حكؿ التيديد اإليراني؛ إال أنيا ال تتفؽ مع
ي
اخأسمكب الذم تنتيجو تمؾ الدكؿ في التعامؿ مع ىذا التيديد ،كترل أف التعامؿ اخأمثؿ ىك
الحفاظ عمى عالقات جيدة مع إيراف ،كابقاء قنكات التكاصؿ مفتكحة مع جميع اخأطراؼ ىي
الكسيمة التي يمكف مف خالليا احتكاء ىذا التيديد كتحييده.
ج .ترل يعماف ،كما يعبر عف ذلؾ سيؼ المسكرم (نائب اخأميف العاـ السابؽ لمشؤكف السياسية
لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية)" ،أف مشركع الكحدة سابؽ خأكانو ،كأف ىناؾ الكثير
مف الخطكات السابقة عمى ذلؾ كلـ يتـ إنجازىا .فمف المفترض أف يككف االتحاد تتكيجان
لمنظكمة متكاممة مف التعاكف في المجاالت كافة ،كأف يسبقيا مشكار طكيؿ ييدؼ إلى
مكاء مة السياسات المالية كاالقتصادية كاالجتماعية ،كالترتيبات السياسية كالدستكرية بيف
الدكؿ اخأعضاء .أما القفز نحك النتيجة دكف اخأخذ بأسبابيا فسيؤدم بالضركرة إلى فشؿ
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المشركع ،بما يعنيو ذلؾ مف خسائر فادحة عمى الصعيديف الكطني كالخميجي
المشترؾ"(سعيد.)7:2014،
كقد عبر ابف عمكم عف ذلؾ بقكلو" :فشؿ مجمس التعاكف الخميجي في بناء منظكمة
اقتصادية حقيقية ...خأننا لـ نتمكف مف االتفاؽ عمى أىـ مرتكزات مجمس التعاكف ،أم
اإلطار االقتصادم ...كالسبب أننا كنا دائمان نترؾ اخأمر لممستقبؿ ،كعندما تتسارع اخأحداث
نبدأ في بحث أنكاع كأنماط العمؿ المشترؾ"(صحيفة الحياة لندف.)2013/12/8،
د .الخالفات المتزايدة بيف الدكؿ اخأعضاء في مجمس التعاكف حكؿ عدد مف الممفات الداخمية،
كالقضايا اإلقميمية ،كالتي تجعؿ مف الصعب تصكر قياـ اتحاد كنجاحو؛ كأبرز مثاؿ عمى
ذلؾ تعارض التكجيات بيف الدكؿ اخأعضاء في تدخالتيا في الممفيف المصرم كالميبي ،كما
أف مشركع العممة الخميجية المكحدة ما ىك إال مثاؿ عمى مشركع تعاكني فشؿ لعدة أسباب
أىميا الخالؼ بيف اإلمارات كالسعكدية حكؿ مقر البنؾ المركزم الخميجي.
العمانية في عدـ مناسبة التكقيت لالنتقاؿ إلى االتحاد،
كما يدلؿ عمى كجية النظر ي
كأف الخالفات بيف الدكؿ الخميجية ال بد أف تجد سبيالن إلى الحؿ ،ىك أف تمؾ الخالفات
تفاقمت ،كظيرت في أبرز صكرىا خالؿ أزمة سحب سفراء كؿ مف المممكة العربية
السعكدية ،كدكلة اإلمارات العربية المتحدة ،كمممكة البحريف مف قطر في مارس ،2014
العماني ،كىك اخأمر الذم تطكر إلى قطيعة كاممة بيف
بعد ثالثة أشير فقط مف المكقؼ ي
الدكؿ الثالث كقطر في شير يكنيك مف عاـ .2017
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العمانية مف النفكذ السعكدم عمى سيادتيا كق ارراتيا ،فميس مف المستبعد أف تككف
ه .الخشية ي
القيادة السعكدية قد فكرت في تكظيؼ الظركؼ اإلقميمية المضطربة ،بما في ذلؾ اندالع ما
يسمى بالثكرات ،كاحتماالت المزيد مف التدخؿ اإليراني في الشأف الخميجي كالعربي ،كي
تدفع دكؿ الخميج الصغيرة الشريكة معيا في مجمس التعاكف نحك مزيد مف التنسيؽ
السياسي ،كاخأمني ،كالعسكرم ،تحت القيادة السعكدية المباشرة .كال شؾ في أف أقرب
الطرؽ إلى ذلؾ ىك الدعكة إلى االتحاد الخميجي ،الذم ىك اتحاد سياسي ككنفدرالي يعطي
الرياض دك انر قياديان أكبر مما ىك قائـ حاليان في الشأف اخأمني ،كالدفاعي ،كالسياسي
الخميجي ،مف خالؿ نقؿ التعاكف الذم يتصؼ بالمركنة حاليان إلى طكر االتحاد الفدرالي أك
الككنفدرالي .كربما كاف صانع القرار في الرياض يفكر بمثؿ ىذا التفكير ،بالمصمحة الذاتية
الخاصة لتعزيز مكقع المممكة كترسيخو ،بحسبانيا الشقيقة الكبرل ضمف البيت الخميجي.
كليس بمستبعد أف يككف ىاجس الييمنة السعكدية ىك الذم دفع بسمطنة يعماف إلى إعالف
رفضيا التاـ لمشركع االتحاد الخميجي ،كربما ىك أيضان الذم دفع دكالن خميجية أخرل،
كاإلمارات ،إلى الترحيب بو ،كلكف بتردد كاضح(عبداهلل.)9:2014،
كلعؿ التخكؼ مف الييمنة السعكدية ،كرغبة يعماف في الحفاظ عمى ىكيتيا ،كالحرص
عمى السمات اخأساسية الخاصة بيا في مجاؿ السياسة الخارجية ،ىك الدافع اخأكثر
حساسية بالنسبة لمسمطنة في رفض فكرة االتحاد ،خأف االنضماـ إليو بال شؾ يعني تبني
العمانية ،كالتي ستككف لمسعكدية الييمنة
اليكية الخميجية الجديدة ،عكضان عف اليكية ي
اخأكيدة عمييا لككنيا الدكلة اخأكبر كاخأكثر نفكذان بيف الدكؿ اخأخرل في منظكمة مجمس
التعاكف لدكؿ الخميج العربية.
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العماني ،كما سبقت اإلشارة ،ال يعارض إنشاء االتحاد
الجدير بالذكر ،أف المكقؼ ي
الخميجي ،بؿ يرفض أف يككف جزءان منو ،كذلؾ ما عبر عنو يكسؼ بف عمكم ،الكزير المسؤكؿ
عف الشؤكف الخارجية في سمطنة يعماف ،في تصريح لصحيفة الحياة المندنية عندما قاؿ:
"مكقفنا إيجابي كليس سمبي ،خأننا ال نمنع االتحاد ،مع أف في إمكاننا أف نمنعو ،خأف ق اررات
مجمس التعاكف يتـ تبنييا باإلجماع...إذا أقامكا االتحاد ،لف نككف عضكان فيو ،كلف نككف جزءان
منو"(صحيفة الحياة لندف.)2013/12/8،
لعماني مف فكرة االتحاد الخميجي ىك
كمما تجدر اإلشارة إليو كذلؾ ،أف المكقؼ ا ي
العماني كليس جديدان ،فقد عبر السمطاف قابكس عف الرؤية
مكقؼ ثابت لدل صانع القرار ي
العمانية ىي
العمانية لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية في عاـ  1986عندما قاؿ" :الرؤية ي
ي
االسـ نفسو لممجمس ،المجمس ىك لمتعاكف كليس اتحادان ..إنما يتطكر بعد ذلؾ إلى شيء اسمو
كحدة"(البميؾ.)96:2015،
العماني مف االتحاد الخميجي جاء معب انر عف الرؤية
كمما تقدـ يظير أف المكقؼ ي
العمانية ،كمتسقان مع سمات ىكيتيا السياسية ،التي تتخذ مف الكضكح كالصراحة منيجان في
ي
عالقاتيا الدكلية ،لذلؾ فقد عبرت عف كجية نظرىا بكؿ كضكح ،كالمتمثمة في أنيا ال ترغب
أف تككف جزءان مف االتحاد ،كخاصة إذا كاف الدعكة إليو مكجيةن ضد طرؼ خارجي ،كال تقبؿ
أف يتـ جرىا لتككف طرفان في أم صراع مف صراعات المنطقة ،خصكصان في ظؿ تدخؿ بعض
الدكؿ اخأعضاء في المجمس في عدد مف الممفات اإلقميمية ،كدعميا لعدد مف اخأطراؼ في
العديد مف نزاعات المنطقة ،كما أنيا حريصة عمى االحتفاظ بيكيتيا كخصكصيتيا السياسية،
المتمثمة في مبادئيا التي بنت عمييا سياستيا الخارجية.
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 -3الموقف العماني من األزمة اليمنية  70102يشار إلى اخأزمة اليمنية بأنيا أحد أىـ الممفات
التي شيدت اختالفان في كجيات النظر بيف سمطنة يعماف كالدكؿ الخميجية اخأخرل ،كفي
مقدمتيا المممكة العربية السعكدية؛ نظ انر الختالؼ الطريقة التي تعامؿ بيا كال الطرفيف مع
اخأزمة في سبيؿ إيجاد حؿ ليا.
كتعكد أسباب اخأزمة اليمنية إلى قياـ جماعة أنصار اهلل (الحكثييف) بحراؾ مسمح ضد
حككمة الرئيس عبدربو منصكر ىادم ،أدت إلى سيطرة جماعة الحكثي عمى صنعاء في 21
بناء عمى
سبتمبر ،2014كفرضيـ لشركطيـ فيما عرؼ باتفاؽ "السمـ كالشراكة" ،الذم جاء ن
اتفاؽ المبعكث اخأممي السابؽ إلى اليمف (جماؿ بف عمر) مع الحكثييف ،كانصاعت لو القكل
اء بالرفض أك االمتناع(باذيب.)152:2017،
السياسية كالرئيس ىادم دكف إبداء الرأم ،سك ن
اتخذت المممكة العربية السعكدية ق ار انر بالتدخؿ العسكرم في اليمف ،كذلؾ استجابةن
لدعكة الرئيس ىادم ،بحجة إعادة الشرعية التي يمثميا ،كمكاجية الحكثييف ،كذلؾ في إطار
عممية عسكرية أطمؽ عمييا (عاصفة الحزـ) .كبدأت العمميات في  26مارس  2015بقيادة
المممكة العربية السعكدية كمشاركة تحالؼ مف عشر دكؿ ،بحجة إيقاؼ تكسع الحكثييف،
كايقاؼ التدخؿ اإليراني لدعميـ ،كاجبارىـ عمى الجمكس عمى طاكلة المفاكضات مع كؿ القكل
الكطنية إليجاد حؿ كامؿ كشامؿ لممشكالت اليمنية(مكسى.)139:2015،
العماني أف ما يحصؿ في اليمف ىك شأف داخمي يمني ،كأف
كفي المقابؿ كاف المكقؼ ي
الحؿ اخأمثؿ لألزمة اليمنية يأتي عف عبر الحكار بيف جميع أطراؼ اخأزمة اليمنييف ،لذلؾ فقد
كانت السمطنة الدكلة الخميجية الكحيدة التي لـ تشارؾ في عمميات التحالؼ العسكرية في اليمف
تحت مسمى "عاصفة الحزـ".
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العمانية ،اعتبرت السمطنة أف الصراع في اليمف داخميان ،كال يكجد
كتبعان لكجية النظر ي
مؤشر محدد عمى اعتداء خارجي عمى دكلة مف دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية،
عمى النحك الذم يدفعيا لممشاركة في التحالؼ العربي بقيادة السعكدية ضمف "عاصفة الحزـ"
الستعادة السمطة الشرعية ،حيث ال تريد سمطنة يعماف أف تككف طرفان في أم صراع داخمي في
دكلة أخرل ،كمشاركتيا تنحصر فقط في حالة حدكث اعتداء خارجي عمى دكلة مف دكؿ
مجمس التعاكف الخميجي ،كما حدث في حالة احتالؿ العراؽ لمككيت في  2أغسطس ،1990
كذلؾ ما يحتمو عمييا التزاميا الخميجي ،حيث إنيا جزء مف القكة العسكرية المشتركة في درع
الجزيرة .كما يظير تبنى سمطنة يعماف لرؤية مغايرة لمكقؼ دكؿ الخميج اخأخرل ،كبصفة
خاصة المممكة العربية السعكدية ،فيما يتعمؽ باخأزمة اليمنية ،في عدـ نقميا لسفارتيا مف
العاصمة صنعاء إلى عدف(التقرير االستراتيجي العربي.)2015،312:2016
كتبرر السمطنة مكقفيا انطالقان مف أىـ المبادئ اخأساسية التي تقكـ عمييا سياستيا
الخارجية ،كالمتمثمة في مبدأ عدـ االنحياز خأم طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر ،كعدـ
التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل ،كما أنيا تنظر خأزمة اليمف مف كاقع الجغرافيا
المشتركة ،كالركابط اخأخكية ،كترل أف اليمف ،بجميع مككناتو ،يمثٌؿ عمقان استراتيجيان لمسمطنة.
تفضؿ الكقكؼ عمى مسافة كاحدة مف جميع اخأطراؼ المتنازعة في اخأزمة اليمنية،
لذلؾ فأنيا ٌ
كحثيا عمى القبكؿ بفكرة الحكار فيما بينيا لمصمحة كطنيا ،بدالن مف االنخراط في ما تعده
"صراعان مفتعالن" لف يؤدم إال إلى إشاعة الفكضى السياسية بيف الفصائؿ المتناحرة عمى
السمطة(المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات.)11:2015،
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كعمى الرغـ مف دعميا لمسمطة الشرعية في اليمف ،كذلؾ كفقان لما عبر عنو (السيد
أسعد بف طارؽ آؿ سعيد) نائب رئيس الكزراء لشؤكف العالقات كالتعاكف الدكلي ،في القمة
العربية التي عقدت في شرـ الشيخ بمصر في  28مارس  ،2015فقد استطاعت سمطنة
يعماف أف تمعب دكر الكسيط النزيو بيف أطراؼ النزاع في اليمف ،نظ انر لكقكفيا عمى مسافة
كاحدة مف الجميع ،مما أكسبيا ثقة المتخاصميف .كقد دعت منذ بداية اخأزمة إلى ضركرة كقؼ
إطالؽ النار بيف جميع اخأطراؼ ،كحؿ الخالفات فيما بينيا عف طريؽ الحكار ،مف أجؿ
المصمحة الكطنية العامة ،كاالبتعاد عف المصالح الحزبية الضيقة.
كبناء عمى ذلؾ ،لـ يكف غريبان عدـ مشاركة السمطنة في عمميات عاصفة الحزـ؛ ففي
ن
