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  الشكر

 أن منته، وجالل فضله عظیم على شيء، بعده فلیس وآخراً  شيء، قبله فلیس أوالً  هللا الحمد

  .وسلم وصحبه أله وعلى محمد سیدنا على والسالم والصالة ،العمل هذه بإكمال علّي  من

 أتقدم أن یشرفني فإنه حتمي، واجب هو ما إنجاز على اآلخر بفضل االعتراف أن وبما

، ،الدراسة هذه على اإلشراف عناء تحمل من إلى االمتنان وعظیم الشكر بجزیل ، توجیهًا رشادًا  وإ

، ونصحًا،  نعم كانف النهائیة، صورتها في ظهورها حتى وقت أو بجهد علّي  یبخل ولم ومشورةً

 محمد عبدالقادر الدكتور االستاذ: الفاضل أستاذي المربي، والوالد الناصح، االستاذو  الموجه، المعلم

  .الجزاء خیر عني اهللا فجزاه الطائي، فهمي

 مناقشة بقبول تفضلوا الذین األجالء األساتذة إلى الجزیل بالشكر أتقدم أن إال یسعني ال كما

ثرائها الرسالة، هذه لى السدیدة، وتوجیهاتهم المفیدة بآرائهم وإ  العلوم بقسم األفاضل أساتذتي وإ

 والشكر. الدراسة فترة خالل طیبة جهود من قدموه ما كل على األوسط، الشرق جامعة في السیاسیة

 هذه إتمام في عون من لي قدموه ما كل على وخارجها، الكلیة طلبة من زمالئي إلى موصول

  .والتقدیر الشكر كل جمیعاً  مني فلهم مشورة، أو رأي أو نصیحة أو بمعلومة كان سواًء  الدراسة
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  الندابي خلفان بن عبداهللا بن طالل
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  اإلهداء
 أمحل الذي الوطن ذلك ،خالدة أبدان سطرته وإرثاً حاضراً، وجمداً ساطعاً تارخياً أحتضن عظيم وطن إىل

  ...واملستقبل واحلاضر التاريخ الوطن إىل افتخار، بكل هويته

  )عمان سلطنة(

 ملستقبلها وأسس احلافل، هاحاضر وبنى العظيم، تارخيها اأحي الذي ستثنائي،اال عمان قائد إىل
  ...املشرق

  )ا حفظه قابوس السلطان(

 أول هو دعائهما كان من والتسامح، احلب ومنبعي واإلخالص، التضحية رمزي األول، الفضل صاحيب إىل
  ...جناحي وسر زادي

)العزيزين والدي(  

  ...النجاح مسرية يف األكرب والداعم وجهدها، بوقتها ألجلي ضحت من الدرب، رفيقة و الصرب رمز إىل

  )الغالية زوجيت(

  ...املستقبل يف أملي استمرارو احلاضر، يف تفاؤيل شعلة إىل

  )املؤثر أبين(

  باجلميل اعرتافاً مجيعاً؛ إليهم اجلهد هذا
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  أ    العنوان
  ب  تفویض

  ج  المناقشة لجنة قرار
  د  وتقدیر شكر

  ه  اإلهداء
  و  المحتویات فهرس

  ح  العربیة باللغة الملخص
  ي  االنجلیزیة باللغة الملخص

  1  وأهمیتها الدراسة خلفیة: األول الفصل
  1    مقدمة
شكلة   3  الدراسة مُ
  4   الدراسة أهداف
  4   الدراسة أهمیة
  5   الدراسة اسئلة

  5    الدراسة فرضیة
  5   الدراسة حدود

  6   الدراسة محددات
صطلحات   6   الدراسة مُ

  9  السابقة والدراسات النظري األدب
  9  النظري األدب: أوال
  11   السابقة الدراسات: ثانیا
  15  السابقة الدراسات عن الدراسة هذه یمیز ما: ثالثا

  16  الدراسة منهجیة



 
 

ز

  17  للدولة الخارجیة السیاسة صنع عملیة على وأثرها الهویة مفهوم: الثاني الفصل
  18  الهویة ومفهوم بمعنى التعریف:  األول المبحث
  28  البنیویة ومكوناته الهویة عامل: الثاني المبحث
  39 للدولة الخارجیة السیاسة صنع في الهویة أثر: الثالث المبحث

  53  ُعمان سلطنة لهویة البنیویة المكونات: الثالث الفصل
  54  الجغرافي المكون: األول المبحث

  63  التاریخي المكون: الثاني المبحث 
  76  واالسالمیة العربیة والثقافیة الفكریة القیم منظومة: الثالث المبحث

  89  ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة: الرابع الفصل
مانیة الخارجیة للسیاسة األساسیة والمرتكزات المبادئ: األول المبحث ُ   90  الع
مانیة الخارجیة السیاسة صنع منظومة: الثاني المبحث ُ   101  الع
مانیة الخارجیة السیاسة رسم على السیاسي القائد أثر: الثالث المبحث ُ   112  الع

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر مستویات: الخامس الفصل ُ   128  الع
مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: األول المبحث ُ   129  الخلیجي المستوى على الع
مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: الثاني المبحث ُ   146  العربي المستوى على الع
مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: الثالث المبحث ُ   164  الدولي المستوى على الع

  176  والتوصیات والنتائج الخاتمة: السادس الفصل
  177  الخاتمة: أوالً 
  180  النتائج: ثانیاً 
  182  التوصیات: ثالثاً 

  183  والمراجع المصادر قائمة

  
  
  



 
 

ح

  ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة على الوطنیة الهویة أثر
1970- 2016  
  الطالب إعداد

  الندابي خلفان بن عبداهللا بن طالل
  إشراف

  الطائي فهمي محمد عبدالقادر الدكتور االستاذ
  الملخص

 والعالقات الخارجیة السیاسة مجال في بها االهتمام تزاید التي المواضیع أحد الهویة تُعدُّ 

 بین العالقات تفسیر كان أن بعد والعشرین، الحادي القرن من األول العقد بدایة منذ الدولیة

لى مقتصراً  الدولیة الوحدات  المدرسة( والمصلحة كالقوة محددة مادیة عوامل على كبیر حدٍ  وإ

 مع الحال هو كما ،الخارجیة وعالقاتها دولة ألیة الخارجي يالسیاس السلوك فهم ویتطلب). الواقعیة

 العوامل تشمل والتي السیاسة، لتلك المحددة العوامل من جملة تأثیر على الوقوف مان،ُع  سلطنة

 سلوكها في الدول توجهات معرفة یمكن حتى السیاسي، بالقائد المتعلقة وتلك والخارجیة، الداخلیة،

  . الخارجي السیاسي

 السیاسة صنع في وأثره البنیویة ومكوناته الهویة عامل إلى التعرف إلى الدراسة سعت وقد

 سلطنةل الوطنیة هویةال بناء في تسهم التي العوامل على الوقوف إلى سعت كما ،للدولة الخارجیة

مانیة، الخارجیة السیاسیة صنع منظومة على والتعرف ،مانُع  ُ  األساسیة والمرتكزات الثوابت وعلى الع

ُ  الخارجیة السیاسة صنع في الهویة لعامل المؤثرة الطبیعة دراسةو  الخارجیة، لسیاستها  على مانیةالع

 في أسهمت التي العوامل نأ مفادها فرضیة من انطالقاً  وذلك. والدولیة والعربیة الخلیجیة المستویات

 على الخارجي، السیاسي سلوكها أنماط صیاغة في واضح تأثیر لها مانُع  سلطنة هویة تشكیل

  .الدولي المستوىو  العربي، والمستوى الخلیجي، ىالمستو 



 
 

ط

 منها العلمي البحث مناهج من عدد الدراسة فرضیة من التثبت بهدف الباحث واعتمد

متابعة وتحلیل األحداث والوقائع التاریخیة التي مرت بها سلطنة ُعمان، من في المنهج التاریخي، 

 الخارجیة السیاسة أن جل االستعانة بها في تفسیر الواقع الحالي، ومنهج التحلیل النظمي باعتبارأ

 مؤسسي نظامي وسط مع تفاعلت ،(in puts) مدخالت بمثابة تكون خارجیة لعوامل نتاج هي

 مخرجات علیها یطلق نتائج جملة هذه التفاعل عملیة على وترتبت ،(process) عملیات بصیغة

منهج  إلى باإلضافة ،للدولة الخارجي السیاسي السلوك تمثل وهي ،(out puts) التفاعل عملیة

 تقدم قرارات مجموعة أو قرار، إال هي ما دولة ألیة الخارجیة السیاسة أن باعتباراتخاذ القرار، 

 ومحلیة، ذاتیة، عدة عوامل فیها تؤثر القرارات هذه وأن مسؤولة، مؤسسات أو وحدات علیها

قلیمیة،   .دولیة وأخرى وإ

 الخارجیة السیاسة على التأثیر في للهویة تلعبه دوراً  هناك أن إلى الباحث توصل وقد

 ودوائر السیاسي القائد لتقدیر یخضع وهو السیاسیة، الحالة بحسب یقل أو یزید قد ُعمان، لسلطنة

 توجیه في تأثیراً  األكثر العامل هي الهویة تكون قد الحاالت بعض وفي الخارجیة، السیاسیة صنع

 تفاعالتها في تنطلق فإنها ُعمان، بسلطنة األمر تعلق وبقدر. معینة قضایا حیال الخارجیة السیاسة

 الوطنیة؛ هویتها مكونات من نابعة ومرتكزات ثوابت مجموعة من الدولیة الساحة على وعالقاتها

ماني للشعب الوطنیة الشخصیة طبیعة أن القول یمكنف وبالتالي ُ  في المؤثرة سماتال إحدى لتشكّ  الع

 مجالها في ُعمان سلطنة تتبعه الذي السیاسي السلوك وأن. ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة

مانیة، الخصوصیة عن یعبر ،)والدولیة والعربیة، الخلیجیة،( المختلفة الساحات وعلى الخارجي، ُ  الع

  .السیاسیة هویتها وعن

  .الخارجیة السیاسة الهویة، :المفتاحیة الكلمات
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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 twenty-

first 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 األول 

  خلفیة الدراسة وأهمیتها 

 مقدمة

 الماضیة السنوات خالل للدول الخارجیة السیاسة تفسیر في الهویة بموضوع هتماماال تزاید

 في ،واللیبرالیة الواقعیة سیما وال ،السابقة الفترات خالل المسیطرة المدارس عجزت أن بعد وخاصةً 

 الذي الحدث الماضي، القرن من األخیر العقد خالل السوفیتي تحاداال كانهیار كبرى بأحداث التنبؤ

 بعد المادیة غیر األخرى العوامل لىإ الدولیة العالقات منظري قبل من لاللتفات محوریة نقطة شكل

 فبرزت ،والمصلحة كالقوة محددة عوامل على مقتصراً  الدولیة الوحدات بین العالقات تفسیر كان أن

 البنائیة النظریة أنصار بحسب وذلك الخارجیة، السیاسة في مؤثر ولكنه مادي غیر كعامل الهویة

 تلك ولكن الخارجي، الدول لسلوك الرئیس الهدف هو المصلحة تحقیق بأن ینكرون ال الذین

 والعادات والمعتقدات واألفكار القیم لمنظومة وفقاً  أي للهویة، وفقاً  رؤیتهم بحسب تتحدد المصلحة

  .لهویتها المشكلة والتقالید

 صیاغة في إسهامها خالل من وذلك الدول، من لعدد قوة عامل لتشكّ  قد الهویة أن وكما

 شك بال فأنها الشعب، أفراد لجمیع موحدة وطنیة هویة وجود حال في تهوممارس الخارجي سلوكها

 السیاسي سلوكها على ینعكس مما ة،لدولا استقرار عدم في همیس ضعف عامل تكون قد بالمقابل

 ،الواحد المجتمع داخل واألثنیة ،والقومیة ،واللغویة ،الدینیة الهویات تعدد حال في وذلك ،الخارجي

 الدول من عدد في یظهر الذي األمر هوو  لها، وبدیالً  الجامعة الوطنیة للهویة منافساً  تكون قد التي

  .هویتها شكیلت في تسهم مختلفة مكونات بین أهلیة حروباً  تشهد التي
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 العالقات دارسي بین واسعاً  جدالً  بها، االهتمام ظهور ومنذ الهویة، دراسة أثارت وقد

 طویلة لفترة الواقعیة المدرسة سیطرة: أهمها ،أسباب عدة إلى إرجاعه یمكن الذي األمر وهو الدولیة،

 العسكریة سیما وال المادیة، القوة نأ ترى والتي ،الدولیة العالقات وتحلیل تفسیر على الزمن من

 طبیعة ذات الهویة لكون وكذلك الخارجي، المجال في الدولة لسلوك األبرز المحرك هي منها،

 السیاسة رسم عند القرار صانع على تأثیرها یظهر التي اللحظة وتحدید ،تأثیرها قیاس یصعب متغیرة

  .لدولته الخارجیة

 مع الحال هو كما ،الخارجیة وعالقاتها دولة ألیة الخارجي يالسیاس السلوك فهم ویتطلب 

 العوامل تشمل والتي السیاسة، لتلك المحددة العوامل من جملة تأثیر على الوقوف مان،ُع  سلطنة

 یمكن العوامل، تلك دراسة وبعد فقط، حینها السیاسي، بالقائد المتعلقة وتلك والخارجیة، الداخلیة،

 سیاستها فهم یصعب ربما التي الدول من مانوُع . الخارجي سلوكها في الدول توجهات معرفة

 العقود طیلة انتهجته الذي السلوك خالل من یظهر الذي الهویة عامل عن بمعزل الخارجیة

 ،لتشكّ  زالت وما ،لتشكّ  التي السیاسیة لألحداث المتتبع قبل من مالحظته یمكن والذي الماضیة،

 الجغرافیا، منها مكونات عدة من یتشكل الذي العامل ذلك وهو المنطقة، تاریخ في مهمة مفاصل

 واللغة اإلسالمي بالدین تتمثل التي والثقافیة والحضاریة الفكریة والقیم التقالید منظومةو  والتاریخ،

  .العربیة

ُ  الهویة بناء في رئیسیاً  مكوناً  الجغرافیا تلشكّ  قدو   حیث الماضیة، العصور عبر مانیةالع

مان قُّدر ُ  العربیة الجزیرة لشبة الشرقي الجنوب أقصى في األهمیة بالغ استراتیجیاً  موقعاً  تحتل أن لع

 ذلك العرب، وبحر مانُع  وبحر العربي الخلیج على خالله من تطل كم 3165 إلى تمتد وبسواحل

  . منها بالقرب كانت أو بها استقرت التي الحضارات من عدد في مهماً  فاعالً  منها جعل الموقع
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ُ  الهویة تستحضر وكما  عمقها تستحضر نفسه وبالقدر فأنها الجغرافیا، نمكوّ  مانیةالع

 صیاغة في مهماً  دوراً  لعبت التي الفاعلة السیاسیة الكیانات أقدم من مانُع  عدتُ  إذ ؛التاریخي

 البحریة القوة كانت عندما وخصوصاً  التاریخیة، المراحل وعبر العربي، الخلیج منطقة في األحداث

 ُ  وكذلك .أفریقیا وشرق ،الهندي والمحیط ،العرب بحر في التجارة طرق على المسیطرة هي مانیةالع

 رغمال وعلى حدودها، عن الدفاع تاممه في لتنحصر قوتها بها تراجعت الذي الضعف مراحل خالل

ُ  الهویة لمكونات الضامنة العوامل همأ أحد التاریخي العامل بقي ذلك كل من   . مانیةالع

لى  والدین العربي، المكون إلى االنتماءب تتمثل التي الثقافة تشكل والتاریخ، الجغرافیا جانب وإ

ُ  الهویة تكوین في مهماً  عنصراً  اإلسالمي،  القضایا مع مانُع  وقوف ریفّس  الذي األمر مانیة،الع

  . العادلة واإلسالمیة العربیة

 الهویة مجملها في لتشكّ  التي المكونات هذه جمیع على الوقوف الدراسة هذه ستحاول

 ُ  الفترة خالل وذلك مان،ُع  لسلطنة الخارجیة السیاسة على المؤثرة انعكاساتها على والوقوف مانیةالع

 سلطنة في الحكم مقالید سعید بن قابوس السلطان فیها تولي التي الفترة وهي) 1970-2016(

 أو العربي، أو الخلیجي، الصعید على سواًء  والمواقف، القضایا من العدید تضمنت والتي مان،ُع 

ُ  الخارجیة السیاسة لعبت والتي الدولي   . افیه مهماً  دوراً  مانیةالع

 مشكلة الدراسة 

 لسلطنة الخارجیة السیاسة أحیاناً  بها اتسمت التي المتمایزة الطبیعة في الدراسة مشكلة تكمن

 أن المعنیین، بعض نظر وجهة من بها، یفترض كان التي والمواقف القضایا بعض حیال ُعمان

 هنا ومن. حولها تساؤالت إثارة إلى بهم دفع ما األخرى، الدول ومواقف سیاسات مع متماهیة تكون

 توجهات في المؤثرة العوامل عن والكشف التساؤالت، هذه عن إجابتها في تكمن الدراسة مشكلة فأن
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ُ  الخارجیة السیاسیة ُ  الهویة على المؤثرة تلك خاص وبشكل مانیة،الع  سلطنة دفعت التيو  مانیة،الع

 المصادر ندرة في تمثلت أخرى إشكالیة األمر هذا طرح وقد. معینة خارجیة سیاسة تبني إلى مانُع 

 ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة بها تمیزت التي الفریدة السمة زاویة من الموضوع هذا عالجت التي

  .الوطنیة بهویتها تأثرها بحكم

  أهداف الدراسة:

  : یأتي ما تحقیق هو الدراسة هذه من المأمول

 .للدولة الخارجیة السیاسة صنع في وأثره الهویة عامل على التعرف  -1

 .مانُع  سلطنة هویة بناء في تسهم التي العوامل على الوقوف -2

مانیة، الخارجیة السیاسیة صنع منظومة على التعرف -3 ُ  .األساسیة ومرتكزاتها ثوابتها وعلى الع

ُ  الخارجیة السیاسة صنع في الهویة لعامل المؤثرة الطبیعة دراسة -4  .مانیةالع

  أهمیة الدراسة:

 جدیداً  موضوعاً  یشكل الذي الهویة بموضوع تهتم كونها في الدراسة همیةأ تكمن :النظریة األهمیة

 عامل( العامل هذا تناولت التي الدراسات ندرة في أهمیتها تكمن كما. الدولیة العالقات میدان في

 ما منها قضایا عدة إزاء مانُع  لسلطنة الخارجي السیاسي السلوك صیاغة في تأثیره ومدى) الهویة

 بها تمیز التي الخاصة الطبیعة فهم خالل من دولي، هو ما ومنها عربي، هو ما ومنها خلیجي، هو

  .المقترحة الدراسة فترة خالل السلوك هذا

ماني السیاسي بالشأن والمهتمین القرار صانع إفادة في تكمن :التطبیقیة األهمیة ُ  الهویة، بعامل الع

مانیة الخارجیة السیاسة رسم في یلعبه الذي والدور ُ   .الع
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  أسئلة الدراسة:

 من لعدد إجابة عن البحث إلى تنصرفا فأنها أهدافها وتحدید الدراسة مشكلة معالجة وبهدف

  :األسئلة

  الهویة؟ بعامل المقصود ما -1

 ُعمان؟ سلطنة هویة بناء في تسهم التي العوامل هي ما -2

مانیة، الخارجیة السیاسة صنع منظومة على الهویة عامل تأثیر ما -3 ُ  األساسیة؟ ثوابتها وعلى الع

  ُعمان؟ لسلطنة الخارجیة السیاسة في الهویة عامل یتركه الذي األثر ما -4

  فرضیة الدراسة:

 بین عالقة هناك نأ ومفادها، صحتها من التثبت إلى سعت فرضیة من الدراسة انطلقت

 تشكیل في أسهمت التي العوامل وان الخارجیة، سیاستها ومضامین ُعمان لسلطنة الوطنیة الهویة

 ىالمستو  على الخارجي، السیاسي سلوكها أنماط صیاغة في واضح تأثیر لها مانُع  سلطنة هویة

  .الدولي والمستوى العربي، والمستوى الخلیجي،

  حدود الدراسة:

 مقالید سعید بن قابوس السلطان تولي منذ الفترة وهي) 2016 -  1970( عام منذ :زمانیة حدود

  .مانُع  سلطنة في الحكم

  .ُعمان سلطنة على الدراسة هذه تقتصر :مكانیة حدود
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  محددات الدراسة:

في ندرة الدراسات والمراجع وخاصًة  تمثلتالباحث  واجهتال شك أن أبرز المحددات التي 

العربیة منها، التي تختص بموضوع الهویة؛ ربما نظرًا لحداثته كموضوع تتم معالجته واالستفادة منه 

المحددات كذلك في قلة الدراسات التي تعالج الشأن السیاسي  تمثلتفي مجال علم السیاسة. كما 

 ُ ُ ماني، وصعوبة الحصول على الكثیر من المعلو الع تلك مانیة، وال سیما مات المتعلقة بالسیاسة الع

  نظرًا لما تتسم به من سریة. ؛بالسلوك الخارجي المتعلقة

  مصطلحات الدراسة:

 الهویة 

ة بئر بعیدة : لغةً  الهویة - ویّ َ ة، وقیل اله ورد ذكر الهویة  في لسان العرب  بأنها تصغیر هوّ

كما استعمل عند الفارابي على الخصوص، اسم  .)117:15: 2010( ابن منظور، المهواة

ته وتشّخصه  ة الّشيء وعینیّ ویّ ها "هُ فها بأنّ مصاغ انطالقا من الضمیر المنفصل (هو)، ویعرّ

ه  ته ووجوده المنفرد له كلٌّ واحٌد. إنّ ته ووجوده  )هو(وخصوصیّ ته وخصوصیّ إشارة إلى هویّ

  .) 530: 1994المنفرد له الذي ال یقع فیه اشتراك" (صلیبا،

: ما یكون به الشيء هو ذاته متمایزًا عن غیره، ولو ماثله في بعض الهویة اصطالحاً  -

الهویة بهذا المعنى هو  قرب لفظ فلسفي إلى. ویكون أالخصائص أو اشترك معه فیها

فهویة الشيء هي ماهیته أي حقیقته الخاصة به، وماهیة الشيء كما یعرفها  (الماهیة)،

الهویة هو جواب عن السؤال ما هو؟" الماهیة مثل  "فیقول  "التعریفات"الجرجاني في كتابه 

جاعلین من  بكونه عاقالً  ا وصفنا اإلنسان مثالً ذإنها إ" ع الجرجاني تعریفه للماهیة قائالً یتابو 

ومن حیث  ،یسمى ماهیة هو)ما ( نه مقول في جوابإن هذا القول من حیث إذلك ماهیته، ف
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من حیث حمل اللوازم و  ،ومن حیث امتیازه عن الغیر هویة ،قیقةثبوته في الخارج یسمى ح

  .)163: 2004(الجرجاني، له ذاتا"

 منها مكونات دةع من: هي السمة التي تمیز شعبًا ما عن غیره، والمتشكلة الهویة إجرائیاً  -

تتحدد بعنصرین و  ،والثقافیة والحضاریة الفكریة والقیم التقالید، منظومةو  والتاریخ، الجغرافیا،

هما: عنصر المطابقة أي مطابقة الشيء لذاته، وعنصر االختالف أي اختالفه عن اآلخر، 

هویة أي شعب ال تتحدد إال بمطابقته و فالمطابق لذاته هو المختلف والمتمیز عن غیره. 

 .لخصوصیته، وباختالفه وتمیزه عن هویات الشعوب األخرى

 الخارجیة السیاسة:  

 یسوس، ساس للفعل مصدر السیاسة نإ منظور البن العرب لسان في جاء :لغة السیاسة -

 جعلوه القوم سهوسوّ  به، قام سیاسةً  األمر وساس یصلحه، بما الشيء على القیام والسیاسة

 .)301:7: 2010(ابن منظور،  یأمرهم أي الرعیة یسوس والوالي یسوسهم،

 خالل الدولة تتخذها التي واإلجراءات القرارات مجموعة هي :اصطالحا الخارجیة السیاسة -

 الوطنیة، مصالحها وحمایة أهدافها، تحقیق أجل من األخرى، الدول مع عالقاتها ممارسة

 سلوكي نشاط" بأنها فهمي محمد القادر عبد ویعرفها. الخارجیة للمؤثرات فعل رد تكون وقد

 وحدات من غیرها مواجهة في نظامیة دولیة وحدة تتخذه تأثیریة، بقدرة ومقترن بهدف مرتبط

 وما التفاعالت مجموعة" بأنها درویش ابراهیم ویعرفها). 16: 2010،فهمي( "الدولي النظام

 وهي). 17 :1978درویش،"(وحدودها الدولة نطاق خارج تقع والتي نتائج، من علیها یترتب

 مجموعة بین من الدولیة للوحدة الرسمیون الممثلون یختاره الذي المعلن العمل برنامج أیضاً 

 .)1984:16سلیم،(الدولي المحیط في معینة أهداف تحقیق جلأ من المتاحة، البدائل من
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 البیئة في حدودها خارج الدولة به تقوم إجراء أو عمل كل هي :إجرائیاً  الخارجیة السیاسة -

 للتخفیف تقدیر أقل على أو بها، یضر أن یمكن ما لتجنب أو مصالحها، لتحقیق الدولیة،

 أعمال من یعد حدودها خارج مانُع  سلطنة به تقوم إجراء أو سلوك كل فأن لذلك. آثاره من

 .الخارجیة السیاسة
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  األدب النظري والدراسات السابقة

  : األدب النظري أوالً 

 مع الدول عالقات على المؤثرة والمتغیرات الخارجیة السیاسة بمحددات االهتمام ظل

 الفكریة المدارسو  النظریات نأ المالحظ لكن. الدولیة العالقات لدارسي لشاغلا الشغل بعضها،

 تركیزها قتصرا الباردة، الحرب انتهاء على ابقةالس الفترة خالل وخاصة الدولیة، للعالقات المفسرة

 غیر العوامل إلى التطرق یتم ولم. للدولة الخارجي السلوك على المؤثرة المادیة المحددات على

 االتحاد وانهیار الباردة الحرب انتهاء بعد وخاصة العشرین، القرن من متأخرة فترات في إال المادیة

  .السوفیتي

 موضوعاً  ُعدَّ  إذ ؛الماضیة السنوات خالل السیاسیة العلوم مجال في بالهویة االهتمام وبرز

 سهامإ ویعد. الدولیة العالقات مجال في نوعیة نقلة شكلت التي البنائیة، المدرسة إطار ضمن مهماً 

 ال الدولي النظام هیكل بأن یجادل حیث المجال، هذا في األبرز سهاماإل هو )تدون إلكسندر(

نما الجدیدة، الواقعیة منظر ،)والتز كینیث( یرى كما المادیة القدرات توزیع على بناًء  یتحدد  من وإ

 تقودها والتي الدولي، النظام في الرئیس الفاعل بوصفها الدول، بین والتفاعالت العملیات خالل

 عملیة هي الدولیة للسیاسة الیومیة الحیاة أن ورأى. االعتباریة وشخصیتها الدولة هویة أي الهویة

 الهویات مواجهة في واستخدامها باآلخرین، عالقاتها في هویاتها بأخذ الدول قیام من مستمرة

 تاماً  انعكاسا تمثل الخارجیة السیاسة أن إلى ذهبت فقد ،)اجیستام لیزبیث( أما .لها الموازیة

 وأعدائها، وأصدقائها العالم، في الدولة مكانة تحدد والتي الوطنیة، بالهویة الخاصة للتصورات

 تلك بأن وجادلت. الدولیة للعالقات سیكولوجي إطار هي لها، استناداً  فالهویة وطموحاتها ومصالحها
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 لها، السیاسیین القادة تأویل بإعادة تغیرها ویرتبط الوطني، التاریخ في مستقرة تكون قد التصورات

  )14: 2011رجب،( صیاغتها تعید وخارجیة داخلیة تطورات وبحدوث

 من العدید في الخارجیة السیاسة في أساسي كمحرك الهویة عامل همیةأ ظهرت وقد

 الزعیم لجأ الثانیة العالمیة الحرب أثناء السوفیتي لالتحاد النازي األلماني الغزو فخالل المواقف،

 بجانب ،)وطنیة هویة( الروسیة القومیة الروح بعث إلى ستالین، جوزیف حینذاك، السوفیتي

لى بل ،)أیدولوجیة هویة( الشیوعیة األیدولوجیة  بالكنائس الصلوات بإقامة سمح أنه ذلك، من أبعد وإ

 الغزو لمقاومة طوائفه بكل الروسي الشعب تعبئة بهدف وذلك ؛)دینیة هویة( الروسیة األرثوذكسیة

 ،1980 سبتمبر في إلیران العراقي الغزو عقب اإلیرانیة، الحالة على نفسه األمر وینطبق. النازي

 إلى باإلضافة ،)وطنیة هویة( الفارسیة القومیة النزعة إلحیاء اإلیرانیة القیادة لجأت حیث

 عقب اإلیرانیة للدولة الرسمیة الهویة وهي ،)أیدیولوجیة/  دینیة هویة( اإلسالمیة الثوریة األیدیولوجیة

 وذلك ،)مذهبیة هویة( الشیعیة الهویة وتعزیز تقویة على التركیز وكذلك ،1979 شباط/ فبرایر ثورة

 العراقي االجتیاح لمقاومة اإلیراني الحربي للمجهود الشعبي الدعم تعبئة بهدف

 االعتراف على الحكومة أصرار في المتمثل اإلسرائیلي المثال أن كما. )27:2011عبدالناصر،(

  .اإلسرائیلیة السیاسة في الدینیة الهویة تأثیر محوریة مدى على یدل إسرائیل، بیهودیة

 الخارجیة السیاسة أن كما المتغیرات، من عدد تحكمها الدولیة العالقات أن تقدم مما ویظهر

 هذه ومن. المادیة وغیر المادیة المحددات من بجملة محددة وهي العوامل، من بعدد تتأثر دولة ألي

 سلوكها في تنطلق الدول من فكثیر الهویة، عامل هو شك بال الخارجیة السیاسة في ةالمؤثر  العوامل

 دافعاً  الهویة تكون فقد. )واآلخر األنا(  قاعدة وفق الهویة، منطلق من األخرى الدول إزاء الخارجي

 كما المنافسة، من حالة خلق إلى أو العربیة، والهویة االوروبیة، الهویة في الحال هو كما للتقارب،
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 تمثل والذي الصراع، من حالة خلق في سبباً  تكون وقد األمریكیة، الصینیة الحالة في الحال هو

  .صورها أبرز أحد اإلسرائیلي العربي الصراع حالة

 عند فأنه للدول؛ الخارجي السیاسي السلوك في مؤثر كعامل الهویة أهمیة من وانطالقا

 والتفكیر التوجه في مختلفة خاصة حالة مامأ أننا یظهر ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسیة معالجة

 بخصوصیة یتمتع إرث على السیاسیة، ومقاربتها ورؤیتها خططها في تعتمد السیاسي، واالستقالل

 أو العربي، وأ ،الخلیجي المحیط مع بخصوصیة التعاطي في ساهمت خاصة، وهویة ثقافیة

  .الدولي أو اإلقلیمي،

 : الدراسات السابقةثانیاً 

   والتطبیق الفكر بین قابوس السلطان عند السیاسي الخطاب ):1990( الشنفري دراسة: 

 بـــالمجتمع الخـــاص السیاســـي الخطـــاب لمضـــمون تحلیلیـــة سیاســـیة قـــراءة عـــن عبـــارة وهـــي

 ُ  فــي ودوره) 1989-1970( مــن الفتــرة فــي قــابوس للســلطان السیاســي الخطــاب خــالل مــن مــانيالع

 والجانـــب ،االجتمـــاعي الجانـــب هـــي جوانـــب ثالثـــة علـــى ركـــزت حیـــث. الخارجیـــة السیاســـیة صـــنع

 .  السیاسي والجانب ،االقتصادي

ُ  الخارجیة السیاسیة أن إلى الدراسة توصلت قد و  الصفات من بمجموعة اتسمت مانیةالع

 سیاسة بأنها واتصفت والثقافیة، منیةاأل واإلمكانیات والجغرافیا، ریخ،التا حقائق فرضتها التي

 قابوس السلطان عند السیاسي للخطاب اً انعكاس كان ما وهو. وحیادیة ومتوازنة، ومعتدلة، هادئة،

 السیاسي الفكر وتمیز كما محتواه، في وشامل مضمونه، في عمیق خطاب بأنه اتسم الذي

 داخلیاً  والمستجدات والتطورات األحداث مع التعامل في النظر وبعد بالوعي قابوس للسلطان

  . وخارجیاً 
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 دراسة ALEXANDROV  )2003  :(The Concept of State Identity in 
International Relations: A Theoretical Analysis:                      

. الدولة هویة ومفهوم الدولیة، العالقات دراسة في الهویة إشكالیة من الدراسة تنطلق

 وكذلك ،البنائیة النظریة أنصار لدى المحددة المفاهیم من وغیرها الهویة بین العالقة إلى وتطرقت

 التفاعل في كأداة الدولة هویة دور تناولت كما. متعددة هویات بین الدولة اختیار كیفیة مسألة إلى

. والسلطة الدولة هویات بین الوثیقة العالقة توضح التي األمثلة من العدید إلى متطرقة الدول، بین

 الهویة مفهوم أن إلى الدراسة تؤكد الواقعیة، المناهج من للعدید رئیسیا عنصراً  تمثل القوة أن وكما

  .الدولیة للعالقات التحلیلیة األطر من مهماً  جزء یكون أن أیضا یستحق

 نصارأ قبل من قبولها وتسهیل الدولة هویة مفهوم تفسیر إلعادة محاولة الدراسة قدمتو 

  .الهویة ألهمیة تجاهل اآلن حتى لدیهم والذین البنائیة، غیر األخرى المدارس

  الدولي النظام بنیة في الهویة): 2005( اسماعیل دراسة:  

 تحلیل خالل من الدولي النظام وبنیة الهویة بین العالقة تبیان إلى الدراسة وهدفت

 فقد ؛للدراسة التجریدیة للطبیعة ونظراً . الوالتزیة الرؤیة وفق الدولیة للبنیة األساسیة العناصر

 الهویة أثر إلى تتطرق ولم الدولي، والنظام الهویة بین للعالقة المفاهیمي اإلطار على اقتصرت

 قدو . تاریخیة نماذج خالل من العالقة تلك اختبار إلى تتطرق لم أنها كما النظام، وحدات بین

  . الدولي النظام بنیة عناصر من اً أساسی اً عنصر  تُعد الهویة أن إلى الدراسة خلصت

  الخارجیة السیاسة): 2005( رواس دراسة  ُ   :والتوازنات التحالفات بین مانیةالع

ُ  الخارجیة للسیاسة دراسة وهي   اتخاذ لمنهج وفقاً ) 2000- 1970( الفترة خالل مانیةالع

ُ  الخارجیة السیاسة أن إلى الدراسة وتوصلت. السیاسیة العلوم في القرار  أساس على قامت مانیةالع

 طبیعة تقتضیه أساسیاً  مطلباً  یعد الدولیة العالقات في التوازن أن رأت حیث والتوازنات، التحالفات
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 على أو العظمیین، القوتیین بین العالقة مستوى على سواًء  الدولي، النظام یشهدها التي التطورات

 السیاسي القرار صانع على الوطنیة المصلحة حتمت فقد ؛لذلك ونتیجةً . اإلقلیمیة المستویات

ماني ُ  ومرتكزات مبادئ على القائمة السیاسة بفضل وذلك المنطقة، في توازنال من حالة خلق الع

قامة للغیر، الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم الجوار، حسن :أهمها عدیدة  مع ودیة عالقات وإ

  .الدول كافة

  السیاسة في واالقتصادیة ،والتاریخیة ،الجغرافیة المحددات أثر): 2010( مقیبل دراسة 

ُ  الخارجیة  : مانیةالع

ُ  الخارجیة السیاسیة تفسیر إلى سعت دراسة وهي   خالل النظم تحلیل منهج وفق مانیةالع

ُ  الخارجیة السیاسیة مالمح إلى الدراسة وتطرقت). 2008- 1970( الفترة  في ودورها مانیةالع

 إلى الدراسة خلصت وقد. الخارجیة السیاسة توجیه في قابوس السلطان ودور السیاسي، االستقرار

ُ  الخارجیة السیاسة أن  مع مانُع  عالقة في التوازن من تاریخي بمیراث وطیدة عالقة على مانیةالع

 سعت و األحداث مع التعامل في استقاللیة سیاسة بأنها اتسمت التي السیاسة تلك الكبرى، الدول

 .المواقف من العدید في التوازن إلى

  مانُع  لسلطنة الخارجیة السیاسة على الجغرافي الموقع أثر: )2012( الوهیبي دراسة: 

مانیة الخارجیة السیاسة على يالجغراف الموقع أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت ُ  الع

 أن إلى وخلصت). 2011-1970( الفترة خالل والتحلیلي الوظیفي المنهجین باستعمال وذلك

ُ  الخارجیة السیاسیة  القضایا مع تعاطت والموضوعیة والتأني بالهدوء اتسمت التي مانیةالع

 حملها قد الجیواستراتیجي موقعها أن مانُع  سلطنة أدركت فقد الجغرافیا، ثابت ضمن المفروضة

 كان كما. العربي الخلیج مدخل حمایة في رئیسي بشكل المساهمة في تمثلت كبیرة مسؤولیة

ُ  الخارجیة السیاسة نمطیة بناء في بین أثر للتاریخ  السلطان دور على الدراسة وركزت مانیة،الع
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 التعایش على تقوم وراسخة متجذرة مبادئ على ارتكزت التي الخارجیة، السیاسة رسم في قابوس

یجاد آلخر،ل الداخلیة شؤون في التدخل وعدم الجوار، وحسن العالم شعوب جمیع بین السلمي  وإ

  .العالم دول جمیع مع طیبة عالقات

  دراسةALToraifi  )2012  :(Understanding the Role of State Identity in 

Foreign Policy Decision-Making :  

 في القرار صنع في دور من لها وما الدولة هویة مفهوم في البحث إلى الدراسة سعت

 السیاسة تشكیل في الهویة دور على ركزت وقد. البنائي التحلیل خالل من الخارجیة السیاسة

 وبخالف. 2009-1997 منذ الفترة خالل السعودیة العربیة والمملكة إیران من لكل الخارجیة

واالختالفات بینهما، بما في ذلك  البلدین، بین العالقات تناولت التي التقلیدیة الدراساتبعض 

الطائفیة والقومیة واألیدیولوجیة الثوریة، والتنافس على الهیمنة اإلقلیمیة، وأسعار النفط، والسیاسة 

 من انطلقت الدراسة تجاه الوجود العسكري األمریكي في الخلیج، والخالفات حول الحج، فإن هذه

 تقارباً  بینهما العالقات شهدت فقد البلدین، بین قاتالعال توجیه في مهماً  عامالً  كانت الهویة أن

 بما اتسمت بینما ،)2005 -1997( خاتمي محمد رئاسة فترة خالل وخاصة محددة فترات خالل

 أحمدي محمود رئاسة فترة خالل وخاصة أخرى فترات خالل العدائیة بالعالقة یوصف أن یمكن

 ) . 2009 – 2005( نجاد

 عملیة زوال في فّعال دور لها كان ومادیة فكریة عوامل أن لىإ الدراسة خلصت وقد

 في أثر نجاد أحمدي محمود رئاسة فترة خالل إیران في الدولة هویة في للتغییر كان فقد التقارب،

 إلى توصف ما أقرب حالة من تحولت العالقة فإن وهكذا. اآلخر تجاه دولة كل نظرة تغییر

  .والخصومة العداء من حالة إلى التقارب
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  ًالسابقة الدراسات عن الدراسة هذه یمیز ما:  ثالثا 

 بعامل لالهتمام هتسلك الذي االتجاه هو سبقتها التي الدراسات عن الدراسة هذه یمیز ما

 كما .منها العربیة سیما وال به هتمتا التي الدراسات هي وقلیلة حدیثاً  اً موضوع یعد الذي الهویة

ُ  الخارجیة السیاسة تفسیر حاولت بكونها تتمیز  التي والعوامل ،الهویةب االهتمام طریق عن مانیةالع

 یتركه الذي األثر ومدى قبل، من إلیه التطرق یتم لم اً جدید عامالً  باعتبارها تشكیلها، في أسهمت

 الفترة خالل ُعمان، لسلطنة الخارجیة السیاسیة بها تتمیز التي الخصوصیة تشكیل في العامل هذا

 نیتُع  التي القلیلة للدراسات إضافة شكلت الدراسة هذه أن على فضالً  ).2016-1970( من

ُ  السیاسي بالشأن   .والدراسة للبحث خصباً  مجال یزال ما والذي مانيالع
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  ) واإلجراءات الطریقة(  الدراسة منهجیة

 الدراسة مناهج

تحقیـــق تســـاؤالتها و عـــن ســـعیًا للتثبـــت مـــن الفرضـــیة التـــي انطلقـــت الدراســـة منهـــا، واالجابـــة 

  الباحث باالعتماد على المناهج التالیة:  فقد قام ؛أهدافها

یأتي استخدام هذا المنهج في متابعة وتحلیل األحداث والوقائع التاریخیة  المنهج التاریخي: .1

جل االستعانة بها في تفسیر الواقع الحالي، ومدى تأثیرها في أمان، من التي مرت بها سلطنة ُع 

  سیاستها الخارجیة .رسم وصیاغة 

 نتاج هي الخارجیة السیاسة أن اعتبار على المنهج هذا یقوم: منهج التحلیل النظمي .2

 بصیغة مؤسسي نظامي وسط مع تفاعلت ،(in puts) مدخالت بمثابة تكون خارجیة لعوامل

 مخرجات علیها یطلق نتائج جملة هذه التفاعل عملیة على وترتبت ،(process) عملیات

 عوامل أن بمعنى ؛للدولة الخارجي السیاسي السلوك ثلتم وهي ،(out puts) التفاعل عملیة

 .بشأنها سیاسات باعتّ ا على قدموتُ  معها، التفاعل الدولة على تفرض الخارجیة البیئة

 إال هي ما دولة ألیة الخارجیة السیاسة نأ إلى المنهج هذا ویذهب منهج اتخاذ القرار: .3

 فیها تؤثر القرارات هذه وأن مسؤولة، مؤسسات أو وحدات علیها تقدم قرارات مجموعة أو قرار،

قلیمیة، ومحلیة، ذاتیة، عدة عوامل  .دولیة وأخرى وإ
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 الثاني الفصل

  للدولة الخارجیة السیاسة صنع عملیة على وأثرها الهویة مفهوم

 في االنتشار واسعة المفاهیم من الهویة مفهوم أصبح الظهور، في حداثته من الرغم على

 من بدءاً  متعددة، وأطروحات متباینة آراء من حوله یثار ما ولعل االجتماعیة، العلوم مجاالت

 یبرره ما له عنه؛ ینتج الذي األثر مدى إلى وصوالً  المختلفة، بأبعاده ومروراً  كمفهوم، تفسیره محاولة

. واسعاً  وثقافیاً  اجتماعیاً  مفهوماً  بوصفه االجتماعیة، العلوم مفاهیم من العدید شأن ذلك في شأنه

 إلى وصوالً  النفس وعلم االجتماع بعلم المعنیة الدراسات من انطالقاً  بالهویة المتزاید االهتمام فمع

 ومدى وأنواعها، ومكوناتها، الهویة، طبیعة حول التساؤالت من العدید تثار كانت السیاسة، علم

  .والدولة المجتمع حتى أو والجماعة الفرد على تأثیرها

 المتغیرات أحد بوصفها الهویة حول أثیرت فقد السیاسیة؛ العلوم بمجال یختص وفیما

 وعن كمفهوم، الهویة حول التساؤالت، من عدد الدولیة، والعالقات الخارجیة السیاسة على المؤثرة

 بالعوامل عالقتها مدى وما الخارجیة؟ السیاسة على المؤثر الوحید العامل هي وهل تأثیرها، مدى

؟ األكثر العامل هو الهویة عامل یكون ومتى األخرى؟   تأثیرًا

 المباحث خالل من التساؤالت هذه على لإلجابة الفصل هذا یسعى تقدم، ما ضوء وفي

  :اآلتیة الثالثة

  .هاومفهوم الهویة بمعنى التعریف:  األول المبحث   

  . البنیویة ومكوناته الهویة عامل: الثاني المبحث   

  .للدولة الخارجیة السیاسة صنع في الهویة أثر: الثالث المبحث   
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  األول المبحث

  الهویة ومفهوم بمعنى التعریف

عد ُ  الباحثین بین الجدل من الكثیر تثیر، زالت وما أثارت، التي المفاهیم من الهویة مفهوم ی

 مرده الجدل ذلك ولعل الخصوص، وجه على السیاسة وعلم عامةً  االجتماعیة العلوم مجاالت في

 في بدأت الهویة فدراسات. آخر معرفي حقل إلى معرفي حقل من انتقل قد بالهویة االهتمام أن إلى

 ولم السیاسي، المجال إلى انتقلت ومنه االجتماعي، النفس علم إلى انتقلت ثم النفس، علم مجال

 مما كبیر، بشكل الهویة دراسة تطورت وقد. قریبة فترة في إال بقوة الدولیة العالقات مجال في تدخل

 في استعمالها بقي ذلك مع أنه إال بها، بدأت التي القضایا من أوسع قضایا بمعالجة لها سمح

ن متعددة، صعوبات یواجه الدولیة والعالقات الخارجیة السیاسة مجال  یجد نفسه الوقت في كان وإ

  .متزایداً  إقباالً 

 في األشخاص اشتراك بأنها مفاده، مبسطاً  تعریفاً  للهویة االجتماعیة العلوم قدمت وقد

 تدل بذلك وهي. مشتركة ونفسیة، وقیمیة، عاطفیة، روابط تربطها اجتماعیة جماعة إلى االنتماء

 عن الذات تمییز یتم خاللها من والتي للفرد، الممیزة السمات مجموعة على

 والتشابه االشتراك درجة على إما یؤكد مرجعیة مقارنة إذن فالمصطلح. )6،2011:رجب(اآلخرین

 درجة تمثل الهویة فإن وبذلك،. محدد شيء أو خاص نطاق في والتفرد االختالف درجة أو التام،

 أشخاص مع االختالف درجة تمثل بالمقابل أنها كما الواحدة، الجماعة أفراد بین واالشتراك التشابه

  . الجماعة إطار خارج هم آخرین
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 مجال في تناولوه الذین الباحثین أن إلى الهویة مفهوم تناول في االختالف إرجاع ویمكن

 یتفق أو تخصصه، یخدم تعریفاً  تقدیم حاول اتجاه وكل مختلفة، اتجاهات من كانوا اإلنسانیة العلوم

 في ،)فروید سیغموند( عند الحال هو كما مرضیاً  جانباً  یعطیه النفس علم كان فإذا. نظره وجهة مع

 عامل الهویة یعتبر االجتماعي النفس علم فإن هستیریة؛ بحالة الفرد یصاب عندما الهویة ضیاع

 اختیار على الفرد قدرة إلى یذهب فإنه للهویة دراسته في االجتماع علم أما الشخصیة، عوامل من

) اریكسون إریك( االجتماعي النفس عالم ویرى. الذات مع واالنسجام الوحدة له تحقق التي المعاني

 في اآلخرین عن تمیزهم والتي والجماعات، األفراد یتخذها التي المرجعیة الطرق تلك هي الهویة إن"

 على أنفسهم على والجماعات األشخاص تعرف طرق هي فالهویة وكذلك االجتماعیة، عالقاتهم

  ). Fearon,1999:6" (والثقافة واللغة، والدین، واألثنیة، العرق، أساس

 من حزمة" بأنها) روسو. إل دیفید( فیعرفها الدولیة، والعالقات السیاسة علم مجال في أما

 الجماعة داخل هو ما بین الحدود لرسم تستخدم واألدوار، واالتجاهات، والمعتقدات، المشتركة، القیم

 النظریة رواد أشهر أحد وندت، ألكسندر إسهام یعد بینما). 748:2007 روسو،" (خارجها هو وما

 ذاتیة، سجیة أو خلة بأنها" الهویة في یرى حیث للهویة، التأصیل في األبرز االسهام هو البنائیة،

 فأن ذلك؛ على وعالوة). 313:2006وندت،" (لذاته الفاعل فهم في متجذرة الوحدة، مستوى على أو

 بذلك یعترفون اآلخرون الفاعلون كان إذا ما على یعتمد سوف داللته أو الذاتي الفهم هذا معنى

 أیضاً  ومرتبطة منظومیة صفة للهویة تكون الشكل وبهذا ذاته، بها یرى التي الطریقة بنفس الفاعل

  ).313:2006المصدر، نفس( للفاعل الذاتي اآلخرین بفهم

 نفسه، اآلن في اآلخرین مع واالختالف المجموعة أفراد بین التماثل ذلك هي إذن فالهویة

 من تمثله ما هي الهویة: "قوله في بورك ادموند األسبق البریطاني السیاسي علیه یؤكد ما وهذا
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 الطبیعي النظام من كجزء القدرات، نفس یحملون الذین األفراد مجموعة بین الوثیق الترابط درجة

 لحیاة اكتماالً  معهم یختلفون من مع أخرى جهة من وترابطهم جهة، من

  )349.350:2000دیلو،"(المرء

 المعطیات من متكاملة منظومة أنهاب" فیعرفها) میكشیللي ألیكس( الفرنسي المفكر أما

 ة،المعرفی التكامل عملیات من نسق على تنطوي التي ،واالجتماعیة ،والمعنویة ،والنفسیة ،المادیة

 ةیبالهو  اإلحساس خاصیة على تنطوي التي الداخلیة الروح في تتجسد التي بوحدتها وتتمیز

 تتمثل التي الداخلیة المشاعر من وحدة هي إذن فالهویة ).129:1993میكشیللي،" (بها والشعور

ن یتمایز الفرد تجعل التي والمادیة، واالجتماعیة، النفسیة، العناصر من وحدة في  بوحدته سواه عمّ

  .الذاتیة

ف  واالجتماعیة، النفسیة، والسمات والخصائص الصفات مجموعة بأنها الهویة الباحث ویعرّ

 الفرد، بها یتمیز التي المادیة، العوامل بعض عن فضالً  والتاریخیة، الحضاریة والثقافیة، والفكریة،

  .المختلف اآلخر عن تمیزه والتي بذاته، المجتمع أو الجماعة، أو

 في وحتى تعریفها، في كبیراً  خلطاً  شهدت التي المفاهیم من الهویة مفهوم أن والمالحظ

 تلك بین المشتركین العنصرین عند التوقف یمكن المفهوم إشكالیة من وللخروج استعمالها، عمومیة

  :وهما التعریفات

 ذاته هو بها یكون ما هي الشيء هویة أن في المتمثلو  ،المطابقة أو المماثلة عنصر. 

  ومختلفاً  متمایزاً  الشيء به یكون ما هي الشيء هویة أن في المتمثل ،االختالف عنصر 

 .اآلخر عن
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 تكون وخصائص سمات من یمیزها بما ،)األنا( من األول العنصر ینطلق حین ففي

 ال أنه بمعنى ؛)اآلخر( من ینطلق الثاني العنصر فأن الذاتیة، هویتها وتشكل ذاتها مع بها متطابقة

 تتمیز لكي األنا إن آخر وبمعنى .آلخرا عن ومختلفة ومغایرة متمیزة تكن لم ما للشيء هویة توجد

 المنطلق هذا ومن. عنه تتمیز لكي المقارنة موقع في یكون الذي اآلخر تضع أن تحتاج بذاتها

 تعتنقها التي األفكار تلك: الهویة في یدخال أن یمكن األفكار من نوعان هناك بأن )تدون( یشیر

  ).314:2006ت،دون(اآلخر یعتنقها التي واألفكار الذات،

 ،)واالختالف التطابق( للهویة المحددین العنصرین بین الداخلیة العالقة تلك من وانطالقاً 

 من عدد إلى استناداً  بینها التمییز یمكن للهویة، أنواع عدة تتشكل علیهما وبناًء 

  :)7:2011رجب،(العوامل

   ًالدینیة الهویة بین التمییز یتم حیث الهویة، تكوین في تأثیراً  األكثر العنصر إلى استنادا 

 األثنیة والهویة الثقافیة، لهویةوا العربیة، الهویة مثل اللغویة والهویة اإلسالمیة، هویةال مثل

  . الكردیة الهویة مثل

   ًعلى تقتصر التي أي األثنیة، الهویة بین التمییز یتم وهنا ،الهویة تأثیر حدود إلى استنادا 

 والهویة الوطنیة، والهویة الدولة، هویة وبین واألمازیغ، والسنة الشیعة مثل أثنیة جماعة

 .اإلسالمیة الهویة مثل للقومیات العابرة

   ًالعامل هذا على وبناًء  المهم، اآلخر مواجهة في للذات الهویة تعریف كیفیة إلى استنادا 

 فیه یتحرك متصل خط طرفي منهما كل یمثل الهویة، من نوعین بین) وندت ألكسندر( یمیز

 ویتمثل الذات، حول المرتكز للهویة النسبي التعریف في األول النوع یتمثل الدولي، الفاعل

 ).314:2006ت،دون(الجماعیة الهویة في الثاني النوع
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   ًالعامل هذا على بناًء ) وندت( قسمها وقد للتغیر، وقابلیتها الهویة استقرار مدى إلى استنادا 

 لها والممیزة للدولة المعرفة السمات مجموعة وهي الشخصیة الهویة: رئیسیین قسمین إلى

 الهویة وهي الثاني النوع علیها یرتكز التي القاعدة أنها وندت یرى والتي األخرى، الدول عن

 إلى كذلك یقسمها والتي األخرى، الدول مع الدولة تفاعل عن تنتج التي وهي االجتماعیة،

 .الجماعیة والهویة الدور، وهویة النوع، هویة: هي أقسام ثالثة

 الهویة أنواع تحدید في) وندت( وضعه الذي التقسیم فإن الهویة ألنواع التقسیمات ولتعدد

 التحدید، في وعمقه التناول، في لشمولیته نظراً  األفضل؛ التقسیم هو الباحث، نظر وجهة من یبدو،

  :)320:2006ت،دون( أنواع أربعة إلى الهویة وندت قسم إذ

 تتشكل والتي اآلخر، عن بوجودها تستقل والتي األساسیة الهویة وهي :الفردیة الشخصیة الهویة .1

 عن متمیزة كیانات الفاعلین جعل في الفضل لها یعود والتي ومتوازنة، التنظیم ذاتیة أبنیة بواسطة

 فهي خارجیة، تفاعالت في الدولة انخراط قبل تتطور الهویة هذه فإن الدول حالة وفي. غیرها

 الذي األساس هو الهویة من األول النوع وهذا. الذاتي التنظیم على الدولة قدرة خالل من تتشكل

 .النوع هذا من فقط واحدة هویة له تكون أن یمكنه فالفاعل األخرى، الهویات علیه تقوم

 في یشتركون مجموعة أو شخص على یطلق الذي االجتماعي التصنیف إلى وتشیر :النوع هویة .2

 واآلراء، والمعرفة، والمهارات، والقیم، والطبائع، والسلوك، المظهر، حیث من معینة خصائص

 .ذاته الوقت في النوعیة الهویات من عدد فاعل لكل یكون أن ویمكن. إلخ.. والتجربة

 هي النوع لهویات تؤسس التي الخصائص فأن والجماعة؛ الدور هویات خالف وعلى 

 من تجعل التي الخاصیة إن المثال سبیل فعلى للفاعلین، بالنسبة وأصلیة جوهریة األساس في
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 بها لیعترفوا حاضرین اآلخرون كان إذا عما النظر بغض وحاضرة، موجودة شاباً  ما شخص

 بالنسبة الحال وكذلك بذاته، شاباً  یكون أن یمكن فإنه الشكل وبهذا ال، أم ومعنى داللة كذات

 الداخلیة المبادئ على بناًء  ملكیة، أو فاشیة، أو رأسمالیة، دولة تكون أن یمكنها فالدولة للدول،

 تكون أن یمكن فالدولة. وجودها أجل من األخرى الدول على تعتمد ال والتي السیاسیة، للشرعیة

 .األخرى الدول على االعتماد إلى الحاجة دون بذاتها دیمقراطیة

 هویة فبخالف اآلخر، على كامل بشكل وجوده في یعتمد الهویة من النوع وهذا :الدور هویة .3

 النوع هویات تشكل التي والصفات الخصائص ألن نظراً  الذاتي؛ وجودها في تستقل التي النوع

 ال) الدور هویة( الهویة من النوع هذا فأن ؛)المجتمع على سابقة( اجتماعیة قبل ما صفة ذات

 اآلخرین، مع والتفاعل للعالقة نتیجة فقط توجد فهي اآلخر، افتراض خالل من إال تصورها یمكن

 المعلم أو طالباً  بموجبها الطالب یكون والتي مسبقاً  موجودة جوهریة خاصیة هنالك توجد وال

،  اجتماعیة بنیة في موقعاً  احتالله خالل من فقط الهویة تلك على یحصل أن یستطیع بل معلمًا

 مؤسسة أو المعلم، هو آخر وجود دون من افتراضها یمكن ال هویة فالطالب معینة، مهنیة أو

 .إلیها ینتمي تعلیمیة

 تلعب حیث تبادلیة، عالقة واآلخر الذات بین العالقة فإن الهویة من النوع هذا وبحسب 

 العالقة تشكیل في دوراً  بعضهما حول منهما الضمنیة والتوقعات لآلخر منهما كل معرفة درجة

 دور هویة العدو أن یعني الذي األمر تعاونیة، أو تصارعیه تكون قد المشتركة فاألفكار بینهما،

 مجرد لیست هنا فالهویة اإلسرائیلي، العربي الصراع حالة ذلك على وكمثال الصدیق، مثل تماماً 

 اآلخرین تصورات طریق عن الفاعلین على مفروضة مواقف هي بل بسهولة، تجاهله یمكن خیار
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 قد معین دور عن تتخلى أن ترید الدولة أن لو حتى الهویة من النوع هذا مثل وفي. له المهمین

 . هو هویته على المحافظة في منه رغبة التغییر ذلك یقاوم اآلخر ألن ذلك؛ من تتمكن ال

ز فیها یكون التي الحالة وهي :الجماعیة الهویة .4 ، تجاوزه ویتم واضح غیر الذات تمیّ  وذلك كلیًة

 تصنف وهنا واآلخر، الذات بین الهویة في والمماثلة التعریف درجة إلى الوصول طریق عن

 كل في تكون ما ونادراً  معینة، بقضیة متعلقة المماثلة تكون ما وغالباً  اآلخر، أنها على الذات

 على الجماعیة الهویة وتُبنى. اآلخر لتشمل الذات حدود توسیع على تعتمد دائماً  ولكنها األمور،

 من الدور هویة تتشكل حین في أنه فنجد تتجاوزهما، ولكنها النوع وهویة الدور هویة مفهومي

 مع الذات توحید على تقوم الجماعیة الهویة فإن مختلفة؛ أدواراً  واآلخر الذات تؤدي أن أجل

 الخصائص على تقوم الجماعیة الهویة ألن النوع؛ هویة على تبنى كذلك موحدة، هویة في اآلخر

 یتكلم فقد جماعیة، هویات اعتبارها یمكن النوع هویات كل أن یعني ال ولكن المشتركة، والسمات

 .الفرنسیین مع ذاته یطابق أن دون الفرنسیة الشخص

 وهویات الدور، هویات من ممیز خلیط عن عبارة هي الجماعیة الهویة فإن وباختصار 

 من جزء أنها على األخرین مصلحة یعرفوا ألن الفاعلین تحفز سببیة قوة ذات وهویات النوع،

 داللة تتوسع ولكن األنانیة، من تنطلق ال الفردیة القرارات أن یعني ال وهذا الذات، مصلحة

 .الفریق أو الجماعة تشمل بحیث األنانیة

 صیغ تأخذ أن یمكنها األولى، عدا جمیعها للهویة، أنواع أربعة أمام أننا یظهر تقدم مما

 فكل الدول، على ینطبق نفسه والشيء الهویات، من عدد لدینا فجمیعاً  نفسه، الفاعل مع متعددة

 في نفعل أن یجب وماذا نحن؟ من تحدد الثقافیة، الصیغ بواسطة مشكلة فكریة، مخطوطة منا واحد

 ولكن مشوشین، ألصبحنا ذاته الوقت في علینا فعلها تمارس الهویات تلك أن ولو معین؟ سیاق
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 أنفسنا نجد التي الحالة على اعتماداً  انتقائي بشكل تفعیلها یتم الهویات معظم

  .)321:2006ت،دون(فیها

 القیم، مجموعة إلى الهویة، عن حدیثهم عند عامة بصفة البنائیة المدرسة أنصار ویشیر

 السیاسات بین التفاعل خالل من بناؤها یتم والتي الدولي الطرف یتبناها التي والمعاني والمعاییر،

 محافظة الدولة تكون فقد هویات، عدة للدولة تكون قد المنطلق هذا ومن. الخارجیة والبیئة الداخلیة،

 تكون وقد الجغرافي، لالنتماء وفقاً  أفریقیة أو أوروبیة تكون وقد الداخلیة، الهویة وفق یبرالیةل أو

 مكانة وفق متوسطة أو محوریة كبرى دولة تكون وقد الجماعیة، للهویة وفقاً  غربیة أو عربیة الدولة

  .)4:2017مدبولي،(الدولة

 والهویة ،االجتماعیة الهویة: وهما الهویة من نوعین بین العادة في االجتماع علماء یمیزو 

 أنهما غیر ،التحلیل طریق عن النوعین هذین بین التمییز ویمكن ،)الشخصیة الهویة( الفردیة

 الشخص هذا ماهیة على ومؤشرات عالمات خالل من إلیهما النظر ویمكن وثیق، بشكل بطانمرت

 یشاركونه آخرین أفراد بین الشخص موضع تحدد المؤشرات هذه ذاته الوقت وفي ذاك، أو

 تكون وقد الناس، حیاة في عدیدة أبعاداً  یعكس االجتماعیة الهویات وتعدد نفسها، الخصائص

 معاني ینظمون العادة في األفراد أن غیر الناس، بین للصراع محتمالً  مصدراً  الهویات في التعددیة

 الزمان عبر النسبیة باالستمراریة تتمیز أساسیة محوریة هویة حول وتجاربهم حیاتهم

  .)90:2005جیدنز،(والمكان

 ،فردیةو  اجتماعیة،و  ثقافیة،: مستویات ةثالث حول عادةً  الهویة بخصوص الحدیث یدورو 

 مستوى على هویةو  الفرد، مستوى على هویة: ثالثة مستویات الوطنیة للهویة أن یرى من هناكو 
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 من بحالة المستویات هذه تتمیز أن بالضرورة ولیس الوطني، المستوى على وأخرى الجماعة،

 .)298:1998الجابري،( والمصالح والصراعات بالظروف ذلك في متأثرةو  متغیرة هي بل الثبات،

 جمیعاً  تنطلق أنها نجد الجابري، إلیها أشار التي الثالثة الهویة مستویات إلى النظر وعند

 في وتجعله ممیزة، وسمات صفات من تحویه بما الذات إلى النظرة وهي نفسه، المنطلق من

ل إلى نشیر الدولة، هویة عن الحدیث فعند. المختلف اآلخر مواجهة  إطاراً  كونها من الهویة تحوّ

 وتحدد وتوجهه، للدولة السیاسي السلوك تحدد التي والمعتقدات القیم من إطار إلى الفرد، إلیه ینتمي

  . )7:2011رجب،( وللعالم ولآلخر لذاتها الدولة رؤیة

 بخصائص متمیز شعب إلیها ینتسب التي األمة أو الوطن إلى نسبة الوطنیة والهویة

 الحد تمثل التي العامة الثقافیة السمات أو الصفات مجموعة هي األمم من أمة أیة وهویة .هویته

ُ  تجعلهم والتي إلیها، ینتمون الذین األفراد جمیع بین المشترك األدنى  تلك صفاتهمب ویتمیزون عرفونی

  .)23:1995نعمان، بن( األخرى األمم أفراد من سواهم نعمّ 

 داخلي،( بعدین على تنطوي الدولة هویة أن) ألكساندروف ماكسیم( یرى اإلطار هذا وفي

 الرأي لدى المترّسخة والرموز، والتصورات، المعتقدات، مجموعة یشمل الداخلي البعد ،)وخارجي

 الدول في العام والرأي النخب رؤیة بینما نفسها، الدولة حول الدولة داخل الحاكمة والنخبة العام

  . )Alexandrov,2003:38( الدولة لهویة الخارجي البعد عن یعبر الدولة لتلك األخرى

 والخصائص اآلخرین، عن الفاعل ذات تمییز تعني الدولة هویة فإن المنطلق هذا ومن

 نابع أصلي أحدهما نمطین، للهویة فإن ثم ومن المحیط، مع التفاعالت عبر وتصاغ تتشكل التي

 بأن فالقول اآلخرین، مع للعالقة تبعاً  یتحدد واآلخر بوجوده، اللصیقة وخصائصه الفاعل ذات من
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 هویة فهذه مهیمنة، دولة وكونها أصیلة، هویة فهذه دیموقراطیة، دولة األمریكیة المتحدة الوالیات

  .)4:2017مدبولي،(الدولي النظام في اآلخرین الفاعلین مع عالقاتها تحددها

 السیاسة لحال تفسیره في) هنتنجتون صموئیل( علیه اعتمد الذي المنطلق هذا ولعل 

 ذات الشعوب أن عن تحدث عندما الحضارات، صراع كتابه في الهویة على المعتمدة الدولیة

 الجدید العالم وفي تتباعد، المختلفة الثقافات ذات والدول والشعوب تتقارب، المتشابهة الثقافات

 تحدد التي وهي وعداواتها، ما دولة صداقات تحدید في الرئیسي العامل هي الثقافیة الهویة أصبحت

  .)203:1999هنتنجتون،(وأعدائها أصدقائها تحدد كما العالمیة، السیاسة في الدولة مكان

 الهویة أن من الرغم وعلى أنه: مفادها خالصة إلى التوصل یمكن تقدم، ما خالل ومن

 التي المفاهیم من تُعد أنها إال دراستها، بصدد نحن التي بالصورة الطرح حیث من حدیث مفهوم

 ولكن مختلفة، مرجعیات على التعریفات الستناد نظراً  الباحثین؛ بین االختالف من كبیراً  كماً  شهدت

 لنفسه الفاعل بمعرفه تتعلق عام بشكل الهویة أن على تُجمع تكاد التعریفات تلك جمیع أن المالحظ

 خالل من الدراسة، هذه لموضوع الحال هو كما دولة أو مفرداً  شخصاً  كان سواًء  لذاته، وتصوره

 وما ولآلخر للذات الفهم خالل من أو اآلخر، مواجهة في تمیزه التي والخصائص السمات مجموعة

  .بینهما العالقة طبیعة علیه یترتب
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  الثاني المبحث

  البنیویة ومكوناته الهویة عامل

 رئیسیة، مكونات أربعة من تتألف أنها على الهویة بدراسة المعنیة األدبیات استقرت 

 والعادات والدین، الثقافة، أو اللغة في وتتمثل ألخرى، حالة من منها لكل النسبي الوزن یختلف

 الذي اریكسون، إریك تعریف إلى الهویة لمفهوم التطرق عند الباحث أشار وقد. والتاریخ والتقالید،

 اآلخرین عن تمیزهم والتي والجماعات، األفراد یتخذها التي المرجعیة الطرق تلك هي الهویة أن یرى

 أساس على أنفسهم على والجماعات األشخاص تعرف طرق هي وكذلك االجتماعیة، عالقاتهم في

 إلى إشارة نجد التعریف هذا وفي). Fearon,1999:6(والثقافة واللغة، والدین، واألثنیة، العرق،

 واللغة، والدین، واألثنیة، العرق، مثل معینة، مكونات على تحدیدها في تعتمد التي الهویة أنواع

 .والثقافة

 المادیة العناصر في تنحصر ال ،جماعیة أم كانت فردیة ،اإلنسانیة الهویة وعناصر 

  : )39:2005اسماعیل،( یأتي كما وهي العناصر من أخرى مجموعة إلى تتعداها بل وحدها

 المادیة، التنظیماتو  والعقلیة، االقتصادیة والقدرات الحیازات، على وتشتمل: المادیة العناصر .1

 . الحیة الكائنات وبنیة شكل بدراسة تهتم التي ،المورفولوجیة والسمات

 المبدعین،و  االسم،و  الوالدة،و  األسالف،( مثل التاریخیة األصول وتتضمن: التاریخیة العناصر .2

 اآلثارو  المهمة، التاریخیة األحداثو  ،)بالتكوین الخاصة الخرافاتو  القرابة،و  االتحاد،و 

 .التاریخیة
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 الثقافیة والرموز واألدیان، العقائد، مثل الثقافي، النظام وتتضمن :والنفسیة الثقافیة العناصر .3

 مثل( العقلیة العناصر ثم والفني، األدبي التعبیر وأشكال الثقافیة، القیم ونظام واألیدیولوجیا،

 النظام ثم...) الجمعیة، والمعاییر االتجاهات الثقافیة، التقاطع نقاط العالم، إلى النظرة

 .القیم نظام واتجاهات الخاصة، النفسیة السمات ویتضمن المعرفي

 ،والمهنة ،والجنس ،والسن ،االسم مثل( االجتماعیة األسس وتتضمن: االجتماعیة العناصر .4

 مثل بالمستقبل، الخاصة القدرات ثم) واالنتماءات واألنشطة ،االجتماعي والدور ،والسلطة

 .السلوك ونمط ،والتكیف ،االستراتیجیة واإلثارة ،واإلمكانات القدرة

 حیث ؛معاً  جمعها من بد وال والجماعة، الفرد هویة تشكل مجتمعة األربعة العناصر وهذه

 هذه أو الفرد هذا لوجود جوهري شرط بعضها أو كلها غیابها أو العناصر هذه بوجود الوعي نإ

ن حتى الجماعة،  ویعیشها یمتلكها ألنه كافة العناصر هذه یعي أن الفرد على الصعب من كان وإ

  .الجماعة لهویة شرطاً  یعد الوعي هذا أن من رغمال على تلقائي، نحو على

 التي العالئق من شبكة عبر وجودها تنسج االنسانیة الهویة مكونات فإن العموم وعلى

  :)42:2003سلیمان،( اآلتیة والمشتركات الحضاریة الخانات في تندرج

 .مشترك تاریخي ووطن جغرافي مجال .1

 .مشتركة تاریخیة وذاكرة أساطیر .2

 .مشتركة شعبیة ثقافة .3

 .مشتركة وواجبات حقوق منظومة .4

 .معینة بمناطق مرتبط مشترك اقتصاد .5
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 تغدو وال الحضاریة، خصوصیتها تبرز وال تكتمل، ال الثقافیة الهویة أن الجابري ویؤكد

 كیان في مرجعیتها تجسدت إذا إال والعطاء، األخذ علىو  العالمیة، بلوغ على قادرة ممتلئة هویة

 ).30/08/2005أبوظبي، االتحاد، صحیفة( عناصر ثالثة فیه تتطابق صمشخّ 

، روحیاً  كیاناً  أصبحا وقد والتاریخ، الجغرافیا تعني التي األرض، بوصفه: الوطن .1  یعمر واحدًا

، معطىً  أصبحت وقد الجغرافیا مواطن، كل قلب  .جغرافیاً  موقعاً  صار وقد التاریخ تاریخیًا

 وطموحات تاریخیة، ذاكرة وقوامها المشتركة، الثقافة تنسجه الذي الروحي النسب بوصفها: األمة .2

 للتاریخ لألرض، الوفاء هو والمقصود الوطن، حب یصنعها التي الجماعیة اإلرادة عنها تعبر

 .وتحتضن تستقبل التي واألرض ینجب، الذي

 سالمتهما على الساهر والجهاز واألمة، الوطن لوحدة القانوني التجسید بوصفها: الدولة .3

 زمن في كما السلم زمن في األخرى، الدول إزاء وتمثیلهما مصالحهما، وحمایة ووحدتهما،

 نفسه، الوقت في ومجرد مشّخص كیان هي التي" الدولة" بین هنا التمییز من بد وال الحرب،

 السلطة یمارس الذي السیاسي النظام أو الحكومة وبین جهة، من واألمة الوطن وحدة ویجّسد

 باألمة أو بالوطن مس فكل إذن .األول المعنى هنا والمقصود أخرى، جهة من باسمها ویتحدث

 .أیضاً  صحیح والعكس الثقافیة، بالهویة مس هو بالدولة أو

 تعددت أیضاً  مكوناتها فإن ،اً واختالف اً وتباین اً تعدد الهویة مفهوم فیه شهد الذي الوقت وفي

 یمكن اإلسهامات تلك إلى النظر خالل من ولكن تناولوها، التي البحث ومواضع ابها،كتّ  باختالف

 بعضها مع تفاعلها خالل من تسهم عدیدة عوامل اشتراك نتاج هو الهویة تشّكل نأ إلى التوصل

 في العوامل تلك إجمال ویمكن. دولة أو جماعة أو فرد عن تعبر كانت سواًء  الهویة صیاغة في

  .والثقافیة والتاریخیة، الجغرافیة، الجوانب في المتمثلة الثالثة األبعاد أو الجوانب
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 تشكیل في ساهمت التي األبعاد على الوقوف من البد ما، دولة هویة عن الحدیث وعند

  :التالیة الثالثة األبعاد في حصرها یمكن والتي بینها، فیما التفاعالت خالل من الهویة تلك

 الهویة دراسة في الجغرافي البعد أهمیة حول التساؤالت بعض ثارت قد :)االجغرافی( المكاني البعد 

 الذي األثر مدى في أحد یشك ال الذي الجغرافي اإلطار بتقدیم یتعلق هنا األمر لكن السیاسیة،

 لشخصیة تفسیراً و  وصفاً  یقدم الجغرافي اإلطار نإ بل حیاته، وظروف المجتمع تشكیل في یتركه

 وصفها أو ،األقالیم شخصیات على التعرف فن هي فالجغرافیا خارجه، نجده أن یمكن ال اإلقلیم

 وتتطور تنمو أن یمكن الفرد كشخصیة اإلقلیم شخصیة نأ كما ،)اإلقلیمي التشخیص( تفسیرهاو 

 بأن دینام مع القول ویمكن ،األفراد شخصیة وصف عن صعوبة یقل ال ووصفها تتدهور، أو

 ).66:2003احمدو، بن" (المكان فلسفة" هي الجغرافیا

 القائد حسابات في وتدخل السیاسیة، على تؤثر التي العناصر أهم أحد الجغرافیا وتعد

 السیاسة في الدائم العنصر بأنها الجغرافیا) بسمارك( األلماني المستشار وصف قدف السیاسي،

 ما أو السیاسة، على الجغرافیا تأثیر أهمیة في یجادل أن ألحد یمكن فال ،)97:2006لوفایفر،(

 هذه حول) رینوفان( ذكره بما هنا ونستشهد الدول، بین العالقات على تأثیر من علیها یترتب

 رقعة ذات دوالً  ثمة أن إلى یشیر إذ الخارجیة؛ الدول سیاسة وبین الموقع بین المتبادلة العالقة

ها صغیرة، فه لم أثراً  تركت موقعها، ألهمیة لكنّ  بریطانیا ولعل مواردًا، وأكثر اتساعاً  أكثر دولٌ  تخّل

 القوى أكبر تكون أن جزیرة، بوصفها الجغرافي موقعها دفعها فقد ذلك، على األبرز المثال تعد

 وهذا. العشرین القرن من متقدمة فترة وحتى عشر السابع القرن نهایات منذ تأثیراً  وأكثرها البحریة،

 یقبل ال أمر ما لدولة الخارجیة السیاسة وبین الجغرافیا بین المالءمة بأن) جوتمان( یؤكده ما

  ).15:2012الوهیبي،(الجدال
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 تحدید في عنه غنى ال عامالً  تُعد للدولة اإلقلیمیة الوحدة أن مثالً  نجد المنطلق هذا ومن

 البیئة بقیت كلما ذلك، من العكس وعلى. الوطنیة الجماعات سائر إزاء الجماعة هویة أبعاد

 مجزأ للدولة الجغرافي اإلقلیم ألن كبیرة، واالنفصال االنشقاق مخاطر بدت مجزأه، للدولة اإلقلیمیة

 یتوزع إذ آسیا، شرق أقصى في إندونیسیا مع مثالً  الحال هي كما كبیرة، رقعة على مبعثر أو

 األقل الوالءات من نوع على باعث بذلك وهو متباعدة، جزیرة آالف ثالثة من أكثر على إقلیمها

  ).66:2003احمدو، بن(الشامل الوطني أو القومي الوالء من قوة

 أكدوا علماء فثمة األنسان، على الجغرافیا أثر تناولت التي اآلراء من العدید أثیرت وقد

 بینما الجوانب، مختلف من األنسان على یؤثر أن بد ال المكان أن تعني التي الحتمیة مبدأ على

 فكان ولمصالحه، لخدمته المكان یخضع الذي هو األنسان أن ورأوا المبدأ هذا آخرون عارض

 ذلك خالف وعلى الحتمیة، النظریة على یوافقوا لم الذین من) بالش دي فیدال( الفرنسي العالم

 النظریة یؤید الذي األرض قلب الشهیرة النظریة صاحب) ماكندر هالفورد( البریطاني العالم كان

  ).49:1985دوراتي،( األهمیة بالغ دوراً  المكان ویعطي الحتمیة

 الهویة تكوین في األخرى العوامل بین األهم الثابت العامل تشّكل الجغرافیا إن شك وبال

 التاریخ مثل األخرى العوامل تتفاعل الجغرافي العامل ضوء وفي بینها، األسبق العامل لكونها

 طبیعة في یتمثل والذي والمجتمع، الفرد على تتركه الذي األثر خالل من ذلك ویظهر والثقافة،

 من لالستفادة یمارسه الذي والسعي المكان، جغرافیة مع للتأقلم األنسان یمارسها التي األنشطة

. بسببها تواجهه التي والصعوبات التحدیات على للتغلب أو المكان، طبیعة تقدمها تيال الثروات

عد الجغرافي الموقع أن كما ُ  ویسهم للدولة، بالنسبة الضعف أو القوة عناصر من أساسیاً  عنصراً  ی

 تّشكیل في یسهم كما معها، وعالقاتها االخرى للدول بالنسبة الدولة صورة رسم في كبیر بشكل
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 أهدافها وتحدید هویتها، مالمح تشكیل في مباشر بشكل یؤثر وبالتالي وخصائصها، سماتها

  .وللعالم له ورؤیتها اآلخر مع وعالقاتها ومصالحها،

 عد :)التاریخ( الزماني البعد ُ  مجتمع،ال أو مةاأل هویة تشكیل في الضروریة المكونات أهم أحد وی

 فصل یمكن الف الشعوب، ذاكرة یشكل الذي وهو لهویة،ل الزماني البعد یمثل الذي هو فالتاریخ

 وبال ألنها الحاضر؛ ولیدة هي هویة إلى إلشارةا حال بأي یمكن ال كما الماضي، عن الحاضر

 .المجتمع أفراد یتبناها مشتركة خبرات عنها تتولد تاریخیة صیرورة نتاج شك

ر نتاج بأنها الهویة إلى) الجابري عابد محمد( یشیر المنطلق هذا ومن  التاریخ عبر تطوّ

 إما وتتطور تصیر هي ،ونهائیاً  جاهزاً  معطى ولیست یتطور،و  یصیر كیان بأنها یصفها عندما

ما االنكماش، اتجاه في  موانتصاراته ومعاناتهم أهلها بتجارب تغتني وهي االنتشار، اتجاه في وإ