تصريحات إعالمية بتاريخ  21إبريؿ  ،2015لمكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في
سمطنة يعماف (يكسؼ بف عمكم) يقكؿ" :إف ىناؾ أسسان ارتكزت عمييا السمطنة في عدـ
المشاركة في عاصفة الحزـ ،كأف ىذه اخأسس تقكـ عمى أساس أف الخالفات ال تحؿ إال
بالسمـ ،كال يكجد ىناؾ ما يدعك الستخداـ أسمكب آخر إال بعد استكماؿ الحكار ...إف سمطنة
يعماف ال تريد أف يكتب التاريخ عنيا أنيا اشتركت في ىذه الحرب ،باإلضافة إلى كجكد
المشاعر الجياشة المشتركة بيف المكاطنيف في يعماف كاليمف ،كالتي حالت دكف مشاركة
السمطنة في ىذه الحرب"(التقرير االستراتيجي العربي.)2015،312:2016
العمانية مف
كمما تجدر اإلشارة إليو ،أف المكقؼ الذم اتخذتو السياسة الخارجية ي
اخأزمة اليمنية ىك مكقؼ الحياد اإليجابي كليس السمبي ،كىك المتمثؿ في عدـ االنحياز إلى
أم طرؼ مف أطراؼ النزاع ،في الكقت الذم تسعى فيو لممساعدة لحؿ اخأزمة ،كيككف جزءان
مف الحؿ ،عبر الدعكة إلى الحكار ،كالتقريب بيف كجيات نظر اخأطراؼ المتنازعة.
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كعمى ىذا لعبت سمطنة يعماف منذ اليكـ اخأكؿ لألزمة أدكا انر عمى محاكر مختمفة،
كعمى المستكل السياسي تحديدان ،كاستقبمت قيادات مف جماعتي الحكثي كصالح لعقد لقاءات
مع مختمؼ الكسطاء كالمسؤكليف الدكلييف .كىذا ما منح يعماف القدرة عمى إدارة جيكد التيدئة،
كاإلبقاء عمى قنكات االتصاؿ مفتكحة مع جميع اخأطراؼ ،كالتي مف شأنيا اإلسياـ في تسكية
اخأزمات في الكقت الذم ترل فيو يعماف أف التزاـ جانب طرؼ سيككف بالضركرة إلى جانب
الطرؼ اآلخر ،كعمى ىذا كانت تفضؿ دائمان أف تمعب دكر الكسيط بيف اخأطراؼ المتنازعة،
كتأكيدان عمى ىذا فقد حققت لقاءات مسقط بعض التقدـ في مسار إقناع الحكثييف بالمشاركة
في جكالت تفاكضية كتشاكرية مع كفد الحككمة الشرعية(باذيب.)153:2017،
العمانية
كفي ضكء ما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف السياسية الخارجية ي
تنطمؽ في تعاطييا مع المكاقؼ ،كاخأزمات عمى المستكل الخميجي مف مبادئيا اخأساسية التي بنت
عمييا سياستيا الخارجية .كالمتمثمة في عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل ،كالكقكؼ
مع سيادة الدكؿ ،كرفض االنحياز خالؿ اخأزمات إلى أم طرؼ ،كالدعكة إلى حؿ الخالفات عف
طريؽ الحكار كالطرؽ السممية ،كالتمسؾ باالستقاللية السياسية ،كرفض االنجرار إلى سياسة
المحاكر كالتحالفات العسكرية ،كىي المبادئ التي ترتكز عمى ثكابتيا كتتسؽ مع ىكيتيا السياسة.
كالمالحظ ،أنو كعمى الرغـ مما كاجيتو سمطنة يعماف ،في بعض اخأحياف ،مف انتقادات
بسبب مكاقفيا عمى الساحة الخميجية إال أنيا حافظت عمى تمؾ المكاقؼ الثابتة في التعامؿ مع
اخأزمات منذ بدايتيا ،كاختارت أف تككف طرفان دافعان مف سبيؿ حميا ،بدالن مف أف تككف منحازة إلى
العمانية ،المرتبطة
جانب أحد أطرافيا .كىك ما يتسؽ مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية ي
العماني ،كاالنتماء الخميجي كالعربي.
بالثقافة كالتاريخ كالتراث الحضارم ي
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المبحث الثاني
تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى العربي
انطالقان مف اعتزازىا بعركبتيا ،كبصفتيا كاحدة مف الدكؿ العربية؛ جاء انضماـ سمطنة
يعماف إلى جامعة الدكؿ العربية بتاريخ  29سبتمبر  ،1971كمنذ ذلؾ التاريخ سعت إلى إقامة
و
أساس مف المساكاة كاالحتراـ المتبادؿ.
عالقات الصداقة كالتعاكف مع الدكؿ العربية كافة ،عمى
كنظ انر لما لمقضايا العربية مف تأثير كتأثر متبادليف؛ فقد كاف لمسمطنة دك انر فاعالن عمى الساحة
العربية ،كبذلؾ يمكف اعتبار الساحة العربية أحد أىـ المجاالت التي يمكف مف خالليا دراسة سمكؾ
العمانية في المجاؿ الخارجي.
السياسة ي
كتعتبر السمطنة أف الكقكؼ مع القضايا العربية أحد المبادئ اخأساسية ،التي ال يمكف
التفريط بيا ،في سياستيا الخارجية .كذلؾ ما أكده السمطاف قابكس في خطاب لو بتاريخ
 1973/11/18عندما قاؿ" :إننا جزء مف اخأمة العربية ،تربطنا كحدة اليدؼ كالمصير قبؿ أف
يجمعنا ميثاؽ الجامعة العربية .كمكقفنا مف القضايا العربية كاضح كصريح ال لبس فيو كال
غمكض .كقد أعربنا عف تضامننا مع إخكاننا العرب بكؿ ما نستطيع ،كسنبقى دائمان مؤيديف لمحؽ
العربي ندعمو بالدـ كالماؿ ،كنسانده بكؿ طاقاتنا حتى يعكد الحؽ إلى نصابو ،كترتفع أعالـ النصر
عمى الرؤكس بعكف اهلل" (ك ازرة اإلعالـ ،يعماف ،)52:2010،كىك ما يحمؿ إشارة صريحة إلى أف
العالقة التي تربط يعماف مع بقية الدكؿ العربية تقكـ أكالن عمى أساس اليكية العربية المشتركة ،كالتي
تقكد إلى كحدة اليدؼ كالمصير .كىي حقيقة سابقةن عمى ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية .كأف الكقكؼ
العمانية ،التي تى يعد العركبة أحد أىـ مككناتيا.
مع القضايا العربية تحتمو اليكية ي
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كمما تجدر اإلشارة إليو ،أف مكاقؼ سمطنة يعماف حياؿ القضايا العربية نابعةه في المقاـ
اخأكؿ مف قناعتيا ،فيي ترفض التأثير مف قبؿ أم طرؼ عمى سياساتيا ،كذلؾ ما عبر عنو
العمانية العربية في عاـ  ،1974عندما قاؿ" :أما
السمطاف قابكس ،في فترة متقدمة مف العالقات ي
عف سياستنا الخارجية ،فقد أعمناىا كثي انر في مناسبات مختمفة ،كفي مؤتمرات دكلية ،كسنظؿ نعمنيا،
أننا جزء مف اخأمة العربية ،كسياستنا تنبع مف منطمؽ مصمحتنا العميا ،كقد كضحت الصكرة أمامنا
تمامان ،كعرفنا مف خالؿ عمؿ متكاصؿ في سنكات أربع مكقع قدمنا ،كقد كضعناىا ككجيناىا كجية
نابعة مف صميـ إرادتنا ،مكقف نا مف أم دكلة يتحدد عمى ضكء مكقفيا مف قضايانا الكطنية ،كاحتراـ
سيادتنا التي ال نسمح بأم تدخؿ في شؤكننا ،كنرفض أم محاكلة لمتأثير عمى سياستنا أك تكجيييا
ميما كاف مصدرىا"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)65:2015،
كمف ىنا نجد أف سمطنة يعماف كاف كانت تعتز بانتمائيا لألمة العربية ،إال أنيا حريصة
عمى الحفاظ عمى خصكصيتيا كاستقالليتيا السياسية ،كال تقبؿ أف يتـ تكجيو سياستيا الخارجية مف
قبؿ أم طرؼ كاف ،كأف تمؾ السياسة نابعة في المقاـ اخأكؿ مف قناعاتيا ،كبما يحقؽ غاياتيا
كتدخؿ
كمصالحيا .كتعتبر أف أم تدخؿ في تكجيات سياستيا الخارجية ىك بمثابة المس بسيادتياٌ ،
في شؤكنيا ،كىك ما يتعارض مع مبدأ أساسي مف مبادئ سياستيا الخارجية.
العماني عمى رؤية محددة لمتعاكف العربي كفؽ ما تقكـ عميو
كبذلؾ فقد حافظ صانع القرار ي
سياسة السمطنة العامة في القضايا الخارجية مف احتراـ لآلخر دائمان ،كعدـ التدخؿ في شؤكنو ،كأف
كؿ بمد لو خصكصيتو ،كرأينا ذلؾ في مكاقؼ عديدة ،سيأتي ذكر بعضيا ،فعندما تنشب خالفات
بيف بمديف عربيف فأف السمطنة ال تميؿ لطرؼ عمى حساب اآلخر ،بؿ تتخذ الحياد اإليجابي
كتحاكؿ ،ما أمكف ،أف تقرب كجيات النظر بيف اخأطراؼ كدكف أم صكت مرتفع ،بؿ إف ذلؾ يتـ
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بيدكء كبما يحقؽ المبتغى .كربما بيذا كانت يعماف الدكلة الكحيدة التي ظمت في اخأزمات تحافظ
عمى المسافة ذاتيا مف جميع أطراؼ النزاع(البميؾ.)102:2015،
كما أف سمطنة يعماف قد اتخذت مف الكضكح كالصراحة منيجان ليا في التعامؿ مع الدكؿ
العربية كافة ،كعمى ىذا اخأساس فقد كانت تتخذ مكاقفيا السياسية إزاء جميع القضايا في الساحة
العربية بكؿ كضكح ،كمف دكف مجاممة خأم طرؼ عمى حساب ما تراه مناسبان لخدمة القضايا
كالمصمحة العربية .بؿ أنيا تعتبر أف غياب الثقة بيف اخأطراؼ العربية ،كعدـ الصراحة ،كعدـ اتخاذ
مكاقؼ كاضحة مف قبؿ بعض الدكؿ العربية حياؿ المكاقؼ الخالفية ىك السبب الرئيسي لفشؿ
العمؿ العربي المشترؾ.
كيعبر عف ذلؾ السمطاف قابكس ،في حديث لو عف المعكقات التي تكاجو العمؿ العربي،
بقكلو" :أىـ ىذه المعكقات ،كما قمت مف قبؿ ،ىي أنو بيف العرب مف ال يحبذ العمؿ العربي
المشترؾ ،كاذا نظرنا حكلنا سكؼ نفيـ مف ىـ ىؤالء الذيف ال يحبذكف العمؿ العربي المشترؾ ،ثـ
كيؼ يمكف أف يتحقؽ ىذا العمؿ العربي كىناؾ العديد مف اخأسباب ،كالشعارات ،كالمزايدات مف
تقدمية إلى جبية الرفض ،إلى جبية الصمكد ،إلى رفض الرفض ،كصمكد الصمكد ،إلى آخره؟!...
أما الشيء اآلخر فيك أف قسمان منا في العالـ العربي يريد أف يجارم الكؿ في كقت كاحد ،كال يريد
ىداـ؛ خأنؾ بذلؾ تجارم مف ىك عمى حؽ ،كمف
أف يتخذ مكقفان صريحان ،كىذا في اعتقادم عمؿ ٌ
ىك عمى غير حؽ ،كمف ىك عمى صكاب ،كمف ىك عمى خطأ ،كىذا بكؿ صراحة ىك اليدـ ال
البناء"(نقالن عف أبكدية.)59:1998،
كانطالقان مف الرؤية التي تبنتيا في تعامالتيا مع اخأحداث كالتطكرات كالقضايا العربية،
كبما يتفؽ مع مبادئيا اخأساسية ،كينبع مف ثكابتيا كمرتكزاتيا السياسية؛ يمكف تفسير مدل اخأثر
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العمانية ،كالتي تى يعد العركبة أحد أىـ مككناتيا اخأساسية ،إلى جانب
الذم يتركو عامؿ اليكية ي
العمانية ،عمى سياستيا الخارجية في الساحة العربية،
منظكمة القيـ الثقافية كالحضارية كالتاريخية ي
مف خالؿ التطرؽ إلى عدد مف القضايا ،كأىميا:
 .1الموقف من المقاطعة العربية لمصر  70645كيمكف اعتباره أحد أىـ اخأزمات السياسية التي
ألقت بظالليا عمى العالـ العربي ،كاتخذت حياليا سمطنة يعماف مكقفان يختمؼ عف المكقؼ
الذم تبنتو غالبية الدكؿ العربية؛ مف منطمؽ احتراـ حؽ أم دكلة في اتخاذ اإلجراءات التي
ترل بأنيا اخأنسب لتحقيؽ مصالحيا.
فعمى الرغـ مف قطع معظـ الدكؿ العربية عالقاتيا مع مصر في عيد الرئيس الراحؿ
أنكر السادات ،في أعقاب التكقيع عمى اتفاقية كامب ديفيد في عاـ  ،1978كمعاىدة السالـ
مع إسرائيؿ في عاـ  ،1979كنقؿ مقر جامعة الدكؿ العربية مف القاىرة إلى تكنس؛ إال أف
سمطنة يعماف رفضت قطع العالقات مع مصر ،كىك ما التزمت بو السكداف كالصكماؿ فقط
العمانية حينذاؾ:
مف الدكؿ العربية إلى جانب السمطنة .كىنا قاؿ المتحدث باسـ الخارجية ي
"معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية يمكف اعتبارىا فقط خطكة مبدئية قيد االختبار مف حيث
التنفيذ ،كينبغي أف يككف ىدفيا ىك تحقيؽ سالـ عادؿ كدائـ كشامؿ في الشرؽ اخأكسط"(مركز
الدراسات السياسية كاالستراتيجية.)311:2016،
العماني الذم دفعيا إلى رفض ق اررات مؤتمر القمة العربية المنعقدة في
كيرجع المكقؼ ي
بغداد في نكفمبر  ،1978كالذم اتخذ ق ار انر بقطع العالقات مع مصر كتجميد عضكيتيا في
جامعة الدكؿ العربية ،كنقؿ مقر الجامعة مف القاىرة إلى تكنس ،مف منطمؽ ضركرة احتراـ
حؽ مصر في اتخاذ الخطكات التي ترل بأنيا اخأنسب لخدمة مصالحيا كتحقيؽ أىدافيا،
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كتسيـ في الكقت ذاتو في إعادة حقكؽ الشعب الفمسطيني كتحفظ لو كرامتو .كذلؾ ما ينسجـ
العمانية في رسـ عالقاتيا الدكلية ،كالذم يقضي بعدـ
مع المبدأ اخأساسي الذم تبنتو السياسة ي
التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل.
عبر السمطاف قابكس ،عف مكقؼ السمطنة مف الخطكة المصرية ،في خطاب لو
كقد ٌ
بتاريخ  ،1979/11/18عندما قاؿ" :كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذا العاـ شيد أكؿ خطكة
مشجعة عمى الطريؽ نحك السالـ في الشرؽ اخأكسط ،لكف ال يمكف اعتبارىا خطكة كافية،
فميس السالـ كحدة ىك الميدد بالخطر ،بؿ إف الخطر يكمف في عدـ إصالح اخأخطاء التي
ارتكبت بحؽ الشعب الفمسطيني ،كعدـ كضع نياية لآلالـ كالمصائب التي حمت بو .كىذه
حقيقة يجب أف يعترؼ بيا العالـ ،كأف يعمؿ عمى إيجاد تسكية تعيد لمشعب الفمسطيني كامؿ
حقكقو كتحفظ لو كرامتو .فال عناد إسرائيؿ كتصمبيا كتحدييا إلرادة اخأمـ المتحدة ،كال اخأعماؿ
المؤذية التي يقكـ بيا أكلئؾ الذم يركف أف مف مصمحتيـ استمرار ىذا الكضع يجب أف تقؼ
في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،كلذا فإف يعماف تعمف بصراحة أنيا ستؤيد بقكة أية مبادرة يقكـ بيا
أم زعيـ عربي ،أك أم زعيـ آخر مف شأنيا أف تؤدم إلى تحقيؽ ىذه الغاية"(ك ازرة اإلعالـ،
يعماف.)128:2015،
كاعتبرت السمطنة أف المقاطعة العربية لمصر ال تصب في مصمحة العرب ،بؿ تش ٌكؿ
عائقان أماـ العمؿ العربي المشترؾ ،في الكقت الذم يجب عمى اخأمة العربية أف تكحد جيكدىا
كتتجاكز الخالفات فيما بينيا ،في سبيؿ تحقيؽ اخأىداؼ العربية المشتركة .كىك ما دعا إليو
السمطاف قابكس بتاريخ  ،1978/11/18عندما قاؿ" :إف كحدة اليدؼ ،كالكالء الثابت الذم ال
يتزعزع ،لقضية كبرل لـ يككنا في أم كقت مف اخأكقات أكثر أىمية مما ىما عميو في ىذه
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كعمانييف فحسب ،بؿ بالنسبة لألمة العربية بأسرىا ،كفي
اخأياـ العصيبة ،ليس بالنسبة لنا نحف ي
تاريخ ىذه اخأمة العريؽ لـ تكف أحكج إلى الكحدة أكثر مما ىي أحكج إلييا اليكـ؛ ذلؾ خأف
القضايا الخطيرة التي تكاجينا اآلف عمى المسرح الدكلي تحتـ عمى كؿ كاحد منا أف يبذؿ
قصارل جيده مف أجؿ الحفاظ عمى حرية شعكبنا كالدفاع عف ديننا اإلسالمي
الحنيؼ(حمكدم.)392.391:1992،
كيشير السمطاف قابكس إلى أف الخالفات بيف الدكؿ ىي حالة طبيعية ،كلكف يجب أف
يتـ حميا عف طريؽ الحكار في إطار ركح اخأخكة بيف الدكؿ العربية ،عندما قاؿ" :ككما ىي
الحاؿ بالنسبة خأم أمة؛ فإنو لشيء طبيعي أف تقع خالفات ،كستظؿ تقع خالفات في اآلراء
ككجيات النظر بيف أعضاء أمتنا العربية ،كلكؿ عضك الحؽ لكي يعبر عف آرائو بحرية كمما
نشأت الخالفات ،لكف حرية التعبير يجب أف تتسـ بركح اخأخكة الصادقة كالمنزىة عف الحقد
كالضغينة كالتنافس ،كأف تككف مقركنة بعزـ مشترؾ صادؽ لتحقيؽ اآلماؿ التي نصبك إلييا
جميعان ،كعمى زعماء عالمنا العربي أف يدرككا حقيقة أف الشعكب العربية لـ تعد بعد اآلف قادرة
عمى احتماؿ االنحطاط إلى مستكل التراشؽ بالتيـ ،كافتعاؿ الخالفات التافية فيما بينيـ ،كالتي
كانت دائما سببا في تدىكر العالقات بيف دكليـ ،كما في أحكاؿ كثيرة كاد النصر أف يككف
حميفنا ،لكنو ما لبث أ ف أفمت مف أيدينا ليقع في أيدم أعدائنا بسبب ىذه التصرفات
كالمكاقؼ"(المصدر نفسو)392.391:1992،
كيحذر السمطاف قابكس مف أف تمؾ الخالفات ال تصب في صالح الدكؿ العربية ،بؿ
أنيا تصب في صالح الدكؿ اخأخرل التي تجعؿ مف العالـ العربي مسرحان لصراعاتيا كتحقيؽ
مصالحيا ،عندما يقكؿ" :إف السؤاؿ الذم يطرح نفسو ،ىك ترل مف المستفيد مف ىذه الخالفات
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كالمنازعات كاالنشقاقات بيف الشقيؽ كشقيقو؟ كما عمى المرء إال أف ينظر حكلو ليقؼ عمى
الجكاب ،أف المستفيديف ىـ أكلئؾ الذم يطمحكف إلى سيادة العالـ ،كذلؾ بجعؿ عالمنا العربي
مسرحان لمصراع السياسي كالعسكرم لتحقيؽ مطامحيـ"(المصدر نفسو)392.391:1992،
كمف منطمؽ اإلحساس بالمسؤكلية الذم يفرضو االنتماء العربي ،قادت يعماف خالؿ
المقاطعة العربية لمصر ،كتخمي الدكؿ العربية عنيا ،مما أضعؼ مكقفيا التفاكضي مع
إسرائيؿ ،عبر قنكات دبمكماسية سرية كعمنية ،جيكدان ضخمة كاتصاالت مكثفة لتحقيؽ إجماع
عربي حكؿ الحؿ السممي ،كذلؾ بالتنسيؽ مع المممكة العربية السعكدية عشية اإلعداد لمؤتمر
فاس  ،1981الذم شيد طرح مبادرة اخأمير فيد (كلي العيد السعكدم آنذاؾ) ،التي جاءت
عمى شكؿ مشركع سالـ عربي قدـ لممؤتمر مدعكمان مف قبؿ دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية ،كيعكس تكجيان يستبعد الحؿ العسكرم مف جية ،كما يستبعد صيغة كامب ديفيد مف
جية أخرل(الحضرمي كالقطاطشة.)218:2007،
كعميو؛ نجد أف المكقؼ الذم اتخذتو سمطنة يعماف حياؿ أزمة قطع العالقات العربية
العمانية
مع مصر ،كالمتمثؿ في رفض مقررات القمة العربية في بغداد ،كاإلبقاء عمى العالقات ي
المصرية ،جاءت نتيجة لقناعتيا بأف الخالفات بيف الدكؿ العربية يجب أف تحؿ عف طريؽ
الحكار ،كأف حالة الخالفات كقطع العالقات بينيا ال تصب في مصمحة القضايا العربية ،كىك
مكقؼ نابع مف الشعكر بالمسؤكلية اتجاه اخأمة العربية ،كالناتج مف اإلحساس باالنتماء ليا،
العمانية .كما أف ذلؾ المكقؼ يعبر عف االستقاللية التي
كالذم يش ٌكؿ أحد أىـ مككنات اليكية ي
تتميز بيا سمطنة يعماف في اتخاذ القرار في المجاؿ السياسي الخارجي ،كبما ال يسبب اإليذاء
العمانية.
كاإلضرار بمصمحة أم دكلة عربية انطالقان مف قيـ اليكية ي
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العماني نابع مف إيماف صانع القرار السياسي في سمطنة يعماف
كما أف المكقؼ ي
بالحؽ المصرم في اتخاذ الق اررات التي ترل القاىرة بأنيا اخأنسب لتحقيؽ مصالحيا ،كاعتبار
ق ارراتيا شأف مصرم داخمي ،كال يجكز التدخؿ في سيادتيا الكطنية ،كذلؾ كفقان لمبدأ أصيؿ مف
العمانية.
المبادئ اخأساسية التي انتيجتيا السياسة الخارجية ي
 .2الموقف من الحرب العراقية اإليرانية ( 7)0655-0651كتعد أحد أىـ المفاصؿ اخأساسية في
العمانية؛
التاريخ السياسي عمى مستكل المنطقة ،كلقد كاف ليا أثر ان
كبير عمى مستكل السياسية ي
نظ انر لمتأثير المباشر ليذه الحرب عمى منطقة الخميج العربي ،كعمى مضيؽ ىرمز الذم تطؿ
عميو السكاحؿ الشمالية لمسمطنة ،كالتي استمرت لثمانية أعكاـ بدءان مف شير أيمكؿ /سبتمبر
 1980كحتى  20آب /أغسطس  ،1988مما حتـ عمييا معالجة بالغة اخأىمية ،تحافظ بيا
عمى مصالحيا ،كتقمؿ قدر اإلمكاف مف النتائج السمبية التي قد تسببيا الحرب عمييا.
العماني كصعكبتو خالؿ فترة الحرب في بذليا خأقصى درجات
كتمثمت دقة المكقؼ ي
الحرص في الحفاظ عمى سالمة كحرية المالحة في مضيؽ ىرمز ،كالتصدم خأية محاكلة ،مف
العمانية أك بأراضييا كمياىيا اإلقميمية مف ناحية ،كفي
جانب أم طرؼ ،لممساس بالسيادة ي
الحفاظ عمى استمرار عالقاتيا طيبة ككطيدة كمحط ثقة ،كما كانت ،مع الجار اإليراني الذم
العمانية بنحك  20ميالن بحريان فقط في بعض مناطؽ مضيؽ ىرمز
تبعد أراضيو عف اخأراضي ي
بعماف عالقات
مف ناحية ثانية ،كمراعاة العالقات اخأخكية مع العراؽ كدكلة عربية تربطيا ي
تاريخية قديمة ،فضال عف كقكع العراؽ عمى الخميج العربي كما يمثمو مضيؽ ىرمز بالنسبة
لمعراؽ مف بكابة كحيدة تربطيا ببحار العالـ الخارجي(المكافي.)288.274:2010،
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العماني كصعكبتو؛ فقد اتخذت السمطنة عدة
كازاء ىذه اخأزمة ،كنظ انر لدقة المكقؼ ي
تدابير تيدؼ مف خالليا التكصؿ إلى إنياء الحرب أك عمى أقؿ تقدير الحد مف أضرارىا عمى
يعماف كالمنطقة ،كالحيمكلة دكف تفاقميا لتصؿ إلى مناطؽ أخرل ،كتتمثؿ أكلى تمؾ التدابير في
اتخاذ مكقؼ الحياد اإليجابي بيف طرفي الصراع ،كعدـ االنحياز إلى أم طرؼ منيما عمى
العمانية منذ بداية اندالع الحرب.
حساب الطرؼ اآلخر ،كىك مكقؼ تبنتو القيادة ي
العماني منسجمان مع طبيعة العالقات التاريخية ،كالمصالح المتبادلة
كجاء المكقؼ ي
التي تربطيا بطرفي الصراع ،باإلضافة إلى القرب الجغرافي الذم يفرض نفسو بشكؿ دائـ.
كلذلؾ فإنو في الكقت الذم رفضت فيو السمطنة بحزـ أم صكرة مف صكر التجاكز أك
االنتياؾ اإليراني لمياىيا أك أجكائيا اإلقميمية في مضيؽ ىرمز أك غيره ،فإنيا كفي الكقت
نفسو رفضت السماح لمطائرات العراقية بالنزكؿ في أراضييا لمتزكد بالكقكد بعد قياميا بضرب
جزيرة خرج اإليرانية ،إلى الشرؽ مف مضيؽ ىرمز؛ حتى تتجنب التكرط في الحرب بأم شكؿ
مف اخأشكاؿ .كلـ يحؿ ذلؾ دكف القياـ بدكر إيجابي كمفيد لكؿ مف العراؽ كايراف ،أفادت كال
الطرفيف بأشكاؿ مختمفة ،عمى صعيد نقؿ كايضاح كجيات النظر بينيما ،كعمى صعيد
العالقات بيف كؿ منيما كأط ارؼ دكلية كاقميمية أخرل(المكافي.)297.274:2010،
كقد دعت يعماف طرفي الصراع إلى إيقاؼ الحرب التي ال تخدـ مصالح البمديف،
كتؤثر عمى اخأمف كاالستقرار في المنطقة ،كما دعت المجتمع الدكلي إلى تحمؿ مسؤكلياتو
اتجاه الحرب الدائرة في الخميج ،كالتي تؤثر عمى اخأمف كالسمـ الدكلييف ،كيظير ذلؾ مف خالؿ
الكممة التي ألقاىا السمطاف قابكس في افتتاح قمة مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية
السادسة ،المنعقدة في مسقط عاـ  ،1985حيث قاؿ" :لقد أكلى مجمسنا اىتمامان كبي انر بكضع
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حد لمحرب العراقية اإليرانية ،كأبدل رغبة مخمصةن في التقريب بيف الطرفيف ،كبذلت دكلنا كؿ
جيد ممكف .كفي الكقت الذم نؤكد عمى أىمية استمرار المساعي كالكساطات اإلقميمية كالدكلية
فإننا نناشد قادة البمديف إبداء مركنة تفتح الطريؽ أماـ ىذه المساعي الحميدة ،كما نييب
بالمجتمع الدكلي أف يظير اىتمامان أكبر بالمساعدة عمى إيقاؼ ىذه الحرب التي طاؿ أمدىا،
كالتي ييدد استمرارىا كتصعيدىا مصالح شعكب المنطقة ،كيعرض السالـ الدكلي لمخطر .كاننا
لنتطمع إلى اليكـ الذم يسكد فيو الكئاـ كحسف الجكار بيف العراؽ كايراف ،ليشمؿ اخأمف كؿ
ربكع المنطقة كيتاح لشعكبيا أف تينأ باالستقرار ،كتكجو مكاردىا كاىتماماتيا لتحقيؽ ما تصبك
إليو مف تقدـ ازدىار"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)182:2015،
العمانية إلى ضركرة كقؼ الحرب
كمف منطمؽ نظرتيا المتزنة كالكاقعية ،جاءت الدعكة ي
التي ال تخدـ مصالح الطرفيف ،بؿ كانت سببان لكيالت عانى منيا الشعباف المسمماف ،كما أنيا
تؤثر عمى سالمة كمصالح دكؿ كشعكب المنطقة بشكؿ عاـ ،كىك ما أشار إليو السمطاف
قابكس بقكلو" :نحف في ىذه المنطقة ،يجب أف نككف كاقعييف كأال نفعؿ شيئان تككف لو آثار