 في معها تدخل التي األخرى الثقافیة الهویات مع إیجاباً  وأ سلباً  باحتكاكها وأیضا وتطلعاتهم،

 .)aljabriabed.netالجابري،(ما نوع من تغایر

 نتیجة تتشّكل التي التاریخیة ذاكرتها على هویاتها بناء في شك بال معتمدة والدول

 الجماعة أفراد بین والتفاعالت ،والمعتقدات والقیم، ،واألفكار ،والتصورات ،األحداث لمجموعة

 مراحل وخالل الزمن عبر تشّكل الذي التفاعل ذلك ،االخرى والجماعات الجماعة وبین نفسها،

 التي الخاصة والسمات الخصائص على المشتملة الذاكرة طیاتها بین تبلورت ،متعاقبة تاریخیة

 التفاعل من المتعاقبة العملیات تلك محّصلة هي فالهویة األخرى، الشعوب عن ما شعب تمیز

  .المكونات تلك جمیع بین
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 في ویسهم والتجارب، للخبرات كمورد بارزاً  دوراً  التاریخ یلعب السیاسي، المستوى وعلى

 التي العالقة طبیعة تترتب علیه وبناًء  لآلخر، نظرتها تحدید وفي للدولة، السیاسیة الهویة تشكیل

 حكمت التي السیاسیة النظم أن كما العالم، ومع األخرى الدول مع التعامل في الدولة تتخذها

 العالقة نمط المجتمع أنتج ظلها وفي للمجتمع، السیاسیة الثقافة أنتجت التي هي تاریخیاً  البالد

 الدولة قیام مع التحوالت ظل في الحاضر على التناقضات تلك وانعكست مكوناته، بین والتواصل

  ).76:2003احمدو، بن(الجدیدة

 مرادفاً  الثقافة مصطلح یجعل من هناك إن بل للهویة، األهم المكون الثقافة وتمثل :الثقافي البعد 

 فعلى مدلولها، وسعة الثقافة مصطلح لشمولیة ذلك یعود وربما له؛ بدیالً  أو الهویة لمصطلح

 فأنها اللغویة، والخصائص واألخالقیة، الدینیة والمعتقدات القیم من لمنظومة تضمنها من الرغم

 .وتقالید وعادات، وطبائع، أعراف، من الحیاة جوانب كل كذلك تشمل

 في علیه یعتمد الذي األساس بوصفها الثقافة دور إلى) هنتینجتون صموئیل( ویشیر

 من مستوى وأعرض البشر، من ثقافي تجمع أعلى هي فالحضارة الحضارات، هویة تكوین

 العناصر من بكل تعرف وهي األخرى، األنواع عن اإلنسان یمیز أن یمكن الثقافیة الهویة

 الذاتي والتحقق والمؤسسات، والعادات، والدین، والتاریخ، اللغة،: مثل العامة الموضوعیة

  .)71:1999هنتنجتون،(للناس

 تنحصر التي العناصر من مجموعة على یشتمل مرّكب بأنها الثقافة إلى اإلشارة ویمكن

 الدینیة، والممارسات والمعتقدات بالقیم المرتبطة العناصر هما فرعیین، بعدین في بدورها

 في والدین اللغة من كل دور إلى التطرق من هنا بد وال اللغویة، باألداة المرتبطة والعناصر

  .الوطنیة الهویة مالمح وتحدید الثقافة تّشكیل
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 أفكارهم عن بها ویعبرون المجتمع، أفراد یتواصل بها التي الثقافة وعاء وهي :اللغة -1

 هي اللغة" أن إلى غیث عاطف محمد یشیر السیاق هذا وفي اجتماعیة، ظاهرة فهي ورغباتهم،

 النماذج نسق خالل من ،الرمزي االتصال على تنطوي التي الشاملة اإلنساني السلوك صورة

 الثقافي التراث من جزءاً  اللغة وتعتبر. مقننة يمعان یحمل والذي ،ثقافیاً  علیه المتفق الصوتیة

 على قادرة ثقافیة رموز إلى اللغة في التلقائیة األصوات وتتحول هذا ،نفسه الوقت في عنه ومعبرة

 ،اجتماعي نتاج واللغة جیل، إلى جیل من والتقالید والخبرات، والمعاني والرغبات األفكار توصیل

 معینة، ثقافة داخل نقلها یمكن التي والمعاني والعواطف والراهنة، المتراكمة التجارب تمثل

 ولذلك اآلخرین، ومعرفة الذات ومعرفة والتفكیر االجتماعي اإلدراك في أهمیتها إلى باإلضافة

 .)266:1989غیث،"(االجتماعي للوجود ضروریة فهي

 المهمة الروافد من اللغة فإن للمعرفة؛ ونقل تخاطب كأداة المهم دورها إلى باإلضافةو 

له لما لألمة والفكري الحضاري المخزون باعتبارها هالیوتشك الهویة تحدید في  تراكم من تمّث

ل كما ،المتعاقبة لألجیال معرفي  أمام الثبات على قدرتها الهویة به تثبت الذي المقیاس تمّث

 ،والثقافي الفكري والتطور الحداثة مواكبة عن تعجز أداة الجامدة اللغة إذ ات؛والتطور  المستجدات

  .المنفتحة الثقافیة للهویة معیار هي بأصالتها والتمسك على قدرتها مع المنفتحة المرنة واللغة

 مشكلة البلدان من الكثیر ویعاني الجماعیة، الهویة نواة تحدید في دورها اللغة وتؤدي

 المكون هي فاللغة واحدة؛ قومیة هویة وجود دون یحول عائقاً  تشكل ما غالباً  التي اللغات تعدد

 في مرجعي كإطار دورها اللغة تلعب كما لغویة، أقلیة أو عرقیة، هویة أي حیاة في األساس

 تشكیل الثقافیة الهویة تعید ال العكس وعلى الثقافي، االتصال خالل من المجتمع هویة تشكیل

  ).45:2003احمدو، بن(اللغویة الهویة
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 جمیع یرضي أن یمكن للدین محدد واحد تعریف إیجاد بمكان الصعوبة من أنه یبدو: الدین -2

 بعضها، عن واختالفها األدیان تعدد إلى ذلك مردّ  ویعود ومللهم، طوائفهم اختالف على الناس

 البشر، حیاة في وأهمیته ووظیفته الدین أهمیة على تجمع قد التعاریف جمیع أن من الرغم فعلى

 .األخرى الدیانات عن دین كل وصف في تختلف أنها إال

 المفكرین، بعض قبل من عبادة إلى اهللا من سماویة رسالة بأنه یوصف الدین أن فنجد

 الشعور هو الدین أن"  یرى حیث ،)كانت( الفیلسوف رأي إلى اإلشارة یمكن االتجاه هذا وفي

 ذاته االتجاه وفي ،)28:1990الخریجي،"(سامیة إلهیة أوامر على قائمة كونها حیث من بواجباتنا

 لنا ینبغي ال أنه ،"المنهج عن مقال" كتابة في تأكیده من الرغم وعلى ،)دیكارت( الفیلسوف فإن

 مبادئ" كتابه في أنه نجد ولكن كذلك؛ أنه العقل ببداهة نتبین لم ما حق أنه على شیئاً  نقبل أن

 أوثق هو اهللا من به أوحي ما أن معصومة؛ قاعدة لنا نتخذ أن واجبنا من أنه إلى یشیر" الفلسفة

  ). 28:1990نفسه، المصدر(عداه ما كل من بكثیر

 بعض لتلبیة اإلنسان ابتدعها اجتماعیة ظاهرة بأنه یصفه من هناك اآلخر، االتجاه وفي

 مجاالت في المجتمعي التفاوت أوضاع یبرر ألنه أهمیته؛ مدى في أحد یشك وال. احتیاجاته

 إحداث في الدین به یقوم الذي الدور أهمیة على) فیبر ماكس( یؤكد بینما والسلطة، الثروة

 أما ،)595:2005جیدنز،(الغرب في الرأسمالي النظام تنمیة في سیما وال االجتماعي، ریالتغی

 والتضامن التماسك تعزیز في مهماً  وظیفیاً  دوراً  یؤدي الدین أن فیرى) ایمهدورك إمیل(

 والقیم العقائد لتأكید دوریة بصورة جماعةال التقاء ضرورة على تشدیده في وبخاصة االجتماعیین،

  .)595:2005نفسه، المصدر(فیها یشتركون التي
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 عبداهللا محمد(لـ" الدین" كتاب في جاء كما الدین تعریف عندهم أشتهر فقد المسلمون أما

 في والفالح الحال، في الصالح إلى باختیارهم السلیمة، العقول لذوي إلهي وضع" بأنه) دراز

 والى االعتقاد في الحق إلى یرشد إلهي وضع هو الدین" التالي بتعریفه ذلك بعد یردف ثم". المال

  ).35:1990الخریجي،"(والمعامالت السلوك في الخیر

 مجموعة" بأنه) غیث عاطف محمد(لـ وفقاً  الدین تعریف یمكن التوصیف هذا خالل ومن

 من والتخلص الحیاة، وبفهم مقدس، هو ما بتحدید المتصلة الفلسفیة والقیم والممارسات المعتقدات

 ،الخالص أو النجاة نحو تقلیدیاً  أو نظامیاً  طریقاً  الدین یعتبر ولذلك اإلنساني، الوجود مشكالت

 والروحیة الفلسفیة بأفكاره الستئثارل الدائبة اإلنسان محاولةل نتیجة الدینیة التقالید تعتبر فیما

 ؛وعلیه وتوتراتها، ومشكالتها بتعقیداتها الحیاة واجه كلما الفرد أمام متاحةً  تكون بحیث ،دخارهاوا

 یركز أنه طالما ،سیكولوجیة ظاهرة فیه یعتبر الذي نفسه الوقت في ة،اجتماعی ظاهرة فالدین

 على والعمل الدینیة المعارف تعلیم وفي ،الدینیة الفكرة تطویر عند الجماعة على بالضرورة

  .)382:1989غیث،"(استمرارها

 األدیانف للشعوب، الجمعیة الهویة تكوین في األكبر الدور الدینیة المعتقدات لعبت ولقد

 والمعتقدات للسلوك، األخالقي الجانب التنظیمات لتشكّ  بینما ،والممارسات للمعتقدات أنساق هي

لى للعالم، المطلق البناء إلى بالرجوع المباشرة للخبرة تأویالت أو تفسیرات هي الدینیة  فوق القوة وإ

 على تفرض وطقوس سمقدّ  سلوك الدیني والسلوك ومظاهره، الكون على تسیطر التي الطبیعیة

 عضویة إلى یشیر الدیني والتنظیم العلیا، بالقوة الشخص عالقة تحدد ،مقننة ممارسات الشخص

 المرجع( خاصة دینیة مهام علیهم یفرض وهو معین، مجتمع في المؤمنین األفراد

  .)382:1989نفسه،
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 والقیم المفاهیم تكوین على أثره في الثقافة إلى بالنسبة الدین یشّكلها التي األهمیة وتبرز

 عالقة بأنها االجتماعي والسلوك الدین بین العالقة وصف یمكنف للمجتمع، المعنویةو  الفكریة

 على الدین یعمل كما المادیة، المجتمع احتیاجات في الفراغ لسد دائم وتواصل معرفي تبادل

 تعملو  الحیاة، في االجتماعیة الحركة بها تشكل التي الهیئة تحدید على تعمل التي القیم طرح

 أهمیته تبرز كما األخالقیة، المفاهیم إلشاعة شعائرال طقوس في ضخها خالل من القیم هذه

  .والمعتقدات للقیم وقبوله للجماعة ئهوانتما هویته للفرد یحدد كونه في كذلك

ُخلص  وبأشكال تسهم عدیدة عناصر یشمل مركب عن عبارة الهویة أن إلى تقدم مما وی

 درجة أن هنا اإلشارة من بد وال للهویة، النهائیة الصورة تشكیل في متفاوتة وبدرجات مختلفة

 زمنیة وفترة ومن أخرى، إلى هویة من تختلف للهویة المشكلة العناصر تلك من عنصر كل تأثیر

 العناصر على اقتصرت الدراسة فأن العناصر؛ تلك ولتعدد نفسها، الهویة في أخرى فترة إلى

 وجه على الدولة وهویة عام بشكل الجماعیة الهویة أبعاد شك بال تشّكل والتي تأثیراً  األكثر

 والبعد التاریخي، والبعد الجغرافي، البعد( إلیها التطرق تم التي الثالثة األبعاد وهي الخصوص،

  ).الثقافي
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  الثالث المبحث

  للدولة الخارجیة السیاسة صنع في الهویة أثر

 شك بال فأننا الخارجیة؛ السیاسة على الهویة تتركه الذي األثر مدى عن الحدیث دعن

 وله خاصة صفات یحمل دولي، و إقلیمي وسط في فاعالً  بصفتها الدولة هویة بذلك نقصد

 مع التفاعل عبر وأهدافه مصالحه تحقیق إلى ویسعى اآلخرین، الفاعلین عن تمیزه سمات

 دراسة إن یعني، وهذا الدول؛ غیر من أخرى فواعل أو دوالً  كانت سواًء  الدولي النظام وحدات

 بحد الهویة بدراسة فقط تنحصر ال أن ینبغي للدولة الخارجیة السیاسة صنع في الهویة تأثیر

 أي السیاسي، القرار صنع عملیة على تأثیرها  كیفیة بمعرفة ایضاً  االهتمام ینصرف إنما ذاتها،

 تحدد التي والمعتقدات القیم من إطارٍ  إلى الفرد إلیه ینتمي إطاراً  كونها من الهویة تتحول عندما

 ذلك صیاغة یتم ما وعادة وللعالم، ولآلخر لذاتها الدولة رؤیة وتحدد وتوجهه، السیاسي السلوك

  .)7:2011رجب،( أیدیولوجیاً  طابعاً  الهویة یكسب قد سیاسي، مشروع في

 داخلي،( بعدین على تنطوي الدولة هویة أن) ألكسندروف ماكسیم( یرى الجانب هذا وفي

 لدى المترّسخة والرموز، والتصورات، المعتقدات، مجموعة على یشتمل الداخلي البعد ،)وخارجي

 في العام والرأي النخب رؤیة بینما نفسها، الدولة حول الدولة داخل الحاكمة والنخبة العام الرأي

  .)Alexandrov,2003:38( الدولة لهویة الخارجي البعد عن یعبر الدولة لتلك األخرى الدول

 طبیعة ویحدد للدولة، الخارجي السیاسي السلوك یشّكل الذي هو للذات التصور ذلك

 المعاني، من بمعنى یؤكد، وهذا. الدولیة الساحة على األخرى الدول من الفواعل مع عالقتها

 المتأثرة للدولة، الداخلیة للسیاسة امتداد هي الخارجیة السیاسة أن إلى تذهب التي المقولة صحة
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 تأثیرها ومدى الدولة هویة لدراسة مداخل ثالثة بین التمییز یمكن وهنا. الداخلیة بیئتها بمعطیات

 یتمثل. State Identity Politics الدولة هویة بسیاسات یسمى ما أو الدولیة، العالقات في

 فیما العالقات على تأثیرها وكیفیة الدول، بین المشتركة الهویة على التركیز في األول المدخل

 المدخل وینصرف العربیة؟ للدول البینیة العالقات في أثرت وكیف العربیة، الهویة مثل بینها،

 ما أي وخصائصها، Collective Self الجماعیة الذاتیة الهویة أبعاد على التركیز إلى الثاني

 الذاتیة هویتها تؤثر أن یمكن وكیف غیرها؟ عن متمایزة دولة مثالً  المتحدة الوالیات یجعل الذي

 الدولة هویة خصائص تحدید إلى الثالث المدخل وینصرف الخارجیة؟ سیاستها في الجماعیة

 معرفتها لزیادة المتحدة الوالیات تراها التي الخصائص هي ما أي ،Collective Other األخرى

  .)7:2011رجب،( بینهما؟ العالقات في الرؤیة تلك ستؤثر وكیف عنها؟ متمایزة كدولة بالصین

 إلى للدولة الخارجي السیاسي للسلوك دافعاً  الهویة تكون أن یمكن الذي الوقت وفي

 أو العربیة الهویة مثل ذاتها، الهویة في تشترك التي األخرى الدول مع التحالف أو التقارب

 إذا العدائي، أو التصارعي السلوك من نمطاً  لخلق عامالً  تكون أن كذلك یمكن األوربیة، الهویة

  .اإلسرائیلي العربي الصراع حالة مثل علیها، خطراً  تشكل األخرى الدولة هویة أن رأت

 وفي للدولة، الخارجیة السیاسة على الهویة بها تؤثر أن یمكن التي الطبیعة وحول

 اتجاهات ثالثة بین هنا التمییز یمكن الدولي، النظام وحدات من الغیر مع الدولیة عالقاتها

  :)7:2011رجب،( رئیسیة

 لهذا وینتمي الخارجیة، السیاسة على مباشراً  تأثیراً  تؤثر الهویة أن إلى األول االتجاه یشیر -1

 في الهویة وسیاسات الدور إدراك" المعنونة دراستها في إجیستام، لیزبیث إسهام االتجاه

 الخاصة للتصورات تاماً  انعكاساً  تمثل الخارجیة السیاسة أن رأت حیث ،"الخارجیة السیاسة

 ومصالحها وأعدائها، وأصدقائها العالم، في الدولة مكانة تحدد والتي الوطنیة، بالهویة
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 تلك بأن وجادلت الدولیة، للعالقات سیكولوجي إطار هي لها استناداً  فالهویة. وطموحاتها

 السیاسیین القادة تأویل بإعادة تغیرها ویرتبط الوطني، التاریخ في مستقرة تكون قد التصورات

 .)Lisbeth,1999:81(صیاغتها تعید خارجیة أو داخلیة تطورات بحدوث أو لها،

 عبر وذلك نفسه، االتجاه إلى منتمیاً ) وندت ألكسندر( إسهام یعتبر أن یمكن كما

 ففي: خطوات أربع إلى االجتماعي العمل وندت یقسم حیث ،)واآلخر األنا( لمفهوم تطویره

 الفعل من شيء في األنا تدخل للحالة، المسبق تعریفها من أساس وعلى األولى، الخطوة

 والدور التفاعل، خالل وتبنیه أخذه في األنا ترغب الذي الدور حول اآلخر إلى إشارة یتضمن

 وداللة معنى اآلخر یتأمل الثانیة، الخطوة وفي. لألخر تحدده أو تعنیه أن ترغب الذي اآلخر

 من أساس على الثالثة، الخطوة وفي. للحالة المسبق بتعریفه موجه هنا وتفسیره األنا، فعل

 یرغب الذي الدور حول إشارة یتضمن به خاص فعل في اآلخر یدخل للحالة، الجدید تعریفه

 فعل األنا تفسر األخیرة، الخطوة وفي. لآلنا تعیینه في یرغب الذي المقابل والدور أخذه، في

 وسوف للحالة، سابقة أوصافاً  التفسیر هذا یعكس اآلخر مع وكما. علیه ردها وتجهز اآلخر

 عملیة انتهاء كالهما أو أحدهما یقرر حتى االجتماعي، الفعل هذا واآلخر األنا یكرر

  ).450.451,2006:وندت(بعضاً  بعضهما یعرفان سوف ذلك وبفعلهما التفاعل،

 ،)رجب أحمد إیمان( رأي بحسب الخطیة العالقة على مالحظتین رصد هنا ویمكن

 یعني ال للدولة ما هویة فوجود. التبسیط من عالیة درجة ذات العالقة هذه تعد ناحیة فمن

 الهویة، في تؤثر أخرى متغیرات فهناك الخارجیة، سیاستها في الهویة هذه انعكاس بالضرورة

 النخبة إدراك وكیفیة الدولة، ومؤسسات المجتمع في وتأصلها الهویة انتشار مدى مثل

 كافیة غیر السعودیة للدولة اإلسالمیة الهویة فإن المثال سبیل فعلى الهویة، لهذه الحاكمة

 لها، استراتیجیاً  حلیفاً  المتحدة الوالیات تعد حیث الغربیة، الدول مع الخارجیة عالقاتها لتفسیر
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 تفسیر في للسعودیة، السلفیة السنیة الهویة تصلح حین في بینهما، الهویات اختالف رغم

  .)15:2011رجب،(ألمنها تهدید كمصدر الشیعي المذهب ذات إلیران رؤیتها

 كما فقط الخارجي بالسلوك یرتبط ال الثالثة بأنواعها االجتماعیة الهویة تغیر أن كما

 تفكك نتیجة أو الهویة، تغیر علیه یترتب والذي داخلي، نقاش بعملیة یتأثر فقد وندت، یجادل

 یرتبط وما المجتمع، في الهویة انتشار مدى یلعب كما. السوفیتي االتحاد تفكك مثل الدولة،

 السیاسة في تأثیرها فهم في مهماً  دوراً  كافة، فیه األثنیة الجماعات عن تعبیرها درجة من بذلك

  .)15:2011نفسه، المصدر( الخارجیة

 أندریه( إسهام االتجاه هذا عن ویعبر ،للهویة المباشر غیر التأثیر إلى الثاني االتجاه یشیر  -2

 بمتغیرین یمر تأثیر هو الخارجیة السیاسة في الهویة تأثیر أن یرى حیث ،)تسیجانكوف

 وقوة فیه، االستقطاب درجة حیث من المجتمع، بنیة في یتمثل األول المتغیر: وسیطین

لى االجتماعیة، التنظیمات  تجانس ومدى فیه، االجتماعیة الضغوط تعبئة یمكن مدى أي وإ

 حیث من االجتماعیة التحالفات تطور ومدى الطبقي، والتقسیم األیدیولوجیا حیث من المجتمع

 بناء عملیات بیئة في الثاني المتغیر یتمثل بینما. واألضرار المطالب عن التعبیر على القدرة

 یقتصر السیاسي التحالف وهل والمجتمع، الدولة بین تربط التي العالقات شبكة أي التحالف،

 تلك على یسیطر االجتماعیین الفاعلین وأي االجتماعیین؟ الفاعلین ویستبعد النخبة على

 یتمثل الخارجي، السلوك على الهویة لتأثیر نمطین أندریة حدد وقد العالقات؟ من الشبكة

 في القرار صانع تفكیر الهویة تقود أي ،Constitutive البنائي التأثیر في األول النمط

 بینما. وتغیرها وتعدلها الدولة مصالح وتخلق السیاسي، الوضع فهم على وتساعده الواقع،

 الدولة سلوك الهویة تنظم أي ،Regulative التنظیمي التأثیر في الثاني النمط یتمثل

  ).15:2011نفسه، المصدر(وتوجهه



 
 

43

 إذ ،)تسیجانكوف( إلیه یشر ولم أغفله آخر، متغیر إلى) رجب أحمد إیمان( وتتطرق

 فهذه والدولیة، اإلقلیمیة البیئة بطبیعة مرتبط المهمة الوسیطة المتغیرات أحد أن ترى هي

 سبیل فعلى. الخارجیة سیاستها تحدید في الهویة تستخدم بأن للدولة تسمح فرصاً  توفر البیئة

 دوراً  ،1991 عام الكویت تحریر حرب بعد العربي الخلیج في األوضاع لتغیر كان المثال،

 في برجماتیة أكثر باتت حیث إلیران، الخارجیة السیاسة في الهویة تأثیر تغیر في مهماً 

  .)15:2011رجب،( العربي الخلیج بدول عالقاتها

 ولیس الهویة على للتأثیر تستخدم قد ما لدولة الخارجیة السیاسة أن إلى الثالث االتجاه یشیر -3

 هویة تأثیر كیفیة ذلك على وكمثال قومیة، هویة أزمة تعاني التي الدول في وخاصة ،العكس

 بریطانیا أن بحجة ،1956 عام السویس أزمة خالل البریطانیة الخارجیة السیاسة على الدولة

 ،إمبراطوریة سلطة ذات اكونه من الفترة تلك في الدولة هویة تعریف إعادة مرحلة في كانت

 ).ALToraifi,2012:51(مركز دولة إلى وتحولها

 بالتدخل ذلك على مثاالً  یضرب حیث ،)شاندلر دیفید( االتجاه هذا عن ویعبر

 الهویة لبناء داخلیة عملیة تعزیز إلى یهدف أنه یرى والذي الخارج، في األمریكي العسكري

 للهویة داخلیاً  علیه اً متفق تفسیراً  هناك یعد لم فیتنام حرب منذ أنه ویرى ،هاوتعریف الوطنیة

 ).16:2011رجب،(األمریكیة الوطنیة وللمصلحة األمریكیة الوطنیة

 في الدولة هویة تلعبه الذي الدور لتوضیح تفسیرات ثالثة هناك أن تقدم مما ویتضح

 :والخارجي الداخلي الصعیدین على وتأثیرها تأثرها عبر الخارجیة السیاسة في القرار صنع عملیة

،  الهویة أن ثانیًا،. الدولیة الساحة على الدولة موقف تحدید في اً أساسی دوراً  تلعب الهویة نأ أوًال

 دعاة أما .المحلیة والتعبئة الخارجي التهدید بین الخارجیة السیاسة في یتدخل متغیر مجرد
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 أن كما الخارجیة، السیاسة على التأثیر في اً دور  تلعب الهویة أنب فیجادلون الثالث االتجاه

  ).ALToraifi,2012:51(الهویة تكوین في تساهم الخارجیة السیاسة

 سبب هي وهل للدولة، الخارجیة السیاسة على التأثیر في الهویة تلعبه الذي الدور وحول

 هي وما ذاتها؟ الهویة في تشترك التي الدول بین التحالفات وبناء للتعاون دافع أنها أم للصراع،

 على بناًء  الخارجي الصعید على السیاسي سلوكها في الدولة تتخذها أن یمكن التي األدوار

  :الدولیة والعالقات الخارجیة السیاسة على الهویة لتأثیر صور خمس مناقشة یمكن هویتها؟

 هي القوة أن ترى التي الواقعیة النظریة عكس فعلى :األمنیة البیئة تعریف في الهویة دور -1

 فیما للتحالف الدافع هو المشترك للتهدید الدول إدراك وأن التهدید، لتحدید األبرز العامل

 تعریف عند إلیه االلتفات من بد ال عامل الهویة أن البنائیة النظریة أنصار یرى بینها؛

 . للدول األمنیة البیئة

 عنها تحدثت التي األمن أزمة تقلل قد المشتركة الهویة أن) هوبف تید( ویرى

 والهیاكل القیم جانب إلى ثالثة آلیة المشتركة الهویة أن) كال كولین( ویرى الواقعیة، المدرسة

 مفهومي بین ارتباطاً  هناك أن) أجیستام لیزبیث( وترى الدیمقراطي، السالم فكرة تدعم التي

ف الهویة ألن وذلك واألمن، الهویة ف الذات، تعرّ  حیث من الذات یواجه الذي اآلخر وتعرّ

 أن كذلك وترى تهدید، مصدر یعد ما تحدد وبالتالي القومي، األمن على تأثیره مدى تحدید

 الخاصة المدركات مع تداخلها فیها یفترض الوطنیة الهویة دینامیكیات

  .)16:2011رجب،(باألمن

 دولة امتالك إدراك في التفاوت وهو مهم لمثال )تدون( یشیر السیاق هذا وفي

نما ذاتها، حد في األسلحة وجود المهم فلیس النوویة، لألسلحة معینة  إدراك كیفیة األهم وإ
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 األسلحة لوجود كثیراً  تقلق ال المثال سبیل على المتحدة فالوالیات األسلحة، هذه وجود

 كوریا مثل دولة لدى األسلحة تلك وجود من موقفها عكس على بریطانیا، عند النوویة

  .)4:2017مدبولي،(الشمالیة

 ولآلخر، للذات منها كل رؤیة على تعتمد بینها فیما الدول عالقة أن) وندت( ویرى

 فاألفكار المادیة، القوى من ولیس األفكار من تتشكل الدول تشّكل التي األبنیة أهم وأن

 وبالتالي مصالحها، لتحقیق ومحتواها الدول تتبعها التي واالستراتیجیات القوة معنى تحدد

 مع الدول تفاعل نتاج الحقیقة في هو الواقعیة النظریة تتبناه الذي الفوضى منطق فإن

 وجهة من تنحصر الفوضى وتلك لآلخر، الرؤیة على كامل بشكل یعتمد والذي بعضها،

 دور عالقات على مؤسس منها كل وكانتیة، ولوكیة، هوبزیة،: ثقافات ثالث في وندت نظر

 الممیز هو العداوة هویة فسیادة). 425,2006:وندت(والصدیق والمنافس، العدو،: مختلفة

 الصداقة هویة سیادة بینما اللوكیة، للحالة الممیز هو المنافسة هویة وسیادة الهوبزیة، للحالة

  .الكانتیة للحالة الممیز هو

 لیست هنا فالهویة ذلك، على كمثال اإلسرائیلي العربي الصراع حالة اعتبار ویمكن

 طریق عن الفاعلین على مفروضة مواقف هي بل بسهولة، تجاهله یمكن خیار مجرد

 ترید كانت الدولة أن لو حتى الهویة من النوع هذا مثل وفي. له المهمین اآلخرین تصورات

 في منه رغبة التغییر ذلك یقاوم اآلخر ألن ذلك؛ من تتمكن ال قد معین دور عن تتخلى ان

  .الخاصة هویته على المحافظة

 تفسیر في السائد االتجاه من الرغم على :العسكریة التحالفات تشكیل في الهویة دور -2

 األعضاء، الدول بین المشتركة المصلحة على بناًء  تشكیلها یرجع والتي العسكریة، األحالف

 مهماً  دوراً  تلعب الهویة أن یرى آخر رأیاً  هناك أن إال مشترك؛ خطر مواجهة على والمترتبة
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 من یعزز أكثر أو دولتین بین الهویة في تشابه أو مشتركة هویة فوجود األحالف؛ تشكیل في

 الفعل ردود تنسیق على المشتركة الهویة تساعد حیث بینها، فیما عسكري حلف تشكل فرص

 .بینها والتماسك التضامن مستوى ورفع الدول بین

 والتاریخیة، التكتیكیة،: األحالف من أنواع ثالثة بین جیز جیریمي دراسة میزت وقد

 تاریخ ووجود مشتركة، هویة بوجود تشكلها یرتبط الطبیعیة األحالف أن رأى حیث والطبیعیة،

. یعمل أن ینبغي وكیف العالم عمل كیفیة في وتشابه السیاسیة، الثقافة في وتشابه مشترك

 إعادة على تساعد المشتركات ذات الدول بین األحالف نشأة فإن الدراسة؛ تلك إلى واستناداً 

 أن الدراسة ورأت المستقبل، مع والتكیف الحاضر بمواجهة لهم تسمح للحلفاء، ثابتة هویة بناء

 إلى ترتكز، حیث األحالف، من النوع لهذا الواضح النموذج هي األمریكیة -األوروبیة الشراكة

 القرن منذ المتحدة الوالیات إلى األوروبیة الهجرات من الموجات على المشترك، التاریخ جانب

 في تدخلها خالل من أوروبا، في السیاسي المتحدة الوالیات تأثیر وعلى عشر، السابع

  .)18:2011رجب،. (الباردة الحرب وخالل العالمیتین الحربین

 للتحالف وضوحاً  األكثر األمثلة أحد) الناتو( األطلسي شمال حلف یكون أن ویمكن

 بانهیار وجوده ینته لم والذي األعضاء، الدول بین المشتركة الهویة على قیامه في یعتمد الذي

 مسوغات إلیجاد سعى بل السابق السوفیتي االتحاد وتفكك أوروبا ووسط شرق في الشیوعیة

 في والتدخل اإلرهاب، ضد الحرب لیشمل دوره اتساع وتبرر بل استمراره، تستدعي جدیدة

  .)29:2011عبدالناصر،(العالم في الساخنة البقاع من العدید

 توازن نموذج خالل من) والت ستیفن( إسهام إلى اإلشارة یمكن ذاته السیاق وفي

 النوایا إلى استناداً  یكون التهدید مصادر تحدید بأن ویجادل ،Balance of Threat التهدید

) والت( درس وقد. القوة توزیع طریق عن ولیس الهویة خالل من تحدد والتي للدول، العدوانیة
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 الفترة خالل األوسط الشرق منطقة في وطنیاً  قراراً  86و األطراف، ومتعدد ثنائیاً  تحالفاً  36

 الفهم من المنطقة في التحالفات لتشكیل أفضل فهماً  یقدم نموذجه أن ورأى ،1955-1979

 تحقیق هو الفترة تلك خالل التحالفات من الهدف أن أیضاً  ورأى. األیدیولوجیا تقدمه الذي

 حسابات على یعتمد التحالف شریك اختیار أن أكدوا الذین الجدد الواقعیین وبخالف التوازن،

 اختیار تحدد التي هي الهویة أن) والت( یرى والمنافع؛ التكلفة بتحدید مرتبطة عقالنیة

  .)18.19:2011رجب،(للتحالف األساس وتمثل الشریك،

 تكون الذي الوقت وفي الهویة أن الباحثین من الكثیر یرى :الصراع تحفیز في الهویة دور -3

 للصراع محفزاً  سبباً  تكون قد الهویة؛ في تتشابه أو تشترك التي الدول بین للتعاون دافعاً  فیه

عد. البعض لبعضها تهدیداً  هویاتها تشكل التي الدول بین  األكثر) هنتنجتون صموئیل( رأي ویُ

 أن یرى إذ الحضارات، صدام كتابة في مختلفة حضارات إلى العالم تقسیم في تشدداً 

 وثیقة، عالقات تكون لن مختلفة حضارات إلى تنتمي التي والجماعات الدول بین العالقات

  ).293:1999هنتنجتون،(عدائیة ستكون ما غالباً  بل

 ترى ،"الخارجیة إیران سیاسة في والتغییر الهویة" كتابها في المثال سبیل وعلى

 هو وحتمي، ضروري مسبق بشرط یرتبط اإلیرانیة الخارجیة السیاسة فهم أن) مالوني سوزان(

 قبل من إهانتها تمت ضحیة إیران بأن الشعور على تقوم التي اإلیرانیة، الهویة

 على تعتمد شك بال هي اإلسرائیلي العربي الصراع حالة أن كما. )19:2011رجب،(اآلخرین

  .ومصالحه لوجوده تهدید مصدر باعتبارها اآلخر هویة إلى منهما كل یرى حیث الهویة

 خالل من الهویة صدام بمأسسة األمریكیة المتحدة الوالیات قامت المنطلق هذا ومن

: هي دول ثالث في الشر محور بتحدید) األبن بوش جورج( األسبق األمریكي الرئیس قیام

یران والعراق، الشمالیة، كوریا  األمریكیة الرؤیة خالفت التي الدول وهي ،2002 ینایر في وإ
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 مناهض سیاسي خطاب وتبني نوویة، لحةأس القتناء السعي خالل من العالمي للسالم

 اللیبرالي النموذج مع تتعارض سیاسیة نظم تأسیس إلى باإلضافة األمریكیة، للمصالح

  .)5:2017مدبولي،(األمریكي

عد :اإلقلیمیة األدوار تشكیل في الهویة دور -4 ُ  للدولة، االجتماعیة الهویة أركان أهم من الدور ی

 ولذلك الدول، بین التفاعل محصلة هو الدور أن یرى الذي )تدون ألكسندر( بحسب وذلك

 الدور طبیعة تحدید في مهماً  دوراً  الهویة تلعبو  التفاعل، عملیة على بناء للتغیر قابل فهو

 العام التوجه كبیرة بصورة یحدد فالدور الخارجیة، سیاستها خالل من الدولة تتخذه الذي

 في دولته لمكانة السیاسي القائد إدراك على كذلك تؤثرو  وأدواتها، للدولة الخارجیة لسیاسةل

 عملیة في كذلك تؤثر كما تمارسها، أن یمكن التي الدور وأنماط الدولي، النظام في أو اإلقلیم

 وحدوده دولته دور لطبیعة السیاسي القائد تصور على أي الدور، إدراك

 ).22:2011رجب،(ونطاقه

 القرار صانع یدركها أو یحددها التي األهداف من األولى بالدرجة الدور وینبثق

 إلى ینظرون القرار صناع فإن لذلك؛ للدولة، الخارجي السیاسي السلوك یعكس الذي السیاسي

 في دولهم بها تضطلع التي لألدوار إلدراكهم وفقاً  معه ویتفاعلون الدولي، السیاسي النظام

 السیاسة في ثقلها لها كدول أو اإلقلیمیة، التكتالت في ثقلها لها كدول إما الدولیة، السیاسة

 )210:1987مقلد،( محایدة كدول أو أحالف، في كشركاء أو الدولیة،

 تتمتع أن یجب التي والمكانة به، تضطلع أن ینبغي الذي الدور الدولة هویة وتقدم

 للدولة یمكن الذي السیاق وتحدد الخارجیة السیاسة تقید الهویة أن كما ،األخرى الدول بین بها

 تحدد التي والمعاییر السلوك قواعد من ناشئة األساس في الهویة فكرة لكون ،إطاره في العمل
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 أداء خالل من بالسلوك یةالهو  تلك وترتبط اآلخرون، بها یعترف التي الدولة شخصیة

 ).ALToraifi,2012:60.61(األدوار

ف وبعد  السیاسیة على التأثیر في الهویة تتخذها أن یمكن التي االتجاهات على التعرّ

 تتركه الذي األثر أن إلى اإلشارة الواجب فمن التأثیر؛ لذلك الصور بعض إلى والتطرق الخارجیة،

 تؤثر أخرى عوامل عن وبمعزل خالصاً  تأثیراً  لیس للدولة الخارجي السیاسي السلوك على الهویة

 في تأثیراً  األكثر العامل هي الهویة بأن الجزم الخطأ من أنه بل للدولة؛ الخارجیة السیاسة على

 من الكثیر فیها تشترك معقدة عملیة هي الخارجیة السیاسیة أن المعلوم من بل الحاالت، جمیع

 وتخضع حالة، كل تقتضیها وحسابات تفاعل في بعضها مع وتدخل متفاوتة، بدرجات العوامل

 بوصفهما والمصلحة القوة عاملي إلى هنا اإلشارة ویمكن. السیاسي القائد أو القرار صانع لتقدیرات

  .الخارجي الصعید على الدولة لسلوك الموجهة العوامل أهم من

 كل یتركه الذي األثر مدى على بناًء  والهویة القوة بین العالقة إشكالیة تثار :القوةو  الهویة -1

 تكون أن دولتین بین معینة هویة لوجود یمكن فهل للدولة، الخارجیة السیاسیة على منهما

 العالقة طبیعة تحدید في القوة تلعبه الذي الدور مقابل في بینهما، التعاون أو للصراع السبب

 .الدولتین تلك بین

 استعدادها خالل من الدول بین العالقات في الهویة دور نلمس أن ویمكن

 الدولة حول الدولة لدى یتكون الذي التصور على بناًء  هویتها، عن الدفاع في القوة الستعمال

 بالضرورة یعني عدو أنه على اآلخر تصنیف أن حیث السابقة،) وندت( رؤیة بحسب األخرى

 بأنه وتصنیفه للقوة، استعماله في حدود لدیه یوجد وال الذات، وجود على تهدیداً  یشكل أن

 المكاسب، تحقیق سبیل في القوة الستعمال استعداد ولدیه للذات، منافس أنه یعني خصم
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 یشكل وال فقط، المصالح تقاطع حال في ینحصر الحالة هذه في یشكله الذي التهدید ولكن

 تكون ال العالقة فأن صدیق، أنه على اآلخر تصنیف حال في أما الذات، وجود على خطراً 

 العكس على بل الذات، وجود على خطر أي یشكل ال وجوده ألن القوة؛ باستعمال محكومة

 التي التهدیدات مواجهة في مساعداً  یكون أن الممكن من فإنه ذلك، من

  ).424,2006:وندت(تواجهها

 بین التعاونیة والتفاعالت التحالفات خرائط فهم توضیح في أیضاً  الهویة وتسهم

 تجاه سیاساتها في الهویة بتوظیف تركیا قامت حیث المتقارب، الثقافي االنتماء ذات الدول

 في قیادیة هویة ببناء قامت كما الناعمة، القوة مصادر من كمصدر واإلسالمیة العربیة الدول

 والتقالید، والعادات، التاریخ، في تركیا مع تتشارك التي الدول وهي ،)التركي العالم( دول

 شمال وجمهوریة وقیرغیزستان، وأوزباكستان، وكازاخستان، أذربیجان، دول خاصة واللغة،

 بعالقات وترتبط بالتركیة ناطقة سكانیة تكوینات بها توجد التي وتتارستان التركیة، قبرص

  .)5:2017مدبولي،(التركیة بالدولة وثیقة

 الذي النموذج خالل من والقوة الهویة بین العالقة إلى) روسو.إل دیفید( ویشیر

 الهویة بین یجمع وهو ،Constitution of Threat Model) الخطر تشّكل نموذج( طوره

 والقوة الهویة أن ویفترض ، relative powerالنسبیة والقوة ،shared identity المشتركة

 تهدید إدراك یقل وعندها مشتركة، هویة وجود حالة بین ومیز الخطر، حساب في تشتركان

 وهنا بینهما، مشتركة هویة وجود عدم وحالة بینهما، القوى توازن عن النظر بصرف اآلخر،

  ).22:2011رجب،(الخطر بإدراك التنبؤ في مهماً  دوراً  القوى توازن یلعب

 مجال في إشكالیةً  العالقات أكثر من والمصلحة الهویة بین العالقة :والمصلحة الهویة -2

  بها؟ مرتبطةٌ  هي أم للمصلحة، منافٌس  الهویة فهل جدلیة، من بها یحیط لما الدولیة؛ العالقات
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 أن یستطیع ال الفاعل ألن الهویات؛ تستلزم المصالح أن) وندت ألكسندر( یرى

 ضوء في اختیارها یتم قد ذاتها الهویات إن بل یكون، من یعرف حتى یرید ماذا یعرف

 في تعتمد والهویات المصالح من كالً  أن یرى التبادلیة العالقة هذه إطار وفي. المصالح

 فالمصالح الهویات ودون دافعة، قوة للهویات تكون لن المصالح فدون األخرى؛ على وجودها

+ الرغبة( القصدیة المعادلة في القناعة جانب إلى تنتمي فالهویات وجهة، لها تكون لن

 من نوعین بین كذلك یمیز كما. الرغبة جانب إلى المصالح تنتمي بینما ،)الفعل=القناعة

 أو حاجات هي الموضوعیة فالمصالح ذاتیة، ومصالح موضوعیة، مصالح: المصالح

 هي الذاتیة المصالح بینما الهویة، إنتاج إعادة أجل من تحقیقها یجب وظیفیة أساسیات

  ).323.324,2006:وندت(ضروراتها أو هویتهم حاجات تلبیة كیفیة حول الفاعلین قناعات

 بالدولة الخاصة المصالح بین التعارض من حالة وجود إلى األدبیات بعض وتشیر

 الوطنیة، المصالح لتحقیق عائقاً  تكون الهویة إن الباحثین من فریق یرى إذ والهویة؛ القومیة

 الثقافیة المشتركات على التركیز في المبالغة أن) جیز جیریمي( یرى المثال، سبیل فعلى

 بطریقة التصرف من األوروبیین منعت وأوروبا المتحدة الوالیات بین والهویة والقیم السیاسیة

  ).23:2011رجب،(لهم واضحة مصالح عن للدفاع برجماتیة

 الدولة لسیاسیة موّجهة أخرى عوامل تشّكالن والمصلحة القوة أن المالحظة یمكن تقدم ومما

 األبرز األثر العوامل تلك ألحد یكون أن الحاالت بعض في یقّدر وقد الهویة، جانب إلى الخارجیة،

 دور تلغي أن یمكن ال الحاالت تلك مثل ولكن ما، موضوع اتجاه معینة سیاسة الدولة تبني في

  .األشكال من شكل بأي الخارجیة السیاسة على التأثیر في الهویة
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 السیاسیة، الحالة بحسب تأثیره یقل أو یزید قد للهویة معیناً  دوراً  هناك أن فیه شك ال ومما 

 الهویة كانت الحاالت بعض وفي السیاسي، القرار صنع ودوائر السیاسي القائد لتقدیر یخضع وذلك

 موقف في الحال هو كما. معینة قضایا حیال الخارجیة السیاسة توجیه في تأثیراً  األكثر العامل هي

  .اإلسرائیلي العربي للصراع المستمرة والحالة األوروبي، االتحاد إلى تركیا انضمام من فرنسا

 ال مهماً  عامالً  تُعد الهویة أن: مفادها خالصة إلى التوصل یمكن الفصل هذا نهایة وفي

 وتفسیر الخارجي، المجال في للدولة السیاسي السلوك فهم محاولة إلى التطرق عند إغفاله یمكن

 والخصائص الصفات من المجموعة تلك هي" لها تعریف أبسط في الهویة وأن الدولیة، العالقات

، أم جماعةً  أم فرداً  هي الذات تلك كانت سواًء  ،)األنا( بـ المتمثلة الذات تمیز التي والسمات  دولًة

ً  وتجعلها   ".لها المواجه) اآلخر( عن ومختلفة بذاتها ممیزة

 یمكن والتي بینها، فیما المكونات من عدد تفاعل عن ینتج الذي المركب ذلك هي والهویة 

 المتمثل الزماني، والبعد. بالجغرافیا والمتمثل المكاني، البعد: هي رئیسة ثالثة أبعاد في إجمالها

 بین التفاعل وأن ،)والدین اللغة( الفرعیین البعدین في على یشتمل الذي الثقافي، والبعد. بالتاریخ

  .لها والممیزة بالذات الخاصة للهویة النهائیة الصیغة عنه ینتج ما هو المكونات تلك

 كالقوة المادیة، العوامل بها تحظى التي األهمیة من الرغم وعلى أنه الباحث ویرى

 كعامل الهویة إغفال یعني ال أن یجب ذلك أن إال للدولة، الخارجیة السیاسة تفسیر في والمصلحة،

 من یظهر ما خالل من وذلك الخارجي، المجال في للدولة السیاسي السلوك توجیه في مؤثر

 في ودورها األمنیة، للبیئة ومفسر اإلقلیمیة، لألدوار كمحدد للهویة، مباشرة غیر أو مباشرة تأثیرات

 لتقدیر یعود الذي األمر وهو .معه التعاون أو الصراع حالة وتحدید اآلخر وفهم األحالف، تشكیل

  .السیاسي القائد ولتصورات السیاسي، القرار صنع دوائر
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 الثالث الفصل

  مانُع  سلطنة لهویة البنیویة المكونات

 الدولیة العالقات مجال في الباحث تواجه صعوبة هناك أن الیوم المؤكد شبه من أصبح

 األمثلة أحد مانُع  سلطنة وتُعد. للدولة السیاسي السلوك في مؤثر كعامل الهویة عامل إغفاله حال

 الخاصة الهویة أثر یظهر إذ تها؛هوی عن بمعزل الخارجیة سیاستها فهم یمكن ال التي لدولا على

 قبل من مالحظته یمكن والذي الماضیة، العقود طیلة هتنتهجا الذي السلوك خالل من واضحاً  بها

  .المنطقة تاریخ في والمفصلیة مهمةال السیاسیة ألحداثا من العدید حیال لمواقفها المتتبع

قصد فإنها الهویة؛ عن الحدیث عندو   بین التفاعل عملیات عن الناتج المركب ذلك بها یً

 فهي ُعمان؛ لسلطنة الوطنیة للهویة بالنسبة كذلك والحال والمعنویة، المادیة العناصر من مجموعة

 منظومةو  والتاریخ، الجغرافیا، منها متعددة مكونات بین التفاعالت من لمجموعة نتیجة لیتشكّ  مركب

  .العربیة واللغة اإلسالمي بالدین تتمثل التي والثقافیة، والحضاریة الفكریة والقیم والتقالید، األعراف

 سلوكها على تتركه الذي واألثر ُعمان، لسلطنة الوطنیة الهویة مالمح على التعرف وبهدف

مانیة للهویة البنیویة المكونات الفصل هذا سیتناول الخارجي؛ المجال في السیاسي ُ  خالل من الع

  :اآلتیة الثالثة المباحث

  .الجغرافي المكون: األول المبحث

  .التاریخي المكون: الثاني المبحث

  .واالسالمیة العربیة والثقافیة الفكریة القیم منظومة: الثالث المبحث
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  األول المبحث

  الجغرافي المكون

 للدولة، السیاسیة الهویة تّشكیل في األخرى المكونات بین من األبرز المكون الجغرافیا تُعد

 الحاضنة هي الجغرافیا أن إلى إضافة األسبق، المكون بوصفه المكاني البعد یمثله لما نظراً  وذلك

 مكونات بین التفاعل من المستمرة العملیة وتلك األخرى، المكونات علیها تتفاعل التي الساحة أو

 والحال. للهویة النهائیة الصورة تّشكیل عنه ینتج ما هو معلوم جغرافي حیز في مجتمعة الهویة

مانیة؛ الهویة تكوین في كبیر بشكل الجغرافي الموقع یسهم إذ ُعمان؛ سلطنة مع كذلك ُ  فموقعها الع

طاللها العربیة، الجزیرة شبه لكتلة الشرقي الجنوب أقصى في  ساهمت البحریة، التجارة طرق على وإ

  .المتعاقبة التاریخیة المراحل خالل هویتها صیاغة في كبیر بشكل

 القدیم التاریخین مدى فعلى بطابعها، التاریخ وتطبع السیاسة الجغرافیا تحدد ما وغالباً 

مان االستراتیجي الوضع فرض والحدیث ُ ، شعبها على لع ذا مختلفة، تاریخیة وأعباًء  بل أدوارًا  كان وإ

مانیون ُ  وآسیا النهرین بین ما بالد حضارات بین الوسیط دور القدیمة العصور منذ لعبوا قد الع

ً  البلدان أكثر أحد االستعماریة الفترة خالل أصبحت أن تلبث لم ُعمان فإن وأفریقیا،  لألطماع، إثارة

مانیین على الواقع هذا فرض أن یلبث ولم ُ  والتحدیات التوسع ضروب مواجهة الع

  ).25:1997غباش،(اإلمبریالیة

 حیث من األكبر الثانیة الدولة ُعمان سلطنة تُعد ،)2كم 309,500( تبلغ التي وبمساحتها

. العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس دول منظومة ضمن السعودیة العربیة المملكة بعد المساحة

 ودولة ،)كم 676( طولها یبلغ بحدود السعودیة العربیة المملكة من كالً  الغرب جهة من وتجاور
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 تبلغ بحدود الیمن مع تشترك الجنوب جهة ومن ،)كم 410( طولها بحدود المتحدة العربیة اإلمارات

 المحیط ومدخل العرب بحر الشرق ومن ُعمان، بحر على تطل الشمال جهة ومن ،)كم 288(

 مجلس في معها تشترك واإلمارات السعودیة عربیة، دول ثالث مع بریة بحدود تشترك فهي الهندي،

 الجزیرة شبه دول من فهي الیمن أما ،1981 عام في تأسس الذي العربیة الخلیج لدول التعاون

  .البحر ناحیة من إیران تجاور أنها كما التعاون، مجلس منظومة ضمن لیست ولكن العربیة

، درجة 26,20و 16,40 عرض خطي بین ُعمان وتمتد  51,50 طول خطي وبین شماًال

، درجة 59,40و  االقتصادي، ونشاطهم السكان على انعكاسات له الجغرافي الموقع أن شك وال شرقًا

قلیم الشمالي، ُعمان إقلیم: هما مناخیین إقلیمین ظهور وراء ُعمان لسلطنة الفلكي الموقع كان فقد  وإ

 من اإلقلیم في المناخ ویختلف متداخلة، مناخات ثالثة إلى الشمالي ُعمان إقلیم وینقسم ظفار،

 إلى باإلضافة وجافًا، حاراً  فیكون الداخل في أما ورطباً  حاراً  یكون السواحل ففي ألخرى، منطقة

  ).33:2000الهیتي،( معتدالً  فیها الجو یكون التي المرتفعات

 نسمة) 4,572,949( 2017 لعام ینایر شهر بنهایة ُعمان سلطنة في السكان عدد ویبلغ

مانیون یشّكل ُ  لإلحصاء الوطني المركز عن الصادرة البیانات بحسب منهم،%) 54( نسبته ما الع

 محافظة، عشرة إحدى على ویتوزعون ،)19/3/2017 بتاریخ (www.ncsi.gov.om والمعلومات

 وهي مسقط محافظة): 114/2011( السلطاني بالمرسوم الصادر للدولة اإلداري التقسیم بحسب

 أربع وتضم مسندم ومحافظة والیات، عشر وتضم ظفار ومحافظة والیات، ست وتضم العاصمة

 ومحافظة والیات، ثماني وتضم الداخلیة ومحافظة والیات، ثالث وتضم البریمي ومحافظة والیات،

 الظاهرة ومحافظة والیات، ست وتضم الباطنة جنوب ومحافظة والیات، ست وتضم الباطنة شمال

 وتضم الشرقیة جنوب ومحافظة والیات، ست وتضم الشرقیة شمال ومحافظة والیات، ثالث وتضم

  .والیات أربع وتضم الوسطى ومحافظة والیات، خمس
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 ُعمان، تسكن التي العربیة القبائل إلى جذورها ترجع التي العربیة الغالبیة إلى وباإلضافة

 باكستان سواحل من قدموا الذین البلوش منهم عربیة غیر عرقیة أصول من أقلیات أیضاً  هناك فإن

یران، مانیة، المسلحة القوات في دور ولهم والباطنة مسقط في یتركزون والذین وإ ُ  من وفئات الع

 العشرین القرن منتصف وحتى عشر السابع القرن منتصف منذ الفترة خالل قدمت أفریقیة أصول

ماني النفوذ أمتد عندما ُ  الهندیة األصول ذوي إلى باإلضافة أفریقیا، شرق ومناطق زنجبار إلى الع

 من جماعات هناك أن كما التجارة، في یعملون الغالب في وهم الهند مع التاریخیة الروابط بسبب

  ).258.259:2007البرصان،(الصید في یعملون فارسیة أصول

 حیث الشرقي الجنوب أقصى من بدءاً ) كم 3165( بطول ساحل على ُعمان سلطنة وتطل

 مسندم جزیرة شبه عند ینتهي حتى ُعمان خلیج إلى ممتداً  الهندي، المحیط ومدخل العرب بحر

 على ُعمان سلطنة تسیطر الموقع هذا ومن العربي، الخلیج مدخل هرمز مضیق على لیطل شماالً 

 والمحیط العربي الخلیج بین البحري الطریق وهو وأهمها، العالم في البحریة التجاریة الطرق أقدم أحد

 وشرقها غربها بین ما لتربط العربیة الجزیرة شبه عبر القوافل طرق اتصلت الموقع هذا ومن الهندي،

  ).247:2007وخریسان، حسین(وجنوبها وشمالها

ماني الساحل امتداد أدى وقد ُ  والخلیج ُعمان، وبحر العرب، وبحر الهندي، المحیط على الع

مانیین اهتمام إلى العربي، ُ  إلى أدى ما البحریة بالتجارة واالشتغال البحر بریادة طویل زمن منذ الع

مانیون تحمل وقد تجاریة، بحریة بصبغة هویتهم اصطباغ ُ  والبحار السواحل تلك عن الدفاع عبء الع

 القدرة في ذلك نتائج وتمثلت االستعماریة، األطماع من العدید شهدت التي المتعاقبة العصور عبر

 فترات خالل العزلة موضع في الوقوع عنه نجم حین في القوة، فترات خالل نفوذهم توسیع على

  .الضعف
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 أهمیة تبوأت فقد العرب وبحر ُعمان بحر میاه على ُعمان سلطنة تحتله الذي للموقع ونظراً 

 الموقع هذا. البحري التوجه بسبب آسیا شرق ومنطقة وبالهند أفریقیا بشرق تاریخیة ارتباطات ذات

مانیة السواحل تُعد خالله ومن بامتیاز، بحري موقع هو ُعمان تشغله الذي الجغرافي ُ  أقرب هي الع

مانیة السواحل من بالقرب الممتدة والغرب، الشرق بین الرئیسیة المالحة لخطوط العربیة السواحل ُ  الع

مانیة السواحل تشّكل الذي الوقت وفي. العرب وبحر الهندي المحیط على ُ  ُعمان بحر بامتداد الع

 الزجاجة عنق یشكل هرمز مضیق فإن إلیه؛ الضروري والمدخل العربي الخلیج إلى االقتراب طریق

لى من المالحة حركة في كامل بشكل یتحكم الذي   ).172:2010الموافي،(الخلیج وإ

 الجغرافي الموقع خالل من ینبع ُعمان تشّكلها التي األهمیة من األكبر الجزء فإن شك، وبال

 الجغرافیا" الشهیرة) دیجول( لمقولة تأكیداً  وذلك الحساسیة، بالغة منطقة في تحتله أن لها قّدر الذي

لها قد االستراتیجي،" هرمز مضیق" على اإلشراف في إیران مع فاشتراكها ،"األمم قدر هي  الكثیر حمّ

 وخاصة اإلشكالیات، من الكثیر حوله تثار والذي الحساسیة، بالغ المضیق هذا ألن المسؤولیة؛ من

 توتر خالل كذلك المضیق حساسیة تبرز كما الخلیج، ودول إیران بین المتوترة بالعالقات یتعلق فیما

 في المضیق بإغالق المستمرة وتهدیداتها النووي، برنامجها خلفیة على والغرب إیران بین العالقات

 ویمر العربي، الخلیج لمیاه الوحید المدخل لكونه المتحدة؛ الوالیات قبل من هجوم ألي تعرضها حال

  . النفط من العالم إنتاج نصف یقارب ما عبره

 النفط سوق ویغذي عبره یمر الذي النفط كمیة في االقتصادیة هرمز مضیق أهمیة وتبرز

 الذي النفط من%) 11( یمثل ما األمریكیة المتحدة الوالیات فیه تستورد الذي الوقت ففي العالمیة،

 والیابان المضیق، یعبر الذي النفط من%) 61( نحو تستورد أوروبا فإن هرمز، مضیق عبر یمر

 الجنوبیة، أمریكا دول إلى%) 1(و أفریقیا، إلى%) 4( نحو ویتجه ،%)7( والصین ،%)12(

  ).82:2013ناصر،( وأسترالیا آسیا إلى%) 39(و



 
 

58

 الخلیج، على المطلة للنفط المصدرة للدول كذلك الحساسیة بالغة المضیق أهمیة أن كما 

 وتصدر عالمیًا، المتداول النفط إجمالي من%) 40( حوالي المضیق عبر النفط إمدادات تبلغ حیث

 عبره، نفطها من%) 88( حوالي تصدر فالسعودیة المضیق، عبر نفطها من%) 90( الخلیج دول

 والكویت قطر من لكل%) 100(و المتحدة، العربیة لإلمارات%) 99(و للعراق،%) 98(و

  ).84:2013نفسه، المصدر(إلیران%) 90(و والبحرین،

 تتنوع جغرافیتها أن إلى اإلشارة تجدر ُعمان، بها تتسم التي البحریة الطبیعیة مقابل وفي

 كما البدو، قبائل من للعدید موطن هي التي الشاسعة والصحاري الخصبة، الزراعیة السهول بین

 جبال فسلسلة الشاهقة، الجبال من سلسلة بین من تنساب التي العدیدة المائیة باألودیة كذلك تتمیز

 للجزیرة امتداد أقصى الحد، رأس إلى مسندم رأس في الجبال رؤوس منطقة من تمتد التي الحجر

 من یتجه كبیر قوس شكل على وذلك الهندي، المحیط على المطل الشرقي جنوبها من العربیة

 متر آالف ثالثة) 3000( له ارتفاع أقصى ویصل الغربي، جنوبها إلى للسلطنة الشرقي الشمال

 اإلعالم، وزارة( األخضر الجبل منطقة في وذلك البحر سطح مستوى فوق

  ).:2010/201143ُعمان،

 تتشكل الجبلیة، المرتفعات من القادمة العمیقة األودیة مصبات عند الشواطئ، من وبالقرب

 سهل عن عبارة وهو الباطنة، سهل یبرز المنطقة هذه وفي الخصبة، الزراعیة السهول من عدد

 السهل هذا ویخترق ُعمان، بحر نحو الجبلیة المرتفعات من تنحدر التي األودیة طمي كونه رسوبي

مانیون أقام األودیة هذه وعلى األودیة، من عدد ُ  الزراعي، نشاطهم القدم في موغلة عصور منذ الع

 الزراعة قطاعي إسهام كان وقد. وازدهارها االقتصادیة حیاتهم تطویر في كبیر شأن لها كان الذي

مانیین أغلب اشتغل حیث النفط، ظهور قبل القومي الدخل في كبیراً  السمكیة والثروة ُ  مجاالت في الع
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 اقتصر فقد السكان، عدد وتزاید النفط ظهور وبعد الحالي الوقت في أما. األسماك وصید الزراعة

 اإلعالم، وزارة( 2015 عام في ُعماني ریـال ملیون) 435.2( حوالي على اسهامهما

  ).271:2016ُعمان،

رت وقد مانیة الشخصیة صیاغة في كبیر بشكل الجغرافیا أّث ُ  اإلنسان تكیّف خالل من الع

ماني ُ  استراتیجي بحري موقع في ُعمان فوجود األمثل؛ بالشكل منها االستفادة ومحاولته البیئة مع الع

طاللتها بامتیاز  التي الشهرة في األول والسبب األكبر، الدافع كان الطویلة البحریة السواحل على وإ

مانیون اكتسبها ُ  بذلك واشتهر البحریة، والتجارة المالحة مجال في عالیة مهارة ذوي للبحر كرواد الع

مانیون ُ   .الفلك علم البحار، علم مجال في كخبراء الع

مانیون سلك حیث مهمة، نتائج الموقع في التفرد لهذا كان وقد  ُ  في ونبغوا البحر طریق الع

 الجنوب من مداخله في تتحكم التي األولى الخلیج قاعدة بالدهم أصبحت حتى منه واالستفادة ركوبه

 شرق وجنوب والصین الهند في ممثالً  األقصى الشرق عالم عالمین، بین الرئیسیة الوصل وحلقة

 جهة من أوروبا غرب إلى ومنها ومصر إفریقیا شرق وعالم جهة، من آسیا

  ). 12:2010مقیبل،(أخرى

 إكساب في الدافع هي كانت ُعمان من الداخلیة المناطق في الجبلیة الطبیعة أن كما

 التي المناطق في كذلك والحال للعیش، صالحة لتكون تطویعها سبیل في والصبر الشدة ساكنیها

 البدو لقبائل رئیسیاً  موطناً  تُعد التي ُعمان، أرض من شاسعة مساحات على الممتدة الصحاري تضم

ماني المواطن أكسب ذلك كل. عبرها وتتنقل تقطنها التي ُ  والقدرة والجلد بالصبر تمیزت شخصیة الع

  .الجغرافي العامل معطیات مع التعامل عند الصعاب تحمل على
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مان قّدر فقد الجغرافي الموقع خالل ومن ُ  الیابسة على قدماً  تضع برمائیة قوة تكون أن لع

 كان الغالب في ولكن متفاوتة، بدرجات والبحر البر قوة صفتي بین بذلك وتجمع الماء على وأخرى

مانیون فیها انطلق التي الحاالت جمیع وفي الیابسة، جاذبیة من أقوى البحر نداء ُ  المحیطات عبر الع

 الرجال لتربیة استراتیجیاً  عمقاً  ظلت فالیابسة متناغمة، بطریقة یتفاعالن والیابسة البحر كان والبحار

 اإلنسانیة، والقیم الحضارة تلك لتصدیر حیویاً  مجاالً  ظل والبحر الحضارة، وصنع األرض وزراعة

 جغرافیة منظومة في معاً  وتفاعال بالیابسة البحر ارتبط حینما الكبیرة األعمال كل تحققت وهكذا

  ).12:2010نفسه، المرجع(كثیراً  تتكرر ال مثالیة

ل للجغرافیا الكبیر اماإلسه أن القول ویمكن  بها نعمت التي االستقالل حالة حفظ في یتمّث

. الطبیعیة الحمایة من حالة وصفه یمكن بما لتمتعها وذلك تاریخیها، فترات أغلب في ُعمان سلطنة

 الذي الحزام بمثابة كانت الخالي الربع صحراء فإن األمام، من البحار بها تحیط الذي الوقت ففي

 الوعرة الجبلیة السالسل من كتلة عبر تمر المتاحة البریة منافذها أن عن ناهیك الخلف، من یحمیها

 وبذا الدولة، عن الدفاع مناعة من زاد مما) ظفار جبال الجنوب وفي الحجر جبال الشمال في(

 الحضرمي،( بالمخاطر محفوفاً  أمراً  ُعمان إلى التقلیدیة القوى وصول أصبح

  ). 207:2007والقطاطشة،

 فهناك. ملفتة ثنائیات بین التفاعل من أساس على ُعمان جغرافیة قامت التنوع؛ لذلك ونتیجة

 حالة إقامة إلى المتناقضة الثنائیات هذه أدت ولقد وصحاري، وواحات وسهول، وجبال وبحر، بر

ماني اإلنسان لدى تكیّف ُ  وجعلته التاریخ، مدى على والتفاعل للحركة قویاً  حافزاً  لدیه وولدت الع

  ).40:1988أبوالعال،( أخرى أحیاناً  لها ومطوعاً  أحیاناً  لها طائعاً 
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 شخصیة في المؤكدة الحقیقة فإن الطبیعة، فرضته الذي البیئات في التنوع ذلك خالل ومن

 كانت فإذا شدیدین، وتناغم توازن في الطبیعي وموضعها الجغرافي، موقعها استراتیجیة هي ُعمان

 الهمم واستنفار بالخطر منذرة الخلفي بابها على باستمرار تدق ُعمان ظهر من دائماً  الصحراء

 عاشت وهكذا اآلخر، الجانب من یدق كان العاتیة وأمواجه وتحدیاته بغموضه البحر فإن أحیانًا؛

 یحفز  خطراً  دائماً  كان أنه إال الموقع قیمة مع طردیاً  یتناسب الذي الخطر من حالة في دائماً  ُعمان

 في الیابسة وعبر أحیانًا، البحر عبر اآلخر معرفة إلى ویدعو الترقب، إلى ویدفع االستعداد، على

  ).15:2013عرب،( أخرى أحیانٍ 

 بین یجمع والذي ُعمان، سلطنة به تمیزت الذي الجغرافیا في التنوع ذلك من الرغم وعلى

 لتقسیم سبباً  تكن لم والصحاري، والواحات والجبل، والسهل والبحر، البر فوجود متناقضة، ثنائیات

ماني، المجتمع ُ  للتكامل سبب فهي الوطنیة، للوحدة داعماً  كانت فقد ذلك من العكس على بل الع

 سكان مع منها بیئة كل سكان بین المصالح تبادل خالل من أیضاً  ذلك ویظهر. االختالف ولیس

  .األخرى البیئات

 الداخلیة أوضاعها على لتأثیره فقط لیس بالغة بأهمیة ُعمان لسلطنة الجغرافي الموقع ویتسم

مانیة الشخصیة سمات وعلى الوطنیة، ووحدتها ُ  سیاساتها على لتأثیره أیضاً  ولكن كذلك، الع

 أو التضاریس بها تتمیز التي والجبل البحر ثنائیة أثرت وبینما والدولیة، اإلقلیمیة وعالقاتها

مانیة، الطبوغرافیا ُ مانیة، الشخصیة في الع ُ ، النظر على والقدرة والصالبة بالهدوء وطبعتها الع  بعیدًا

 قدر معهم متصلة الخیوط على واإلبقاء اآلخرین مع التواصل على الحرص ثم األفق، وراء ما إلى

مانیین عالقات یفسر ما وهم اإلمكان، ُ  شرقاً  الصین من األخرى والشعوب الدول مع الواسعة الع

، المتحدة الوالیات وحتى  في الصالبة نفسه الوقت وفي ناحیة، من الدولیة القوى مختلف ومع غربًا
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 ناحیة من خارجیة أطماع أیة مواجهة في استقاللهم على والحفاظ أرضهم عن الدفاع

  ).171:2010الموافي،(أخرى

عد ُعمان لسلطنة الجغرافي الموقع أن مفادها خالصة إلى التوصل یمكن تقدم ومما ُ  ی

مانیة الهویة تكوین عناصر من أساسیاً  عنصراً  ُ  تشّكلت التي الفردیة الشخصیة مستوى على الع

ل الذي التفاعل ذلك المختلفة، أنشطته خالل من بیئته مع اإلنسان لتفاعل طبیعیة نتیجة  في تمّث

 على سهلت التي البحر بیئة بین التوازن من حالة تحقیق سبیل في المستمر النضال عملیة

ماني اإلنسان ُ  البحریة، التجارة خالل من معها عالقات وبناء األخرى الشعوب مع التواصل الع

 من القاسیة البیئة تلك لیطوع والتحمل الصبر من بحالة التأقلم علیه فرضت التي الیابسة وبیئة

 هویة مستوى على وكذلك ،لعیشة صالحاً  مكاناً  لتغدوا القاحلة، الصحاري أو الوعرة الجبال

 له كان كما االخرى، للدول بالنسبة ُعمان سلطنة صورة رسم في كبیر بشكل أسهم فقد الدولة؛

 مالمح تشكیل في مباشر بشكل أثر فقد وبالتالي وخصائصها، سماتها تشكیل في األبرز الدور

 لذاتها ورؤیتها في أسهم كما األخرى، الدول مع وعالقاتها ومصالحها، أهدافها، وتحدید هویتها،

  .األخرى وللدول للعالم ورؤیتها اإلقلیم، في فاعلة كدولة

 تعود بامتیاز، خارجي تواصل ذات دولة بوصفها ُعمان، سلطنة هویة أن الباحث یرىو 

 أهم أحد تمتلك ُعمان كانت المتعاقبة التاریخیة الحقب فعبر الجغرافي، موقعها إلى مباشر بشكل

 الجغرافي الموقع یكون أن عن فعوضاً . سواء حد على والعسكریة التجاریة البحریة األساطیل

 والتفاعل التواصل أمام وعائقاً  للضعف، سبباً  العربیة الجزیرة شرق أقصى في بالبحار المحاط

ماني ُ  الدولة قوة تشكیل في األبرز العامل هو كان فقد األخرى، والمجتمعات الشعوب مع الع

مانیة ُ مانیون عبرها تواصل التي األبرز والوسیلة الع ُ   .األخرى والحضارات الشعوب مع الع
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  الثاني المبحث

  التاریخي المكون

 الجغرافیا، تمثله الذي المكاني البعد عن أهمیةً  التاریخ في المتمثل الزماني البعد یقل ال

مانیة، الهویة معالم تحدید في تسهم التي المكونات ضمن  التاریخ یمثله لما فقط لیس وذلك العُ

 التي المكانة تلك بل البنیویة؛ مكوناتها لتفاعل نتیجة الهویة عبره تتشكل الذي الزمني العامل من

  . والدول والمجتمعات األفراد لدى جمعیة ذاكرة من یمثله بما التاریخ أنتجها

 من تتشّكل التي التاریخیة ذاكرتها على هویتها بناء في تعتمد الدول أن شك وبال

 نفسها، الجماعة أفراد بین والتفاعالت ،والمعتقدات ،واألفكار ،والتصورات ،األحداث مجموعة

 مراحل وخالل الزمن مرور مع تشّكل الذي التفاعل ذلك االخرى، والجماعات الجماعة وبین

 التي الخاصة والسمات الخصائص على المشتملة الذاكرة طیاتها بین تبلورت ،متعاقبة تاریخیة

 العملیة تلك محّصلة هي النهائیة صورتها في فالهویة األخرى، الشعوب عن ما شعب تمیز

  .التفاعل من المستمرة

 النظریات بعض تقول الوطنیة، الهویة تكوین في التاریخیة األهمیة من وانطالقاً 

 سیاستها نمط تشكیل في مباشرة بصورة یؤثر ما غالباً  ما لدولة التاریخ نتاج أن السیاسیة

 والتي ما، تاریخیة فترة في تظهر التي الموروثة والمعتقدات والقیم باألفكار تأثراً  وذلك الخارجیة،

. الخارجیة سیاستها صیاغة في تعتمدها التي الرئیسیة خطوطها بعض تشكل بدوافع الدول تمد

 سلوك فهم في أساسیاً  شرطاً  التاریخي والموروث التاریخ قراءة تعتبر العربیة كالمنطقة منطقة وفي

  ).208:2007والقطاطشة، الحضرمي(الدول
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 وذلك الوطنیة، هویتها من األكبر الجزء التاریخ یشّكل الدول، من كغیرها ُعمان، وسلطنة

 دولة الدوام على كانت ُعمان أن یثبت الذي التاریخ، أعماق في الضارب الحضاري للعمق نظراً 

 القدم في موغلة زمنیة مراحل منذ المستقل السیاسي كیانها لها المنطقة، أحداث في ومؤثرة فاعلة

  .السنین آلالف تمتد

 مالمح صیاغة في األكبر اإلسهام شكلت التي التاریخیة المراحل عن الحدیث وعند

مانیة، الهویة ُ  في مهمة مفاصل تمثل والتي تأثیراً  الزمنیة الفترات أكثر إلى التطرق من بد ال الع

  :األتیة التاریخیة المراحل إلى تقسیمها یمكن والتي ُعمان، لسلطنة السیاسي التاریخ

 آالف إلى القدیمة التاریخیة الكتابات في ُعمان تاریخ یرجع :القدیمة العصور في ُعمان -1

 عدة بأسماء قدیماً  عرفت كما علیها، قامت قدیمة بحضارات اشتهرت وقد المیالد، قبل السنین

 بصناعة مرتبط السومریون قبل من ُعمان على أطلق الذي" مجان" فاسم معینة، دالالت تحمل

 فترات خالل المیاه وفرة إلى یشیر الفرس لدى اشتهر الذي" مزون" واسم النحاس، وتجارة السفن

 ).39:2007العبري،( .قدیمة تاریخیة

 في مزدهرة كانت التي الحضارة إلى اإلشارة تتضمن القدیمة النصوص من العدید وهناك

 من مزید عن تتحدث التي ،سین نرام جد األكادي سرجون زمن إلى یعود ما ومنها مان،ُع  أرض

 في مزدهرة قویة دولة وجود مع ذلك یتناسب حیث أكاد، بالد إلى وصلت التي" مجان" سفن

  ).290:1990ندورة،(الواسعة البحریة والمالحة التجاریة األعمال یدیها على تنشط ُعمان

 وكانوا منها، النحاس أستخرج من أول وهم السومریون، منها قدیمة أمم ُعمان سكنت وقد

 والكلدانیون. (علیها یزید أو المیالد قبل الرابع األلف في وذلك ،"مجان أرض" ُعمان یسمون
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) بلیني( والمؤرخ ،)توماس برترام( البریطاني المؤرخ یقول كما ُعمان قطنت التي األمم من أیضاً 

 عاد قوم جاء ثم الفرس وجاء ،"إبلیتا" ُعمان یسمون وكانوا للمیالد، األول القرن في عاش الذي

 بن یعرب أخیه قبل من ُعمان أرض تولى لما قحطان بن ُعمان منها أجالهم حتى ُعمان وسكنوا

 الشام، إلى جالًء  عنها فارتحلوا بالدهم صور وكانت ُعمان سكنوا الفینیقیین أن كما. قحطان

  )67:1،ج2001السیابي،( )الشام بصور المعروفة مدینتهم فیها وبنوا

 الدراسة هذه لطبیعة ونظراً  القدیم، ُعمان تاریخ لدراسة البالغة األهمیة من الرغم وعلى

 هویة بلورة في مهمة مفاصل شّكلت التي التاریخیة والوقائع األحداث على الضوء لتسلیط وسعیها

 في الموغلة األحداث بعض إلى تشیر فسوف شخصیتها، مالمح صیاغة في وأسهمت ُعمان،

 سد انهیار بعد ُعمان إلى هاجرت التي األزد قبائل ومنها إلیها، العربیة القبائل كهجرة تاریخها

 كان ذلك" أن إلى) األعیان تحفة( كتابه في) السالمي( ویشیر. األزدي فهم بن مالك بقیادة مأرب

 إلى منها األزد وخرجت العرم، سیل سبأ على اهللا أرسل بعدما وذلك عام، بألفي اإلسالم قبل

 وخرج األطراف، إلى هنالك من وتفرقوا األمكنة، لهم یرتادون النواحي، في روادهم وأرسلوا مكة،

 إلى منها ثم) حالیاً  عسیر منطقة( السراة إلى خرج من جملة في مالك

  ).19:1،ج2000السالمي،"(ُعمان

 علیها والعامل الفرس، علیها وجد ُعمان إلى األزد قومه من معه بمن مالك قِدم وعندما

 مالك وراسلهم). 67:1،ج2001السیابي،(أسفندیار بهمن بن دار بن دار الملك قبل من المرزبان

 ساحل على یسیطرون حینها الفرس وكان ُعمان، من جزء في باإلقامة له یسمحوا أن منهم طالباً 

 بمعركة" تعرف موقعة في الحرب بینهم ودارت ذلك، الفرس فرفض صحار، مدینة ومعقلهم ُعمان

 النصر من فیها العرب تمكن ،)ُعمان من الداخلیة بالمحافظة بهالء بوالیة صحراء وهي" (سلوت
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 بعدها العرب واستطاع جانبهم، إلى فیها النصر كان التي المعارك من العدید تلتها الفرس، على

  .بالكامل ُعمان أرض من الفرس طرد

مانیین، لدى كبیرة رمزیة فهم بن مالك ولشخصیة ُ  أن استطاع الذي العربي القائد فهو الع

 النتصاره كان وقد خالصة، عربیة أرض الحین ذلك منذ لتبقى ُعمان، من ویطردهم الفرس یهزم

 ذلك بعد لتكتسب فیها واالستقرار ُعمان إلى العربیة القبائل لهجرة المجال فتح في األكبر األثر

 مفاخر من تعد الفرس على العرب فیها انتصر التي) سلوت معركة( أن كما العربیة، هویتها

مانیین، العرب ُ  ترسیخ في وأسهمت العربیة، والجزیرة ُعمان تاریخ في كبیرة تحول نقطة وتشكل الع

مانیة التاریخیة الذاكرة في لآلخر الرضوخ وعدم االستقالل، إلى النزعة ُ   .العربیة وشخصیتها الع

 حتى أبناؤه، بعده من الملك وتوارث وفاته، حین إلى ُعمان على ملكاً  فهم بن مالك وبقي

، األزد قبائل من وهم شمس بن معولة بني إلى منهم الملك وانتقل دولتهم، ضعفت  وأول أیضًا

 وكان اإلسالم ظهور حتى بیدهم ُعمان ملك واستمر شمس، بن معولة بن عبدعز هو ملوكهم

  .المستكبر بن الجلندى ابني وعبد جیفر الوقت ذلك في ُعمان ملكا

 الجلیل الصحابي ُعمان أهل من أسلم من أول أن یذكر :اإلسالم صدر عصر في ُعمان -2

 إسالمه حادثة وفي ُعمان، بداخلیة سمائل أهل من عنه، اهللا رضي السعدي غضوبة بن مازن

مانیة، التاریخ كتب تذكرها قصة ُ  علیه اهللا صلى بالرسول ولقائه المدینة إلى سفره عن وتتحدث الع

 أهل من جماعة عودته، بعد یدیه على أسلم وقد مكة، فتح قبل وذلك وسلم،

 ).11:2008الطائي،(ُعمان
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 كما مكة، فتح بعد وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول بعث فقد ُعمان أهل إسالم عن أما 

 وقیصر الفرس ككسرى وحولها، العربیة الجزیرة في واألمراء الملوك إلى برسائل معلوم، هو

 ُعمان ملكي الجلندى ابني وجیفر عبد إلیهم أرسل من ضمن وكان اإلسالم، إلى تدعوهم الروم،

 عبادة عن والتخلي اإلسالم، اعتناق إلى یدعوهما األخوین إلى مبعوثاً  أرسل حیث حینه، في

  ).143:2012ویلسون،(الحال في وفعاله تقباله الذي األمر وهو األوثان،

 العاص، بن عمرو وسلم، علیه اهللا صلى النبي مبعوث استقبال ُعمان ملكا أحسن وقد

 ورد ولذلك قومهم، من األعیان مع تشاور وبعد اإلسالم، عن وسؤاله معه نقاش بعد دعوته وقبال

 رجالً  بعث عندما لرسوله، استقبالهم وحسن علیهم الثناء في وسلم، علیه اهللا صلى الرسول دعاء

 صلى الرسول فقال. القاه بما فأخبره رسول إلى فجاء وضربوه، فسبوه العرب، أحیاء من حيِّ  إلى

  )2544/رقم(مسلم رواة". ضربوك وال سبوك ما أتیت ُعمان أهل أن لو: "وسلم علیه اهللا

 اإلسالم إلى ُعمان في جمیعاً  العرب دعوة وجیفر عبد تولى لإلسالم، اعتناقهما وبعد

 المهرة، وبالد ظفار إلى دعوتهم وسعوا ثم الجنوب، أقصى إلى الشمال أقصى من جمیعاً  فأسلموا

 اتخذوا والذین اإلسالم إلى ُعمان ساحل من الباطنة نزلوا الذین الفرس دعوا بل بذلك یكتفوا ولم

مانیون منهم طلب رفضهم وبعد لوجودهم، مركزاً  صحار مدینة من ُ  رفضهم، فكرروا البالد ترك الع

 أرض إلى بأرواحهم ناجین الباقون وخرج الفرس من كثیر فیها قتل كبیرة معركة بینهم فدارت

مانیون یخوضها حرب أول هذه وتُعد ،)11:2008الطائي،(فارس ُ   .اإلسالم في الع

 الخلیفة زمن حتى األمویة، الدولة سیطرة خارج أهلها، قبل من تُحكم ُعمان وضلت

 ذلك، عن ُعمان وتشذ األقالیم كل له تخضع أن علیه عز حیث مروان، بن عبدالملك األموي

 في ینجح لم جیشاً  لهم فأرسل العراق، على والیه الثقفي، یوسف بن الحجاج إلى أمرها فأوكل
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مانیین، مع المعارك أحد في قائده وقتل إخضاعهم، ُ  بن سلیمان الوقت ذلك في ملكهم وكان الع

 ینتصر أن أستطاع مجاعة، أخیه بقیادة آخر جیشاً  الحجاج فأرسل الجلندى، بن عبد بن عباد

 وماتا الشرقیة أفریقیا في زنجبار إلى بأهلهما سعید وأخوه سلیمان وخرج المرة، هذه في

  ).14-13:2008نفسه، المرجع(هناك

 كعقیدة اإلمامة ُعمان عرفت العباسي، العصر وبدایة األمویة الدولة عهد نهایة وفي

 الحدیث عند القادم المبحث في أكبر بتفصیل بیانه وسیأتي ،سیاسي حضور له دیني حكم ونظام

مانیة الثقافة في يالدین تأثیرال عن ُ  األمویین أیام أواخر ُعمان في األولى اإلمامة ظهرت وقد. الع

ُ  رأى لما العباسي، العصر وبدایة  في بینهم الرأي یدیرون أخذوا األمویین، صرح تدهور مانیونالع

 وقعت حتى المنصب، لهذا األصلح هو فیمن ونظروا لهم، إمام إقامة ضرورة ورأوا االنفصال،

 ملوك بقیة من كان إذ ؛المطلوبة الخصال فیه معتُج  حیث مسعود، بن الجلندى على خیرتهم

لیهم ،المستكبر بن الجلندى أحفاد ومن شمس، بن معولة بني من ُعمان  اهللا صلى النبي كتب وإ

 بن مسلم عبیدة أبو طلبه أحد كان قدو  سالم،اإل إلى مانُع  أهل تدعو التي رسالته وسلم علیه

 في اإلباضي المذهب مؤسس زید بن جابر اإلمام خلف الذي ،التمیمي كریمة أبي

 علیها أجهز إذ ؛طویالً  رعمّ تُ  لم اإلمامة هذه ولكن .)227:1،ج2001السیابي،(البصرة

 .عاماً  أربعین من أكثر طوال العباسیة للدولة ُعمان فخضعت العباسیون،

 والمذهب الحركة عانته الذي الضعف من الرغم وعلى التقلبات، هذه من الرغم وعلى 

 في بعمق یتینراس بقیتا فقد تنكیل، من بها لحق وما األولى إمامتها لسقوط نتیجة اإلباضیان

 النظریة كانت" :فیقول األمر هذا والخلیج، بریطانیا كتاب صاحب ،)كیلي( ویالحظ. ُعمان
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ُ  وجدان في ترسخت قد اإلباضیة  أنها عن فضالً  استئصالها، مستحیالً  معه غدا حد إلى مانیینالع

  ).43:1997غباش،"(باالستقالل أذهانهم في ارتبطت

 باإلمامة البیعة وتمت العباسیین، على الثورة بعد ُعمان في مجدداً  اإلمامة وعادت

 وامتد الناجح االنتخاب هذا مع بدأ واالستقرار، االزدهار من قرن وطوال عفان، أبي بن لمحمد

مانیون انتخب السادس، اإلمام مالك بن الصلت أیام إلى ُ  طبقاً  وحرة طبیعیة بصورة أئمتهم الع

ل أساسي مكسب على المحافظة لهم أتاح ما وهو الشورى، لمبدأ  األمة وحدة في تمّث

مانیة ُ   ).43:1997،نفسه المرجع(الع

 جدید، من دولتهم حضیرة إلى ُعمان لضم العباسیون الخلفاء سعى الالحقة الفترة وخالل

 عسكریة، حملة إلیهم أرسل حیث الرشید، هارون أیام منها كان حمالت عدة خالل من وذلك

 ثم قائده وأسر العباسیین جیش فانهزم الخروصي، كعب بن الوارث حینها ُعمان في اإلمام وكان

 ُعمان تخضع أن استطاعت داخلي قتال ُعمان فیه شهدت وقت في الثانیة الحملة كانت ثم قتل،

 بن محمد البحرین على العباسي الوالي وبقیادة المعتضد الخلیفة زمن العباسي، للحكم مجدداً 

  .المعركة خالل الخروصي تمیم بن عزان الفترة تلك في ُعمان إمام قُتل وقد نور،

 محمد" ُعمان أهل ویسمیه العباسیین، حكم ثبّت حتى فترة ُعمان في نور بن محمد وأقام

ن البحرین إلى العودة قرر وبعدها. وببالدهم بهم فتك ما لكثرة" بور بن  على للخلیفة عامالً  وعیّ

مانیون أعلن وبعده. وقتلوه علیه فثاروا أهلها، معاملة في حكیماً  یكن لم ُعمان ُ  اإلمامة عودة الع

 الخضوع یضمن أن المقتدر الخلیفة فوجد إمامًا، الخروصي الحسن بن محمد ومبایعة جدید من

مانیون وتعهد بأنفسهم، أهلها البالد یحكم وأن له، اإلسمي ُ  سنویة أتاوة یدفعوا أن ذلك مقابل الع

  ).23:2008الطائي،(لبغداد
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 فیها سیطر التي الفترات بعض تخللتها األئمة من عدد ُعمان حكم على بعدها تعاقب

ل ما وهو والضعف، بالفوضى توصف ما أقرب فترة وهي نبهان، بني من ملوك ّ  على المهمة سه

 شواطئ على الساحلیة المدن احتالل من تمكنت استعماریة بحریة قوة شكلوا الذین البرتغالیین

مانیین اشتغال فترة خالل وذلك ،1508 عام العربي والخلیج ُعمان ُ  الزعماء بین بالحروب الع

 الیعاربة دولة قیام حتى كذلك الحال واستمر. نفوذهم مناطق عن الدفاع في بدورهم انشغلوا الذین

  .البرتغالي االحتالل ومواجهة البالد توحید استطاع الذي مرشد، بن ناصر اإلمام بقیادة

 واالنقسام والضعف الفوضى من حالة بعد قامت وقد :)1741-1624( الیعاربة دولة -3

 عن بعضها مستقلة شبه ومناطق مقاطعات عشر من أكثر إلى وقتذاك، ُعمان قسمت الداخلي،

، مستقلة قبلیة سلطات تحمیها اآلخر، البعض  وصور، ومطرح، مسقط، من كلٌ  كانت كما ذاتیًا

 للسیطرة خاضعة) حالیاً  الخیمة رأس( جلفار وكانت ،1508 منذ البرتغالیین سیطرة تحت وقریات

 ).106:1997غباش،(المزدوجة والفارسیة البرتغالیة

مانیون یجد لم الفوضى من الحالة هذه في ُ  البالد، توحید عبر إال للخروج سبیالً  الع

 نخبة یضم) والعقد الحل أهل( علیه یطلق مجلس فاجتمع جدید، من اإلمامة نظام إلى والعودة

 عام في الیعربي مرشد بن ناصر انتخاب إلى االجتماع وانتهى البارزین، والوجهاء العلماء من

  .لدولتهم األول المؤسس ویعد الیعاربة، من إمام كأول ،1624

 من الجاریة المتغیرات یدرك وأن القضیة، أبعاد یستوعب أن الجدید اإلمام استطاع وقد

 أعتقد إذ أبعادها؛ وقّدر عام، بشكل المنطقة مستوى على أو الداخلي المستوى على سواًء  حوله،

 یصعب أمر وهو موحدة، وطنیة جبهة إلى استند إذا إال حاسمة تكون لن البرتغال مواجهة أن

  ).38:2010مقیبل،(العربیة القبائل كل توحید سبیل في ضاریة حروباً  خاض إذا إال تحقیقه
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 من طویلة سنوات بعد واحدة رأیه تحت البالد توحید من مرشد بن ناصر تمّكن

 البرتغالیین، مع عدیدة معارك فخاض التحریر، إلى توجه وبعدها الداخلیة، والحروب االنقسامات

مانیین، جانب إلى بوضوح الصراع كفة ومالت. بالنصر تكللت ُ  مستعمرین بین صراعاً  یعد فلم الع

 یحضون ال ومستعمرین صاعدة وطنیة قوة بین صراعاً  أصبح بل النفوذ، مناطق تقاسم على

  . البالد أهل قبل من واالحترام بالقبول

 عام وفي الحكم، من سنة 26 فبعد التحریر، في مشروعه خاتمة یرَ  لم اإلمام هذا ولكن

 إنجازاته كانت وقد عمره، من واألربعین السابعة في وهو مرشد بن ناصر اإلمام توفي 1649

مانیة، للكرامة االعتبار وأعاد ُعمان، توحید حقق فقد وتاریخیة، ملحمیة ُ  اإلمامة تقالید واستعاد الع

مانیین، أذهان إلى مكانتها أعاد كما تراثها، وأرجع ُ  وعناصرها الیعربیة الدولة أسس أرسى وقد الع

 روحیة برسالة ومزودة موحدة الحدیث التاریخ دخول ُعمان استطاعت أیضاً  وبفضله الرئیسیة،

  ).110:1997غباش،(واضحة وثقافیة وطنیة وهویة

مانیة األراضي من البرتغالیین سیطرة تحت متبقیاً  یكن لم مرشد بن ناصر وفاة وعند ُ  الع

 الیعربي سیف بن سلطان عمه ابن بعده من باإلمامة وبویع ومسقط، مطرح مدینتي سوى

 وبفضله بل البرتغالیین، من ُعمان تحریر استكمال في الفضل إلیه یرجع الذي ،)1649-1688(

مان عادت أیضاً  ُ ماني، األسطول بناء إعادة استطاع فقد البحریة، مكانتها لع ُ  على أخذ الذي الع

 العربي الخلیج سواحل في البرتغالیة المستعمرات ومهاجمة البحار، في البرتغالیین مطاردة عاتقه

مانیة الدولة وبناء وأفریقیا، الهندي والمحیط ُ   .أفریقیا شرق إلى نفوذها امتد التي الع

 بلغت وقد حساب، لها یحسب قویة دولة بناء واصلوا الیعاربة، األئمة من عدد وتعاقب

مان الدولة ُ  بقید المعروف األول سلطان بن سیف زمن في قوتها أوج الیعاربة دولة خالل یةالع
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ماني الوجود كان وفاته وقبل البحرین، من الفرس یطرد أن استطاع الذي األرض، ُ  إلى امتد قد الع

 بعد الیعاربة دولة في الضعف دب ولكن. أفریقیا وشرق الهندي والساحل كامالً  العربي الخلیج

 وقاموا الفرصة الفرس استغل حتى بینهم، فیما بالقتال اشتغلوا ضعاف أئمة ظهور بسبب ذلك

 البالد عن الدفاع من تمكنها لعدم الیعاربة دولة بسقوط عّجل مما ،1740 عام ُعمان بغزو

  .البوسعید دولة هي جدیدة لدولة وأسست والتحریر المقاومة قادت جدیدة شخصیة وظهور

 إلى الحكم على الیعاربة زعماء بین النزاع حالة أدت ):اآلن حتى_ 1744( البوسعید دولة -4

 استعان أن بعد وذلك ،جدید من ُعمان في الفارسیة لألطماع المجال فسح مما الدولة، ضعف

 في وشجاعة بسالة أظهر جدید سما برز الفوضى من الحالة هذه وخالل األفرقاء، أحد مبه

 ویعد .صحار على والیاً  حینئذ كان وقد ،)سعید بن أحمد( وهو ومقاومتهم للفرس التصدي

 على باإلمامة بویع وقد هذا، یومنا حتى ُعمان بحكم استمرت التي البوسعید لدولة المؤسس

 وهناك. واحدة رایة تحت جدید من البالد وتوحید الفرس طرد استطاع أن بعد 1744 عام ُعمان

 القائد) األزدي صفرة أبي بن المهلب( به یكنى الذي نفسه اللقب هو سعید أبا أن یذكر من

 ).14:1998أبودیة،(إلیه ینتهي البوسعید نسب أن یعتقد الذي المظفر، األموي

 من بحریة كقوة الدولیة الساحة إلى تعود أن البوسعید حكم فترة خالل ُعمان واستطاعت

 لم بشكل نفوذها اتسع حیث سلطان، بن سعید السید حكم فترة في قوتها أوج بلغت إذ جدید؛

 للخلیج الشرقي الساحل على عباس بندر من الواقعة المناطق جمیع أصبحت إذ قبل، من تشهده

 العدید إلى باإلضافة هذا لها، نفوذ منطقة ألفریقیا الشرقي الساحل على زنجبار میناء إلى العربي

 العرب بحر جزر وكذلك للخلیج، الشرقي للساحل والمحاذیة الخلیج مدخل في الواقعة الجزر من

ماني النفوذ تحت كانت القمر جزر أرخبیل فیها بما الهندي والمحیط ُ   ).61:2010مقیبل،(الع
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 إبرام تم سلطان بن سعید السید عهد في ازدهرت التي االقتصادیة العالقات مجال وفي

 ُعمان بین التجاریة المعاهدة وقعت فقد الوقت، ذلك في الكبرى الدول مع االتفاقیات من العدید

 دولة مع سلطان بن سعید السید یعقدها اتفاقیة أول وكانت) 1833( عام في المتحدة والوالیات

 عام بریطانیا مع ُعمان معاهدات منواله على سارت الذي المثل االتفاقیة هذه صارت وقد كبرى،

مانیة االتفاقیة ظلت وقد ،)1844( عام فرنسا ومع ،)1839( ُ  ىحت المفعول ساریة األمریكیة الع

 االقتصادیة والعالقات للصداقة جدیدة بمعاهدة واستبدلت مفعولها أبطل عندما ،1958 عام

مانیة السفینة زیارة وجاءت). 65.64:2010نفسه، المرجع(الطرفین بین القنصلیة والحقوق ُ  الع

 الودیة العالقات عن وتعبیراً  السیاسة مع متماهیة 1840 عام في نیویورك میناء إلى) سلطانة(

مانیة الدولة بین ُ  أحمد الحاج سلطان بن سعید السید اختار وقد األمریكیة، المتحدة والوالیات الع

 في له ممثالً  لیكون سلطانة، السفینة رحلة في الوفد رأس على كان الذي الكعبي، النعمان بن

  .المتحدة الوالیات إلى عربي مبعوث أول فكان المتحدة، الوالیات

مانیة؛ االمبراطوریة انقسمت 1858 عام في سلطان بن سعید السید وفاة وبعد ُ  بسبب الع

 ذلك حدة من البریطاني التدخل زاد وقد أبیهما، خالفة على) وماجد ثویني( ابنیه بین الخالف

 والشطر ثویني، السید حكم تحت العربي الشطر ظهور التقسیم عملیة عن ونتج الخالف،

ماني الحكم استمر وقد ماجد، السید حكم تحت اإلفریقي ُ  1964 عام حتى اإلفریقي للشطر الع

  .إفریقیا شرق في العربي الحكم إثره على انتهى) زنجبار( جزیرة في دموي انقالب إثر

 المشاكل من تخلُ  لم حكمهم فترة ولكن السالطین، من عدد ُعمان على ذلك بعد وتعاقب

 البلدان أغلب تستعمران كانتا اللتین وفرنسا بریطانیا في المتمثلة الخارجیة القوى وتدّخل الداخلیة،

 السلطان عهد إلى الوصول لحین البوسعید أسرة في ُعمان حكم واستمر الفترة، تلك خالل العربیة
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 الشيء أضافت التي األسرة لهذه عشر الثاني الحاكم وهو الحالي، العصر في سعید بن قابوس

  ).15:1998أبودیة،(المؤسس األول الجد به قام لما الكثیر

مانیة، والهویة الشخصیة تشكیل في التاریخي اإلرث تأثیر تقدم مما ویظهر ُ  ال ومما الع

 االستقالل، إلى كالنزعة الحضاریة، القیم من عدد رسخ قد التاریخي العمق ذلك أن فیه شك

 والبرتغالي، الفارسي الوجود ومقاومة والعباسیة، األمویة السیطرة ورفض لآلخر، الخضوع ورفض

 قدرة ُعمان وأظهرت. اإلمامة نظام وهو الفترة تلك في ُعمانیة خصوصیة له حكم نظام ظهر كما

 والهند الصین مع الشرق أقصى من بدءاً  ومختلفة، متعددة حضارات مع التواصل على كبیرة

 ومع المتحدة، والوالیات وفرنسا بریطانیا مع العالقات خالل من الغرب أقصى وحتى فارس وبالد

 ومناطق المصالح صراع من فترات تخللتها إذ فتراتها، أغلب في جیدة تكن لم العالقات تلك أن

  .المرحلة ضرورة تقتضیه لما وفقاً  األحداث تلك مع تتكیف أن استطاعت ُعمان أن إال النفوذ،

 تتبعها التي الخارجیة السیاسات أنماط في كبیر بشكل یؤثر التاریخ أن في جدال وال

، تاریخیاً  موروثاً  عرفت التي ُعمان سلطنة على تماماً  ینطبق ما وهو الدول،  وقد وحضاریًا

مانیة الشخصیة إعطاء في معها تفاعلت التي الخارجیة والقوى األحداث طبیعة أسهمت ُ  نوعاً  الع

 المثال، سبیل على یظهر، ما وذلك. الضرورة اقتضت كلما السیاسي، التعامل في المرونة من

مانیة السیاسة اتبعته الذي النهج خالل من ُ  من الرغم فعلى الجنوبي؛ الیمن مع عالقتها في الع

 عرف لما عدن في الحكومة تقدمه كانت الذي للدعم نتیجة الجانبین بین ساد الذي التوتر

 خالل ُعمان جنوب في ظفار محافظة في نشطت التي الشیوعیة التوجهات ذات الشعبیة بالجبهة

 على القضاء بعد السلطنة یمنع لم ذلك أن إال العشرین، القرن من والسبعینیات الستینیات حقبة

 حل في الحوار لغة تغلیب من انطالقاً  الجنوبي الیمن مع الحوار إلى اللجوء من التمرد ذلك
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 البلدین بین اتفاقیة توقیع عن أسفر والذي العربیة، الدول مع التعاون عرى وتوثیق الخالفات،

ماني الجانب قناعة من انطالقاً . بینهما العالقات لتطبیع 1982 عام ُ  البلدین مصلحة أن الع

  .واإلسالم العروبة في یشتركان جارین بلدین كونهما على بناًء  طبیعیة عالقات إیجاد في تتمثل

مانیة الشخصیة تشّكلت فقد شك وبال ُ  التي األحداث تلك جمیع خالل من الزمن عبر الع

مانیة السیاسة مالمح رسم في أسهمت أنها كما منها، جزءاً  كانت أو ُعمان بها مرت ُ  الحالیة الع

 خالل تراكمت التي التاریخیة الخبرة على كبیر بشكل وتعتمد والخارجي، الداخلي الصعیدین على

 إلى ووصوالً  اإلسالمیة، بالعصور مروراً  المیالد، قبل القدیمة العصور من بدءاً  المتعاقبة المراحل

 البوسعید ألسرة التاریخیة الزعامة یرث الذي سعید بن قابوس السلطان عهد في الحالي العصر

عد حیث كذلك الدینیة الزعامة یرث كما ُ  في باإلمامة بویع الذي سعید بن أحمد لإلمام امتداداً  ی

 التي االستقرار عوامل أحد قابوس السلطان یرثها التي التاریخیة الزعامة تُعد حیث. 1744 عام

  .واالطمئنان االستقرار عوامل أهم باعتباره القیادي بالرمز الشعبي للقبول نتیجة ُعمان تعیشها

مانیة التاریخیة للشخصیة أن فیه شك ال ومما ُ مان؛ السیاسي الراهن بناء في دوراً  الع ُ  لع

 ألسباب) وعثمانیاً  وعباسیًا، أمویًا،( اإلسالمیة المركزیة الدولة عن استقلت التي ُعمان فسلطنة

 ذلك السیاسي، تاریخها خالل من الراهنة السیاسیة شخصیتها تمارس تزال ال ودینیة، تاریخیة

 إلى ُعمان دفع تاریخیة، وتراكمات ظرفیة، سیاقات كافة، ومساراته بتحوالته صاغته الذي التاریخ

ن عمان، إن العربي، العمق قضایا مع سیاسیة قطیعة إحداث  في فاعالً  عضواً  الیوم أصبحت وإ

 العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس منظومة في وفاعالً  مهماً  وعضواً  العربیة، الدول جامعة

 عن مستقل تاریخي كیان ذات دولة باعتبارها والدولیة اإلقلیمیة أدوارها الیوم تمارس تزال ال فهي

  .)56:2016وشي،البل(واإلسالمیة العربیة للبلدان التاریخیة التمركزات
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  الثالث المبحث

  واالسالمیة العربیة ةوالثقاف الفكریة القیم منظومة   

عد ُ  مرادفاً  الثقافة مصطلح یجعل من هناك بل للهویة، األهم المكون الثقافي البعد ی

 فعلى مدلولها، وسعة الثقافة مصطلح شمولیة إلى ذلك مرد ولعل له، بدیالً  أو الهویة لمصطلح

نها من الرغم  فأنها اللغویة، والخصائص واألخالقیة، الدینیة والمعتقدات القیم من لمنظومة تضمّ

  .وتقالید وعادات، وطبائع، أعراف، من االجتماعیة الحیاة جوانب كل كذلك تشمل

مانیة والثقافة عام، بشكل الثقافة أن إلى اإلشارة ویمكن  ذلك هي خاص، بشكل العُ

 والفنون، والتقالید، والعادات، والمعتقدات، القیم، من مجموعة على یشتمل الذي الواسع اإلطار

 الممارسات في المتمثل األول البعد أساسیة، أبعاد ثالثة في بدورها تنحصر والتي واآلداب،

  .والتراث والتقالید العادات في المتمثل الثالث والبعد. اللغویة باألداة المرتبط الثاني والبعد الدینیة،

 والتقالید العاداتو  اإلسالمي، والدین العربیة، اللغة من كل دور إلى اإلشارة تجدر وهنا

مانیة والشخصیة الثقافة تّشكیل في والتراث ُ  في ذلك ویبرز الوطنیة؛ الهویة مالمح وتحدید الع

مانیة السیاسة على تتركانه الذي األثر ُ  النظام في ورد فقد والخارجي الداخلي الصعیدین على الع

عد الذي للدولة، األساسي ُ ماني، الدستور ی ُ   :یأتي ما) الحكم ونظام الدولة( األول الباب في الع

  .مسقط عاصمتها تامة سیادة ذات إسالمیة، عربیة دولة ُعمان سلطنة): 1( مادة

  .التشریع أساس هي اإلسالمیة والشریعة اإلسالم، الدولة دین): 2( مادة

  .العربیة اللغة هي الرسمیة الدولة لغة): 3( مادة
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  :السیاسیة المبادئ): 10( مادة

 والدفاع واستقرارها، وأمنها الدولة كیان وصون والسیادة، االستقالل على المحافظة -

 .عدوان كل ضد عنها

 أساس على والشعوب الدول جمیع مع الصداقة أواصر وتأكید التعاون عرى توثیق -

 الداخلیة، الشؤون في التدخل وعدم المشتركة، والمصلحة المتبادل، االحترام من

 بها المعترف الدولي القانون وقواعد واإلقلیمیة الدولیة والمواثیق المعاهدات ومراعاة

 .والشعوب الدول بین واألمن السالم إشاعة إلى یؤدي وبما عامة، بصورة

 وقیمة الوطن تراث من نابعة صحیحة شورى دعائم لترسیخ صالحة أسس إرساء -

 .وأدواته العصر أسالیب من بالمفید آخذة بتاریخه، معتزة اإلسالمیة، وشریعته

 االحترام ویضمن للمواطنین، والمساواة والطمأنینة العدل یكفل سلیم إداري نظام إقامة -

 .للوطن العلیا المصالح ورعایة العام للنظام

 یعتبر الذي للدولة، األساسي النظام من والثالثة والثانیة، ،األولى المواد أن نجد هنا ومن

 أن یعني ما إسالمیة، عربیة دولة بأنها ،ُعمان سلطنة هویة حددت قد ُعمان، في البالد دستور

 المادة حددت بینما اإلسالمي، والدین العربي والتراث الحضارة من مستمدة الوطنیة هویتها

 الخارجي سلوكها على ینعكس الذي والثقافیة، السیاسیة خصوصیتها األساسي النظام من العاشرة

مانیة الدولة هویة مرتكزات أن نجد لذا الدولیة؛ والعالقات التفاعالت في ُ  ومستقبالً  حاضراً  الع

  ). 40:2007العبري،(واالجتماعیة والثقافیة التاریخیة جذورها عن منفصلة غیر
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مانیة، الهویة مكونات ضمن الثقافي المكون دارسة فإن وعلیه ُ  مبادئ من یشمله بما الع

 وهما األساسیین، بعدیها إلى التطرق عبر یكون أن بد ال خاصة، وسمات ومعان ومثل وقیم

  .واإلسالم العروبة

 التاریخ، أعماق في بجذورها الضاربة العربیة البلدان أقدم من ُعمان سلطنة تُعد :العروبة -1

 ُعمان إلى العرب من وصل من أول فكان: كبیرتین هجرة موجتي إلى المؤرخون یشیر ما فغالباً 

 الجزیرة شبة جنوب على سیطرته فرض الذي قحطان بن یعرب عهد في وذلك قحطان، عرب

 قبل والسابع الثامن القرنیین في وذلك وحضرموت، ُعمان فیه بما بكامله، العربیة

 التي فهم، بن مالك بقیادة األزد قبائل هجرة فهي الثانیة الموجة أما). 37:1997غباش،(المیالد

 .مأرب سد انهیار بعد ُعمان إلى هاجرت

 ُعمان، تسكن التي العربیة غیر األصول من األقلیات بعض هنالك أن من الرغم وعلى

 أن نجد لذلك البالد؛ على یغلب الذي هو العربي والطابع العربیة، هي الرسمیة اللغة أن إال

مانیین ُ  على یقتصر ال بالعروبة االعتزاز ذلك أن إلى هنا، اإلشارة وتجدر. بعروبتهم معتزون الع

 االعتزاز إلى یتعداها أنه إال بالغة، داللة من لذلك مما الرغم وعلى فقط، لغوي كاستعمال العربیة

  .وثقافیة حضاریة قیم من تمثله بما العربیة، للهویة واالنتماء باألصل

 لسلطنة العربیة الهویة على لتؤكد للدولة األساسي النظام من األولى المادة جاءت وقد

 الصفة وهذه). مسقط عاصمتها تامة سیادة ذات إسالمیة عربیة دولة ُعمان سلطنة( ُعمان،

 فال كثیرة، أموراً  مضمونه في یحمل عربیة بأنها ما دولة فوصف والقیم، والتاریخ اللغة تستوعب

 الداللة أن األحرى بل ذلك، إلى وما البشرة لون أو اللغة الصفة، بهذه المراد بأن یقال أن یصح

  ).36:1998حمودي،(وقیمه العربي الحضاري بالتراث ارتباط من ذلك یتضمنه ما لكل شاملة
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 إلى دائماً  تقف كانت ُعمان أن نجد بالعروبة، واالعتزاز العربي االنتماء سیاق وفي

 قابوس السلطان أكده ما وذلك المشروعة، العربیة للحقوق ومؤیدة المحقة، العربیة القضایا جانب

 وحدة تربطنا العربیة، األمة من جزء إننا: "قال حیث 18/11/1973 بتاریخ له خطاب في

 واضح العربیة القضایا من وموقفنا. العربیة الجامعة میثاق یجمعنا أن قبل والمصیر الهدف

 نستطیع، ما بكل العرب إخواننا مع تضامننا عن أعربنا وقد. غموض وال فیه لبس ال وصریح

 إلى الحق یعود حتى طاقاتنا بكل ونسانده والمال بالدم ندعمه العربي للحق مؤیدین دائماً  وسنبقى

  ).52:2010ُعمان، اإلعالم، وزارة( "اهللا بعون الرؤوس على النصر أعالم وترتفع نصابه،

 في العربیة الدول جامعة إلى ُعمان سلطنة انضمام جاء العربیة مرجعیتها منطلق ومن

 على حریصة وهي الحین ذلك ومنذ العربي، العمق على لتؤكد 1971سبتمبر/أیلول 26

 كل في أكدت كما. الجامعة خالل من تتم التي األنشطة كل في والمستمرة الفاعلة المشاركة

 أقامت فقد المنطلق هذا ومن قویة، عربیة–عربیة عالقات قیام ثابت على وتواصلها اتصاالتها

 بالقوة تمیزت والثنائي، والخلیجي، العام، المستوى على العربیة الدول مع عالقات سلسلة السلطنة

 خدمة سبیل في المشترك العربي العمل وأهمیة العربي التضامن بأهمیة منها إیماناً  والمتانة،

 على لألحداث والواعي الكبیر والتفهم بالمرونة العالقات هذه كل تمیزت وقد. العربیة القضایا

  ).206:2007والقطاطشة، الحضرمي(االنفعال عن بعیدة متوازنة ونظرة واقعیة أسس

مانیة، الثقافة على أثر من العربیة للثقافة ما تجاهل یمكن ال أنه یظهر هنا ومن ُ  الع

مانیة الثقافة بها تتمیز قد التي الخصوصیة من الرغم فعلى ُ  أنها إال تفاصیلها، بعض في الع

 الفصل األحوال من حال بأي یمكن ال بحیث مظاهرها، أغلب في العربي بالطابع تصطبغ

مانیة الهویة نجد لذلك إلیه، تنتمي الذي األكبر اإلطار فهي بینهما، ُ  المستوى من بدءاً  الع
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 تستند السیاسیة الدولة وهویة و الوطنیة الهویة إلى ووصوالً  المجتمعي، بالمستوى مروراً  الفردي،

  .العربیة للثقافة العام اإلطار إلى

 األول الباب من الثانیة المادة بحكم الدولة، دین هو اإلسالمي الدین :اإلسالمي الدین -2

 هي اإلسالمیة والشریعة اإلسالم، الدولة دین( للدولة، األساسي النظام من )الحكم ونظام الدولة(

 غیر أصول من بسیطة، أقلیة وجود مع باإلسالم، ُعمان أهل غالبیة ویدین). التشریع أساس

 .والهندوسیة كالمسیحیة أخرى بدیانات تدین عربیة،

 الخصوصیة تشكیل في كبیر أثر اإلسالم مانُع  أهل بها دخل التي للطریقة كان لقدو  

مانیة ُ  الحدیث عند السابق، المبحث في إلیه اإلشارة سبقت وقد الدیني، بالجانب یتعلق فیما الع

 اإلسالم في ،المستكبر بن الجلندى بنيا وجیفر عبد الوقت، ذلك في ُعمان ملكي دخول عن

 ُعمان إلى مبعوثه مع برسالة وسلم علیه اهللا صلى الكریم الرسول لهم وجه أن بعد وذلك طواعیة،

 عمل أول وكان .اإلسالم في للدخول الرعیة من املكهم تحت ومن یدعوهما العاص، بن عمرو

مانیون به قام ُ  رفضهم بعد ُعمان ساحل في كانوا الذین الفرس طرد هو اإلسالم دخولهم بعد الع

 .الجدید الدین قبول

 حیث نفسه، في خاصة مكانة لها وحفظ ُعمان، وسلم علیه اهللا صلى الرسول بارك وقد

ق على أثنى مانیین تعّل ُ  الصدیق أبوبكر الخلیفة أشاد النبي وبعد. لشرائعه واحترامهم باإلسالم الع

مانیین، أیضاً  ُ مانیین إلى متوجهاً  ُعمان، من العاص بن عمرو عودة بمناسبة قال حیث بالع ُ  الع

 اهللا رسول قول وكفاكم فعلكم؟ من أشرف فعل وأي فضلكم؟ من أكبر فضل أي: "رافقوه الذین

  ).12:2008الطائي،"(المعاد یوم إلى شرفاً  وسلم علیه اهللا صلى
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مانیین أبوبكر الخلیفة أعفى متبعًا، كان لما وخالفاً  بعد، وفیما ُ  إلى الضرائب دفع من الع

مانیون لعب وقد. ألهلها تقدیراً  ُعمان فقراء على الضرائب هذه ووّزعت المسلمین، مال بیت ُ  الع

 الخلیفة عهد في المرتّدین حركات قمع في وأسهموا ونشره، تثبیته في فّعاالً  دوراً  اإلسالم فجر منذ

 في توطیده على وعملوا وأفریقیا آسیا في اإلسالم نشر في الحقاً  شاركوا كما. الصدیق بكر أبي

  ).39:1997غباش،(أفریقیا شرق

، واقعاً  وجسدوها اإلسالم بمبادئ وثیقاً  ارتباطاً  ُعمان أهل ارتبط ولقد  استجابوا فقد حیًا

 إلى الخالفة تحولت عندما ولذلك الظلم، ویأبون العدل یحبون ألنهم( الراشدین، للخلفاء وخضعوا

 التي اإلباضیة بالمدرسة ُعمان أهل ارتبط الهجري األول القرن ومنذ جانبوها، عضوض ملك

 للجلندى باإلمامة بیعة أول فكانت الراشدون، الخلفاء خطة ما وفق یسیر أن بد ال الحكم أن ترى

 فیما قلیل  انقطاع على قرنًا، عشر اثني مدى على توالت ثم م،750/ه132 عام مسعود بن

  ).44:2007العبري،()البوسعید دولة ثم الیعاربة، دولة ثم الیحمد، دولة فقامت بینها،

 األوائل الزعماء أحد وهو التمیمي، إباض بن عبداهللا إلى اإلباضي المذهب وینسب

 عهد خالل البصرة في وكان األموي، الحكم على العلني اعتراضه بسبب اشتهر وقد للمذهب،

 إلى یشیرون ولكن االنتساب، هذا على اإلباضیة ینكر وال مروان، بن عبدالملك األموي الخلیفة

ماني، األزدي زید بن جابر الجلیل التابعي هو اإلباضي للمذهب المؤسس األول اإلمام أن ُ  الع

 نفیه تم حتى بطشهم من خوفاً  متخفیاً  كان وقد أمیة، بني حكم فترة خالل البصرة في عاش الذي

 أبوعبیدة بعده من المهمة تولى وفاته وبعد العراق، على الحجاج والیة خالل ُعمان إلى ذلك بعد

 ممن العدید یدیه على وتتلمذ اإلباضیة، المدرسة أسس الذي التمیمي، كریمة أبي بن مسلم

 الیمن في بثورة قام الذي الكندي، یحیى بن عبداهللا الحق طالب: ومنهم ،)العلم حملة( یسمون
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 مكة إلى حضرموت من نفوذها أمتد دولة یؤسس أن واستطاع هجري، 129 عام وحضرموت

 الدولة مؤسس رستم، بن عبداهللا العلم حملة ومن األمویة، الدولة علیها تقضي أن قبل  والمدینة

  . ُعمان في اإلباضیة أئمة أول مسعود بن والجلندى هجري، 160 عام أفریقیا شمال في الرستمیة

مان اإلباضیة للحركة التأثیر صور أبرز من أن القول ویمكن ُ  والتي التاریخ، عبر بع

 یتم أن یجب اإلمام أن یرون حیث اإلمامة، نظام هو الحكم، ونظام السیاسي المجال في تظهر

 وأن كما. فیه وزن الجنس أو القبیلة أو األصل العتبارات لیس حرًا، اختیاراً  األمة قبل من اختیاره

. الجماعة وبین بینه أبرم الذي البیعة عقد بشروط أخل إذا اإلمام عزل بحق لنفسها تحتفظ األمة

 لشغل كفؤ مرشح وجود عدم بسبب أو معینة، ظروف في اإلمام اختیار تؤجل أو األمة تعلق وقد

  ).123:2000فوزي،(المنصب هذا

 لم ولو حتى عادل، حاكم وجود حال في إلیها یلجأ فال اإلباضیة لدى شروط ولإلمامة

 الشروط استیفاء بعد إال تجب وال مستبد، إلى الحاكم هذا تحول إذا إال منتخبًا، إماماً  یكن

عالن طاعته، عن للخروج معتبراً  عالماً  أربعین كإجماع المطلوبة،  الحالة هذه وفي الِشراء، إمام وإ

  ).67:1997غباش،(واجبة اإلمامة تكون

 قبل من اإلمامة، بیعة له تعقد الذي المرشح في توافرها یجب شروطاً  هنالك أن كما 

 السلطة یمثلون البارزین، الدین علماء من مجموعة من مكون مجلس وهو والعقد، الحل مجلس

، حراً  بالغاً  رجالً ( المرشح یكون أن یجب الشروط تلك ومن العلیا، التشریعیة  بأعمى، لیس عاقًال

 من یكون وأن الرجلین، أو الیدین مقطوع وال بزِمن لیس بالعربیة، فصیحاً  أخرس، وال أصم، وال

 ). 125:2000فوزي،( )جلد وال قطع من حد علیه یقم لم وممن الدین، في والورع الزهد أهل

 حرًا، یكون أن یجب الرجل أن أیضاً  وترى والطفل، المرأة تستثني أنها الصفات هذه من ویالحظ
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 المرشح في نظرهم ووجهات الناخبین على تعتمد األخرى الشخصیة الصفات تقریر فإن شك وال

  .لإلمامة

 األربعة، الدینیة بالمسالك أیضاً  وتعرف حاالت، أو صور عدة اإلباضیة عند ولإلمامة

  ):70- 68:1997غباش،(وهي

 تجنب وتتیح تراجع، حال في الحركة فیها تكون التي الحالة وهي الكتمان، حالة   .أ 

 . إمام وال ظاهرة إمامة الحالة لهذه ولیست اضطهادها، أو السلطة لقمع التعرض

 استبداد یبلغ عندما إال الشراء مرحلة إلى االنتقال قرار یتخذ وال التضحیة، أي الشراء حالة  .ب 

مام احتماله، یمكن ال حداً  القائمة السلطة  خلتت لو حتى یتراجع أن یمكنه ال الشراء وإ

  . دونها یموت أو اإلمامة تحقیق على یثابر نأ وعلیه جماعته، عنه

 وفي خارجي، خطر یهددها وال مستقرة الدولة فیها تكون التي الحالة وهي الظهور، حالة  .ج 

 .الظهور إمام إلى الشراء إمام یتحول الحالة هذه

 .واإلمامة البلد یهدد خارجي خطر یظهر عندما بها ویعمل الدفاع، حالة  .د 

 تشكیل في البالغ األثر الشورى مبدأ على تقوم التي الحكم في الفریدة التجربة ولهذه

مانیة، الوطنیة الهویة مالمح ُ  الزمان من قرون عبر الخصوص، وجه على السیاسي والنظام الع

 هذه وارثي من أنه حیث سعید، بن قابوس السلطان بقیادة الحاضر الوقت إلى الوصول لحین

مان إماماً  انتخب الذي سعید بن أحمد اإلمام أحفاد من فهو والسیاسیة، الدینیة الزعامة ُ  عام في لع

 وفق والقیادة للزعامة التوارث هذا ولعل. الفارسي الغزو وطرد الیعاربة حكم انتهاء بعد ،1744

 منذ الوطنیة هویتها وتماسك ُعمان في السیاسي االستقرار وراء السبب كان اإلمامة مفهوم

  .الحاضر الوقت وحتى عشر الثامن القرن منتصف



 
 

84

 فیما وتتعایش كافة، المیةاإلس المذاهب تحتضن ُعمان سلطنة أن إلى اإلشارة تجب وهنا

مانیة الهویة إلى األول المقام في ذلك ومرد االنسجام، من كبیر قدر على بینها ُ  الوطنیة الع

 على جمیعاً  المواطنین إن حیث علیه، وتحافظ السیاسیة السلطة تعلیه ما كذلك وهو الجامعة،

   والواجبات، الحقوق في المساواة قدم

مانیین اعتزاز إلى وباإلشارة ُ  بتاریخ قابوس السلطان یقول اإلسالمي، بالدین الع

یمانه، بإسالمه یعتز مسلم شعب إننا: "26/11/1975  اعتبار، كل فوق دیننا تعالیم نضع ولذا وإ

 الناس أن المفهوم ومن... تقدمنا درب ویضیئ حیاتنا، طریق ینیر ما المسجد رسالة من ونستلهم

منا كما سواسیة  اهللا عند أكرمكم وأن والواجبات، الحقوق في المواطنین بین فرق ال وأنه دیننا، عّل

 اإلسالمي دیننا تعالیم وفق االجتماعیة العدالة إقامة على الحرص كل نحرص فإننا أتقاكم،

  ).88-87: 2010ُعمان، اإلعالم، وزارة"(السمحة وشریعتنا الحنیف

ماني الفهم جاء وقد ُ  فاإلسالم اآلخر، وتقبل التسامح إلى یدعو فهماً  اإلسالمي للدین الع

مانیون جانب فقد المنطلق هذا ومن والشتات، الفرقة من ومحذراً  والوحدة، للتجمع دافع عندهم ُ  الع

 على وذلك والتطرف، الغلو أو والتشدد للتحزب كوسیلة استغالله یتم حیث لإلسالم المتشدد الفهم

 السیاق هذا وفي. حزب أو طائفة أو لمذهب والتعصب الدین، فهم في المنطلق لذلك رفضهم قدر

 وقتنا في والغلو التطرف موجة ظهور على مبكر وقت منذ ذلك كان وربما قابوس، السلطان یقول

 والتعصب مسمیاته، كانت مهما التطرف إن: " 18/11/1994 بتاریخ له خطاب في الحاضر،

 التربة ترفضها سامة، كریهة نباتات ومنطلقاته، دوافعه كانت مهما والتحزب أشكاله، كانت مهما

مانیة ُ  التزمت إن...  والشقاق الفرقة بذور فیها تلقى أن تقبل وال طیبًا، إال تنبت ال التي الطیبة الع

 مجتمعاتهم، في التسامح وعدم العنف وشیوع المسلمین، تخلف إلى إال یؤدي ال الدیني الفهم في
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 الدین ألن التشدد، عن وینهى الغلو، یرفض الذي اإلسالم فكر عن بعید األمر حقیقة في وهو

 الدین إن:( یقول إذ والسالم الصالة علیه الرسول وصدق. األمور كل في الیسر ویحب یسر،

 اإلعالم، وزارة"(مقال من الرسول حدیث بعد ولیس ،)غلبه إال أحد الدین یشاد ولن یسر،

مانیین أن یثبت التاریخ فأن المنطلق هذا ومن). 331- 330: 2010ُعمان، ُ  یكونون ما أبعد الع

 التي العارمة الموجة من الرغم فعلى الدیني، بالجانب یتعلق فیما وخاصة المتشددة األفكار عن

 التي المتشددة التنظیمات من العدید في المتمثل اإلرهاب، من الحاضر الوقت في العالم تواجه

  .ُعماني عنصر أي من تخلو جمیعاً  أنها إال باإلرهابیة، توصف

ذا  كذلك الحال فإن الثقافات، من العدید تكوین في تأثیراً  األكثر الفاعل هو الدین كان وإ

عد إذ ُعمان؛ لسلطنة بالنسبة ُ مانیة الهویة مكونات ضمن بارزاً  مكوناً  اإلسالمي الدین ی ُ  بحیث الع

مانیة الشخصیة فصل االستحالة من أصبح ُ  أن كما اإلسالمي، بالدین المرتبطة جذورها عن الع

مانیون اعتزاز ُ  ُعمان، إلى اإلسالم دخول منذ اإلسالمي وبتاریخهم اإلسالمي، الدین بتعالیم الع

سهامهم  وتجربتهم السیاسیة، اإلسالمیة بالتقالید بتمسكهم مروراً  إفریقیا، وشرق آسیا في نشره في وإ

 وتضامنهم اإلسالمیة الحقوق مع وقوفهم إلى ووصوالً  باإلمامة، المتمثل الحكم نظام في الخاصة

مانیة، الثقافة سمات من أساسیة سمة یشّكل أصحابها، مع ُ  على بدورها تنعكس التي الع

مانیة والهویة الشخصیة ُ   .الع

 العادات في المتمثل الشعبي بالموروث ُعمان سلطنة تعتز :والتراث والتقالید العادات -3

مانیة، الهویة تمیز التي الجوانب أهم أحد تشكل إذ المتعاقبة؛ األجیال توارثتها التي والتقالید ُ  الع

 فقد الوطني التراث أهمیة على وتأكیداً  .واالسالمي العربي الموروث من شك بال مستمدة وهي

 ).علیه وتحافظ الوطني التراث الدولة ترعى: (للدولة األساسي النظام من) 13( المادة أشارت
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مانیة، والتقالید والعادات التاریخي بالموروث االهتمام منطلق ومن ُ  السلطان أن نجد الع

 نصب نضع ان جمیعاً  علینا یتوجب: " یقول 18/11/1989 بتاریخ له خطاب خالل قابوس

 في یقوم أن یجب المجاالت، جمیع في وننشده إلیه نسعي الذي التطور أن باستمرار  أعیننا

 الحیاة ولواقع الموروثة، وعاداتنا لتقالیدنا ووفقاً  العریق، تراثنا من قوي أساس على جوهرة

 الجیل هذا لخیر الطیب مردودة للتطویر یكون حتى.. مجتمعنا في الموضوعیة والظروف

  ).242: 2010ُعمان، اإلعالم، وزارة"(المتعاقبة واألجیال

 تنتهجها التي والمعاصرة األصالة بین الدقیقة التوزان عملیة إلى اإلشارة تجدر وهنا

 دولة وبناء والتطور العصر أسباب عن البحث إلى الدائم السعي من الرغم فعلى ُعمان، سلطنة

 وموروثها هویتها على الحفاظ على حریصة ذاته الوقت وفي أنها إال العصر، معاییر وفق حدیثة

 على األبرز المثال ولعل عدیدة، دولٌ  تحقیقها في فشلت الصعوبة بالغة مهمة وهي التاریخي،

 بین یجمع الذي الحكومیة، والمباني المنشآت في وخاصة ُعمان، في المعماري الجانب هو ذلك

ماني التقلیدي بالطابع یضر أن دون والحداثة التطور ُ  هو وضوحاً  األكثر المثال أن كما. الع

ماني، التقلیدي الزي على الحفاظ ُ  في والمراجعین الموظفین جمیع على یجب للقانون فوفقاً  الع

  .الرسمي بالزي التقید الحكومة المؤسسات

مانیة للشخصیة الثقافي المكون إن القول یمكن سبق ومما ُ  العروبة،: الثالثة بأبعاده الع

مانیة، الهویة مكونات ضمن رئیساً  مكوناً  یعد والتراث واإلسالم، ُ  العربیة اللغة تعتبر حیث الع

ماني الثقافي التراث من جزءاً  ُ  أساسیة سمة تعد العروبة أن كما نفسه، الوقت في عنه ومعبرة الع

مانیة، الشخصیة سمات من ُ  اإلسالمي الدین یشّكلها التي األهمیة تبرز أخرى ناحیة ومن الع

مانیة الثقافة إلى بالنسبة ُ  للمجتمع المعنویةو  الفكریة والقیم المفاهیم تكوین على أثره في الع

ماني ُ ماني االجتماعي والسلوك اإلسالمي الدین بین العالقة وصف ویمكن ،الع ُ  عالقة بأنها الع



 
 

87

 على الدین یعمل كما المادیة، المجتمع احتیاجات في الفراغ لسد دائم وتواصل معرفي تبادل

 في االجتماعیة الحركة بها تشكلت التي الهیئة تحدید على بدورها هي تعمل التي القیم طرح

 كما األخالقیة، المفاهیم إلشاعة شعائرال طقوس في ضخها خالل من القیم هذه تعملو  الحیاة،

 والمعتقدات للقیم وقبوله للجماعة ئهوانتما هویته للفرد یحدد كونه في كذلك الدین أهمیة تبرز

  .بها المتبعة

مانیة للهویة اإلسالمي العربي البعد ویبرز ُ  یتمثل أبرزها ولعل المواقف، من العدید في الع

 سلطنة أخذت حیث السلطنة، جنوب ظفار إقلیم في المسلحة الشیوعیة للحركة التصدي في

 على مصممون ونحن: "18/11/1974 في قابوس السلطان یقول مقاومتها، عاتقها على ُعمان

 اإلسالمي دیننا وتعالیم تتنافى التي وشعاراته) الشیوعیة( الهدام المبدأ لهذا المسلح التصدي

 اإلعالم، وزارة" (وأمتنا بلدنا وكرامة وحریة ودیننا، عقیدتنا وتمس الحنیف،

 أنه من الرغم على الشیوعي للخطر تصدیها أن ُعمان اعتبرت كما). 2010/2011:43ُعمان،

 عن دفاع كذلك أنه إال أراضیه، ووحدة الوطن أمن عن الدفاع باب من األول المقام في واجب

 وقد المنطقة، دول لجمیع أمان صمام من السلطنة تمثله لما العربیة الدول وعن اإلسالمي الدین

 من اتضح وقد: "فیه جاء 18/11/1972 بتاریخ له خطاب في ذلك إلى قابوس السلطان أشار

 ُعمان أن العربي، والخلیج ُعمان لتحریر الشعبیة بالجبهة یسمى ما وتصریحات بیانات خالل

نما ذاتها حد في هدفاً  لیست  سائر إلى اقتحامه أوهامهم لهم تصور الذي المنفذ أو الباب هي وإ

 والسلب، واإللحاد، والفقر، والفوضى، والتخریب، الدماء، من بحر في إلغراقها المنطقة دول

  ).41: 2010/2011ُعمان، اإلعالم، وزارة"(األعراض وانتهاك والنهب،
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مانیة الهویة أن مفادها خالصة إلى التوصل یمكن الفصل هذا نهایة وفي ُ  عن عبارة الع

 في متفاوتة وبدرجات منها كل تسهم ومعنویة، مادیة متعددة عناصر تفاعل من ناتج مركب

 ،أوالً : أساسیة مكونات ثالث في العناصر تلك أهم حصر ویمكن للهویة، النهائیة الصیغة تشكیل

 تكوین في كبیر بشكل أسهم الذي ُعمان، لسلطنة الجغرافي بالموقع والمتمثل المكاني المكون

مانیة الهویة ُ  الحضارات مع التواصل خالل من لآلخر والمتقبلة البحري، موقعها عبر نفتحةالم الع

مانیة الهویة مالمح عبره تشكلت الذي بالتاریخ والمتمثل الزماني المكون ،ثانیاً . األخرى ُ  من الع

. والضعف القوة فترات بین تفاوتت متعاقبة مراحل في باآلخر، والتأثر التأثیر عملیات خالل

 والتراث، واإلسالم العروبة هي أساسیة أبعاد ثالثة على بدوره یشتمل والذي الثقافي المكون ،ثالثاً 

مانیة الثقافة تكوین في األساسیة األبعاد وهي ُ  الهویة في المعنوي البعد تشكل بدورها التي الع

مانیة، ُ مانیة الهویة فصل األحوال من حال بأي یمكن وال الع ُ  واإلسالمیة العربیة جذورها عن الع

ماني، للمجتمع أساسیة مرتكزات تشّكل التي ُ  السیاسیة مرتكزات صیاغة في بدورها تسهم والتي الع

مانیة الخارجیة ُ   .الع

مانیة الهویة بها تتمیز التي الخصوصیة أن الباحث یرى تقدم ومما ُ  التركیبة إلى تعود الع

 بینها، فیما المتعددة لمكوناتها دقیق متوازن تفاعل خالل من تشّكلت والتي الهویة، لتلك الفریدة

مانیة الشخصیة الهویة مالمح حددت خاصة تجربة لها أتاح مما ُ  ویمكن. الراهنة بصورتها الع

ماني للشعب الوطنیة الشخصیة طبیعة أن القول ُ  الخارجیة السیاسة سمات إحدى تشكل الع

 السعي سمات غلبة جانب إلى التحدیثي، والطابع المحافظ الطابع بین الجمع في ُعمان، لسلطنة

 على والمحافظة للغیر، والتبعیة لآلخر للخضوع والرافض الواقعي، والطابع وللحوار للتوازن

مانیة الخارجیة للسیاسة واإلسالمیة العربیة التوجهات ُ  .الع
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 الرابع الفصل

  مانُع  سلطنةل الخارجیة السیاسة

 والذي النظامیة، الدولیة الوحدة به تقوم الذي النشاط ذلك بأنها الخارجیة السیاسیة تُوصف

 الدولیة لوحداتا مع عالقاتها ممارسة خالل ،تتخذها التي والسیاسات القرارات مجموعة على یشتمل

 بذلك وهي. واإلقلیمي الدولي ینالمحیط في یهددها خطر دفع أو مصلحتها، تحقیق بهدف األخرى؛

 من المتاحة، البدائل من مجموعة بین من للدولة الرسمیون الممثلون یختاره لعملل كبرنامج تكون

 وبذلك .الخارجیة للمؤثرات فعل رد تكون قد كما الوطنیة، مصالحها مایةوح أهدافها، تحقیق أجل

 في السیاسیة السلطة أنشطة من كان إذا الخارجیة، السیاسة أعمال من بأنه عمل أي وصف فیمكن

  .حدودها خارج ما دولة

 تقوم ُعمان، لسلطنة بالنسبة الحال هو كما دولة، ألیة الخارجیة السیاسة أن المعلوم ومن

 صنع مؤسسات على تعتمد لعملیة نتاج وهي أساسیة، ومرتكزات وثوابت سیاسیة، مبادئ على

 مثل السیاسي، للقائد والسیكولوجیة الشخصیة بالعوامل شك بال متأثرة وهي السیاسي، القرار

  .التاریخیة والتجربة الخبرة عامل عن فضالً  والثقافیة، األیدیولوجیة القیم ومنظومة المشاعر

مانیة؛ الخارجیة السیاسیة على للتعرف الفصل هذا ویسعى ُ  األثر معرفة ذلك بعد لیتسنى الع

  :اآلتیة المباحث خالل من وذلك علیها، ُعمان لسلطنة الوطنیة الهویة تتركه الذي

مانیة الخارجیة للسیاسة األساسیة والمرتكزات المبادئ: األول المبحث ُ   .الع

مانیة الخارجیة السیاسة صنع منظومة: الثاني المبحث ُ   .الع

مانیة الخارجیة السیاسة رسم على السیاسي القائد أثر: الثالث المبحث ُ   .الع
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  األول المبحث

مانیة الخارجیة للسیاسة األساسیة والمرتكزات المبادئ   العُ

 رسم في تسهم التي والغایات الدوافع على الوقوف دولة ألیة الخارجیة السیاسة فهم یتطلب

 والتي والدولیة، اإلقلیمیة الساحتین على األخرى الدولیة الوحدات مع عالقاتها في تتخذه الذي النهج

 على للمحافظة العلیا سیاساتها مع تتوافق التي األهداف من جملة تحقیق إلى خاللها من تسعى

 من لمجموعة وفقاً  تحدیدها یتم خارجیة سیاسیة دولة لكل فأن شك وبال. القومیة صالحهام

 تؤثر التي والمواقف واألحداث العوامل من جملةٌ  تفرضها كما بها، الخاصة والثوابت المنطلقات

  .لدیها المتاحة واإلمكانیات القدرات ضوء في بها وتتأثر

مانیة الخارجیة للسیاسة والمتتبع ُ  تحدد أساسیة، ومرتكزات ثوابت على تقوم أنها یجد الع

 تركزت فقد. السیاسیة األحداث مع تعاطیها وفي األخرى، الدول مع عالقاتها في تتبعه الذي النهج

 السنین مئات عبر ترسخت رئیسیة وثوابت أسس عدة على الخارجي العالم مع ُعمان عالقات

 هامة ودولیة إقلیمیة بأدوار قیامها ومن التاریخ، في بجذورها تضرب التي عراقتها من انطالقاً 

  ). 225:2007ثابت،(لها الكبیر والجیوبولیتیكي االستراتیجي الوزن مع تتفق ومؤثرة

 الخارجیة السیاسة علیها تقوم التي الثوابت تلك أهمیة عن قابوس السلطان عبر وقد

مانیة ُ  بقیمنا االلتزام في شأننا هو وكما: "قال عندما 18/11/1997 بتاریخ له خطاب في الع

 والثوابت السیاسیة، المبادئ عن نحید ال فأننا وتنفیذها الداخلیة السیاسات رسم في ومبادئنا

 عن تعبر وهي قناعاتنا، من نابعة فمواقفنا. الخارجیة العالقات مجال في انتهجناها التي األساسیة،

 الدولیة والمشاكل القضایا مختلف مع تعاملنا وواقعیة رؤانا، ووضوح توجهاتنا، صدق
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 بالثوابت قابوس السلطان ذّكر 2000 عام وفي). 387:2010ُعمان، اإلعالم، وزارة"(واإلقلیمیة

مانیة، الخارجیة السیاسة علیها تقوم التي ُ  كما ترتكز فهي الخارجیة السیاسة أما: "قال عندما الع

 قناعتنا من تنبع مبادئ وهي المباركة، النهضة فجر منذ عنها نحید ال أساسیة مبادئ على تعلمون

 الدولیة، المحافل في العادلة القضایا جانب إلى والوقوف للجمیع، والسالم الخیر فیه لما بالسعي

خواننا العربیة الدول في أشقائنا مع التعاون عرى وتوطید  في وأصدقائنا اإلسالمیة الدول في وإ

  ).426نفسه، المصدر"(العالم أنحاء جمیع

مانیة السیاسة وألن  ُ  واألسس والثوابت المرتكزات من كبیرة مجموعة لتفاعل محصلةٌ  هي الع

 حیال األخرى الدول مع عالقاتها إدارة في القیادة ونهج لمدركات الحقیقیة الترجمة وهي والمبادئ،

 الثوابت أهم إلى اإلشارة بمكان األهمیة من فإن الوطنیة؛ للمصلحة تحقیقاً  القضایا مختلف

مانیة، الخارجیة السیاسة علیها تعتمد التي والمرتكزات ُ  بما تحدیدها یمكن والتي الع

  ):152:2007السعیدین،(یأتي

 تشكیل في كبیر بشكل للسلطنة االستراتیجي الموقع رأثّ  :الجغرافي الموقع خصوصیة -1

 بحر وعلى ناحیة، من هرمز مضیق على والمطلة العربي الخلیج بوابة باعتبارها خصوصیتها،

 على الخارجیة سیاستها بلورة في أسهم الذي األمر أخرى، ناحیة من الهندي والمحیط العرب

 .المتمیز البحري موقعها ضوء

 الشرقیة البوابة بمثابة ُعمان تكون أن على الجغرافي الموقع حتمیة فرضت وقد

 تصدت أنها األولى،: "كبیرتین مهمتین علیها فرض الذي األمر العربي؛ العالم على لالنفتاح

 القرن مطلع مع أوروبا من القادم أو اآلخر، الشاطئ من القادم الغزو محاوالت لكل بمفردها

 عسكریاً  الغزو أكان سواًء  ومشقة، عناء ذلك سبیل في وتحملت البرتغالیین، أي عشر، السادس
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مانیون تمكن حینما الحضاریة مسؤولیتها باقتدار تولت أنها والثانیة،. ثقافیاً  أم ُ  نشر من الع

 اإلسالمیة الحضارة تاریخ ویسجل واإلفریقیة، اآلسیویة الشعوب من كثیر وسط اإلسالم

مانیین ُ   ).21:2013عرب،"(المجال هذا في الكبیرة إسهاماتهم للع

مانیة الخارجیة السیاسة أن ونجد ُ  ثابت ضمن المفروضة القضایا مع تعاطیها في الع

 موقعها أن أدركت قد السلطنة ألن وذلك والموضوعیة؛ والتأني بالهدوء اتسمت قد الجغرافیا

لها قد الجغرافي  مدخل حمایة تأمین في رئیسي بشكل المساهمة في تمثلت كبیرة مسؤولیة حمّ

 .العالم خلجان أهم من یعتبر الذي العربي الخلیج

 صیانة على تركیزها انصبَّ  معتدلة خارجیة سیاسة ُعمان اتخذت فقد لذلك ونتیجة 

 خالل من السیاسیة مواقفها من العدید في استقلت وقد العربي، الخلیج منطقة في والسلم األمن

 دول معظم ذهبت أن بعد متفردة األحیان بعض في جعلها الذي األمر اتخذتها، التي التوجهات

ماني؛ الموقف في یؤثر لم ذلك أن إال. مختلفة أخرى سیاسیة اتجاهات الى العربیة الخلیج ُ  الع

 بالرأي األخذ إلى تعود فترة بعد معها المختلفة األخرى الدول كانت ما غالباً  إذ

ماني ُ   ).208:2007والقطاطشة، الحضرمي(الع

مان، الجغرافي الموقع أن القول یمكن وبذلك ُ  التي االستراتیجیة المنطقة ألهمیة ونظراً  لع

 واإلسهام والتصعید التوتر عن بعیداً  متوازنة، خارجیة سیاسة اتباع علیها فرض منها، جزء هي

 قراراتها اتخاذ في والعقالنیة واالعتدال الوسطیة إلى تكون ما وأقرب األزمات، حدة تنشیط في

  .الخارجیة بالسیاسة المتعلقة القضایا حیال
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 متعاقبة تاریخیة مراحل في أسهمت فقد ذاته، التاریخ قدم قدیمة دولة ُعمان :التاریخیة الخبرة -2

 أوقات في عسكري ثقل لها بحریة قوة عدیدة فترات في كانت كما. وافر حضاري بنصیب

 والوالیات الصین، إلى امتدت المتینة وصالتها المؤثرة عالقاتها لها سیاسیة وقوة الحروب،

 ظهرت التي) الیعاربة( دولة لعبت فبینما. مبكرة تاریخیة مراحل في وفرنسا وبریطانیا، المتحدة،

مانیة السواحل من البرتغالي االحتالل طرد في بارزاً  دوراً  1624 عام ُ  العربي والخلیج الع

 اإلمام األول مؤسسها ید على قامت التي) البوسعید( دولة فإن عام؛ بشكل الهندي والمحیط

ل والذي ،1744 عام في سعید بن أحمد  استطاعت لها، امتداداً  سعید بن قابوس السلطان یمّث

 حسین،( المتطورة الحدیثة الدول مصاف في ُعمان تضع أن القرن ونصف قرنین مدى على

 ).249:2007وخریسان،

ُ  التاریخیة الخبرة لتشكّ و   من العدید إزاء هالسیاسات مرجعیاً  إطاراً  المتنوعة مانیةالع

 أشكال كل ضد والدفاع استقاللها على للحفاظ ُعمان تضحیات إلى اإلشارة وتجدر القضایا،

 المستمرة التدخل ومحاوالت البرتغالي، لالحتالل تصدیها مثل الوطنیة، وحدتها لحمایة العدوان

 من العدید مع الحسنة عالقاتها وكذلك للخلیج، األخرى الضفة من القادمین الفرس قبل من

 الداخلیة الشؤون في التدخل عدم إلى دوماً  ساعیة دولة منها جعل الذي األمر الدولیة، القوى

 إیجابي بدور واإلسهام الدولیة القوى مختلف مع ومتوازنة ودیة عالقات على والحفاظ للغیر،

 النزعة تلك نرجع أن ویمكن). 152:2007السعیدین،(المنطقة في االستقرار حمایة في

مانیة الخارجیة السیاسة بها تتمیز التي واالعتدالیة االستقاللیة ُ  المنطقة قضایا من العدید في الع

 ُعمان لسلطنة التاریخیة الخاصیة أن القول یمكن آخر، وبمعنى التاریخیة، الخصوصیة إلى
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 عالقات إقامة في الصادقة والرغبة والتوازن باالعتدال متصفةً  الخارجیة سیاستها من جعلت

  .المتبادل واالحترام الثقة على قائمة طیبة

مانیة السیاسة تنطلق :اإلسالمیة العربیة الهویة إلى االنتماء -3 ُ  العربي بانتمائها االعتزاز من الع

 ركائز من أساسیة ركیزة باعتبارها واإلسالمیة، العربیة الدول مع عالقاتها رسم في واإلسالمي

ى وقد. الخارجیة سیاستها  الصداقة عالقات من حالة إیجاد إلى اإلسراع في االهتمام هذا تجّل

 انعكس وقد ،كافة واإلسالمیة العربیة الدول مع المتبادل االحترام على القائمة والتفاهم والحوار

. الخلیجیةو  العربیة الدول بعض مع الحدودیة المنازعات حل مسألة على خاص بشكل ذلك

مانیة السعودیة البریة الحدود ترسیم تم المثال سبیل فعلى ُ  عام البلدین بین اتفاقیة في الع

 العربیة االمارات دولة مع ُعمان سلطنة عالقات إلى أیضاً  الحدود تسویة وانتقلت ،1992

 كما. الدولیة الحدود تحدید في الطرفین بین تسویة اتفاقیة توقیع خالل من 1999 عام المتحدة

 بین الوحدة بعد ،1995 عام الیمن جمهوریة مع الحدود ترسیم اتفاقیة إلى السلطنة توصلت

 شّكلی كان يالذ الجنوبي، الیمن مع قائمة كانت التي اتالخالف من الرغم على الیمن، شطري

 التوجهات ذات الشعبیة الجبهة لمقاتلي دعمه خالل من ُعمان، جنوب على استقرار عدم عامل

  .العشرین القرن من والسبعینیات الستینیات خالل ظفار محافظة في نشطت التي ،الماركسیة

 تمثله عما للتعبیر ،1971 عام في العربیة الدول جامعة إلى السلطنة انضمام وجاء

 ةحضار لل االنتماء بحكم وذلك الخارجیة، ُعمان سیاسة في أساسیة مركزیة كدائرة العربیة الدائرة

 في والمساهمة ،العربیة الدول من شقیقاتها مع عالقاتها تدعیم إلى سعتو  المشتركة، العربیة

  .ونصرتها العربیة المنطقة قضایا لخدمة المبذولة الجهود
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مانیة الخارجیة السیاسة تعتبر كما ُ  بأي علیه الخروج یجوز ال مقدساً  ثابتاً  اإلسالم الع

 الذین مواجهة على السلطنة دأبت اإلسالم جوهر على الحفاظ سبیل وفي. األحوال من حال

  .تعالیمه ویشوهون صورته یمسخون والذین الذاتیة، مصالحهم ألجل اإلسالمي الدین یحتكرون

مانیة الخارجیة السیاسیة مواقف استقرت وقد ُ  العربي العالمین مع عالقاتها تدعیم في الع

 التي السیاسة وهي التوازن، على قائمة عالقات تحقیق في الوضوح مبدأ على واإلسالمي

 إقامة على السلطنة حرصت فقد السیاسة هذه من وانطالقاً . وتقدیره العالم احترام ُعمان أكسبت

 الالئقة، مكانتها لتأخذ مخلصة جهوداً  وكرست واإلسالمي، العربي العالمین مع متوازنة عالقات

 وحل واإلسالمیة، العربیة القضایا خدمة في فاعالً  وشریكاً  المسؤولیة، مستوى على فكانت

  ).152:2007السعیدین،(ربوعه في والسالم األمن نشر في واإلسهام المعقدة، مشكالتها

 الخارجیة السیاسة تبذله الذي الدائم السعي من الرغم على أنه إلى اإلشارة تجدر وهنا

مانیة ُ  العربیة الدول مع تطویرها على والعمل الجیدة بالعالقات االحتفاظ سبیل في الع

 مراحل خالل اآلخر الطرف حساب على طرف أي إلى تنحاز أن رفضت أنها إال واإلسالمیة؛

 أن أهمیة من انطالقاً  الخارجیة سیاستها ورسمت العربیة، الساحة شهدتها التي االستقطاب

 األول، المقام في الوطنیة المصلحة معیار على واألطراف القوى مختلف مع عالقاتها تتأسس

 عن النظر بصرف وذلك والدولیة، العربیة واألطراف القوى مع اإلیجابي التفاعل أهمیة وعلى

 البلد هذا: "بقوله قابوس السلطان عنه عبر ما وهذا األطراف، لهذه السیاسیة األیدیولوجیا

.. االنفتاح سیاسة نمارس ونحن.. مصالحه وكذلك بلد ألي حكراً  صداقته تكون أن یرفض

  ).230:2007ثابت،"(ُعمان دولة إال دولة أیة أمام ملزمین ولسنا
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 ُعمان سلطنة في السیاسیة القیادة وضعت وقد :والدولي اإلقلیمي والسلم األمن على الحفاظ -4

 والتعایش التعاون على القائمة تلك هي العالم دول بین الطبیعیة العالقة أن عینیها نصب

ر وقد. السلمیة الطرق إلى یستند أن بد ال الدول بین الخالفات حل وأن السلمي،  السلطان عبّ

مانیة، الخارجیة السیاسة ركائز من أساسیة ركیزة باعتباره النهج، هذا عن قابوس ُ  خطاب في الع

 الساحة على كامالً  دورنا أداء على دائماً  نحرص إننا: "قال عندما ،18/11/1988 بتاریخ له

 أساس على تقوم التي والوضوح اإلیجابیة بكل البدایة منذ ننتهجها التي لسیاستنا وفقاً  الدولیة

 الدول بین الجوار وحسن الشعوب، جمیع بین السلمي التعایش بمبادئ الراسخ اإلیمان من

 السیادة لحقوق المتبادل واالحترام للغیر، الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم المتجاورة،

 ).228:210ُعمان، اإلعالم، وزارة"(الوطنیة

ماني السعي جاء والدولي، اإلقلیمي والسلم األمن على الحرص منطلق ومن ُ  الدائم الع

 أن نجد لذلك الخالفات، لحسم كوسیلة العنف إلى اللجوء ورفض الحوار، إلى الدعوة في

 عام في اإلیرانیة العراقیة الحرب خالل المسلح النزاع طرفي من أي جانب إلى تقف لم السلطنة

 دول مصلحة في تصب ال التي الحرب وقف إلى تدعوا الدوام وعلى كانت بل ،1980

 فعلى. 1991 عام في الثانیة الخلیج حرب خالل كذلك النهج هذا على حافظت وقد. المنطقة

 تقطع لم أنها إال الكویت تحریر في شاركت التي الجزیرة درع قوات ضمن مشاركتها من الرغم

 بعد علیه الواقع الحصار آثار من التخفیف إلى سعت بل العراق مع الدبلوماسیة عالقاتها

 التحالف في المشاركة ورفض الیمن في األحداث من موقفها جاء ذاته المنطلق ومن الحرب،

  . السعودیة تقوده الذي العربي،
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ماني السیاسي الفكر في الحوار منهجیة إن إلى اإلشارة تجدر وهنا ُ  دائماً  رفضت قد الع

 االنحیاز عدم علیها حتمت التي السیاسیة، الواقعیة عنها عوضاً  وتبنت الواقع، األمر سیاسة

مانیة الدبلوماسیة قدمت ما وغالباً . النزاع أطراف من طرف أي جانب إلى ُ  لحل طروحات الع

 على الحفاظ بهدف األزمات لحل والمفاوضات الحوار تعتمد المنطقة، واجهتها التي المشكالت

  .إلنهائها الوحید اآلمن السبیل هو األطراف جمیع بین المباشر الحوار أن وترتأي السالم،

مانیة والمواقف الممارسة اتسمت :الدولیة والعالقات التطورات فهم في الواقعیة -5 ُ  بالواقعیة الع

 أو الفعل رد أو االنفعال عن بعیداً  القضایا مختلف مع التعامل في والوضوح والصراحة

مانیة السیاسة ارتبطت ثم ومن. المواقف ازدواجیة ُ  وسع مما النظر وبعد والمصداقیة بالحكمة الع

قلیمیاً  خلیجیاً  ملموساً  ثقالً  وأكسبها العالقات دائرة  ).153:2007السعیدین،(ودولیاً  وإ

 تأخذ الذي الواقع األمر سیاسة بین دقیقاً  فرقاً  هنالك" أن السیاسة علم في المؤكد ومن

 السیاسیة والواقعیة الوطن، مصلحة حساب على للسالمة إیثاراً  السیاسیة المجتمعات بعض به

 لمتطلبات ووعي وعقالنیة بهدوء األحداث مسرح على السیاسي دورها أداء في تتحرك التي

 )134:1992حمودي،"(الوطنیة المصلحة یخدم بما المتناقضة السیاسیة األجواء

 أیة سیاسة أن ُعمان تدرك األحداث، وتقییم المواقف تقدیر في الواقعیة أساس فعلى

مانیة الدعوة جاءت هنا من. المصالح على قائمة سیاسة هي إنما دولة ُ  الغرب مع للتحاور الع

 أجل من وذلك العقل، بطریقة الدولي العام الرأي ومخاطبة استفزازه، دون یفهمها التي باللغة

مانیة الخارجیة السیاسة اتخذته الذي الواقعیة منهج خالل من ویمكن. اآلخر مع الثقة بناء ُ  الع

 العراق، مع العالقات قطع لعدم بالنسبة الحال هو كما المواقف، ببعض التفرد حالة تفسیر

  ).379:2007بوتشیش،(العشرین القرن من األخیر العقد اللخ لحصاره ومعارضتها
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مانیة السیاسة وتحرص ُ  في واقعیاً  منهجاً  اتخاذ على الدولیة للعالقات تقدیرها في الع

ماني التفكیر منهج في بالنظر جدیرة نقطة وهذه واألحداث، التطورات فهم ُ  السلم لمسألة الع

 التي المشاكل إلى النظرة في أو األمور، تقدیر في والمبالغة االنفعال إلى تمیل ال فهي الدولي،

نما الدولیة، أو العربیة الساحة في تقع م وإ  الواقع أساس على المبني للتقدیر وفقاً  األمور تقیّ

 اقتناع نتیجة كان المواقف هذه اتخاذ أن والثابت األمور، لعواقب والتحسب النظر بعد وعلى

  ).114:2015البلیك،( المتصلبة والمواقف اآلنیة االنفعاالت عن بعیداً  كامل، وعقالني منطقي

ماني، السیاسي التفكیر منهج أن المالحظ ومن ُ  األمر سیاسة دائماً  یرفض الذي الع

 في الكامنة المخاطر إلى بوضوح أشار السیاسیة، الواقعیة ذلك من بدالً  یتبنى والذي الواقع،

 والمفاوضات الحوار طریق عن للمشكلة حلوالً  وقدم الصراع، جانبي ألحد المطلق االنحیاز

 الحرب من موقفها عن ُعمان سلطنة عبرت فقد). 137:1992حمودي،(السالم إلى المؤدیة

 وأال واقعیین نكون أن یجب المنطقة، هذه في نحن: "قابوس السلطان بمقولة اإلیرانیة، العراقیة

 هذه إلیقاف نسعى أن یجب فأنه لذلك المستقبل، في علینا سلبیة آثار له تكون شیئاً  نفعل

 ذاتها، للحرب بالنسبة طرف ألي المیل كل نمیل أال یجب كما طرفیها، بین وللصلح الحرب،

 بالنسبة مرضٍ  حل إلى والوصول األزمة هذه من للخروج العراقي الشعب نساعد أن یجب ولكن

 لهم ما بأن إیران في جیراننا بإقناع نسعى أن ینبغي فأنه نفسه، الوقت وفي العراقي، للشعب

 حق فیه لهم لیس ما أما السلمیة، وبالطرق المشروعة بالطرق لهم یتحقق أن یمكن حق من

 التي الحرب هذه ویالت نتجنب أن نستطیع كي وموضوعیة، بعقالنیة الیه ینظروا أن یجب فأنه

 األهرام، صحیفة(إنهائها على الطرفین نساعد أن ویجب المسلمین، الشعبین على تنصب

20/1/1985.(  



 
 

99

 الخارجیة السیاسة علیها اعتمدت التي األساسیة والمرتكزات الثوابت تلك ضوء وفي

مانیة، ُ  علیها تسیر التي العریضة الخطوط تمثل التي األساسیة المبادئ من مجموعة تبلورت الع

مانیة السیاسة ُ   ): 22:2012الفتاح، عبد( كاآلتي وهي الخارجي، المجال في الع

 المتبادل واالحترام للغیر، للداخلیة الشؤون في التدخل وعدم الجوار حسن سیاسة انتهاج -1

 .والوطنیة للسیادة

 السالم لخدمة والدولیة اإلقلیمیة المنظمات دور ودعم الدولیة، واألعراف القوانین احترام -2

 .ودولیاً  إقلیمیاً  والتعاون واألمن

 العربي العالم تهم التي القضایا جانب إلى والوقوف العربیة، الدول مع العالقات تدعیم -3

 .المنطقة في الشامل السالم لتحقیق الجهد وبذل

 .الدولیة المحافل في اإلسالمیة الدول قضایا ومناصرة اإلسالمي، التعاون دعم -4

 .العادلة اإلفریقیة القضایا جانب إلى الوقوف -5

 .االنحیاز عدم سیاسة انتهاج -6

 .الصدیقة الدول كل مع ودیة عالقات إقامة -7

مانیة السیاسة أن ،ذلك كل خالل من والمالحظ ُ  والمصداقیة الهدوء من أساس على تقوم الع

 وتجسیر الثقة بناء على دائماً  والتركیز المعتركات، في الخوض دون والوقائیة الذات مع والصدق

 یعود بما المشتركة المصالح تحقیقو  السلبیات، وتالفي اإلیجابیة يالنواح إلى بالنظر المسافات

  ).40:2015البلیك،(اإلمكان قدر الشعوب على بالنفع

مانیة السیاسیة أن ،مفادها خالصة إلى التوصل یمكن تقدم ما كل ضوء فيو  ُ  في تعتمد الع

 تستند المبادئ وتلك إطارها، عن تخرج ال التي األساسیة المبادئ مجموعة على الخارجیة عالقتها
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 الفهم على أوالً  تعتمد فهي ،توجهاتها تحكم التي والمرتكزات الثوابت من عدد على مباشر بشكل

 من السیاسة تلك تنطلق ثم إطاره، في تقع الذي الجغرافي الموقع علیها یحتمه الذي للوضع الدقیق

 ذلك كان سواًء  الزمن، عبر المستمر التفاعل خالل من لها توفرت التي التاریخیة الخبرة عمق

 عبر معها تعاملت التي األخرى والمجتمعات والدول بینها أو ،الداخلیة مكوناتها بین التفاعل

 العروبة إلى باالنتماء االعتزاز ثابت على كبیر بشّكل تعتمد كما ،المتعاقبة التاریخیة المراحل

 العربیة والحقوق القضایا عن للدفاع أساساً  الخارجیة سیاستها ُعمان سلطنة تعد إذ واإلسالم؛

 ال وغایة قصوى أولویة هي الدولیین والسلم األمن على الحفاظ أن إلى اإلشارة وتجدر. واإلسالمیة

مانیة، الخارجیة السیاسیة نظر وجهة من بها التفریط یمكن ُ  إلى السعي أن من الرغم وعلى الع

عد المصالح تحقیق ُ  في األمن زعزعة في یتسبب ال أن یجب السعي ذلك أن إال مشروعًا؛ حقاً  ی

مانیة الخارجیة السیاسة فإن الثوابت لهذه وتتویجاً . والعالم المنطقة ُ  في أساساً  الواقعیة من تتخذ الع

 أو منها جزءاً  تكون التي القضایا من العدید إزاء اتجاهاتها وتحدید األخرى الدول مع عالقاتها بناء

  .مصالحها تالمس

 الثوابت تلك جمیع بین التوفیق صعوبة من الرغم وعلى ُعمان، سلطنة أن الباحث یرى وهنا

 كامب اتفاقیة بعد مصر مقاطعة من والموقف اإلیرانیة، العراقیة الحرب مثل القضایا، بعض في

 تلك إلى الواقعیة النظرة خالل من استطاعت أنها إال الیمن، في الحزم عاصفة من والموقف دیفید،

 على تعمل لم كما ناحیة، من مصالحها على تزال وما فیها حافظت مواقف تتخذ أن القضایا

  .ثانیة ناحیة من األخرى الدول بمصالح اإلضرار
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  الثاني المبحث

مانیة الخارجیة السیاسة صنع منظومة ُ   الع

 مصالحها تحقیق هو دولة ألیة الخارجیة السیاسة من األساسي الهدف أن المعلوم من

 على كبیر بشكل تعتمد فأنها الهدف، ذلك تحقیق وبغیة الدولي، المحیط في احتیاجاتها وتلبیة

 عملیة الحال بطبیعة وهي الخارجي، المجال في السیاسي القرار صناعة بها تتم التي العملیة

 في الرسمیة وغیر الرسمیة واألجهزة المؤسسات من عدد على یشتمل دقیق نظام على تعتمد منظمة

 تدفق وحریة التفاعل بدرجة یتجسد النظام فأن) دویتش كارل( إلیه یذهب لما ووفقاً . الدولة

 نظر وجهة من فالنظام. مناسبة سیاسیة قرارات التخاذ القرار صناع إلى ووصولها المعلومات

 انتقالها وسهولة وحریة المعلومات تدفق ضوء في مالئمة قرارات صناعة على القدرة هو دویتش،

  ).70:2010فهمي،(القرار صنع مراكز إلى

 إلى التطرق من بد ال الخارجیة، السیاسیة صناعة خاللها من یتم التي الطریقة فهم وبهدف

 أن من انطالقاً  وذلك الدراسة، محل الدولة في الخارجیة السیاسیة بصناعة تُعنى التي المنظومة

 استجابة وذلك النظام، داخل العناصر من مجموعة بین تنشأ تفاعل عملیة هي الخارجیة السیاسیة

  ).المخرجات( بـ یعرف ما التفاعل من العملیة تلك عن وینتج ،)المدخالت( یشّكل خارجي لحافز

 الخارجیة، السیاسة صنع عملیة لفهم إرشادیاً  نموذجاً ) بلومفیلد( یقدم اإلطار، هذا وفي

 السیاسة صنع عملیة أن تصور على النموذج هذا ویقوم العملیة، لتلك التركیبیة الطبیعة یوضح

  : )466:1998سلیم،(مراحل ثالث من یتألف" System" نسق في الخارجیة
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 المعلومات ونقل ،والمالحظات المعلومات جمع وتشمل ت،المدخال :األولى المرحلة 

 .الخارجیة السیاسة جهاز أفراد وتدریب والمخابرات،

 على تركز التي التحلیل وعملیة المعلومات، استعمال وتشمل القرارات، :الثانیة المرحلة 

 .البدیلة واالستراتیجیات األهداف

 والمتابعة والتنفیذ السیاسیة، الخیارات وتشمل المخرجات، :الثالثة المرحلة.  