سمبية عمينا في المستقبؿ ،لذلؾ فأنو يجب أف نسعى إليقاؼ ىذه الحرب ،كلمصمح بيف طرفييا،
كما يجب أال نميؿ كؿ الميؿ خأم طرؼ بالنسبة لمحرب ذاتيا ،كلكف يجب أف نساعد الشعب
و
مرض بالنسبة لمشعب العراقي ،كفي الكقت
العراقي لمخركج مف ىذه اخأزمة ،كالكصكؿ إلى حؿ
نفسو ،فأنو ينبغي أف نسعى بإقناع جيراننا في إيراف بأف ما ليـ مف حؽ يمكف أف يتحقؽ ليـ
بالطرؽ المشركعة كبالطرؽ السممية ،أما ما ليس ليـ فيو حؽ فأنو يجب أف ينظركا اليو
بعقالنية كمكضكعية ،كي نستطيع أف نتجنب كيالت ىذه الحرب التي تنصب عمى الشعبيف
المسمميف ،كيجب أف نساعد الطرفيف عمى إنيائيا(صحيفة اخأىراـ.)1985/1/20،
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العمانية مع حالة الحرب العراقية
كالمتتبع لمطريقة التي تعاممت بيا السياسية الخارجية ي
اإليرانية طيمة فترتيا التي استمرت لثماني سنكات ،يجد أنيا بخالؼ بقية دكؿ الخميج كأغمب
الدكؿ العربية التي سخرت قدراتيا لدعـ العراؽ في الحرب ،التزمت بالحياد اإليجابي بيف
طرفي الصراع ،ككانت حريصةن ،بما يتكافؽ مع خصكصيتيا التاريخية كالجغرافية السياسية،
عمى عدـ التكرط بأم شكؿ مف اخأشكاؿ بالكقكؼ إلى جانب أم طرؼ عمى حساب الطرؼ
اآلخر ،كسعت إلى بكؿ إمكانياتيا إلى إيجاد أرضية لمحكار ،عف طريؽ التقريب بيف كجيات
نظر اخأطراؼ المتصارعة ،كدعت منذ بداية اخأزمة إلى إنياء حالة الحرب ،أك التقميؿ قدر
اإلمكاف مف آثارىا السمبية عمى المنطقة كالعالـ.
كفي ىذا اإلطار يقكؿ (عبدالعزيز الركاس) مستشار جاللة السمطاف لمشؤكف الثقافية:
"نحف تربطنا بالعراؽ الشقيؽ أكاصر الدـ ،كالقرابة ،كالجكار ،كالعقيدة ،كالمصير المشترؾ،
كتربطنا بإيراف كشائج الجكار ،كالعقيدة ،كالمصالح المشتركة ...كقد درجنا في سياستنا
الخارجية عمى استقراء حقائؽ التاريخ كالجغرافيا ...كاذا نظر المرء إلى أية خارطة سيرل أنو
تفصمنا عف إيراف منطقة مضيؽ ىرمز ( 25كيمك متر) ...تكجينا يقكـ عمى أساس أف
كنشعر
نتصرؼ بعقالنية لكي نضمف مصالحنا مف ناحية ،كسيادتنا عمييا في الكقت نفسو ،ي
العالـ اآلخر أف مصالحو مصانة كمحترمة كليست مجاؿ شؾ ،كذلؾ لكي ال نجد أنفسنا أماـ
مكاجية غير متكافئة ...كفي إطار ىذا التكجو ،كانت نظرة حككمة يعماف أف تسعى إليجاد
حكار بناء مع إيراف لتحقيؽ النياية العاجمة لمحرب ،كليس لممزايدة أك لتغيير أم تحالفات...
إف المكاقؼ كاضحة لمعياف كصريحة ،كالتاريخ الحديث يشيد بيذا الكالـ كيعرؼ مغزاه
كتكجياتو"(المكافي.)289.274:2010،
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مكقؼ
العماني مف الحرب العراقية اإليرانية ،ىك
ه
كمما تقدـ يرل الباحث أف المكقؼ ي
نابعه مف اإلحساس بالمسؤكلية اتجاه البمديف الجاريف المسمميف ،كىك كذلؾ ينطمؽ مما تمميو
العمانية ،التي تعتبر اإلسالـ كالعركبة أىـ مرتكزاتيا اخأساسية ،كما أف ذلؾ
اليكية السياسية ي
العمانية ،كالمتمثمة في عدـ
المكقؼ متسؽ كذلؾ مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية ي
االنحياز إلى أم طرؼ ،كالدعكة إلى حؿ الخالفات بيف الدكؿ بالطرؽ السممية كعبر الحكار.
 .3الموقف من األزمة السورية ( 7) _0100كتيعد اخأزمة السكرية كالحرب الدائرة كالمستمرة
فييا ،منذ انطالؽ ش اررتيا اخأكلى في مارس مف عاـ  ،2011إحدل القضايا التي أثرت ،كما
زالت تؤثر ،عمى الساحتيف العربية كالدكلية ،كذلؾ في إطار اخأحداث التي شيدتيا الساحة
العربية ،ضمف ما يسمى بأحداث الربيع العربي ،كالتي أدت إلى تغيير اخأنظمة الحاكمة في
عدد مف الدكؿ العربية ،كانييار بعضيا ،كتحكيؿ بعض الدكؿ العربية إلى ما يمكف كصفو
بالدكؿ الفاشمة ،مثؿ ليبيا كاليمف .كترجع أىمية اخأزمة السكرية إلى ما ليا مف تشعبات
كمصالح متضاربة لمدكؿ المشتركة فييا ،أك الداعمة خأحد أطرافيا.
كقد اتخذت سمطنة يعماف مكقفان مختمفان عف المكقؼ المعمف مف قبؿ دكؿ الخميج
اخأخرل ،كأغمب الدكؿ العربية ،إزاء اخأزمة السكرية؛ عندما رفضت قطع العالقات مع سكريا،
كأبقت عمى سفارتيا مفتكحة في العاصمة السكرية دمشؽ ،كما أبدت تحفظيا عمى تعميؽ
عضكيتيا في جامعة الدكؿ العربية ،كاعتبرت أف ذلؾ ال يسيـ بأم شكؿ مف اخأشكاؿ في حؿ
العمانية ،ال
اخأزمة السكرية ،بقدر ما يسيـ في تعقيدىا ،كالحؿ في سكريا ،مف كجية النظر ي
يمكف التكصؿ إليو إال مف خالؿ الحكار بيف جميع أطراؼ اخأزمة المتصارعة ،كفي إطار
الحمكؿ السممية.
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كيأتي ىذا المكقؼ الذم تبنتو السمطنة عمى الرغـ مف أف عالقاتيا مع سكريا لـ تكف
جيدة في أغمب فتراتيا ،فمـ تتبادؿ الدكلتاف العالقات الدبمكماسية إال في كقت متأخر جدان (في
عاـ  ،)1986كيعكد ذلؾ إلى المكقؼ السكرم الذم كاف داعمان لمجبية الشعبية لتحرير يعماف
كالخميج العربي(سعيد ،)6:2014،كىي حركة تمرد مسمحة ذات تكجيات ماركسية ،نشطت في
خالؿ الستينات كالسبعينات مف القرف الماضي في المناطؽ الجنكبية مف يعماف.
العماني مف الطريقة التي تعاممت بيا الجامعة العربية مع اخأزمة
كيمكف فيـ المكقؼ ي
السكرية في إطار الكاقعية السياسية التي تبنتيا في العديد مف القضايا في المنطقة ،كقد عبر
يكسؼ بف عمكم ،الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة يعماف ،عف عدـ قناعة
السمطنة في قرار الجامعة بإرساؿ مراقبيف إلى سكريا مف دكف التنسيؽ مع الحككمة السكرية،
كعدـ قناعتيا كذلؾ في قرار تجميد عضكية سكريا في جامعة الدكؿ العربية ،كاف عدـ
اعتراض سمطنة يعماف عمى ىذه القرارات جاء لعدـ الرغبة في االختالؼ مع دكؿ تكجيات
الدكؿ الخميجية اخأخرل في الجامعة العربية.
كجاء ذلؾ في لقاء صحفي لصحيفة الحياة المندنية مع الكزير يكسؼ بف عمكم،
عندما قاؿ" :كاف عندنا منظكر منذ البداية ،كلـ يكف أحد كقتذاؾ يسمع ،كتكممنا بصراحة مع
مكمؼ جدان ،كتقتضي السياسة أف نحقؽ الكمفة
أشقائنا ،كقمنا أف الدخكؿ في ىذا الكقت لسكريا
ه
اخأقؿ ،كلـ ندخؿ في قضية إرساؿ المراقبيف ،كقمنا بصكرة كاضحة إف ىذه ليست الطريقة التي
ينبغي أف نتخذىا لمساعدة السكرييف ،ىذه الطريقة خطأ ...،خأننا كجدنا أف في إرساؿ المراقبيف
تجاىالن كامالن لمدكلة في سكريا ...،كىذا ال يدخؿ العقؿ ،فحتى اخأمـ المتحدة إذا أرادت إرساؿ
قكات حفظ سالـ ال بد مف أف تتكافؽ كتتعامؿ مع الدكلة القائمة ،كلكف نحف دخمنا مف دكف أف
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ننسؽ شيئان مع النظاـ في سكريا ،كىذا لف يحقؽ شيئان ،كىذا الذم حدث .كمع ذلؾ قمنا ليـ
نحف لف نقؼ معارضيف لما تريدكف أف تصنعكه في الجامعة العربية ،كنحف معكـ في ق اررتكـ
تجاه سكريا ،كلف نقكؿ ال ،كلكننا غير مقتنعيف بيا .نحف في منظكمة مجمس التعاكف الخميجي
ال يجب اف نختمؼ في الجامعة العربية ،كما حدث كاف طريقان مكمفان ،كما زاؿ مكمفان"(صحيفة
الحياة ،لندف.)2014/4/21،
كما اعتبرت سمطنة يعماف ،عمى لساف كزيرىا المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية ،أف
قرار الجامعة العربية بتعميؽ عضكية سكريا في المنظمة اإلقميمية خاطئ ،مشي انر إلى أف
السمطنة لـ تقطع عالقتيا مع سكريا ،كفي مقابمة لو مع تمفزيكف ىيئة اإلذاعة البريطانية
(بي.بي.سي) ،بثت بتاريخ  9نكفمبر  ،2015ذكر يكسؼ بف عمكم إف السمطنة سعت منذ
فترة طكيمة لجمع أطراؼ اخأزمة السكرية تحت قبة الجامعة العربية ،لكف اخأخيرة رفضت،
مشي انر إلى أف يعماف لـ كلف تتخذ أم مكقؼ سمبي مف الحككمة السكرية ،قائالن" :مف اختار
الرئيس بشار اخأسد؟ ىك الشعب السكرم ...سكريا بمد عظيـ ،كالشعب السكرم أيخرج مف
المنظكمة العربية بسبب سكء تعامؿ الكثير مف العرب مع القضية السكرية ...أف مكاقؼ
السمطنة نابعة مف سياستيا الخارجية الراسخة ،كأف ىذا المكقؼ ال يتبع أحد"(جريدة
الرؤية،مسقط.)2015/11/10،
كفي سياؽ الجيكد التي بذلتيا السمطنة لمتقريب بيف الفرقاء السكرييف ،كدعكتيا إلى
الحكار بينيـ ،في سبيؿ إيجاد حؿ سممي لألزمة ،يأتي استقباؿ الكزير يكسؼ بف عمكم لرئيس
االئتالؼ الكطني لقكل المعارضة السكرية ،خالد خكجة ،في  19أكتكبر 2015في مسقط،
كأعقبو لقاء جمعو مع المبعكث الخاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة ،ستيفاف دم مستكرا ،في
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مسقط ،فضالن عف زيارة كزير الخارجية السكرم كليد المعمـ إلى يعماف في  6أغسطس
(2015التقرير االستراتيجي العربي .)315:2016،كىي الزيارة االكلى التي يقكـ بيا الكزير
السكرم إلى دكلة عربية منذ تعميؽ عضكية سكريا في جامعة الدكؿ العربية في 16
نكفمبر.2011
كتأتي في اإلطار نفسو ،الزيارة التي قاـ بيا الكزير يكسؼ بف عمكم إلى دمشؽ،
بتاريخ  26أكتكبر  ،2015كلقاؤه الرئيس السكرم بشار اخأسد ،كأكؿ مسؤكؿ عربي يزكر
دمشؽ منذ قطع العالقات معيا مف قبؿ أغمب الدكؿ العربية ،كذلؾ في إشارة إلى معارضة
السمطنة لتعميؽ عضكية سكريا في جامعة الدكؿ العربية ،كلـ تغمؽ سفارتيا في دمشؽ،
كاعتبرت أف استمرار الصراع يصب في مصمحة الجماعات اإلرىابية مثؿ داعش كجبية
النصرة في سكريا ،كفي ىذا السياؽ ،قالت ككالة اخأنباء السكرية بعد استقباؿ اخأسد لبف عمكم
إف اخأسد عبر عف ترحيبو بالجيكد الصادقة التي تبذليا سمطنة يعماف لمساعدة السكرييف في
تحقيؽ تطمعاتيـ بما يضع حدان لمعاناتيـ مع اإلرىاب ،كيحفظ سيادة البالد ككحدة أراضييا،
كأشار إلى "أف القضاء عمى اإلرىاب يسيـ في نجاح أم مسار سياسي في سكريا"(المصدر
نفسو.)315:2016،
كقد انطمقت السمطنة في ىذا الجانب مف رؤيتيا إلى أف الحؿ لألزمة السكرية ال بد أف
يتـ عبر التعامؿ مع جميع أطراؼ اخأزمة ،فال يمكف التعامؿ مع أحد تمؾ اخأطراؼ بمعزؿ عف
اخأطراؼ االخرل ،كىك الحاؿ إذا ما تـ قطع العالقات العربية مع دمشؽ ،كقد عبر الكزير
المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة يعماف عف مكقؼ السمطنة مف اخأزمة السكرية في
لقاء صحفي مع جريدة يعماف بقكلو" :إف مسقط تتكاصؿ مع الطرفيف ،كليست مف ثكابتنا
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االنحياز لطرؼ ضد آخر ،كفي الكقت نفسو مع اإلجماع العربي ،كنقؼ عمى مسافة كاحدة
مف طرفي الصراع ،فالحككمة شرعية كقائمة كيعترؼ بيا العالـ ،كاالئتالؼ يمثؿ مطالب
شعبية ...فالمسألة السكرية قضية ميمة ككبيرة ،كال ينبغي أف ننحاز إلى جية دكف جية
أخرل"(جريدة يعماف،مسقط.)2015/4/11،
كما لـ تدخر مسقط جيدان في المحافؿ الدكلية في طرح رؤيتيا لحؿ اخأزمة السكرية،
ففي كممتيا ،التي ألقاىا يكسؼ بف عمكم الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة
يعماف ،أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا السبعيف ،في سبتمبر  ،2015دعت
السمطنة سائر اخأطراؼ السكرية كدكؿ الجكار الجغرافي إلى دعـ ميمة المبعكث الخاص