 ضمنه تتم الذي الهیكل أو العام اإلطار معرفة الخارجیة السیاسة صنع كیفیة فهم ویتطلب

 ذلك علیها یشتمل التي المكونات بین العالقة ونمط طبیعة فهم وكذلك الخارجیة، السیاسیة صناعة

 والمؤسسات األجهزة بین العالقات ترتیب نمط الخارجیة السیاسة صنع بهیكل ویقصد. اإلطار

 في والمؤسسات األجهزة تلك من لكل النسبي الوزن وبالتحدید السیاسة، تلك صنع میدان في العاملة

  ). 453:1998نفسه، المصدر( الخارجیة السیاسة صیاغة

مانیة الخارجیة السیاسة عن الحدیث وعند ُ  على تقوم التي المنظومة إلى التطرق من البد الع

مانیة الخارجیة السیاسة صنع فعملیة صناعتها، ُ  مجموعة بین التفاعل من لعملیة محصلة هي الع

 من المبتغاة األهداف تحدید بها یناط التي والمؤسسات األجهزة من عدداً  تضم والتي العناصر، من

 اختالف من الرغم وعلى. لتحقیقها الالزمة واأللیات األدوات وتحدید الخارجي، السیاسي السلوك

 منها عنصر كل أن إال السیاسي، القرار صناعة منظومة عناصر من عنصر لكل النسبي الوزن

 إجمال ویمكن. المنظومة لتلك الكلیة الصورة تشكیل في عنه االستغناء یمكن وال مهماً  یعد

مانیة الخارجیة السیاسة صنع لمنظومة األساسیة المكونات   :یأتي كما وهي عناصر عدة في العُ
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 ،101/1996 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر للدولة، األساسي النظام وینص :الدولة رئیس -1

 ذاته المسلحة، للقوات األعلى والقائد الدولة رئیس هو السلطان" أن على) 41( رقم المادة في

 على والساهر الوطنیة الوحدة رمز وهو. مطاع وأمره واجب، واحترامه تمس، ال مصونة

 ". وحمایتها رعایتها

  :ومنها السلطان بها یقوم التي المهام على )42( المادة تنص كما

 ورعایة والخارجي، الداخلي أمنها وحمایة أراضیها، ووحدة البالد استقالل على المحافظة  .أ 

 . للدولة العامة السیاسة وتوجیه القانون، سیادة وكفالة وحریاتهم المواطنین حقوق

 أو أراضیها وحدة أو السلطنة سالمة یهدد خطر أي لمواجهة السریعة اإلجراءات اتخاذ   .ب 

 .مهامها أداء عن الدولة مؤسسات یعوق أو ومصالحه، شعبها أمن

 .الدولیة العالقات جمیع في األخرى الدول وتجاه الداخل، في الدولة تمثیل   .ج 

 .رئاسته یتولى من تعیین أو الوزراء مجلس رئاسة  .د 

صدار توقیعها في التفویض أو القانون ألحكام وفقاً  الدولیة واالتفاقیات المعاهدات توقیع  .ه   وإ

 .علیها التصدیق مراسیم

عفائهم الدولیة والمنظمات األخرى الدول لدى السیاسیین الممثلین تعیین  .و   مناصبهم، من وإ

 .لدیه والمنظمات الدول ممثلي اعتماد وقبول القانون یقررها التي واألوضاع للحدود وفقاً 

 یضطلع أنه للدولة، األساسي النظام بحسب السلطان یتوالها التي المهام من ویتضح

مانیة السیاسة توجیه في الرئیسي بالدور ُ  رئیس باعتباره والخارجي، الداخلي بشقیها وقیادتها الع

  .التنفیذیة السلطة ورئیس الدولة
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 ما إلى واستناداً  للدولة، األساسي بالنظام علیها المنصوص المهام تلك إلى وباإلضافة 

 الصالحیات من عدداً  یمارس السلطان فإن عرفًا؛ باعتباره العملي الواقع في علیه استقر

 التي الرسمیة الزیارات أبرزها ومن علیها، النص تتطلب ال التي الخارجیة، بالشؤون المتعلقة

. النزاعات وتسویة لفض أو معها، العالقات توطید بهدف الدولیة والمنظمات للدول بها یقوم

 الدبلوماسیة البعثات سحب خالل من الخارجیة السیاسة أیضاً  یوجه السلطان فإن وبالمقابل

 وأین متى یقرر من هو السلطان أن كما معها، العالقات وقطع األخرى والدول المنظمات لدى

 التكتالت إلى االنضمام یقرر من وهو الدولیة، المجامالت وقواعد ق،األخال قواعد تستخدم

  ).110:2007المشاقبة،(الدولیة واألحالف

مانیة السیاسة توجیه في قابوس السلطان به یضطلع الذي الدور تناول وسیتم ُ  عند أكبر بتفصیل الع

مانیة الخارجیة السیاسة صنع عملیة في السیاسي القائد دور عن الحدیث ُ  القادم، المبحث في ،الع

مانیة الخارجیة للسیاسة األول والصانع السیاسي القائد باعتباره ُ   .الع

مانیة، السیاسیة في بارز بدور الوزراء مجلس ویضطلع :الوزراء مجلس -2 ُ  معاون فهو الع

 عاتقه على وتقع. رئاستها السلطان یتولى التي السلطنة في التنفیذیة السلطة باعتباره للسلطان

 التي للدولة، األساسي النظام من) 43( المادة بموجب للدولة، العامة السیاسة وتنفیذ رسم

 ومجالس الوزراء مجلس وتنفیذها للدولة العامة السیاسة رسم في السلطان یعاون" تنص

 ".متخصصة

 خاص بوجه فیتولى للدولة، العامة السیاسة تنفیذ بها المنوط الهیئة الوزراء مجلس ویعد

 واالجتماعیة، والسیاسیة، االقتصادیة، األمور في السلطان جاللة إلى التوصیات رفع

  ).70:2016ُعمان، اإلعالم، وزارة(الحكومة تهم التي واإلداریة والتنفیذیة،
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 وتنفیذها للدولة العامة السیاسة رسم في الوزراء مجلس یتوالها التي المهام تحدید ویمكن

  ):111:2007المشاقبة،(یأتي بما للدولة األساسي النظام في جاء ما إلى استناداً 

 من القسم یتضمنه وبما األساسي، النظام من) 50( المادة علیه نصت ما وهو: الیمین قسم  .أ 

 المستویین على صالحیات من الوزراء مجلس إلى أوكل ما إلى واضحة إشارة یعد تعهدات

 أمام الوزراء مجلس مسؤولیة من كذلك) 52( المادة أكدته ما وهو. والخارجي الداخلي

 .للدولة العامة السیاسة تنفیذ عن فردیة مسؤولیة أو تضامنیة مسؤولیة كانت سواًء  السلطان،

 مما ذلك وغیر والدولیة اإلقلیمیة واالتفاقیات والمعاهدات، والمراسیم، التشریعات، تنفیذ   .ب 

 .الدولة به ألتزمت

 وزارة ضمنها ومن لواجباته أدائه ومتابعة للدولة اإلداري الجهاز سیر على اإلشراف   .ج 

 .والدبلوماسیة القنصلیة والبعثات الخارجیة

 إرادة على بناًء  الصالحیات الوزراء مجلس منح أمام مفتوحاً  الباب األساسي النظام ترك  .د 

 .القانون أحكام بمقتضى أو السلطان جاللة

 والسیاسیة االقتصادیة األوضاع على آثارها تنعكس التي الخارجیة القضایا في التدخل   .ه 

 .للدولة واالجتماعیة

 یتم ولم الوزراء مجلس بها یقوم التي المهام من عدد هناك سبق، ما إلى باإلضافة

 واالجتماعات المؤتمرات في المجلس أعضاء مشاركة ومنها األساسي، النظام في علیها النص

 اإلقلیمیة المنظمات وممثلي األخرى الدول وسفراء وزراء من الضیوف واستقبال الدولیة،

  .معها العالقات وترسیخ التعاون تعزیز إلى تهدف األخرى الدول إلى بزیارات والقیام والدولیة،
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 فعلى وبالتالي الوزراء، مجلس رئاسة یتولى قابوس السلطان أن إلى اإلشارة تجدر وهنا

 لیس الخارجیة السیاسیة صناعة یخص فیما الوزراء مجلس یؤدیه الذي الدور أن من الرغم

 في السلطان لجاللة یقدمه الذي العون في یتمثل األكبر دوره أن إال الكبیر؛ المحوري بالدور

 .التنفیذیة والسلطة الوزراء لمجلس رئیساً  باعتباره وتنفیذها، للدولة العامة السیاسات رسم

 نظام ویتبع ُعمان، سلطنة في التشریعیة السلطة یمثل الذي المجلس وهو :ُعمان مجلس -3

 من أعضائه تعیین یتم فاألول والشورى، الدولة مجلسي من ُعمان مجلس ویتكون الغرفتین،

 مجلس أعضاء عدد على أعضائه عدد یزید أن األحوال من حال بأي یجوز وال السلطان، قبل

 جلسات في المجلسین ویجتمع. المواطنین قبل من أعضائه انتخاب فیتم اآلخر أما الشورى،

 .الحاضرین األعضاء أصوات بأغلبیة توصیاته وتصدر السلطان، جاللة إلیها یدعو مشتركة

مانیة، الخبرات أفضل بین من الدولة مجلس أعضاء بتعیین السلطان ویقوم ُ  ویتم الع

 وكبار السابقون، والسفراء السابقون، الوزارات ووكالء الوزراء: اآلتیة الفئات بین من اختیارهم

 العلم مجال في والخبرة بالكفاءة لهم والمشهود المتقاعدون، الضباط وكبار السابقون، القضاة

 األعمال، ورجال واألعیان العلیا، والمعاهد والكلیات الجامعات وأساتذة والثقافة، واألدب

 عضواً  تعیینه السلطان جاللة یرى ومن للوطن، جلیلة خدمات أدت التي والشخصیات

 المواطنون ینتخب بینما). 116:2016ُعمان، اإلعالم، وزارة(السابقة الفئات غیر من بالمجلس

 على سكانها عدد یزید ال والیة كل تمثیل یتم بحیث الشورى، مجلس لعضویة والیاتهم ممثلي

 في فیمثلها ذلك على سكانها عدد یزید التي الوالیات أما واحد، بعضو ألف ثالثین) 30000(

  .أثنان عضوان المجلس
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 األساسي النظام إیاه منحه لما وفقاً  وتشریعیة، رقابیة بصالحیات ُعمان مجلس ویتمتع

 التي القوانین مشروعات ومناقشة القوانین، مشروعات اقتراح المجلس مهام أبرز فمن للدولة،

 وسیر الحكومة، تنفذها التي المشاریع تنفیذ متابعة عاتقه على یقع كما الوزراء، مجلس یقترحها

 تنص إذ لالستجواب؛ الخدمات وزراء من أي استدعاء الشورى لمجلس ویحق الحكومة، أعمال

 من األقل على عضواً  عشر خمسة من موقع طلب على بناًء  یجوز) "43(مكرراً ) 58( المادة

 بتجاوز المتعلقة األمور في الخدمات وزراء من أي استجواب الشورى مجلس أعضاء

 في إلیه یتوصل ما نتیجة ورفع المجلس قبل من ذلك ناقشةوم للقانون، بالمخالفة صالحیاتهم

 بالسیاسة تتعلق المجمل في الصالحیات هذه المالحظ ومن". السلطان جاللة إلى الشأن هذا

  .الداخلي المجال في للدولة العامة

 یتعلق ما حول الرأي إبداء في فتتركز الخارجیة، السیاسة في المجلس صالحیات أما

 إذ توقیعها؛ الحكومة تنوي التي واالجتماعیة االقتصادیة والمعاهدات االتفاقیات بمشروعات

 االتفاقیات مشروعات تحال: "على للدولة األساسي النظام من) 41(مكرراً ) 58( المادة تنص

 الشورى، مجلس إلى إلیها االنضمام أو إبرامها الحكومة تعتزم التي واالجتماعیة االقتصادیة

  ".مناسباً  یراه ما التخاذ الوزراء مجلس على بشأنها إلیه یتوصل ما وعرض مرئیاته إلبداء

 قد ُعمان في الشورى مجلس مسیرة أن من الرغم وعلى أنه إلى اإلشارة تجدر وهنا

، وصالحیاتها اختصاصاتها فیها توسعت عدیدة، بمراحل مرت  في كان آخرها ولعل تدریجیًا

نح حیث ،2011 عام  فیما دوره أن إال والرقابیة؛ التشریعیة الصالحیات من العدید المجلس مُ

، یزال ما الخارجیة السیاسة صناعة یخص  الدور على الحالي الوقت في یقتصر وهو محدودًا

 أن یجب: "الخارجیة السیاسة في المجلس دور حول قابوس السلطان فیقول. فقط االستشاري
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 ویجب أكثر، وعي إلى تحتاج الخارجیة السیاسة ألن بعد، الوقت یحن لم ألنه ،صریحاً  كونأ

 یكون أن قبل شیئاً  نعمل أو شیئاً  نفرض فال طبیعیة، األمور تكون وأن أكبر وعي یتوفر أن

  ).20/1/1985 ،المتحدة العربیة اإلمارات الخلیج، جریدة" (مهیأة والظروف مناسباً  الوقت

 ُعمان لمجلس السنوي لالنعقاد افتتاحه خالل السلطان أن نجد السیاق هذا وفي

 ذلك في بما للدولة العامة والسیاسات المجلس، علیها یسیر التي العریضة الخطوط یستعرض

مانیة المواقف ُ  وفي حیالها، السلطنة تنتهجها التي الخارجیة والسیاسة العالمیة، األحداث من الع

 الخارجیة السیاسة صنع یخص فیما مهماً  استشاریاً  دوراً  للمجلس أن إلى یشیر ما ذلك

مانیة، ُ   .األخرى المؤسسات بدور مقارنة محدوداً  یظل الدور ذلك أن إال الع

مانیة الشورى تجربة أن إلى اإلشارة من بد وال ُ ماني، التاریخي الموروث من نابعة الع ُ  الع

 والسیاسیة االجتماعیة الحیاة نواحي في فاعالً  دوراً  االستشاریة للمجالس كان التاریخ فعبر

مانیة ُ  للدولة، األساسي النظام من) 10( المادة من الثالثة الفقرة في ورد ما وهو كافة، الع

 تراث من نابعة صحیحة شورى دعائم لترسیخ صالحة أسس إرساء( السیاسیة بالمبادئ المتعلقة

 .)وأدواته العصر أسالیب من بالمفید آخذة بتاریخه، معتزة اإلسالمیة، وشریعته وقیمة الوطن

مانیة الشورى تجربة إلى قابوس السلطان جاللة یشیر اإلطار هذا وفي ُ  لم نحن: "بقوله الع

 آخر بلد تجربة نستورد فلن مفهومًا، یكون أن یجب الشيء هذا.. أبداً  آخر أحد تجربة نستورد

مانیة األصول من نابعة بحتة، ُعمانیة فالتجربة هنا، ونطبقها ُ   ).نفسه المصدر( "الع

 باعتبارها المسلحة القوات به تسهم الذي األثر یخفى وال :المخابرات وأجهزة المسلحة القوات -4

 الكثیر وهناك سیة،الدبلوما جانب إلى للدولة الخارجیة السیاسة لتنفیذ األساسیة األدوات أحد

 بلدانها سیاسة تنفیذ في المسلحة القوات به قامت الذي لدورل لها حصر ال التي األمثلة من
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 تنفیذ في األمریكیة القوات أدته الذي الدور هو ذلك على األبرز المثال ولعل الخارجیة،

 بالتحالفات یتعلق فیما وكذلك. والعراق أفغانستان مثل المناطق، من عدد في بلدها سیاسات

 دوراً  تشكل، زالت وما األحالف، تلك شكلت حیث أكثر، أو دولتین بین تقوم التي العسكریة

 بدورها عرفت التي األحالف تلك أبرز ولعل طویلة، فترات خالل العالمي النظام في بارزاً 

 .وارسو وحلف الناتو لحلف العسكري الدور جانب إلى السیاسي

مانیة المسلحة القوات بدور یتعلق وفیما ُ  تنفیذ في دورها أن إلى اإلشارة من بد فال الع

مانیة الخارجیة السیاسة ُ  للقوات العسكریة العقیدة طبیعة أن منها أسباب؛ لعدة وذلك محدود، الع

مانیة المسلحة ُ  ولم وسیادتها، السلطنة أمن عن بالدفاع ترتبط دفاعیة ألغراض مصممة الع

 أن ینبغي الغیر مع المشاكل حل بأن السلطنة إلیمان وكذلك هجومیة، قتالیة عقیدة على تبنى

  .العسكریة القوة استخدام عن بعیداً  والحوار التفاوض عبر یتم

مانیة المسلحة للقوات فإن ذلك، ومع ُ  عضویتها منها عدة، مناسبات في حضوراً  الع

 خالل من وكذلك. 1991عام الكویت تحریر حرب في ومشاركتها الجزیرة، درع قوات ضمن

 تقوم والتي الدول من للعدید المسلحة القوات مع المشتركة العسكریة التمارین في مشاركتها

مانیة السیاسة العالقات متانة عن التعبیر في مهم بدور ُ   .الدول تلك مع الع

مانیة، المخابرات أجهزة فأن المخابرات، أجهزة یخص وفیما ُ  المخابرات بأجهزة أسوة الع

مانیة، الخارجیة السیاسة صناعة في كبیر بشكل تسهم التي المؤسسات أحد تُعد العالم، في ُ  الع

 بها، القرار متخذ وتزوید المعلومات، جمع عن المسؤولة األجهزة أهم من أنها المعلوم فمن

 حتى أهم البعض یعدها بل الخارجیة، السیاسة صناعة عملیة في األكبر العبء علیها ویقع

 األمریكیة المخابرات جهاز مدیر ،)دونوفان ولیام الجنرال( فیقول ذاتها، الخارجیة السیاسة من
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 الخارجیة السیاسة أن: "االستراتیجیة الخدمات بمكتب والمعروف الثانیة، العالمیة الحرب أثناء

 واضحة إشارة في" علیه تُبنى التي المعلومات من األساس ذلك من أقوى تكون أن یمكنها ال

 السیاسیة مجال في المخابرات أجهزة تشكلها التي البالغة األهمیة إلى

  ).258:1971مقلد،(الخارجیة

 في بلدها لسیاسة األولى التنفیذیة األداة هي الخارجیة وزارة أن المعلوم من: الخارجیة وزارة  -5

 الخارجیة وزیر عاتق على ویقع الدولیة، العالقات في الدولة تمثل التي وهي الخارجي، المجال

 رئیس فیها یمارس التي الدول في تنفیذها أو الدولة، رئیس عن نیابة الخارجیة الشؤون إدارة

 .الدولیة والعالقات الخارجیة السیاسة إدارة الدولة

عد ُ  األعلى الرئیس هو ُعمان سلطنة في الخارجیة الشؤون عن المسؤول الوزیر وی

 ومنها والقنصلي، الدبلوماسي السلكین قانون بحسب عدیدة مهام ویتولى الدبلوماسیین، للممثلین

 االتفاقیات مشروعات وتحضیر األخرى، والدول السلطنة بین الروابط تقویة على العمل

جراء الدبلوماسیة، الوثائق على المحافظة على والعمل الدولیة، والمعاهدات  المحادثات وإ

  ).36:1996العبري،(والمفاوضات والزیارات والمؤتمرات الدبلوماسیة

مانیة الخارجیة للسیاسة الواضح الوجه الخارجیة وزارة وتشكل ُ  الدول مع العالقات في الع

مانیة، السیاسیة التوجهات عن لتعبیرا في األخرى، ُ  السیاسیة األحداث من ومواقفها الع

 المنظمات وفي السیاسیة والمؤتمرات المحافل في السلطنة تمثل التي وهي. والعالمیة اإلقلیمیة

  .والدولیة اإلقلیمیة
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 المؤسسات بین من وضوحاً  األكثر یعد الخارجیة وزارة به تقوم الذي الدور أن ویظهر

 الخارجیة وزیر لكون یعود ذلك ولعل للدولة، الخارجیة السیاسة صنع منظومة ضمن األخرى

 عن المسؤولة الدبلوماسیة األداة وهي الخارجیة، بالشؤون یتعلق فیما لبلده الرسمي الممثل هو

 كذلك تمارسه الذي الدور ینفي ال السیاسة تنفیذ في الدور ذلك ولكن الخارجیة، السیاسة تنفیذ

 القرار متخذ وتزوید المعلومات لجمع أداة فهي الخارجیة، السیاسة صناعة في الخارجیة وزارة

عانة السیاسي، القرار صناعة في تسهم مهمة استشاریة وأداة بها،   .القرار متخذ وإ

 السیاسة صناعة في ومهماً  أساسیاً  دوراً  والمستشارون الخبراء دور یعد :والمستشارون الخبراء -6

 في تعینه التي والخبرات باآلراء السیاسي القرار متخذ تزوید عاتقهم على ویقع للدول، الخارجیة

 ُعمان في السلطان ویحیط السیاسیة، القضایا لمعالجة المتاحة البدائل بین من األمثل اختیار

 .الدولیة والعالقات السیاسي المجال في الخبرة یمتلكون الذین المستشارین، من بعدد نفسه

 واألجهزة، المؤسسات من عدد صناعتها على یقوم الخارجیة السیاسة أن سبق مما ویتضح

 دور فیها یتعاظم التي األنظمة في وحتى السیاسي، النظام طبیعة بحسب منها كل دور ویتفاوت

 في تعینه التي المؤسسات من عدد هناك أن نجد الخارجیة، السیاسة صناعة في السیاسي القائد

  .السیاسة تلك بصنع وحده یقوم وال المهمة، تلك

 للسیاسة األول القائد هو السلطان أن من الرغم فعلى ُعمان، لسلطنة بالنسبة كذلك والحال

 صیاغة في األكبر اإلسهام صاحب وهو التنفیذیة، السلطة ورئیس الدولة رئیس باعتباره الخارجیة،

مانیة، الخارجیة السیاسة مالمح ُ  عدة على تقوم فیها الخارجیة السیاسة صنع عملیة أن إال الع

 السیاسة إخراج في متفاوتة بدرجات تسهم متكاملة، منظومة بینها فیما تشّكل وأجهزة مؤسسات

  .النهائیة بالصورة الخارجیة
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  الثالث المبحث

مانیة الخارجیة السیاسة صنع عملیة في السیاسي القائد أثر ُ   الع

 هذا ویتعاظم لبلده، الخارجیة السیاسة وتوجیه رسم في محوریاً  السیاسي القائد دور یعد

 عددٍ  عمل نتاج هي دولة ألي الخارجیة السیاسة أن من الرغم فعلى الثالث، العالم بلدان في الدور

 وفي القرار، متخذ عاتق على یقع األكبر الدور أن إال صناعتها، عن المسؤولة المؤسسات من

 یراها التي القرارات اتخاذ مسؤولیة عاتقه على تقع السیاسي القائد أو الزعیم فإن الثالث العالم بلدان

  .لبلده العلیا السیاسة أهداف لتحقیق مناسبة

 من علیها یترتب وما القرار، اتخاذ عملیة إلى التطرق الضروري من أنه الباحث یجد وهنا

 مدى أي إلى معرفة لنا یتسنى وبالتالي القرار، صنع عملیة عن والتطبیق، المعنى في اختالفات،

 یتخذها أن یمكن أو اتخذها، التي القرارات مع واتخاذه، القرار صنع عملیة أي العملیة، هذه تتماهى

  .ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة أهداف لتحقیق استجابته في قابوس السلطان

 اتخاذه في المؤثرة والعوامل القرار معنى:  

 تصور هو أو تحقیقه، أو بلوغه یراد ما لوضع مدرك تصور" بأنه القرار إلى یشار ما غالباً 

 قرار أو محدد، بدیل اختیار به فیقصد القرار اتخاذ أما. إلیها الوصول یراد مستقبلیة لحالة مدرك

 أهداف أو ما، هدف لتحقیق قبوالً  األكثر باعتباره متنافسة عدة وقرارات بدائل بین من محدد،

  ).75:2010فهمي،"(معینة

 التي المتاحة البدائل من عدد بین من األنسب اختیار هو القرار باتخاذ المقصود كان فإذا

 من سلسلة أمامه توضع القرار یتخذ من أن یعني ال ذلك فإن ؛نتائجها في الیقین بعدم تتسم



 
 

113

 القرار اتخاذ جوهر یكون وبذلك ،محدوداً  البدائل عدد یكون الخارجیة السیاسة في أنه إذ ؛البدائل

 مرتبط عملي أساس على إنما ،تجریدي أساس على لیس الممكنات من عدد بین االختیار هو

 بین من معقولة عمل صیغة إلى التوصل عموماً  القرار باتخاذ یقصد هذا علىو  .القائمة بالظروف

 غیر نتائج حدوث تفادي أو بعینها، أهداف تحقیق إلى ترمي القرارات كلف ،متنافسة بدائل عدة

  ).249:1971مقلد،(فیها مرغوب

 القراریة الوحدة أو لبلده، الخارجیة السیاسة توجیه في السیاسي القائد دور عن الحدیث وعند

 العملیتین بین الفرق إلى بدایةً  اإلشارة من بد ال الخارجي، السیاسي القرار اتخاذ عن المسؤولة

) القرار اتخاذ وعملیة الخارجیة، السیاسة صنع عملیة: (وهما الخارجیة السیاسیة بإنتاج المعنیتین

 في تتمثل بینهما الجوهریة الفوارق من جملة هناك أن إال مترابطتان، عملیتان أنهما من الرغم فعلى

  ):78.77:2010فهمي،(یأتي لما وفقاً  مستویات ثالثة

 القرار تكوین بآلیة القرار صنع عملیة تختص المستوى هذا ضمن: الوظیفي المستوى .1

 اتخاذ عملیة أما. تشكیله أو تكوینه في تسهم التي والمؤسسات األجهزة وظیفة أو وصیاغته،

 .تشّكله بعد واختیاره القرار انتقاء بآلیة تختص فإنها القرار

 جماعیاً  جهداً  تعكس مؤسساتیة بنیة نتاج القرار صنع عملیه تكون وفیه :البنیوي المستوى .2

 صنع عملیة في اختصاصها، بحسب منها، كل تسهم عدة ومؤسسات أجهزة فیه تشترك

 على یتربعون األشخاص من ضیقة مجموعة في تنحصر فإنها القرار اتخاذ عملیة أما. القرار

 أو القرارات، من مجموعة ضمن من معین قرار اتخاذ مسؤولیة تنحصر وغالباً . السلطة قمة

 .السیاسي القائد أو الزعیم هو واحد بشخص بدائل مجموعة بین من محدد بدیل ترجیح
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 اتخاذ عملیة على سابقة القرار صنع عملیة تكون المستوى هذا وفي :المرحلي المستوى .3

 امتداداً  تعد الثانیة والعملیة ،)القرار اتخاذ( للثانیة تمهد) القرار صنع( األولى إن إذ القرار؛

 .لها واستكماالً  لألولى

 المراحل من بعدد بدائل، عدة بین من بدیل اختیار عملیة أو القرار، اتخاذ عملیة وتمر

 تم الذي القرار تنفیذ إلى وصوالً  ،حیاله قرار اتخاذ یتطلب الذي حافزال نشأة من بدءاً  المتسلسلة

 النحو على القرار اتخاذ عملیة مراحل تحدید ویمكن. المتاحة البدائل ضمن من اختیاره

  :)476:1998سلیم،(اآلتي

 نقطة لیشكّ  ولكنه القرار، صانع إدراك عن مستقلة موضوعیة ظاهرة فالحافز :الحافز نشأة .1

  . القرار اتخاذ لعملیة البدایة

 یدرك لم فما ،القرار اتخاذ عملیة تبدأ لكي الحافز نشأة یكفي ال :للحافز القرار صانع إدراك  .2

 على تعتمد القرار اتخاذ عملیة فأن ؛وعلیه .تأثیر أي له یكون فلن الحافز هذا القرار صانع

 على تعتمد كما ،إلیه تصل التي المعلومات ودقة الخارجي، للحافز القرار صانع دراكإ

 .عنه تنتج التي التهدیدات أو القرار، لصانع الحافز ذلك یحملها التي األهداف

 عن البحث عملیة تبدأ الحافز إدراك مرحلة بعد :الحافز عن المعلومات جمع مرحلة .3

 التهدیدات أو الفرص أبعاد استیضاح هو العملیة هذه من والهدف به، المتعلقة المعلومات

 .المعلومات جمع في متخصصة ومؤسسات أجهزة بها تقاوم مهمة وهي ،الحافز خلقها التي

 التخاذ كأساس والمعلومات للحافز القرار صانع إدراك یكفي فال :المعلومات تفسیر مرحلة .4

 واضحة صورة إلى للوصول ببعضها وربطها وتقییمها المعلومات تلك تفسیر یتعین بل القرار



 
 

115

 أو المعلومات تلك یقبل قد ذلك ضوء ففي القرار لمتخذ العقائدي الدور یظهر وهنا. متكاملة

 مجاالً  تدع ال بحیث الوضوح شدیدة المعلومات تكن مالم صحیحة، كانت ولو حتى یرفضها

 .الذاتي للتصور

 والوصول حوله المعلومات وجمع الحافز تحدید بعد المرحلة هذه وتأتي :القرار اتخاذ مرحلة .5

 بین من بدیل اختیار یتم إذ المحتملة؛ أو القائمة والمخاطر المتاحة للفرص صحیح تقییم إلى

 والخسائر تحقیقها، المراد المنافع بین توازن عقالنیة عملیة خالل من ،مطروحة بدائل عدة

 .تكبدها الممكن من أو تجنبها، یفترض التي

 عملیة فإن عملي؛ وسط في وتتم والتفاعالت العناصر من عدد على تعتمد عملیة وكأي

 البدائل بین من معین بدیل انتقاء نحو دافعاً  تكون العوامل من بعدد تتأثر السیاسي القرار اتخاذ

  ):79.78:2010فهمي،(رئیسیة أبعاد ثالثة في المؤثرة العوامل هذه إجمال ویمكن المتاحة،

 اإلقلیمیة القوى مجموعة وتضم ومؤثراتها، وضغوطها وحقائقها أبعادها بكل: الخارجیة البیئة .1

 زاد كلما أنه والمالحظ. بشأنه قرار اتخاذ یراد الذي بالموقف عالقة لها والتي المؤثرة، والدولیة

 صانع مامأ المطروحة الخیارات وتناقصت التصرف مكانیاتإ قلت الخارجیة البیئة ضغط

 المنافع وتعاظمت الخیارات فرص زادت الخارجیة البیئة طو ضغ تقل كلما وبالعكس ،القرار

 .تحقیقها المراد

رثها الدولة بجغرافیة المتعلقة المعطیات كل تضم :الداخلیة البیئة .2  والحضاري، الفكري وإ

 السیاسي نظامها تركیب طبیعة إلى إضافة االقتصادي، وتطورها نموها ودرجة سكانها وعدد

 المصالح وجماعات السیاسیة واألحزاب المحلي العام والرأي السیاسیة وفلسفتها وأیدولوجیتها

 .القرار اتخاذ عملیة على تؤثر العوامل هذه كل إن إذ فیها، القرار صنع ومؤسسات
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 والعوامل الصفات تشمل التي السیكولوجیة العوامل وهي: السیاسي للزعیم الذاتي البعد .3

 القائد إدراك إن ،الشخصیة وتركیبته والمشاعر والمعتقدات القیم مثل القرار، لمتخذ الشخصیة

لى یتأثر بشأنه، قرار اتخاذ بصدد ویكون معه، یتعامل الذي الخارجي للحافز السیاسي  حد وإ

 االجتماعیة، تنشئته عوامل وكذلك بها، ویؤمن یحملها التي والمعتقدات القیم بمنظومة بعید،

 وتحزباته انحیازه ودرجة المسبقة، وتصوراته أفكاره وطبیعة السیاسیة، وخبرته ثقافته ومستوى

 لطبیعة وفقاً  الخارجیة البیئة معطیات مع یتعامل السیاسي القائد نإف هذا وعلى .الشخصیة

 . التاریخیة وتجربته ،والثقافیة النفسیة بنائه وعوامل ،الفكریة شخصیته مكونات

 مانیة الخارجیة السیاسة في قابوس للسلطان الفاعل الدور ُ  :الع

 أن نجد القرار، اتخاذ لعملیة بالنسبة السیاسي للقائد الشخصیة عامل أهمیة من وانطالقاً 

 البارز الدور عن بمعزل األحوال من حال بأي تناولها یمكن ال ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسیة

 أي وجود االستحالة من یكون یكاد بل سعید، بن قابوس السلطان في یتمثل الذي السیاسي للقائد

 شخصیة بعامل التأثر مالمح من قدراً  یحمل أن دون الخارجیة بالسیاسة یتعلق ُعماني موقف

  .قابوس السلطان

 یضطلع الذي المحوري الدور یظهر ُعمان سلطنة في السیاسي النظام طبیعة إلى وبالنظر

 العلیا السلطة هو شك بال فالسلطان" والخارجي، الداخلي الصعیدین على قابوس السلطان به

 بالمعنى كعاهل وهو القانون، هي كلمته إن. ومبجلة محترمة سلطة وهي البالد، في المطلقة

 أولئك من أكثر بجدیة، عاتقه على المسؤولیة یأخذ ولكنه نفسه، أمام فقط مسؤول للكلمة، األصلي

  ).22:1998أبودیة،" (للقانون یخضعون الذین
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 تركیبته خالل من یتجلى الخارجیة السیاسة رسم في السیاسي القائد دور لكون ونظراً 

 والتصورات والمعتقدات القیم ومنظومة االجتماعیة، وتنشئته الشخصیة، وصفاته السیكولوجیة،

 الخارجیة السیاسة على قابوس السلطان تأثیر مدى دراسة فإن إلیه، اإلشارة سبقت كما الشخصیة

مانیة، ُ  االجتماعیة، التنشئة: وهي أساسیة أبعاد ثالثة في تتجسد بشأنها، یتخذها التي والقرارات الع

  .الخارجیة السیاسة مجال في السیاسي القائد وعقائد الشخصیة، والصفات والمزایا

  ًجنوب ظفار محافظة في صاللة بمدینة قابوس السلطان ولد :والسیاسیة االجتماعیة التنشئة: أوال 

 بن سعید للسلطان الوحید االبن وهو ،1940/ نوفمبر/ 18 الموافق ،1359/ شوال/ 18 في ُعمان

عد تیمور، ُ  بن أحمد اإلمام من رأساً  ینحدر الذي والثامن البوسعید، أسرة من عشر الثاني السلطان وی

  .1744 عام في البوسعید لدولة األول المؤسس سعید

 درس كما صاللة، في السعیدیة المدرسة في االبتدائي تعلیمه الشاب السلطان تلقى وقد

. والده قبل من اختیارهم تم متخصصین أساتذة أیدي على والتاریخیة الدینیة والعلوم العربیة اللغة

 الخاصة المدارس إحدى في دراسته واصل حیث المتحدة المملكة إلى والده أرسله 1958 عام وفي

 حیث ،"هیرست سانت" الملكیة العسكریة باألكادیمیة 1960 عام في بعدها التحق ،"سافوك" في

 برتبة منها وتخرج العسكریة العلوم خاللها درس للتدریب، المقررة المدة وهي عامین، فیها أمضى

 االتحادیة ألمانیا في المرابط الكامیرون بفوج المسمى االسكتلندي بالفوج التحق ثم ،"ثان مالزم"

 المتحدة المملكة إلى أخرى مرة عاد بعدها العسكري، العمل خاللها مارس أشهر ستة لمدة آنذاك

 في استطالعیة بجولة بعدها قام. هناك المحلیة الحكومة في اإلدارة أسلوب في تدریباً  تلقى حیث

 اإلعالم، وزارة(1964 عام في ُعمان سلطنة إلى بعدها عاد أشهر، ثالثة استغرقت الدول من عدد

  ).1996/1996:76ُعمان،
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 حیث شخصیته تكوین في تالقها التي التنشئة دور إلى قابوس السلطان جاللة ویشیر

 النضج، مرحلة إلى یتقدم وهو الشاب على تؤثر التي المؤثرات من الكثیر بالطبع هناك: "یقول

 في األثر عظیم له بالدي، وثقافة وتاریخ دیني دراسة على والدي إصرار كان لحالتي وبالنسبة

، واإلنسانیة شعبي تجاه بمسؤولیاتي ووعي مداركي توسیع  التعلیم من استفدت وكذلك عمومًا

 السیاسیة األفكار قراءة من االستفادة من الفرصة لدي كان وأخیراً . الجندیة لحیاة وخضعت الغربي،

 عدة طوال واظبت أني غیري على میزتي وكانت... المشهورین العالم مفكري من للعدید والفلسفیة

 في بالطبع العالم، في المفكرین أبرز من للكثیر والفلسفیة السیاسیة المصنفات قراءة على سنین

 أمراً  ذاتها بحد كانت الموافقة عدم أن إال طرحوها، التي األفكار على موافقاً  أكن لم الحاالت بعض

 Middle East"(القضیة جوانب جمیع مراعاة بضرورة ولالعتراف الناجزة، آرائي لتطویر قیماً 

Policy، إلى إضافة قابوس، للسلطان والثقافیة الفكریة الجوانب أن نجد وهكذا). 1995/إبریل 

  .التاریخیة والتجربة الخبرة یمتلك سیاسیاً  قائداً  لیكون أهلته العسكري، والفن للعلم إتقانه

  ًأثر قابوس السلطان بها یتحلى التي الشخصیة للصفات كان :الشخصیة والصفات المزایا: ثانیا 

 للزعیم بالنسبة واالطالع للمعرفة البالغة األهمیة من الرغم فعلى الخارجیة، للسیاسة قیادته في بالغ

 صفات إلى مستندةً  تكن مالم ملموس واقع إلى تترجم أن یمكن ال المعرفة تلك أن إال السیاسي،

 ساهمت التي الصفات تلك أهم إلى اإلشارة ویمكن. الواقع أرض إلى ترجمتها في وبراعة شخصیة

 :اآلتي النحو على سیاسي كقائد تكوینه في

 شخصیة تناولوا الذین الكتاب قبل من اهتماماً  لقیت التي الصفات أبرز من :واالتزان الواقعیة .1

 ممن الكثیر كتابات في االنطباع هذا ورد فقد والعقالنیة، التوازن صفة كانت قابوس السلطان

 حاكم نهبأ وصف سیاسي، كقائد ومهاراته یة،الخارج السیاسة في والحصافة للتوازن أشاروا
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 اتخاذ طریقة والتعقل الحكمة كانت ولقد .ومعتدلة حصیفة لسیاسة عصري ومفكر موهوب

 الجید جانبه شيء لكل نأ أدرك إذ الوسطیة؛ إلى دفعه في ةالحكم هذه وساهمت قراراته،

 ).28:1998أبودیة،(وسطاً  طریقاً  یجد أن المرء على وأن الرديء، واآلخر

 مجال في مبدأ منها یتخذ والتي قابوس، السلطان بها یتحلى التي الخاصیة هذه وتتضح

 فقد العربیة، منطقتنا مستوى وعلى: "18/11/1982 بتاریخ قوله خالل من الخارجیة، العالقات

 بین التوازنات حقیقة فهم إلى المنطقة قادة ودعونا التعقل، سیاسة اتباع إلى الماضي في نادینا

 المصالح یحقق بما واتزان بحكمة معها التعامل ثم ومن الدولیة، واالقتصادیة السیاسیة القوى

 ما وصحة صدق األوسط الشرق في العام هذا أحداث أثبتت وقد العربیة، أمتنا لشعوب الحیویة

  ).2010/2011:158ُعمان، اإلعالم، وزارة"(إلیه دعونا

، وضوحاً  امالحكّ  أكثر من بأنه قابوس السلطان یوصف: والوضوح الصراحة .2  یعبر فهو وصراحًة

ُشار حیث مجاملة، دونو  وضوح بكل هآرائ عن  به یؤمن ما مع تنسجم العلنیة مواقفه" أن إلى ی

 للتصریحات نفسها المشكلة عن آخر وحدیث المغلقة بالغرف حدیث هدیل فلیس ،إلیه ویدعو

 الذي العربي عالمنا في التسجیل تستحق عربیة ظاهرة هذه ألیست. العلنیة واألحادیث الرسمیة

 ال بما غالباً  ویؤمنون به، یؤمنون ماال غالباً  یعلنون حكامه من عدیداً  أن إلى مآسیه معظم ترجع

 ).20/1/1985القاهرة، األهرام، جریدة( یعلنونه؟

 األحیان، بعض في الصراحة، تجلبها قد التي والصعوبات المتاعب من الرغم وعلى

 كصفة علیها یصر قابوس السلطان أن إال الخارجیة، السیاسة من بالمواقف یتعلق فیما وخاصة

 لي كان إذا: "اإلطار هذا في یقول حیث اآلخرین مع التعامل خالل یتخذه عمل ومنهاج أصیلة،

 نتوخى معامالتنا جمیع في وهنا الصراحة، طریق هي طریقنا إن: أقول فأنني الحقیقة أقول أن
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 إن.. المتاعب بعض لنا تجلب الصراحة هذه أن ولو صریحین، نكون وأن وندور، نلف أّال 

 أو العربیة الدول بقیة أن بمعنى هذا أقول وال وعمله، قوله في مخلصاً  یكون أن یجب اإلنسان

 حدود نتعدى أحیاناً  أننا المسألة ولكن أبدًا؛ واإلخالص الصراحة لدیهم لیست االخوة بقیة

 البالد صحیفة"(فیها ونعطي نأخذ أن بدون كلمتنا ونقول التقلیدیة، الدبلوماسیة

  ).7/1/1987السعودیة،

 یتوالها التي المهمات فقائمة المهام، من بالكثیر القیام السلطان عاتق على یقع: الجاد العمل .3

 البالط دیوان وزیر یقول منه، یومیة قرارات تقتضي التي األعمال حجم عن فكرة تعطي

 وأوراق وأوامر، مراسیم،( الوثائق من هائلة كمیات الجاللة صاحب أمام توضع: "السلطاني

 جاللته یمیز وما. ثالثة أو ثانیة لمرة المسائل بعض ویؤجل ،)الجوائز تقلید وشهادات اعتماد،

 والالفت. المطلوبة األولویة عطىفی االستعجال األمر اقتضى إذا لكنو  المتزن، القرار اتخاذ هو

 ویرسم اللغویة، األخطاء یصحح أنه حتى ،)الوثائق(تقریباً  منها واحدة كل على یؤشر أنه للنظر

 السلطان یسجل الحاالت معظم وفي توضیحها، ویطلب المفهومة غیر الكلمات حول دوائر

 ).314.313:2005بلیخانوف،"(التنفیذ متابعة وتجري الرسائل، على وأوامر تعلیمات

 العمل سوى له فلیس ،العمل ساعات على السلطان جاللة لدى الجدیة هذه وانعكست

 مجلس لترأسه ونظراً  مساًء، الثامنة الساعة في إال ینتهي وال صباحاً  التاسعة الساعة یبدأ الذي

 وقیل اللیل، من متأخر وقت إلى والمستشارین الوزراء مع مستمرة اجتماعات یعقد فهو الوزراء

 أدائه في وحیوي ثابت عزم وذو وكریم حكیم النادرین، العصر ملوك أكثر إنه: "فیه

  ).145:2007السعیدین،"(لعمله
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ُشار ما كثیراً  :والمتابعة المباشر اإلشراف .4  على به یقوم الذي العمل یحمل بأنه السلطان إلى ی

 فیها وصف لدرجة شيء، كل على بنفسه ویشرف األكمل، الوجه على به ویقوم الجد، محمل

 یتجول إذ ؛األسطوري البابا ذلك یفعل كان مثلما ویفعل ،)الخامس سستو( أنه وبییناألور  من

 لیرى مفاجئة بزیارات السلطان ویقوم شيء، كل على لالطمئنان حاشیة دون من متخفیاً  لیالً 

 ).32:1998أبودیة،(بنفسه العمل سیر

 أن یجب أنه من الرغم على عمل أي نتائج متابعة أهمیة إلى قابوس السلطان أشار وقد

: 3/11/1981 بتاریخ االستشاري المجلس أعضاء مخاطباً  قال عندما عمیقة، دراسة نتاج یكون

 أثبتت أن بعد والتطبیق، التفكیر في الواقعي أسلوبنا ونؤثر الطفرة، وأنظمة بمذاهب األخذ نرفض"

 العمل نمارس وحین. تامة وقناعة عمیقة دراسة بعد إال نخطو ال ونحن وجدواه، صحته مسیرتنا

  ).148: 2010ُعمان، اإلعالم، وزارة"(النتائج ونرى نراقب فأننا

 وكرروا الذكاء، جانب إلى الذوق صفة السلطان شخصیة عن المتحدثون ذكر: والذوق الذكاء .5

 أن كما نادر، وذكاء قویة شخصیة صاحب: "شخصیته وصف في مثالً  وجاء الصفة، هذه ذكر

مدح السلطان ُ  السلطان یعتبر: "الصفة هذه عن آخر لسان على وورد". المعمار في ذوقه ی

 ).145:2007السعیدین،"(جیرانه من أكثر الخارجیة بالشؤون یتعلق فیما سیاسي ذكاء ذا قابوس

 السلطان شخصیة تناولوا الذین الكتاب إلیها أشار التي األبرز هي الصفات هذه ولعل

ماني السیاسي الزعیم هویة مالمح تحدید في كبیر بشكل وأسهمت قابوس، ُ  شك بال وهي. الع

 اإلسالمي بالدین االعتزاز ومن بها، نشأ التي البیئة على المعتمد تكوینه صمیم من نابعة صفات

مانیة والحضارة والتاریخ ُ  من أفضل) بلیخانوف سیرجي( الروسي الكاتب یكون وقد. العربیة الع

ْجمل ُ  بمزید تدرك حتى شخصیاً  وتسمعه السلطان ترى أن ما: "یقول عندما قابوس السلطان صفات ی
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 من صفة تمارسه ما كل على تضفي الالمعة المبدعة الشخصیة فهذه. سیاسته طبیعة العمق من

 وعملیاته الشعب، مع للتواصل رائعة فصوالً  تشكل التي السنویة وجوالته. الخّالق النافذ اإلبداع

 وكذلك والجرأة، والدقة والقدرة الخفة بین لجمعها اإلعجاب؛ منتهى تثیر التي الخاطفة الحربیة

 ذلك كل الخارجیة، السیاسة في الدبلوماسي الحدس فاعلیة تجسد التي المدهشة ومرونته خطواته

  ).312:2005بلیخانوف،("والعمل الفعل إلى التواقة الثریة السلطان طبیعة یجسد

  ًماني السیاسي القائد نطلقا: الخارجیة السیاسة مجال في السیاسي القائد عقائد: ثالثا ُ  من الع

 والعربي، الخلیجي قلیمياإل اإلطار في وخاصة الخارجیة، السیاسة مع تعاطیه خالل ثابتة عقائد

مانیة الخارجیة السیاسة اتخذتها التي المواقف خالل من العقائد هذه على التعرف ویمكن ُ  اتجاه الع

 السیاسي القائد علیها ركز التي العقائد تلك أهم إلى اإلشارة ویمكن المنطقة، في األحداث من العدید

 : یأتي فیما متعددة، مناسبات في) قابوس السلطان(

 المطلة الدول ینب التعاون ضرورة إلى مبكر وقت منذ قابوس السلطان نتبها :اإلقلیمي التعاون -1

 فقد لذلك العالم، مستوى على المنطقة هذه بها تحظى التي لألهمیة نظراً  وذلك الخلیج؛ على

 التعاون لمنطلق كقاعدة متینة أسس إیجاد نحو األطراف الدول قبل من الجهود توحید إلى دعا

 .المنطقة في والتنمیة االستقرار تحقیق بهدف كافة المجاالت في

مانیة، والمسؤولیة الدور بحدود الواعي العمیق الفهم وبهذا المنطلق، هذا ومن ُ  الع

 فیها بما الخلیج، على المطلة الثمان الدول خارجیة وزراء لمؤتمر الرابعة الدورة مسقط استضافت

یران، العراق  في االجتماع على اتفقوا قد الدول تلك خارجیة وزراء وكان ،1976نوفمبر 25 في وإ

 عام منتصف اسطنبول في االسالمیة الدول خارجیة وزراء اجتماعات في مشاركتهم خالل مسقط

1976.  
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مانیة النظر وجهة قابوس السلطان حدد المؤتمر وأمام ُ  العمل بصیغة المؤمنة الواقعیة الع

 أسس وضع إلى بحاجة منطقتنا" أن على أكد حیث الخلیج؛ في األمن على للحفاظ الجماعي

 المجاالت في بینها فیما التعاون لمنطلق كقاعدة كافة المعنیة األطراف علیها تتفق وصلبة متینة

 أن... شعوبنا رفاهیة أجل من والتطور التنمیة من قدر أكبر وتأمین االستقرار بهدف كافة،

 دول بین للتعاون علیها متفق صیغة إلى للوصول التفاهم أهمیة على تؤكد ُعمان سلطنة

  ).105:2010ُعمان، اإلعالم، وزارة"(منطقتنا

 بسبب عملیة، نتائج عن یتمخض لم الثمان الدول خارجیة لوزراء االجتماع ذلك أن ومع

 وعدم السعودیة، العربیة والمملكة والعراق إیران من كل بین المتبادل والتنافس الشك رواسب

 الرؤیة بوضوح كشف المؤتمر أن إال الخلیج؛ في لألمن األساسي التهدید ماهیة على االتفاق

مانیة، ُ  العربیة الدول جمیع مع بالتعاون الخلیج في األمن لحفظ الجماعي للعمل واستعدادها الع

 باستمرار ُعمان سلطنة سعت الرؤیة هذه سیاق وفي). 275.274:2010الموافي،(علیه المطلة

 التعاون مجلس تأسیس عن أسفرت حتى الخلیج، دول مع مشتركة عمل لصیغة التوصل إلى

  .1981 عام في العربیة الخلیج لدول

 الخلیج لدول التعاون مجلس إطار ضمن المشترك الخلیجي بالعمل ُعمان سلطنة وتعتز

 وجود، نمط له المجلس أن: "یقول عندما القناعة هذه إلى قابوس السلطان ویشیر العربیة،

 تحت خصوصیاته على یحافظ أن عضو بلد كل على أن هناك ما وكل واتفاقات، ومرئیات

 الكثیر علیه معول التجمع هذا. المنطقة لمصالح مشتركاً  ربطاً  یحقق حتى سیادته، وعلى جناحه

 ثقافة تجذر ومع. الدور هذا أداء في مستمر أنه وأعتقد والصناعي، االقتصادي كالتكامل

 العالم فیه یتحدث الذي الوقت في العقد، هذا یكتمل أال یمكن وال. أهمیة المجلس سیزداد التعاون
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 أنها أعتقد وال مجزیة، ثروات ولدیها ومتآلفة، متجانسة دول ست هذه الدنیا، أصقاع كل في

 الكویتیة، السیاسة جریدة" (العالم كل العولمة فیه تجتاح وقت في بعضها عن ستتباعد

11/2/2006.(  

 التوجه هذا نتیجة وتظهر: المتبادل االحترام أساس على كافة العالم دول مع العالقات إقامة  -2

 دول مع طبیعیة عالقات إقامة على حرصه خالل من وذلك قابوس، السلطان قبل من واضحةً 

 إخراج عاتقة على السلطان وضع 1970 عام السلطنة في الحكم مقالید تولیه فمنذ كافة، العالم

 استعادت قد ُعمان كانت 1971 عام خریف ففي تعانیها، كانت التي العزلة حالة من البالد

 وفي العربیة، الدول جامعة في عضواً  أصبحت سبتمبر29 ففي الدولیة، األسرة في مكانتها

 الیمن عدا ما الدولیة األسرة بإجماع المتحدة لألمم العامة الجمعیة في عضواً  صارت أكتوبر7

 إلى وصل قد للسلطنة والقنصلي السیاسي التمثیل وكان إال 1975 عام یأت ولم. الجنوبي

 ).308:2013عرب،(العالم حول دولة ثالثین

 السوفیتي، االتحاد مع دبلوماسیة عالقات إقامة بعد التوجه هذا عن السلطان عبر وقد

 السیاسي القرار صانع عقائد صمیم من هي كافة العالم دول مع العالقات إقامة أن وأوضح

ماني، ُ  القرار في االستقاللیة حساب على لیست العالقات تلك مثل إقامة في الرغبة ولكن الع

مانیة، السیاسة سمات من أساسیة سمة تُعد التي السیاسي، التوجه وفي ُ  تقوم أن یجب بل الع

 أن نرید نحن: "1985 عام في صحفي مؤتمر خالل قال عندما المتبادل، االحترام مبدأ على

 أوالً  تكون أن یجب أسساً  هناك ولكن معها، عالقات لنا ویكون العالم شعوب كل نصادق

 على تقوم الخارجیة السلطنة وسیاسة معروفة، وهذه لنا، یده یمد أن یرید من لدى واضحة

 أن ترید وأبداً  دائماً  ُعمان أن شك وال.. الداخلیة، الشؤون في التدخل وعدم المتبادل االحترام
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 أنظر أن أرید أنني األوقات من وقت في قلت وأنا العالم، شعوب جمیع مع صداقة لها یكون

مان صداقة تربطه ال بلداً  أجد وال العالم خارطة إلى ُ  بتاریخ قابوس للسلطان صحفي مؤتمر"(بع

22/10/1985.(  

 قیادة مسؤولیة تولیه منذ قابوس السلطان حرص :الدولیة القوى مع العالقات في التوازن  -3

مانیة السیاسة ُ  عدم على الحرص من أساس على كافة الدولیة القوى مع العالقات إقامة على الع

 االستقطاب تبعات المنطقة تجنیب بهدف وذلك اآلخر؛ الطرف حساب على طرف إلى المیل

 .العالم في القوى اقطاب أحدى جانب الى

 یشّكل المنطقة في كبیرة واحدة قوة وجود أن قابوس السلطان رأى الباردة الحرب فخالل

ذا التوازن، عدم من حالة  عدم ینشئ هذا فإن المنطقة في كبیر وجود السوفیتي لالتحاد كان وإ

 وجود أن أعتقد أنا: "یقول حیث المتحدة، للوالیات تسهیالت السلطان أعطى فقد ولذلك توازن،

 أن وجدنا ولما توازن، عدم ینشئ األخرى القوى وجود وعدم المنطقة في العظمى القوى من قوة

 جریدة( "واحد جانب في تكون ال أن یجب الكفة أن رأینا المنطقة، في كبیر بحد الروس تواجد

  ).11/1/1986اإلمارات، الخلیج،

 عسكریة تسهیالت منح على اقتصر 1980 عام اتفاق أن إلى اإلشارة یجب وهنا

 یمكن ال مباشر تهدید وجود حال في وذلك ُعمانیة، وبموافقة الحاجة عند األمریكیة للقوات

مان ُ  تتیح وال ُعمان في المتحدة للوالیات قواعد أیة منح التسهیالت تتضمن وال بمفردها، رده لع

 عسكریة قواعد إقامة رفضه في جداً  واضحاً  قابوس السلطان كان وقد. فیها دائماً  وجوداً  لها

 ال أنا: "قال عندما المكان حول األجانب الجنود تجول رفض كما ُعمان، أرض على أمریكیة

ال شعبي أن أعتقد  یتجول ال أن حقهم من وأنه سیاسیة، ناحیة من األمر هذا قبول إلى میّ
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 لن أنا. الجنود لیس ولكن أخرى مرة زیارة في تأتي قد فالسفینة المكان، حول األجانب الجنود

 الدول لمواجهة هدفاً  أصبحت قد نفسك فأنت قواعد لدیك كان إذا... بقواعد أبداً  أسمح

  ).90:1998أبودیة،("العظمى للدول حرب ساحة تصبح أن لبالدنا نرید ال ونحن العظمى،

 حرصت ،1985 عام في السوفیتي االتحاد مع الدبلوماسیة العالقات إقامة بعد وحتى

 الشرقي القطبین مع تربطها التي العالقات في التوازن من كبیر بقدر االحتفاظ على السلطنة

 على وذلك األمریكیة، المتحدة الوالیات في والمتمثل والغربي السوفیتي، االتحاد في المتمثل

 شّكل الذي الجنوبي، للیمن األكبر الداعم هو ذلك قبل كان السوفیتي االتحاد أن من الرغم

 المسلحة التمرد لحركة دعمه خالل من العشرین القرن سبعینیات بدایة في السلطنة على اً خطر 

  .ظفار جبال في

مانیة الخارجیة السیاسة أن مفادها خالصة إلى التوصل یمكن الفصل هذا نهایة وفي ُ  الع

 الرغم وعلى األخرى، الدول مع تعاملها في منها تنطلق رئیسة ومبادئ أساسیة ثوابت على معتمدة

 للتحرك تسعى التي الدول األحیان؛ أغلب في تواجهها التي المصالح، تحقیق في الصعوبة من

 على الحفاظ بین توفّق أن استطاعت ُعمان سلطنة أن إال الدولیة؛ السیاسة في محددة ثوابت ضمن

 تلك ضوء وفي لنفسها، ورسمتها بها آمنت التي الثوابت في التفریط وعدم المصالح، من قدر

 علیها تسیر التي العریضة الخطوط تمثل التي األساسیة المبادئ من مجموعة تبلورت فقد الثوابت

مانیة السیاسة ُ   .الخارجي المجال في الع

مانیة الخارجیة السیاسة أن ویظهر ُ  من عدد على تعتمد منهجیة عملیة نتاج هي الع

 هذه أبرز ولعل لخارجیة،ا السیاسة صناعة عن المسؤولة الرسمیة وغیر الرسمیة المؤسسات

 والقوات ُعمان، ومجلس الوزراء، ومجلس السلطان، وهو الدولة رئیس:(في تتمثل المؤسسات
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 المؤسسات هذه فإن شك وبال). والخبراء والمستشارین الخارجیة، ووزارة المخابرات، وأجهزة المسلحة

 صناعة عملیة من األكبر الجزء ولكن الخارجیة، السیاسیة صنع عملیة في متفاوتة بدرجات تسهم

مانیة الخارجیة السیاسة ُ  للسلطة ورئیساً  للدولة رئیساً  لكونه قابوس؛ السلطان عاتق على یقع الع

  .المسلحة للقوات األعلى والقائد التنفیذیة،

 في األثر بالغ قابوس، السلطان في والمتمثل ُعمان، سلطنة في السیاسي للقائد أن كما

مانیة، الخارجیة السیاسة توجیه ُ  التي والمواقف المناسبات من العدید في السیاسة لتلك والمتتبع الع

 السیاسي، للقائد الشخصي التركیب مع تتسق أنها یجد المنطقة، في القضایا من الكثیر إزاء اتخذتها

 بیئة في عقائده إلى باإلضافة والسیاسیة، االجتماعیة وتنشئته السیاسي، للقائد الشخصیة فالصفات

مانیة، الخارجیة السیاسة توجیه في كبیر بشكل تسهم الخارجیة، السیاسیة مجال في العمل ُ  وذلك الع

  .الدراسة تناولتها التي العدیدة االمثلة خالل من یظهر ما

مانیة الخارجیة السیاسة أن إلى الباحث یخلص تقدم، ومما ُ  النظریة أبعادها بكل الع

مانیة، السیاسیة الهویة مالمح تحدید في تسهم والتطبیقیة ُ  السیاسة منها تنطلق التي الثوابت فإن الع

مانیة ُ  مؤسسات أن كما الوطنیة، هویتها مكونات على األساس في معتمدة الخارجي، سلوكها في الع

مانیة الخصوصیة من تستلهم السیاسة تلك صنع ُ  العوامل تظهر وأخیراً  عملها، ومسار طریق الع

ماني السیاسي للقائد الشخصیة ُ  والتي قابوس؛ للسلطان الشخصیة الهویة مالمح هي والتي الع

مانیة السیاسیة الهویة مالمح صیاغة في بدورها تنعكس ُ   .عام بشكل الع
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 الخامس الفصل

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر مستویات   العُ

 السیاسة صناعة على تأثیرها إغفال یمكن ال التي المهمة العوامل أحد الهویة عامل یعد

 عوامل على الخارجیة سیاستها مجال في تتبعه الذي السلوك یعتمد حیث دولة، ألیة الخارجیة

ً  تمسها تطورات أو أحداث أو معینة قضایا حیال توجهاتها تحدید في تؤثر عدیدة  تؤثر أو مباشرة

 ببقیة أسوة الهویة، عامل تأثیر أن من الرغم وعلى. والدولیة اإلقلیمیة البیئتین في مصالحها على

 بدرجات تأثیره یظهر مؤثراً  عامالً  یعد شك بال أنه إال الحاالت؛ جمیع في ثابت غیر العوامل،

  .طبیعتها على بناًء  حالة كل في متفاوتة،

 العوامل ضمن بارزاً  دوراً  الهویة عامل فیها یشّكل التي الدول من ُعمان سلطنة وتُعد

ماني السیاسي للشأن المتتبع یجد ما وغالباً  الخارجیة، سیاستها توجیه في المؤثرة األخرى ُ  أن الع

 شهدتها التي المفصلیة والتطورات السیاسیة األحداث مع تعاطیها خالل حریصة كانت السلطنة

مانیة السیاسیة الهویة( بمالمح وصفه یمكن ما على المنطقة ُ   ).الع

 الخارجیة السیاسة على الهویة عامل یتركه الذي األثر مستوى على الوقوف وبهدف

 على التعرف إلى الفصل هذا یسعى والدولیة، اإلقلیمیة الساحات مختلف على ُعمان لسلطنة

  :اآلتیة الثالثة المباحث خالل من تأثیره مستویات

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: األول المبحث ُ   .الخلیجي المستوى على الع

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: الثاني المبحث ُ   .العربي المستوى على الع

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر: الثالث المبحث ُ   .الدولي المستوى على الع
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  األول المبحث

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر   الخلیجي المستوى على العُ

مانیة، الخارجیة للسیاسة بالنسبة حضوراً  األكثر الخلیجیة الساحة تُعد ُ  من لها لما نظراً  الع

مانیة، الخارجیة السیاسة توجهات في ومستمر مباشر متبادل وتأثر تأثیر ُ  على یقتصر ال والذي الع

 الساحة اعتبار یمكن هنا ومن. كذلك الداخلي المستوى إلى یمتد بل للسیاسة، الخارجي المستوى

مانیة الخارجیة السیاسة مجال في للباحثین خصباً  مجاالً  الخلیجیة ُ   .بها والمهتمین الع

 على المطلة الدول مع المثلى العالقة أن إلى ،مبكر وقت منذو  ُعمان، سلطنة تنبهت وقد

 أرضیة إیجاد إلى سعت فقد لذلك والتعاون، الصداقة على تقوم التي تلك هي العربي الخلیج

 العالم، مستوى على المنطقة هذه بها تحظى التي لألهمیة نظراً  بینها؛ فیما الجماعي للعمل مشتركة

 لمنطلق قاعدة لتكون بینها، مشتركة أسس إلیجاد األطراف الدول بین الجهود توحید إلى سعت كما

 .المنطقة في والتنمیة االستقرار تحقیق بهدف كافة المجاالت یشمل تعاون

مانیة، والمسؤولیة الدور بحدود والواعي العمیق الفهم وبهذا المنطلق، هذا ومن ُ  الع

 تضم التي العربي، الخلیج على المطلة الدول خارجیة وزراء لمؤتمر الرابعة الدورة مسقط استضافت

 المتحدة، العربیة اإلمارات ودولة السعودیة، العربیة المملكة من كالً  ُعمان، سلطنة إلى باإلضافة

 اإلیرانیة، اإلسالمیة والجمهوریة العراق، وجمهوریة البحرین، ومملكة قطر، ودولة الكویت، ودولة

 في االجتماع على اتفقوا قد الثماني الدول تلك خارجیة وزراء وكان ،1976نوفمبر 25 بتاریخ وذلك

 اسطنبول في المنعقدة اإلسالمیة الدول خارجیة وزراء اجتماعات في مشاركتهم خالل مسقط

  .1976 عام منتصف
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مانیة النظر وجهة المؤتمر أمام قابوس السلطان أوضح وقد ُ  العمل بصیغة المؤمنة الع

 إلى بحاجة منطقتنا" أن على أكد حیث العربي، الخلیج في التعاون األمن على للحفاظ الجماعي

 في بینها فیما التعاون لمنطلق كقاعدة كافة المعنیة األطراف علیها یتفق وصلبة متینة أسس وضع

... شعوبنا رفاهیة أجل من والتطور التنمیة من قدر أكبر وتأمین االستقرار بهدف كافة، المجاالت

 دول بین للتعاون علیها متفق صیغة إلى للوصول التفاهم أهمیة على تؤكد ُعمان سلطنة أن

 لها یمهدان دائمین وأمناً  استقراراً  منطقتنا تشهد أن وشعباً  حكومة ُعمان سلطنة ویهم منطقتنا،

 هذه اجتماعاتكم من المرجوة واألهداف... األمام إلى عجلتها ودفع التنمیة دعائم لتثبیت السبیل

 شعوبنا مستوى لرفع المشتركة المصلحة أجل من دولنا بین المثمر للتعاون متینة ثابتة قواعد إرساء

 إلعالم،ا وزارة"(والرخاء واالستقرار األمن یسود حتى وثقافیاً  واجتماعیاً  اقتصادیاً 

  ).105:2010،106ُعمان،

 نتائج عن یتمخض لم المشاركة الثماني الدول خارجیة لوزراء االجتماع ذلك أن ومع

 العربیة والمملكة والعراق إیران بین المتبادل والتنافس الشك رواسب ظل في خاصة عملیة،

 المؤتمر أن إال العربي؛ الخلیج في لألمن الرئیسي التهدید ما تعریف على االتفاق وعدم السعودیة،

 جمیع مع بالتعاون الخلیج في األمن لحفظ الجماعي للعمل واستعدادها ُعمان رؤیة بوضوح كشف

یران علیه المطلة العربیة الدول  سلطنة سعت الرؤیة، هذه وضمن). 275.274:2010الموافي،(وإ

 باألحرف والتوقیع االتفاق تم حتى الخلیج، دول مع مشتركة عمل صیغة إیجاد إلى باستمرار ُعمان

 وزراء اجتماع خالل مسقط في العربیة الخلیج لدول التعاون لمجلس األساسي النظام على األولى

 الخلیج لدول التعاون مجلس تأسیس عن واإلعالن ،1981مارس في األعضاء الدول خارجیة

  .1981عام مایو 25 بتاریخ أبوظبي في الخلیجیة القمة خالل العربیة
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 الخلیجیة، الدول بین تفاهم صیغة إلى للوصول ُعمان سلطنة سعي أن إلى اإلشارة وتجدر

 في یهدف كان العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس بإنشاء المطاف نهایة في بالنجاح تكللت والتي

 التقلیدي المعنى على ذلك یقتصر ال ولكن المنطقة، في األمن یحفظ كیان إیجاد إلى األول المقام

 لألمن األوسع المعنى إلى یتعداه ولكن أهمیتها، من الرغم على العسكریة، بالقوة المتمثل لألمن

  .إلخ... والثقافي واالجتماعي، االقتصادي، األمن یشمل الذي

 التعاون مجلس في وبعضویتها الخلیجي، باالنتماء ُعمان سلطنة اعتزاز من الرغم وعلى

 وباألهداف له، المشّكلة العامة باألطر یلتزم أن یجب التعاون أن ترى أنها إال العربیة؛ الخلیج لدول

 نظرته حیث من الشعب، رغبات عن تولدت التي الداخلیة الشؤون في التدخل دون بها المنوط

 االستالب یعني ال قابوس السلطان جاللة منظور وفق معه، التعاون أو اآلخر، مع فالتعایش لذاته؛

مانیة الخارجیة السیاسة تمیز أساسیة سمة وهي. الذات خصوصیة عن التنازل أو ُ  تؤمن التي الع

 على الحفاظ مسألة إلى قابوس السلطان أشار وقد). 96:2015البلیك،(دائماً  وتؤكدها الذات بمبدأ

 إلى المنطقة، في تجذر التعاون مجلس: "قال عندما التعاون مجلس في عضو دولة كل خصوصیة

 أن عضو بلد كل على أن هنالك ما وكل واتفاقات، ومرئیات وجود نمط له المجلس أن جانب

 لمصالح مشتركاً  ربطاً  یحقق حتى سیادته، وعلى جناحه، تحت خصوصیاته على یحافظ

  ).11/2/2006 الكویتیة، السیاسة جریدة"(المنطقة

مانیة السیاسة مواقف بعض تفسیر یمكن الرؤیة هذه من وانطالقاً  ُ  األحداث من عدد إزاء الع

 في مهمة محطات اعتبارها یمكن والتي الخلیج، منطقة مستوى على السیاسیة والقضایا والتطورات

 یتعارض وال األساسیة، مبادئها مع یتفق وبما خصوصیتها، على اعتماداً  الخارجیة، سیاستها تفسیر

نیت التي الثوابت مع ُ مانیة الخارجیة السیاسة علیها ب ُ   :المحطات تلك أهم ومن. الع
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عد :1990 للكویت العراقي الغزو -1 ُ  التي السیاسیة األزمات أبرز إحدى إلى أدى الذي الحدث وی

 صبیحة كان فقد الخصوص، وجه على الخلیجیة والساحة عامة العربیة بالساحة عصفت

 لیس صدمة، بمثابة الكویت العراقیة القوات اجتاحت عندما 1990 عام أغسطس من الثاني

 سنوات لثمان للعراق الداعمین أكبر كانت التي أیضًا، الخلیج لدول بل فقط، العرب من للكثیر

 .1988-1980 من الفترة خالل اإلیرانیة العراقیة الحرب خالل

 التدخل عدم مبدأ دائماً  تبنت فقد ُعمان، لسلطنة صعباً  تحدیاً  الحادثة هذه شّكلت وقد

 الخالفات حل في أمالً  الحمیدة المساعي بذل حال في إال العربیة الدول بین النزاعات في

 مشتركة نفط حقول استخدام حول والكویت العراق بین نشأ الذي الخالف وفي. السلمیة بالطرق

 بعیدة ظلت ُعمان فإن اإلنتاج؛ من بمزید النفط سوق بإغراق للكویت عراقیة واتهامات بینهما،

 بین عدیدة ومستویات تشعبات ذات الكویتیة العراقیة العالقات وأن خاصة النزاع، هذا عن

  )299:2010الموافي،(الشقیقین والشعبین الدولتین

 السیاسة فیها أظهرت التي القضایا أبرز أحد الثانیة الخلیج حرب اعتبار ویمكن 

مانیة الخارجیة ُ  للعراق معارض بین العربیة المواقف انقسام ظل في ،االتزان من عالیة درجة الع

مانیة المسؤولیة من وزاد له، ومؤید ُ  السنویة للدورة السلطنة ترؤس خالل جاء الغزو أن الع

 الدول كل مع مفتوحة القنوات جمیع ُعمان أبقت فقد العربیة، الخلیج لدول التعاون لمجلس

 وكانت. الغزو من حاسماً  موقفاً  تتخذ لم التي تلك أو العراق، ساندت التي سواًء  العربیة

ماني الجهد خالصة ُ  التي للكیفیة المحددة األفكار من مجموعة بلورة عن أثمر أنه المتوازن الع

، حالً  تحقق أن یمكن  ولكنها الدولیة، القرارات مضمون عن تخرج ال أفكار وهي سلمیًا

  ).107:2015البلیك،(العراقیة المطالب لبعض نفسه الوقت في تستجیب
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 القرارات على یقوم لها سلمي حل إیجاد إلى ُعمان سلطنة دعت األزمة، بدایة ومنذ

: قال عندما ،18/11/1990بتاریخ له خطاب في قابوس السلطان علیه أكد ما وذلك الدولیة،

 التعایش بمبادئ اإلیمان على تقوم التي سیاستنا في االستمرار على جدید من الیوم نؤكد إننا"

 الجوار وحسن الوطنیة، السیادة لحقوق المتبادل واالحترام والشعوب، الدول جمیع بین السلمي

 هذه وفق دائماً  نعمل إننا.. للغیر الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم المتجاورة، الدول بین

اء بدور القیام على نحرص كما للجمیع، والتعاون الصداقة ید ونمد المبادئ،  الساحة على بنّ

 بالطرق الدول بین تنشأ التي والمشكالت القضایا جمیع حل إلى باستمرار وندعو الدولیة،

 یقوم الخلیج ألزمة سلمي حل إلى التوصل ضرورة على نؤكد فإننا المنطلق؛ هذا ومن السلمیة،

 اإلعالم، وزارة"(الشرعیة سلطتها الكویت دولة إلى ویعید الدولیة، القرارات على

  ).278:2010،279ُعمان،

براز الكویت مع ُعمان سلطنة وقوف من الرغم وعلى أنه إلى اإلشارة، تجدر وهنا  وإ

 الشرعیة السلطة عودة وضرورة عنه، التراجع یجب عدواناً  العراقي الغزو واعتبار لها، تأییدها

 الذي األمر" وهو العراق، مع عالقاتها تقطع لم نفسه الوقت وفي أنها إال الكویت؛ إلى والسیادة

 األسبق العراقي الرئیس من مبعوثاً  استقبلت التي الوحیدة الخلیجیة البوابة مسقط من جعل

 ثم الكویت، غزو بعد 6/8/1990 یوم السلطان جاللة إلى منه رسالة حامالً  حسین صدام

 أیضاً  مسقط خالل ومن ،15/8/1990 یوم قابوس السلطان إلى أخرى رسالة صدام أرسل

 ودولیة عربیة نظر وجهات ونقل الكویت من االنسحاب منه والطلب العراق مع الحوار جرى

  ).300:2010الموافي،"(العراق إلى
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لى  الخیار باعتباره ُعمان سلطنة علیه حافظت الذي الدبلوماسي الحراك جانب وإ

 فقد الخلیجیة، األزمة حل سبیل في النزاع أطراف بین السلمي الحوار إلى ودعوتها األول،

 وفاًء  وذلك الجزیرة، درع قوات إطار في الكویت تحریر حرب في العسكري بالجهد شاركت

 الخلیج لدول التعاون مجلس منظومة في عضواً  باعتبارها الكویت، اتجاه بالتزاماتها منها

  .العراق مع الدبلوماسیة عالقاتها فیه تقطع لم الذي الوقت في العربیة،

مانیة الخارجیة السیاسة ظلت الكویت، وتحریر الثانیة الخلیج حرب نهایة وبعد ُ  الع

 رغم الماضي، القرن في التسعینیات مطلع منذ العراق له تعرضت الذي للحصار معارضة

 طالت التي الحصار، سنوات امتداد على وحرصت. الدولي األمن مجلس لقرارات تأییدها

 خالل من معاناته وتخفیف عنه الحصار رفع أجل من السبل بكل العمل على العراقي الشعب

 في عضواً  كانت عندما ،1996 في إصداره في أسهمت الذي الغذاء مقابل النفط برنامج

مانیة السیاسة سلكت وبذلك الدولي، األمن مجلس ُ  ومراعاة والتعقل بالحكمة یتسم موقفاً  الع