لألميف العاـ لألمـ المتحدة ،ستيفاف دم مستكرا ،بما يعيد اخأمف كاالستقرار إلى ىذا البمد
العربي ،كبما يسيـ في القضاء عمى اإلرىاب الذم تمكف مف إيجاد مكطئ قدـ لو في سكريا،
كجددت سمطنة يعماف التأكيد عمى مكقفيا الثابت بإدانة اإلرىاب بشتى أشكالو ميما كانت
المسببات كالدكافع"(مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية .)314:2016،
كمما تقدـ يظير أف مكقؼ السمطنة مف اخأزمة السكرية نابع مف تمسكيا بالمبادئ
اخأساسية التي بنت عمييا سياستيا الخارجية ،كالقائمة عمى عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية
لمدكؿ اخأخرل ،كعدـ االنحياز إلى أحد أطراؼ اخأزمة عمى حساب الطرؼ اآلخر ،كضركرة
حؿ المشاكؿ عف طريؽ الحكار ،كبالطرؽ السممية ،كالسعي قدر اإلمكاف لممساعدة عبر
التقريب بيف جميع اخأطراؼ لمكصكؿ إلى مرحمة الحكار.
كيرل الباحث أف المكقؼ الذم اتخذتو سمطنة يعماف تجاه القضية السكرية مبني عمى
رؤيتيا المتزنة كالكاقعية اتجاه اخأزمة ،كيتسؽ مع سمات ىكيتيا السياسية ،فرفض السمطنة
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قطع العالقات مع سكريا نابعه مف إحساسيا بالمسؤكلية اتجاه الدكلة كالشعب السكرم ،الذم
العمانية .كما إف
تشترؾ معو في ثابتي العركبة كاإلسالـ ،المذيف يشكالف أىـ مككنات اليكية ي
انحياز إلى أحد طرفي اخأزمة
قطع العالقات ال يصب أبدان في مصمحة إيجاد الحؿ ،بؿ يعد
ان
عمى حساب الطرؼ اآلخر.
العمانية
كفي ضكء كؿ ما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا ،أف السياسية الخارجية ي
اتخذت مف الكضكح كالصراحة منيجان في تعاطييا مع القضايا كاخأحداث كالتطكرات عمى الساحة
العربية ،كما تبنت مكاقؼ ثابتة تتسـ بالكاقعية كاالتزاف إزاء اخأزمات العربية ،ككانت حريصة عمى
كبناء عمى ما
حفظ استقاللية ق ارراتيا السياسية ،بعيدان عف التأثير المباشر لألطراؼ اخأخرل عمييا،
ن
يسيـ في تحقيؽ مصمحتيا ،كبما يخدـ اخأمف كيحفظ االستقرار في المنطقة العربية .ككانت مكاقفيا
نابعة مف قناعاتيا كرؤيتيا ،كمعتمدة عمى المبادئ اخأساسية التي اختطتيا منذ البداية فيما يخص
سياستيا الخارجية.
العمانية بالعالقات مع الدكؿ
كتجدر اإلشارة إلى اخأىمية البالغة التي تكلييا السياسة ي
العربية ،فمف المالحظ أف السمطنة ترفض قطع عالقتيا مع أم مف الدكؿ العربية ،فقد احتفظت
السمطنة بعالقتيا مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد  ،1978كعارضت قرار الجامعة العربية
بمقاطعة مصر ،كتكرر المكقؼ كذلؾ مف العراؽ بعد غزك الككيت في عاـ  ،1990فقد احتفظت
سمطنة يعماف بعالقتيا مع العراؽ ،عمى الرغـ مف مشاركتيا بالجيد العسكرم في إطار قكات درع
الجزيرة في حرب تحرير الككيت في عاـ  ،1991كتكرر المكقؼ كذلؾ مف سكريا فمـ تقطع
السمطنة العالقات معيا ،بؿ سعت مف خالؿ استمرار العالقات معيا في محاكلة إيجاد حؿ سممي
لألزمة السكرية.
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كيرل الباحث أف ىذه المكاقؼ التي اتبعتيا السمطنة عمى الساحة العربية نابعة في المقاـ
العمانية عمى سياستيا
اخأكؿ مف اإلحساس بالمسؤكلية اتجاه الدكؿ العربية ،كىك ما تفرضو اليكية ي
الخارجية ،كالقا ئمة عمى التسامح ،كالتراضي ،كالتعاكف ،كنبذ الخالفات ،كاالبتعاد عف اخأحقاد ،كىي
العماني ،كالتي انعكست بدكرىا عمى صناع القرار في السمطنة،
السمات التي شكمت ىكية الشعب ي
العماني ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية
كما أف النزعة إلى االستقاللية في اتخاذ القرار السياسي ي
لمدكؿ اخأخرل ،كعدـ االنحياز إلى أحد أطراؼ اخأزمة ،تعد مف أىـ سمات اليكية السياسية لسمطنة
يعماف في إطار تعامميا عمى الصعيد الخارجي.
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المبحث الثالث
تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية العمانية عمى المستوى الدولي
تيعد الساحة الدكلية المسرح اخأكبر الذم تؤدم فيو أم دكلة لدكرىا في المنظكمة الدكلية،
كالذم يمكف مف خاللو الحكـ عمى سياستيا الخارجية .كالحاؿ ال يختمؼ مع سمطنة يعماف؛ إذ تيعد
سياستيا الخارجية في الساحة الدكلية امتدادان لمسياسة التي تنتيجيا عمى الساحتيف الخميجية
كالعربية.
كتنطمؽ سمطنة يعماف في تعامميا مع الساحة الدكلية مف اإلحساس بالمسؤكلية الذم
تفرضو عمييا عضكيتيا في المجتمع الدكلي ،كتكجب عمييا اإلسياـ في خدمة قضايا السمـ
العماني (السمطاف قابكس) إلى ذلؾ اإلحساس عندما يقكؿ:
كالتعاكف الدكلي .كيشير صانع القرار ي
"إننا جزء مف ىذا العالـ ...نتفاعؿ مع ما يدكر حكلنا مف أحداث بكؿ اإليجابية كالكضكح ،كنكرس
كؿ إمكانياتنا لممشاركة المكضكعية كالفعالة لخدمة قضايا السالـ كالتعاكف عمى كافة المستكيات
اإلقميمية كالدكلية"(حمكدم.)411:1992،
كبحكـ تعامؿ السمطنة مع المجتمع الدكلي مف خالؿ النظرة الكاقعية التي تتبناىا ،كالنابعة
مف قناعتيا بالحجـ الحقيقي لقدرتيا ،كذلؾ انطالقاٌ مف ككنيا إحدل دكؿ ما ييعرؼ بالعالـ الثالث.
كقد عبر السمطاف قابكس عف السياسية التي تتمسؾ بيا السمطنة في تفاعالتيا مع معطيات الساحة
الدكلية ،بالدعكة إلى السالـ ،كعدـ الرغبة في التكرط بصراعات الدكؿ العظمى ،كذلؾ في خطاب
لو بتاريخ  ،1980/11/18عندما قاؿ" :إننا نعتبر أنفسنا أعضاء في العالـ الثالث ،كنحف نفخر
كنعتز بانتمائنا العربي ،كليست لدينا رغبة في تكريط أنفسنا في صراعات الدكؿ العظمى ،أك خدمة
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مصالح اآلخريف .كؿ ما نريده فقط ىك أف ينترؾ ككؿ بمداف المنطقة في سالـ ،كأف نمعب دكرنا في
خدمة قضية السمـ العالمي .كىنا ال بد مف أف نؤكد لمجميع أف رغبتنا في السالـ ال تنبثؽ مف
شعكر بالضعؼ ،نحف إذا تعرضنا إلى أم عدكاف فإننا سندافع عف بمدنا بكؿ قكانا"(ك ازرة اإلعالـ،
يعماف.)136:2015،
كتجدر اإلشارة إلى حرص السمطنة عمى التمسؾ بالمبادئ اخأساسية لسياستيا الخارجية،
في تعامميا مع الساحة الدكلية ،كيؤكد ذلؾ قكؿ السمطاف قابكس" :إننا نحرص دائمان عمى أداء دكرنا
كامالن عمى الساحة الدكلية كفقان لسياستنا التي ننتيجيا منذ البداية بكؿ اإليجابية كالكضكح ،كالتي
تقكـ عمى أساس مف اإليماف الراسخ بمبادئ التعايش السممي بيف جميع الشعكب ،كحسف الجكار
بيف الدكؿ المتجاكرة ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير ،كاالحتراـ المتبادؿ لحقكؽ السيادة
الكطنية .إننا نمد يد الصداقة كالتعاكف إلى جميع الدكؿ التي تمتقي معنا عمى ىذه المبادئ ،كنعمؿ
ضمف ىذا اإلطار عمى تكطيد عالقاتنا المتنامية مع كافة دكؿ المنطقة؛ تقدي انر منا خأىمية التعاكف
بينيا في كؿ ما يخدـ المصالح اخأساسية لجميع شعكبيا"(حمكدم.)411:1992،
كما سعت سمطنة يعماف إلى تبني عالقات الصداقة كالتعاكف مع دكؿ العالـ كافة،
باعتبارىا عالقات طبيعية يمكف أف تحقؽ مصالح أم بمد دكف اإلضرار بمصالح البمد اآلخر ،كقد
عبر السمطاف قابكس عف ىذا التكجو خالؿ مؤتمر صحفي لو في عاـ  ،1985كذلؾ بعد إقامة
السمطنة عالقات دبمكماسية مع االتحاد السكفيتي في العاـ نفسو ،عندما أكضح في حينو ،أف إقامة
العماني ،كلكف تمؾ الرغبة في إقامة
العالقات مع جميع الدكؿ ىي مف أىـ عقائد صانع القرار ي
العالقات ليست عمى حساب االستقاللية في اتخاذ القرار السياسي ،بؿ يجب أف تككف عمى أساس
االحتراـ المتبادؿ ،عندما قاؿ" :نحف نريد أف نصادؽ كؿ شعكب العالـ كيككف لنا عالقات معيا،
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كلكف ىناؾ أسس يجب أف تككف أكالن كاضحة لدل مف يريد أف يمد يده لنا ،كىذه معركفة ،كسياسة
السمطنة الخارجية تقكـ عمى االحتراـ المتبادؿ كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ..،كال شؾ أف
يعماف دائمان كأبدان تريد أف يككف ليا صداقة مع جميع شعكب العالـ ،كأنا قمت في كقت مف اخأكقات
بعماف"(مؤتمر صحفي لمسمطاف
أنني أريد أف أنظر إلى خارطة العالـ كال أجد بمدان ال تربطو صداقة ي
قابكس بتاريخ .)1985/10/22
العمانية في الكساطة بشأف اخأزمات اإلقميمية ليست
كبال أدنى شؾ ،فإف ىذه المكازنة ي
دبمكماسية سيمة؛ إذ تجمع السمطنة بيف اخأضداد ،أك تفاعالت ذات نمطيف ،كىك ما يشكؿ نمطان
جنب
مختمفان كسمككان متناقضان مع بعض السياسات الخارجية لدكؿ الجكار الجغرافي المباشر ،بما ٌ
السمطنة الزج بيا في حركب بالككالة ،كابتعدت عف سياسة المحاكر كاالستقطاب ،كنأت بنفسيا عف
مختمؼ أشكاؿ المكاجيات السياسية كالحركب اإلعالمية ،كاحتفظت بيامش كاسع مف المناكرة
كالمجكء لخيارات متعددة في إقميـ يزداد اشتعاالن يكمان بعد آخر ،بما جعميا حميفان كثيقان لمكاليات
المتحدة كبريطانيا ،كعضكان مؤث انر في مجمس التعاكف الخميجي ،كشريكان رئيسيان إليراف ،كالعبان محكريان
بالنسبة لمقكل اخأكركبية كالدكؿ العربية في جيكد الكساطة السرية كالعمنية في اإلقميـ(التقرير
االستراتيجي العربي .)2015،310:2016
كبات مف المالحظ أف سمطنة يعماف استطاعت أف تنجح في إقامة عالقات إيجابية مع
دكؿ العالـ كافة ،كذلؾ عبر نيج السياسة اليادئة كالمتزنة الذم اتبعتو خالؿ السنكات الماضية .مما
أكسبيا ثقة كاحتراـ جميع دكؿ العالـ ،تمؾ الثقة ىي التي مكنت يعماف مف لعب دكر الكسيط النزيو
كالمقبكؿ مف قبؿ جميع اخأطراؼ في العديد مف الصراعات كاخأزمات اإلقميمية ،كشريكان ميمان في
التصدم آلفة اإلرىاب.
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العماني في القضايا
 -1الموقف من الممف النووي اإليراني 7كلعؿ مف أبرز اخأمثمة عمى الدكر ي
اإلقميمية كالدكلية ىك الدكر الذم لعبتو السمطنة في الكساطة كالتقريب بيف القكل الغربية
كايراف ،كالذم أدل في النياية إلى التكصؿ لالتفاؽ النككم بيف الدكؿ دائمة العضكية كألمانيا
أك ما يعرؼ بػ( )1+5مف جية كايراف مف جية أخرل ،كىك االتفاؽ التاريخي الذم أبعد شبح
الحرب عف المنطقة .فقد نجحت السمطنة في كضع المبنة اخأكلى لالتفاؽ التاريخي بيف
الجميكرية اإلسالمية اإليرانية كالقكل العظمى حكؿ الممؼ النككم اإليراني مف خالؿ إعادة
الحكار بيف اخأطراؼ ،كساىمت في تقريب كجيات النظر بيف الجانبيف؛ حيث استضافت في 9
نكفمبر 2014جكلة مفاكضات بيف دكؿ ( )1+5كايراف ،كقامت بجيكد الكساطة إلنياء
الخالفات.
كقد تميز تعاطي مسقط مع ممؼ المفاكضات بالحرص الشديد ،كذلؾ ما بدا كاضحان
في القدر الكبير مف السرية كالكتماف الذم رافؽ مراحؿ المفاكضات التي رعتيا يعماف بيف
الكاليات المتحدة اخأمريكية كجميكرية إيراف اإلسالمية .فمنذ فرض الحصار االقتصادم عمى
إيراف في عاـ  2006بسبب برنامجيا النككم كانت مسقط تقكـ بدكر الكسيط بيف إيراف