 سالمة الالحقة التطورات أثبتت وقد. بعینها دولة إلى االنحیاز وعدم الدول جمیع مصلحة

مانیة التوجهات ُ   ).389:2007بوتشیش،(الخارجي المجال في الع

 السیاسة خاللها من تعاملت التي الطریقة إلى النظر خالل من یمكن أنه الباحث ویرى

مانیة ُ  وحتى 1990 أغسطس بدایة منذ للكویت العراقي الغزو في المتمثلة األزمة، مع الع

 أثر خاللها من یظهر مالحظات عدة إلى التوصل ،1991 فبرایر نهایة في الكویت تحریر

مانیة الخارجیة السیاسة بها اتسمت التي الخصوصیة ُ  األزمة، مع تعاطیها في واستقاللیتها الع

  :اآلتیة النقاط في المالحظات تلك إجمال ویمكن
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 وسلطتها سیادتها استرجاع في حقها ودعمت الكویت، دولة مع وقوفها ُعمان سلطنة أعلنت  .أ 

 .عنه التراجع یجب عدواناً  العراقي الغزو واعتبرت الشرعیة،

 الطرق خالل ومن الحوار عبر العربیین البلدین بین األزمة حل ضرورة إلى دعت  .ب 

 .الدولیة والقرارات لألعراف ووفقاً  السلمیة،

 التابعة الجزیرة، درع قوات ضمن الكویت تحریر حرب في العسكري بالجهد شاركت  .ج 

  .العربیة الخلیج لدول التعاون لمجلس

 الخلیجیة الدولة هي وكانت األزمة، فترة أثناء العراق مع الدبلوماسیة عالقاتها على حافظت  .د 

 من العدید إجراء من مكنها الذي األمر معه، العالقات تقطع لم التي الوحیدة

 .لها سلمي حل إلیجاد سعیاً  األزمة أطراف جمیع مع االتصاالت

 التخفیف في وساهمت الثانیة، الخلیج حرب بعد العراق على فُرض الذي الحصار عارضت  .ه 

 .الغذاء مقابل النفط برنامج في إسهامها خالل من العراقي الشعب معاناة من

 متسقة جاءت األزمة هذه خالل ُعمان سلطنة اتبعتها التي اإلجراءات فإن شك وبال

مانیة، الخارجیة للسیاسة األساسیة المبادئ مع ُ  علیها تحتم التي العربیة هویتها من والنابعة الع

 القوانین واحترام الحوار، طریق عن العربیتین الدولتین بین للنزاع سلمي حل إیجاد إلى السعي

مانیة القوات مشاركة بین الموازنة على العالیة القدرة إلى باإلضافة الدولیة، واألعراف ُ  في الع

 التي الوحیدة الخلیجیة الدولة هي ُعمان سلطنة فیه كانت الذي الوقت في الكویت تحریر حرب

 لمدى الواضحة الصورة عن ذلك في معبرة العراق، مع الدبلوماسیة العالقات على حافظت

  .السلطنة تتبعها التي المواقف في االتزان ودرجة السیاسیة الواقعیة
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ماني الموقف یعتبر :2013 الخلیجي االتحاد إنشاء إلى الدعوة من الموقف -2 ُ  الدعوة من الع

 النظر وجهات في االختالف فیها ظهر التي المحطات أهم أحد الخلیجي االتحاد إنشاء إلى

 وبخالف واضح، بشكل ُعمان سلطنة عبرت حیث األخرى؛ الخلیج دول من وعدد السلطنة بین

 االتحاد إنشاء من موقفها عن الخالفیة، القضایا عن التعبیر في تتبعها كانت التي العادة

 .علوي بن یوسف الخارجیة، الشؤون عن المسؤول وزیرها لسان على الخلیجي

 التعاون، مجلس في األعضاء الدول بین الخلیجي، االتحاد إلنشاء الدعوة بدایة وتعود

 ملك عبدالعزیز، بن عبداهللا الراحل الملك خاطب عندما ،2011 دیسمبر 19 تاریخ إلى

 األعلى للمجلس والثالثین الثانیة الدورة اجتماعات افتتاح خالل السعودیة، العربیة المملكة

 لقد: "بقوله المجلس دول زعماء الریاض، في المنعقدة العربیة، الخلیج لدول التعاون لمجلس

منا متنا التاریخ عّل  نفسه فسیجد ذلك یفعل ومن. اكتفینا ونقول واقعنا، عند نقف أال التجارب وعّل

 في االتحاد مرحلة إلى التعاون مرحلة نتجاوز أن الیوم منكم أطلب لذلك... القافلة آخر في

  .)6:2014صقر، بن"(الشر ویدفع الخیر یحقق واحد كیان

 األمن منتدى خالل وذلك االتحاد، لفكرة العلنیة معارضتها ُعمان سلطنة أبدت وقد

 تصریح في ،2013 دیسمبر 7 بتاریخ المنامة البحرینیة العاصمة في عقد الذي اإلقلیمي

 االتحاد مع لسنا نحن: "قال عندما) علوي بن یوسف( الخارجیة الشؤون عن المسؤول للوزیر

،  ذلك من خطوة على االتفاق في األقل على اآلخرین من رغبة هناك أن یبدو وال إطالقًا

 المنطقة من جزء فنحن االتحاد، حصل ما إذا ولكن عاتیة، ریاح بها تعصف فالمرحلة الشكل،

 صحیفة" (واضح اإلطار هذا في ُعمان فموقف. فیه طرفاً  نكون لن لكننا معه، وسنتعامل

  ).8/12/2013البحرینیة، الوسط
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ماني الرفض لیس المفاجأة أثار ما أن المؤكد ومن ُ  من الصدمة بقدر االتحاد، لفكرة الع

ماني الطرح حدة ُ  األخرى العربیة الخلیج دول اتجهت إذا باالنسحاب وتهدیدها المرة، هذه الع

 یكن لم األمر وهذا سابقًا، الموحدة الخلیجیة العملة موضوع عارضت قد فالسلطنة االتحاد، إلى

مانیة الدبلوماسیة من معهوداً  ُ  ولعل. الخارجیة السیاسة مع تعاطیها في بالهدوء اتسمت التي الع

 في حازمة تكون أن ُعمان آثرت حیث المرة، هذه المشروع طرح جدیة مع تتناسب الحدة هذه

 وربما ضوئه، في المشروع التقییم إعادة من األخرى األطراف تتمكن حتى موقفها عن التعبیر

 ،2011 عام في رفضه عن ُعمان تعبیر رغم المشروع، طرح إعادة على اإلصرار یكون

  .األولى المرة في مسموعاً  یكن لم صوتها أن تشعر جعلها

ماني الموقف فهم محاولة وعند ُ  على الوقوف من البد الخلیجي االتحاد مشروع من الع

  :أبرزها ولعل القرار، هذا خلف تقف التي األسباب من عدد

مانیة الخارجیة السیاسة  .أ  ُ  الدولیة الصراعات عن بالنفس النأي على مبنیة دائماً  كانت الع

 واإلیمان األخرین، شؤون في التدخل وعدم تعنیها، ال التي الصراعات وتجنب واإلقلیمیة،

 الخارجیة السیاسة مع بسهولة یتماهى أن یمكن ال النهج وهذا السلمیة، والحلول بالحوار

مان. الصدد هذا في الجوهریة اختالفاتها بین التوفیق یمكن ال التي أخرى، خلیجیة لدول ُ  فع

 واألمن الخلیجیة، الوحدة بدعوى اإلقلیمیة الصراعات إلى بجرها تسمح أن یمكن ال

 الملفات من حذراً  موقفاً  ُعمان سلطنة اتخذت المثال، سبیل فعلى. المشترك الخلیجي

 وقطر، السعودیة، من كل فیه تدخلت الذي الوقت في واللیبي، والسوري، المصري،

 غایاته یحقق أنه یرى بما كلٌ  الدول، تلك في النزاع أطراف على والتأثیر للضغط واإلمارات

 .)6:2014سعید،(مصالحه ویخدم
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 محاولة هو الفترة تلك في االتحاد فكرة طرح وراء یقف الذي األول السبب أن السلطنة ترى  .ب 

 دائمة والدول بینها النووي االتفاق إلى التوصل بوادر ظهور بعد وخاصة إلیران، للتصدي

 خارجي، هو االتحاد لمشروع الرئیسي المحرك أن أي وألمانیا، األمن مجلس في العضویة

 الشؤون عن المسؤول الوزیر عنه عبر يالذ األمر وهو .إیران لمواجهة حقیقته وفي

 لدول جدیدة أو أخرى ترتیبات هناك كانت إذا: "قال عندما ُعمان سلطنة في الخارجیة

 طرفاً  نكون ولن فیها، طرفاً  لسنا فنحن المستقبلیة، أو الموجودة الصراعات نتیجة الخلیج،

 مجلس داخل في ناإن ...والدولیة اإلقلیمیة الصراعات عن ننأى أن علینا ینبغي. ..فیها

 في الدخول أجل من الناس یتعسكر أن بالضرورة تعني ال القوة أن نعتقد وخارجه، التعاون

  ).8/12/2013لندن، الحیاة، صحیفة"(صراعات

ن وُعمان  مع تتفق ال أنها إال اإلیراني؛ التهدید حول األخرى الخلیج دول مع اتفقت وإ

 هو األمثل التعامل أن وترى التهدید، هذا مع التعامل في الدول تلك تنتهجه الذي األسلوب

بقاء إیران، مع جیدة عالقات على الحفاظ  هي األطراف جمیع مع مفتوحة التواصل قنوات وإ

  .وتحییده التهدید هذا احتواء خاللها من یمكن التي الوسیلة

 السیاسیة للشؤون السابق العام األمین نائب( المسكري سیف ذلك عن یعبر كما ُعمان، ترى  .ج 

 الكثیر هناك وأن ألوانه، سابق الوحدة مشروع أن" ،)العربیة الخلیج لدول التعاون لمجلس

 تتویجاً  االتحاد یكون أن المفترض فمن. إنجازها یتم ولم ذلك على السابقة الخطوات من

 إلى یهدف طویل مشوار یسبقها وأن كافة، المجاالت في التعاون من متكاملة لمنظومة

 بین والدستوریة السیاسیة والترتیبات واالجتماعیة، واالقتصادیة المالیة السیاسات مواءمة

 فشل إلى بالضرورة فسیؤدي بأسبابها األخذ دون النتیجة نحو القفز أما. األعضاء الدول
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 والخلیجي الوطني الصعیدین على فادحة خسائر من ذلك یعنیه بما المشروع،

 .)7:2014سعید،"(المشترك

 منظومة بناء في الخلیجي التعاون مجلس فشل: "بقوله ذلك عن علوي ابن عبر وقد

 أي التعاون، مجلس مرتكزات أهم على االتفاق من نتمكن لم ألننا... حقیقیة اقتصادیة

 األحداث تتسارع وعندما للمستقبل، األمر نترك دائماً  كنا أننا والسبب... االقتصادي اإلطار

  ).8/12/2013لندن، الحیاة صحیفة("المشترك العمل وأنماط أنواع بحث في نبدأ

 الداخلیة، الملفات من عدد حول التعاون مجلس في األعضاء الدول بین المتزایدة الخالفات  .د 

 على مثال وأبرز ونجاحه؛ اتحاد قیام تصور الصعب من تجعل والتي اإلقلیمیة، والقضایا

 كما واللیبي، المصري الملفین في تدخالتها في األعضاء الدول بین التوجهات تعارض ذلك

 أسباب لعدة فشل تعاوني مشروع على مثال إال هو ما الموحدة الخلیجیة العملة مشروع أن

 .الخلیجي المركزي البنك مقر حول والسعودیة اإلمارات بین الخالف أهمها

مانیة النظر وجهة على یدلل وما ُ  االتحاد، إلى لالنتقال التوقیت مناسبة عدم في الع

 الخالفات تلك أن هو الحل، إلى سبیالً  تجد أن بد ال الخلیجیة الدول بین الخالفات وأن

 العربیة المملكة من كل سفراء سحب أزمة خالل صورها أبرز في وظهرت تفاقمت،

 ،2014 مارس في قطر من البحرین ومملكة المتحدة، العربیة اإلمارات ودولة السعودیة،

ماني، الموقف من فقط أشهر ثالثة بعد ُ  بین كاملة قطیعة إلى تطور الذي األمر وهو الع

  .2017 عام من یونیو شهر في وقطر الثالث الدول
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مانیة الخشیة  .ه  ُ  تكون أن المستبعد من فلیس وقراراتها، سیادتها على السعودي النفوذ من الع

 ما اندالع ذلك في بما المضطربة، اإلقلیمیة الظروف توظیف في فكرت قد السعودیة القیادة

 كي والعربي، الخلیجي الشأن في اإلیراني التدخل من المزید واحتماالت بالثورات، یسمى

 التنسیق من مزید نحو التعاون مجلس في معها الشریكة الصغیرة الخلیج دول تدفع

 أقرب أن في شك وال. المباشرة السعودیة القیادة تحت والعسكري، واألمني، السیاسي،

 یعطي كونفدرالي سیاسي اتحاد هو الذي الخلیجي، االتحاد إلى الدعوة هو ذلك إلى الطرق

 والسیاسي والدفاعي، األمني، الشأن في حالیاً  قائم هو مما أكبر قیادیاً  دوراً  الریاض

 أو الفدرالي االتحاد طور إلى حالیاً  بالمرونة یتصف الذي التعاون نقل خالل من الخلیجي،

 الذاتیة بالمصلحة التفكیر، هذا بمثل یفكر الریاض في القرار صانع كان وربما. الكونفدرالي

. الخلیجي البیت ضمن الكبرى الشقیقة بحسبانها وترسیخه، المملكة موقع لتعزیز الخاصة

 إعالن إلى ُعمان بسلطنة دفع الذي هو السعودیة الهیمنة هاجس یكون أن بمستبعد ولیس

 أخرى، خلیجیة دوالً  دفع الذي أیضاً  هو وربما الخلیجي، االتحاد لمشروع التام رفضها

 .)9:2014عبداهللا،(واضح بتردد ولكن به، الترحیب إلى كاإلمارات،

 والحرص هویتها، على الحفاظ في ُعمان ورغبة السعودیة، الهیمنة من التخوف ولعل

 األكثر الدافع هو الخارجیة، السیاسة مجال في بها الخاصة األساسیة السمات على

 تبني یعني شك بال إلیه االنضمام ألن االتحاد، فكرة رفض في للسلطنة بالنسبة حساسیة

مانیة، الهویة عن عوضاً  الجدیدة، الخلیجیة الهویة ُ  الهیمنة للسعودیة ستكون والتي الع

 مجلس منظومة في األخرى الدول بین نفوذاً  واألكثر األكبر الدولة لكونها علیها األكیدة

  .العربیة الخلیج لدول التعاون
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ماني، الموقف أن بالذكر، الجدیر ُ  االتحاد إنشاء یعارض ال اإلشارة، سبقت كما الع

 المسؤول الوزیر علوي، بن یوسف عنه عبر ما وذلك منه، جزءاً  یكون أن یرفض بل الخلیجي،

: قال عندما اللندنیة الحیاة لصحیفة تصریح في ُعمان، سلطنة في الخارجیة الشؤون عن

 قرارات ألن نمنعه، أن إمكاننا في أن مع االتحاد، نمنع ال ألننا سلبي، ولیس إیجابي موقفنا"

 جزءاً  نكون ولن فیه، عضواً  نكون لن االتحاد، أقاموا إذا...باإلجماع تبنیها یتم التعاون مجلس

  ).8/12/2013لندن، الحیاة صحیفة"(منه

ماني الموقف أن كذلك، إلیه اإلشارة تجدر ومما ُ  هو الخلیجي االتحاد فكرة من الع

ماني القرار صانع لدى ثابت موقف ُ ، ولیس الع  الرؤیة عن قابوس السلطان عبر فقد جدیدًا

مانیة ُ مانیة الرؤیة: "قال عندما 1986 عام في العربیة الخلیج لدول التعاون لمجلس الع ُ  هي الع

 اسمه شيء إلى ذلك بعد یتطور إنما.. اتحاداً  ولیس للتعاون هو المجلس للمجلس، نفسه االسم

  ).96:2015البلیك،"(وحدة

ماني الموقف أن یظهر تقدم ومما ُ  الرؤیة عن معبراً  جاء الخلیجي االتحاد من الع

مانیة، ُ  في منهجاً  والصراحة الوضوح من تتخذ التي السیاسیة، هویتها سمات مع ومتسقاً  الع

 ترغب ال أنها في والمتمثلة وضوح، بكل نظرها وجهة عن عبرت فقد لذلك الدولیة، عالقاتها

 تقبل وال خارجي، طرف ضد موجهةً  إلیه الدعوة كان إذا وخاصة االتحاد، من جزءاً  تكون أن

 بعض تدخل ظل في خصوصاً  المنطقة، صراعات من صراع أي في طرفاً  لتكون جرها یتم أن

 في األطراف من لعدد ودعمها اإلقلیمیة، الملفات من عدد في المجلس في األعضاء الدول

 السیاسیة، وخصوصیتها بهویتها االحتفاظ على حریصة أنها كما المنطقة، نزاعات من العدید

  .الخارجیة سیاستها علیها بنت التي مبادئها في المتمثلة
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ماني الموقف -3 ُ  الملفات أهم أحد بأنها الیمنیة األزمة إلى یشار: 2015 الیمنیة األزمة من الع

 وفي األخرى، الخلیجیة والدول ُعمان سلطنة بین النظر وجهات في اختالفاً  شهدت التي

 مع الطرفین كال بها تعامل التي الطریقة الختالف نظراً  السعودیة؛ العربیة المملكة مقدمتها

 .لها حل إیجاد سبیل في األزمة

 ضد مسلح بحراك) الحوثیین( اهللا أنصار جماعة قیام إلى الیمنیة األزمة أسباب وتعود

 21 في صنعاء على الحوثي جماعة سیطرة إلى أدت هادي، منصور عبدربه الرئیس حكومة

 على بناًء  جاء الذي ،"والشراكة السلم" باتفاق عرف فیما لشروطهم وفرضهم ،2014سبتمبر

 القوى له وانصاعت الحوثیین، مع) عمر بن جمال( الیمن إلى السابق األممي المبعوث اتفاق

  ).152:2017باذیب،(االمتناع أو بالرفض سواًء  الرأي، إبداء دون هادي والرئیس السیاسیة

 استجابةً  وذلك الیمن، في العسكري بالتدخل قراراً  السعودیة العربیة المملكة اتخذت

 إطار في وذلك الحوثیین، ومواجهة یمثلها، التي الشرعیة إعادة بحجة هادي، الرئیس لدعوة

 بقیادة 2015 مارس 26 في العملیات وبدأت). الحزم عاصفة( علیها أطلق عسكریة عملیة

 الحوثیین، توسع إیقاف بحجة دول، عشر من تحالف ومشاركة السعودیة العربیة المملكة

یقاف جبارهم لدعمهم، اإلیراني التدخل وإ  القوى كل مع المفاوضات طاولة على الجلوس على وإ

  ).139:2015موسى،(الیمنیة للمشكالت وشامل كامل حل إلیجاد الوطنیة

ماني الموقف كان المقابل وفي ُ  وأن یمني، داخلي شأن هو الیمن في یحصل ما أن الع

 فقد لذلك الیمنیین، األزمة أطراف جمیع بین الحوار عبر عن یأتي الیمنیة لألزمة األمثل الحل

 الیمن في العسكریة التحالف عملیات في تشارك لم التي الوحیدة الخلیجیة الدولة السلطنة كانت

  ".الحزم عاصفة" مسمى تحت
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مانیة، النظر لوجهة وتبعاً  ُ  یوجد وال داخلیًا، الیمن في الصراع أن السلطنة اعتبرت الع

 العربیة، الخلیج لدول التعاون مجلس دول من دولة على خارجي اعتداء على محدد مؤشر

" الحزم عاصفة" ضمن السعودیة بقیادة العربي التحالف في للمشاركة یدفعها الذي النحو على

 في داخلي صراع أي في طرفاً  تكون أن ُعمان سلطنة ترید ال حیث الشرعیة، السلطة الستعادة

 دول من دولة على خارجي اعتداء حدوث حالة في فقط تنحصر ومشاركتها أخرى، دولة

 ،1990 أغسطس 2 في للكویت العراق احتالل حالة في حدث كما الخلیجي، التعاون مجلس

 درع في المشتركة العسكریة القوة من جزء إنها حیث الخلیجي، التزامها علیها یحتمه ما وذلك

 وبصفة األخرى، الخلیج دول لموقف مغایرة لرؤیة ُعمان سلطنة تبنى یظهر كما. الجزیرة

 من لسفارتها نقلها عدم في الیمنیة، باألزمة یتعلق فیما السعودیة، العربیة المملكة خاصة

  ).2015،312:2016العربي االستراتیجي التقریر(عدن إلى صنعاء العاصمة

 سیاستها علیها تقوم التي األساسیة المبادئ أهم من انطالقاً  موقفها السلطنة وتبرر

 وعدم اآلخر، الطرف حساب على طرف ألي االنحیاز عدم مبدأ في والمتمثلة الخارجیة،

 الجغرافیا واقع من الیمن ألزمة تنظر أنها كما األخرى، للدول الداخلیة الشؤون في التدخل

ل مكوناته، بجمیع الیمن، أن وترى األخویة، والروابط المشتركة، . للسلطنة استراتیجیاً  عمقاً  یمّث

 الیمنیة، األزمة في المتنازعة األطراف جمیع من واحدة مسافة على الوقوف تفّضل فأنها لذلك

 تعده ما في االنخراط من بدالً  وطنها، لمصلحة بینها فیما الحوار بفكرة القبول على وحثها

 على المتناحرة الفصائل بین السیاسیة الفوضى إشاعة إلى إال یؤدي لن" مفتعالً  صراعاً "

  ).11:2015السیاسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز(السلطة
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 السید( عنه عبر لما وفقاً  وذلك الیمن، في الشرعیة للسلطة دعمها من الرغم وعلى

 القمة في الدولي، والتعاون العالقات لشؤون الوزراء رئیس نائب) سعید آل طارق بن أسعد

 ُعمان سلطنة استطاعت فقد ،2015 مارس 28 في بمصر الشیخ شرم في عقدت التي العربیة

 من واحدة مسافة على لوقوفها نظراً  الیمن، في النزاع أطراف بین النزیه الوسیط دور تلعب أن

 إطالق وقف ضرورة إلى األزمة بدایة منذ دعت وقد. المتخاصمین ثقة أكسبها مما الجمیع،

 المصلحة أجل من الحوار، طریق عن بینها فیما الخالفات وحل األطراف، جمیع بین النار

  .الضیقة الحزبیة المصالح عن واالبتعاد العامة، الوطنیة

 ففي الحزم؛ عاصفة عملیات في السلطنة مشاركة عدم غریباً  یكن لم ذلك، على وبناًء 

 في الخارجیة الشؤون عن المسؤول للوزیر ،2015 إبریل 21 بتاریخ إعالمیة تصریحات

 عدم في السلطنة علیها ارتكزت أسساً  هناك إن: "یقول) علوي بن یوسف( ُعمان سلطنة

 إال تحل ال الخالفات أن أساس على تقوم األسس هذه وأن الحزم، عاصفة في المشاركة

 سلطنة إن... الحوار استكمال بعد إال آخر أسلوب الستخدام یدعو ما هناك یوجد وال بالسلم،

 وجود إلى باإلضافة الحرب، هذه في اشتركت أنها عنها التاریخ یكتب أن ترید ال ُعمان

 مشاركة دون حالت والتي والیمن، ُعمان في المواطنین بین المشتركة الجیاشة المشاعر

  ).2015،312:2016العربي االستراتیجي التقریر"(الحرب هذه في السلطنة

مانیة الخارجیة السیاسة اتخذته الذي الموقف أن إلیه، اإلشارة تجدر ومما ُ  من الع

 إلى االنحیاز عدم في المتمثل وهو السلبي، ولیس اإلیجابي الحیاد موقف هو الیمنیة األزمة

 جزءاً  ویكون األزمة، لحل للمساعدة فیه تسعى الذي الوقت في النزاع، أطراف من طرف أي

  .المتنازعة األطراف نظر وجهات بین والتقریب الحوار، إلى الدعوة عبر الحل، من
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 مختلفة، محاور على أدواراً  لألزمة األول الیوم منذ ُعمان سلطنة لعبت هذا وعلى

، السیاسي المستوى وعلى  لقاءات لعقد وصالح الحوثي جماعتي من قیادات واستقبلت تحدیدًا

 التهدئة، جهود إدارة على القدرة ُعمان منح ما وهذا. الدولیین والمسؤولین الوسطاء مختلف مع

 تسویة في اإلسهام شأنها من والتي األطراف، جمیع مع مفتوحة االتصال قنوات على واإلبقاء

 جانب إلى بالضرورة سیكون طرف جانب التزام أن ُعمان فیه ترى الذي الوقت في األزمات

 المتنازعة، األطراف بین الوسیط دور تلعب أن دائماً  تفضل كانت هذا وعلى اآلخر، الطرف

 بالمشاركة الحوثیین إقناع مسار في التقدم بعض مسقط لقاءات حققت فقد هذا على وتأكیداً 

  ).153:2017باذیب،(الشرعیة الحكومة وفد مع وتشاوریة تفاوضیة جوالت في

مانیة الخارجیة السیاسیة أن مفادها خالصة إلى التوصل یمكن تقدم ما ضوء وفي ُ  الع

 بنت التي األساسیة مبادئها من الخلیجي المستوى على واألزمات المواقف، مع تعاطیها في تنطلق

 والوقوف األخرى، للدول الداخلیة الشؤون في التدخل عدم في والمتمثلة. الخارجیة سیاستها علیها

 عن الخالفات حل إلى والدعوة طرف، أي إلى األزمات خالل االنحیاز ورفض الدول، سیادة مع

 سیاسة إلى االنجرار ورفض السیاسیة، باالستقاللیة والتمسك السلمیة، والطرق الحوار طریق

  .السیاسة هویتها مع وتتسق ثوابتها على ترتكز التي المبادئ وهي العسكریة، والتحالفات المحاور

 انتقادات من األحیان، بعض في ُعمان، سلطنة واجهته مما الرغم وعلى أنه والمالحظ،

 مع التعامل في الثابتة المواقف تلك على حافظت أنها إال الخلیجیة الساحة على مواقفها بسبب

 إلى منحازة تكون أن من بدالً  حلها، سبیل من دافعاً  طرفاً  تكون أن واختارت بدایتها، منذ األزمات

مانیة، الخارجیة للسیاسة األساسیة المبادئ مع یتسق ما وهو. أطرافها أحد جانب ُ  المرتبطة الع

ماني، الحضاري والتراث والتاریخ بالثقافة ُ   .والعربي الخلیجي واالنتماء الع
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  الثاني المبحث

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر    العربي المستوى على العُ

 سلطنة انضمام جاء العربیة؛ الدول من واحدة وبصفتها بعروبتها، اعتزازها من انطالقاً 

 إقامة إلى سعت التاریخ ذلك ومنذ ،1971 سبتمبر 29 بتاریخ العربیة الدول جامعة إلى ُعمان

. المتبادل واالحترام المساواة من أساسٍ  على كافة، العربیة الدول مع والتعاون الصداقة عالقات

 الساحة على فاعالً  دوراً  للسلطنة كان فقد متبادلین؛ وتأثر تأثیر من العربیة للقضایا لما ونظراً 

 سلوك دراسة خاللها من یمكن التي المجاالت أهم أحد العربیة الساحة اعتبار یمكن وبذلك العربیة،

مانیة السیاسة ُ   .الخارجي المجال في الع

 یمكن ال التي األساسیة، المبادئ أحد العربیة القضایا مع الوقوف أن السلطنة وتعتبر

 بتاریخ له خطاب في قابوس السلطان أكده ما وذلك. الخارجیة سیاستها في بها، التفریط

 أن قبل والمصیر الهدف وحدة تربطنا العربیة، األمة من جزء إننا: "قال عندما 18/11/1973

 وال فیه لبس ال وصریح واضح العربیة القضایا من وموقفنا. العربیة الجامعة میثاق یجمعنا

 للحق مؤیدین دائماً  وسنبقى نستطیع، ما بكل العرب إخواننا مع تضامننا عن أعربنا وقد. غموض

 النصر أعالم وترتفع نصابه، إلى الحق یعود حتى طاقاتنا بكل ونسانده والمال، بالدم ندعمه العربي

 أن إلى صریحة إشارة یحمل ما وهو ،)52:2010ُعمان، اإلعالم، وزارة" (اهللا بعون الرؤوس على

 والتي المشتركة، العربیة الهویة أساس على أوالً  تقوم العربیة الدول بقیة مع ُعمان تربط التي العالقة

 الوقوف وأن. العربیة الدول جامعة میثاق على سابقةً  حقیقة وهي. والمصیر الهدف وحدة إلى تقود

مانیة، الهویة تحتمه العربیة القضایا مع ُ دُّ  التي الع ُ   . مكوناتها أهم أحد العروبة تَع
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 المقام في نابعةٌ  العربیة القضایا حیال ُعمان سلطنة مواقف أن إلیه، اإلشارة تجدر ومما

 عنه عبر ما وذلك سیاساتها، على طرف أي قبل من التأثیر ترفض فهي قناعتها، من األول

مانیة العالقات من متقدمة فترة في قابوس، السلطان ُ  أما: "قال عندما ،1974 عام في العربیة الع

 نعلنها، وسنظل دولیة، مؤتمرات وفي مختلفة، مناسبات في كثیراً  أعلناها فقد الخارجیة، سیاستنا عن

 أمامنا الصورة وضحت وقد العلیا، مصلحتنا منطلق من تنبع وسیاستنا العربیة، األمة من جزء أننا

 وجهة ووجهناها وضعناها وقد قدمنا، موقع أربع سنوات في متواصل عمل خالل من وعرفنا تمامًا،

 واحترام الوطنیة، قضایانا من موقفها ضوء على یتحدد دولة أي من موقفنا إرادتنا، صمیم من نابعة

 توجیهها أو سیاستنا على للتأثیر محاولة أي ونرفض شؤوننا، في تدخل بأي نسمح ال التي سیادتنا

  ).65:2015ُعمان، اإلعالم، وزارة"(مصدرها كان مهما

ن ُعمان سلطنة أن نجد هنا ومن  حریصة أنها إال العربیة، لألمة بانتمائها تعتز كانت وإ

 من الخارجیة سیاستها توجیه یتم أن تقبل وال السیاسیة، واستقاللیتها خصوصیتها على الحفاظ على

 غایاتها یحقق وبما قناعاتها، من األول المقام في نابعة السیاسة تلك وأن كان، طرف أي قبل

 وتدّخل بسیادتها، المس بمثابة هو الخارجیة سیاستها توجهات في تدخل أي أن وتعتبر. ومصالحها

  .الخارجیة سیاستها مبادئ من أساسي مبدأ مع یتعارض ما وهو شؤونها، في

ماني القرار صانع حافظ فقد وبذلك ُ  علیه تقوم ما وفق العربي للتعاون محددة رؤیة على الع

، لآلخر احترام من الخارجیة القضایا في العامة السلطنة سیاسة  وأن شؤونه، في التدخل وعدم دائمًا

 خالفات تنشب فعندما بعضها، ذكر سیأتي عدیدة، مواقف في ذلك ورأینا خصوصیته، له بلد كل

 اإلیجابي الحیاد تتخذ بل اآلخر، حساب على لطرف تمیل ال السلطنة فأن عربین بلدین بین

 یتم ذلك إن بل مرتفع، صوت أي ودون األطراف بین النظر وجهات تقرب أن أمكن، ما وتحاول،
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 تحافظ األزمات في ظلت التي الوحیدة الدولة ُعمان كانت بهذا وربما. المبتغى یحقق وبما بهدوء

  ).102:2015البلیك،(النزاع أطراف جمیع من ذاتها المسافة على

 الدول مع التعامل في لها منهجاً  والصراحة الوضوح من اتخذت قد ُعمان سلطنة أن كما

 الساحة في القضایا جمیع إزاء السیاسیة مواقفها تتخذ كانت فقد األساس هذا وعلى كافة، العربیة

 القضایا لخدمة مناسباً  تراه ما حساب على طرف ألي مجاملة دون ومن وضوح، بكل العربیة

 اتخاذ وعدم الصراحة، وعدم العربیة، األطراف بین الثقة غیاب أن تعتبر أنها بل. العربیة والمصلحة

 لفشل الرئیسي السبب هو الخالفیة المواقف حیال العربیة الدول بعض قبل من واضحة مواقف

  .المشترك العربي العمل

 العربي، العمل تواجه التي المعوقات عن له حدیث في قابوس، السلطان ذلك عن ویعبر 

 العربي العمل یحبذ ال من العرب بین أنه هي قبل، من قلت كما المعوقات، هذه أهم: "بقوله

ذا المشترك،  ثم المشترك، العربي العمل یحبذون ال الذین هؤالء هم من نفهم سوف حولنا نظرنا وإ

 من والمزایدات والشعارات، األسباب، من العدید وهناك العربي العمل هذا یتحقق أن یمكن كیف

!... آخره؟ إلى الصمود، وصمود الرفض، رفض إلى الصمود، جبهة إلى الرفض، جبهة إلى تقدمیة

 یرید وال واحد، وقت في الكل یجاري أن یرید العربي العالم في منا قسماً  أن فهو اآلخر الشيء أما

 ومن حق، على هو من تجاري بذلك ألنك هّدام؛ عمل اعتقادي في وهذا صریحًا، موقفاً  یتخذ أن

 ال الهدم هو صراحة بكل وهذا خطأ، على هو ومن صواب، على هو ومن حق، غیر على هو

  ).59:1998أبودیة، عن نقالً "(البناء

 العربیة، والقضایا والتطورات األحداث مع تعامالتها في تبنتها التي الرؤیة من وانطالقاً 

 األثر مدى تفسیر یمكن السیاسیة؛ ومرتكزاتها ثوابتها من وینبع األساسیة، مبادئها مع یتفق وبما
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مانیة، الهویة عامل یتركه الذي ُ دُّ  والتي الع ُ  جانب إلى األساسیة، مكوناتها أهم أحد العروبة تَع

مانیة، والتاریخیة والحضاریة الثقافیة القیم منظومة ُ  العربیة، الساحة في الخارجیة سیاستها على الع

  :وأهمها القضایا، من عدد إلى التطرق خالل من

 التي السیاسیة األزمات أهم أحد هاعتبار  ویمكن :1978 لمصر العربیة المقاطعة من الموقف .1

 الموقف عن یختلف موقفاً  ُعمان سلطنة حیالها واتخذت العربي، العالم على بظاللها ألقت

 التي اإلجراءات اتخاذ في دولة أي حق احترام منطلق من العربیة؛ الدول غالبیة تبنته الذي

 .مصالحها لتحقیق األنسب بأنها ترى

 الراحل الرئیس عهد في مصر مع عالقاتها العربیة الدول معظم قطع من الرغم فعلى

 السالم ومعاهدة ،1978 عام في دیفید كامب اتفاقیة على التوقیع أعقاب في السادات، أنور

 أن إال تونس؛ إلى القاهرة من العربیة الدول جامعة مقر ونقل ،1979 عام في إسرائیل مع

 فقط والصومال السودان به التزمت ما وهو مصر، مع العالقات قطع رفضت ُعمان سلطنة

مانیة الخارجیة باسم المتحدث قال وهنا. السلطنة جانب إلى العربیة الدول من ُ : حینذاك الع

 حیث من االختبار قید مبدئیة خطوة فقط اعتبارها یمكن اإلسرائیلیة المصریة السالم معاهدة"

 مركز"(األوسط الشرق في وشامل ودائم عادل سالم تحقیق هو هدفها یكون أن وینبغي التنفیذ،

  ).311:2016واالستراتیجیة، السیاسیة الدراسات

ماني الموقف ویرجع ُ  في المنعقدة العربیة القمة مؤتمر قرارات رفض إلى دفعها الذي الع

 في عضویتها وتجمید مصر مع العالقات بقطع قراراً  اتخذ والذي ،1978 نوفمبر في بغداد

 احترام ضرورة منطلق من تونس، إلى القاهرة من الجامعة مقر ونقل العربیة، الدول جامعة

 أهدافها، وتحقیق مصالحها لخدمة األنسب بأنها ترى التي الخطوات اتخاذ في مصر حق
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 ینسجم ما وذلك. كرامته له وتحفظ الفلسطیني الشعب حقوق إعادة في ذاته الوقت في وتسهم

مانیة السیاسة تبنته الذي األساسي المبدأ مع ُ  بعدم یقضي والذي الدولیة، عالقاتها رسم في الع

  .األخرى للدول الداخلیة الشؤون في التدخل

 له خطاب في المصریة، الخطوة من السلطنة موقف عن قابوس، السلطان عبّر وقد

 خطوة أول شهد العام هذا فإن ذلك من الرغم وعلى: "قال عندما ،18/11/1979 بتاریخ

 كافیة، خطوة اعتبارها یمكن ال لكن األوسط، الشرق في السالم نحو الطریق على مشجعة

 التي األخطاء إصالح عدم في یكمن الخطر إن بل بالخطر، المهدد هو وحدة السالم فلیس

 وهذه. به حلت التي والمصائب لآلالم نهایة وضع وعدم الفلسطیني، الشعب بحق ارتكبت

 كامل الفلسطیني للشعب تعید تسویة إیجاد على یعمل وأن العالم، بها یعترف أن یجب حقیقة

 األعمال وال المتحدة، األمم إلرادة وتحدیها وتصلبها إسرائیل عناد فال. كرامته له وتحفظ حقوقه

 تقف أن یجب الوضع هذا استمرار مصلحتهم من أن یرون الذي أولئك بها یقوم التي المؤذیة

 بها یقوم مبادرة أیة بقوة ستؤید أنها بصراحة تعلن ُعمان فإن ولذا الهدف، هذا تحقیق سبیل في

 اإلعالم، وزارة("الغایة هذه تحقیق إلى تؤدي أن شأنها من آخر زعیم أي أو عربي، زعیم أي

  ).128:2015ُعمان،

 تشّكل بل العرب، مصلحة في تصب ال لمصر العربیة المقاطعة أن السلطنة واعتبرت

  جهودها توحد أن العربیة األمة على یجب الذي الوقت في المشترك، العربي العمل أمام عائقاً 

 إلیه دعا ما وهو. المشتركة العربیة األهداف تحقیق سبیل في بینها، فیما الخالفات وتتجاوز

 ال الذي الثابت والوالء الهدف، وحدة إن: "قال عندما ،18/11/1978 بتاریخ قابوس السلطان

 هذه في علیه هما مما أهمیة أكثر األوقات من وقت أي في یكونا لم كبرى لقضیة یتزعزع،
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مانیین نحن لنا بالنسبة لیس العصیبة، األیام ُ  وفي بأسرها، العربیة لألمة بالنسبة بل فحسب، كع

 ألن ذلك الیوم؛ إلیها أحوج هي مما أكثر الوحدة إلى أحوج تكن لم العریق األمة هذه تاریخ

 یبذل أن منا واحد كل على تحتم الدولي المسرح على اآلن تواجهنا التي الخطیرة القضایا

 اإلسالمي دیننا عن والدفاع شعوبنا حریة على الحفاظ أجل من جهده قصارى

  ).392.391:1992حمودي،(الحنیف

 أن یجب ولكن طبیعیة، حالة هي الدول بین الخالفات أن إلى قابوس السلطان ویشیر

 هي وكما: "قال عندما العربیة، الدول بین األخوة روح إطار في الحوار طریق عن حلها یتم

 اآلراء في خالفات تقع وستظل خالفات، تقع أن طبیعي لشيء فإنه أمة؛ ألي بالنسبة الحال

 كلما بحریة آرائه عن یعبر لكي الحق عضو ولكل العربیة، أمتنا أعضاء بین النظر ووجهات

 الحقد عن والمنزهة الصادقة األخوة بروح تتسم أن یجب التعبیر حریة لكن الخالفات، نشأت

 إلیها نصبو التي اآلمال لتحقیق صادق مشترك بعزم مقرونة تكون وأن والتنافس، والضغینة

،  قادرة اآلن بعد تعد لم العربیة الشعوب أن حقیقة یدركوا أن العربي عالمنا زعماء وعلى جمیعًا

 والتي بینهم، فیما هةالتاف الخالفات وافتعال بالتهم، التراشق مستوى إلى االنحطاط احتمال على

 یكون أن النصر كاد كثیرة أحوال في كما دولهم، بین العالقات تدهور في سببا دائما كانت

 التصرفات هذه بسبب أعدائنا أیدي في لیقع أیدینا من أفلت أن لبث ما لكنه حلیفنا،

  )392.391:1992نفسه، المصدر"(والمواقف

 بل العربیة، الدول صالح في تصب ال الخالفات تلك أن من قابوس السلطان ویحذر

 وتحقیق لصراعاتها مسرحاً  العربي العالم من تجعل التي األخرى الدول صالح في تصب أنها

 الخالفات هذه من المستفید من ترى هو نفسه، یطرح الذي السؤال إن: "یقول عندما مصالحها،
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 على لیقف حوله ینظر أن إال المرء على وما وشقیقه؟ الشقیق بین واالنشقاقات والمنازعات

 العربي عالمنا بجعل وذلك العالم، سیادة إلى یطمحون الذي أولئك هم المستفیدین أن الجواب،

 )392.391:1992نفسه، المصدر"(مطامحهم لتحقیق والعسكري السیاسي للصراع مسرحاً 

 خالل ُعمان قادت العربي، االنتماء یفرضه الذي بالمسؤولیة اإلحساس منطلق ومن

 مع التفاوضي موقفها أضعف مما عنها، العربیة الدول وتخلي لمصر، العربیة مقاطعةال

 إجماع لتحقیق مكثفة واتصاالت ضخمة جهوداً  وعلنیة، سریة دبلوماسیة قنوات عبر إسرائیل،

 لمؤتمر اإلعداد عشیة السعودیة العربیة المملكة مع بالتنسیق وذلك السلمي، الحل حول عربي

 جاءت التي ،)آنذاك السعودي العهد ولي( فهد األمیر مبادرة طرح شهد الذي ،1981 فاس

 الخلیج لدول التعاون مجلس دول قبل من مدعوماً  للمؤتمر قدم عربي سالم مشروع شكل على

 من دیفید كامب صیغة یستبعد كما جهة، من العسكري الحل یستبعد توجهاً  ویعكس العربیة،

  ).218:2007والقطاطشة، الحضرمي(أخرى جهة

 العربیة العالقات قطع أزمة حیال ُعمان سلطنة اتخذته الذي الموقف أن نجد وعلیه؛

مانیة العالقات على واإلبقاء بغداد، في العربیة القمة مقررات رفض في والمتمثل مصر، مع ُ  الع

 طریق عن تحل أن یجب العربیة الدول بین الخالفات بأن لقناعتها نتیجة جاءت المصریة،

 وهو العربیة، القضایا مصلحة في تصب ال بینها العالقات وقطع الخالفات حالة وأن الحوار،

 لها، باالنتماء اإلحساس من والناتج العربیة، األمة اتجاه بالمسؤولیة الشعور من نابع موقف

مانیة الهویة مكونات أهم أحد یشّكل والذي ُ  التي االستقاللیة عن یعبر الموقف ذلك أن كما. الع

 اإلیذاء یسبب ال وبما الخارجي، السیاسي المجال في القرار اتخاذ في ُعمان سلطنة بها تتمیز

مانیة الهویة قیم من انطالقاً  عربیة دولة أي بمصلحة واإلضرار ُ   .الع
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ماني الموقف أن كما  ُ  ُعمان سلطنة في السیاسي القرار صانع إیمان من نابع الع

 واعتبار مصالحها، لتحقیق األنسب بأنها القاهرة ترى التي القرارات اتخاذ في المصري بالحق

 من أصیل لمبدأ وفقاً  وذلك الوطنیة، سیادتها في التدخل یجوز وال داخلي، مصري شأن قراراتها

مانیة الخارجیة السیاسة انتهجتها التي األساسیة المبادئ ُ   .الع

 في األساسیة المفاصل أهم أحد وتعد: )1988-1980( اإلیرانیة العراقیة الحرب من الموقف .2

مانیة؛ السیاسیة مستوى على اً كبیر  أثر لها كان ولقد ،المنطقة مستوى على السیاسي تاریخال ُ  الع

 تطل الذي هرمز مضیق وعلى العربي، الخلیج منطقة على الحرب لهذه المباشر للتأثیر نظراً 

 سبتمبر/ أیلول شهر من بدءاً  أعوام لثمانیة استمرت والتي للسلطنة، الشمالیة السواحل علیه

 بها تحافظ ،األهمیة بالغة معالجة علیها حتم مما ،1988 أغسطس/ آب 20 وحتى 1980

 .علیها الحرب تسببها قد التي السلبیة النتائج من اإلمكان قدر وتقلل مصالحها، على

ماني الموقف دقة وتمثلت ُ  درجات ألقصى بذلها في الحرب فترة خالل وصعوبته الع

 من محاولة، ألیة والتصدي هرمز، مضیق في المالحة وحریة سالمة على الحفاظ في الحرص

مانیة بالسیادة للمساس طرف، أي جانب ُ  وفي ناحیة، من اإلقلیمیة ومیاهها بأراضیها أو الع

 الذي اإلیراني الجار مع كانت، كما ثقة، ومحط ووطیدة طیبة عالقاتها استمرار على الحفاظ

مانیة األراضي عن أراضیه تبعد ُ  هرمز مضیق مناطق بعض في فقط بحریاً  میالً  20 بنحو الع

مان تربطها عربیة كدولة العراق مع األخویة العالقات ومراعاة ثانیة، ناحیة من ُ  عالقات بع

 بالنسبة هرمز مضیق یمثله وما العربي الخلیج على العراق وقوع عن فضال قدیمة، تاریخیة

  ).288.274:2010الموافي،(الخارجي العالم ببحار تربطها وحیدة بوابة من للعراق
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زاء ماني الموقف لدقة ونظراً  األزمة، هذه وإ ُ  عدة السلطنة اتخذت فقد وصعوبته؛ الع

 على أضرارها من الحد تقدیر أقل على أو الحرب إنهاء إلى التوصل خاللها من تهدف تدابیر

 في التدابیر تلك أولى وتتمثل أخرى، مناطق إلى لتصل تفاقمها دون والحیلولة والمنطقة، ُعمان

 على منهما طرف أي إلى االنحیاز وعدم الصراع، طرفي بین اإلیجابي الحیاد موقف اتخاذ

مانیة القیادة تبنته موقف وهو اآلخر، الطرف حساب ُ   .الحرب اندالع بدایة منذ الع

ماني الموقف وجاء ُ  المتبادلة والمصالح التاریخیة، العالقات طبیعة مع منسجماً  الع

. دائم بشكل نفسه یفرض الذي الجغرافي القرب إلى باإلضافة الصراع، بطرفي تربطها التي

 أو التجاوز صور من صورة أي بحزم السلطنة فیه رفضت الذي الوقت في فإنه ولذلك

 الوقت وفي فإنها غیره، أو هرمز مضیق في اإلقلیمیة أجوائها أو لمیاهها اإلیراني االنتهاك

 بضرب قیامها بعد بالوقود للتزود أراضیها في بالنزول العراقیة للطائرات السماح رفضت نفسه

 شكل بأي الحرب في التورط تتجنب حتى هرمز؛ مضیق من الشرق إلى اإلیرانیة، خرج جزیرة

یران، العراق من لكل ومفید إیجابي بدور القیام دون ذلك یحل ولم. األشكال من  كال أفادت وإ

یضاح نقل صعید على مختلفة، بأشكال الطرفین  صعید وعلى بینهما، النظر وجهات وإ

قلیمیة دولیة وأطراف منهما كل بین العالقات   ).297.274:2010الموافي،(أخرى وإ

 البلدین، مصالح تخدم ال التي الحرب إیقاف إلى الصراع طرفي ُعمان دعت وقد

 مسؤولیاته تحمل إلى الدولي المجتمع دعت كما المنطقة، في واالستقرار األمن على وتؤثر

 خالل من ذلك ویظهر الدولیین، والسلم األمن على تؤثر والتي الخلیج، في الدائرة الحرب اتجاه

 العربیة الخلیج لدول التعاون مجلس قمة افتتاح في قابوس السلطان ألقاها التي الكلمة

 بوضع كبیراً  اهتماماً  مجلسنا أولى لقد: "قال حیث ،1985 عام مسقط في المنعقدة السادسة،
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 كل دولنا وبذلت الطرفین، بین التقریب في مخلصةً  رغبة وأبدى اإلیرانیة، العراقیة للحرب حد

 والدولیة اإلقلیمیة والوساطات المساعي استمرار أهمیة على نؤكد الذي الوقت وفي. ممكن جهد

 نهیب كما الحمیدة، المساعي هذه أمام الطریق تفتح مرونة إبداء البلدین قادة نناشد فإننا

 أمدها، طال التي الحرب هذه إیقاف على بالمساعدة أكبر اهتماماً  یظهر أن الدولي بالمجتمع

ننا. للخطر الدولي السالم ویعرض المنطقة، شعوب مصالح وتصعیدها استمرارها یهدد والتي  وإ

یران، العراق بین الجوار وحسن الوئام فیه یسود الذي الیوم إلى لنتطلع  كل األمن لیشمل وإ

 تصبو ما لتحقیق واهتماماتها مواردها وتوجه باالستقرار، تهنأ أن لشعوبها ویتاح المنطقة ربوع

  ).182:2015ُعمان، اإلعالم، وزارة("ازدهار تقدم من إلیه

مانیة الدعوة جاءت والواقعیة، المتزنة نظرتها منطلق ومن ُ  الحرب وقف ضرورة إلى الع

 أنها كما المسلمان، الشعبان منها عانى لویالت سبباً  كانت بل الطرفین، مصالح تخدم ال التي

 السلطان إلیه أشار ما وهو عام، بشكل المنطقة وشعوب دول ومصالح سالمة على تؤثر

 آثار له تكون شیئاً  نفعل وأال واقعیین نكون أن یجب المنطقة، هذه في نحن: "بقوله قابوس

 طرفیها، بین وللصلح الحرب، هذه إلیقاف نسعى أن یجب فأنه لذلك المستقبل، في علینا سلبیة

 الشعب نساعد أن یجب ولكن ذاتها، للحرب بالنسبة طرف ألي المیل كل نمیل أال یجب كما

 الوقت وفي العراقي، للشعب بالنسبة مرضٍ  حل إلى والوصول األزمة، هذه من للخروج العراقي

 لهم یتحقق أن یمكن حق من لهم ما بأن إیران في جیراننا بإقناع نسعى أن ینبغي فأنه نفسه،

 الیه ینظروا أن یجب فأنه حق فیه لهم لیس ما أما السلمیة، وبالطرق المشروعة بالطرق

 الشعبین على تنصب التي الحرب هذه ویالت نتجنب أن نستطیع كي وموضوعیة، بعقالنیة

  ).20/1/1985األهرام، صحیفة(إنهائها على الطرفین نساعد أن ویجب المسلمین،
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مانیة الخارجیة السیاسیة بها تعاملت التي للطریقة والمتتبع ُ  العراقیة الحرب حالة مع الع

 وأغلب الخلیج دول بقیة بخالف أنها یجد سنوات، لثماني استمرت التي فترتها طیلة اإلیرانیة

 بین اإلیجابي بالحیاد التزمت الحرب، في العراق لدعم قدراتها سخرت التي العربیة الدول

، وكانت الصراع، طرفي  السیاسیة، والجغرافیة التاریخیة خصوصیتها مع یتوافق بما حریصًة

 الطرف حساب على طرف أي جانب إلى بالوقوف األشكال من شكل بأي التورط عدم على

 وجهات بین التقریب طریق عن للحوار، أرضیة إیجاد إلى إمكانیاتها بكل إلى وسعت اآلخر،

 قدر التقلیل أو الحرب، حالة إنهاء إلى األزمة بدایة منذ ودعت المتصارعة، األطراف نظر

  .والعالم المنطقة على السلبیة آثارها من اإلمكان

: الثقافیة للشؤون السلطان جاللة مستشار) الرواس عبدالعزیز( یقول اإلطار هذا وفي

 المشترك، والمصیر والعقیدة، والجوار، والقرابة، الدم، أواصر الشقیق بالعراق تربطنا نحن"

 سیاستنا في درجنا وقد... المشتركة والمصالح والعقیدة، الجوار، وشائج بإیران وتربطنا

ذا... والجغرافیا التاریخ حقائق استقراء على الخارجیة  أنه سیرى خارطة أیة إلى المرء نظر وإ

 أن أساس على یقوم توجهنا)... متر كیلو 25( هرمز مضیق منطقة إیران عن تفصلنا

 ونُشعر نفسه، الوقت في علیها وسیادتنا ناحیة، من مصالحنا نضمن لكي بعقالنیة نتصرف

 أمام أنفسنا نجد ال لكي وذلك شك، مجال ولیست ومحترمة مصانة مصالحه أن اآلخر العالم

 إلیجاد تسعى أن ُعمان حكومة نظرة كانت التوجه، هذا إطار وفي... متكافئة غیر مواجهة

... تحالفات أي لتغییر أو للمزایدة ولیس للحرب، العاجلة النهایة لتحقیق إیران مع بناء حوار

 مغزاه ویعرف الكالم بهذا یشهد الحدیث والتاریخ وصریحة، للعیان واضحة المواقف إن

  ).289.274:2010الموافي،"(وتوجهاته
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ماني الموقف أن الباحث یرى تقدم ومما ُ  موقفٌ  هو اإلیرانیة، العراقیة الحرب من الع

 ٌ  تملیه مما ینطلق كذلك وهو المسلمین، الجارین البلدین اتجاه بالمسؤولیة اإلحساس من نابع

مانیة، السیاسیة الهویة ُ  ذلك أن كما األساسیة، مرتكزاتها أهم والعروبة اإلسالم تعتبر التي الع

مانیة، لخارجیةا للسیاسة األساسیة المبادئ مع كذلك متسق الموقف ُ  عدم في والمتمثلة الع

  .الحوار وعبر السلمیة بالطرق الدول بین الخالفات حل إلى والدعوة طرف، أي إلى االنحیاز

 والمستمرة الدائرة والحرب السوریة األزمة وتُعد ): _2011( السوریة األزمة من الموقف .3

 وما ،أثرت التي القضایا ىحدإ ،2011 عام من مارس في األولى هاشرارت انطالق منذ فیها،

 الساحة هاشهدت التي األحداث إطار في وذلك ،والدولیة العربیة الساحتین على تؤثر، زالت

 في الحاكمة األنظمة تغییر إلى أدت والتي العربي، الربیع بأحداث یسمى ما ضمن العربیة،

 وصفه یمكن ما إلى العربیة الدول بعض وتحویل بعضها، وانهیار العربیة، لالدو  من عدد

 تشعبات من لها ما إلى السوریة األزمة أهمیة وترجع. والیمن لیبیا مثل شلة،الفا بالدول

 .أطرافها ألحد الداعمة أو فیها، المشتركة للدول متضاربة ومصالح

 الخلیج دول قبل من المعلن الموقف عن مختلفاً  موقفاً  ُعمان سلطنة اتخذت وقد

 سوریا، مع العالقات قطع رفضت عندما السوریة؛ األزمة إزاء العربیة، الدول وأغلب األخرى،

 تعلیق على تحفظها أبدت كما دمشق، السوریة العاصمة في مفتوحة سفارتها على وأبقت

 حل في األشكال من شكل بأي یسهم ال ذلك أن واعتبرت العربیة، الدول جامعة في عضویتها

مانیة، النظر وجهة من سوریا، في والحل تعقیدها، في یسهم ما بقدر السوریة، األزمة ُ  ال الع

 إطار وفي المتصارعة، األزمة أطراف جمیع بین الحوار خالل من إال إلیه التوصل یمكن

  . السلمیة الحلول
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 تكن لم سوریا مع عالقاتها أن من الرغم على السلطنة تبنته الذي الموقف هذا ویأتي

 في( جداً  متأخر وقت في إال الدبلوماسیة العالقات الدولتان تتبادل فلم فتراتها، أغلب في جیدة

 ُعمان لتحریر الشعبیة للجبهة داعماً  كان الذي السوري الموقف إلى ذلك ویعود ،)1986 عام

 في نشطت ماركسیة، توجهات ذات مسلحة تمرد حركة وهي ،)6:2014سعید،(العربي والخلیج

  .ُعمان من الجنوبیة المناطق في الماضي القرن من والسبعینات الستینات خالل

ماني الموقف فهم ویمكن ُ  األزمة مع العربیة الجامعة بها تعاملت التي الطریقة من الع

 عبر قدو  ،المنطقة في القضایا من العدید في تبنتها التي السیاسیة الواقعیة إطار في السوریة

 قناعة عدم عن ،ُعمان سلطنة في الخارجیة الشؤون عن المسؤول الوزیر علوي، بن یوسف

 السوریة، الحكومة مع التنسیق دون من سوریا إلى مراقبین بإرسال الجامعة قرار في السلطنة

ن العربیة، الدول جامعة في سوریا عضویة تجمید قرار في كذلك قناعتها عدمو   عدم وإ

 توجهات دول مع االختالف في الرغبة لعدم جاء اتالقرار   هذه على ُعمان سلطنة اعتراض

  .العربیة الجامعة في األخرى الخلیجیة دولال

 علوي، بن یوسف الوزیر مع اللندنیة الحیاة لصحیفة صحفي لقاء في ذلك وجاء 

 مع بصراحة وتكلمنا یسمع، وقتذاك أحد یكن ولم البدایة، منذ منظور عندنا كان: "قال عندما

، مكلفٌ  لسوریا الوقت هذا في الدخول أن وقلنا أشقائنا،  الكلفة نحقق أن السیاسة وتقتضي جدًا

 التي الطریقة لیست هذه إن واضحة بصورة وقلنا المراقبین، إرسال قضیة في ندخل ولم األقل،

 المراقبین إرسال في أن وجدنا ألننا... خطأ، الطریقة هذه السوریین، لمساعدة نتخذها أن ینبغي

 إرسال أرادت إذا المتحدة األمم فحتى العقل، یدخل ال وهذا... سوریا، في للدولة كامالً  تجاهالً 

 أن دون من دخلنا نحن ولكن القائمة، الدولة مع وتتعامل تتوافق أن من بد ال سالم حفظ قوات
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 لهم قلنا ذلك ومع. حدث الذي وهذا شیئًا، یحقق لن وهذا سوریا، في النظام مع شیئاً  ننسق

 قرارتكم في معكم ونحن العربیة، الجامعة في تصنعوه أن تریدون لما معارضین نقف لن نحن

 الخلیجي التعاون مجلس منظومة في نحن. بها مقتنعین غیر ولكننا ال، نقول ولن سوریا، تجاه

 صحیفة"(مكلفاً  زال وما مكلفًا، طریقاً  كان حدث وما العربیة، الجامعة في نختلف ان یجب ال

  ).21/4/2014لندن، ،الحیاة

 أن الخارجیة، الشؤون عن المسؤول وزیرها لسان على ُعمان، سلطنة اعتبرت كما

 أن إلى مشیراً  خاطئ، اإلقلیمیة المنظمة في سوریا عضویة بتعلیق العربیة الجامعة قرار

 البریطانیة اإلذاعة هیئة تلفزیون مع له مقابلة وفي سوریا، مع عالقتها تقطع لم السلطنة

 منذ سعت السلطنة إن علوي بن یوسف ذكر ،2015 نوفمبر 9 بتاریخ بثت ،)سي.بي.بي(

 رفضت، األخیرة لكن العربیة، الجامعة قبة تحت السوریة األزمة أطراف لجمع طویلة فترة

 اختار من: "قائالً  السوریة، الحكومة من سلبي موقف أي تتخذ ولن لم ُعمان أن إلى مشیراً 

 من ُأخرج السوري والشعب عظیم، بلد سوریا... السوري الشعب هو األسد؟ بشار الرئیس

 مواقف أن... السوریة القضیة مع العرب من الكثیر تعامل سوء بسبب العربیة المنظومة

 جریدة"(أحد یتبع ال الموقف هذا وأن الراسخة، الخارجیة سیاستها من نابعة السلطنة

  ).10/11/2015الرؤیة،مسقط،

 إلى ودعوتها السوریین، الفرقاء بین للتقریب السلطنة بذلتها التي الجهود سیاق وفي

 لرئیس علوي بن یوسف الوزیر استقبال یأتي لألزمة، سلمي حل إیجاد سبیل في بینهم، الحوار

 مسقط، في 2015أكتوبر 19 في خوجة، خالد السوریة، المعارضة لقوى الوطني االئتالف

 في مستورا، دي ستیفان المتحدة، لألمم العام لألمین الخاص المبعوث مع جمعه لقاء وأعقبه
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 أغسطس 6 في ُعمان إلى المعلم ولید السوري الخارجیة وزیر زیارة عن فضالً  مسقط،

 الوزیر بها یقوم التي االولى الزیارة وهي). 315:2016العربي، االستراتیجي التقریر(2015

 16 في العربیة الدول جامعة في سوریا عضویة تعلیق منذ عربیة دولة إلى السوري

  .2011نوفمبر

 دمشق، إلى علوي بن یوسف الوزیر بها قام التي الزیارة نفسه، اإلطار في وتأتي

 یزور عربي مسؤول كأول األسد، بشار السوري الرئیس ولقاؤه ،2015 أكتوبر 26 بتاریخ

 معارضة إلى إشارة في وذلك العربیة، الدول أغلب قبل من معها العالقات قطع منذ دمشق

 دمشق، في سفارتها تغلق ولم العربیة، الدول جامعة في سوریا عضویة لتعلیق السلطنة

 وجبهة داعش مثل اإلرهابیة الجماعات مصلحة في یصب الصراع استمرار أن واعتبرت

 علوي لبن األسد استقبال بعد السوریة األنباء وكالة قالت السیاق، هذا وفي سوریا، في النصرة

 في السوریین لمساعدة ُعمان سلطنة تبذلها التي الصادقة بالجهود ترحیبه عن عبر األسد إن

 أراضیها، ووحدة البالد سیادة ویحفظ اإلرهاب، مع لمعاناتهم حداً  یضع بما تطلعاتهم تحقیق

 المصدر"(سوریا في سیاسي مسار أي نجاح في یسهم اإلرهاب على القضاء أن" إلى وأشار

  ).315:2016نفسه،

 أن بد ال السوریة لألزمة الحل أن إلى رؤیتها من الجانب هذا في السلطنة انطلقت وقد

 عن بمعزل األطراف تلك أحد مع التعامل یمكن فال األزمة، أطراف جمیع مع التعامل عبر یتم

 الوزیر عبر وقد دمشق، مع العربیة العالقات قطع تم ما إذا الحال وهو االخرى، األطراف

 في السوریة األزمة من السلطنة موقف عن ُعمان سلطنة في الخارجیة الشؤون عن المسؤول

 ثوابتنا من ولیست الطرفین، مع تتواصل مسقط إن: "بقوله ُعمان جریدة مع صحفي لقاء
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 واحدة مسافة على ونقف العربي، اإلجماع مع نفسه الوقت وفي آخر، ضد لطرف االنحیاز

 مطالب یمثل واالئتالف العالم، بها ویعترف وقائمة شرعیة فالحكومة الصراع، طرفي من

 جهة دون جهة إلى ننحاز أن ینبغي وال وكبیرة، مهمة قضیة السوریة فالمسألة... شعبیة

  ).11/4/2015ُعمان،مسقط، جریدة"(أخرى

 السوریة، األزمة لحل رؤیتها طرح في الدولیة المحافل في جهداً  مسقط تدخر لم كما

 سلطنة في الخارجیة الشؤون عن المسؤول الوزیر علوي بن یوسف ألقاها التي كلمتها، ففي

 دعت ،2015 سبتمبر في السبعین، دورتها في المتحدة لألمم العامة الجمعیة أمام ُعمان،

 الخاص المبعوث مهمة دعم إلى الجغرافي الجوار ودول السوریة األطراف سائر السلطنة

 البلد هذا ىإل واالستقرار األمن یعید بما مستورا، دي ستیفان المتحدة، لألمم العام لألمین

 سوریا، في له قدم موطئ إیجاد من تمكن الذي اإلرهاب على القضاء في یسهم وبما العربي،

 كانت مهما أشكاله بشتى اإلرهاب بإدانة الثابت موقفها على التأكید ُعمان سلطنة وجددت

  ).314:2016، واالستراتیجیة السیاسیة الدراسات مركز"(والدوافع المسببات

 بالمبادئ تمسكها من نابع السوریة األزمة من السلطنة موقف أن یظهر تقدم ومما

 الداخلیة الشؤون في التدخل عدم على والقائمة الخارجیة، سیاستها علیها بنت التي األساسیة

 وضرورة اآلخر، الطرف حساب على األزمة أطراف أحد إلى االنحیاز وعدم األخرى، للدول

 عبر للمساعدة اإلمكان قدر والسعي السلمیة، وبالطرق الحوار، طریق عن المشاكل حل

  .الحوار مرحلة إلى للوصول األطراف جمیع بین التقریب

 على مبني السوریة القضیة تجاه ُعمان سلطنة اتخذته الذي الموقف أن الباحث ویرى

 السلطنة فرفض السیاسیة، هویتها سمات مع ویتسق األزمة، اتجاه والواقعیة المتزنة رؤیتها
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ٌ  سوریا مع العالقات قطع  الذي السوري، والشعب الدولة اتجاه بالمسؤولیة إحساسها من نابع

مانیة الهویة مكونات أهم یشكالن اللذین واإلسالم، العروبة ثابتي في معه تشترك ُ  إن كما. الع

 األزمة طرفي أحد إلى انحیازاً  یعد بل الحل، إیجاد مصلحة في أبداً  یصب ال العالقات قطع

  .اآلخر الطرف حساب على

مانیة الخارجیة السیاسیة أن مفادها، خالصة إلى التوصل یمكن تقدم ما كل ضوء وفي ُ  الع

 الساحة على والتطورات واألحداث القضایا مع تعاطیها في منهجاً  والصراحة الوضوح من اتخذت

 على حریصة وكانت العربیة، األزمات إزاء واالتزان بالواقعیة تتسم ثابتة مواقف تبنت كما العربیة،

 ما على وبناًء  علیها، األخرى لألطراف المباشر التأثیر عن بعیداً  السیاسیة، قراراتها استقاللیة حفظ

 مواقفها وكانت .العربیة المنطقة في االستقرار ویحفظ األمن یخدم وبما مصلحتها، تحقیق في یسهم

 یخص فیما البدایة منذ اختطتها التي األساسیة المبادئ على ومعتمدة ورؤیتها، قناعاتها من نابعة

  .الخارجیة سیاستها

مانیة السیاسة تولیها التي البالغة األهمیة إلى اإلشارة وتجدر ُ  الدول مع بالعالقات الع

 احتفظت فقد العربیة، الدول من أي مع عالقتها قطع ترفض السلطنة أن المالحظ فمن العربیة،

 العربیة الجامعة قرار وعارضت ،1978 دیفید كامب اتفاقیة بعد مصر مع بعالقتها السلطنة

 احتفظت فقد ،1990 عام في الكویت غزو بعد العراق من كذلك الموقف وتكرر مصر، بمقاطعة

 درع قوات إطار في العسكري بالجهد مشاركتها من الرغم على العراق، مع بعالقتها ُعمان سلطنة

 تقطع فلم سوریا من كذلك الموقف وتكرر ،1991 عام في الكویت تحریر حرب في الجزیرة

 سلمي حل إیجاد محاولة في معها العالقات استمرار خالل من سعت بل معها، العالقات السلطنة

  .السوریة لألزمة
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 المقام في نابعة العربیة الساحة على السلطنة اتبعتها التي المواقف هذه أن الباحث ویرى

مانیة الهویة تفرضه ما وهو العربیة، الدول اتجاه بالمسؤولیة اإلحساس من األول ُ  سیاستها على الع

 وهي األحقاد، عن واالبتعاد الخالفات، ونبذ والتعاون، والتراضي، التسامح، على والقائمة الخارجیة،

ماني، الشعب هویة شكلت التي السمات ُ  السلطنة، في القرار صناع على بدورها انعكست والتي الع

ماني، السیاسي القرار اتخاذ في االستقاللیة إلى النزعة أن كما ُ  الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم الع

 لسلطنة السیاسیة الهویة سمات أهم من تعد األزمة، أطراف أحد إلى االنحیاز وعدم األخرى، للدول

  .الخارجي الصعید على تعاملها إطار في ُعمان
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  الثالث المبحث

مانیة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر   الدولي المستوى على العُ

 الدولیة، المنظومة في لدورها دولة أي فیه تؤدي الذي األكبر المسرح الدولیة الساحة تُعد

 تُعدُّ  إذ ُعمان؛ سلطنة مع یختلف ال والحال. الخارجیة سیاستها على الحكم خالله من یمكن والذي

 الخلیجیة الساحتین على تنتهجها التي للسیاسة امتداداً  الدولیة الساحة في الخارجیة سیاستها

  .والعربیة

 الذي بالمسؤولیة اإلحساس من الدولیة الساحة مع تعاملها في ُعمان سلطنة وتنطلق

 السلم قضایا خدمة في اإلسهام علیها وتوجب الدولي، المجتمع في عضویتها علیها تفرضه

ماني القرار صانع ویشیر. الدولي والتعاون ُ : یقول عندما اإلحساس ذلك إلى) قابوس السلطان( الع

 ونكرس والوضوح، اإلیجابیة بكل أحداث من حولنا یدور ما مع نتفاعل... العالم هذا من جزء إننا"

 المستویات كافة على والتعاون السالم قضایا لخدمة والفعالة الموضوعیة للمشاركة إمكانیاتنا كل

  ).411:1992حمودي،"(والدولیة اإلقلیمیة

 والنابعة تتبناها، التي الواقعیة النظرة خالل من الدولي المجتمع مع السلطنة تعامل وبحكم

عرف ما دول إحدى كونها من انطالقاّ  وذلك لقدرتها، الحقیقي بالحجم قناعتها من ُ . الثالث بالعالم ی

 الساحة معطیات مع تفاعالتها في السلطنة بها تتمسك التي السیاسیة عن قابوس السلطان عبر وقد

 خطاب في وذلك العظمى، الدول بصراعات التورط في الرغبة وعدم السالم، إلى بالدعوة الدولیة،

 نفخر ونحن الثالث، العالم في أعضاء أنفسنا نعتبر إننا: "قال عندما ،18/11/1980 بتاریخ له

 خدمة أو العظمى، الدول صراعات في أنفسنا توریط في رغبة لدینا ولیست العربي، بانتمائنا ونعتز
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ترك أن هو فقط نریده ما كل. اآلخرین مصالح  في دورنا نلعب وأن سالم، في المنطقة بلدان وكل نُ

 من تنبثق ال السالم في رغبتنا أن للجمیع نؤكد أن من بد ال وهنا. العالمي السلم قضیة خدمة

 اإلعالم، وزارة"(قوانا بكل بلدنا عن سندافع فإننا عدوان أي إلى تعرضنا إذا نحن بالضعف، شعور

  ).136:2015ُعمان،

 الخارجیة، لسیاستها األساسیة بالمبادئ التمسك على السلطنة حرص إلى اإلشارة وتجدر

 دورنا أداء على دائماً  نحرص إننا: "قابوس السلطان قول ذلك ویؤكد الدولیة، الساحة مع تعاملها في

 والتي والوضوح، اإلیجابیة بكل البدایة منذ ننتهجها التي لسیاستنا وفقاً  الدولیة الساحة على كامالً 

 الجوار وحسن الشعوب، جمیع بین السلمي التعایش بمبادئ الراسخ اإلیمان من أساس على تقوم

 السیادة لحقوق المتبادل واالحترام للغیر، الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم المتجاورة، الدول بین

 ونعمل المبادئ، هذه على معنا تلتقي التي الدول جمیع إلى والتعاون الصداقة ید نمد إننا. الوطنیة

 التعاون ألهمیة منا تقدیراً  المنطقة؛ دول كافة مع المتنامیة عالقاتنا توطید على اإلطار هذا ضمن

  ).411:1992حمودي،"(شعوبها لجمیع األساسیة المصالح یخدم ما كل في بینها

 كافة، العالم دول مع والتعاون الصداقة عالقات تبني إلى ُعمان سلطنة سعت كما

 وقد اآلخر، البلد بمصالح اإلضرار دون بلد أي مصالح تحقق أن یمكن طبیعیة عالقات باعتبارها

 إقامة بعد وذلك ،1985 عام في له صحفي مؤتمر خالل التوجه هذا عن قابوس السلطان عبر

 إقامة أن حینه، في أوضح عندما نفسه، العام في السوفیتي االتحاد مع دبلوماسیة عالقات السلطنة

ماني، القرار صانع عقائد أهم من هي الدول جمیع مع العالقات ُ  إقامة في الرغبة تلك ولكن الع

 أساس على تكون أن یجب بل السیاسي، القرار اتخاذ في االستقاللیة حساب على لیست العالقات

 معها، عالقات لنا ویكون العالم شعوب كل نصادق أن نرید نحن: "قال عندما المتبادل، االحترام
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 وسیاسة معروفة، وهذه لنا، یده یمد أن یرید من لدى واضحة أوالً  تكون أن یجب أسس هناك ولكن

 أن شك وال.. الداخلیة، الشؤون في التدخل وعدم المتبادل االحترام على تقوم الخارجیة السلطنة

 األوقات من وقت في قلت وأنا العالم، شعوب جمیع مع صداقة لها یكون أن ترید وأبداً  دائماً  ُعمان

مان صداقة تربطه ال بلداً  أجد وال العالم خارطة إلى أنظر أن أرید أنني ُ  للسلطان صحفي مؤتمر"(بع

  ).22/10/1985 بتاریخ قابوس

مانیة الموازنة هذه فإن شك، أدنى وبال ُ  لیست اإلقلیمیة األزمات بشأن الوساطة في الع

 نمطاً  یشكل ما وهو نمطین، ذات تفاعالت أو األضداد، بین السلطنة تجمع إذ سهلة؛ دبلوماسیة

 جنّب بما المباشر، الجغرافي الجوار لدول الخارجیة السیاسات بعض مع متناقضاً  وسلوكاً  مختلفاً 

 عن بنفسها ونأت واالستقطاب، المحاور سیاسة عن وابتعدت بالوكالة، حروب في بها الزج السلطنة

 المناورة من واسع بهامش واحتفظت اإلعالمیة، والحروب السیاسیة المواجهات أشكال مختلف

 للوالیات وثیقاً  حلیفاً  جعلها بما آخر، بعد یوماً  اشتعاالً  یزداد إقلیم في متعددة لخیارات واللجوء

 محوریاً  والعباً  إلیران، رئیسیاً  وشریكاً  یجي،الخل التعاون مجلس في مؤثراً  وعضواً  وبریطانیا، المتحدة

 التقریر(اإلقلیم في والعلنیة السریة الوساطة جهود في العربیة والدول األوروبیة للقوى بالنسبة

  ).2015،310:2016 العربي االستراتیجي

 مع إیجابیة عالقات إقامة في تنجح أن استطاعت ُعمان سلطنة أن المالحظ من وبات

 مما. الماضیة السنوات خالل اتبعته الذي والمتزنة الهادئة السیاسة نهج عبر وذلك كافة، العالم دول

 النزیه الوسیط دور لعب من ُعمان مكنت التي هي الثقة تلك العالم، دول جمیع واحترام ثقة أكسبها

 في مهماً  وشریكاً  اإلقلیمیة، واألزمات الصراعات من العدید في األطراف جمیع قبل من والمقبول

  .اإلرهاب آلفة التصدي
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ماني الدور على األمثلة أبرز من ولعل :اإلیراني النووي الملف من الموقف -1 ُ  القضایا في الع

 الغربیة القوى بین والتقریب الوساطة في السلطنة لعبته الذي الدور هو والدولیة اإلقلیمیة

یران،  وألمانیا العضویة دائمة الدول بین النووي لالتفاق التوصل إلى النهایة في أدى والذي وإ

یران جهة من) 1+5(بـ یعرف ما أو  شبح أبعد الذي التاریخي االتفاق وهو أخرى، جهة من وإ

 بین التاریخي لالتفاق األولى اللبنة وضع في السلطنة نجحت فقد .المنطقة عن الحرب

 إعادة خالل من اإلیراني النووي الملف حول العظمى والقوى اإلیرانیة اإلسالمیة الجمهوریة

 9 في استضافت حیث ؛الجانبین بین النظر وجهات تقریب في وساهمت األطراف، بین الحوار

یران،) 1+5( دول بین مفاوضات جولة 2014نوفمبر  إلنهاء الوساطة بجهود وقامت وإ

  .الخالفات

 واضحاً  بدا ما وذلك الشدید، بالحرص المفاوضات ملف مع مسقط تعاطي تمیز وقد

 بین ُعمان رعتها التي المفاوضات مراحل رافق الذي والكتمان السریة من الكبیر القدر في

 على االقتصادي الحصار فرض فمنذ. اإلسالمیة إیران وجمهوریة األمریكیة المتحدة الوالیات

 إیران بین الوسیط بدور تقوم مسقط كانت النووي برنامجها بسبب 2006 عام في إیران

 منذ الطرفین كال من أمنیین وقادة دبلوماسیین بین سریة اتاجتماع واستضافت والغرب،

 في بالنجاح جهودها تكللت أن إلى مشتركة، أرضیة إلى للوصول محاولة في 2011

 جولة كانت ثم ،)1+5( ودول إیران بین جنیف اتفاق إلى التوصل خالل من ،2013نوفمبر

 الطرفان وقعه الذي اإلطار اتفاق إلى أفضت التي ،2014نوفمبر في مسقط في المفاوضات

 في أبرم الذي النهائي لالتفاق تمهیداً  ،2015 إبریل في السویسریة لوزان في

 إلى) كیري جون( السابق األمریكي الخارجیة وزیر وأشار. )60:2016البلوشي،(2015یولیو
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 بوسطن صحیفة في له مقال في اإلیراني، النووي الملف في السلطنة بذلتها التي الجهود تلك

 اإلیراني، النووي البرنامج جماح كبح إلى الرامیة الجهود في شاركت لقد: "قال حیث غلوب،

 في ُعمان إلى هادئة برحلة قمت الشیوخ، بمجلس الخارجیة العالقات للجنة رئیساً  كنت فحینما

 حول حوار لفتح مستعدة تكون قد أوباما حكومة بأن هناك الحكومة إلبالغ 2011 العام

 أدت ذلك وبعد البلدین، بین مباشرة لمحادثات الباب فتحت قد الزیارة تلك إن... النوویة القضیة

   .)62:2016نفسه، المصدر"(األطراف متعددة رسمیة مفاوضات إلى

 مجلس لدول بالنسبة حساسة تعتبر التي اإلیراني، النووي الملف قضیة إطار ففي

 المتعلقة األمنیة والهواجس تاریخیاً  المعقدة والعالقة إیران من قربها بحكم الخلیجي، التعاون

ماني الموقف اتسم باالستقرار، ُ  أبواب إبقاء على التركیز في بالموضوعیة البدء ومنذ الع

 السبل أفضل هو المباشر الحوار أن باعتبار المحادثات، أطراف بین مفتوحة المفاوضات

 في السلطنة استمرت نفسه الوقت وفي. الشائكة القضایا حول مناسب توافق إلى للتوصل

 یهدف الذي مبدئها بحكم الشامل، الدمار أسلحة من األوسط الشرق منطقة إخالء إلى الدعوة

  ).96:2015البلیك،(الحروب من خالٍ  عالم وتحقق الشامل السالم إلى

ماني النجاح فإن شك وبال ُ  التي الثقة إلى األول المقام في یعود الوساطة هذه في الع

 واحترام جیدة عالقات تربطه نزیهاً  طرفاً  باعتبارها األطراف، جمیع قبل من السلطنة بها تحظى