كالغرب ،كاستضافت اجتماعات سرية بيف دبمكماسييف كقادة أمنييف مف كال الطرفيف منذ
 2011في محاكلة لمكصكؿ إلى أرضية مشتركة ،إلى أف تكممت جيكدىا بالنجاح في
نكفمبر ،2013مف خالؿ التكصؿ إلى اتفاؽ جنيؼ بيف إيراف كدكؿ ( ،)1+5ثـ كانت جكلة
المفاكضات في مسقط في نكفمبر ،2014التي أفضت إلى اتفاؽ اإلطار الذم كقعو الطرفاف
في لكزاف السكيسرية في إبريؿ  ،2015تمييدان لالتفاؽ النيائي الذم أبرـ في
يكليك(2015البمكشي .)60:2016،كأشار كزير الخارجية اخأمريكي السابؽ (جكف كيرم) إلى
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تمؾ الجيكد التي بذلتيا السمطنة في الممؼ النككم اإليراني ،في مقاؿ لو في صحيفة بكسطف
غمكب ،حيث قاؿ" :لقد شاركت في الجيكد الرامية إلى كبح جماح البرنامج النككم اإليراني،
فحينما كنت رئيسان لمجنة العالقات الخارجية بمجمس الشيكخ ،قمت برحمة ىادئة إلى يعماف في
العاـ  2011إلبالغ الحككمة ىناؾ بأف حككمة أكباما قد تككف مستعدة لفتح حكار حكؿ
القضية النككية ...إف تمؾ الزيارة قد فتحت الباب لمحادثات مباشرة بيف البمديف ،كبعد ذلؾ أدت
إلى مفاكضات رسمية متعددة اخأطراؼ"(المصدر نفسو.)62:2016،
ففي إطار قضية الممؼ النككم اإليراني ،التي تعتبر حساسة بالنسبة لدكؿ مجمس
التعاكف الخميجي ،بحكـ قربيا مف إيراف كالعالقة المعقدة تاريخيان كاليكاجس اخأمنية المتعمقة
العماني كمنذ البدء بالمكضكعية في التركيز عمى إبقاء أبكاب
باالستق ارر ،اتسـ المكقؼ ي
المفاكضات مفتكحة بيف أطراؼ المحادثات ،باعتبار أف الحكار المباشر ىك أفضؿ السبؿ
لمتكصؿ إلى تكافؽ مناسب حكؿ القضايا الشائكة .كفي الكقت نفسو استمرت السمطنة في
الدعكة إلى إخالء منطقة الشرؽ اخأكسط مف أسمحة الدمار الشامؿ ،بحكـ مبدئيا الذم ييدؼ
إلى السالـ الشامؿ كتحقؽ عالـ و
خاؿ مف الحركب(البميؾ.)96:2015،
العماني في ىذه الكساطة يعكد في المقاـ اخأكؿ إلى الثقة التي
كبال شؾ فإف النجاح ي
تحظى بيا السمطنة مف قبؿ جميع اخأطراؼ ،باعتبارىا طرفان نزييان تربطو عالقات جيدة كاحتراـ
متبادؿ مع جميع أطراؼ اخأزمة ،كلعؿ ىذه الثقة التي كسبتيا السمطنة تعكد في اخأساس إلى
االستقاللية في اتخاذ ق اررتيا السياسية .ففي الكقت الذم ترتبط السمطنة بعالقات كثيقة مع
الكاليات المتحدة اخأمريكية كالدكؿ الغربية ،فإف عالقاتيا مع إيراف تعتبر عالقات جكار طيبة
قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ ،كىك ما يظير في مجاالت التعاكف العديدة بيف البمديف .حتى أف
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مسقط رفضت أف تككف شريكان في العقكبات المفركضة عمييا ،كقد عبر عف ذلؾ كزير اإلعالـ
العماني اخأسبؽ ،عبدالعزيز الركاس ،بقكلو :إف بالده لف تنضـ إلى أية إجراءات ضد إيراف،
ي
خأنيا ال تراىف عمى عالقاتيا مع جيرانيا .كأكضح أف عالقات السمطنة مع إيراف تقكـ عمى
أساس حسف الجكار ،كألمح إلى أف بالده لف تشترؾ في الحظر اخأمريكي عمى
العماني نظ انر لمثقة
إيراف(ثابت .)241:2007،كيتفيـ الطرفاف (اخأمريكي كاإليراني) المكقؼ ي
التي تحظى بيا مف قبميما.
العماني مف اخأزمة اإليرانية ،كمف العالقات مع
كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف المكقؼ ي
إيراف بشكؿ عاـ ،محؿ خالؼ في التكجيات مع الدكؿ الخميجية اخأخرل ،كيعكد ىذا الخالؼ
في نظرة تمؾ الدكؿ التي ترل في إيراف خط انر ييدد اخأمف في المنطقة ،كيجب التعامؿ معيا
عمى ىذا اخأساس ،بينما تتبنى السمطنة بدالن مف ذلؾ الكاقعية السياسية ،كالتي تحتـ التعامؿ
مع إيراف باعتبارىا دكلة جارة كتربطيا بالسمطنة عالقات تاريخية ،كبالتالي فميس مف الحكمة
معاداتيا .كما أف التكصؿ إلى اتفاؽ نككم بيف إيراف كالغرب سكؼ يككف في مصمحة العالـ
بشكؿ عاـ كمنطقة الخميج بشكؿ خاص؛ خأنو سيقضي عمى شبح الحرب التي سكؼ تككف
نتائجيا قاسية عمى الجميع ،كما أنو ،كفي الكقت نفسو ،سكؼ ينيي أية أطماع إيرانية محتممة
المتالؾ اسمحة نككية في ظؿ الرقابة مف قبؿ المنظمات الدكلية ،التي ستفرض بمقتضى
االتفاؽ ،عمى برنامجيا النككم.
كقد عبر يكسؼ بف عمكم عف تفيـ السمطنة لتحفظ دكؿ الخميج عمى االتفاؽ النككم
العمانية،
اإليراني ،كخاصة المممكة العربية السعكدية ،باعتبار ىذا االختالؼ ،مف كجية النظر ي
يقتصر عمى الطريقة التي يتـ عبرىا معالجة اخأزمة ،بينما ىناؾ اتفاؽ عمى اليدؼ المتمثؿ في
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حفظ االستقرار كاخأمف في منطقة الخميج ،عندما قاؿ في لقاء صحفي لصحفية الكطف
القطرية" :نحف نعمـ أف اإلخكاف في الرياض ،في إطار الخالفات التي بينيـ كبيف طيراف،
عندىـ بعض التحفظات ،كنحف نقدر ذلؾ ،كىـ كما نعمـ حريصكف عمى االستقرار في منطقة
الخميج ...،كلكف ليس بالضركرة أف يككف ىناؾ تطابؽ في سياستنا داخؿ مجمس التعاكف،
كربما تككف مصالح إخكاننا اآلخريف مع إيراف أكثر مف مصالحنا نحف معيـ ،كلكننا نؤمف
إيمانان راسخان بكجكب تحقيؽ االستقرار ،كليس أكثر ،خأف أم شيء عكس تحقيؽ ذلؾ
االستقرار ،فكمنا في الخميج سكؼ نخسر"(جريدة الكطف،الدكحة.)2014/2/2،
كمما تقدـ؛ يمكف القكؿ أف تعامؿ السمطنة مع أزمة الممؼ النككم اإليراني جاء نتيجة
لتبنييا رؤية خاصة بيا لمحؿ ،بما ينسجـ مع ىكيتيا السياسية ،كيتسؽ مع المبادئ اخأساسية
لسياستيا الخارجية ،كتيدؼ مف خالليا إلى إنياء حالة التصعيد بيف اخأطراؼ ،كابعاد شبح
الحرب عف المنطقة ،الكصكؿ إلى حالة االستقرار التي تخدـ مصالح المنطقة بشكؿ عاـ،
العمانية في المقاـ اخأكؿ.
كالمصالح ي
 -2الموقف من قضية اإلرىاب 7تيعد سمطنة يعماف مف الدكؿ التي كضعت التصدم لإلرىاب في
أعمى سمـ أكلكياتيا ،باعتباره ظاىرة عالمية ،كآفة تيدد اخأمف كالسمـ الدكلييف ،كتضر بمصالح
العماني الرافض حياؿ جميع أشكاؿ
جميع الدكؿ عمى الساحة الدكلية ،كجاء ىذا المكقؼ ي
اإلرىاب ،ميما كانت مصادره ،أك اخأفكار التي ينطمؽ منيا ،أك اخأىداؼ التي يسعى لتحقيقيا،
عبر عف ىذا المكقؼ يكسؼ بف عمكم خالؿ كممة السمطنة أماـ الدكرة ( )72لمجمعية
كقد ٌ
العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  2017/9/24عندما قاؿ" :تديف بالدم اإلرىاب بكافة أشكالو
كأصنافو ،كميما كانت مبرراتو؛ كذلؾ التزامان منيا بأىداؼ كميثاؽ اخأمـ المتحدة الذم ينص
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عمى صيانة السمـ كاخأمف الدكلييف ،كما تؤكد بالدم دعميا كتأييدىا لسائر الجيكد الرامية
لمقضاء عمى ىذه اآلفة ،كمكافحتيا باتخاذ التدابير المناسبة ،مستندة في ذلؾ عمى ما أكدت
عميو الق اررات كالمعاىدات كاالتفاقيات العربية كاإلسالمية كالدكلية ذات الصمة" (المكقع الرسمي
العمانية عمى شبكة المعمكمات العالمية)www.mofa.gov.om :
لك ازرة الخارجية ي
كما ترفض السمطنة ،انطالقان مف ىكيتيا اإلسالمية ،أف يتـ إلصاؽ تيمة اإلرىاب
العماني العميؽ لمقيـ اخأصيمة لمديف اإلسالمي ،الذم
بالديف اإلسالمي ،كذلؾ مف خالؿ الفيـ ي
العمانيكف الفيـ المتشدد لإلسالـ
يدعك إلى التسامح كتقبؿ اآلخر .كمف ىذا المنطمؽ فقد جانب ي
حيث يتـ استغاللو ككسيمة لمتحزب كالتشدد أك الغمك كالتطرؼ ،كذلؾ عمى قدر رفضيـ لذلؾ
المنطمؽ في فيـ الديف اإلسالمي ،كالتعصب لمذىب أك طائفة أك حزب .كفي ىذا السياؽ
يقكؿ السمطاف قابكس ،كربما كاف ذلؾ منذ كقت مبكر عمى ظيكر مكجة التطرؼ كالغمك في
كقتنا الحاضر ،بتاريخ " :1994/11/18إف التطرؼ ميما كانت مسمياتو ،كالتعصب ميما
كانت أشكالو ،كالتحزب ميما كانت دكافعو كمنطمقاتو ،نباتات كريية سامة ،ترفضيا التربة
العمانية الطيبة التي ال تنبت إال طيبان ،كال تقبؿ أف تمقى فييا بذكر الفرقة كالشقاؽ  ...إف
ي
التزمت في الفيـ الديني ال يؤدم إال إلى تخمؼ المسمميف ،كشيكع العنؼ كعدـ التسامح في
مجتمعاتيـ ،كىك في حقيقة اخأمر بعيد عف فكر اإلسالـ الذم يرفض الغمك ،كينيى عف
التشدد؛ خأف الديف يسر ،كيحب اليسر في كؿ اخأمكر .كصدؽ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ إذ
يقكؿ (:إف الديف يسر ،كلف يشاد الديف أحد إال غمبو) ،كليس بعد حديث الرسكؿ مف
مقاؿ"(ك ازرة اإلعالـ ،يعماف.)331-2010:330،
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كجدير بالذكر أف السمطنة ،نتيجةن لمفيـ السميـ لتعاليـ الديف اإلسالمي السمح المترسخ
العمانية ،لـ تشيد أم حادث إرىابي عكر صفك اخأمف كالتسامح الذم
في الثقافة كاليكية ي
العماني تاريخيان .كىك اخأمر الذم أدل إلى نجاح سمطنة يعماف كلمسنة
اتصؼ بو المجتمع ي
الثالثة عمى التكالي ( )2016،2015،2014في الحصكؿ عمى النقطة صفر في قائمة الدكؿ
اخأقؿ تعرضان لإلرىاب ،كفقان لمؤشر اإلرىاب العالمي الذم يصدره معيد االقتصاد كالسالـ
العمانية ،مسقط،
الذم يتخذ مف مدينة سدني االسترالية مق انر لو(صحيفة الكطف ي
.)2016/11/21
كفي السياؽ ذاتو يمكف فيـ عدـ كجكد أم عنصر يعماني ضمف صفكؼ التنظيمات
اإلرىابية الجيادية المنتشرة ،مثؿ تنظيـ ما يسمى بالدكلة اإلسالمية ،أك جبية النصرة ،أك
التنظيمات اإلرىابية اخأخرل ،اخأمر الذم يختمؼ عف بعض دكؿ الخميج اخأخرل ،كتحديدان
السعكدية كبدرجة أقؿ كؿ مف الككيت كالبحريف فيما يخص تصدير المقاتميف المجاىديف ،كىك
ما يشير إليو المركز الدكلي لمكافحة التطرؼ(صحيفة اخأىراـ ،القاىرة.)2015/12/29 ،
العماني مف نبذ اإلرىاب ،كالسعي إلى مكافحتو؛ انطالقان
كيمكف فيـ المكقؼ الرسمي ي
العمانية المتسامحة تاريخيان كالمتقبمة كالمتعايشة مع اآلخر ،كىك اخأمر
مف سمات الشخصية ي
الذم يمكف إرجاعو إلى تأثير منظكمة القيـ الدينية ،كالثقافية ،كالحضارية ،كالتاريخية ،المؤسسة
العمانية اتجاه قضايا اإلرىاب
العمانية عمى السمكؾ السياسي الذم تنتيجو السياسة ي
لميكية ي
كرفض إلصاؽ ىذه التيمة بالديف اإلسالمي .كىك اخأمر الذم يشير إليو السمطاف قابكس في
خطاب لو بمناسبة االنعقاد السنكم لمجمس يعماف في عاـ  2011عندما يقكؿ" :لقد فطرنا في
ىذا البمد ،كهلل المنة كالحمد ،عمى السماحة ،كحسف المعاممة ،كنبذ اخأحقاد ،كدرء الفتف،
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كالتمسؾ باخأعراؼ كالقيـ القائمة عمى اإلخاء ،كالتعاكف ،كالمحبة بيف الجميع .كاننا نؤكد عمى
ضركرة غرس ىذه السجايا الحميدة كالقيـ الرفيعة في نفكس النشء منذ نعكمة أظفارىـ في
البيت ،كالمدرسة ،كالمسجد ،كالنادم كغيرىا مف محاضف التربية كالتثقيؼ لتككف ليـ سياجان
يحمييـ مف التردم في مياكم اخأفكار الدخيمة ،التي تدعك إلى العنؼ ،كالتشدد ،كالكراىية،
كالتعصب ،كاالستبداد بالرأم ،كعدـ قبكؿ اآلخر ،كغيرىا مف اخأفكار كاآلراء المتطرفة التي
تؤدم إلى تمزيؽ المجتمع ،كاستنزاؼ قكاه الحيكية ،كايراده مكارد اليالؾ كالدمار كالعياذ
باهلل"(المكقع