 إلى األساس في تعود السلطنة كسبتها التي الثقة هذه ولعل األزمة، أطراف جمیع مع متبادل

 مع وثیقة بعالقات السلطنة ترتبط الذي الوقت ففي. السیاسیة قرارتها اتخاذ في االستقاللیة

 طیبة جوار عالقات تعتبر إیران مع عالقاتها فإن الغربیة، والدول األمریكیة المتحدة الوالیات

 أن حتى. البلدین بین العدیدة التعاون مجاالت في یظهر ما وهو المتبادل، االحترام على قائمة
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 اإلعالم وزیر ذلك عن عبر وقد علیها، المفروضة العقوبات في شریكاً  تكون أن رفضت مسقط

ماني ُ  إیران، ضد إجراءات أیة إلى تنضم لن بالده إن: بقوله الرواس، عبدالعزیز األسبق، الع

 على تقوم إیران مع السلطنة عالقات أن وأوضح. جیرانها مع عالقاتها على تراهن ال ألنها

 على األمریكي الحظر في تشترك لن بالده أن إلى وألمح الجوار، حسن أساس

ماني الموقف) واإلیراني األمریكي( الطرفان ویتفهم). 241:2007ثابت،(إیران ُ  للثقة نظراً  الع

  .قبلهما من بها تحظى التي

ماني الموقف أن إلى اإلشارة من بد ال وهنا ُ  مع العالقات ومن اإلیرانیة، األزمة من الع

 الخالف هذا ویعود األخرى، الخلیجیة الدول مع التوجهات في خالف محل عام، بشكل إیران

 معها التعامل ویجب المنطقة، في األمن یهدد خطراً  إیران في ترى التي الدول تلك نظرة في

 التعامل تحتم والتي السیاسیة، الواقعیة ذلك من بدالً  السلطنة تتبنى بینما األساس، هذا على

 الحكمة من فلیس وبالتالي تاریخیة، عالقات بالسلطنة وتربطها جارة دولة باعتبارها إیران مع

 العالم مصلحة في یكون سوف والغرب إیران بین نووي اتفاق إلى التوصل أن كما. معاداتها

 تكون سوف التي الحرب شبح على سیقضي ألنه خاص؛ بشكل الخلیج ومنطقة عام بشكل

 محتملة إیرانیة أطماع أیة ینهي سوف نفسه، الوقت وفي أنه، كما الجمیع، على قاسیة نتائجها

 بمقتضى ستفرض التي الدولیة، المنظمات قبل من الرقابة ظل في نوویة اسلحة المتالك

  .النووي برنامجها على االتفاق،

 النووي االتفاق على الخلیج دول لتحفظ السلطنة تفهم عن علوي بن یوسف عبر وقد

مانیة، النظر وجهة من االختالف، هذا باعتبار السعودیة، العربیة المملكة وخاصة اإلیراني، ُ  الع

 في المتمثل الهدف على اتفاق هناك بینما األزمة، معالجة عبرها یتم التي الطریقة على یقتصر
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 الوطن لصحفیة صحفي لقاء في قال عندما الخلیج، منطقة في واألمن االستقرار حفظ

 طهران، وبین بینهم التي الخالفات إطار في الریاض، في اإلخوان أن نعلم نحن: "القطریة

 منطقة في االستقرار على حریصون نعلم كما وهم ذلك، نقدر ونحن التحفظات، بعض عندهم

 التعاون، مجلس داخل سیاستنا في تطابق هناك یكون أن بالضرورة لیس ولكن... الخلیج،

 نؤمن ولكننا معهم، نحن مصالحنا من أكثر إیران مع اآلخرین إخواننا مصالح تكون وربما

 ذلك تحقیق عكس شيء أي ألن أكثر، ولیس االستقرار، تحقیق بوجوب راسخاً  إیماناً 

  ).2/2/2014،الدوحة،وطنال جریدة("نخسر سوف الخلیج في فكلنا االستقرار،

 نتیجة جاء اإلیراني النووي الملف أزمة مع السلطنة تعامل أن القول یمكن تقدم؛ ومما

 األساسیة المبادئ مع ویتسق السیاسیة، هویتها مع ینسجم بما للحل، بها خاصة رؤیة لتبنیها

بعاد األطراف، بین التصعید حالة إنهاء إلى خاللها من وتهدف الخارجیة، لسیاستها  شبح وإ

 عام، بشكل المنطقة مصالح تخدم التي االستقرار حالة إلى الوصول المنطقة، عن الحرب

مانیة والمصالح ُ   .األول المقام في الع

 في لإلرهاب التصدي وضعت التي الدول من ُعمان سلطنة تُعد :اإلرهاب قضیة من الموقف -2

 بمصالح وتضر الدولیین، والسلم األمن تهدد آفةو  عالمیة، ظاهرة باعتباره أولویاتها، سلم أعلى

ماني الموقف هذا وجاء الدولیة، الساحة على الدول جمیع ُ  أشكال جمیع حیال الرافض الع

 لتحقیقها، یسعى التي األهداف أو منها، ینطلق التي األفكار أو مصادره، كانت مهما اإلرهاب،

 للجمعیة) 72( الدورة أمام السلطنة كلمة خالل علوي بن یوسف الموقف هذا عن عبّر وقد

 أشكاله بكافة اإلرهاب بالدي تدین: "قال عندما 24/9/2017 بتاریخ المتحدة لألمم العامة

 ینص الذي المتحدة األمم ومیثاق بأهداف منها التزاماً  وذلك مبرراته؛ كانت ومهما وأصنافه،
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 الرامیة الجهود لسائر وتأییدها دعمها بالدي تؤكد كما الدولیین، واألمن السلم صیانة على

 أكدت ما على ذلك في مستندة المناسبة، التدابیر باتخاذ ومكافحتها اآلفة، هذه على للقضاء

 الرسمي الموقع" (الصلة ذات والدولیة واإلسالمیة العربیة واالتفاقیات والمعاهدات القرارات علیه

مانیة الخارجیة لوزارة ُ  )www.mofa.gov.om: العالمیة المعلومات شبكة على الع

 اإلرهاب تهمة إلصاق یتم أن اإلسالمیة، هویتها من انطالقاً  السلطنة، ترفض كما

ماني الفهم خالل من وذلك اإلسالمي، بالدین ُ  الذي اإلسالمي، لدینل األصیلة للقیم العمیق الع

مانیون جانب فقد المنطلق هذا ومن .اآلخر وتقبل التسامح إلى یدعو ُ  لإلسالم المتشدد الفهم الع

 لذلك رفضهم قدر على وذلك والتطرف، الغلو أو والتشدد للتحزب كوسیلة استغالله یتم حیث

 السیاق هذا وفي. حزب أو طائفة أو لمذهب والتعصب ،اإلسالمي الدین فهم في المنطلق

 في والغلو التطرف موجة ظهور على مبكر وقت منذ ذلك كان وربما قابوس، السلطان یقول

 مهما والتعصب مسمیاته، كانت مهما التطرف إن: "18/11/1994 بتاریخ الحاضر، وقتنا

 التربة ترفضها سامة، كریهة نباتات ومنطلقاته، دوافعه كانت مهما والتحزب أشكاله، كانت

مانیة ُ  إن...  والشقاق الفرقة بذور فیها تلقى أن تقبل وال طیبًا، إال تنبت ال التي الطیبة الع

 في التسامح وعدم العنف وشیوع المسلمین، تخلف إلى إال یؤدي ال الدیني الفهم في التزمت

 عن وینهى الغلو، یرفض لذيا اإلسالم فكر عن بعید األمر حقیقة في وهو مجتمعاتهم،

 إذ والسالم الصالة علیه الرسول وصدق. األمور كل في الیسر ویحب یسر، دینال ألن التشدد؛

 من الرسول حدیث بعد ولیس ،)غلبه إال أحد الدین یشاد ولن یسر، الدین إن:( یقول

  ).331-2010:330ُعمان، اإلعالم، وزارة"(مقال
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 المترسخ السمح اإلسالمي الدین لتعالیم السلیم للفهم نتیجةً  السلطنة، أن بالذكر وجدیر

مانیة، والهویة الثقافة في ُ  الذي والتسامح األمن صفو عكر إرهابي حادث أي تشهد لم الع

ماني المجتمع به اتصف ُ  وللسنة ُعمان سلطنة نجاح إلى أدى الذي األمر وهو. تاریخیاً  الع

 الدول قائمة في صفر النقطة على الحصول في) 2016،2015،2014( التوالي على الثالثة

 والسالم االقتصاد معهد یصدره الذي العالمي اإلرهاب لمؤشر وفقاً  لإلرهاب، تعرضاً  األقل

مانیة، الوطن صحیفة(له مقراً  االسترالیة سدني مدینة من یتخذ الذي ُ  مسقط، الع

21/11/2016.(  

 التنظیمات صفوف ضمن ُعماني عنصر أي وجود عدم فهم یمكن ذاته السیاق وفي

 أو النصرة، جبهة أو اإلسالمیة، بالدولة یسمى ما تنظیم مثل المنتشرة، الجهادیة اإلرهابیة

 وتحدیداً  األخرى، الخلیج دول بعض عن یختلف الذي األمر األخرى، اإلرهابیة التنظیمات

 وهو المجاهدین، المقاتلین تصدیر یخص فیما والبحرین الكویت من كل أقل وبدرجة السعودیة

  ).29/12/2015 القاهرة، األهرام، صحیفة(التطرف لمكافحة الدولي المركز إلیه یشیر ما

ماني الرسمي الموقف فهم ویمكن ُ  انطالقاً  مكافحته؛ إلى والسعي اإلرهاب، نبذ من الع

مانیة الشخصیة سمات من ُ  األمر وهو اآلخر، مع والمتعایشة والمتقبلة تاریخیاً  المتسامحة الع

 المؤسسة والتاریخیة، والحضاریة، والثقافیة، الدینیة، القیم منظومة تأثیر إلى إرجاعه یمكن الذي

مانیة للهویة ُ مانیة السیاسة تنتهجه الذي السیاسي السلوك على الع ُ  اإلرهاب قضایا اتجاه الع

 في قابوس السلطان إلیه یشیر الذي األمر وهو. اإلسالمي بالدین التهمة هذه إلصاق ورفض

 في فطرنا لقد: "یقول عندما 2011 عام في ُعمان لمجلس السنوي االنعقاد بمناسبة له خطاب

 الفتن، ودرء األحقاد، ونبذ المعاملة، وحسن السماحة، على والحمد، المنة وهللا البلد، هذا
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ننا. الجمیع بین والمحبة والتعاون، اإلخاء، على القائمة والقیم باألعراف والتمسك  على نؤكد وإ

 في أظفارهم نعومة منذ النشء نفوس في الرفیعة والقیم الحمیدة السجایا هذه غرس ضرورة

 سیاجاً  لهم لتكون والتثقیف التربیة محاضن من وغیرها والنادي والمسجد، والمدرسة، البیت،

 والكراهیة، والتشدد، العنف، إلى تدعو التي الدخیلة، األفكار مهاوي في التردي من یحمیهم

 التي المتطرفة واآلراء األفكار من وغیرها اآلخر، قبول وعدم بالرأي، واالستبداد والتعصب،

یراده الحیویة، قواه واستنزاف المجتمع، تمزیق إلى تؤدي  والعیاذ والدمار الهالك موارد وإ

مانیة الخارجیة لوزارة الرسمي الموقع"(باهللا ُ : العالمیة المعلومات شبكة على الع

www.mofa.gov.om( 

 المجتمع في األعضاء الدول مع تعاملها خالل ُعمان سلطنة أنب القول یمكن تقدم ومما

 واالبتعاد واالتزان بالواقعیة تتسم الدولیة الساحة على والقضایا األزمات مع تعاطیها وفي الدولي،

 ورؤیتها قناعاتها مع یتوافق بما السیاسي قرارها اتخاذ في باالستقاللیة وتتمیز الفعل، ردود عن

 وهو اإلیراني، النووي الملف أزمة مع تعاطیها خالل ظاهراً  مالحظته یمكن ما وهو للحل، الخاصة

 أي تجامل أن دون موقفها عن عبرت فقد والصراحة، الوضوح من كبیر بقدر تمیز الذي الموقف

 أطراف بجمیع التي العالقات على نفسه، الوقت وفي وحافظت، اآلخر، الطرف حساب على طرف

عد ما وهو األزمة، ُ  النووي الملف أزمة مثل في وخاصة الصعوبة، من كبیر قدر على أمراً  ی

 الهویة عامل تأثیر مالحظة كذلك یمكن كما. عدیدة وتعقیدات تشعبات ذات تُعد التي اإلیراني،

 تعد التي وصوره كافة اإلرهاب ألشكال القاطع رفضها خالل من الخارجي السیاسي سلوكها على

  .الظاهرة هذه حیال الخاص لفهمها وفقاً  وذلك دولیة، أبعاد ذات
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 كانت ُعمان سلطنة أن أهمها المالحظات، من عدد إلى اإلشارة یمكن الفصل نهایة وفي

 مع عالقاتها تقطع ولم المختلفة األزمات خالل األطراف جمیع مع بعالقاتها االحتفاظ على حریصة

یران العراق من كل مع عالقاتها على حافظت فقد دولة، أي  الوقت في بینهما، الحرب خالل وإ

 مع عالقاتها على ُعمان حافظت كما إیران، مع عالقاتها العربیة الدول أغلب فیه قطعت الذي

 األزمة، أثناء معه العالقات قطعت الخلیج دول جمیع أن حین في الكویت، احتالل أثناء العراق

 أسوة صنعاء من سفارتها تنقل ولم الیمنیة، األزمة أطراف جمیع مع عالقاتها على كذلك وحافظت

 لمصر العربیة المقاطعة خالل تقاطعها ولم مصر مع عالقتها على وحافظت الخلیجیة، الدول ببقیة

 وظلت معها، عالقتها تقطع ولم سوریا مع عالقتها على كذلك وحافظت دیفید، كامب اتفاقیة بعد

مانیة السفارة ُ . معها العالقات قطعت العربیة الدول أغلب أن من الرغم على دمشق في مفتوحة الع

 الحیاد مبدأ مع یتوافق ال ألنه العالقات قطع بمبدأ تؤمن ال ُعمان سلطنة أن إلى یشیر ما وهو

  .تتبناه الذي اإلیجابي

ُالحظ كما ماني االلتزام ی ُ  الساحات مختلف شهدتها التي األزمات خالل اإلیجابي بالحیاد الع

 على طرف أي إلى الصراعات أو األزمات تلك خالل االنحیاز وعدم والدولیة، والعربیة الخلیجیة

 فلم المحاور، سیاسة إلى االنجرار ورفض السیاسي، االستقطاب عن والبعد اآلخر، الطرف حساب

 األزمة خالل الحیاد على وحافظت اإلیرانیة، العراقیة الحرب طرفي من أي إلى السلطنة تنحز

 األزمة أثناء الحیاد بمبدأ التمسك في واستمرت الحزم، بعاصفة یسمى فیما تشارك ولم الیمنیة

 بدور القیام من مكنها ما وهو. اإلیرانیة النوویة األزمة في طرف أي إلى تنحز لم كما السوریة،

  .األزمات خالل المتصارعة األطراف بین نظر وجهات وتقریب الوسیط
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ُالحظ  في جلیاً  ظهر ما وهو األخرى، للدول الداخلیة الشؤون في التدخل عدم أیضاً  وی

ماني الرفض ُ  دیفید، كامب اتفاقیة بعد مصر بحق العربیة الجامعة اتخذتها التي لإلجراءات الع

 مناسباً  تراه ما اتخاذ في الحق دولة وألي األول، المقام في مصري شأن االتفاقیة أن باعتبار

 في یحصل ما أن واعتبرت الیمني، الشأن في العسكري التدخل رفضت كما مصالحها، لتحقیق

 یساعد بما إال الداخلي الیمني الشأن في التدخل دولة ألي یحق وال مكوناته، بین داخلیة حرباً  الیمن

 خالل السوري الشأن في التدخل بعدم السلطنة موقف جاء ذاته المنطلق ومن الحل، إیجاد في

ماني الحرص مع ترافق الذي األمر. السوریة األزمة أحداث ُ  جمیع بین الحوار إلى الدعوة على الع

یجاد األطراف مانیة الدعوات هذه وتجددت المشاكل، لجمیع السلمیة الطرق عبر الحلول وإ ُ  في الع

  .المنطقة شهدتها التي األزمات جمیع

 مختلف في األطراف جمیع مع الحوار على قادراً  مرناً  وسیطاً  ُعمان سلطنة ظلت وهكذا

مانیة السیاسة تندفع ولم. حسابه على أو آخر طرف ضد طرف مع تحالفات یبني ال األزمات، ُ  الع

 النزاع أطراف كل مع عالقاتها اغتنام على عملت بل المتعاقبة الخلیج حروب خالل اتجاه أي في

یران، الخلیج، ودول العراق،(  به تمر أن یمكن بمخرج لالحتفاظ ،)االمریكیة المتحدة والوالیات وإ

 تصفیر صیغة إلى الوصول باألحرى او السلمیة، الحلول نحو اتجهت هي إن المنطقة، تفاعالت

 قطع عبر األزمات تفاقم إلى الرامیة الحلول تفضیل وعدم ،)Zero-Problems( المشكالت

 وتمویل العنف جماعات تسلیح أو الداخلیة، المعارضة توجیه أو السفراء، سحب أو العالقات،

 مفتوحة وبوابة التقاء نقطة السلطنة وتصبح حدتها، بلغت مهما الخالفات احتواء یتم بل اإلرهاب،

  ).2015،312:2016العربي االستراتیجي التقریر(الصراع أطراف لكل



 
 

176

 ُعمان سلطنة تتبعه الذي السیاسي السلوك أن مفادها خالصة إلى التوصل یمكن تقدم ومما

 السمات، من بعدد تمیز والدولیة، والعربیة الخلیجیة المختلفة الساحات وعلى الخارجي، مجالها في

مانیة القیادة رسمتها التي بالمبادئ والتمسك الثبات: أهمها ُ  الخارجیة، عالقاتها یحكم كمنهج الع

 تجنبها، یجب التي والخسائر المرجوة المكاسب بین بعقالنیة توزان التي السیاسیة الواقعیة وتبني

 والوضوح كان، طرف ألي والتبعیة اإلمالءات ورفض السیاسي القرار اتخاذ في واالستقاللیة

 على وتحرص منها، جزءاً  تكون أو تهمها التي القضایا حیال رؤیتها عن التعبیر في والصراحة

  .المحاور سیاسة عن االبتعاد

مانیة للهویة أن الباحث ویرى ُ  سیاستها مالمح تشكیل في تجاهله یمكن ال بالغاً  أثراً  الع

مانیة الشخصیة سمات تتركه الذي األثر خالل من مالحظته یمكن ما وهو الخارجیة، ُ  على الع

 تقوم التي والعربیة اإلسالمیة ثقافتها من والنابع الخارجیة، عالقاتها في السلطنة تتبعه الذي النهج

 لسلطنة الخارجیة السیاسة بین العالقة اعتبار یمكن الحقیقة وفي والتدبر، والحكمة التسامح على

مانیة والهویة ُعمان ُ   .علیه أثره ویترك اآلخر على منهما كل یؤثر تبادلیة، عالقة الع
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 السادس الفصل

  والتوصیات والنتائج الخاتمة

  الخاتمة: أوالً 

 العوامل جانب إلى المهمة، العوامل كأحد الماضي القرن تسعینیات منذ الهویة عامل برز

 السلوك تفسیر في واالقتصادیة، العسكریة والقوة والدیمغرافي الجغرافي كالعامل األخرى، المادیة

 وفي للدولة، الخارجیة السیاسة توجیه في أثر من للهویة لما نظراً  وذلك للدول، الخارجي السیاسي

 فهم أساس على تقوم قد العالقات فتلك. الدولیة الساحة على األخرى الدول مع عالقاتها بناء

 باعتباره اآلخر، رؤیة نمط على تؤثر فإنها وبالتالي اآلخر، مواجهة في للذات الممیزة الصفات

. الطرفین كال إلیها ینتمي التي الهویة على بناء الدولیة، الساحة على منافساً  أو عدوا،ً  أو صدیقًا،

 الدول مع التعاون أو التقارب إلى للدولة الخارجي للسلوك دافعاً  عامالً  تكون قد الهویة أن فكما

 من حالة نشوء في سبباً  تكون قد ذاته الوقت في فإنها نفسها؛ الهویة في معها تشترك التي األخرى

 هویات إلى تنتمي التي الدول بین التصارعي العدائي السلوك وراء تكون قد كما التنافسي، السلوك

  .متصارعة

 أن على تقوم والتي منها، انطلقت التي الفرضیة صحة من للتثبت الدراسة هذه وسعت

 سلوكها أنماط صیاغة في واضح تأثیر لها ُعمان سلطنة هویة تّشكیل في أسهمت التي العوامل

 السابقة، فصولها خالل من توصلت، وقد والدولي، اإلقلیمي المستویین على الخارجي، السیاسي

 العوامل أحد الهویة تشّكل التي الدول من ُعمان سلطنة أن ومفادها الفرضیة، تلك صحة إثبات إلى
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 ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة فهم فإن شك، وبال. الخارجي السیاسي سلوكها توجیه في المؤثرة

  .الصعوبة من كبیر قدر على ینطوي الوطنیة هویتها دراسة إلى التطرق دون

مانیة فالهویة ُ  بین دقیقة تفاعل عملیة محصلة هو الذي المتمیز، المركب ذلك هي الع

 الهویة مالمح صیاغة في متفاوتة، وبدرجات منها، كل أسهمت ومعنویة، مادیة عدیدة مكونات

مانیة ُ ،: أساسیة ثالثة أبعاد في المكونات تلك أهم وتتمثل. الع  الموقع في والمتمثل المكاني البعد أوًال

 عبره تشكلت ذيال التاریخي المكون في والمتمثل الزماني، البعد ثانیًا،. ُعمان لسلطنة الجغرافي

مانیة الهویة مالمح ُ ،. الع  وبالدین العربي، باالنتماء االعتزاز یشمل والذي الثقافي البعد ثالثًا

ماني، والتراث اإلسالمي، ُ  .والتقالید والعادات واألعراف القیم ومنظومة الع

مانیة السیاسة على الهویة عامل یتركه الذي األثر تلمس ویمكن ُ  الثوابت مجموعة في الع

 هذه على وبناًء . بها التمسك على وتحرص الخارجیة، سیاستها في علیها تعتمد التي والمرتكزات

مانیة، الهویة مكونات من األساس في النابعة الثوابت، ُ  المبادئ من عدداً  السلطنة تبنت فقد الع

 سمات تُعد أن بدورها یمكن والتي الخارجیة، سیاستها في علیها تسیر عریضة كخطوط األساسیة

مانیة، السیاسیة للهویة رئیسیة ُ  للدول الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم الجوار، حسن في وتتمثل الع

ماني، الشأن في التدخل ورفض األخرى، ُ  على طرف أي إلى األزمات خالل االنحیاز وعدم الع

 عبر الدول بین الخالفات حل إلى والدعوة المحاور، سیاسة عن واالبتعاد اآلخر، الطرف حساب

  . السلمیة وبالطرق الحوار

مانیة، الخارجیة السیاسیة صنع منظومة في كذلك الهویة عامل أثر تلمس یمكن كما ُ  الع

 والعالقات الخارجیة السیاسة مجال في الزمن عبر تراكمت خاصة ُعمانیة لتجربة نتاجاً  تُعد التي

 تلك في تأثیراً  األكثر قابوس، السلطان في المتمثل السیاسي، القائد شخصیة عامل ویبقى. الدولیة
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مانیة، الخارجیة فالسیاسة المنظومة، ُ  الدراسة، تناولتها التي والمواقف المناسبات من العدید وفي الع

 االجتماعیة وتنشئته الشخصیة، فصفاته السیاسي، القرار لصانع الشخصي التركیب مع تنسجم

ماني، المجتمع ثقافة من والمستمدة والسیاسیة، ُ  والتبصر، والتدبر، الحكمة، في وتقالیده وعاداته الع

 السیاسي العمل بیئة في عقائده إلى باإلضافة الغیر، مع التعامل في والتوازن والتسامح، والتعاون،

 الخارجیة السیاسة توجیه في كبیر بشكل تسهم، تزال وما أسهمت، كلها الخارجي، المجال في

 السیاسة على التأثیر في الهویة تلعبه الذي الدور على یؤكد الذي األمر وهو ،ُعمان لسلطنة

مانیة، الخارجیة ُ  إلى مستندة األساس في هي) قابوس السلطان( السیاسي بالقائد الخاصة فالهویة الع

مانیة الهویة ُ   .عام بشكل الع

 من ُعمان لسلطنة الخارجیة السیاسة على الهویة عامل یتركه الذي األثر ذلك ویظهر

مانیة الخارجیة السیاسة اتبعتها التي المواقف خالل ُ  والتطورات األحداث مع تعاطیها في الع

مانیة الخارجیة السیاسة ساحات مختلف على واألزمات ُ  والتي ،)والدولیة واإلقلیمیة، الخلیجیة،( الع

 والعربیة الخلیجیة الدول أغلب اتخذتها التي المواقف عن مختلفة مواقف األحیان من كثیر في كانت

 من بعدد یتمیز والذي الخارجي، مجالها في ُعمان سلطنة تتبعه الذي السیاسي فالسلوك .األخرى

مانیة، الهویة مكونات من النابعة السیاسیة الثوابت على األساس في یعتمد الخاصة، السمات ُ  الع

مانیة والشخصیة بالهویة الخاصة السمات مع وینسجم ُ   .الع

 لسلطنة الخارجي السیاسي السلوك مالمح تحدید في أهمیته رغم الهویة، عامل أن إال

 الدولة، هویة تبقى ذلك، ومع إلیها، اإلشارة سبقت التي األخرى العوامل أهمیة یسقط ال ُعمان،

 الدول باقي عن یمیزها بما الدولة شخصیة یبرز الذي المعیار هي الدراسة، حددته الذي والتوصیف

 التي الهویة خالل من والدولي، اإلقلیمي المحیط في غیرها عن أیضاً  هي تتمیز والتي األخرى،
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 في الضوء علیها یسلط لم التي الحلقة هي الهویة، عامل العامل، هذا مثل وربما. بها تختص

مانیة السیاسة تناولت التي السابقة الدراسات ُ  على تتبعه الذي السیاسي السلوك تفسیر حاولت أو ،الع

  .دراستها على الباحث شجع مما ،والدولیة اإلقلیمیة الساحات

  النتائج: ثانیاً 

  :التالیة النتائج إلى اعتمدتها، التي الفرضیة خالل ومن الدراسة، توصلت

 قد للدولة، الخارجیة السیاسة على تأثیره أن إال أهمیته، من الرغم على الهویة، عامل إن  -

 ودوائر السیاسي القائد على یتركه الذي األثر ومدى السیاسیة، الحالة بحسب یقل أو یزید

 في تأثیراً  األكثر العامل هي الهویة تكون الحاالت بعض وفي السیاسي، القرار صنع

 .معینة قضایا حیال الخارجیة السیاسة توجیه

 ما بكل السیاسي، القائد یتبناها التي والفكریة الثقافیة القیم منظومة على كبیر تأثیر للهویة -

 السیاسي السلوك على ینعكس ما اآلخر، عن الذات تمیز وسمات خصائص من تحمله

 .ذاك أو السیاسي القائد هذا یترأسها التي للدولة الخارجي

مانیة الهویة - ُ  المكونات من عدد بین التفاعل عملیة من الناتج المركب العامل ذلك هي الع

 التي والعقائدیة الفكریة القیم منظومة إلى إضافة والتقالید، والعادات والتاریخیة، الجغرافیة،

 المكون: وهي الرئیسة الثالثة المكونات تحت تندرج والتي السیاسي، القائد یحمله

 الوطنیة الشخصیة طبیعة أن القول ویمكن .الثقافي والمكون التاریخي، والمكون الجغرافي،

ماني للشعب ُ  .ُعمان لسلطنة الخارجي يالسیاس السلوك سمات إحدى تشكل الع

مانیة، الخارجیة للسیاسة الباحث دراسة خالل من - ُ  تفاعالتها في تنطلق أنها وجد الع

 والتي. الوطنیة هویتها مكونات من نابعة ومرتكزات ثوابت مجموعة من الدولیة وعالقاتها
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مانیة، الخارجیة للسیاسة األساسیة المبادئ ضوئها على تحددت ُ  اعتبارها یمكن والتي الع

 .السیاسیة لهویتها الممیزة السمات بمثابة

 التي الدول االحیان، أغلب في تواجهها، التي المصالح تحقیق في الصعوبة من الرغم على -

 ُعمان سلطنة أن إال الخارجیة؛ السیاسة في محددة ثوابت ضمن للتحرك تسعى

 التفریط وعدم المصالح، من قدر على الحفاظ بین توفّق أن دقیق، توازن عبر استطاعت،

 .السیاسیة ثوابتها في

 خالصة ُعمانیة لتجربة نتاج هي ُعمان سلطنة في الخارجیة السیاسیة صنع منظومة -

مانیة الخصوصیة عن وتعبر الزمن، عبر تراكمت ُ  الخارجیة السیاسة صنع مجال في الع

عدو  .الدولیة والعالقات ُ  قابوس، السلطان في المتمثل السیاسي، للقائد الشخصیة عامل ی

 وتنشئته قابوس، للسلطان الشخصیة فالصفات .منظومةال تلك في تأثیراً  األكثر

 الخارجیة، السیاسیة مجال في العمل بیئة في عقائده إلى باإلضافة والسیاسیة، االجتماعیة

مانیة الخارجیة السیاسة توجیه كبیر بشكل تسهم ُ  .الع

 الواقعیة أمبد ُعمان سلطنة تبني واضح بشكل تظهر معالجتها تمت التي الموضوعات -

 االحتفاظ على تحرص كما والدولیة، اإلقلیمیة والوقائع االحداث مع تعاملها في السیاسیة

 سیاسة إلى االنجرار وترفض السیاسي، قرارها اتخذا في االستقاللیة من كبیرة بدرجة

 الذي السلوك یمثل ما وهو .آخر الطرف حساب على طرف إلى االنحیاز أو المحاور

 الخلیجیة،( المختلفة الساحات على ة،الخارجی سیاستها مجال في ُعمان سلطنة تتبعه

مانیة، الخصوصیة عن تعبر التي السمات من بعدد تمیزالم ،)والدولیة والعربیة، ُ  عنو  الع

 .السیاسیة هویتها
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  التوصیات: اً ثالث

  :یلي بما توصي فإنها الدراسة، لها توصلت التي النتائج ضوء في

مانیة، بالسیاسة والمهتمین الباحثین قبل من االلتفات، ضرورة - ُ  خصوصیة دراسة إلى الع

مانیة الهویة ُ  من العدید في السلطنة اتخذتها التي السیاسیة المواقف إلى التطرق عند الع

 سلیم فهم إلى التوصل أجل من والدولیة، والعربیة، الخلیجیة، الساحة على المناسبات

مانیة الخارجیة ةالسیاسی وتوجهات لسلوك ُ  .الع

 العربیة للدول الخارجیة السیاسة على الهویة عامل تأثیر تتناول التي الدراسات إجراء -

 .جدیدة زاویة من الدول تلك سیاسات فهم لمحاولة األخرى،

 الخارجیة، وزارة رأسها وعلى ُعمان، سلطنة في الرسمیة المؤسسات على الباحث یتمنى -

ماني، السیاسي بالشأن تُعنى التي بالدراسات االهتمام ُ  والمراجع الدراسات لندرة نظراً  الع

 .الجانب هذا تتناول التي

 التي بالدراسات ُعمان سلطنة في والتعلیمیة بحثیةال المؤسسات قبل من االهتمام ضرورة -

مانیة الخارجیة السیاسة تتناول ُ ظهارو  ،الع  وجوانب فیها، تؤثر التي العواملو  ،هاتوجهات إ

 .العوامل تلك تتركه الذي التأثیر

 السیاسة على) والمعنویة المادیة،( العوامل مختلف تأثیر حول الدراسات من المزید إجراء -

ماني بالشأن اهتمت التي الدراسات في النقص لمعالجة ُعمان، لسلطنة الخارجیة ُ  بوجه الع

 .خاص بوجه الجانب وبهذا عام،

مانیة، الخارجیة السیاسة على الهویة عامل بتأثیر تُعنى التي الدراسات من المزید إجراء - ُ  الع

 .الدراسة إلیها تتطرق ولم الباحث، عن غابت تكون قد التي الجوانب لمعالجة
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 الشكر

الحمدًهللًأوًلًفميسًقبموًشيء،ًوآخرًاًفميسًبعدهًشيء،ًعمىًعظيمًفضموًوجاللًمنتو،ًأنً

ً،ًوالصالةًوالسالمًعمىًسيدناًمحمدًوعمىًألوًوصحبوًوسمم.بإكمالًىذهًالعملًمنًعميً 

ً ًىوًواجبًحتمي،ًفإنووبما يشرفنيًأنًأتقدمًًأنًالعترافًبفضلًاآلخرًعمىًإنجازًما

رشادًا،ًىذهًالدراسةًاإلشرافًعمىًبجزيلًالشكرًوعظيمًالمتنانًإلىًمنًتحملًعناء ،ًتوجييًا،ًوا 

ًف ًالنيائية، ًفيًصورتيا ًوقتًحتىًظيورىا ًأو ًبجيد ًعمي  ًيبخل ًولم ًومشورًة، ًنعمًونصحًا، كان

والوالدًالمربي،ًأستاذيًالفاضل:ًالستاذًالدكتورًعبدالقادرًمحمدًالناصح،ًًالستاذًوًالمعممًالموجو،

ًفيميًالطائي،ًفجزاهًاهللًعنيًخيرًالجزاء.

كماًلًيسعنيًإلًأنًأتقدمًبالشكرًالجزيلًإلىًاألساتذةًاألجالءًالذينًتفضمواًبقبولًمناقشةً

ً ًوتوجيياتيم ًالمفيدة ًبآرائيم ثرائيا ًوا  ًالرسالة، ًالعمومًىذه ًبقسم ًاألفاضل ًأساتذتي لى ًوا  السديدة،

السياسيةًفيًجامعةًالشرقًاألوسط،ًعمىًكلًماًقدموهًمنًجيودًطيبةًخاللًفترةًالدراسة.ًوالشكرً

ًىذهً ًليًمنًعونًفيًإتمام ًقدموه ًما ًعمىًكل ًوخارجيا، ًالكمية ًإلىًزمالئيًمنًطمبة موصول

ًورة،ًفميمًمنيًجميعًاًكلًالشكرًوالتقدير.مشكانًبمعمومةًأوًنصيحةًأوًرأيًأوًالدراسةًسواًءً
 

 

 الباحث      

 طالل بن عبداهلل بن خمفان الندابي
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 اإلهداء

الري  ، ذلم الوطنأبداٌن خالدة وجمدًا حاضسًا، وإزثًا ضطستى إىل وطن عظيه أحتطن تازخيًا ضاطعًا

 .التازيخ واحلاضس واملطتقبل.. الوطن أمحل هويتى بلل افتداز، إىل

 (ُعنان ضلطنة)

 ها احلافل، وأضظ ملطتقبلواتازخيوا العظيه، وبنى حاضس اأحي الري ضتننائ،،اال ُعنان إىل قائد

 املػسق...

 (الطلطان قابوع حفظى اهلل)

أول كان دعائونا هو  ، مناحلب والتطامحمنبعّ، التطحية واإلخالص، و زمصّياألول،  الفطل صاحيّبإىل 

 ...شادي وضس جناح،

 (العصيصين والدّي)

 ضحت ألجل، بوقتوا وجودها، والداعه األكرب يف مطرية النجاح... من ،زفيقة الدزب زمص الصرب و إىل

 (شوجيت الغالية)

 يف املطتقبل... اضتنساز أمل،وغعلة تفاؤل، يف احلاضس، إىل 

 (املؤثس ينبأ)

 اعرتافًا باجلنيل ؛هرا اجلود إليوه مجيعًا
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
ًأًًالعنوان
ًبًتفويض

ًجًقرارًلجنةًالمناقشة
ًدًشكرًوتقدير

ًهًاإلىداء
ًوًفيرسًالمحتويات

ًحًالممخصًبالمغةًالعربية
ًيًالممخصًبالمغةًالنجميزية

8ًًالفصل األول: خمفية الدراسة وأهميتها
8ًًًًمقدمة

3ًًُمشكمةًالدراسة
4ًًأىدافًالدراسةً
4ًًأىميةًالدراسةً
5ًًاسئمةًالدراسةً

5ًًالدراسةًًًضيةفًر
5ًًحدودًالدراسةً

6ًًمحدداتًالدراسةً
6ًًًالدراسةًُمصطمحات

9ًًالنظريًوالدراساتًالسابقةًاألدب
9ًًأول:ًاألدبًالنظريً.

88ًًثانيا:ًالدراساتًالسابقةً
85ًًماًيميزًىذهًالدراسةًعنًالدراساتًالسابقةًثالثا:
86ًًالدراسةًيةيجمن



 ز

 

87ً الفصل الثاني: مفهوم الهوية وأثرها عمى عممية صنع السياسة الخارجية لمدولة
88ًًمفيومًاليويةالتعريفًبمعنىًًوًالمبحثًاألول:ً
08ًًومكوناتوًالبنيويةًاليويةعاملًالمبحثًالثاني:ً
39ً لمدولةالسياسةًالخارجيةًًفيًصنعاليويةًًأثرالمبحثًالثالث:ً

53ً مكونات البنيوية لهوية سمطنة ع مانالالثالث:  الفصل
54ًًالمكونًالجغرافيالمبحثًاألول:ً

63ًًالمكونًالتاريخيالمبحثًالثاني:ًً
76ًًمنظومةًالقيمًالفكريةًوالثقافيةًالعربيةًوالسالميةالمبحثًالثالث:ً

89ً لسمطنة ع مانالسياسة الخارجية  الرابع: الفصل
92ًًالمبادئًوالمرتكزاتًاألساسيةًلمسياسةًالخارجيةًالُعمانيةالمبحثًاألول:ً
828ًًمنظومةًصنعًالسياسةًالخارجيةًالُعمانيةالمبحثًالثاني:ً

880ًًالمبحثًالثالث:ًأثرًالقائدًالسياسيًعمىًرسمًالسياسةًالخارجيةًالُعمانية
808ً الهوية عمى السياسة الخارجية الع مانيةالخامس: مستويات تأثير عامل  الفصل

809ًًتأثيرًعاملًاليويةًعمىًالسياسةًالخارجيةًالُعمانيةًعمىًالمستوىًالخميجيًالمبحثًاألول:
846ًًالمبحثًالثاني:ًتأثيرًعاملًاليويةًعمىًالسياسةًالخارجيةًالُعمانيةًعمىًالمستوىًالعربي

864ًًالسياسةًالخارجيةًالُعمانيةًعمىًالمستوىًالدوليالمبحثًالثالث:ًتأثيرًعاملًاليويةًعمىً
876ً السادس: الخاتمة والنتائج والتوصيات الفصل

877ًًأوًل:ًالخاتمة
882ًًثانيًا:ًالنتائج

880ًًثالثًا:ًالتوصيات
883ًًقائمةًالمصادرًوالمراجع
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 أثر الهوية الوطنية عمى السياسة الخارجية لسمطنة ع مان
0791- 2102 

 إعداد الطالب
 خمفان الندابي بن عبداهلل بن طالل

 إشراف
 االستاذ الدكتور عبدالقادر محمد فهمي الطائي

 الممخص

ًًُتعدً  ًفيًمجالًالسياسة ًبيا ًالىتمام ًالمواضيعًالتيًتزايد ًأحد خارجيةًوالعالقاتًالاليوية

ً ًوالعشرينالدولية ًالحادي ًالقرن ًمن ًاألول ًالعقد ًبداية ًمنذ ًت، ًكان ًأن ًبينًبعد ًالعالقات فسير

ًمقتصراًً ًالدولية ًكبيرًالوحدات ًحٍد لى ًعواملًوا  ًوالمصمحةًماديةًعمى ًكالقوة )المدرسةًًمحددة

،ًكماًىوًالحالًمعًالخارجيةالخارجيًأليةًدولةًوعالقاتياًًيالسياسالسموكًًويتطمبًفيمًالواقعية(.

السياسة،ًوالتيًتشملًالعواملًمان،ًالوقوفًعمىًتأثيرًجممةًمنًالعواملًالمحددةًلتمكًسمطنةًعًُ

ًتوجياتًالدولًفيًسموكياًمعرفةيمكنًًحتىًالداخمية،ًوالخارجية،ًوتمكًالمتعمقةًبالقائدًالسياسي،

ًالخارجي.ًًالسياسي

وأثرهًفيًصنعًالسياسةًًومكوناتوًالبنيويةًعاملًاليويةًإلىالتعرفًوقدًسعتًالدراسةًإلىً

سمطنةًلًالوطنيةًيويةالالوقوفًعمىًالعواملًالتيًتسيمًفيًبناءً،ًكماًسعتًإلىًالخارجيةًلمدولة

،ًوالتعرفًعمىًمنظومةًصنعًالسياسيةًالخارجيةًالُعمانية،ًوعمىًالثوابتًوالمرتكزاتًاألساسيةًمانعًُ

عمىًًمانيةدراسةًالطبيعةًالمؤثرةًلعاملًاليويةًفيًصنعًالسياسةًالخارجيةًالعًُلسياستياًالخارجية،ًًو

نًالعواملًالتيًأسيمتًفيًأًمفادىاوذلكًانطالقًاًمنًفرضيةًًخميجيةًوالعربيةًوالدولية.المستوياتًال

ًعًُ ًسمطنة ًىوية ًعمىًتشكيل ًالسياسيًالخارجي، ًأنماطًسموكيا ًتأثيرًواضحًفيًصياغة ًليا مان

ً.الدوليالمستوىًًوً،العربيالمستوىًًوً،الخميجيًىالمستًو



 ط

 

ًًواعتمد ًالبحث ًمناىج ًمن ًعدد ًالدراسة ًفرضية ًمن ًالتثبت ًبيدف ًالباحث ًمنياالعممي

مان،ًمنًمتابعةًوتحميلًاألحداثًوالوقائعًالتاريخيةًالتيًمرتًبياًسمطنةًعًُفيًي،ًالمنيجًالتاريخ

أنًالسياسةًالخارجيةًًباعتبارًمنيجًالتحميلًالنظميًوجلًالستعانةًبياًفيًتفسيرًالواقعًالحالي،ًأ

ًمدخالتًًىيًنتاج ًتكونًبمثابة تفاعمتًمعًوسطًنظاميًمؤسسيًً،(in puts)لعواملًخارجية

وترتبتًعمىًعمميةًالتفاعلًىذهًجممةًنتائجًيطمقًعميياًمخرجاتًً،(process)بصيغةًعممياتً

ًالتفاعلً ًإلىً،وىيًتمثلًالسموكًالسياسيًالخارجيًلمدولةً،(out puts)عممية منيجًًباإلضافة

ًالقرار ًاتخاذ ًقراراتًتقدمًأًباعتبار، ًأوًمجموعة ًىيًإلًقرار، ًدولةًما ًالخارجيةًألية نًالسياسة

ًومحمية،ً ًذاتية، ًعدة ًعوامل ًفييا ًتؤثر ًالقرارات ًىذه ًوأن ًمسؤولة، ًمؤسسات ًأو ًوحدات عمييا

قميمية،ًوأخرىًدولية. ًوا 

ً ًالباحثوقد ًًإلىًتوصل ًدوًرأن ًالخارجيةًًتمعبوًاًًىناك ًالسياسة ًعمى ًالتأثير ًفي لميوية

يخضعًلتقديرًالقائدًالسياسيًودوائرًًىولسمطنةًُعمان،ًقدًيزيدًأوًيقلًبحسبًالحالةًالسياسية،ًًو

صنعًالسياسيةًالخارجية،ًوفيًبعضًالحالتًقدًتكونًاليويةًىيًالعاملًاألكثرًتأثيرًاًفيًتوجيوً

تنطمقًفيًتفاعالتياًً،ًفإنياسمطنةًُعمانبًرًتعمقًاألمروبقدًسياسةًالخارجيةًحيالًقضاياًمعينة.ال

ًالدوليةًمنًمجموعةًثوابتًومرتكزات ًعمىًالساحة ًالوطنية؛ًًوعالقاتيا نابعةًمنًمكوناتًىويتيا

ًالمؤثرةًفيًسماتاللًإحدىًيمكنًالقولًأنًطبيعةًالشخصيةًالوطنيةًلمشعبًالُعمانيًتشكً وبالتاليًف

ًُعما ًلسمطنة ًالخارجية ًمجالياًنالسياسة ًفي ًُعمان ًسمطنة ًتتبعو ًالذي ًالسياسي ًالسموك ًوأن .
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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 twenty-

first 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

خالؿ السنكات الماضية  بمكضكع اليكية في تفسير السياسة الخارجية لمدكؿ ىتماـاالتزايد 

في  ،براليةيكالم كال سيما الكاقعية، بعد أف عجزت المدارس المسيطرة خالؿ الفترات السابقة كخاصةن 

الذم الحدث  ؿ العقد اخأخير مف القرف الماضي،السكفيتي خال تحاداالانييار ك بأحداث كبرل التنبؤ

لى العكامؿ اخأخرل غير المادية بعد إ مف قبؿ منظرم العالقات الدكلية شكؿ نقطة محكرية لاللتفات

فبرزت  ،القكة كالمصمحةك محددة امؿك الدكلية مقتصران عمى ع بيف الكحدات أف كاف تفسير العالقات

البنائية  النظرية، كذلؾ بحسب أنصار اليكية كعامؿ غير مادم كلكنو مؤثر في السياسة الخارجية

الذيف ال ينكركف بأف تحقيؽ المصمحة ىك اليدؼ الرئيس لسمكؾ الدكؿ الخارجي، كلكف تمؾ 

كالعادات  ، أم كفقان لمنظكمة القيـ كاخأفكار كالمعتقداتلميكية كفقان يتيـ بحسب رؤ المصمحة تتحدد 

 كالتقاليد المشكمة ليكيتيا.

في صياغة  مف خالؿ إسيامياكذلؾ ، ؿ عامؿ قكة لعدد مف الدكؿقد تشكٌ  ككما أف اليكية

 بال شؾ د الشعب، فأنياار ىكية كطنية مكحدة لجميع أف في حاؿ كجكد توكممارسسمككيا الخارجي 

ما ينعكس عمى سمككيا السياسي م ،ةلدكلااستقرار عدـ يـ في يسقد تككف عامؿ ضعؼ  بالمقابؿ

 ،كاخأثنية داخؿ المجتمع الكاحد ،كالقكمية ،كالمغكية ،في حاؿ تعدد اليكيات الدينيةكذلؾ ، الخارجي

يظير في عدد مف الدكؿ ىك اخأمر الذم ، ك ليا كبديالن  لميكية الكطنية الجامعة منافسان تككف قد التي 

 .شكيؿ ىكيتياتتسيـ في حركبان أىمية بيف مككنات مختمفة  التي تشيد
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بيف دارسي العالقات جدالن كاسعان  ،كمنذ ظيكر االىتماـ بيا ،كقد أثارت دراسة اليكية

سيطرة المدرسة الكاقعية لفترة طكيمة  :أىميا ،عدة أسبابإلى  يمكف إرجاعو اخأمر الذم كىك ،الدكلية

 كال سيما العسكرية ،القكة الماديةف أكالتي ترل  ،تفسير كتحميؿ العالقات الدكلية عمىمف الزمف 

ذات طبيعة  ككف اليكيةكذلؾ لك  ،الخارجي في المجاؿ حرؾ اخأبرز لسمكؾ الدكلةىي الم ،منيا

يظير تأثيرىا عمى صانع القرار عند رسـ السياسة كتحديد المحظة التي  ،صعب قياس تأثيرىاي متغيرة

 الخارجية لدكلتو.

كما ىك الحاؿ مع  ،الخارجيةكعالقاتيا  خأية دكلةالخارجي  يالسياسالسمكؾ  كيتطمب فيـ 

 العكامؿ كالتي تشمؿ ،المحددة لتمؾ السياسةالعكامؿ جممة مف  الكقكؼ عمى تأثير ،مافسمطنة عي 

يمكف  ،كبعد دراسة تمؾ العكامؿ ،المتعمقة بالقائد السياسي، حينيا فقط تمؾك  ،الخارجيةك  ،الداخمية

فيـ سياستيا  ربما يصعب التي ماف مف الدكؿكعي  معرفة تكجيات الدكؿ في سمككيا الخارجي.

العقكد  طيمة انتيجتويظير مف خالؿ السمكؾ الذم الذم  الخارجية بمعزؿ عف عامؿ اليكية

 ،ؿكما زالت تشكٌ  ،متشكٌ التي  السياسية ألحداثيمكف مالحظتو مف قبؿ المتتبع لكالذم  ،الماضية

 ،منيا الجغرافياف عدة مككنات ذلؾ العامؿ الذم يتشكؿ م كىك ،مفاصؿ ميمة في تاريخ المنطقة

كالمغة  اإلسالميمنظكمة التقاليد كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية التي تتمثؿ بالديف ك  ،كالتاريخ

 العربية.

 حيث ،العصكر الماضيةمانية عبر الجغرافيا مككنان رئيسيان في بناء اليكية العي  تمشكٌ قد ك 

 في أقصى الجنكب الشرقي لشبة الجزيرة العربية عيماف أف تحتؿ مكقعان استراتيجيان بالغ اخأىميةر لدٌ قي 

ذلؾ  ماف كبحر العرب،كبحر عي  العربي عمى الخميج مف خاللوكـ تطؿ  3165كبسكاحؿ تمتد إلى 

 المكقع جعؿ منيا فاعالن ميمان في عدد مف الحضارات التي استقرت بيا أك كانت بالقرب منيا. 
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 عمقياتستحضر ف الجغرافيا، فأنيا كبالقدر نفسو مانية مككٌ تستحضر اليكية العي  ككما

صياغة  ماف مف أقدـ الكيانات السياسية الفاعمة التي لعبت دكران ميمان فيعي  عدتي  إذ ؛التاريخي

 البحريةالقكة  كعبر المراحؿ التاريخية، كخصكصان عندما كانت ،الخميج العربيمنطقة اخأحداث في 

 كذلؾك  .كشرؽ أفريقيا ،المحيط اليندمك  ،في بحر العربعمى طرؽ التجارة المسيطرة  ىيمانية العي 

 رغـكعمى ال، عف حدكدىا الدفاع تامميلتنحصر في قكتيا  امراحؿ الضعؼ الذم تراجعت بي خالؿ

 . مانيةاليكية العي  ىـ العكامؿ الضامنة لمككناتأأحد العامؿ التاريخي  كؿ ذلؾ بقي مف

لى جانب الجغرافيا كالتاريخ كالديف  إلى المككف العربي، االنتماءب تتمثؿتشكؿ الثقافة التي  ،كا 

ماف مع القضايا كقكؼ عي  ريفسٌ الذم اخأمر  ،مانيةعنصران ميمان في تككيف اليكية العي  ،اإلسالمي

 العربية كاإلسالمية العادلة. 

ؿ في مجمميا اليكية ستحاكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ عمى جميع ىذه المككنات التي تشكٌ 

خالؿ الفترة ماف، كذلؾ انعكاساتيا المؤثرة عمى السياسة الخارجية لسمطنة عي  مانية كالكقكؼ عمىالعي 

 سمطنة السمطاف قابكس بف سعيد مقاليد الحكـ في يافي تكلي التي( كىي الفترة 1970-2016)

تضمنت العديد مف القضايا كالمكاقؼ، سكاءن عمى الصعيد الخميجي، أك العربي، أك كالتي  ،مافعي 

  .امانية دكران ميمان فييكالتي لعبت السياسة الخارجية العي  الدكلي

 مشكمة الدراسة 

التي اتسمت بيا أحيانان السياسة الخارجية لسمطنة تكمف مشكمة الدراسة في الطبيعة المتمايزة 

كالمكاقؼ التي كاف يفترض بيا، مف كجية نظر بعض المعنييف، أف  عيماف حياؿ بعض القضايا

 . كمف ىناتككف متماىية مع سياسات كمكاقؼ الدكؿ اخأخرل، ما دفع بيـ إلى إثارة تساؤالت حكليا

، كالكشؼ عف العكامؿ المؤثرة في تكجيات التساؤالتىذه  عفإجابتيا  فأف مشكمة الدراسة تكمف في
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التي دفعت سمطنة ك مانية، مانية، كبشكؿ خاص تمؾ المؤثرة عمى اليكية العي السياسية الخارجية العي 

كقد طرح ىذا اخأمر إشكالية أخرل تمثمت في ندرة المصادر . ماف إلى تبني سياسة خارجية معينةعي 

زاكية السمة الفريدة التي تميزت بيا السياسة الخارجية لسمطنة عيماف التي عالجت ىذا المكضكع مف 

 .بحكـ تأثرىا بيكيتيا الكطنية

 أىداف الدراسة7

 : يأتيما المأمكؿ مف ىذه الدراسة ىك تحقيؽ 

 .لمدكلة السياسة الخارجية كأثره في صنع اليكية عامؿ عمىالتعرؼ   -1

 ماف.سمطنة عي الكقكؼ عمى العكامؿ التي تسيـ في بناء ىكية  -2

 .عمى ثكابتيا كمرتكزاتيا اخأساسيةك  ،العيمانية ة الخارجيةمنظكمة صنع السياسي التعرؼ عمى -3

 مانية.دراسة الطبيعة المؤثرة لعامؿ اليكية في صنع السياسة الخارجية العي  -4

 أىمية الدراسة7

مكضكعان جديدان  ىمية الدراسة في ككنيا تيتـ بمكضكع اليكية الذم يشكؿأتكمف  األىمية النظرية7

ىذا العامؿ )عامؿ  تناكلت في ندرة الدراسات التي كما تكمف أىميتيا. العالقات الدكلية ميداف في

ماف إزاء عدة قضايا منيا ما اليكية( كمدل تأثيره في صياغة السمكؾ السياسي الخارجي لسمطنة عي 

الطبيعة الخاصة التي تميز بيا ىك خميجي، كمنيا ما ىك عربي، كمنيا ما ىك دكلي، مف خالؿ فيـ 

 ىذا السمكؾ خالؿ فترة الدراسة المقترحة.

ماني بعامؿ اليكية، كالميتميف بالشأف السياسي العي تكمف في إفادة صانع القرار  األىمية التطبيقية7

 م يمعبو في رسـ السياسة الخارجية العيمانية.كالدكر الذ



5 
 

 أسئمة الدراسة7

إلى البحث عف إجابة لعدد مف  تنصرفا فأنيا كتحديد أىدافيا الدراسة مشكمةكبيدؼ معالجة 

 اخأسئمة:

 ما المقصكد بعامؿ اليكية؟  -1

 العكامؿ التي تسيـ في بناء ىكية سمطنة عيماف؟ىي ما  -2

 العيمانية، كعمى ثكابتيا اخأساسية؟ عامؿ اليكية عمى منظكمة صنع السياسة الخارجيةتأثير ما  -3

 اليكية في السياسة الخارجية لسمطنة عيماف؟عامؿ اخأثر الذم يتركو ما  -4

 فرضية الدراسة7

ىناؾ عالقة بيف  فأ ،إلى التثبت مف صحتيا كمفادىا سعت فرضية مفالدراسة  انطمقت

العكامؿ التي أسيمت في تشكيؿ  مضاميف سياستيا الخارجية، كافاليكية الكطنية لسمطنة عيماف ك 

 لصياغة أنماط سمككيا السياسي الخارجي، عمى المستك ماف ليا تأثير كاضح في ىكية سمطنة عي 

 .الدكلي ، كالمستكلالعربي، كالمستكل الخميجي

 حدود الدراسة7

( كىي الفترة منذ تكلي السمطاف قابكس بف سعيد مقاليد 2016 - 1970منذ عاـ ) حدود زمانية7

 ماف.الحكـ في سمطنة عي 

 تقتصر ىذه الدراسة عمى سمطنة عيماف. حدود مكانية7
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 محددات الدراسة7

كخاصةن  المراجعندرة الدراسات ك في  تمثمت الباحث كاجيتال شؾ أف أبرز المحددات التي 

ع اليكية؛ ربما نظران لحداثتو كمكضكع تتـ معالجتو كاالستفادة منو بمكضك  تختصالتي  العربية منيا،

المحددات كذلؾ في قمة الدراسات التي تعالج الشأف السياسي  تمثمتفي مجاؿ عمـ السياسة. كما 

تمؾ مانية، كال سيما العي  ماني، كصعكبة الحصكؿ عمى الكثير مف المعمكمات المتعمقة بالسياسةالعي 

 لما تتسـ بو مف سرية. نظران  ؛بالسمكؾ الخارجي المتعمقة

 مصطمحات الدراسة7

 اليوية 

تصغير ىٌكة، كقيؿ اليىكٌية بئر بعيدة لساف العرب  بأنيا  كرد ذكر اليكية  في :لغةً  اليوية -

كما استعمؿ عند الفارابي عمى الخصكص، اسـ  .(117:15: 2010) ابف منظكر، الميكاة

ىيكٌية الٌشيء كعينٌيتو كتشٌخصو "بأٌنيا  ياكيعٌرف ،(ىك)مصاغ انطالقا مف الضمير المنفصؿ 

إشارة إلى ىكٌيتو كخصكصٌيتو ككجكده  (ىك)كخصكصٌيتو ككجكده المنفرد لو كؿٌّ كاحده. إٌنو 

 . (530: 1994،صميبا) "المنفرد لو الذم ال يقع فيو اشتراؾ

عف غيره، كلك ماثمو في بعض  ما يككف بو الشيء ىك ذاتو متمايزان  :اليوية اصطالحاً  -

اليكية بيذا المعنى ىك  قرب لفظ فمسفي إلىأ. كيككف الخصائص أك اشترؾ معو فييا

ماىية الشيء كما يعرفيا ، ك فيكية الشيء ىي ماىيتو أم حقيقتو الخاصة بو ،(الماىية)

 "ىك؟ اليكية ىك جكاب عف السؤاؿ ماالماىية مثؿ  "فيقكؿ  "التعريفات"الجرجاني في كتابو 

جاعميف مف  بككنو عاقالن  ا كصفنا اإلنساف مثالن ذإنيا إ" ع الجرجاني تعريفو لمماىية قائالن يتابك 

كمف حيث  ،يسمى ماىية (ىك ما) نو مقكؿ في جكابإف ىذا القكؿ مف حيث إذلؾ ماىيتو، ف
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مف حيث حمؿ المكاـز ك  ،كمف حيث امتيازه عف الغير ىكية ،ثبكتو في الخارج يسمى حقيقة

 .(163: 2004)الجرجاني، "ذاتا لو

دة مككنات منيا مف عما عف غيره، كالمتشكمة  ان شعب : ىي السمة التي تميزإجرائياً  اليوية -

تتحدد بعنصريف ك  ،كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية ،منظكمة التقاليدالجغرافيا، كالتاريخ، ك 

 أم اختالفو عف اآلخر، االختالؼ: عنصر المطابقة أم مطابقة الشيء لذاتو، كعنصر ىما

بمطابقتو  إال تتحدد ال ىكية أم شعبك . فالمطابؽ لذاتو ىك المختمؼ كالمتميز عف غيره

 .لخصكصيتو، كباختالفو كتميزه عف ىكيات الشعكب اخأخرل

 7السياسة الخارجية  

ف السياسة مصدر لمفعؿ ساس يسكس، إ جاء في لساف العرب البف منظكر ة7السياسة لغ -

جعمكه  سو القكـقاـ بو، كسكٌ  كساس اخأمر سياسةن بما يصمحو،  ءكالسياسة القياـ عمى الشي

 .(301:7: 2010)ابف منظكر،  كالكالي يسكس الرعية أم يأمرىـ، يسكسيـ

مجمكعة القرارات كاإلجراءات التي تتخذىا الدكلة خالؿ  ىي اصطالحا7 السياسة الخارجية -

ماية مصالحيا الكطنية، ممارسة عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل، مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا، كح

نشاط سمككي "القادر محمد فيمي بأنيا  كيعرفيا عبد رد فعؿ لممؤثرات الخارجية. كقد تككف

نظامية في مكاجية غيرىا مف كحدات  دكلية مرتبط بيدؼ كمقترف بقدرة تأثيرية، تتخذه كحدة

مجمكعة التفاعالت كما "(. كيعرفيا ابراىيـ دركيش بأنيا 16: 2010،فيمي) "النظاـ الدكلي

كىي (. 17 :1978دركيش،)"يترتب عمييا مف نتائج، كالتي تقع خارج نطاؽ الدكلة كحدكدىا

مجمكعة  لمكحدة الدكلية مف بيفأيضان برنامج العمؿ المعمف الذم يختاره الممثمكف الرسميكف 

 .(1984:16،سميـ)جؿ تحقيؽ أىداؼ معينة في المحيط الدكليأمف البدائؿ المتاحة، مف 
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ىي كؿ عمؿ أك إجراء تقـك بو الدكلة خارج حدكدىا في البيئة  7إجرائياً  السياسة الخارجية -

تقدير لمتخفيؼ الدكلية، لتحقيؽ مصالحيا، أك لتجنب ما يمكف أف يضر بيا، أك عمى أقؿ 

ماف خارج حدكدىا يعد مف أعماؿ . لذلؾ فأف كؿ سمكؾ أك إجراء تقكـ بو سمطنة عي مف آثاره

 السياسة الخارجية.
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 األدب النظري والدراسات السابقة

 7 األدب النظري أولً 

عالقات الدكؿ مع عمى  المؤثرةظؿ االىتماـ بمحددات السياسة الخارجية كالمتغيرات 

 الفكريةالمدارس ك  النظرياتف أالمالحظ لكف لشاغؿ لدارسي العالقات الدكلية. بعضيا، الشغؿ ا

قتصر تركيزىا اابقة عمى انتياء الحرب الباردة، المفسرة لمعالقات الدكلية، كخاصة خالؿ الفترة الس

كامؿ غير . كلـ يتـ التطرؽ إلى العلمدكلةعمى المحددات المادية المؤثرة عمى السمكؾ الخارجي 

المادية إال في فترات متأخرة مف القرف العشريف، كخاصة بعد انتياء الحرب الباردة كانييار االتحاد 

 السكفيتي.

مكضكعان  عيد   إذ ؛باليكية في مجاؿ العمكـ السياسية خالؿ السنكات الماضية كبرز االىتماـ

سياـ إفي مجاؿ العالقات الدكلية. كيعد ميمان ضمف إطار المدرسة البنائية، التي شكمت نقمة نكعية 

سياـ اخأبرز في ىذا المجاؿ، حيث يجادؿ بأف ىيكؿ النظاـ الدكلي ال ىك اإل (تدإلكسندر كن)

نما، منظر الكاقعية الجديدة، (كينيث كالتز)يتحدد بناءن عمى تكزيع القدرات المادية كما يرل  مف  كا 

في النظاـ الدكلي، كالتي تقكدىا  الرئيسالفاعؿ  بكصفياخالؿ العمميات كالتفاعالت بيف الدكؿ، 

. كرأل أف الحياة اليكمية لمسياسة الدكلية ىي عممية أم ىكية الدكلة كشخصيتيا االعتبارية اليكية

في عالقاتيا باآلخريف، كاستخداميا في مكاجية اليكيات  ىكياتيا بأخذمستمرة مف قياـ الدكؿ 

 ذىبت إلى أف السياسة الخارجية تمثؿ انعكاسا تامان  (، فقداـتجيسأما )ليزبيث ا المكازية ليا.

، المتصكرات الخاصة باليكية الكطنية، كالتي تحدد مكانة الدكلة في العالـ، كأصدقائيا كأعدائي

فاليكية استنادان ليا، ىي إطار سيككلكجي لمعالقات الدكلية. كجادلت بأف تمؾ  كمصالحيا كطمكحاتيا
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، اة في التاريخ الكطني، كيرتبط تغيرىا بإعادة تأكيؿ القادة السياسييف ليالتصكرات قد تككف مستقر 

 (14: 2011)رجب، كبحدكث تطكرات داخمية كخارجية تعيد صياغتيا

عامؿ اليكية كمحرؾ أساسي في السياسة الخارجية في العديد مف  ىميةأظيرت كقد 

السكفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية لجأ الزعيـ  لالتحادالمكاقؼ، فخالؿ الغزك اخألماني النازم 

السكفيتي حينذاؾ، جكزيؼ ستاليف، إلى بعث الركح القكمية الركسية )ىكية كطنية(، بجانب 

لى أبعد مف ذلؾ، أنو(، بؿ أيدكلكجيةالشيكعية )ىكية  اخأيدكلكجية سمح بإقامة الصمكات بالكنائس  كا 

كذلؾ بيدؼ تعبئة الشعب الركسي بكؿ طكائفو لمقاكمة الغزك  ؛اخأرثكذكسية الركسية )ىكية دينية(

، 1980عمى الحالة اإليرانية، عقب الغزك العراقي إليراف في سبتمبر  نفسوكينطبؽ اخأمر  .النازم

حيث لجأت القيادة اإليرانية إلحياء النزعة القكمية الفارسية )ىكية كطنية(، باإلضافة إلى 

مية )ىكية دينية / أيديكلكجية(، كىي اليكية الرسمية لمدكلة اإليرانية عقب اخأيديكلكجية الثكرية اإلسال

، ككذلؾ التركيز عمى تقكية كتعزيز اليكية الشيعية )ىكية مذىبية(، كذلؾ 1979 / شباطثكرة فبراير

بيدؼ تعبئة الدعـ الشعبي لممجيكد الحربي اإليراني لمقاكمة االجتياح العراقي 

في أصرار الحككمة عمى االعتراؼ المتمثؿ . كما أف المثاؿ اإلسرائيمي (27:2011عبدالناصر،)

 ، يدؿ عمى مدل محكرية تأثير اليكية الدينية في السياسة اإلسرائيمية.بييكدية إسرائيؿ

العالقات الدكلية تحكميا عدد مف المتغيرات، كما أف السياسة الخارجية  أف كيظير مما تقدـ

كامؿ، كىي محددة بجممة مف المحددات المادية كغير المادية. كمف ىذه خأم دكلة تتأثر بعدد مف الع

في السياسة الخارجية بال شؾ ىك عامؿ اليكية، فكثير مف الدكؿ تنطمؽ في سمككيا  ةالعكامؿ المؤثر 

دافعان  اليكية تككففقد . كفؽ قاعدة ) اخأنا كاآلخر( ،الخارجي إزاء الدكؿ اخأخرل مف منطمؽ اليكية

أك إلى خمؽ حالة مف المنافسة، كما  ، كاليكية العربية،اليكية االكركبيةلمتقارب، كما ىك الحاؿ في 
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 كالذم تمثؿكقد تككف سببان في خمؽ حالة مف الصراع،  ىك الحاؿ في الحالة الصينية اخأمريكية،

 .أحد أبرز صكرىا اإلسرائيميحالة الصراع العربي 

عند ية كعامؿ مؤثر في السمكؾ السياسي الخارجي لمدكؿ؛ فأنو كانطالقا مف أىمية اليك 

مختمفة في التكجو كالتفكير خاصة  ماـ حالةأماف يظير أننا الخارجية لسمطنة عي معالجة السياسية 

خططيا كرؤيتيا كمقاربتيا السياسية، عمى إرث يتمتع بخصكصية كاالستقالؿ السياسي، تعتمد في 

ك العربي، أك أ، في التعاطي بخصكصية مع المحيط الخميجيثقافية كىكية خاصة، ساىمت 

 .اإلقميمي، أك الدكلي

 7 الدراسات السابقةثانياً 

  7الخطاب السياسي عند السمطان قابوس بين الفكر والتطبيق 7(0661) دراسة الشنفري 

كىػػػي عبػػػارة عػػػف قػػػراءة سياسػػػية تحميميػػػة لمضػػػمكف الخطػػػاب السياسػػػي الخػػػاص بػػػالمجتمع 

كدكره فػي  (1989-1970فػي الفتػرة مػف ) خػالؿ الخطػاب السياسػي لمسػمطاف قػابكس ماني مػفالعي 

جانػػػب كال ،ة جكانػػػب ىػػػي الجانػػػب االجتمػػػاعيصػػػنع السياسػػػية الخارجيػػػة. حيػػػث ركػػػزت عمػػػى ثالثػػػ

  .كالجانب السياسي ،االقتصادم

مانية اتسمت بمجمكعة مف الصفات تكصمت الدراسة إلى أف السياسية الخارجية العي قد  ك

نيا سياسة كاتصفت بأمنية كالثقافية، ريخ، كالجغرافيا، كاإلمكانيات اخأالتي فرضتيا حقائؽ التا

قابكس ان لمخطاب السياسي عند السمطاف كىك ما كاف انعكاسىادئة، كمعتدلة، كمتكازنة، كحيادية. 

تميز الفكر السياسي ك كما ، في محتكاه ، كشامؿفي مضمكنو الذم اتسـ بأنو خطاب عميؽ

سمطاف قابكس بالكعي كبعد النظر في التعامؿ مع اخأحداث كالتطكرات كالمستجدات داخميان لم

 .كخارجيان 
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 دراسة ALEXANDROV  (0110  7)The Concept of State Identity in 
International Relations: A Theoretical Analysis:                     

. الدكلة ىكية كمفيكـ الدكلية، العالقات دراسة في اليكية إشكالية مف الدراسة تنطمؽ

 ككذلؾ ،البنائية النظرية أنصار لدل المحددة المفاىيـ مف كغيرىا اليكية بيف العالقة إلى كتطرقت

 التفاعؿ في كأداة الدكلة ىكية دكر تناكلت كما. متعددة ىكيات بيف الدكلة اختيار كيفية مسألة إلى

. كالسمطة الدكلة ىكيات بيف الكثيقة العالقة تكضح التي اخأمثمة مف العديد إلى متطرقة الدكؿ، بيف

 اليكية مفيكـ أف إلى الدراسة تؤكد الكاقعية، المناىج مف لمعديد رئيسيا عنصران  تمثؿ القكة أف ككما

 .الدكلية لمعالقات التحميمية اخأطر مف ميمان  جزء يككف أف أيضا يستحؽ

 نصارأ قبؿ مف قبكليا كتسييؿ الدكلة ىكية مفيكـ تفسير إلعادة محاكلة الدراسة قدمتك 

 .اليكية خأىمية تجاىؿ اآلف حتى لدييـ كالذيف البنائية، غير اخأخرل المدارس

  ( 0112دراسة اسماعيل)7اليوية في بنية النظام الدولي 7  

إلى تبياف العالقة بيف اليكية كبنية النظاـ الدكلي مف خالؿ تحميؿ  الدراسة ىدفتك 

فقد  ؛كنظران لمطبيعة التجريدية لمدراسةالعناصر اخأساسية لمبنية الدكلية كفؽ الرؤية الكالتزية. 

كلـ تتطرؽ إلى أثر اليكية  ،اليكية كالنظاـ الدكلي لمعالقة بيف عمى اإلطار المفاىيمي اقتصرت

قد تتطرؽ إلى اختبار تمؾ العالقة مف خالؿ نماذج تاريخية. ك  ظاـ، كما أنيا لـبيف كحدات الن

 مف عناصر بنية النظاـ الدكلي.  ان أساسي ان عنصر  تيعدخمصت الدراسة إلى أف اليكية 

   7مانية بين التحالفات والتوازناتالسياسة الخارجية الع   7(0112)رواس دراسة  

منيج اتخاذ ل ان كفق (2000-1970الفترة ) خالؿ مانيةكىي دراسة لمسياسة الخارجية العي  

مانية قامت عمى أساس القرار في العمكـ السياسية. كتكصمت الدراسة إلى أف السياسة الخارجية العي 

طبيعة  تقتضيورأت أف التكازف في العالقات الدكلية يعد مطمبان أساسيان  التحالفات كالتكازنات، حيث



13 
 

اـ الدكلي، سكاءن عمى مستكل العالقة بيف القكتييف العظمييف، أك عمى التطكرات التي يشيدىا النظ

 عمى صانع القرار السياسي الكطنية ةمصمحالحتمت  فقد ؛كنتيجةن لذلؾ اإلقميمية.المستكيات 

 القائمة عمى مبادئ كمرتكزات السياسةكذلؾ بفضؿ  ،تكازف في المنطقةال حالة مف خمؽ العيماني

قامة عالقات كدية مع  ،كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير ،حسف الجكار :ىمياأ عديدة كا 

 كافة الدكؿ.

  ( 0101دراسة مقيبل)والقتصادية في السياسة  ،والتاريخية ،ثر المحددات الجغرافيةأ 7

  :مانيةالخارجية الع  

خالؿ  النظـمانية كفؽ منيج تحميؿ كىي دراسة سعت إلى تفسير السياسية الخارجية العي  

مانية كدكرىا في إلى مالمح السياسية الخارجية العي  الدراسة كتطرقت (.2008-1970الفترة )

. كقد خمصت الدراسة إلى االستقرار السياسي، كدكر السمطاف قابكس في تكجيو السياسة الخارجية

ماف مع في عالقة عي  كطيدة بميراث تاريخي مف التكازف مانية عمى عالقةأف السياسة الخارجية العي 

التي اتسمت بأنيا سياسة استقاللية في التعامؿ مع اخأحداث ك سعت الدكؿ الكبرل، تمؾ السياسة 

 إلى التكازف في العديد مف المكاقؼ.

  مانأثر الموقع الجغرافي عمى السياسة الخارجية لسمطنة ع   7(0100) دراسة الوىيبي: 

 مانيةي عمى السياسة الخارجية العي إلى التعرؼ عمى أثر المكقع الجغراف الدراسة ىدفت

إلى أف  خمصت. ك (2011-1970كذلؾ باستعماؿ المنيجيف الكظيفي كالتحميمي خالؿ الفترة )

مع القضايا  التي اتسمت باليدكء كالتأني كالمكضكعية تعاطت مانيةالسياسية الخارجية العي 

ماف أف مكقعيا الجيكاستراتيجي قد حمميا فقد أدركت سمطنة عي  ،المفركضة ضمف ثابت الجغرافيا

مسؤكلية كبيرة تمثمت في المساىمة بشكؿ رئيسي في حماية مدخؿ الخميج العربي. كما كاف 

عمى دكر السمطاف  الدراسة ركزتمانية، ك لمتاريخ أثر بيف في بناء نمطية السياسة الخارجية العي 
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قابكس في رسـ السياسة الخارجية، التي ارتكزت عمى مبادئ متجذرة كراسخة تقكـ عمى التعايش 

يجاد لالداخمية السممي بيف جميع شعكب العالـ كحسف الجكار، كعدـ التدخؿ في شؤكف  آلخر، كا 

 عالقات طيبة مع جميع دكؿ العالـ.

  دراسةALToraifi  (0100  7)Understanding the Role of State Identity in 

Foreign Policy Decision-Making 7  

سعت الدراسة إلى البحث في مفيـك ىكية الدكلة كما ليا مف دكر في صنع القرار في 

السياسة الخارجية مف خالؿ التحميؿ البنائي. كقد ركزت عمى دكر اليكية في تشكيؿ السياسة 

كبخالؼ  .2009-1997خالؿ الفترة منذ الخارجية لكؿ مف إيراف كالمممكة العربية السعكدية 

كاالختالفات بينيما، بما في ذلؾ  الدراسات التقميدية التي تناكلت العالقات بيف البمديف،بعض 

الطائفية كالقكمية كاخأيديكلكجية الثكرية، كالتنافس عمى الييمنة اإلقميمية، كأسعار النفط، كالسياسة 

 مفانطمقت الدراسة  فإف ىذه ، كالخالفات حكؿ الحج،تجاه الكجكد العسكرم اخأمريكي في الخميج

ميمان في تكجيو العالقات بيف البمديف، فقد شيدت العالقات بينيما تقاربان  كانت عامالن أف اليكية 

، بينما اتسمت بما (2005 -1997) خالؿ فترات محددة كخاصة خالؿ فترة رئاسة محمد خاتمي

يكصؼ بالعالقة العدائية خالؿ فترات أخرل كخاصة خالؿ فترة رئاسة محمكد أحمدم  أف يمكف

  .( 2009 – 2005) نجاد

دكر فٌعاؿ في زكاؿ عممية  الى أف عكامؿ فكرية كمادية كاف ليكقد خمصت الدراسة إ

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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  ًما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 7 ثالثا 

و لالىتماـ بعامؿ تسمكاالتجاه الذم ىك  يميز ىذه الدراسة عف الدراسات التي سبقتياما 

كما  .ىتمت بو كال سيما العربية منيااحديثان كقميمة ىي الدراسات التي  ان اليكية الذم يعد مكضكع

كالعكامؿ التي  ،اليكيةبمانية عف طريؽ االىتماـ العي تفسير السياسة الخارجية  حاكلتتتميز بككنيا 

 الذم يتركو اخأثركمدل  ،لـ يتـ التطرؽ إليو مف قبؿ ان جديد عامالن باعتبارىا أسيمت في تشكيميا، 

فترة الخالؿ  ماف،ىذا العامؿ في تشكيؿ الخصكصية التي تتميز بيا السياسية الخارجية لسمطنة عي 

نيت إضافة لمدراسات القميمة التي عي  شكمت أف ىذه الدراسة فضالن عمى (.2016-1970مف )

 .كالذم ما يزاؿ مجاؿ خصبان لمبحث كالدراسة مانيبالشأف السياسي العي 
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 منيجية الدراسة ) الطريقة واإلجراءات (

 مناىج الدراسة

تحقيػػػؽ تسػػػاؤالتيا ك  عػػػف، كاالجابػػػة لمتثبػػػت مػػػف الفرضػػػية التػػػي انطمقػػػت الدراسػػػة منيػػػاسػػػعيان 

 : لتاليةالباحث باالعتماد عمى المناىج ا فقد قاـ ؛أىدافيا

متابعة كتحميؿ اخأحداث كالكقائع التاريخية  فييأتي استخداـ ىذا المنيج  المنيج التاريخي7 .0

في تفسير الكاقع الحالي، كمدل تأثيرىا في  اجؿ االستعانة بيأماف، مف التي مرت بيا سمطنة عي 

 . الخارجيةرسـ كصياغة سياستيا 

يقكـ ىذا المنيج عمى اعتبار أف السياسة الخارجية ىي نتاج : منيج التحميل النظمي .0

تفاعمت مع كسط نظامي مؤسسي بصيغة  ،(in puts)لعكامؿ خارجية تككف بمثابة مدخالت 

كترتبت عمى عممية التفاعؿ ىذه جممة نتائج يطمؽ عمييا مخرجات  ،(process)عمميات 

بمعنى أف عكامؿ  ؛ةثؿ السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلكىي تم ،(out puts)عممية التفاعؿ 

 باع سياسات بشأنيا.تٌ اقدـ عمى البيئة الخارجية تفرض عمى الدكلة التفاعؿ معيا، كتي 

ما ىي إال  ف السياسة الخارجية خأية دكلةأكيذىب ىذا المنيج إلى  منيج اتخاذ القرار7 .0

قرار، أك مجمكعة قرارات تقدـ عمييا كحدات أك مؤسسات مسؤكلة، كأف ىذه القرارات تؤثر فييا 

قميمية، كأخرل دكلية.  عكامؿ عدة ذاتية، كمحمية، كا 
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 الثاني الفصل

 عممية صنع السياسة الخارجية لمدولةعمى مفيوم اليوية وأثرىا 

عمى الرغـ مف حداثتو في الظيكر، أصبح مفيكـ اليكية مف المفاىيـ كاسعة االنتشار في 

مف  اء متباينة كأطركحات متعددة، بدءان ر آمجاالت العمكـ االجتماعية، كلعؿ ما يثار حكلو مف 

 بررهلو ما يمحاكلة تفسيره كمفيكـ، كمركران بأبعاده المختمفة، كصكالن إلى مدل اخأثر الذم ينتج عنو؛ 

مفيكمان اجتماعيان كثقافيان كاسعان.  مفاىيـ العمكـ االجتماعية، بكصفو شأنو في ذلؾ شأف العديد مف

مف الدراسات المعنية بعمـ االجتماع كعمـ النفس كصكالن إلى  فمع االىتماـ المتزايد باليكية انطالقان 

ككناتيا، كأنكاعيا، كمدل عمـ السياسة، كانت تثار العديد مف التساؤالت حكؿ طبيعة اليكية، كم

 تأثيرىا عمى الفرد كالجماعة أك حتى المجتمع كالدكلة.