الرسمي

لك ازرة

الخارجية

العمانية
ي

عمى

شبكة

المعمكمات

العالمية:

)www.mofa.gov.om
كمما تقدـ يمكف القكؿ بأف سمطنة يعماف خالؿ تعامميا مع الدكؿ اخأعضاء في المجتمع
الدكلي ،كفي تعاطييا مع اخأزمات كالقضايا عمى الساحة الدكلية تتسـ بالكاقعية كاالتزاف كاالبتعاد
عف ردكد الفعؿ ،كتتميز باالستقاللية في اتخاذ قرارىا السياسي بما يتكافؽ مع قناعاتيا كرؤيتيا
الخاصة لمحؿ ،كىك ما يمكف مالحظتو ظاى انر خالؿ تعاطييا مع أزمة الممؼ النككم اإليراني ،كىك
المكقؼ الذم تميز بقدر كبير مف الكضكح كالصراحة ،فقد عبرت عف مكقفيا دكف أف تجامؿ أم
طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر ،كحافظت ،كفي الكقت نفسو ،عمى العالقات التي بجميع أطراؼ
اخأزمة ،كىك ما ييعد أم انر عمى قدر كبير مف الصعكبة ،كخاصة في مثؿ أزمة الممؼ النككم
اإليراني ،التي تيعد ذات تشعبات كتعقيدات عديدة .كما يمكف كذلؾ مالحظة تأثير عامؿ اليكية
عمى سمككيا السياسي الخارجي مف خالؿ رفضيا القاطع خأشكاؿ اإلرىاب كافة كصكره التي تعد
ذات أبعاد دكلية ،كذلؾ كفقان لفيميا الخاص حياؿ ىذه الظاىرة.
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كفي نياية الفصؿ يمكف اإلشارة إلى عدد مف المالحظات ،أىميا أف سمطنة يعماف كانت
حريصة عمى االحتفاظ بعالقاتيا مع جميع اخأطراؼ خالؿ اخأزمات المختمفة كلـ تقطع عالقاتيا مع
أم دكلة ،فقد حافظت عمى عالقاتيا مع كؿ مف العراؽ كايراف خالؿ الحرب بينيما ،في الكقت
الذم قطعت فيو أغمب الدكؿ العربية عالقاتيا مع إيراف ،كما حافظت يعماف عمى عالقاتيا مع
العراؽ أثناء احتالؿ الككيت ،في حيف أف جميع دكؿ الخميج قطعت العالقات معو أثناء اخأزمة،
كحافظت كذلؾ عمى عالقاتيا مع جميع أطراؼ اخأزمة اليمنية ،كلـ تنقؿ سفارتيا مف صنعاء أسكة
ببقية الدكؿ الخميجية ،كحافظت عمى عالقتيا مع مصر كلـ تقاطعيا خالؿ المقاطعة العربية لمصر
بعد اتفاقية كامب ديفيد ،كحافظت كذلؾ عمى عالقتيا مع سكريا كلـ تقطع عالقتيا معيا ،كظمت
العمانية مفتكحة في دمشؽ عمى الرغـ مف أف أغمب الدكؿ العربية قطعت العالقات معيا.
السفارة ي
كىك ما يشير إلى أف سمطنة يعماف ال تؤمف بمبدأ قطع العالقات خأنو ال يتكافؽ مع مبدأ الحياد
اإليجابي الذم تتبناه.
العماني بالحياد اإليجابي خالؿ اخأزمات التي شيدتيا مختمؼ الساحات
كما ييالحظ االلتزاـ ي
الخميجية كالعربية كالدكلية ،كعدـ االنحياز خالؿ تمؾ اخأزمات أك الصراعات إلى أم طرؼ عمى
حساب الطرؼ اآلخر ،كالبعد عف االستقطاب السياسي ،كرفض االنجرار إلى سياسة المحاكر ،فمـ
تنحز السمطنة إلى أم مف طرفي الحرب العراقية اإليرانية ،كحافظت عمى الحياد خالؿ اخأزمة
اليمنية كلـ تشارؾ فيما يسمى بعاصفة الحزـ ،كاستمرت في التمسؾ بمبدأ الحياد أثناء اخأزمة
السكرية ،كما لـ تنحز إلى أم طرؼ في اخأزمة النككية اإليرانية .كىك ما مكنيا مف القياـ بدكر
الكسيط كتقريب كجيات نظر بيف اخأطراؼ المتصارعة خالؿ اخأزمات.
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كيالحظ أيضان عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل ،كىك ما ظير جميان في
ي
العماني لإلجراءات التي اتخذتيا الجامعة العربية بحؽ مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد،
الرفض ي
باعتبار أف االتفاقية شأف مصرم في المقاـ اخأكؿ ،كخأم دكلة الحؽ في اتخاذ ما تراه مناسبان
لتحقيؽ مصالحيا ،كما رفضت التدخؿ العسكرم في الشأف اليمني ،كاعتبرت أف ما يحصؿ في
اليمف حربان داخمية بيف مككناتو ،كال يحؽ خأم دكلة التدخؿ في الشأف اليمني الداخمي إال بما يساعد
في إيجاد الحؿ ،كمف المنطمؽ ذاتو جاء مكقؼ السمطنة بعدـ التدخؿ في الشأف السكرم خالؿ
العماني عمى الدعكة إلى الحكار بيف جميع
أحداث اخأزمة السكرية .اخأمر الذم ترافؽ مع الحرص ي
العمانية في
اخأطراؼ كايجاد الحمكؿ عبر الطرؽ السممية لجميع المشاكؿ ،كتجددت ىذه الدعكات ي
جميع اخأزمات التي شيدتيا المنطقة.
كىكذا ظمت سمطنة يعماف كسيطان مرنان قاد انر عمى الحكار مع جميع اخأطراؼ في مختمؼ
العمانية
اخأزمات ،ال يبني تحالفات مع طرؼ ضد طرؼ آخر أك عمى حسابو .كلـ تندفع السياسة ي
في أم اتجاه خالؿ حركب الخميج المتعاقبة بؿ عممت عمى اغتناـ عالقاتيا مع كؿ أطراؼ النزاع
(العراؽ ،كدكؿ الخميج ،كايراف ،كالكاليات المتحدة االمريكية) ،لالحتفاظ بمخرج يمكف أف تمر بو
تفاعالت المنطقة ،إف ىي اتجيت نحك الحمكؿ السممية ،اك باخأحرل الكصكؿ إلى صيغة تصفير
المشكالت ( ،)Zero-Problemsكعدـ تفضيؿ الحمكؿ الرامية إلى تفاقـ اخأزمات عبر قطع
العالقات ،أك سحب السفراء ،أك تكجيو المعارضة الداخمية ،أك تسميح جماعات العنؼ كتمكيؿ
اإلرىاب ،بؿ يتـ احتكاء الخالفات ميما بمغت حدتيا ،كتصبح السمطنة نقطة التقاء كبكابة مفتكحة
لكؿ أطراؼ الصراع(التقرير االستراتيجي العربي.)2015،312:2016
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كمما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف السمكؾ السياسي الذم تتبعو سمطنة يعماف
في مجاليا الخارجي ،كعمى الساحات المختمفة الخميجية كالعربية كالدكلية ،تميز بعدد مف السمات،
العمانية كمنيج يحكـ عالقاتيا الخارجية،
أىميا :الثبات كالتمسؾ بالمبادئ التي رسمتيا القيادة ي
كتبني الكاقعية السياسية التي تكزاف بعقالنية بيف المكاسب المرجكة كالخسائر التي يجب تجنبيا،
كاالست قاللية في اتخاذ القرار السياسي كرفض اإلمالءات كالتبعية خأم طرؼ كاف ،كالكضكح
كالصراحة في التعبير عف رؤيتيا حياؿ القضايا التي تيميا أك تككف جزءان منيا ،كتحرص عمى
االبتعاد عف سياسة المحاكر.
العمانية أث انر بالغان ال يمكف تجاىمو في تشكيؿ مالمح سياستيا
كيرل الباحث أف لميكية ي
العمانية عمى
الخارجية ،كىك ما يمكف مالحظتو مف خالؿ اخأثر الذم تتركو سمات الشخصية ي
النيج الذم تتبعو السمطنة في عالقاتيا الخارجية ،كالنابع مف ثقافتيا اإلسالمية كالعربية التي تقكـ
عمى التسامح كالحكمة كالتدبر ،كفي الحقيقة يمكف اعتبار العالقة بيف السياسة الخارجية لسمطنة
العمانية عالقة تبادلية ،يؤثر كؿ منيما عمى اآلخر كيترؾ أثره عميو.
يعماف كاليكية ي
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الفصل السادس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
أولً 7الخاتمة
برز عامؿ اليكية منذ تسعينيات القرف الماضي كأحد العكامؿ الميمة ،إلى جانب العكامؿ
المادية اخأخرل ،كالعامؿ الجغرافي كالديمغرافي كالقكة العسكرية كاالقتصادية ،في تفسير السمكؾ
السياسي الخارجي لمدكؿ ،كذلؾ نظ انر لما لميكية مف أثر في تكجيو السياسة الخارجية لمدكلة ،كفي
بناء عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل عمى الساحة الدكلية .فتمؾ العالقات قد تقكـ عمى أساس فيـ
الصفات المميزة لمذات في مكاجية اآلخر ،كبالتالي فإنيا تؤثر عمى نمط رؤية اآلخر ،باعتباره
صديقان ،أك عدكنا ،أك منافسان عمى الساحة الدكلية ،بناء عمى اليكية التي ينتمي إلييا كال الطرفيف.
فكما أف اليكية قد تككف عامالن دافعان لمسمكؾ الخارجي لمدكلة إلى التقارب أك التعاكف مع الدكؿ
اخأخرل التي تشترؾ معيا في اليكية نفسيا؛ فإنيا في الكقت ذاتو قد تككف سببان في نشكء حالة مف
السمكؾ التنافسي ،كما قد تككف كراء السمكؾ العدائي التصارعي بيف الدكؿ التي تنتمي إلى ىكيات
متصارعة.
كسعت ىذه الدراسة لمتثبت مف صحة الفرضية التي انطمقت منيا ،كالتي تقكـ عمى أف
العكامؿ التي أسيمت في ت ٌشكيؿ ىكية سمطنة يعماف ليا تأثير كاضح في صياغة أنماط سمككيا
السياسي الخارجي ،عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي ،كقد تكصمت ،مف خالؿ فصكليا السابقة،
إلى إثبات صحة تمؾ الفرضية ،كمفادىا أف سمطنة يعماف مف الدكؿ التي تش ٌكؿ اليكية أحد العكامؿ
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المؤثرة في تكجيو سمككيا السياسي الخارجي .كبال شؾ ،فإف فيـ السياسة الخارجية لسمطنة يعماف
دكف التطرؽ إلى دراسة ىكيتيا الكطنية ينطكم عمى قدر كبير مف الصعكبة.
العمانية ىي ذلؾ المركب المتميز ،الذم ىك محصمة عممية تفاعؿ دقيقة بيف
فاليكية ي
مككنات عديدة مادية كمعنكية ،أسيمت كؿ منيا ،كبدرجات متفاكتة ،في صياغة مالمح اليكية
العمانية .كتتمثؿ أىـ تمؾ المككنات في أبعاد ثالثة أساسية :أكالن ،البعد المكاني كالمتمثؿ في المكقع
ي
الجغرافي لسمطنة يعماف .ثانيان ،البعد الزماني ،كالمتمثؿ في المككف التاريخي الذم تشكمت عبره
العمانية .ثالثان ،البعد الثقافي كالذم يشمؿ االعتزاز باالنتماء العربي ،كبالديف
مالمح اليكية ي
العماني ،كمنظكمة القيـ كاخأعراؼ كالعادات كالتقاليد.
اإلسالمي ،كالتراث ي
العمانية في مجمكعة الثكابت
كيمكف تممس اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياسة ي
كبناء عمى ىذه
كالمرتكزات التي تعتمد عمييا في سياستيا الخارجية ،كتحرص عمى التمسؾ بيا.
ن
العمانية ،فقد تبنت السمطنة عددان مف المبادئ
الثكابت ،النابعة في اخأساس مف مككنات اليكية ي
اخأساسية كخطكط عريضة تسير عمييا في سياستيا الخارجية ،كالتي يمكف بدكرىا أف تيعد سمات
العمانية ،كتتمثؿ في حسف الجكار ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ
رئيسية لميكية السياسية ي
العماني ،كعدـ االنحياز خالؿ اخأزمات إلى أم طرؼ عمى
اخأخرل ،كرفض التدخؿ في الشأف ي
حساب الطرؼ اآلخر ،كاالبتعاد عف سياسة المحاكر ،كالدعكة إلى حؿ الخالفات بيف الدكؿ عبر
الحكار كبالطرؽ السممية.
العمانية،
كما يمكف تممس أثر عامؿ اليكية كذلؾ في منظكمة صنع السياسية الخارجية ي
التي تيعد نتاجان لتجربة يعمانية خاصة تراكمت عبر الزمف في مجاؿ السياسة الخارجية كالعالقات
الدكلية .كيبقى عامؿ شخصية القائد السياسي ،المتمثؿ في السمطاف قابكس ،اخأكثر تأثي انر في تمؾ
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العمانية ،كفي العديد مف المناسبات كالمكاقؼ التي تناكلتيا الدراسة،
المنظكمة ،فالسياسة الخارجية ي
تنسجـ مع التركيب الشخصي لصانع القرار السياسي ،فصفاتو الشخصية ،كتنشئتو االجتماعية
العماني ،كعاداتو كتقاليده في الحكمة ،كالتدبر ،كالتبصر،
كالسياسية ،كالمستمدة مف ثقافة المجتمع ي
كالتعاكف ،كالتسامح ،كالتكازف في التعامؿ مع الغير ،باإلضافة إلى عقائده في بيئة العمؿ السياسي
في المجاؿ الخارجي ،كميا أسيمت ،كما تزاؿ تسيـ ،بشكؿ كبير في تكجيو السياسة الخارجية
لسمطنة يعماف ،كىك اخأمر الذم يؤكد عمى الدكر الذم تمعبو اليكية في التأثير عمى السياسة
العمانية ،فاليكية الخاصة بالقائد السياسي (السمطاف قابكس) ىي في اخأساس مستندة إلى
الخارجية ي
العمانية بشكؿ عاـ.
اليكية ي
كيظير ذلؾ اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية لسمطنة يعماف مف
العمانية في تعاطييا مع اخأحداث كالتطكرات
خالؿ المكاقؼ التي اتبعتيا السياسة الخارجية ي
العمانية (الخميجية ،كاإلقميمية ،كالدكلية) ،كالتي
كاخأزمات عمى مختمؼ ساحات السياسة الخارجية ي
كانت في كثير مف اخأحياف مكاقؼ مختمفة عف المكاقؼ التي اتخذتيا أغمب الدكؿ الخميجية كالعربية
اخأخرل .فالسمكؾ السياسي الذم تتبعو سمطنة يعماف في مجاليا الخارجي ،كالذم يتميز بعدد مف
العمانية،
السمات الخاصة ،يعتمد في اخأساس عمى الثكابت السياسية النابعة مف مككنات اليكية ي
العمانية.
كينسجـ مع السمات الخاصة باليكية كالشخصية ي
إال أف عامؿ اليكية ،رغـ أىميتو في تحديد مالمح السمكؾ السياسي الخارجي لسمطنة
يعماف ،ال يسقط أىمية العكامؿ اخأخرل التي سبقت اإلشارة إلييا ،كمع ذلؾ ،تبقى ىكية الدكلة،
كالتكصيؼ الذم حددتو الدراسة ،ىي المعيار الذم يبرز شخصية الدكلة بما يميزىا عف باقي الدكؿ
اخأخرل ،كالتي تتميز ىي أيضان عف غيرىا في المحيط اإلقميمي كالدكلي ،مف خالؿ اليكية التي

181

تختص بيا .كربما مثؿ ىذا العامؿ ،عامؿ اليكية ،ىي الحمقة التي لـ يسمط عمييا الضكء في
العمانية ،أك حاكلت تفسير السمكؾ السياسي الذم تتبعو عمى
الدراسات السابقة التي تناكلت السياسة ي
الساحات اإلقميمية كالدكلية ،مما شجع الباحث عمى دراستيا.
ثانياً 7النتائج
تكصمت الدراسة ،كمف خالؿ الفرضية التي اعتمدتيا ،إلى النتائج التالية:
-

إف عامؿ اليكية ،عمى الرغـ مف أىميتو ،إال أف تأثيره عمى السياسة الخارجية لمدكلة ،قد
يزيد أك يقؿ بحسب الحالة السياسية ،كمدل اخأثر الذم يتركو عمى القائد السياسي كدكائر
صنع القرار السياسي ،كفي بعض الحاالت تككف اليكية ىي العامؿ اخأكثر تأثي انر في
تكجيو السياسة الخارجية حياؿ قضايا معينة.