فقد أثيرت حكؿ اليكية بكصفيا أحد المتغيرات  فيما يختص بمجاؿ العمـك السياسية؛ك 

، كعف  المؤثرة عمى السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية، عدد مف التساؤالت، حكؿ اليكية كمفيـك

؟ كما مدل عالقتيا بالعكامؿ المؤثر عمى السياسة الخارجية ىي العامؿ الكحيد مدل تأثيرىا، كىؿ

 ؟اليكية ىك العامؿ اخأكثر تأثيران اخأخرل؟ كمتى يككف عامؿ 

كفي ضكء ما تقدـ، يسعى ىذا الفصؿ لإلجابة عمى ىذه التساؤالت مف خالؿ المباحث 

 الثالثة اآلتية:

 .يامفيومو  اليويةالتعريف بمعنى  المبحث األول7    

  .ومكوناتو البنيوية اليويةعامل المبحث الثاني7    

 .لمدولةالسياسة الخارجية  في صنعاليوية  أثرالمبحث الثالث7    



18 
 

 المبحث األول

 مفيوم اليويةالتعريف بمعنى و 

الكثير مف الجدؿ بيف الباحثيف  ،كما زالت تثير ،ييعد مفيكـ اليكية مف المفاىيـ التي أثارت

رده في مجاالت العمكـ االجتماعية عامةن كعمـ السياسة عمى كجو الخصكص، كلعؿ ذلؾ الجدؿ م

 آخر. فدراسات اليكية بدأت في حقؿ معرفي نتقؿ مف حقؿ معرفي إلىإلى أف االىتماـ باليكية قد ا

انتقمت إلى المجاؿ السياسي، كلـ  عمـ النفس، ثـ انتقمت إلى عمـ النفس االجتماعي، كمنو مجاؿ

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 

ف كاف في الكقت نفسو يجد العالقات الدكلية يكاجو صالسياسة الخارجية ك  مجاؿ عكبات متعددة، كا 

 .إقباالن متزايدان 

شتراؾ اخأشخاص في اكقد قدمت العمكـ االجتماعية لميكية تعريفان مبسطان مفاده، بأنيا 

مشتركة. كىي بذلؾ تدؿ  ،كنفسية ،كقيمية ،االنتماء إلى جماعة اجتماعية تربطيا ركابط عاطفية

كالتي مف خالليا يتـ تمييز الذات عف  عمى مجمكعة السمات المميزة لمفرد،

. فالمصطمح إذف مقارنة مرجعية يؤكد إما عمى درجة االشتراؾ كالتشابو (6،2011ب:رجاآلخريف)

ف اليكية تمثؿ درجة إالتاـ، أك درجة االختالؼ كالتفرد في نطاؽ خاص أك شيء محدد. كبذلؾ، ف

يا بالمقابؿ تمثؿ درجة االختالؼ مع أشخاص التشابو كاالشتراؾ بيف أفراد الجماعة الكاحدة، كما أن

 آخريف ىـ خارج إطار الجماعة. 



19 
 

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 

فإذا كاف عمـ النفس يعطيو جانبان مرضيان كما ىك الحاؿ عند )سيغمكند فركيد(، في مع كجية نظره. 

فإف عمـ النفس االجتماعي يعتبر اليكية عامؿ  ؛ضياع اليكية عندما يصاب الفرد بحالة ىستيرية

مف عكامؿ الشخصية، أما عمـ االجتماع في دراستو لميكية فإنو يذىب إلى قدرة الفرد عمى اختيار 

ي التي تحقؽ لو الكحدة كاالنسجاـ مع الذات. كيرل عالـ النفس االجتماعي )إريؾ اريكسكف( المعان

"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 

 (. Fearon,1999:6اس العرؽ، كاخأثنية، كالديف، كالمغة، كالثقافة" )أس

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 

ت، أحد أشير ركاد النظرية د(. بينما يعد إسياـ ألكسندر كن748:2007)ركسك، كما ىك خارجيا" 

االسياـ اخأبرز في التأصيؿ لميكية، حيث يرل في اليكية "بأنيا خمة أك سجية ذاتية،  ىكالبنائية، 

 ؛(. كعالكة عمى ذلؾ313:2006ت،دأك عمى مستكل الكحدة، متجذرة في فيـ الفاعؿ لذاتو" )كن

الفيـ الذاتي أك داللتو سكؼ يعتمد عمى ما إذا كاف الفاعمكف اآلخركف يعترفكف بذلؾ فأف معنى ىذا 

كمرتبطة أيضان  منظكميةالفاعؿ بنفس الطريقة التي يرل بيا ذاتو، كبيذا الشكؿ تككف لميكية صفة 

 (.313:2006)نفس المصدر، بفيـ اآلخريف الذاتي لمفاعؿ

، نفسوف اآلمجمكعة كاالختالؼ مع اآلخريف في فاليكية إذف ىي ذلؾ التماثؿ بيف أفراد ال

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 

فكف معيـ اكتماالن لحياة مف جية، كترابطيـ مف جية أخرل مع مف يختم

 (349.350:2000،المرء")ديمك

المعطيات  مف متكاممة منظكمة أنيا( فيعرفيا "بميكشيممي أليكس) الفرنسي المفكرأما 

ة، المعرفي التكامؿ عمميات مف نسؽ عمى تنطكم التي ،كاالجتماعية ،كالمعنكية ،كالنفسية، المادية

 ةيباليك  اإلحساس خاصية عمى تنطكم التي الداخمية الركح في تتجسد التي بكحدتيا كتتميز

ىي كحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ  إذف فاليكية (.129:1993بيا" )ميكشيممي، كالشعكر

في كحدة مف العناصر النفسية، كاالجتماعية، كالمادية، التي تجعؿ الفرد يتمايز عٌمف سكاه بكحدتو 

 الذاتية.

 بأنيا مجمكعة الصفات كالخصائص كالسمات النفسية، كاالجتماعية،كيعٌرؼ الباحث اليكية 

 ،المادية، التي يتميز بيا الفرد كالفكرية، كالثقافية، الحضارية كالتاريخية، فضالن عف بعض العكامؿ

 أك المجتمع بذاتو، كالتي تميزه عف اآلخر المختمؼ. ،أك الجماعة

ي يدت خمطان كبيران في تعريفيا، كحتى فكالمالحظ أف مفيكـ اليكية مف المفاىيـ التي ش

يف المشتركيف بيف تمؾ المفيـك يمكف التكقؼ عند العنصر  شكاليةعمكمية استعماليا، كلمخركج مف إ

 التعريفات كىما:

  المتمثؿ في أف ىكية الشيء ىي ما يككف بيا ىك ذاتوك  ،المطابقةأك  المماثمةعنصر. 

  المتمثؿ في أف ىكية الشيء ىي ما يككف بو الشيء متمايزان كمختمفان  ،عنصر االختالؼ

 عف اآلخر.
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بما يميزىا مف سمات كخصائص تككف  ،ففي حيف ينطمؽ العنصر اخأكؿ مف )اخأنا(

بمعنى أنو ال  ؛متطابقة بيا مع ذاتيا كتشكؿ ىكيتيا الذاتية، فأف العنصر الثاني ينطمؽ مف )اآلخر(

 كبمعنى آخر إف اخأنا لكي تتميز آلخر.ـ تكف متميزة كمغايرة كمختمفة عف اما ل ءتكجد ىكية لمشي

تحتاج أف تضع اآلخر الذم يككف في مكقع المقارنة لكي تتميز عنو. كمف ىذا المنطمؽ  بذاتيا

بأف ىناؾ نكعاف مف اخأفكار يمكف أف يدخال في اليكية: تمؾ اخأفكار التي تعتنقيا  (تدكن)يشير 

 (.314:2006ت،دالذات، كاخأفكار التي يعتنقيا اآلخر)كن

كانطالقان مف تمؾ العالقة الداخمية بيف العنصريف المحدديف لميكية )التطابؽ كاالختالؼ(، 

نيا استنادان إلى عدد مف لتمييز بيكبناءن عمييما تتشكؿ عدة أنكاع لميكية، يمكف ا

 :(7:2011ب،رج)العكامؿ

  يتـ التمييز بيف اليكية الدينية العنصر اخأكثر تأثيران في تككيف اليكية، حيث استنادان إلى 

 ليكية الثقافية، كاليكية اخأثنيةمثؿ اليكية العربية، كا يكية اإلسالمية، كاليكية المغكيةمثؿ ال

 مثؿ اليكية الكردية. 

  كىنا يتـ التمييز بيف اليكية اخأثنية، أم التي تقتصر عمى حدكد تأثير اليكية استنادان إلى ،

جماعة أثنية مثؿ الشيعة كالسنة كاخأمازيغ، كبيف ىكية الدكلة، كاليكية الكطنية، كاليكية 

 العابرة لمقكميات مثؿ اليكية اإلسالمية.

  جية اآلخر الميـ، كبناءن عمى ىذا العامؿ استنادان إلى كيفية تعريؼ اليكية لمذات في مكا

ت( بيف نكعيف مف اليكية، يمثؿ كؿ منيما طرفي خط متصؿ يتحرؾ فيو ديميز )ألكسندر كن

الفاعؿ الدكلي، يتمثؿ النكع اخأكؿ في التعريؼ النسبي لميكية المرتكز حكؿ الذات، كيتمثؿ 

 (.314:2006ت،د)كنالنكع الثاني في اليكية الجماعية
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  بناءن عمى ىذا العامؿ  (تدكن)ان إلى مدل استقرار اليكية كقابميتيا لمتغير، كقد قسميا استناد

إلى قسميف رئيسييف: اليكية الشخصية كىي مجمكعة السمات المعرفة لمدكلة كالمميزة ليا 

ت أنيا القاعدة التي يرتكز عمييا النكع الثاني كىي اليكية دعف الدكؿ اخأخرل، كالتي يرل كن

ية، كىي التي تنتج عف تفاعؿ الدكلة مع الدكؿ اخأخرل، كالتي يقسميا كذلؾ إلى االجتماع

 .، كىكية الدكر، كاليكية الجماعيةىكية النكع: ثالثة أقساـ ىي

فإف التقسيـ الذم كضعو )كندت( في تحديد أنكاع اليكية  لتقسيمات خأنكاع اليكيةد التعدك 

اخأفضؿ؛ نظران لشمكليتو في التناكؿ، كعمقو في التحديد، يبدك، مف كجية نظر الباحث، ىك التقسيـ 

 :(320:2006ت،د)كن إذ قسـ كندت اليكية إلى أربعة أنكاع

كىي اليكية اخأساسية كالتي تستقؿ بكجكدىا عف اآلخر، كالتي تتشكؿ  اليوية الشخصية الفردية7 .1

الفاعميف كيانات متميزة عف بكاسطة أبنية ذاتية التنظيـ كمتكازنة، كالتي يعكد ليا الفضؿ في جعؿ 

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 

 حدة فقط مف ىذا النكع.تقكـ عميو اليكيات اخأخرل، فالفاعؿ يمكنو أف تككف لو ىكية كا

كتشير إلى التصنيؼ االجتماعي الذم يطمؽ عمى شخص أك مجمكعة يشترككف في  ىوية النوع7 .2

خصائص معينة مف حيث المظير، كالسمكؾ، كالطبائع، كالقيـ، كالميارات، كالمعرفة، كاآلراء، 

 ذاتو.كالتجربة ..إلخ. كيمكف أف يككف لكؿ فاعؿ عدد مف اليكيات النكعية في الكقت 

فأف الخصائص التي تؤسس ليكيات النكع ىي  كعمى خالؼ ىكيات الدكر كالجماعة؛ 

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 

نو يمكف أف يككف شابان بذاتو، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ـ ال، كبيذا الشكؿ فإاللة كمعنى أكذات د

لمدكؿ، فالدكلة يمكنيا أف تككف دكلة رأسمالية، أك فاشية، أك ممكية، بناءن عمى المبادئ الداخمية 

لمشرعية السياسية، كالتي ال تعتمد عمى الدكؿ اخأخرل مف أجؿ كجكدىا. فالدكلة يمكف أف تككف 

 بذاتيا دكف الحاجة إلى االعتماد عمى الدكؿ اخأخرل. ديمقراطية

بشكؿ كامؿ عمى اآلخر، فبخالؼ ىكية  كىذا النكع مف اليكية يعتمد في كجكده ىوية الدور7 .3

نظران خأف الخصائص كالصفات التي تشكؿ ىكيات النكع  نكع التي تستقؿ في كجكدىا الذاتي؛ال

فأف ىذا النكع مف اليكية )ىكية الدكر( ال  (؛بؿ اجتماعية )سابقة عمى المجتمعذات صفة ما ق

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 

حتاللو مكقعان في بنية اجتماعية مف خالؿ ا معممان، بؿ يستطيع أف يحصؿ عمى تمؾ اليكية فقط

ك مؤسسة ضيا مف دكف كجكد آخر ىك المعمـ، أك مينية معينة، فالطالب ىكية ال يمكف افتراأ

 تعميمية ينتمي إلييا.

كبحسب ىذا النكع مف اليكية فإف العالقة بيف الذات كاآلخر عالقة تبادلية، حيث تمعب  

عات الضمنية منيما حكؿ بعضيما دكران في تشكيؿ العالقة درجة معرفة كؿ منيما لآلخر كالتكق

بينيما، فاخأفكار المشتركة قد تككف تصارعيو أك تعاكنية، اخأمر الذم يعني أف العدك ىكية دكر 

، فاليكية ىنا ليست مجرد يتمامان مثؿ الصديؽ، ككمثاؿ عمى ذلؾ حالة الصراع العربي اإلسرائيم

ي مكاقؼ مفركضة عمى الفاعميف عف طريؽ تصكرات اآلخريف خيار يمكف تجاىمو بسيكلة، بؿ ى
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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 يقاـك ذلؾ التغيير رغبة منو في المحافظة عمى ىكيتو ىك. 

كىي الحالة التي يككف فييا تمٌيز الذات غير كاضح كيتـ تجاكزه كميةن، كذلؾ  اليوية الجماعية7 .4

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، كنادران ما تككف في كؿ 

دائمان تعتمد عمى تكسيع حدكد الذات لتشمؿ اآلخر. كتيبنى اليكية الجماعية عمى اخأمكر، كلكنيا 

مفيكمي ىكية الدكر كىكية النكع كلكنيا تتجاكزىما، فنجد أنو في حيف تتشكؿ ىكية الدكر مف 

فإف اليكية الجماعية تقكـ عمى تكحيد الذات مع  ؤدم الذات كاآلخر أدكاران مختمفة؛أجؿ أف ت

مكحدة، كذلؾ تبنى عمى ىكية النكع؛ خأف اليكية الجماعية تقـك عمى الخصائص  اآلخر في ىكية

كالسمات المشتركة، كلكف ال يعني أف كؿ ىكيات النكع يمكف اعتبارىا ىكيات جماعية، فقد يتكمـ 

 الشخص الفرنسية دكف أف يطابؽ ذاتو مع الفرنسييف.

كىكيات  ،مف ىكيات الدكر كباختصار فإف اليكية الجماعية ىي عبارة عف خميط مميز 

النكع، كىكيات ذات قكة سببية تحفز الفاعميف خأف يعرفكا مصمحة اخأخريف عمى أنيا جزء مف 

مصمحة الذات، كىذا ال يعني أف القرارات الفردية ال تنطمؽ مف اخأنانية، كلكف تتكسع داللة 

 اخأنانية بحيث تشمؿ الجماعة أك الفريؽ.

بعة أنكاع لميكية، جميعيا عدا اخأكلى، يمكنيا أف تأخذ صيغ مما تقدـ يظير أننا أماـ أر 

نفسو، فجميعان لدينا عدد مف اليكيات، كالشيء نفسو ينطبؽ عمى الدكؿ، فكؿ  متعددة مع الفاعؿ

كاحد منا مخطكطة فكرية، مشكمة بكاسطة الصيغ الثقافية، تحدد مف نحف؟ كماذا يجب أف نفعؿ في 

ت تمارس فعميا عمينا في الكقت ذاتو خأصبحنا مشكشيف، كلكف سياؽ معيف؟ كلك أف تمؾ اليكيا
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معظـ اليكيات يتـ تفعيميا بشكؿ انتقائي اعتمادان عمى الحالة التي نجد أنفسنا 

 .(321:2006ت،د)كنفييا

كيشير أنصار المدرسة البنائية بصفة عامة عند حديثيـ عف اليكية، إلى مجمكعة القيـ، 

يتبناىا الطرؼ الدكلي كالتي يتـ بناؤىا مف خالؿ التفاعؿ بيف السياسات كالمعايير، كالمعاني التي 

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 

لدكلة عربية أك غربية كفقان لميكية الجماعية، كقد تككف دكلة كبرل محكرية أك متكسطة كفؽ مكانة ا

 .(4:2017الدكلة)مدبكلي،

 كاليكية، االجتماعية اليكية: كىما اليكية مف نكعيفبيف  العادة في االجتماع عمماء يميزك 

 أنيما غير، التحميؿ طريؽ عف النكعيف ىذيف بيف التمييز كيمكف ،(الشخصية اليكية) الفردية

 الشخص ىذا ماىية عمى كمؤشرات عالمات خالؿ مف إلييما النظر كيمكف كثيؽ، بشكؿ بطافمرت

 يشارككنو آخريف أفراد بيف الشخص مكضع تحدد المؤشرات ىذهذاتو  الكقت كفي ذاؾ، أك

 تككف كقد الناس، حياة في عديدة أبعادان  يعكس االجتماعية اليكيات كتعدد نفسيا، الخصائص

 معاني ينظمكف العادة في اخأفراد أف غير الناس، بيف لمصراع محتمالن  مصدران  اليكيات في التعددية

 الزماف عبر النسبية باالستمرارية تتميز أساسية محكرية ىكية حكؿ كتجاربيـ حياتيـ

 .(90:2005)جيدنز،كالمكاف

، فرديةك  اجتماعية،ك  ثقافية،: مستكيات ةثالث حكؿعادةن  اليكية بخصكص الحديث يدكرك 

 مستكل عمى ىكيةك  الفرد، مستكل عمى ىكية: ثالثة مستكيات الكطنية لميكية أف يرل مف ىناؾك 
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 مف بحالة المستكيات ىذه تتميز أف بالضركرة كليس الكطني، المستكل عمى كأخرل الجماعة،

 .(298:1998)الجابرم، كالمصالح كالصراعات بالظركؼ ذلؾ في متأثرةك  متغيرة ىي بؿ الثبات،

كعند النظر إلى مستكيات اليكية الثالثة التي أشار إلييا الجابرم، نجد أنيا تنطمؽ جميعان 

، كىي النظرة إلى الذات بما تحكيو مف صفات كسمات مميزة، كتجعمو في نفسو مف المنطمؽ

مف ككنيا إطاران  مكاجية اآلخر المختمؼ. فعند الحديث عف ىكية الدكلة، نشير إلى تحٌكؿ اليكية

ينتمي إليو الفرد، إلى إطار مف القيـ كالمعتقدات التي تحدد السمكؾ السياسي لمدكلة كتكجيو، كتحدد 

 . (7:2011ب،رجرؤية الدكلة لذاتيا كلآلخر كلمعالـ )

 بخصائص متميز شعب إلييا ينتسب التي اخأمة أك الكطف إلى نسبة الكطنية كاليكية

 الحد تمثؿ التي العامة الثقافية السمات أك الصفات مجمكعة ىي اخأمـ مف أمة أية كىكية .ىكيتو

 تمؾ صفاتيـب كيتميزكف عرفكفيي  تجعميـ كالتي إلييا، ينتمكف الذيف اخأفراد جميع بيف المشترؾ اخأدنى

 .(23:1995)بف نعماف، اخأخرل اخأمـ أفراد مف سكاىـ فعمٌ 

ىكية الدكلة تنطكم عمى بعديف )داخمي، كفي ىذا اإلطار يرل )ماكسيـ ألكساندركؼ( أف 

كخارجي(، البعد الداخمي يشمؿ مجمكعة المعتقدات، كالتصكرات، كالرمكز، المترٌسخة لدل الرأم 

العاـ كالنخبة الحاكمة داخؿ الدكلة حكؿ الدكلة نفسيا، بينما رؤية النخب كالرأم العاـ في الدكؿ 

 . (Alexandrov,2003:38كية الدكلة )اخأخرل لتمؾ الدكلة يعبر عف البعد الخارجي لي

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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المتحدة اخأمريكية دكلة ديمكقراطية، فيذه ىكية أصيمة، كككنيا دكلة مييمنة، فيذه ىكية الكاليات 

 .(4:2017تحددىا عالقاتيا مع الفاعميف اآلخريف في النظاـ الدكلي)مدبكلي،

كلعؿ ىذا المنطمؽ الذم اعتمد عميو )صمكئيؿ ىنتنجتكف( في تفسيره لحاؿ السياسة  

كتابو صراع الحضارات، عندما تحدث عف أف الشعكب ذات  الدكلية المعتمدة عمى اليكية في

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 

 .(203:1999لمية، كما تحدد أصدقائيا كأعدائيا)ىنتنجتكف،مكاف الدكلة في السياسة العا

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 

الباحثيف؛ نظران الستناد التعريفات عمى مرجعيات مختمفة، كلكف شيدت كمان كبيران مف االختالؼ بيف 

المالحظ أف جميع تمؾ التعريفات تكاد تيجمع عمى أف اليكية بشكؿ عاـ تتعمؽ بمعرفو الفاعؿ لنفسو 

كتصكره لذاتو، سكاءن كاف شخصان مفردان أك دكلة كما ىك الحاؿ لمكضكع ىذه الدراسة، مف خالؿ 

ما ك  أك مف خالؿ الفيـ لمذات كلآلخر ص التي تميزه في مكاجية اآلخر،مجمكعة السمات كالخصائ

 يترتب عميو طبيعة العالقة بينيما.
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 المبحث الثاني

 ومكوناتو البنيوية اليويةعامل 

نيا تتألؼ مف أربعة مككنات رئيسية، بيات المعنية بدراسة اليكية عمى أاستقرت اخأد 

حالة خأخرل، كتتمثؿ في المغة أك الثقافة، كالديف، كالعادات يختمؼ الكزف النسبي لكؿ منيا مف 

كقد أشار الباحث عند التطرؽ لمفيكـ اليكية إلى تعريؼ إريؾ اريكسكف، الذم  .كالتقاليد، كالتاريخ

يرل أف اليكية ىي تمؾ الطرؽ المرجعية التي يتخذىا اخأفراد كالجماعات، كالتي تميزىـ عف اآلخريف 

ماعية، ككذلؾ ىي طرؽ تعرؼ اخأشخاص كالجماعات عمى أنفسيـ عمى أساس في عالقاتيـ االجت

كفي ىذا التعريؼ نجد إشارة إلى  .(Fearon,1999:6العرؽ، كاخأثنية، كالديف، كالمغة، كالثقافة)

أنكاع اليكية التي تعتمد في تحديدىا عمى مككنات معينة، مثؿ العرؽ، كاخأثنية، كالديف، كالمغة، 

 كالثقافة.

 المادية العناصر في تنحصر ال، جماعيةأـ  كانت فردية، اإلنسانية اليكية كعناصر 

 : (39:2005)اسماعيؿ، يأتي كما كىي العناصر مف أخرل مجمكعة إلى تتعداىا بؿ كحدىا

 المادية، التنظيماتك  كالعقمية، كالقدرات االقتصادية الحيازات، عمى كتشتمؿ: المادية العناصر .1

 . يتـ بدراسة شكؿ كبنية الكائنات الحية، التي تالمكرفكلكجية كالسمات

المبدعيف، ك االسـ، ك الكالدة، ك اخأسالؼ، )العناصر التاريخية: كتتضمف اخأصكؿ التاريخية مثؿ  .2

اآلثار ك اخأحداث التاريخية الميمة، ك ، (الخرافات الخاصة بالتككيفك القرابة، ك االتحاد، ك 

 .التاريخية
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 الثقافية كالرمكز كاخأدياف، العقائد، مثؿ الثقافي، النظاـ كتتضمف كالنفسية: الثقافية العناصر .3

 )مثؿ العقمية العناصر ثـ كالفني، اخأدبي التعبير كأشكاؿ الثقافية، القيـ كنظاـ كاخأيديكلكجيا،

 النظاـ ثـ...( الجمعية، كالمعايير االتجاىات الثقافية، التقاطع نقاط العالـ، إلى النظرة

 القيـ. نظاـ كاتجاىات الخاصة، النفسية السمات كيتضمف المعرفي

، كالمينة، كالجنس، كالسف، االسـ مثؿ) االجتماعية اخأسس كتتضمف: االجتماعية العناصر .4

 مثؿ بالمستقبؿ، الخاصة القدرات ثـ( كاالنتماءات كاخأنشطة، االجتماعي كالدكر، كالسمطة

 .السمكؾ كنمط، كالتكيؼ، االستراتيجية كاإلثارة، كاإلمكانات القدرة

 حيث ؛معان  جمعيا مفبد  كال كالجماعة، الفرد ىكية تشكؿ مجتمعة اخأربعة العناصر كىذه

 ىذه أك الفرد ىذا لكجكد جكىرم شرط بعضيا أك كميا غيابيا أك العناصر ىذه بكجكد الكعي فإ

ف حتى الجماعة،  كيعيشيا يمتمكيا خأنو كافة العناصر ىذه يعي أف الفرد عمى الصعب مف كاف كا 

 .الجماعة ليكية شرطان  يعد الكعي ىذا أفمف  رغـعمى ال تمقائي، نحك عمى

كعمى العمكـ فإف مككنات اليكية االنسانية تنسج كجكدىا عبر شبكة مف العالئؽ التي 

 :(42:2003)سميماف، اآلتيةتندرج في الخانات الحضارية كالمشتركات 

 مجاؿ جغرافي ككطف تاريخي مشترؾ. .1

 أساطير كذاكرة تاريخية مشتركة. .2

 ثقافة شعبية مشتركة. .3

 منظكمة حقكؽ ككاجبات مشتركة. .4

 اقتصاد مشترؾ مرتبط بمناطؽ معينة. .5
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 تغدك كال الحضارية، خصكصيتيا تبرز كال تكتمؿ، ال الثقافية اليكية أف الجابرم كيؤكد

 كياف في مرجعيتيا تجسدت إذا إال كالعطاء، اخأخذ عمىك  العالمية، بمكغ عمى قادرة ممتمئة ىكية

 (.30/08/2005االتحاد، أبكظبي،)صحيفة  عناصر ثالثة فيو تتطابؽ صمشخٌ 

الجغرافيا كالتاريخ، كقد أصبحا كيانان ركحيان كاحدان، يعمر  التي تعنيالكطف: بكصفو اخأرض،  .1

 .قمب كؿ مكاطف، الجغرافيا كقد أصبحت معطىن تاريخيان، التاريخ كقد صار مكقعان جغرافيان 

اخأمة: بكصفيا النسب الركحي الذم تنسجو الثقافة المشتركة، كقكاميا ذاكرة تاريخية، كطمكحات  .2

الكفاء لألرض، لمتاريخ  كالمقصكد ىكتعبر عنيا اإلرادة الجماعية التي يصنعيا حب الكطف، 

 الذم ينجب، كاخأرض التي تستقبؿ كتحتضف.

خأمة، كالجياز الساىر عمى سالمتيما الدكلة: بكصفيا التجسيد القانكني لكحدة الكطف كا .3

ككحدتيما، كحماية مصالحيما، كتمثيميما إزاء الدكؿ اخأخرل، في زمف السمـ كما في زمف 

الدكلة" التي ىي كياف مشٌخص كمجرد في الكقت نفسو، "الحرب، كال بد مف التمييز ىنا بيف 

السياسي الذم يمارس السمطة كيجٌسد كحدة الكطف كاخأمة مف جية، كبيف الحككمة أك النظاـ 

إذف فكؿ مس بالكطف أك باخأمة  .كيتحدث باسميا مف جية أخرل، كالمقصكد ىنا المعنى اخأكؿ

 .أك بالدكلة ىك مس باليكية الثقافية، كالعكس صحيح أيضان 

، فإف مككناتيا أيضان تعددت ان كاختالف ان كتباين ان كفي الكقت الذم شيد فيو مفيكـ اليكية تعدد

تمؾ اإلسيامات يمكف  ابيا، كمكاضع البحث التي تناكلكىا، كلكف مف خالؿ النظر إلىؼ كتٌ باختال

ف تشٌكؿ اليكية ىك نتاج اشتراؾ عكامؿ عديدة تسيـ مف خالؿ تفاعميا مع بعضيا التكصؿ إلى أ

في صياغة اليكية سكاءن كانت تعبر عف فرد أك جماعة أك دكلة. كيمكف إجماؿ تمؾ العكامؿ في 

 أك اخأبعاد الثالثة المتمثمة في الجكانب الجغرافية، كالتاريخية، كالثقافية. الجكانب
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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:

 ثار بعض التساؤالت حكؿ أىمية البعد الجغرافي في دراسة اليكية تقد  7ا(الجغرافي) المكاني البعد

السياسية، لكف اخأمر ىنا يتعمؽ بتقديـ اإلطار الجغرافي الذم ال يشؾ أحد في مدل اخأثر الذم 

تفسيران لشخصية ف اإلطار الجغرافي يقدـ كصفان ك تشكيؿ المجتمع كظركؼ حياتو، بؿ إ يتركو في

أك كصفيا  ،فالجغرافيا ىي فف التعرؼ عمى شخصيات اخأقاليـ  يمكف أف نجده خارجو،اإلقميـ ال

ف شخصية اإلقميـ كشخصية الفرد يمكف أف تنمك كتتطكر تفسيرىا )التشخيص اإلقميمي(، كما أك 

كيمكف القكؿ مع ديناـ بأف  ،أك تتدىكر، ككصفيا ال يقؿ صعكبة عف كصؼ شخصية اخأفراد

 (.66:2003المكاف" )بف احمدك، "فمسفة ىي الجغرافيا

كتعد الجغرافيا أحد أىـ العناصر التي تؤثر عمى السياسية، كتدخؿ في حسابات القائد 

أنيا العنصر الدائـ في السياسة بالجغرافيا  (بسمارؾ) المستشار اخألماني قد كصؼالسياسي، ف

الجغرافيا عمى السياسة، أك ما  تأثير (، فال يمكف خأحد أف يجادؿ في أىمية97:2006)لكفايفر،

يترتب عمييا مف تأثير عمى العالقات بيف الدكؿ، كنستشيد ىنا بما ذكره )رينكفاف( حكؿ ىذه 

إذ يشير إلى أف ثمة دكالن ذات رقعة  لمكقع كبيف سياسة الدكؿ الخارجية؛العالقة المتبادلة بيف ا

ؿه أكثر اتساعان كأكثر مكاردان، كلعؿ بريطانيا صغيرة، لكٌنيا خأىمية مكقعيا، تركت أثران لـ تخٌمفو دك 

تعد المثاؿ اخأبرز عمى ذلؾ، فقد دفعيا مكقعيا الجغرافي بكصفيا جزيرة، أف تككف أكبر القكل 

ىذا البحرية، كأكثرىا تأثيران منذ نيايات القرف السابع عشر كحتى فترة متقدمة مف القرف العشريف. ك 

يف الجغرافيا كبيف السياسة الخارجية لدكلة ما أمر ال يقبؿ مة بما يؤكده )جكتماف( بأف المالء

 (.15:2012الجداؿ)الكىيبي،



32 
 

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 

ية لمدكلة مجزأه، بدت مخاطر االنشقاؽ كاالنفصاؿ كبيرة، خأف اإلقميـ الجغرافي لمدكلة مجزأ اإلقميم

يتكزع  إذسيا، الحاؿ مثالن مع إندكنيسيا في أقصى شرؽ آأك مبعثر عمى رقعة كبيرة، كما ىي 

إقميميا عمى أكثر مف ثالثة آالؼ جزيرة متباعدة، كىك بذلؾ باعث عمى نكع مف الكالءات اخأقؿ 

 (.66:2003قكة مف الكالء القكمي أك الكطني الشامؿ)بف احمدك،

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 

ف اخأنساف ىك الذم يخضع المكاف لخدمتو كلمصالحو، فكاف عارض آخركف ىذا المبدأ كرأكا أ

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 

 (.49:1985اخأىمية )دكراتي، الحتمية كيعطي المكاف دكران بالغ

 العكامؿ اخأخرل في تككيف اليكية كبال شؾ إف الجغرافيا تشٌكؿ العامؿ الثابت اخأىـ بيف

ضكء العامؿ الجغرافي تتفاعؿ العكامؿ اخأخرل مثؿ التاريخ  كفيلككنيا العامؿ اخأسبؽ بينيا، 

مع، كالذم يتمثؿ في طبيعة كالثقافة، كيظير ذلؾ مف خالؿ اخأثر الذم تتركو عمى الفرد كالمجت

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.

ة أك الضعؼ بالنسبة لمدكلة، كيسيـ كما أف المكقع الجغرافي ييعد عنصران أساسيان مف عناصر القك 

بشكؿ كبير في رسـ صكرة الدكلة بالنسبة لمدكؿ االخرل كعالقاتيا معيا، كما يسيـ في تٌشكيؿ 
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 يؿ مالمح ىكيتيا، كتحديد أىدافياسماتيا كخصائصيا، كبالتالي يؤثر بشكؿ مباشر في تشك

 كمصالحيا، كعالقاتيا مع اآلخر كرؤيتيا لو كلمعالـ.

 مجتمع، المة أك اخأىكية في تشكيؿ  المككنات الضركريةكييعد أحد أىـ  7(التاريخ) الزماني البعد

ال يمكف فصؿ ذاكرة الشعكب، ف ميكية، كىك الذم يشكؿلفالتاريخ ىك الذم يمثؿ البعد الزماني 

كبال  خأنيا إلشارة إلى ىكية ىي كليدة الحاضر؛الحاضر عف الماضي، كما ال يمكف بأم حاؿ ا

 المجتمع. أفراد يتبناىا خبرات مشتركة عنيا تتكلد تاريخية صيركرة نتاج شؾ

ر عبر التاريخ إلى اليكية بأنيا نتاج تطكٌ  (محمد عابد الجابرم)كمف ىذا المنطمؽ يشير 

 إما كتتطكر تصير ىي ،كنيائيان  جاىزان  معطى كليست يتطكر،ك  يصيرعندما يصفيا بأنيا كياف 

ما االنكماش، اتجاه في ـ كانتصاراتي كمعاناتيـ أىميا بتجارب تغتني كىي االنتشار، اتجاه في كا 

 في معيا تدخؿ التي اخأخرل الثقافية اليكيات مع إيجابان  كأ سمبان  باحتكاكيا كأيضا كتطمعاتيـ،

 .(aljabriabed.net)الجابرم،ما نكع مف تغاير

 نتيجةتتشٌكؿ بناء ىكياتيا عمى ذاكرتيا التاريخية التي كالدكؿ معتمدة بال شؾ في 

كالتفاعالت بيف أفراد الجماعة  ،كالمعتقدات كالقيـ، ،كاخأفكار ،كالتصكرات ،اخأحداث مجمكعةل

ذلؾ التفاعؿ الذم تشٌكؿ عبر الزمف كخالؿ مراحؿ  ،نفسيا، كبيف الجماعة كالجماعات االخرل

ا الذاكرة المشتممة عمى الخصائص كالسمات الخاصة التي تبمكرت بيف طياتي ،تاريخية متعاقبة

تمؾ العمميات المتعاقبة مف التفاعؿ تميز شعب ما عف الشعكب اخأخرل، فاليكية ىي محٌصمة 

 .بيف جميع تمؾ المككنات
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كعمى المستكل السياسي، يمعب التاريخ دكران بارزان كمكرد لمخبرات كالتجارب، كيسيـ في 

ية لمدكلة، كفي تحديد نظرتيا لآلخر، كبناءن عميو تترتب طبيعة العالقة التي تشكيؿ اليكية السياس

السياسية التي حكمت  أف النظـ تتخذىا الدكلة في التعامؿ مع الدكؿ اخأخرل كمع العالـ، كما

البالد تاريخيان ىي التي أنتجت الثقافة السياسية لممجتمع، كفي ظميا أنتج المجتمع نمط العالقة 

بيف مككناتو، كانعكست تمؾ التناقضات عمى الحاضر في ظؿ التحكالت مع قياـ الدكلة كالتكاصؿ 

 (.76:2003الجديدة)بف احمدك،

 7ف ىناؾ مف يجعؿ مصطمح الثقافة مرادفان لثقافة المككف اخأىـ لميكية، بؿ إكتمثؿ ا البعد الثقافي

كربما يعكد ذلؾ لشمكلية مصطمح الثقافة كسعة مدلكليا، فعمى  ؛لمصطمح اليكية أك بديالن لو

الرغـ مف تضمنيا لمنظكمة مف القيـ كالمعتقدات الدينية كاخأخالقية، كالخصائص المغكية، فأنيا 

 تشمؿ كذلؾ كؿ جكانب الحياة مف أعراؼ، كطبائع، كعادات، كتقاليد.

ساس الذم يعتمد عميو في كيشير )صمكئيؿ ىنتينجتكف( إلى دكر الثقافة بكصفيا اخأ

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 

ذاتي المكضكعية العامة مثؿ: المغة، كالتاريخ، كالديف، كالعادات، كالمؤسسات، كالتحقؽ ال

 .(71:1999لمناس)ىنتنجتكف،

كيمكف اإلشارة إلى الثقافة بأنيا مرٌكب يشتمؿ عمى مجمكعة مف العناصر التي تنحصر 

بدكرىا في بعديف فرعييف، ىما العناصر المرتبطة بالقيـ كالمعتقدات كالممارسات الدينية، 

مف المغة كالديف في  كالعناصر المرتبطة باخأداة المغكية، كال بد ىنا مف التطرؽ إلى دكر كؿ

 تٌشكيؿ الثقافة كتحديد مالمح اليكية الكطنية.
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كىي كعاء الثقافة التي بيا يتكاصؿ أفراد المجتمع، كيعبركف بيا عف أفكارىـ  المغة7 -0

 ىي المغة" أف إلى غيث عاطؼ محمد يشير السياؽىذا  كفي اجتماعية، ظاىرة كرغباتيـ، فيي

 النماذج نسؽ خالؿ مف، الرمزم االتصاؿ عمى تنطكم التي الشاممة اإلنساني السمكؾ صكرة

 الثقافي التراث مف جزءان  المغة كتعتبر .مقننة يمعان يحمؿ كالذم ،ثقافيان  عميو المتفؽ الصكتية

 عمى قادرة ثقافية إلى رمكز المغة في التمقائية اخأصكات كتتحكؿ ىذا ،نفسو الكقت في عنو كمعبرة

، اجتماعي نتاج كالمغة جيؿ، إلى جيؿ مف كالتقاليد كالخبرات، كالمعاني كالرغبات اخأفكار تكصيؿ

 معينة، ثقافة داخؿ نقميا يمكف التي كالمعاني كالعكاطؼ كالراىنة، المتراكمة التجارب تمثؿ

 كلذلؾ اآلخريف، كمعرفة الذات كمعرفة كالتفكير االجتماعي اإلدراؾ في أىميتيا إلى باإلضافة

 .(266:1989")غيث،االجتماعي لمكجكد ضركرية فيي

 الميمةف المغة مف الركافد لممعرفة؛ فإ كنقؿ تخاطب كأداة الميـ دكرىا إلى باإلضافةك 

 تراكـ مفتمثٌمو  لما لألمة كالفكرم الحضارم المخزكفباعتبارىا يا ميكتشك اليكية تحديد في

 أماـ الثبات عمى قدرتيا اليكية، كما تمٌثؿ المقياس الذم تثبت بو المتعاقبة لألجياؿ معرفي

، كالثقافي الفكرم كالتطكر الحداثةتعجز عف مكاكبة  أداة الجامدة المغةإذ  ات؛كالتطكر  المستجدات

 الثقافية المنفتحة. لميكية معيار ىي بأصالتيا كالتمسؾ عمى قدرتيا مع المنفتحة المرنة كالمغة

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 

ىكية المجتمع مف خالؿ االتصاؿ الثقافي، كعمى العكس ال تعيد اليكية الثقافية تشكيؿ تشكيؿ 

 (.45:2003اليكية المغكية)بف احمدك،
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نو مف الصعكبة بمكاف إيجاد تعريؼ كاحد محدد لمديف يمكف أف يرضي جميع يبدك أالدين7  -0

كاختالفيا عف بعضيا،  الناس عمى اختالؼ طكائفيـ كممميـ، كيعكد مرٌد ذلؾ إلى تعدد اخأدياف

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، 

اإلشارة إلى رأم الفيمسكؼ )كانت(، حيث يرل " أف الديف ىك الشعكر كفي ىذا االتجاه يمكف 

، كفي االتجاه (28:1990)الخريجي،بكاجباتنا مف حيث ككنيا قائمة عمى أكامر إليية سامية"

ف الفيمسكؼ )ديكارت(، كعمى الرغـ مف تأكيده في كتابة "مقاؿ عف المنيج"، أنو ال ينبغي إذاتو ف

أنو حؽ ما لـ نتبيف ببداىة العقؿ أنو كذلؾ؛ كلكف نجد أنو في كتابو لنا أف نقبؿ شيئان عمى 

أف ما أكحي بو مف اهلل  ؛"مبادئ الفمسفة" يشير إلى أنو مف كاجبنا أف نتخذ لنا قاعدة معصكمة

 (. 28:1990،المصدر نفسوىك أكثؽ بكثير مف كؿ ما عداه)

تدعيا اإلنساف لتمبية بعض كفي االتجاه اآلخر، ىناؾ مف يصفو بأنو ظاىرة اجتماعية اب

 مجاالت في المجتمعي التفاكت أكضاع يبرر خأنو ؛يتوكال يشؾ أحد في مدل أىم احتياجاتو.

 إحداث في الديف بو يقكـ الذم الدكر أىمية عمى( فيبر ماكس) يؤكد بينما كالسمطة، الثركة

 أما ،(595:2005)جيدنز،الغرب في الرأسمالي النظاـ تنمية في سيما كال االجتماعي، ريالتغي

 كالتضامف التماسؾ تعزيز في ميمان  كظيفيان  دكران  يؤدم الديف أف فيرل( ايـيدكرك إميؿ)

 كالقيـ العقائد لتأكيد دكرية بصكرة جماعةالتقاء ال ضركرة عمى تشديده في كبخاصة االجتماعييف،

 .(595:2005،المصدر نفسو)فييا يشترككف التي
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لػ)محمد عبداهلل  "الديف"أما المسممكف فقد أشتير عندىـ تعريؼ الديف كما جاء في كتاب 

كالفالح في  ،باختيارىـ إلى الصالح في الحاؿ ،دراز( بأنو "كضع إليي لذكم العقكؿ السميمة

الماؿ". ثـ يردؼ بعد ذلؾ بتعريفو التالي "الديف ىك كضع إليي يرشد إلى الحؽ في االعتقاد كالى 

 (.35:1990الخير في السمكؾ كالمعامالت")الخريجي،

مجمكعة " بأنو كفقان لػ)محمد عاطؼ غيث( الديف تعريؼ كمف خالؿ ىذا التكصيؼ يمكف

 مف كالتخمص الحياة، كبفيـ مقدس، ىك ما بتحديد المتصمة يةالفمسف كالقيـ كالممارسات المعتقدات

، الخالص أك النجاة نحك تقميديان  أك نظاميان  طريقان  الديف يعتبر كلذلؾ اإلنساني، الكجكد مشكالت

 كالركحية الفمسفية بأفكاره الستئثارل الدائبة اإلنساف محاكلةل نتيجة الدينية التقاليد تعتبر فيما

 ؛كعميو كتكتراتيا، كمشكالتيا بتعقيداتيا الحياة كاجو كمما الفرد أماـ متاحةن  تككف بحيث، دخارىاكا

 يركز أنو طالما، سيككلكجية ظاىرة فيو يعتبر الذمنفسو  الكقت فية، اجتماعي ظاىرة فالديف

 عمى كالعمؿ الدينية المعارؼ تعميـ كفي، الدينية الفكرة تطكير عند الجماعة عمى بالضركرة

 .(382:1989)غيث،"استمرارىا

 اخأديافت المعتقدات الدينية الدكر اخأكبر في تككيف اليكية الجمعية لمشعكب، فبعكلقد ل

 كالمعتقدات لمسمكؾ، اخأخالقي الجانب التنظيمات ؿتشكٌ  بينما، كالممارسات لممعتقدات أنساؽ ىي

لى لمعالـ، المطمؽ البناء إلى بالرجكع المباشرة لمخبرة تأكيالت أك تفسيرات ىي الدينية  فكؽ القكة كا 

 عمى تفرض كطقكس سمقدٌ  سمكؾ الديني كالسمكؾ كمظاىره، الككف عمى تسيطر التي الطبيعية

 عضكية إلى يشير الديني كالتنظيـ العميا، بالقكة الشخص عالقة تحدد، مقننة ممارسات الشخص

المرجع ) خاصة دينية مياـ عمييـ يفرض كىك معيف، مجتمع في المؤمنيف اخأفراد

 .(382:1989،نفسو
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 كالقيـ المفاىيـكتبرز اخأىمية التي يشٌكميا الديف بالنسبة إلى الثقافة في أثره عمى تككيف 

 عالقةبأنيا  االجتماعي كالسمكؾ الديف بيفيمكف كصؼ العالقة ف لممجتمع، المعنكيةك  الفكرية

 عمى الديف يعمؿالمادية، كما  المجتمع احتياجات في الفراغ لسد دائـ كتكاصؿ معرفي تبادؿ

 تعمؿك  الحياة، في االجتماعية الحركة بيا تشكؿ التي الييئة تحديد عمى تعمؿ التي القيـ طرح

اخأخالقية، كما تبرز أىميتو  المفاىيـ إلشاعة شعائرال طقكس في ضخيا خالؿ مف القيـ ىذه

 .كالمعتقدات لمقيـ كقبكلو لمجماعةئو كانتما ىكيتو لمفرد يحددكذلؾ في ككنو 

أف اليكية عبارة عف مركب يشمؿ عناصر عديدة تسيـ كبأشكاؿ  خمص مما تقدـ إلىكيي 

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

فأف الدراسة اقتصرت عمى العناصر  ؛إلى فترة أخرل في اليكية نفسيا، كلتعدد تمؾ العناصر

اخأكثر تأثيران كالتي تشٌكؿ 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

 لمدولةالسياسة الخارجية  في صنعاليوية  أثر

د الحديث عف مدل اخأثر الذم تتركو اليكية عمى السياسة الخارجية؛ فأننا بال شؾ عن

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

كىذا يعني، إف دراسة فكاعؿ أخرل مف غير الدكؿ؛ اـ الدكلي سكاءن كانت دكالن أك كحدات النظ

تأثير اليكية في صنع السياسة الخارجية لمدكلة ينبغي أف ال تنحصر فقط بدراسة اليكية بحد 

عممية صنع القرار السياسي، أم  ذاتيا، إنما ينصرؼ االىتماـ ايضان بمعرفة كيفية  تأثيرىا عمى

مف القيـ كالمعتقدات التي تحدد  إلى إطارو  ف ككنيا إطاران ينتمي إليو الفردعندما تتحكؿ اليكية م

السمكؾ السياسي كتكجيو، كتحدد رؤية الدكلة لذاتيا كلآلخر كلمعالـ، كعادة ما يتـ صياغة ذلؾ 

 .(7:2011ب،رجان )في مشركع سياسي، قد يكسب اليكية طابعان أيديكلكجي

يرل )ماكسيـ ألكسندركؼ( أف ىكية الدكلة تنطكم عمى بعديف )داخمي،  الجانبكفي ىذا 

كخارجي(، البعد الداخمي يشتمؿ عمى مجمكعة المعتقدات، كالتصكرات، كالرمكز، المترٌسخة لدل 

لرأم العاـ في الرأم العاـ كالنخبة الحاكمة داخؿ الدكلة حكؿ الدكلة نفسيا، بينما رؤية النخب كا

 .(Alexandrov,2003:38الدكؿ اخأخرل لتمؾ الدكلة يعبر عف البعد الخارجي ليكية الدكلة )

ذلؾ التصكر لمذات ىك الذم يشٌكؿ السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة، كيحدد طبيعة 

كىذا يؤكد، بمعنى مف المعاني،  عالقتيا مع الفكاعؿ مف الدكؿ اخأخرل عمى الساحة الدكلية.

ة المقكلة التي تذىب إلى أف السياسة الخارجية ىي امتداد لمسياسة الداخمية لمدكلة، المتأثرة صح
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التمييز بيف ثالثة مداخؿ لدراسة ىكية الدكلة كمدل تأثيرىا يمكف كىنا  بمعطيات بيئتيا الداخمية.

يتمثؿ . State Identity Politicsفي العالقات الدكلية، أك ما يسمى بسياسات ىكية الدكلة 

المدخؿ اخأكؿ في التركيز عمى اليكية المشتركة بيف الدكؿ، ككيفية تأثيرىا عمى العالقات فيما 

مدكؿ العربية؟ كينصرؼ المدخؿ ل البينيةبينيا، مثؿ اليكية العربية، ككيؼ أثرت في العالقات 

، أم ما ياكخصائص Collective Selfالثاني إلى التركيز عمى أبعاد اليكية الذاتية الجماعية 

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 

عرفتيا ، أم ما ىي الخصائص التي تراىا الكاليات المتحدة لزيادة مCollective Otherاخأخرل 

 .(7:2011ب،رج) بالصيف كدكلة متمايزة عنيا؟ ككيؼ ستؤثر تمؾ الرؤية في العالقات بينيما؟

لمسمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة إلى  ان يمكف أف تككف اليكية دافع كفي الكقت الذم

التقارب أك التحالؼ مع الدكؿ اخأخرل التي تشترؾ في اليكية ذاتيا، مثؿ اليكية العربية أك 

ة اخأكربية، يمكف كذلؾ أف تككف عامالن لخمؽ نمطان مف السمكؾ التصارعي أك العدائي، إذا اليكي

 رأت أف ىكية الدكلة اخأخرل تشكؿ خطران عمييا، مثؿ حالة الصراع العربي اإلسرائيمي.

كحكؿ الطبيعة التي يمكف أف تؤثر بيا اليكية عمى السياسة الخارجية لمدكلة، كفي 

بيف ثالثة اتجاىات  ىنا ، يمكف التمييزالغير مف كحدات النظاـ الدكلي مع عالقاتيا الدكلية

 :(7:2011ب،رجرئيسية )

يشير االتجاه اخأكؿ إلى أف اليكية تؤثر تأثيران مباشران عمى السياسة الخارجية، كينتمي ليذا  -1

"إدراؾ الدكر كسياسات اليكية في  في دراستيا المعنكنةاالتجاه إسياـ ليزبيث إجيستاـ، 

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 

د تككف مستقرة في التاريخ الكطني، كيرتبط تغيرىا بإعادة تأكيؿ القادة السياسييف التصكرات ق

 .(Lisbeth,1999:81ليا، أك بحدكث تطكرات داخمية أك خارجية تعيد صياغتيا)

نفسو، كذلؾ عبر  ت( منتميان إلى االتجاهدكما يمكف أف يعتبر إسياـ )ألكسندر كن

ت العمؿ االجتماعي إلى أربع خطكات: ففي ديقسـ كنتطكيره لمفيكـ )اخأنا كاآلخر(، حيث 

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 

طكة الثانية، يتأمؿ اآلخر معنى كداللة ألخر. كفي الخخر الذم ترغب أف تعنيو أك تحدده لاآل

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 

خطكة اخأخيرة، تفسر اخأنا فعؿ في أخذه، كالدكر المقابؿ الذم يرغب في تعيينو لآلنا. كفي ال

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 

 (.450.45142006ت:دالتفاعؿ، كبفعميما ذلؾ سكؼ يعرفاف بعضيما بعضان)كن

 (،إيماف أحمد رجب)كيمكف ىنا رصد مالحظتيف عمى العالقة الخطية بحسب رأم 

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، 

كتأصميا في المجتمع كمؤسسات الدكلة، ككيفية إدراؾ النخبة مثؿ مدل انتشار اليكية 

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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ا، في حيف تصمح اليكية السنية السمفية لمسعكدية، في تفسير رغـ اختالؼ اليكيات بينيم

 .(15:2011ب،رج)رؤيتيا إليراف ذات المذىب الشيعي كمصدر تيديد خأمنيا

كما أف تغير اليكية االجتماعية بأنكاعيا الثالثة ال يرتبط بالسمكؾ الخارجي فقط كما 

عميو تغير اليكية، أك نتيجة تفكؾ ت، فقد يتأثر بعممية نقاش داخمي، كالذم يترتب ديجادؿ كن

الدكلة، مثؿ تفكؾ االتحاد السكفيتي. كما يمعب مدل انتشار اليكية في المجتمع، كما يرتبط 

، دكران ميمان في فيـ تأثيرىا في السياسة كافة بذلؾ مف درجة تعبيرىا عف الجماعات اخأثنية فيو

 .(15:2011)المصدر نفسو، الخارجية

، كيعبر عف ىذا االتجاه إسياـ )أندريو لميكية ي إلى التأثير غير المباشريشير االتجاه الثان  -2

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 

لى أم  مدل يمكف تعبئة الضغكط االجتماعية فيو، كمدل تجانس التنظيمات االجتماعية، كا 

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 

يف الدكلة كالمجتمع، كىؿ التحالؼ السياسي يقتصر التحالؼ، أم شبكة العالقات التي تربط ب

عمى النخبة كيستبعد الفاعميف االجتماعييف؟ كأم الفاعميف االجتماعييف يسيطر عمى تمؾ 

كقد حدد أندرية نمطيف لتأثير اليكية عمى السمكؾ الخارجي، يتمثؿ  الشبكة مف العالقات؟

قكد اليكية تفكير صانع القرار في ، أم تConstitutiveالنمط اخأكؿ في التأثير البنائي 

الكاقع، كتساعده عمى فيـ الكضع السياسي، كتخمؽ مصالح الدكلة كتعدليا كتغيرىا. بينما 

، أم تنظـ اليكية سمكؾ الدكلة Regulativeيتمثؿ النمط الثاني في التأثير التنظيمي 

 .(15:2011كتكجيو)المصدر نفسو،
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إذ ، (تسيجانككؼ)ر، أغفمو كلـ يشر إليو كتتطرؽ )إيماف أحمد رجب( إلى متغير آخ

أف أحد المتغيرات الكسيطة الميمة مرتبط بطبيعة البيئة اإلقميمية كالدكلية، فيذه  ىي ترل

البيئة تكفر فرصان تسمح لمدكلة بأف تستخدـ اليكية في تحديد سياستيا الخارجية. فعمى سبيؿ 

، دكران 1991ب تحرير الككيت عاـ المثاؿ، كاف لتغير اخأكضاع في الخميج العربي بعد حر 

ميمان في تغير تأثير اليكية في السياسة الخارجية إليراف، حيث باتت أكثر برجماتية في 

 .(15:2011ب،رجعالقاتيا بدكؿ الخميج العربي )

يشير االتجاه الثالث إلى أف السياسة الخارجية لدكلة ما قد تستخدـ لمتأثير عمى اليكية كليس  -3

ىكية  تأثيركيفية ي الدكؿ التي تعاني أزمة ىكية قكمية، ككمثاؿ عمى ذلؾ ، كخاصة فالعكس

بحجة أف بريطانيا  ،1956الدكلة عمى السياسة الخارجية البريطانية خالؿ أزمة السكيس عاـ 

، إمبراطكرية ا ذات سمطةالفترة مف ككني تمؾ كانت في مرحمة إعادة تعريؼ ىكية الدكلة في

 .(ALToraifi,2012:51)دكلة مركز كتحكليا إلى

، حيث يضرب مثاالن عمى ذلؾ بالتدخؿ (ديفيد شاندلر)كيعبر عف ىذا االتجاه 

العسكرم اخأمريكي في الخارج، كالذم يرل أنو ييدؼ إلى تعزيز عممية داخمية لبناء اليكية 

عميو داخميان لميكية  ان ، كيرل أنو منذ حرب فيتناـ لـ يعد ىناؾ تفسيران متفقياكتعريف الكطنية

 .(16:2011ب،رجالكطنية اخأمريكية كلممصمحة الكطنية اخأمريكية)

لتكضيح الدكر الذم تمعبو ىكية الدكلة في  ىناؾ ثالثة تفسيراتأف  مما تقدـ كيتضح

 عبر تأثرىا كتأثيرىا عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي: صنع القرار في السياسة الخارجية عممية

أف اليكية  مكقؼ الدكلة عمى الساحة الدكلية. ثانيان، في تحديد ان أساسي يكية تمعب دكران ف الأ أكالن،

أما دعاة  بيف التيديد الخارجي كالتعبئة المحمية. متغير يتدخؿ في السياسة الخارجيةمجرد 
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السياسة الخارجية، كما أف  التأثير عمى في ان أف اليكية تمعب دكر االتجاه الثالث فيجادلكف ب

 .(ALToraifi,2012:51ياسة الخارجية تساىـ في تككيف اليكية)الس

، كىؿ ىي سبب ةكحكؿ الدكر الذم تمعبو اليكية في التأثير عمى السياسة الخارجية لمدكل

لمصراع، أـ أنيا دافع لمتعاكف كبناء التحالفات بيف الدكؿ التي تشترؾ في اليكية ذاتيا؟ كما ىي 

الدكلة في سمككيا السياسي عمى الصعيد الخارجي بناءن عمى اخأدكار التي يمكف أف تتخذىا 

 :الدكليةلتأثير اليكية عمى السياسة الخارجية كالعالقات خمس صكر  ةناقشتيا؟ يمكف مىكي

فعمى عكس النظرية الكاقعية التي ترل أف القكة ىي  دور اليوية في تعريف البيئة األمنية7 -1

العامؿ اخأبرز لتحديد التيديد، كأف إدراؾ الدكؿ لمتيديد المشترؾ ىك الدافع لمتحالؼ فيما 

ال بد مف االلتفات إليو عند تعريؼ  لنظرية البنائية أف اليكية عامؿبينيا؛ يرل أنصار ا

 البيئة اخأمنية لمدكؿ. 

تحدثت عنيا اليكية المشتركة قد تقمؿ أزمة اخأمف التي  كيرل )تيد ىكبؼ( أف

)ككليف كاؿ( أف اليكية المشتركة آلية ثالثة إلى جانب القيـ كاليياكؿ  المدرسة الكاقعية، كيرل

التي تدعـ فكرة السالـ الديمقراطي، كترل )ليزبيث أجيستاـ( أف ىناؾ ارتباطان بيف مفيكمي 

مف حيث  تعٌرؼ الذات، كتعٌرؼ اآلخر الذم يكاجو الذاتاليكية كاخأمف، كذلؾ خأف اليكية 

، كبالتالي تحدد ما يعد مصدر تيديد، كترل كذلؾ أف تحديد مدل تأثيره عمى اخأمف القكمي

ديناميكيات اليكية الكطنية يفترض فييا تداخميا مع المدركات الخاصة 

 .(16:2011ب،رجباخأمف)

لمثاؿ ميـ كىك التفاكت في إدراؾ امتالؾ دكلة  (تدكن)يشير  السياؽكفي ىذا 

نما اخأىـ كيفية إدراؾ  معينة لألسمحة النككية، فميس الميـ كجكد اخأسمحة في حد ذاتيا، كا 
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كجكد ىذه اخأسمحة، فالكاليات المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ ال تقمؽ كثيران لكجكد اخأسمحة 

ؾ اخأسمحة لدل دكلة مثؿ ككريا النككية عند بريطانيا، عمى عكس مكقفيا مف كجكد تم

 .(4:2017)مدبكلي،الشمالية

ت( أف عالقة الدكؿ فيما بينيا تعتمد عمى رؤية كؿ منيا لمذات كلآلخر، ديرل )كنك 

كأف أىـ اخأبنية التي تشٌكؿ الدكؿ تتشكؿ مف اخأفكار كليس مف القكل المادية، فاخأفكار 

كاىا لتحقيؽ مصالحيا، كبالتالي دكؿ كمحتتحدد معنى القكة كاالستراتيجيات التي تتبعيا ال

ىك في الحقيقة نتاج تفاعؿ الدكؿ مع  ضى الذم تتبناه النظرية الكاقعيةف منطؽ الفك فإ

بعضيا، كالذم يعتمد بشكؿ كامؿ عمى الرؤية لآلخر، كتمؾ الفكضى تنحصر مف كجية 

عالقات دكر  ت في ثالث ثقافات: ىكبزية، كلككية، ككانتية، كؿ منيا مؤسس عمىدنظر كن

(. فسيادة ىكية العداكة ىك المميز 42542006ت:دمختمفة: العدك، كالمنافس، كالصديؽ)كن

لمحالة اليكبزية، كسيادة ىكية المنافسة ىك المميز لمحالة المككية، بينما سيادة ىكية الصداقة 

 ىك المميز لمحالة الكانتية.

، فاليكية ىنا ليست عمى ذلؾكمثاؿ  يحالة الصراع العربي اإلسرائيمكيمكف اعتبار 

مجرد خيار يمكف تجاىمو بسيكلة، بؿ ىي مكاقؼ مفركضة عمى الفاعميف عف طريؽ 

تريد  كانت تصكرات اآلخريف الميميف لو. كفي مثؿ ىذا النكع مف اليكية حتى لك أف الدكلة

في اف تتخمى عف دكر معيف قد ال تتمكف مف ذلؾ؛ خأف اآلخر يقاكـ ذلؾ التغيير رغبة منو 

 .الخاصةالمحافظة عمى ىكيتو 

في تفسير عمى الرغـ مف االتجاه السائد  دور اليوية في تشكيل التحالفات العسكرية7 -2

ي يرجع تشكيميا بناءن عمى المصمحة المشتركة بيف الدكؿ اخأعضاء، اخأحالؼ العسكرية، كالت

ة تمعب دكران ميمان آخر يرل أف اليكي ان رأي إال أف ىناؾكالمترتبة عمى مكاجية خطر مشترؾ؛ 
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في تشكيؿ اخأحالؼ؛ فكجكد ىكية مشتركة أك تشابو في اليكية بيف دكلتيف أك أكثر يعزز مف 

بينيا، حيث تساعد اليكية المشتركة عمى تنسيؽ ردكد الفعؿ  عسكرم فيما فرص تشكؿ حمؼ

 بيف الدكؿ كرفع مستكل التضامف كالتماسؾ بينيا.

جيز بيف ثالثة أنكاع مف اخأحالؼ: التكتيكية، كالتاريخية،  كقد ميزت دراسة جيريمي

كالطبيعية، حيث رأل أف اخأحالؼ الطبيعية يرتبط تشكميا بكجكد ىكية مشتركة، ككجكد تاريخ 

مؿ. مشترؾ كتشابو في الثقافة السياسية، كتشابو في كيفية عمؿ العالـ ككيؼ ينبغي أف يع

عمى إعادة تساعد اخأحالؼ بيف الدكؿ ذات المشتركات نشأة فإف  تمؾ الدراسة؛كاستنادان إلى 

بناء ىكية ثابتة لمحمفاء، تسمح ليـ بمكاجية الحاضر كالتكيؼ مع المستقبؿ، كرأت الدراسة أف 

اخأمريكية ىي النمكذج الكاضح ليذا النكع مف اخأحالؼ، حيث ترتكز، إلى  -الشراكة اخأكركبية

اليجرات اخأكركبية إلى الكاليات المتحدة منذ القرف جانب التاريخ المشترؾ، عمى المكجات مف 

السابع عشر، كعمى تأثير الكاليات المتحدة السياسي في أكركبا، مف خالؿ تدخميا في 

 .(18:2011ب،رجالحربيف العالميتيف كخالؿ الحرب الباردة. )

كيمكف أف يككف حمؼ شماؿ اخأطمسي )الناتك( أحد اخأمثمة اخأكثر كضكحان لمتحالؼ 

لذم يعتمد في قيامو عمى اليكية المشتركة بيف الدكؿ اخأعضاء، كالذم لـ ينتو كجكده بانييار ا

بؿ سعى إليجاد مسكغات  ا كتفكؾ االتحاد السكفيتي السابؽالشيكعية في شرؽ ككسط أكركب

جديدة تستدعي استمراره، بؿ كتبرر اتساع دكره ليشمؿ الحرب ضد اإلرىاب، كالتدخؿ في 

 .(29:2011قاع الساخنة في العالـ)عبدالناصر،العديد مف الب

مف خالؿ نمكذج تكازف  اإلشارة إلى إسياـ )ستيفف كالت( كفي السياؽ ذاتو يمكف

، كيجادؿ بأف تحديد مصادر التيديد يككف استنادان إلى النكايا Balance of Threat التيديد

زيع القكة. كقد درس )كالت( العدكانية لمدكؿ، كالتي تحدد مف خالؿ اليكية كليس عف طريؽ تك 
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قراران كطنيان في منطقة الشرؽ اخأكسط خالؿ الفترة  86تحالفان ثنائيان كمتعدد اخأطراؼ، ك 36

، كرأل أف نمكذجو يقدـ فيمان أفضؿ لتشكيؿ التحالفات في المنطقة مف الفيـ 1955-1979

مؾ الفترة ىك تحقيؽ . كرأل أيضان أف اليدؼ مف التحالفات خالؿ تاالذم تقدمو اخأيديكلكجي

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 

 .(18.19:2011ب،رجالشريؾ، كتمثؿ اخأساس لمتحالؼ)

يرل الكثير مف الباحثيف أف اليكية كفي الكقت الذم تككف  الصراع7دور اليوية في تحفيز  -3

فيو دافعان لمتعاكف بيف الدكؿ التي تشترؾ أك تتشابو في اليكية؛ قد تككف سببان محفزان لمصراع 

رأم )صمكئيؿ ىنتنجتكف( اخأكثر  كييعد بيف الدكؿ التي تشكؿ ىكياتيا تيديدان لبعضيا البعض.

ـ إلى حضارات مختمفة في كتابة صداـ الحضارات، إذ يرل أف تشددان في تقسيـ العال

العالقات بيف الدكؿ كالجماعات التي تنتمي إلى حضارات مختمفة لف تككف عالقات كثيقة، 

 .(293:1999بؿ غالبان ما ستككف عدائية)ىنتنجتكف،

كعمى سبيؿ المثاؿ في كتابيا "اليكية كالتغيير في سياسة إيراف الخارجية"، ترل 

كزاف مالكني( أف فيـ السياسة الخارجية اإليرانية يرتبط بشرط مسبؽ ضركرم كحتمي، ىك )س

اليكية اإليرانية، التي تقكـ عمى الشعكر بأف إيراف ضحية تمت إىانتيا مف قبؿ 

. كما أف حالة الصراع العربي اإلسرائيمي ىي بال شؾ تعتمد عمى (19:2011ب،رج)اآلخريف

 إلى ىكية اآلخر باعتبارىا مصدر تيديد لكجكده كمصالحو.اليكية حيث يرل كؿ منيما 

كمف ىذا المنطمؽ قامت الكاليات المتحدة اخأمريكية بمأسسة صداـ اليكية مف خالؿ 

بتحديد محكر الشر في ثالث دكؿ ىي:  (جكرج بكش اخأبف)قياـ الرئيس اخأمريكي اخأسبؽ 

يراف في يناير  الدكؿ التي خالفت الرؤية اخأمريكية ، كىي 2002ككريا الشمالية، كالعراؽ، كا 
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سمحة نككية، كتبني خطاب سياسي مناىض أ لمسالـ العالمي مف خالؿ السعي القتناء

باإلضافة إلى تأسيس نظـ سياسية تتعارض مع النمكذج الميبرالي  ،لممصالح اخأمريكية

 .(5:2017اخأمريكي)مدبكلي،

كر مف أىـ أركاف اليكية االجتماعية لمدكلة، ييعد الد دور اليوية في تشكيل األدوار اإلقميمية7 -4

الذم يرل أف الدكر ىك محصمة التفاعؿ بيف الدكؿ، كلذلؾ  (تدألكسندر كن)كذلؾ بحسب 

دكران ميمان في تحديد طبيعة الدكر اليكية تمعب ك فيك قابؿ لمتغير بناء عمى عممية التفاعؿ، 

يحدد بصكرة كبيرة التكجو العاـ الذم تتخذه الدكلة مف خالؿ سياستيا الخارجية، فالدكر 

عمى إدراؾ القائد السياسي لمكانة دكلتو في  كذلؾ تؤثرك  مسياسة الخارجية لمدكلة كأدكاتيا،ل

في عممية  كذلؾ كما تؤثراإلقميـ أك في النظاـ الدكلي، كأنماط الدكر التي يمكف أف تمارسيا، 

لتو كحدكده إدراؾ الدكر، أم عمى تصكر القائد السياسي لطبيعة دكر دك 

 .(22:2011،برجكنطاقو)

 كينبثؽ الدكر بالدرجة اخأكلى مف اخأىداؼ التي يحددىا أك يدركيا صانع القرار

فإف صناع القرار ينظركف إلى  ؛الذم يعكس السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة، لذلؾ السياسي

تضطمع بيا دكليـ في ، كيتفاعمكف معو كفقان إلدراكيـ لألدكار التي يالنظاـ السياسي الدكل

ليا ثقميا في السياسة  ك كدكؿكتالت اإلقميمية، أالت في السياسة الدكلية، إما كدكؿ ليا ثقميا

 (210:1987)مقمد، ك كدكؿ محايدةكشركاء في أحالؼ، أ كالدكلية، أ

المكانة التي يجب أف تتمتع ك ىكية الدكلة الدكر الذم ينبغي أف تضطمع بو، كتقدـ 

كما أف اليكية تقيد السياسة الخارجية كتحدد السياؽ الذم يمكف لمدكلة  ،اخأخرلبيا بيف الدكؿ 

مف قكاعد السمكؾ كالمعايير التي تحدد  ناشئةلككف فكرة اليكية في اخأساس  ،العمؿ في إطاره
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ية بالسمكؾ مف خالؿ أداء شخصية الدكلة التي يعترؼ بيا اآلخركف، كترتبط تمؾ اليك 

 .(ALToraifi,2012:60.61)اخأدكار

كبعد التعٌرؼ عمى االتجاىات التي يمكف أف تتخذىا اليكية في التأثير عمى السياسية 

مف الكاجب اإلشارة إلى أف اخأثر الذم تتركو لى بعض الصكر لذلؾ التأثير؛ فالخارجية، كالتطرؽ إ

ؤثر أخرل ت اليكية عمى السمكؾ السياسي الخارجي لمدكلة ليس تأثيران خالصان كبمعزؿ عف عكامؿ

بؿ أنو مف الخطأ الجـز بأف اليكية ىي العامؿ اخأكثر تأثيران في  عمى السياسة الخارجية لمدكلة؛

جميع الحاالت، بؿ مف المعمـك أف السياسية الخارجية ىي عممية معقدة تشترؾ فييا الكثير مف 

ة، كتخضع العكامؿ بدرجات متفاكتة، كتدخؿ مع بعضيا في تفاعؿ كحسابات تقتضييا كؿ حال

 لتقديرات صانع القرار أك القائد السياسي. كيمكف اإلشارة ىنا إلى عاممي القكة كالمصمحة بكصفيما

 أىـ العكامؿ المكجية لسمكؾ الدكلة عمى الصعيد الخارجي. مف

تثار إشكالية العالقة بيف القكة كاليكية بناءن عمى مدل اخأثر الذم يتركو كؿ  القوة7و اليوية  -1

منيما عمى السياسية الخارجية لمدكلة، فيؿ يمكف لكجكد ىكية معينة بيف دكلتيف أف تككف 

العالقة تحديد طبيعة  في في مقابؿ الدكر الذم تمعبو القكة السبب لمصراع أك التعاكف بينيما،

 يف.الدكلت تمؾ بيف

 ىاستعدادفي العالقات بيف الدكؿ مف خالؿ اكيمكف أف نممس دكر اليكية 

حكؿ الدكلة  الدكلة لدل الذم يتككف تصكرؿ القكة في الدفاع عف ىكيتيا، بناءن عمى الالستعما

ت( السابقة، حيث أف تصنيؼ اآلخر عمى أنو عدك يعني بالضركرة دبحسب رؤية )كن اخأخرل

عمى كجكد الذات، كال يكجد لديو حدكد في استعمالو لمقكة، كتصنيفو بأنو  ان أف يشكؿ تيديد

خصـ يعني أنو منافس لمذات، كلديو استعداد الستعماؿ القكة في سبيؿ تحقيؽ المكاسب، 
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كال يشكؿ  فقط، ينحصر في حاؿ تقاطع المصالح في ىذه الحالة كلكف التيديد الذم يشكمو

ؿ تصنيؼ اآلخر عمى أنو صديؽ، فأف العالقة ال تككف عمى كجكد الذات، أما في حا ان خطر 

 خأف كجكده ال يشكؿ أم خطر عمى كجكد الذات، بؿ عمى العكس ؛محككمة باستعماؿ القكة

في مكاجية التيديدات التي  ان فإنو مف الممكف أف يككف مساعد مف ذلؾ،

 (.42442006ت:دتكاجييا)كن

لفات كالتفاعالت التعاكنية بيف كتسيـ اليكية أيضان في تكضيح فيـ خرائط التحا

الثقافي المتقارب، حيث قامت تركيا بتكظيؼ اليكية في سياساتيا تجاه  االنتماءالدكؿ ذات 

الدكؿ العربية كاإلسالمية كمصدر مف مصادر القكة الناعمة، كما قامت ببناء ىكية قيادية في 

 ،كالتقاليد ،كالعادات ،اريخدكؿ )العالـ التركي(، كىي الدكؿ التي تتشارؾ مع تركيا في الت

كالمغة، خاصة دكؿ أذربيجاف، ككازاخستاف، كأكزباكستاف، كقيرغيزستاف، كجميكرية شماؿ 

قبرص التركية، كتتارستاف التي تكجد بيا تككينات سكانية ناطقة بالتركية كترتبط بعالقات 

 .(5:2017)مدبكلي،كثيقة بالدكلة التركية

العالقة بيف اليكية كالقكة مف خالؿ النمكذج الذم كيشير )ديفيد إؿ.ركسك( إلى 

، كىك يجمع بيف اليكية Constitution of Threat Modelؿ الخطر( طكره )نمكذج تشكٌ 

، كيفترض أف اليكية كالقكة  relative power، كالقكة النسبيةshared identityالمشتركة 

، كعندىا يقؿ إدراؾ تيديد تشتركاف في حساب الخطر، كميز بيف حالة كجكد ىكية مشتركة

اآلخر، بصرؼ النظر عف تكازف القكل بينيما، كحالة عدـ كجكد ىكية مشتركة بينيما، كىنا 

 .(22:2011ب،رج)يمعب تكازف القكل دكران ميمان في التنبؤ بإدراؾ الخطر

في مجاؿ  العالقة بيف اليكية كالمصمحة مف أكثر العالقات إشكاليةن  اليوية والمصمحة7 -2

 بيا؟ لممصمحة، أـ ىي مرتبطةه  مف جدلية، فيؿ اليكية منافسه  ابي يحيطلما  ؛العالقات الدكلية
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ت( أف المصالح تستمـز اليكيات؛ خأف الفاعؿ ال يستطيع أف ديرل )ألكسندر كن

يعرؼ ماذا يريد حتى يعرؼ مف يككف، بؿ إف اليكيات ذاتيا قد يتـ اختيارىا في ضكء 

لعالقة التبادلية يرل أف كالن مف المصالح كاليكيات تعتمد في المصالح. كفي إطار ىذه ا

المصالح يات قكة دافعة، كدكف اليكيات فدكف المصالح لف تككف لميك عمى اخأخرل؛ ف كجكدىا

لف تككف ليا كجية، فاليكيات تنتمي إلى جانب القناعة في المعادلة القصدية )الرغبة+ 

ى جانب الرغبة. كما يميز كذلؾ بيف نكعيف مف القناعة=الفعؿ(، بينما تنتمي المصالح إل

المصالح: مصالح مكضكعية، كمصالح ذاتية، فالمصالح المكضكعية ىي حاجات أك 

أساسيات كظيفية يجب تحقيقيا مف أجؿ إعادة إنتاج اليكية، بينما المصالح الذاتية ىي 

 (.323.32442006ت:دقناعات الفاعميف حكؿ كيفية تمبية حاجات ىكيتيـ أك ضركراتيا)كن

الخاصة بالدكلة  كتشير بعض اخأدبيات إلى كجكد حالة مف التعارض بيف المصالح

إذ يرل فريؽ مف الباحثيف إف اليكية تككف عائقان لتحقيؽ المصالح الكطنية،  القكمية كاليكية؛

جيز( أف المبالغة في التركيز عمى المشتركات الثقافية  فعمى سبيؿ المثاؿ، يرل )جيريمي

مف التصرؼ بطريقة  فالسياسية كالقيـ كاليكية بيف الكاليات المتحدة كأكركبا منعت اخأكركبيي

 .(23:2011ب،رج)برجماتية لمدفاع عف مصالح كاضحة ليـ

سياسية الدكلة لشٌكالف عكامؿ أخرل مكٌجية تكمما تقدـ يمكف المالحظة أف القكة كالمصمحة 

، إلى جانب اليكية، كقد يقٌدر في بعض الحاالت أف يككف خأحد تمؾ العكامؿ اخأثر اخأبرز الخارجية

في تبني الدكلة سياسة معينة اتجاه مكضكع ما، كلكف مثؿ تمؾ الحاالت ال يمكف أف تمغي دكر 

 عمى السياسة الخارجية بأم شكؿ مف اخأشكاؿ.في التأثير اليكية 
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لميكية قد يزيد أك يقؿ تأثيره بحسب الحالة السياسية،  ان معين ان كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ دكر  

في بعض الحاالت كانت اليكية ك ع القرار السياسي، دكائر صنكذلؾ يخضع لتقدير القائد السياسي ك 

في مكقؼ  ىي العامؿ اخأكثر تأثيران في تكجيو السياسة الخارجية حياؿ قضايا معينة. كما ىك الحاؿ

 مصراع العربي اإلسرائيمي.المستمرة لفرنسا مف انضماـ تركيا إلى االتحاد اخأكركبي، كالحالة 

كفي نياية ىذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا: أف اليكية تيعد عامالن ميمان ال 

كتفسير يمكف إغفالو عند التطرؽ إلى محاكلة فيـ السمكؾ السياسي لمدكلة في المجاؿ الخارجي، 

العالقات الدكلية، كأف اليكية في أبسط تعريؼ ليا "ىي تمؾ المجمكعة مف الصفات كالخصائص 

كالسمات التي تميز الذات المتمثمة بػ )اخأنا(، سكاءن كانت تمؾ الذات ىي فردان أـ جماعةن أـ دكلةن، 

 ليا". تيا كمختمفة عف )اآلخر( المكاجواذكتجعميا مميزةن ب

اليكية ىي ذلؾ المركب الذم ينتج عف تفاعؿ عدد مف المككنات فيما بينيا، كالتي يمكف ك  

إجماليا في أبعاد ثالثة رئيسة ىي: البعد المكاني، كالمتمثؿ بالجغرافيا. كالبعد الزماني، المتمثؿ 

فاعؿ بيف كأف الت المغة كالديف(،ف )يفي البعديف الفرعي الذم يشتمؿ عمىبالتاريخ. كالبعد الثقافي، 

 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 

ال يعني إغفاؿ اليكية كعامؿ  يجب أف كالمصمحة، في تفسير السياسة الخارجية لمدكلة، إال أف ذلؾ

ر في تكجيو السمكؾ السياسي لمدكلة في المجاؿ الخارجي، كذلؾ مف خالؿ ما يظير مف مؤث

تأثيرات مباشرة أك غير مباشرة لميكية، كمحدد لألدكار اإلقميمية، كمفسر لمبيئة اخأمنية، كدكرىا في 

لتقدير  كىك اخأمر الذم يعكد تشكيؿ اخأحالؼ، كفيـ اآلخر كتحديد حالة الصراع أك التعاكف معو.