 لميكية تأثير كبير عمى منظكمة القيـ الثقافية كالفكرية التي يتبناىا القائد السياسي ،بكؿ ماتحممو مف خصائص كسمات تميز الذات عف اآلخر ،ما ينعكس عمى السمكؾ السياسي
الخارجي لمدكلة التي يترأسيا ىذا القائد السياسي أك ذاؾ.
العمانية ىي ذلؾ العامؿ المركب الناتج مف عممية التفاعؿ بيف عدد مف المككنات
 اليكية يالجغرافية ،كالتاريخية ،كالعادات كالتقاليد ،إضافة إلى منظكمة القيـ الفكرية كالعقائدية التي
يحممو القائد السياسي ،كالتي تندرج تحت المككنات الثالثة الرئيسة كىي :المككف
الجغرافي ،كالمككف التاريخي ،كالمككف الثقافي .كيمكف القكؿ أف طبيعة الشخصية الكطنية
العماني تشكؿ إحدل سمات السمكؾ السياسي الخارجي لسمطنة يعماف.
لمشعب ي
العمانية ،كجد أنيا تنطمؽ في تفاعالتيا
 مف خالؿ دراسة الباحث لمسياسة الخارجية يكعالقاتيا الدكلية مف مجمكعة ثكابت كمرتكزات نابعة مف مككنات ىكيتيا الكطنية .كالتي
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العمانية ،كالتي يمكف اعتبارىا
تحددت عمى ضكئيا المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية ي
بمثابة السمات المميزة ليكيتيا السياسية.
 عمى الرغـ مف الصعكبة في تحقيؽ المصالح التي تكاجييا ،في أغمب االحياف ،الدكؿالتي تسعى لمتحرؾ ضمف ثكابت محددة في السياسة الخارجية؛ إال أف سمطنة يعماف
استطاعت ،عبر تكازف دقيؽ ،أف تكفٌؽ بيف الحفاظ عمى قدر مف المصالح ،كعدـ التفريط
في ثكابتيا السياسية.
 منظكمة صنع السياسية الخارجية في سمطنة يعماف ىي نتاج لتجربة يعمانية خالصةالعمانية في مجاؿ صنع السياسة الخارجية
تراكمت عبر الزمف ،كتعبر عف الخصكصية ي
كالعالقات الدكلية .كييعد عامؿ الشخصية لمقائد السياسي ،المتمثؿ في السمطاف قابكس،
اخأكثر تأثي انر في تمؾ المنظكمة .فالصفات الشخصية لمسمطاف قابكس ،كتنشئتو
االجتماعية كالسياسية ،باإلضافة إلى عقائده في بيئة العمؿ في مجاؿ السياسية الخارجية،
العمانية.
تسيـ بشكؿ كبير تكجيو السياسة الخارجية ي
 المكضكعات التي تمت معالجتيا تظير بشكؿ كاضح تبني سمطنة يعماف مبدأ الكاقعيةالسياسية في تعامميا مع االحداث كالكقائع اإلقميمية كالدكلية ،كما تحرص عمى االحتفاظ
بدرجة كبيرة مف االستقاللية في اتخذا قرارىا السياسي ،كترفض االنجرار إلى سياسة
المحاكر أك االنحياز إلى طرؼ عمى حساب الطرؼ آخر .كىك ما يمثؿ السمكؾ الذم
تتبعو سمطنة يعماف في مجاؿ سياستيا الخارجية ،عمى الساحات المختمفة (الخميجية،
العمانية ،كعف
كالعربية ،كالدكلية) ،المتميز بعدد مف السمات التي تعبر عف الخصكصية ي
ىكيتيا السياسية.
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ثالثاً 7التوصيات
في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة ،فإنيا تكصي بما يمي:
العمانية ،إلى دراسة خصكصية
 ضركرة االلتفات ،مف قبؿ الباحثيف كالميتميف بالسياسة يالعمانية عند التطرؽ إلى المكاقؼ السياسية التي اتخذتيا السمطنة في العديد مف
اليكية ي
المناسبات عمى الساحة الخميجية ،كالعربية ،كالدكلية ،مف أجؿ التكصؿ إلى فيـ سميـ
العمانية.
لسمكؾ كتكجيات السياسية الخارجية ي
 إجراء الدراسات التي تتناكؿ تأثير عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية لمدكؿ العربيةاخأخرل ،لمحاكلة فيـ سياسات تمؾ الدكؿ مف زاكية جديدة.
 يتمنى الباحث عمى المؤسسات الرسمية في سمطنة يعماف ،كعمى رأسيا ك ازرة الخارجية،العماني ،نظ انر لندرة الدراسات كالمراجع
االىتماـ بالدراسات التي تيعنى بالشأف السياسي ي
التي تتناكؿ ىذا الجانب.
 ضركرة االىتماـ مف قبؿ المؤسسات البحثية كالتعميمية في سمطنة يعماف بالدراسات التيالعمانية ،كاظيار تكجياتيا ،كالعكامؿ التي تؤثر فييا ،كجكانب
تتناكؿ السياسة الخارجية ي
التأثير الذم تتركو تمؾ العكامؿ.
 إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تأثير مختمؼ العكامؿ (المادية ،كالمعنكية) عمى السياسةالعماني بكجو
الخارجية لسمطنة يعماف ،لمعالجة النقص في الدراسات التي اىتمت بالشأف ي
عاـ ،كبيذا الجانب بكجو خاص.
 إجراء المزيد مف الدراسات التي تيعنى بتأثير عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجيةالعمانية ،لمعالجة الجكانب التي قد تككف غابت عف الباحث ،كلـ تتطرؽ إلييا الدراسة.
ي
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قائمة المراجع
المصادر
 ابف منظكر ،محمد بف مكرـ (  .)2010لسان العرب ،ط ،3بيركت ،دار صادر.
 الجرجاني ،عمي بف محمد (د  ،ت) .معجم التعريفات ،القاىرة ،دار الفضيمة.

المراجع العربية
الكتب7
 أبك العال ،محمكد ( .)1988جغرافية إقميم عمان ،سمطنة عمان ودولة اإلمارات ،الككيت،
مكتبة الفالح.
 أبك دية ،سعد ( .)1998السياسة الخارجية العمانية في عيد جاللة السمطان قابوس
عماف ،دار البشير.
( ،)0665-0641دراسة في عقائد صانع القرار السياسيٌ ،
 إسماعيؿ ،عمي سعيد ( .)2005اليوية والتعميم ،القاىرة ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 بميخانكؼ ،سيرجي ( .)2005مصمح عمى العرش ،قابوس بن سعيد سمطان عمان ،ط،2
مسقط.
 البميؾ ،عماد ( .)2015السياسة الخارجية العمانية ،مسقط ،مؤسسة يعماف لمصحافة كالنشر
كاإلعالف.
 بف أحمدك ،محمد (  .) 2004موريتانيا بين النتماء العربي والتوجو األفريقي ،دراسة في
إشكالية اليوية والسياسة ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية.
 به وعمان ،أحمد ( .)5991الهوية الوطنية ،الجزائر ،دار األمة.
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 الجابرم ،محمد عابد ( .)1998العولمة واليوية الثقافية :عشر أطروحات من كتاب العرب
والعولمة ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية.
 جيندز ،انطكني ( .)2005عمم الجتماع( ،ترجمة فايز الصباغ) ،ط ،4بيركت ،المنظمة
العربية لمترجمة ،كمؤسسة ترجماف.
 حمكدم ،ىادم حسف ( .)1993الفكر السياسي العماني من الثوابت إلى المتغيرات ،لندف،
العيسى لمكتب.
 حمكدم ،ىادم حسف ( .)1998الفكر الجتماعي العماني ،مسقط ،ك ازرة اإلعالـ.
 دركيش ،إبراىيـ ( .)1978النظام السياسي ،القاىرة ،دار النيضة العربية.
 دكراتي ،جيمس ( .)1985النظريات المتضاربة في العالقات الدولية( ،ترجمة كليد عبدالحميد)،
اإلسكندرية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر.
 ديمك ،ستيفف ( .)2000التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني( ،ترجمة كىبة
ربيع) ،القاىرة ،المشركع القكمي لمترجمة.
 السالمي ،عبداهلل بف حميد ( .)2000تحفة األعيان بسيرة أىل عمان ،مسقط ،مكتبة اإلماـ نكر
الديف السالمي.
 سميـ ،محمد السيد ( .)1998تحميل السياسة الخارجية ،ط ،2القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية.
 سميماف ،ياسر ( .)2003المغة العربية واليوية القومية ،بيركت ،منشكرات جامعة أدنبرة.
 السيابي ،سالـ بف حمكد ( .)2001عمان عبر التاريخ ،ط ،5مسقط ،ك ازرة التراث القكمي
كالثقافة.
 السيد ،محمد ( .)1984تحميل السياسة الخارجية ،القاىرة ،بركفشناؿ لألعالـ.
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العالمية لمكتاب.
 صميبا ،جميؿ ( .)1994المعجم الفمسفي ،ج ،2.بيركت ،ال ٌشركة
ٌ
 الطائي ،عبداهلل بف محمد ( .)2008تاريخ عمان السياسي ،الككيت ،مكتبة الربيعاف لمنشر
كالتكزيع.
 عاشكر ،سعيد عبد الفتاح ( .)1980تاريخ أىل عمان ،مسقط ،ك ازرة التراث القكمي كالثقافة.
 عبد الفتاح ،محمكد حسف ( .)2012الستراتيجية العمانية في الخميج العربي ،القاىرة ،مركز
الراية لمنشر كاإلعالـ.
 العبرم ،سعيد بف سميماف ( .)1996التنظيم الدبموماسي والقنصمي لسمطنة عمان ،القاىرة،
دار النيضة العربية.
 عرب ،محمد صابر ( .)2013الدولة في الفكر اإلباضي ،ط ،2القاىرة ،دار الشركؽ.
 غباش ،حسيف ( .)2006عمان الديمقراطية اإلسالمية ،ط ،4بيركت ،دار الفارابي.
 غيث ،محمد عاطؼ ( ،)1989قاموس عمم الجتماع ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.
عماف ،دار
 فيمي ،عبدالقادر محمد ( .)2010النظريات الجزئية والكمية في العالقات الدوليةٌ ،
الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 فيمي ،عبدالقادر محمد ( .)2010نظرية السياسة الخارجية ،السميمانية ،مركز كردستاف
لمدراسات االستراتيجية.
 فكزم ،فاركؽ عمر ( .)2000دراسات في تاريخ عمان ،المفرؽ اخأردف ،جامعة آؿ البيت.
 لكفايفر ،ماكسيـ ( )2006السياسية الخارجية األمريكية( ،ترجمة حسيف حيدر) ،بيركت،
عكيدات لمنشر كالطباعة.
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 لكيس ،برنارد ( .)2006اليويات المتعددة لمشرق األوسط( ،ترجمة حسف بحرم) ،دمشؽ ،دار
الينابيع.
 مقمد ،إسماعيؿ صبرم ( .)1971العالقات السياسية الدولية دراسة في األصول والنظريات،
الككيت ،دار الجامعة لمنشر.
 مقمد ،إسماعيؿ صبرم ( .)1987نظريات السياسة الدولية دراسة تحميمية مقارنة ،الككيت،
دار السالسؿ.
 المكافي ،عبد الحميد ( .)2010عمان واألمن في الخميج ،القاىرة ،الشركؽ الحديثة لمطباعة
كالتغميؼ.
 ميكشيممي ،أليكس ( .)1993اليوية ( ،ترجمة عمي كطفة) ،دمشؽ ،دار الكسيـ لمخدمات
الطباعية.
 ناصر ،عمي ( .)2013مضيق ىرمز والصراع األمريكي اإليراني ،بيركت ،دار الفارابي.
 ندكرة ،زاىية ( .)1990شبة الجزيرة العربية ،كياناتيا السياسية ،بيركت ،دار النيضة.
 ىنتنجتكف ،صمكئيؿ ( .)1999صدام الحضارات إعادة انتاج النظام العالمي( ،ترجمة طمعت
الشايب) ،بغداد ،سطكر لمنشر.
عماف ،دار صفا.
 الييتي ،صبرم فارس ( .)2000الجغرافيا السياسيةٌ ،
 كندت ،ألكسندر ( .)2006النظرية الجتماعية لمسياسة الدولية( ،ترجمة عبداهلل العتيبي)،
الرياض ،جامعة الممؾ سعكد.
 كيمسكف ،سير أرنكلد تي ( .)2012الخميج العربي من العصور األولى حتى بداية القرن
العشرين ،بيركت ،الدار العربية لممكسكعات.
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الرسائل الجامعية7
 إسماعيؿ ،عبداهلل بف محمد ( .)2115اليوية في بنية النظام الدولي( ،رسالة ماجستير غير
عماف ،اخأردف.
منشكرة) ،الجامعة اخأردنيةٌ ،
 ركاس ،فيصؿ بف سعيد ( .)2115السياسة الخارجية العمانية بين التحالفات والتوازنات من
عماف ،اخأردف.
( ،0111-0791رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة اخأردنيةٌ ،
 الشنفرم ،أحمد سالـ ( .)1991الخطاب السياسي عند السمطان قابوس بين الفكر والتطبيق
( ،0797-0791رسالة ماجستير غير منشكرة) ،المدرسة الكطنية لإلدارة العمكمية ،الرباط،
المغرب.
 مقيبؿ ،طاىر بف عمي ( .)2111أثر المحددات الجغرافية والتاريخية والقتصادية في السياسة
عماف،
الخارجية العمانية ( ،0119-0791رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة اخأردنيةٌ ،
اخأردف.
 الكىيبي ،حمكد بف عبداهلل ( .)2012أثر الموقع الجغرافي عمى السياسة الخارجية العمانية
عماف ،اخأردف.
( ،0100-0791رسالة ماجستير غير منشكرة) ،جامعة الشرؽ اخأكسطٌ ،

التقارير والمؤتمرات
 البرصاف ،أحمد سميـ ( .)2007جيوبولتيكا السياسة الخارجية العمانية ،أعماؿ المؤتمر العممي
الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف ،منشكرات جامعة آؿ البيت ،المفرؽ،
اخأردف.

 بف صقر ،عبدالعزيز ( .)2014اتحاد دول الخميج العربية ضرورة مستقبمية ،المؤتمر المشترؾ
بيف مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باخأىراـ ،كمركز الخميج لألبحاث ،القاىرة ،مجمة
السياسة الدكلية.)196( 49 ،
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 بكتشيش ،إبراىيـ القادرم ( .)2007منيجية الحوار في السياسة الخارجية العمانية تجاه
البمدان الخميجية ،أعماؿ المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف،
منشكرات جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،اخأردف.
 ثابت ،أحمد ( .)2007الثوابت والمرتكزات في السياسة الخارجية العمانية ،أعماؿ المؤتمر
العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف ،منشكرات جامعة آؿ البيت،
المفرؽ ،اخأردف.
 حسيف ،سعد كخريساف ،باسـ ( .)2007السياسة الخارجية العمانية قراءة في األسس
والثوابت ،أعماؿ المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف،
منشكرات جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،اخأردف.
 الحضرمي ،عمر كالقطاطشة ،محمد ( .)2007الثوابت والمرتكزات في السياسة الخارجية
العمانية ،أعماؿ المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف،
منشكرات جامعة آؿ البيت ،المفرؽ ،اخأردف.
 سعيد ،بسمة مبارؾ ( .)2014قراءة في رؤية عمان لقضيتي التقارب مع إيران والتحاد
الخميجي ،الدكحة ،مركز الجزيرة لمدراسات.
 السعيديف ،ضيؼ اهلل ( .)2007دوائر صنع القرار في السياسة الخارجية في سمطنة عمان،
أعماؿ المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف ،منشكرات جامعة
آؿ البيت ،المفرؽ ،اخأردف.
 عبداهلل ،عبدالخالؽ ( .)2014األبعاد الحرجة 7اتحاد دول الخميج بين الدوافع والصعوبات،
المؤتمر المشترؾ بيف مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية باخأىراـ ،كمركز الخميج لألبحاث،
القاىرة ،مجمة السياسة الدكلية.)196( 49 ،
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 العبرم ،سعيد بف عبداهلل ( .)2007مرتكزات اليوية العمانية في القرن العشرين ،أعماؿ
المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف ،منشكرات جامعة آؿ
البيت ،المفرؽ ،اخأردف.
 المشاقبة ،خالد ( .)2007مؤسسات وأجيزة الدبموماسية العمانية واقع وتطمعات ،أعماؿ
المؤتمر العممي الرابع في عالقات يعماف الخارجية في القرف العشريف ،منشكرات جامعة آؿ
البيت ،المفرؽ ،اخأردف.

الدوريات والمجالت7
 باذيب ،أبك بكر أحمد ( .)2017المبادرات السياسية في اليمن بين السالم والفوضى ،القاىرة،
مجمة السياسة الدكلية.155-152 ،)207( 53 ،
 البمكشي ،مريـ يكسؼ ( .)2016أثر العالقات العمانية اإليرانية في أمن دول مجمس التعاون
بعد الربيع العربي ،بيركت ،مجمة المستقبؿ العربي.67-50 ،)445( 38 ،
 التقرير االستراتيجي العربي " .)2016( 2015جنيف العرب" تصاعد أدوار الوساطة العمانية
في اإلقميم ،القاىرة ،مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية.
 تقرير الدكحة ( .)2015ندوة اليمن بعد العاصفة ،الدكحة ،المركز العربي لألبحاث كدراسة
السياسات.
 رجب ،إيماف (،2011أكتكبر) .اليوية أم المصمحة 7ما الذي يتحكم في عالقات الدول
الخارجية ،القاىرة ،مجمة السياسة الدكلية.25-5 ،)186( 47 ،
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 عبدالناصر ،كليد ( ،2111أكتكبر) .التداخل والتعدد والتعاون 7إشكاليات تأثير اليوية في
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