 دكائر صنع القرار السياسي، كلتصكرات القائد السياسي.
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 الثالث الفصل

 مانمكونات البنيوية ليوية سمطنة ع  ال

 الباحث في مجاؿ العالقات الدكليةأصبح مف شبو المؤكد اليكـ أف ىناؾ صعكبة تكاجو 

 أحد اخأمثمةماف عي حاؿ إغفالو عامؿ اليكية كعامؿ مؤثر في السمكؾ السياسي لمدكلة. كتيعد سمطنة 

أثر اليكية الخاصة  يظير إذ ؛تيالدكؿ التي ال يمكف فيـ سياستيا الخارجية بمعزؿ عف ىكيعمى ا

مف قبؿ  و طيمة العقكد الماضية، كالذم يمكف مالحظتوتنتيجامف خالؿ السمكؾ الذم  بيا كاضحان 

 .في تاريخ المنطقة كالمفصمية ميمةالخأحداث السياسية ا لمكاقفيا حياؿ العديد مف المتتبع

قصد بيا ذلؾ المركب الناتج عف عمميات التفاعؿ بيف فإنيا ين  ؛عند الحديث عف اليكيةك 

 فيي ؛مجمكعة مف العناصر المادية كالمعنكية، كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لميكية الكطنية لسمطنة عيماف

منظكمة منيا الجغرافيا، كالتاريخ، ك  متعددة مككناتنتيجة لمجمكعة مف التفاعالت بيف  ؿيتشكٌ  مركب

 كالمغة العربية. اخأعراؼ كالتقاليد، كالقيـ الفكرية كالحضارية كالثقافية، التي تتمثؿ بالديف اإلسالمي

مككيا الذم تتركو عمى سكبيدؼ التعرؼ عمى مالمح اليكية الكطنية لسمطنة عيماف، كاخأثر 

سيتناكؿ ىذا الفصؿ المككنات البنيكية لميكية العيمانية مف خالؿ  السياسي في المجاؿ الخارجي؛

 المباحث الثالثة اآلتية:

 .المكون الجغرافيالمبحث األول7 

 .المكون التاريخيالمبحث الثاني7 

 .والسالميةمنظومة القيم الفكرية والثقافية العربية المبحث الثالث7 
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 المبحث األول

 المكون الجغرافي

الجغرافيا المككف اخأبرز مف بيف المككنات اخأخرل في تٌشكيؿ اليكية السياسية لمدكلة، تيعد 

أف الجغرافيا ىي الحاضنة  إضافة إلىبكصفو المككف اخأسبؽ، البعد المكاني كذلؾ نظران لما يمثمو 

أك الساحة التي تتفاعؿ عمييا المككنات اخأخرل، كتمؾ العممية المستمرة مف التفاعؿ بيف مككنات 

اليكية مجتمعة في حيز جغرافي معمكـ ىك ما ينتج عنو تٌشكيؿ الصكرة النيائية لميكية. كالحاؿ 

في تككيف اليكية العيمانية؛ فمكقعيا إذ يسيـ المكقع الجغرافي بشكؿ كبير  ؛كذلؾ مع سمطنة عيماف

طالليا عمى طرؽ التجارة البحرية، ساىمت  في أقصى الجنكب الشرقي لكتمة شبو الجزيرة العربية، كا 

 بشكؿ كبير في صياغة ىكيتيا خالؿ المراحؿ التاريخية المتعاقبة.

خيف القديـ كغالبان ما تحدد الجغرافيا السياسة كتطبع التاريخ بطابعيا، فعمى مدل التاري

ذا كاف  كالحديث فرض الكضع االستراتيجي لعيماف عمى شعبيا أدكاران، بؿ كأعباءن تاريخية مختمفة، كا 

العيمانيكف قد لعبكا منذ العصكر القديمة دكر الكسيط بيف حضارات بالد ما بيف النيريف كآسيا 

كثر البمداف إثارةن لألطماع، أحد أ ف أصبحت خالؿ الفترة االستعماريةكأفريقيا، فإف عيماف لـ تمبث أ

كلـ يمبث أف فرض ىذا الكاقع عمى العيمانييف مكاجية ضركب التكسع كالتحديات 

 (.25:1997اإلمبريالية)غباش،

(، تيعد سمطنة عيماف الدكلة الثانية اخأكبر مف حيث 2كـ 3094500كبمساحتيا التي تبمغ )

كؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية. المساحة بعد المممكة العربية السعكدية ضمف منظكمة د

كـ(، كدكلة  676كتجاكر مف جية الغرب كالن مف المممكة العربية السعكدية بحدكد يبمغ طكليا )
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كـ(، كمف جية الجنكب تشترؾ مع اليمف بحدكد تبمغ  410اإلمارات العربية المتحدة بحدكد طكليا )

مف الشرؽ بحر العرب كمدخؿ المحيط كـ(، كمف جية الشماؿ تطؿ عمى بحر عيماف، ك  288)

اليندم، فيي تشترؾ بحدكد برية مع ثالث دكؿ عربية، السعكدية كاإلمارات تشترؾ معيا في مجمس 

، أما اليمف فيي مف دكؿ شبو الجزيرة 1981التعاكف لدكؿ الخميج العربية الذم تأسس في عاـ 

 اكر إيراف مف ناحية البحر.أنيا تجالعربية كلكف ليست ضمف منظكمة مجمس التعاكف، كما 

 51450درجة شماالن، كبيف خطي طكؿ  26420ك 16440كتمتد عيماف بيف خطي عرض 

درجة شرقان، كال شؾ أف المكقع الجغرافي لو انعكاسات عمى السكاف كنشاطيـ االقتصادم،  59440ك

قميـ فقد كاف المكقع الفمكي لسمطنة عيماف كراء ظيكر إقميميف مناخييف ىما: إقميـ  عيماف الشمالي، كا 

ظفار، كينقسـ إقميـ عيماف الشمالي إلى ثالثة مناخات متداخمة، كيختمؼ المناخ في اإلقميـ مف 

منطقة خأخرل، ففي السكاحؿ يككف حاران كرطبان أما في الداخؿ فيككف حاران كجافان، باإلضافة إلى 

 (.33:2000المرتفعات التي يككف الجك فييا معتدالن )الييتي،

( نسمة 445724949) 2017يبمغ عدد السكاف في سمطنة عيماف بنياية شير يناير لعاـ ك 

%( منيـ، بحسب البيانات الصادرة عف المركز الكطني لإلحصاء 54يشٌكؿ العيمانيكف ما نسبتو )

حدل عشرة محافظة، (، كيتكزعكف عمى إ19/3/2017تاريخ ب (www.ncsi.gov.omكالمعمكمات 

(: محافظة مسقط كىي 114/2011رم لمدكلة الصادر بالمرسكـ السمطاني )بحسب التقسيـ اإلدا

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 

كمحافظة جنكب الباطنة كتضـ ست كاليات، كمحافظة الظاىرة شماؿ الباطنة كتضـ ست كاليات، 

كتضـ ثالث كاليات، كمحافظة شماؿ الشرقية كتضـ ست كاليات، كمحافظة جنكب الشرقية كتضـ 

 خمس كاليات، كمحافظة الكسطى كتضـ أربع كاليات.



56 
 

عيماف،  كباإلضافة إلى الغالبية العربية التي ترجع جذكرىا إلى القبائؿ العربية التي تسكف

فإف ىناؾ أيضان أقميات مف أصكؿ عرقية غير عربية منيـ البمكش الذيف قدمكا مف سكاحؿ باكستاف 

يراف، كالذيف يتركزكف في مسقط كالباطنة كليـ دكر في القكات المسمحة العي  مانية، كفئات مف كا 

العشريف أصكؿ أفريقية قدمت خالؿ الفترة منذ منتصؼ القرف السابع عشر كحتى منتصؼ القرف 

عندما أمتد النفكذ العيماني إلى زنجبار كمناطؽ شرؽ أفريقيا، باإلضافة إلى ذكم اخأصكؿ اليندية 

بسبب الركابط التاريخية مع اليند كىـ في الغالب يعممكف في التجارة، كما أف ىناؾ جماعات مف 

 (.258.259:2007أصكؿ فارسية يعممكف في الصيد)البرصاف،

كـ( بدءان مف أقصى الجنكب الشرقي حيث  3165ساحؿ بطكؿ ) كتطؿ سمطنة عيماف عمى

بحر العرب كمدخؿ المحيط اليندم، ممتدان إلى خميج عيماف حتى ينتيي عند شبو جزيرة مسندـ 

شماالن ليطؿ عمى مضيؽ ىرمز مدخؿ الخميج العربي، كمف ىذا المكقع تسيطر سمطنة عيماف عمى 

، كىك الطريؽ البحرم بيف الخميج العربي كالمحيط كأىميا عالـأحد أقدـ الطرؽ التجارية البحرية في ال

اليندم، كمف ىذا المكقع اتصمت طرؽ القكافؿ عبر شبو الجزيرة العربية لتربط ما بيف غربيا كشرقيا 

 (.247:2007كشماليا كجنكبيا)حسيف كخريساف،

ماف، كالخميج كقد أدل امتداد الساحؿ العيماني عمى المحيط اليندم، كبحر العرب، كبحر عي 

ما أدل إلى  بحر كاالشتغاؿ بالتجارة البحريةالعربي، إلى اىتماـ العيمانييف منذ زمف طكيؿ بريادة ال

، كقد تحمؿ العيمانيكف عبء الدفاع عف تمؾ السكاحؿ كالبحار ىكيتيـ بصبغة بحرية تجارية اصطباغ

، كتمثمت نتائج ذلؾ في القدرة المتعاقبة التي شيدت العديد مف اخأطماع االستعمارية عبر العصكر

عمى تكسيع نفكذىـ خالؿ فترات القكة، في حيف نجـ عنو الكقكع في مكضع العزلة خالؿ فترات 

 الضعؼ.
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كنظران لممكقع الذم تحتمو سمطنة عيماف عمى مياه بحر عيماف كبحر العرب فقد تبكأت أىمية 

سيا بسبب التكجو البحرم. ىذا المكقع ذات ارتباطات تاريخية بشرؽ أفريقيا كباليند كمنطقة شرؽ آ

الجغرافي الذم تشغمو عيماف ىك مكقع بحرم بامتياز، كمف خاللو تيعد السكاحؿ العيمانية ىي أقرب 

السكاحؿ العربية لخطكط المالحة الرئيسية بيف الشرؽ كالغرب، الممتدة بالقرب مف السكاحؿ العيمانية 

الذم تشٌكؿ السكاحؿ العيمانية بامتداد بحر عيماف  عمى المحيط اليندم كبحر العرب. كفي الكقت

فإف مضيؽ ىرمز يشكؿ عنؽ الزجاجة  ؛طريؽ االقتراب إلى الخميج العربي كالمدخؿ الضركرم إليو

لى الخميج)المكافي،  (.172:2010الذم يتحكـ بشكؿ كامؿ في حركة المالحة مف كا 

ماف ينبع مف خالؿ المكقع الجغرافي كبال شؾ، فإف الجزء اخأكبر مف اخأىمية التي تشٌكميا عي 

الذم قٌدر ليا أف تحتمو في منطقة بالغة الحساسية، كذلؾ تأكيدان لمقكلة )ديجكؿ( الشييرة "الجغرافيا 

ىي قدر اخأمـ"، فاشتراكيا مع إيراف في اإلشراؼ عمى "مضيؽ ىرمز" االستراتيجي، قد حٌمميا الكثير 

ساسية، كالذم تثار حكلو الكثير مف اإلشكاليات، كخاصة خأف ىذا المضيؽ بالغ الح ؛مف المسؤكلية

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 

المدخؿ الكحيد لمياه الخميج العربي، كيمر  لككنو بؿ الكاليات المتحدة؛م ىجكـ مف قحاؿ تعرضيا خأ

 عبره ما يقارب نصؼ إنتاج العالـ مف النفط. 

كتبرز أىمية مضيؽ ىرمز االقتصادية في كمية النفط الذم يمر عبره كيغذم سكؽ النفط 

%( مف النفط الذم 11) العالمية، ففي الكقت الذم تستكرد فيو الكاليات المتحدة اخأمريكية ما يمثؿ

%( مف النفط الذم يعبر المضيؽ، كالياباف 61يمر عبر مضيؽ ىرمز، فإف أكركبا تستكرد نحك )

%( إلى دكؿ أمريكا الجنكبية، 1%( إلى أفريقيا، ك)4%(، كيتجو نحك )7%(، كالصيف )12)

 (.82:2013%( إلى آسيا كأستراليا )ناصر،39ك)
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المطمة عمى الخميج، المصدرة لمنفط اسية كذلؾ لمدكؿ كما أف أىمية المضيؽ بالغة الحس 

%( مف إجمالي النفط المتداكؿ عالميان، كتصدر 40حيث تبمغ إمدادات النفط عبر المضيؽ حكالي )

%( مف نفطيا عبره، 88%( مف نفطيا عبر المضيؽ، فالسعكدية تصدر حكالي )90دكؿ الخميج )

%( لكؿ مف قطر كالككيت 100متحدة، ك)%( لإلمارات العربية ال99%( لمعراؽ، ك)98ك)

 (.84:2013%( إليراف)المصدر نفسو،90كالبحريف، ك)

كفي مقابؿ الطبيعية البحرية التي تتسـ بيا عيماف، تجدر اإلشارة إلى أف جغرافيتيا تتنكع 

بيف السيكؿ الزراعية الخصبة، كالصحارم الشاسعة التي ىي مكطف لمعديد مف قبائؿ البدك، كما 

ذلؾ باخأكدية المائية العديدة التي تنساب مف بيف سمسمة مف الجباؿ الشاىقة، فسمسمة جباؿ تتميز ك

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 

( ثالثة آالؼ متر 3000لشرقي لمسمطنة إلى جنكبيا الغربي، كيصؿ أقصى ارتفاع لو )الشماؿ ا

فكؽ مستكل سطح البحر كذلؾ في منطقة الجبؿ اخأخضر )كزارة اإلعالـ، 

 (.:2010/201143عيماف،

كبالقرب مف الشكاطئ، عند مصبات اخأكدية العميقة القادمة مف المرتفعات الجبمية، تتشكؿ 

الزراعية الخصبة، كفي ىذه المنطقة يبرز سيؿ الباطنة، كىك عبارة عف سيؿ عدد مف السيكؿ 

رسكبي ككنو طمي اخأكدية التي تنحدر مف المرتفعات الجبمية نحك بحر عيماف، كيخترؽ ىذا السيؿ 

يـ الزراعي، يكف منذ عصكر مكغمة في القدـ نشاطمانعدد مف اخأكدية، كعمى ىذه اخأكدية أقاـ العي 

. كقد كاف إسياـ قطاعي الزراعة كازدىارىا شأف كبير في تطكير حياتيـ االقتصادية الذم كاف ليا

شتغؿ أغمب العيمانييف في مجاالت دخؿ القكمي قبؿ ظيكر النفط، حيث اكالثركة السمكية كبيران في ال
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اقتصر  يكر النفط كتزايد عدد السكاف، فقدالزراعة كصيد اخأسماؾ. أما في الكقت الحالي كبعد ظ

)كزارة اإلعالـ،  2015اؿ عيماني في عاـ ػ( مميكف ري435.2حكالي ) عمىياميما اس

 (.271:2016عيماف،

مف خالؿ تكٌيؼ اإلنساف بير في صياغة الشخصية العيمانية كقد أٌثرت الجغرافيا بشكؿ ك

فكجكد عيماف في مكقع بحرم استراتيجي  تو االستفادة منيا بالشكؿ اخأمثؿ؛العيماني مع البيئة كمحاكل

طاللتيا عمى السكاحؿ لتي الطكيمة كاف الدافع اخأكبر، كالسبب اخأكؿ في الشيرة ا البحرية بامتياز كا 

، كاشتير بذلؾ ف كركاد لمبحر ذكم ميارة عالية في مجاؿ المالحة كالتجارة البحريةك مانيكتسبيا العي ا

 عمـ الفمؾ.ار، العيمانيكف كخبراء في مجاؿ عمـ البح

حيث سمؾ العيمانيكف طريؽ البحر كنبغكا في  ،ميمة كاف ليذا التفرد في المكقع نتائج كقد 

رككبو كاالستفادة منو حتى أصبحت بالدىـ قاعدة الخميج اخأكلى التي تتحكـ في مداخمو مف الجنكب 

لصيف كجنكب شرؽ كحمقة الكصؿ الرئيسية بيف عالميف، عالـ الشرؽ اخأقصى ممثالن في اليند كا

آسيا مف جية، كعالـ شرؽ إفريقيا كمصر كمنيا إلى غرب أكركبا مف جية 

 (. 12:2010أخرل)مقيبؿ،

كما أف الطبيعة الجبمية في المناطؽ الداخمية مف عيماف كانت ىي الدافع في إكساب 

التي ساكنييا الشدة كالصبر في سبيؿ تطكيعيا لتككف صالحة لمعيش، كالحاؿ كذلؾ في المناطؽ 

تضـ الصحارم الممتدة عمى مساحات شاسعة مف أرض عيماف، التي تيعد مكطنان رئيسيان لقبائؿ البدك 

. كؿ ذلؾ أكسب المكاطف العيماني شخصية تميزت بالصبر كالجمد كالقدرة كتتنقؿ عبرىا التي تقطنيا

 عمى تحمؿ الصعاب عند التعامؿ مع معطيات العامؿ الجغرافي.
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جغرافي فقد قٌدر لعيماف أف تككف قكة برمائية تضع قدمان عمى اليابسة كمف خالؿ المكقع ال

كأخرل عمى الماء كتجمع بذلؾ بيف صفتي قكة البر كالبحر بدرجات متفاكتة، كلكف في الغالب كاف 

نداء البحر أقكل مف جاذبية اليابسة، كفي جميع الحاالت التي انطمؽ فييا العيمانيكف عبر المحيطات 

فاليابسة ظمت عمقان استراتيجيان لتربية الرجاؿ  ،يتفاعالف بطريقة متناغمة ةالبحر كاليابسكالبحار كاف 

كزراعة اخأرض كصنع الحضارة، كالبحر ظؿ مجاالن حيكيان لتصدير تمؾ الحضارة كالقيـ اإلنسانية، 

رافية كىكذا تحققت كؿ اخأعماؿ الكبيرة حينما ارتبط البحر باليابسة كتفاعال معان في منظكمة جغ

 (.12:2010مثالية ال تتكرر كثيران)المرجع نفسو،

كيمكف القكؿ أف اإلسياـ الكبير لمجغرافيا يتمٌثؿ في حفظ حالة االستقالؿ التي نعمت بيا 

 لطبيعية.سمطنة عيماف في أغمب فترات تاريخييا، كذلؾ لتمتعيا بما يمكف كصفو حالة مف الحماية ا

اـ الذم ف صحراء الربع الخالي كانت بمثابة الحز اخأماـ، فإ ا البحار مفففي الكقت الذم تحيط بي

ف أف منافذىا البرية المتاحة تمر عبر كتمة مف السالسؿ الجبمية الكعرة يحمييا مف الخمؼ، ناىيؾ ع

)في الشماؿ جباؿ الحجر كفي الجنكب جباؿ ظفار( مما زاد مف مناعة الدفاع عف الدكلة، كبذا 

 ،)الحضرمي محفكفان بالمخاطر ان إلى عيماف أمر  أصبح كصكؿ القكل التقميدية

 (. 207:2007كالقطاطشة،

فيناؾ  .قامت جغرافية عيماف عمى أساس مف التفاعؿ بيف ثنائيات ممفتة ؛كنتيجة لذلؾ التنكع

بر كبحر، كجباؿ كسيكؿ، ككاحات كصحارم، كلقد أدت ىذه الثنائيات المتناقضة إلى إقامة حالة 

ماني ككلدت لديو حافزان قكيان لمحركة كالتفاعؿ عمى مدل التاريخ، كجعمتو تكٌيؼ لدل اإلنساف العي 

 (.40:1988طائعان ليا أحيانان كمطكعان ليا أحيانان أخرل )أبكالعال،
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كمف خالؿ ذلؾ التنكع في البيئات الذم فرضتو الطبيعة، فإف الحقيقة المؤكدة في شخصية 

يا الطبيعي في تكازف كتناغـ شديديف، فإذا كانت عيماف ىي استراتيجية مكقعيا الجغرافي، كمكضع

الصحراء دائمان مف ظير عيماف تدؽ باستمرار عمى بابيا الخمفي منذرة بالخطر كاستنفار اليمـ 

فإف البحر بغمكضو كتحدياتو كأمكاجو العاتية كاف يدؽ مف الجانب اآلخر، كىكذا عاشت  أحيانان؛

اسب طرديان مع قيمة المكقع إال أنو كاف دائمان خطران  يحفز عيماف دائمان في حالة مف الخطر الذم يتن

أحيانان، كعبر اليابسة في إلى معرفة اآلخر عبر البحر  ستعداد، كيدفع إلى الترقب، كيدعكعمى اال

 (.15:2013أخرل )عرب، أحيافو 

كعمى الرغـ مف ذلؾ التنكع في الجغرافيا الذم تميزت بو سمطنة عيماف، كالذم يجمع بيف 

لتقسيـ  ان ائيات متناقضة، فكجكد البر كالبحر، كالسيؿ كالجبؿ، كالكاحات كالصحارم، لـ تكف سببثن

المجتمع العيماني، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد كانت داعمان لمكحدة الكطنية، فيي سبب لمتكامؿ 

 دؿ المصالح بيف سكاف كؿ بيئة منيا مع سكافاكليس االختالؼ. كيظير ذلؾ أيضان مف خالؿ تب

 البيئات اخأخرل.

كيتسـ المكقع الجغرافي لسمطنة عيماف بأىمية بالغة ليس فقط لتأثيره عمى أكضاعيا الداخمية 

ككحدتيا الكطنية، كعمى سمات الشخصية العيمانية كذلؾ، كلكف أيضان لتأثيره عمى سياساتيا 

ز بيا التضاريس أك كعالقاتيا اإلقميمية كالدكلية، كبينما أثرت ثنائية البحر كالجبؿ التي تتمي

مانية، في الشخصية العيمانية، كطبعتيا باليدكء كالصالبة كالقدرة عمى النظر بعيدان، الطبكغرافيا العي 

إلى ما كراء اخأفؽ، ثـ الحرص عمى التكاصؿ مع اآلخريف كاإلبقاء عمى الخيكط متصمة معيـ قدر 

كالشعكب اخأخرل مف الصيف شرقان اإلمكاف، كىـ ما يفسر عالقات العيمانييف الكاسعة مع الدكؿ 

كحتى الكاليات المتحدة غربان، كمع مختمؼ القكل الدكلية مف ناحية، كفي الكقت نفسو الصالبة في 
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أية أطماع خارجية مف ناحية  الدفاع عف أرضيـ كالحفاظ عمى استقالليـ في مكاجية

 (.171:2010)المكافي،أخرل

أف المكقع الجغرافي لسمطنة عيماف ييعد كمما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا 

التي تشٌكمت  عنصران أساسيان مف عناصر تككيف اليكية العيمانية عمى مستكل الشخصية الفردية

مف خالؿ أنشطتو المختمفة، ذلؾ التفاعؿ الذم تمٌثؿ في  نتيجة طبيعية لتفاعؿ اإلنساف مع بيئتو

التكازف بيف بيئة البحر التي سيمت عمى عممية النضاؿ المستمر في سبيؿ تحقيؽ حالة مف 

اإلنساف العيماني التكاصؿ مع الشعكب اخأخرل كبناء عالقات معيا مف خالؿ التجارة البحرية، 

كبيئة اليابسة التي فرضت عميو التأقمـ بحالة مف الصبر كالتحمؿ ليطكع تمؾ البيئة القاسية مف 

، ككذلؾ عمى مستكل ىكية صالحان لعيشة الجباؿ الكعرة أك الصحارم القاحمة، لتغدكا مكانان 

فقد أسيـ بشكؿ كبير في رسـ صكرة سمطنة عيماف بالنسبة لمدكؿ االخرل، كما كاف لو  ؛الدكلة

الدكر اخأبرز في تشكيؿ سماتيا كخصائصيا، كبالتالي فقد أثر بشكؿ مباشر في تشكيؿ مالمح 

اخأخرل، كما أسيـ في كرؤيتيا لذاتيا ىكيتيا، كتحديد أىدافيا، كمصالحيا، كعالقاتيا مع الدكؿ 

 كدكلة فاعمة في اإلقميـ، كرؤيتيا لمعالـ كلمدكؿ اخأخرل.

عكد ، تبامتياز ذات تكاصؿ خارجيبكصفيا دكلة  ،يرل الباحث أف ىكية سمطنة عيمافك 

بشكؿ مباشر إلى مكقعيا الجغرافي، فعبر الحقب التاريخية المتعاقبة كانت عيماف تمتمؾ أحد أىـ 

اطيؿ البحرية التجارية كالعسكرية عمى حد سكاء. فعكضان عف أف يككف المكقع الجغرافي اخأس

المحاط بالبحار في أقصى شرؽ الجزيرة العربية سببان لمضعؼ، كعائقان أماـ التكاصؿ كالتفاعؿ 

العيماني مع الشعكب كالمجتمعات اخأخرل، فقد كاف ىك العامؿ اخأبرز في تشكيؿ قكة الدكلة 

 ة كالكسيمة اخأبرز التي تكاصؿ عبرىا العيمانيكف مع الشعكب كالحضارات اخأخرل.العيماني
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 الثانيالمبحث 

 التاريخيالمكون 

ال يقؿ البعد الزماني المتمثؿ في التاريخ أىميةن عف البعد المكاني الذم تمثمو الجغرافيا، 

، كذلؾ ليس فقط لما يمثمو التاريخ العيمانية اليكيةالتي تسيـ في تحديد معالـ  مككناتالضمف 

التي مف العامؿ الزمني الذم تتشكؿ عبره اليكية نتيجة لتفاعؿ مككناتيا البنيكية؛ بؿ تمؾ المكانة 

 مف ذاكرة جمعية لدل اخأفراد كالمجتمعات كالدكؿ. أنتجيا التاريخ بما يمثمو 

تتشٌكؿ مف بناء ىكيتيا عمى ذاكرتيا التاريخية التي في  أف الدكؿ تعتمد بال شؾك 

كالتفاعالت بيف أفراد الجماعة نفسيا،  ،كالمعتقدات ،كاخأفكار ،كالتصكرات ،اخأحداث مجمكعة

الزمف كخالؿ مراحؿ مع مركر كبيف الجماعة كالجماعات االخرل، ذلؾ التفاعؿ الذم تشٌكؿ 

المشتممة عمى الخصائص كالسمات الخاصة التي  تبمكرت بيف طياتيا الذاكرة ،تاريخية متعاقبة

تمؾ العممية ىي محٌصمة  في صكرتيا النيائية تميز شعب ما عف الشعكب اخأخرل، فاليكية

 .المستمرة مف التفاعؿ

كانطالقان مف اخأىمية التاريخية في تككيف اليكية الكطنية، تقكؿ بعض النظريات 

ما يؤثر بصكرة مباشرة في تشكيؿ نمط سياستيا  السياسية أف نتاج التاريخ لدكلة ما غالبان 

الخارجية، كذلؾ تأثران باخأفكار كالقيـ كالمعتقدات المكركثة التي تظير في فترة تاريخية ما، كالتي 

تمد الدكؿ بدكافع تشكؿ بعض خطكطيا الرئيسية التي تعتمدىا في صياغة سياستيا الخارجية. 

ة التاريخ كالمكركث التاريخي شرطان أساسيان في فيـ سمكؾ كفي منطقة كالمنطقة العربية تعتبر قراء

 (.208:2007)الحضرمي كالقطاطشة،الدكؿ
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كسمطنة عيماف، كغيرىا مف الدكؿ، يشٌكؿ التاريخ الجزء اخأكبر مف ىكيتيا الكطنية، كذلؾ 

نظران لمعمؽ الحضارم الضارب في أعماؽ التاريخ، الذم يثبت أف عيماف 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 

ثؿ مفاصؿ ميمة في اليكية العيمانية، ال بد مف التطرؽ إلى أكثر الفترات الزمنية تأثيران كالتي تم

 التاريخ السياسي لسمطنة عيماف، كالتي يمكف تقسيميا إلى المراحؿ التاريخية اخأتية:

في الكتابات التاريخية القديمة إلى آالؼ  تاريخ عيمافيرجع  ع مان في العصور القديمة7 -1

عدة  بأسماءالسنيف قبؿ الميالد، كقد اشتيرت بحضارات قديمة قامت عمييا، كما عرفت قديمان 

سـ "مجاف" الذم أطمؽ عمى عيماف مف قبؿ السكمريكف مرتبط بصناعة تحمؿ دالالت معينة، فا

السفف كتجارة النحاس، كاسـ "مزكف" الذم اشتير لدل الفرس يشير إلى كفرة المياه خالؿ فترات 

 (.39:2007)العبرم، تاريخية قديمة.

إلى الحضارة التي كانت مزدىرة في  تتضمف اإلشارة كىناؾ العديد مف النصكص القديمة

تتحدث عف مزيد مف  التي ،ماف، كمنيا ما يعكد إلى زمف سرجكف اخأكادم جد نراـ سيفأرض عي 

سفف "مجاف" التي كصمت إلى بالد أكاد، حيث يتناسب ذلؾ مع كجكد دكلة قكية مزدىرة في 

 (.290:1990)ندكرة،عيماف تنشط عمى يدييا اخأعماؿ التجارية كالمالحة البحرية الكاسعة

خرج النحاس منيا، ككانكا ستكقد سكنت عيماف أمـ قديمة منيا السكمريكف، كىـ أكؿ مف أ

يسمكف عيماف "أرض مجاف"، كذلؾ في اخألؼ الرابع قبؿ الميالد أك يزيد عمييا. )كالكمدانيكف 
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 (بميني)، كالمؤرخ (برتراـ تكماس)أيضان مف اخأمـ التي قطنت عيماف كما يقكؿ المؤرخ البريطاني 

الذم عاش في القرف اخأكؿ لمميالد، ككانكا يسمكف عيماف "إبميتا"، كجاء الفرس ثـ جاء قكـ عاد 

كسكنكا عيماف حتى أجالىـ منيا عيماف بف قحطاف لما تكلى أرض عيماف مف قبؿ أخيو يعرب بف 

جالءن إلى الشاـ،  سكنكا عيماف ككانت صكر بالدىـ فارتحمكا عنيا فقحطاف. كما أف الفينيقيي

 (67:1،ج2001)السيابي، كبنكا فييا مدينتيـ المعركفة بصكر الشاـ(

كعمى الرغـ مف اخأىمية البالغة لدراسة تاريخ عيماف القديـ، كنظران لطبيعة ىذه الدراسة 

كسعييا لتسميط الضكء عمى اخأحداث كالكقائع التاريخية التي شٌكمت مفاصؿ ميمة في بمكرة ىكية 

شير إلى بعض اخأحداث المكغمة في ت في صياغة مالمح شخصيتيا، فسكؼ تكأسيمعيماف، 

تاريخيا كيجرة القبائؿ العربية إلييا، كمنيا قبائؿ اخأزد التي ىاجرت إلى عيماف بعد انييار سد 

مأرب بقيادة مالؾ بف فيـ اخأزدم. كيشير )السالمي( في كتابو )تحفة اخأعياف( إلى أف "ذلؾ كاف 

، كخرجت اخأزد منيا إلى  اـ، كذلؾ بعدما أرسؿ اهلل عمى سبأـ بألفي عقبؿ اإلسال سيؿ العـر

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 

 (.19:1،ج2000عيماف")السالمي،

دما قًدـ مالؾ بمف معو مف قكمو اخأزد إلى عيماف كجد عمييا الفرس، كالعامؿ عمييا كعن

كراسميـ مالؾ (. 67:1،ج2001المرزباف مف قبؿ الممؾ دار بف دار بف بيمف أسفنديار)السيابي،

طالبان منيـ أف يسمحكا لو باإلقامة في جزء مف عيماف، ككاف الفرس حينيا يسيطركف عمى ساحؿ 

ميـ مدينة صحار، فرفض الفرس ذلؾ، كدارت بينيـ الحرب في مكقعة تعرؼ "بمعركة عيماف كمعق

سمكت" )كىي صحراء بكالية بيالء بالمحافظة الداخمية مف عيماف(، تمكف العرب فييا مف النصر 
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ستطاع العرب بعدىا تي كاف النصر فييا إلى جانبيـ، كاعمى الفرس، تمتيا العديد مف المعارؾ ال

 أرض عيماف بالكامؿ. طرد الفرس مف

كلشخصية مالؾ بف فيـ رمزية كبيرة لدل العيمانييف، فيك القائد العربي الذم استطاع أف 

ييـز الفرس كيطردىـ مف عيماف، لتبقى منذ ذلؾ الحيف أرض عربية خالصة، كقد كاف النتصاره 

يا لتكتسب بعد ذلؾ اخأثر اخأكبر في فتح المجاؿ ليجرة القبائؿ العربية إلى عيماف كاالستقرار في

ىكيتيا العربية، كما أف )معركة سمكت( التي انتصر فييا العرب عمى الفرس تعد مف مفاخر 

العرب العيمانييف، كتشكؿ نقطة تحكؿ كبيرة في تاريخ عيماف كالجزيرة العربية، كأسيمت في ترسيخ 

 ية كشخصيتيا العربية.النزعة إلى االستقالؿ، كعدـ الرضكخ لآلخر في الذاكرة التاريخية العيمان

ه، حتى أبناؤ كبقي مالؾ بف فيـ ممكان عمى عيماف إلى حيف كفاتو، كتكارث الممؾ مف بعده 

ضعفت دكلتيـ، كانتقؿ الممؾ منيـ إلى بني معكلة بف شمس كىـ مف قبائؿ اخأزد أيضان، كأكؿ 

ـ ككاف ممككيـ ىك عبدعز بف معكلة بف شمس، كاستمر ممؾ عيماف بيدىـ حتى ظيكر اإلسال

 بني الجمندل بف المستكبر.عيماف في ذلؾ الكقت جيفر كعبد ا اممك

يذكر أف أكؿ مف أسمـ مف أىؿ عيماف الصحابي الجميؿ  7عصر صدر اإلسالمع مان في  -2

مازف بف غضكبة السعدم رضي اهلل عنو، مف أىؿ سمائؿ بداخمية عيماف، كفي حادثة إسالمو 

و بالرسكؿ صمى اهلل عميو كتتحدث عف سفره إلى المدينة كلقائمانية، قصة تذكرىا كتب التاريخ العي 

كسمـ، كذلؾ قبؿ فتح مكة، كقد أسمـ عمى يديو بعد عكدتو، جماعة مف أىؿ 

 (.11:2008عيماف)الطائي،
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أما عف إسالـ أىؿ عيماف فقد بعث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعد فتح مكة، كما  

، برسائؿ إلى الممكؾ كاخأم راء في الجزيرة العربية كحكليا، ككسرل الفرس كقيصر ىك معمـك

، تدعكىـ إلى اإلسالـ، ككاف ضمف مف أرسؿ إلييـ بني الجمندل ممكي عيماف عبد كجيفر ا الرـك

في حينو، حيث أرسؿ مبعكثان إلى اخأخكيف يدعكىما إلى اعتناؽ اإلسالـ، كالتخمي عف عبادة 

 (.143:2012الحاؿ)كيمسكف، اخأكثاف، كىك اخأمر الذم تقباله كفعاله في

بعكث النبي صمى اهلل عميو كسمـ، عمرك بف العاص، عيماف استقباؿ م كقد أحسف ممكا

كسؤالو عف اإلسالـ، كبعد تشاكر مع اخأعياف مف قكميـ، كلذلؾ كرد  وقبال دعكتو بعد نقاش معك 

دعاء الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، في الثناء عمييـ كحسف استقباليـ لرسكلو، عندما بعث رجالن 

. فقاؿ الرسكؿ صمى بما القاه إلى حيِّ مف أحياء العرب، فسبكه كضربكه، فجاء إلى رسكؿ فأخبره

 (2544أف أىؿ عيماف أتيت ما سبكؾ كال ضربكؾ". ركاة مسمـ)رقـ/اهلل عميو كسمـ: "لك 

كبعد اعتناقيما لإلسالـ، تكلى عبد كجيفر دعكة العرب جميعان في عيماف إلى اإلسالـ 

فأسممكا جميعان مف أقصى الشماؿ إلى أقصى الجنكب، ثـ كسعكا دعكتيـ إلى ظفار كبالد الميرة، 

ف نزلكا الباطنة مف ساحؿ عيماف إلى اإلسالـ كالذيف اتخذكا كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ دعكا الفرس الذي

دىـ، كبعد رفضيـ طمب منيـ العيمانيكف ترؾ البالد فكرركا رفضيـ، ك مف مدينة صحار مركزان لكج

فدارت بينيـ معركة كبيرة قتؿ فييا كثير مف الفرس كخرج الباقكف ناجيف بأركاحيـ إلى أرض 

 أكؿ حرب يخكضيا العيمانيكف في اإلسالـ. (، كتيعد ىذه11:2008فارس)الطائي،

كضمت عيماف تيحكـ مف قبؿ أىميا، خارج سيطرة الدكلة اخأمكية، حتى زمف الخميفة 

 ،اخأمكم عبدالممؾ بف مركاف، حيث عز عميو أف تخضع لو كؿ اخأقاليـ كتشذ عيماف عف ذلؾ

ليـ جيشان لـ ينجح في فأككؿ أمرىا إلى الحجاج بف يكسؼ الثقفي، كاليو عمى العراؽ، فأرسؿ 
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إخضاعيـ، كقتؿ قائده في أحد المعارؾ مع العيمانييف، ككاف ممكيـ في ذلؾ الكقت سميماف بف 

ر عباد بف عبد بف الجمندل، فأرسؿ الحجاج جيشان آخر بقيادة أخيو مجاعة، أستطاع أف ينتص

شرقية كماتا ه سعيد بأىميما إلى زنجبار في أفريقيا الفي ىذه المرة، كخرج سميماف كأخك 

 (.14-13:2008ىناؾ)المرجع نفسو،

كفي نياية عيد الدكلة اخأمكية كبداية العصر العباسي، عرفت عيماف اإلمامة كعقيدة 

، كسيأتي بيانو بتفصيؿ أكبر في المبحث القادـ عند الحديث كنظاـ حكـ ديني لو حضكر سياسي

 اخأمكييفمة اخأكلى في عيماف أكاخر أياـ في الثقافة العيمانية. كقد ظيرت اإلما يتأثير الدينالعف 

مانيكف تدىكر صرح اخأمكييف، أخذكا يديركف الرأم بينيـ في كبداية العصر العباسي، لما رأل العي 

ضركرة إقامة إماـ ليـ، كنظركا فيمف ىك اخأصمح ليذا المنصب، حتى كقعت  ااالنفصاؿ، كرأك 

إذ كاف مف بقية ممكؾ  ؛صاؿ المطمكبةمعت فيو الخخيرتيـ عمى الجمندل بف مسعكد، حيث جي 

لييـ كتب النبي صمى اهلل كمف أحفاد الجمندل بف المستكبر ،مف بني معكلة بف شمس عيماف ، كا 

كاف أحد طمبو أبك عبيدة مسمـ بف قد سالـ، ك اإل إلى مافأىؿ عي  رسالتو التي تدعكعميو كسمـ 

في ، الذم خمؼ اإلماـ جابر بف زيد مؤسس المذىب اإلباضي أبي كريمة التميمي

إذ أجيز عمييا  ؛ر طكيالن عمٌ كلكف ىذه اإلمامة لـ تي  .(227:1،ج2001السيابي،البصرة)

 العباسيكف، فخضعت عيماف لمدكلة العباسية طكاؿ أكثر مف أربعيف عامان.

كعمى الرغـ مف ىذه التقمبات، كعمى الرغـ مف الضعؼ الذم عانتو الحركة كالمذىب  

يتيف بعمؽ في اإلباضياف نتيجة لسقكط إمامتيا اخأكلى كما لحؽ بيا مف تنكيؿ، فقد بقيتا راس

"كانت النظرية  صاحب كتاب بريطانيا كالخميج، ىذا اخأمر فيقكؿ:عيماف. كيالحظ )كيمي(، 
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مانييف إلى حد غدا معو مستحيالن استئصاليا، فضالن عف أنيا خت في كجداف العي اإلباضية قد ترس

 (.43:1997ارتبطت في أذىانيـ باالستقالؿ")غباش،

كعادت اإلمامة مجددان في عيماف بعد الثكرة عمى العباسييف، كتمت البيعة باإلمامة 

اب الناجح كامتد كاالستقرار، بدأ مع ىذا االنتخ رلمحمد بف أبي عفاف، كطكاؿ قرف مف االزدىا

مانيكف أئمتيـ بصكرة طبيعية كحرة طبقان بف مالؾ اإلماـ السادس، انتخب العي إلى أياـ الصمت 

لمبدأ الشكرل، كىك ما أتاح ليـ المحافظة عمى مكسب أساسي تمٌثؿ في كحدة اخأمة 

 (.43:1997،المرجع نفسو)العيمانية

، مف جديد دكلتيـقة سعى الخمفاء العباسيكف لضـ عيماف إلى حضيرة كخالؿ الفترة الالح

كذلؾ مف خالؿ عدة حمالت كاف منيا أياـ ىاركف الرشيد، حيث أرسؿ إلييـ حممة عسكرية، 

نيـز جيش العباسييف كأسر قائده ثـ حينيا الكارث بف كعب الخركصي، فا ككاف اإلماـ في عيماف

ف تخضع عيماف ماف قتاؿ داخمي استطاعت أكقت شيدت فيو عي قتؿ، ثـ كانت الحممة الثانية في 

مجددان لمحكـ العباسي، زمف الخميفة المعتضد كبقيادة الكالي العباسي عمى البحريف محمد بف 

 نكر، كقد قيتؿ إماـ عيماف في تمؾ الفترة عزاف بف تميـ الخركصي خالؿ المعركة.

العباسييف، كيسميو أىؿ عيماف "محمد كأقاـ محمد بف نكر في عيماف فترة حتى ثٌبت حكـ 

ف عامالن لمخميفة عمى عيٌ ا قرر العكدة إلى البحريف ك بف بكر" لكثرة ما فتؾ بيـ كببالدىـ. كبعدى

عيماف لـ يكف حكيمان في معاممة أىميا، فثاركا عميو كقتمكه. كبعده أعمف العيمانيكف عكدة اإلمامة 

امان، فكجد الخميفة المقتدر أف يضمف الخضكع مف جديد كمبايعة محمد بف الحسف الخركصي إم

سنكية  أتاكةمانيكف مقابؿ ذلؾ أف يدفعكا اإلسمي لو، كأف يحكـ البالد أىميا بأنفسيـ، كتعيد العي 

 (.23:2008بغداد)الطائي،ل
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تعاقب بعدىا عمى حكـ عيماف عدد مف اخأئمة تخممتيا بعض الفترات التي سيطر فييا 

ترة أقرب ما تكصؼ بالفكضى كالضعؼ، كىك ما سٌيؿ الميمة عمى ممكؾ مف بني نبياف، كىي ف

البرتغالييف الذيف شكمكا قكة بحرية استعمارية تمكنت مف احتالؿ المدف الساحمية عمى شكاطئ 

، كذلؾ خالؿ فترة اشتغاؿ العيمانييف بالحركب بيف الزعماء 1508عيماف كالخميج العربي عاـ 

عف مناطؽ نفكذىـ. كاستمر الحاؿ كذلؾ حتى قياـ دكلة اليعاربة الدفاع بدكرىـ في  الذيف انشغمكا

 بقيادة اإلماـ ناصر بف مرشد، الذم استطاع تكحيد البالد كمكاجية االحتالؿ البرتغالي.

كقد قامت بعد حالة مف الفكضى كالضعؼ كاالنقساـ  7(0410-0301دولة اليعاربة ) -3

قاطعات كمناطؽ شبو مستقمة بعضيا عف الداخمي، قسمت عيماف كقتذاؾ، إلى أكثر مف عشر م

 ،كصكر ،كمطرح ،مف مسقط ، كما كانت كؿه البعض اآلخر، تحمييا سمطات قبمية مستقمة ذاتيان 

، ككانت جمفار )رأس الخيمة حاليان( خاضعة لمسيطرة 1508كقريات تحت سيطرة البرتغالييف منذ 

 (.106:1997)غباش،البرتغالية كالفارسية المزدكجة

حالة مف الفكضى لـ يجد العيمانيكف سبيالن لمخركج إال عبر تكحيد البالد، في ىذه ال

( يضـ نخبة كالعقد الحؿجتمع مجمس يطمؽ عميو )أىؿ ا، فمف جديد كالعكدة إلى نظاـ اإلمامة

في عاـ  نتيى االجتماع إلى انتخاب ناصر بف مرشد اليعربي، كاالبارزيف مف العمماء كالكجياء

 ، كأكؿ إماـ مف اليعاربة، كيعد المؤسس اخأكؿ لدكلتيـ.1624

كقد استطاع اإلماـ الجديد أف يستكعب أبعاد القضية، كأف يدرؾ المتغيرات الجارية مف 

إذ أعتقد  المنطقة بشكؿ عاـ، كقٌدر أبعادىا؛حكلو، سكاءن عمى المستكل الداخمي أك عمى مستكل 

ستند إلى جبية كطنية مكحدة، كىك أمر يصعب حاسمة إال إذا ا البرتغاؿ لف تككفأف مكاجية 

 (.38:2010)مقيبؿ،تحقيقو إال إذا خاض حركبان ضارية في سبيؿ تكحيد كؿ القبائؿ العربية
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تمٌكف ناصر بف مرشد مف تكحيد البالد تحت رأيو كاحدة بعد سنكات طكيمة مف 

ير، فخاض معارؾ عديدة مع البرتغالييف، االنقسامات كالحركب الداخمية، كبعدىا تكجو إلى التحر 

، فمـ يعد صراعان بيف مستعمريف إلى جانب العيمانييف تكممت بالنصر. كمالت كفة الصراع بكضكح

عمى تقاسـ مناطؽ النفكذ، بؿ أصبح صراعان بيف قكة كطنية صاعدة كمستعمريف ال يحضكف 

 بالقبكؿ كاالحتراـ مف قبؿ أىؿ البالد. 

، كفي عاـ سنة مف الحكـ 26 بعدة مشركعو في التحرير، فخاتم اإلماـ لـ يرى  ىذا كلكف

ناصر بف مرشد كىك في السابعة كاخأربعيف مف عمره، كقد كانت إنجازاتو اإلماـ تكفي  1649

ممحمية كتاريخية، فقد حقؽ تكحيد عيماف، كأعاد االعتبار لمكرامة العيمانية، كاستعاد تقاليد اإلمامة 

ثيا، كما أعاد مكانتيا إلى أذىاف العيمانييف، كقد أرسى أسس الدكلة اليعربية كعناصرىا كأرجع ترا

الرئيسية، كبفضمو أيضان استطاعت عيماف دخكؿ التاريخ الحديث مكحدة كمزكدة برسالة ركحية 

 (.110:1997)غباش،كىكية كطنية كثقافية كاضحة

 مف اخأراضي العيمانية البرتغالييفكعند كفاة ناصر بف مرشد لـ يكف متبقيان تحت سيطرة 

سكل مدينتي مطرح كمسقط، كبكيع باإلمامة مف بعده ابف عمو سمطاف بف سيؼ اليعربي 

(، الذم يرجع إليو الفضؿ في استكماؿ تحرير عيماف مف البرتغالييف، بؿ 1649-1688)

ماني، الذم العي كبفضمو أيضان عادت لعيماف مكانتيا البحرية، فقد استطاع إعادة بناء اخأسطكؿ 

أخذ عمى عاتقو مطاردة البرتغالييف في البحار، كمياجمة المستعمرات البرتغالية في سكاحؿ 

 متد نفكذىا إلى شرؽ أفريقيا.ا، كبناء الدكلة العيمانية التي االخميج العربي كالمحيط اليندم كأفريقي

حساب، كقد بمغت كتعاقب عدد مف اخأئمة اليعاربة، كاصمكا بناء دكلة قكية يحسب ليا 

الدكلة العيمانية خالؿ دكلة اليعاربة أكج قكتيا في زمف سيؼ بف سمطاف اخأكؿ المعركؼ بقيد 
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متد إلى د العيماني قد اك جكفاتو كاف الك  اخأرض، الذم استطاع أف يطرد الفرس مف البحريف، كقبؿ

كلة اليعاربة بعد الخميج العربي كامالن كالساحؿ اليندم كشرؽ أفريقيا. كلكف دب الضعؼ في د

ذلؾ بسبب ظيكر أئمة ضعاؼ اشتغمكا بالقتاؿ فيما بينيـ، حتى استغؿ الفرس الفرصة كقامكا 

، مما عٌجؿ بسقكط دكلة اليعاربة لعدـ تمكنيا مف الدفاع عف البالد 1740بغزك عيماف عاـ 

 .كظيكر شخصية جديدة قادت المقاكمة كالتحرير كأسست لدكلة جديدة ىي دكلة البكسعيد

اليعاربة عمى الحكـ  زعماءأدت حالة النزاع بيف  _ حتى اآلن(04117دولة البوسعيد ) -4

كذلؾ بعد أف  ،إلى ضعؼ الدكلة، مما فسح المجاؿ لألطماع الفارسية في عيماف مف جديد

سـ جديد أظير بسالة كشجاعة كخالؿ ىذه الحالة مف الفكضى برز اأحد اخأفرقاء،  ـاستعاف بي

كيعد  كاليان عمى صحار. ذ، كقد كاف حينئ(أحمد بف سعيد)في التصدم لمفرس كمقاكمتيـ كىك 

 عمى بكيع باإلمامةالمؤسس لدكلة البكسعيد التي استمرت بحكـ عيماف حتى يكمنا ىذا، كقد 

اية كاحدة. كىناؾ حت ر كتكحيد البالد مف جديد تبعد أف استطاع طرد الفرس  1744عاـ  عيماف

أبا سعيد ىك المقب نفسو الذم يكنى بو )الميمب بف أبي صفرة اخأزدم( القائد  مف يذكر أف

 (.14:1998)أبكدية،ف نسب البكسعيد ينتيي إليوأاخأمكم المظفر، الذم يعتقد 

كاستطاعت عيماف خالؿ فترة حكـ البكسعيد أف تعكد إلى الساحة الدكلية كقكة بحرية مف 

حيث اتسع نفكذىا بشكؿ لـ  في فترة حكـ السيد سعيد بف سمطاف،بمغت أكج قكتيا  إذ ؛جديد

المناطؽ الكاقعة مف بندر عباس عمى الساحؿ الشرقي لمخميج جميع أصبحت  إذتشيده مف قبؿ، 

، ىذا باإلضافة إلى العديد لياالعربي إلى ميناء زنجبار عمى الساحؿ الشرقي خأفريقيا منطقة نفكذ 

الكاقعة في مدخؿ الخميج كالمحاذية لمساحؿ الشرقي لمخميج، ككذلؾ جزر بحر العرب مف الجزر 

 (.61:2010)مقيبؿ،مانيتحت النفكذ العي  كانت كالمحيط اليندم بما فييا أرخبيؿ جزر القمر
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 إبراـتـ  بف سمطاف كفي مجاؿ العالقات االقتصادية التي ازدىرت في عيد السيد سعيد

ع الدكؿ الكبرل في ذلؾ الكقت، فقد كقعت المعاىدة التجارية بيف عيماف د مف االتفاقيات ميعدال

( ككانت أكؿ اتفاقية يعقدىا السيد سعيد بف سمطاف مع دكلة 1833كالكاليات المتحدة في عاـ )

كبرل، كقد صارت ىذه االتفاقية المثؿ الذم سارت عمى منكالو معاىدات عيماف مع بريطانيا عاـ 

مريكية سارية المفعكؿ حتى كقد ظمت االتفاقية العيمانية اخأ (،1844اـ )(، كمع فرنسا ع1839)

، عندما أبطؿ مفعكليا كاستبدلت بمعاىدة جديدة لمصداقة كالعالقات االقتصادية 1958عاـ 

كجاءت زيارة السفينة العيمانية  (.65.64:2010بيف الطرفيف)المرجع نفسو، كالحقكؽ القنصمية

مع السياسة كتعبيران عف العالقات الكدية  متماىية 1840رؾ في عاـ )سمطانة( إلى ميناء نيكيك 

بيف الدكلة العيمانية كالكاليات المتحدة اخأمريكية، كقد اختار السيد سعيد بف سمطاف الحاج أحمد 

ليككف ممثالن لو في  ، الذم كاف عمى رأس الكفد في رحمة السفينة سمطانة،بف النعماف الكعبي

 أكؿ مبعكث عربي إلى الكاليات المتحدة. فكافالكاليات المتحدة، 

رية العيمانية؛ بسبب انقسمت االمبراطك  1858كبعد كفاة السيد سعيد بف سمطاف في عاـ 

كقد زاد التدخؿ البريطاني مف حدة ذلؾ  )ثكيني كماجد( عمى خالفة أبييما، بنيوالخالؼ بيف ا

حكـ السيد ثكيني، كالشطر  الخالؼ، كنتج عف عممية التقسيـ ظيكر الشطر العربي تحت

 1964ماني لمشطر اإلفريقي حتى عاـ اإلفريقي تحت حكـ السيد ماجد، كقد استمر الحكـ العي 

 إثر انقالب دمكم في جزيرة )زنجبار( انتيى عمى إثره الحكـ العربي في شرؽ إفريقيا.

مشاكؿ مف ال كتعاقب بعد ذلؾ عمى عيماف عدد مف السالطيف، كلكف فترة حكميـ لـ تخؿي 

مداف الداخمية، كتدٌخؿ القكل الخارجية المتمثمة في بريطانيا كفرنسا المتيف كانتا تستعمراف أغمب الب

ستمر حكـ عيماف في أسرة البكسعيد لحيف الكصكؿ إلى عيد السمطاف العربية خالؿ تمؾ الفترة، كا
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 الشيء ي أضافتفي العصر الحالي، كىك الحاكـ الثاني عشر ليذه اخأسرة الت بف سعيد قابكس

 (.15:1998كؿ المؤسس)أبكدية،ر لما قاـ بو الجد اخأيالكث

كيظير مما تقدـ تأثير اإلرث التاريخي في تشكيؿ الشخصية كاليكية العيمانية، كمما ال 

شؾ فيو أف ذلؾ العمؽ التاريخي قد رسخ عدد مف القيـ الحضارية، كالنزعة إلى االستقالؿ، 

يطرة اخأمكية كالعباسية، كمقاكمة الكجكد الفارسي كالبرتغالي، رفض السك كرفض الخضكع لآلخر، 

أظيرت عيماف قدرة نظاـ اإلمامة. ك كما ظير نظاـ حكـ لو خصكصية عيمانية في تمؾ الفترة كىك 

لشرؽ مع الصيف كاليند كبيرة عمى التكاصؿ مع حضارات متعددة كمختمفة، بدءان مف أقصى ا

مع ك مع بريطانيا كفرنسا كالكاليات المتحدة، قصى الغرب مف خالؿ العالقات كحتى أ كبالد فارس

ناطؽ صراع المصالح كمتيا فترات مف تخمم إذأف تمؾ العالقات لـ تكف جيدة في أغمب فتراتيا، 

 اخأحداث كفقان لما تقتضيو ضركرة المرحمة. تمؾ ف تتكيؼ معاستطاعت أإال أف عيماف ، النفكذ

تاريخ يؤثر بشكؿ كبير في أنماط السياسات الخارجية التي تتبعيا كال جداؿ في أف ال

كقد الدكؿ، كىك ما ينطبؽ تمامان عمى سمطنة عيماف التي عرفت مكركثان تاريخيان كحضاريان، 

 ان أسيمت طبيعة اخأحداث كالقكل الخارجية التي تفاعمت معيا في إعطاء الشخصية العيمانية نكع

اسي، كمما اقتضت الضركرة. كذلؾ ما يظير، عمى سبيؿ المثاؿ، مف المركنة في التعامؿ السي

مف خالؿ النيج الذم اتبعتو السياسة العيمانية في عالقتيا مع اليمف الجنكبي؛ فعمى الرغـ مف 

التكتر الذم ساد بيف الجانبيف نتيجة لمدعـ الذم كانت تقدمو الحككمة في عدف لما عرؼ 

كعية التي نشطت في محافظة ظفار في جنكب عيماف خالؿ بالجبية الشعبية ذات التكجيات الشي

حقبة الستينيات كالسبعينيات مف القرف العشريف، إال أف ذلؾ لـ يمنع السمطنة بعد القضاء عمى 

في حؿ  ذلؾ التمرد مف المجكء إلى الحكار مع اليمف الجنكبي انطالقان مف تغميب لغة الحكار
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ؿ العربية، كالذم أسفر عف تكقيع اتفاقية بيف البمديف الخالفات، كتكثيؽ عرل التعاكف مع الدك 

. انطالقان مف قناعة الجانب العيماني أف مصمحة البمديف يمالتطبيع العالقات بين 1982عاـ 

 تتمثؿ في إيجاد عالقات طبيعية بناءن عمى ككنيما بمديف جاريف يشتركاف في العركبة كاإلسالـ.

ية عبر الزمف مف خالؿ جميع تمؾ اخأحداث التي كبال شؾ فقد تشٌكمت الشخصية العيمان

مرت بيا عيماف أك كانت جزءان منيا، كما أنيا أسيمت في رسـ مالمح السياسة العيمانية الحالية 

تعتمد بشكؿ كبير عمى الخبرة التاريخية التي تراكمت خالؿ ك عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي، 

مة قبؿ الميالد، مركران بالعصكر اإلسالمية، ككصكالن إلى المراحؿ المتعاقبة بدءان مف العصكر القدي

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 

تاريخية التي يرثيا السمطاف قابكس أحد عكامؿ االستقرار التي . حيث تيعد الزعامة ال1744عاـ 

 تعيشيا عيماف نتيجة لمقبكؿ الشعبي بالرمز القيادم باعتباره أىـ عكامؿ االستقرار كاالطمئناف.

كمما ال شؾ فيو أف لمشخصية التاريخية العيمانية دكران في بناء الراىف السياسي لعيماف؛ 

كعثمانيان( خأسباب  ،كعباسيان  ،ف الدكلة المركزية اإلسالمية )أمكيان فسمطنة عيماف التي استقمت ع

دينية، ال تزاؿ تمارس شخصيتيا السياسية الراىنة مف خالؿ تاريخيا السياسي، ذلؾ ك تاريخية 

التاريخ الذم صاغتو بتحكالتو كمساراتو كافة، سياقات ظرفية، كتراكمات تاريخية، دفع عيماف إلى 

ف أصبحت اليكـ عضكان فاعالن في  إحداث قطيعة سياسية مع قضايا العمؽ العربي، إف عماف، كا 

، مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية منظكمة جامعة الدكؿ العربية، كعضكان ميمان كفاعالن في

تاريخي مستقؿ عف  كالدكلية باعتبارىا دكلة ذات كياففيي ال تزاؿ تمارس اليكـ أدكارىا اإلقميمية 

 .(56:2016ريخية لمبمداف العربية كاإلسالمية)البمكشي،التمركزات التا
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 الثالثالمبحث 

 ة العربية والسالميةمنظومة القيم الفكرية والثقاف   

المككف اخأىـ لميكية، بؿ ىناؾ مف يجعؿ مصطمح الثقافة مرادفان  يالثقاف ييعد البعد

شمكلية مصطمح الثقافة كسعة مدلكليا، فعمى  كلعؿ مرد ذلؾ إلىلمصطمح اليكية أك بديالن لو، 

نيا لمنظكمة مف القيـ كالمعتقدات الدينية كاخأخالقية، كالخصائص المغكية، فأنيا الرغـ مف تضمٌ 

 مف أعراؼ، كطبائع، كعادات، كتقاليد. االجتماعية تشمؿ كذلؾ كؿ جكانب الحياة

 ىي ذلؾ بشكؿ عاـ، كالثقافة العيمانية بشكؿ خاص، الثقافة أف اإلشارة إلى كيمكف

 ،كالفنكف ،كالتقاليد ،كالعادات ،كالمعتقدات ،يشتمؿ عمى مجمكعة مف القيـ اإلطار الكاسع الذم

الممارسات في البعد اخأكؿ المتمثؿ ، ةأساسي ثالثة أبعادالتي تنحصر بدكرىا في ك  كاآلداب،

 العادات كالتقاليد كالتراث.كالبعد الثالث المتمثؿ في  .باخأداة المغكية المرتبط، كالبعد الثاني الدينية

العادات كالتقاليد ، ك اإلسالمي كالديف ،العربية إلى دكر كؿ مف المغة كىنا تجدر اإلشارة

الكطنية؛ كيبرز ذلؾ في  كتحديد مالمح اليكية كالشخصية العيمانية كيؿ الثقافةفي تشٌ  كالتراث

رد في النظاـ نو عمى السياسة العيمانية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي فقد ك اخأثر الذم تتركا

 :خأكؿ )الدكلة كنظاـ الحكـ( ما يأتيالدستكر العيماني، في الباب ا اخأساسي لمدكلة، الذم ييعد

 (: سمطنة عيماف دكلة عربية إسالمية، ذات سيادة تامة عاصمتيا مسقط.1مادة )

 اإلسالـ، كالشريعة اإلسالمية ىي أساس التشريع.(: ديف الدكلة 2مادة )

 (: لغة الدكلة الرسمية ىي المغة العربية.3مادة )



77 
 

 (: المبادئ السياسية:10مادة )

المحافظة عمى االستقالؿ كالسيادة، كصكف كياف الدكلة كأمنيا كاستقرارىا، كالدفاع  -

 عنيا ضد كؿ عدكاف.

ع جميع الدكؿ كالشعكب عمى أساس تكثيؽ عرل التعاكف كتأكيد أكاصر الصداقة م -

مف 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.

سس صالحة لترسيخ دعائـ شكرل صحيحة نابعة مف تراث الكطف كقيمة إرساء أ -

 كشريعتو اإلسالمية، معتزة بتاريخو، آخذة بالمفيد مف أساليب العصر كأدكاتو.

إقامة نظاـ إدارم سميـ يكفؿ العدؿ كالطمأنينة كالمساكاة لممكاطنيف، كيضمف االحتراـ  -

 لمنظاـ العاـ كرعاية المصالح العميا لمكطف.

، كالثانية، كالثالثة مف النظاـ اخأساسي لمدكلة، الذم يعتبر ىنا نجد أف المكاد اخأكلى كمف

ما يعني أف  ، بأنيا دكلة عربية إسالمية،سمطنة عيمافقد حددت ىكية  دستكر البالد في عيماف،

بينما حددت المادة  ىكيتيا الكطنية مستمدة مف الحضارة كالتراث العربي كالديف اإلسالمي،

شرة مف النظاـ اخأساسي خصكصيتيا السياسية كالثقافية، الذم ينعكس عمى سمككيا الخارجي العا

 حاضران كمستقبالن في التفاعالت كالعالقات الدكلية؛ لذا نجد أف مرتكزات ىكية الدكلة العيمانية 

 (. 40:2007غير منفصمة عف جذكرىا التاريخية كالثقافية كاالجتماعية)العبرم،
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ة المككف الثقافي ضمف مككنات اليكية العيمانية، بما يشممو مف مبادئ كعميو فإف دارس

كقيـ كمثؿ كمعاف كسمات خاصة، ال بد أف يككف عبر التطرؽ إلى بعدييا اخأساسييف، كىما 

 العركبة كاإلسالـ.

تيعد سمطنة عيماف مف أقدـ البمداف العربية الضاربة بجذكرىا في أعماؽ التاريخ،  العروبة7 -1

إلى عيماف  العربا يشير المؤرخكف إلى مكجتي ىجرة كبيرتيف: فكاف أكؿ مف كصؿ مف فغالبان م

عرب قحطاف، كذلؾ في عيد يعرب بف قحطاف الذم فرض سيطرتو عمى جنكب شبة الجزيرة 

العربية بكاممو، بما فيو عيماف كحضرمكت، كذلؾ في القرنييف الثامف كالسابع قبؿ 

المكجة الثانية فيي ىجرة قبائؿ اخأزد بقيادة مالؾ بف فيـ، التي (. أما 37:1997)غباش،الميالد

 ىاجرت إلى عيماف بعد انييار سد مأرب.

كعمى الرغـ مف أف ىنالؾ بعض اخأقميات مف اخأصكؿ غير العربية التي تسكف عيماف، 

 فالذم يغمب عمى البالد؛ لذلؾ نجد أإال أف المغة الرسمية ىي العربية، كالطابع العربي ىك 

بالعركبة ال يقتصر عمى  تجدر اإلشارة ىنا، إلى أف ذلؾ االعتزازالعيمانييف معتزكف بعركبتيـ. ك 

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.

النظاـ اخأساسي لمدكلة لتؤكد عمى اليكية العربية لسمطنة  مفكقد جاءت المادة اخأكلى 

عيماف، )سمطنة عيماف دكلة عربية إسالمية ذات سيادة تامة عاصمتيا مسقط(. كىذه الصفة 

كثيرة، فال  ان أمكر  مضمكنوتستكعب المغة كالتاريخ كالقيـ، فكصؼ دكلة ما بأنيا عربية يحمؿ في 

الداللة قاؿ بأف المراد بيذه الصفة، المغة أك لكف البشرة كما إلى ذلؾ، بؿ اخأحرل أف يصح أف ي

 .(36:1998)حمكدم،مف ارتباط بالتراث الحضارم العربي كقيموشاممة لكؿ ما يتضمنو ذلؾ 
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كفي سياؽ االنتماء العربي كاالعتزاز بالعركبة، نجد أف عيماف كانت تقؼ دائمان إلى 

العربية المحقة، كمؤيدة لمحقكؽ العربية المشركعة، كذلؾ ما أكده السمطاف قابكس جانب القضايا 

حيث قاؿ: "إننا جزء مف اخأمة العربية، تربطنا كحدة  18/11/1973في خطاب لو بتاريخ 

اليدؼ كالمصير قبؿ أف يجمعنا ميثاؽ الجامعة العربية. كمكقفنا مف القضايا العربية كاضح 

غمكض. كقد أعربنا عف تضامننا مع إخكاننا العرب بكؿ ما نستطيع،  كصريح ال لبس فيو كال

كسنبقى دائمان مؤيديف لمحؽ العربي ندعمو بالدـ كالماؿ كنسانده بكؿ طاقاتنا حتى يعكد الحؽ إلى 

 (.52:2010)كزارة اإلعالـ، عيماف، نصابو، كترتفع أعالـ النصر عمى الرؤكس بعكف اهلل"

ة جاء انضماـ سمطنة عيماف إلى جامعة الدكؿ العربية في العربي تيامرجعيمف منطمؽ ك 

لتؤكد عمى العمؽ العربي، كمنذ ذلؾ الحيف كىي حريصة عمى  1971أيمكؿ/سبتمبر 26

نشطة التي تتـ مف خالؿ الجامعة. كما أكدت في كؿ اركة الفاعمة كالمستمرة في كؿ اخأالمش

ية قكية، كمف ىذا المنطمؽ فقد أقامت عرب–اتصاالتيا كتكاصميا عمى ثابت قياـ عالقات عربية

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 

لمركنة كالتفيـ الكبير كالكاعي لألحداث عمى القضايا العربية. كقد تميزت كؿ ىذه العالقات با

 (.206:2007)الحضرمي كالقطاطشة،أسس كاقعية كنظرة متكازنة بعيدة عف االنفعاؿ

كمف ىنا يظير أنو ال يمكف تجاىؿ ما لمثقافة العربية مف أثر عمى الثقافة العيمانية، 

بعض تفاصيميا، إال أنيا في  الثقافة العيمانية فعمى الرغـ مف الخصكصية التي قد تتميز بيا

تصطبغ بالطابع العربي في أغمب مظاىرىا، بحيث ال يمكف بأم حاؿ مف اخأحكاؿ الفصؿ 

بينيما، فيي اإلطار اخأكبر الذم تنتمي إليو، لذلؾ نجد اليكية العيمانية بدءان مف المستكل 
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السياسية تستند دكلة كىكية ال ، ككصكالن إلى اليكية الكطنية كيمستكل المجتمعالالفردم، مركران ب

 إلى اإلطار العاـ لمثقافة العربية.

مف الباب اخأكؿ  الديف اإلسالمي ىك ديف الدكلة، بحكـ المادة الثانية الدين اإلسالمي7 -2

ديف الدكلة اإلسالـ، كالشريعة اإلسالمية ىي النظاـ اخأساسي لمدكلة، ) مف )الدكلة كنظاـ الحكـ(

مف أصكؿ غير  ،أىؿ عيماف باإلسالـ، مع كجكد أقمية بسيطة غالبية أساس التشريع(. كيديف

 .كالمسيحية كاليندكسية أخرلانات ديب عربية، تديف

ماف اإلسالـ أثر كبير في تشكيؿ الخصكصية لقد كاف لمطريقة التي دخؿ بيا أىؿ عي ك  

عند الحديث إليو في المبحث السابؽ، العيمانية فيما يتعمؽ بالجانب الديني، كقد سبقت اإلشارة 

في اإلسالـ  ،بني الجمندل بف المستكبرعبد كجيفر ا في ذلؾ الكقت، عف دخكؿ ممكي عيماف

 مبعكثو إلى عيماف طكاعية، كذلؾ بعد أف كجو ليـ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ برسالة مع

مؿ ككاف أكؿ ع .اإلسالـمف الرعية لمدخكؿ في  اعمرك بف العاص، يدعكىما كمف تحت ممكيم

طرد الفرس الذيف كانكا في ساحؿ عيماف بعد رفضيـ ىك بعد دخكليـ اإلسالـ  العيمانيكف بوقاـ 

 .قبكؿ الديف الجديد

عيماف، كحفظ ليا مكانة خاصة في نفسو، حيث  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـكقد بارؾ 

ميفة أبكبكر الصديؽ أثنى عمى تعٌمؽ العيمانييف باإلسالـ كاحتراميـ لشرائعو. كبعد النبي أشاد الخ

أيضان بالعيمانييف، حيث قاؿ بمناسبة عكدة عمرك بف العاص مف عيماف، متكجيان إلى العيمانييف 

الذيف رافقكه: "أم فضؿ أكبر مف فضمكـ؟ كأم فعؿ أشرؼ مف فعمكـ؟ ككفاكـ قكؿ رسكؿ اهلل 

 (.12:2008صمى اهلل عميو كسمـ شرفان إلى يكـ المعاد")الطائي،
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كخالفان لما كاف متبعان، أعفى الخميفة أبكبكر العيمانييف مف دفع الضرائب إلى كفيما بعد، 

خأىميا. كقد لعب العيمانيكف  تقديران بيت ماؿ المسمميف، ككٌزعت ىذه الضرائب عمى فقراء عيماف 

في عيد الخميفة  منذ فجر اإلسالـ دكران فٌعاالن في تثبيتو كنشره، كأسيمكا في قمع حركات المرتٌديف

. كما شارككا الحقان في نشر اإلسالـ في آسيا كأفريقيا كعممكا عمى تكطيده في بي بكر الصديؽأ

 (.39:1997)غباش،شرؽ أفريقيا

رتبط أىؿ عيماف ارتباطان كثيقان بمبادئ اإلسالـ كجسدكىا كاقعان حيان، فقد استجابكا كلقد ا

خأنيـ يحبكف العدؿ كيأبكف الظمـ، كلذلؾ عندما تحكلت الخالفة إلى )كخضعكا لمخمفاء الراشديف، 

ممؾ عضكض جانبكىا، كمنذ القرف اخأكؿ اليجرم ارتبط أىؿ عيماف بالمدرسة اإلباضية التي 

ترل أف الحكـ ال بد أف يسير كفؽ ما خطة الخمفاء الراشدكف، فكانت أكؿ بيعة باإلمامة لمجمندل 

ثني عشر قرنان، عمى انقطاع  قميؿ فيما ـ تكالت عمى مدل اـ، ث750ق/132اـ بف مسعكد ع

 (.44:2007)العبرم،(بينيا، فقامت دكلة اليحمد، ثـ دكلة اليعاربة، ثـ دكلة البكسعيد

باض التميمي، كىك أحد الزعماء اخأكائؿ المذىب اإلباضي إلى عبداهلل بف إ كينسب

خأمكم، ككاف في البصرة خالؿ عيد لممذىب، كقد اشتير بسبب اعتراضو العمني عمى الحكـ ا

الخميفة اخأمكم عبدالممؾ بف مركاف، كال ينكر اإلباضية عمى ىذا االنتساب، كلكف يشيركف إلى 

أف اإلماـ اخأكؿ المؤسس لممذىب اإلباضي ىك التابعي الجميؿ جابر بف زيد اخأزدم العيماني، 

فيان خكفان مف بطشيـ حتى تـ نفيو الذم عاش في البصرة خالؿ فترة حكـ بني أمية، كقد كاف متخ

بعد ذلؾ إلى عيماف 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 

كندم، الذم قاـ بثكرة في اليمف يسمكف )حممة العمـ(، كمنيـ: طالب الحؽ عبداهلل بف يحيى ال
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ستطاع أف يؤسس دكلة أمتد نفكذىا مف حضرمكت إلى مكة رم، كاىج 129كحضرمكت عاـ 

كمف حممة العمـ عبداهلل بف رستـ، مؤسس الدكلة  ،كالمدينة  قبؿ أف تقضي عمييا الدكلة اخأمكية

 اإلباضية في عيماف.  ىجرم، كالجمندل بف مسعكد أكؿ أئمة 160الرستمية في شماؿ أفريقيا عاـ 

مف أبرز صكر التأثير لمحركة اإلباضية بعيماف عبر التاريخ، كالتي  كيمكف القكؿ أف

تظير في المجاؿ السياسي كنظاـ الحكـ، ىك نظاـ اإلمامة، حيث يركف أف اإلماـ يجب أف يتـ 

اختياره مف قبؿ اخأمة اختياران حران، ليس العتبارات اخأصؿ أك القبيمة أك الجنس كزف فيو. كما كأف 

بينو كبيف الجماعة. البيعة الذم أبـر  عقدبحؽ عزؿ اإلماـ إذا أخؿ بشركط  ااخأمة تحتفظ لنفسي

 لشغؿ كقد تعمؽ اخأمة أك تؤجؿ اختيار اإلماـ في ظركؼ معينة، أك بسبب عدـ كجكد مرشح كفؤ

 (.123:2000المنصب)فكزم، اىذ

 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 

عالف إماـ الًشراء، كفي ىذه الحالة  معتبران  المطمكبة، كإجماع أربعيف عالمان  لمخركج عف طاعتو، كا 

 (.67:1997)غباش،تككف اإلمامة كاجبة

مف قبؿ يجب تكافرىا في المرشح الذم تعقد لو بيعة اإلمامة،  ان كما أف ىنالؾ شركط 

س مككف مف مجمكعة مف عمماء الديف البارزيف، يمثمكف السمطة مجمس الحؿ كالعقد، كىك مجم

التشريعية العميا، كمف تمؾ الشركط يجب أف يككف المرشح )رجالن بالغان حران عاقالن، ليس بأعمى، 

ف كال مقطكع اليديف أك الرجميف، كأف يككف مف لعربية، ليس بزمً كال أصـ، كال أخرس، فصيحان با

 (. 125:2000)فكزم، أىؿ الزىد كالكرع في الديف، كممف لـ يقـ عميو حد مف قطع كال جمد(

أف الرجؿ يجب أف يككف حران،  أيضان  كيالحظ مف ىذه الصفات أنيا تستثني المرأة كالطفؿ، كترل
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ة اخأخرل تعتمد عمى الناخبيف ككجيات نظرىـ في المرشح كال شؾ فإف تقرير الصفات الشخصي

 .لإلمامة

المسالؾ الدينية اخأربعة، بأيضان  عرؼكلإلمامة عند اإلباضية عدة صكر أك حاالت، كت

 (:70-68:1997)غباش،كىي

الكتماف، كىي الحالة التي تككف فييا الحركة في حاؿ تراجع، كتتيح تجنب  حالة  .أ 

 التعرض لقمع السمطة أك اضطيادىا، كليست ليذه الحالة إمامة ظاىرة كال إماـ. 

حالة الشراء أم التضحية، كال يتخذ قرار االنتقاؿ إلى مرحمة الشراء إال عندما يبمغ  .ب 

ماـ الشراء ال يمكنو أف يتراجع حتى لك ال يمكف  حدان  القائمة استبداد السمطة احتمالو، كا 

 . دكنيا ف يثابر عمى تحقيؽ اإلمامة أك يمكتخمت عنو جماعتو، كعميو أت

حالة الظيكر، كىي الحالة التي تككف فييا الدكلة مستقرة كال ييددىا خطر خارجي، كفي  .ج 

 ىذه الحالة يتحكؿ إماـ الشراء إلى إماـ الظيكر.

 ؿ بيا عندما يظير خطر خارجي ييدد البمد كاإلمامة.حالة الدفاع، كيعم .د 

اخأثر البالغ في تشكيؿ  الحكـ التي تقكـ عمى مبدأ الشكرلكليذه التجربة الفريدة في 

مالمح اليكية الكطنية العيمانية، كالنظاـ السياسي عمى كجو الخصكص، عبر قركف مف الزماف 

أنو مف كارثي ىذه  حيث، بف سعيد لحيف الكصكؿ إلى الكقت الحاضر بقيادة السمطاف قابكس

في عاـ  لعيماف إمامان  الزعامة الدينية كالسياسية، فيك مف أحفاد اإلماـ أحمد بف سعيد الذم انتخب

الفارسي. كلعؿ ىذا التكارث لمزعامة كالقيادة كفؽ  الغزك، بعد انتياء حكـ اليعاربة كطرد 1744

مفيكـ اإلمامة كاف السبب كراء االستقرار السياسي في عيماف كتماسؾ ىكيتيا الكطنية منذ 

 منتصؼ القرف الثامف عشر كحتى الكقت الحاضر.
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، كتتعايش فيما كافة ف سمطنة عيماف تحتضف المذاىب اإلسالميةكىنا تجب اإلشارة إلى أ

بينيا عمى قدر كبير مف االنسجاـ، كمرد ذلؾ في المقاـ اخأكؿ إلى اليكية العيمانية الكطنية 

ف المكاطنيف جميعان عمى سمطة السياسية كتحافظ عميو، حيث إالجامعة، كىك كذلؾ ما تعميو ال

 بات، قدـ المساكاة في الحقكؽ كالكاج

ف بالديف اإلسالمي، يقكؿ السمطاف قابكس بتاريخ مانييكباإلشارة إلى اعتزاز العي 

يمانو، كلذا نضع تعاليـ ديننا فكؽ كؿ 26/11/1975 : "إننا شعب مسمـ يعتز بإسالمو كا 

اعتبار، كنستميـ مف رسالة المسجد ما ينير طريؽ حياتنا، كيضيئ درب تقدمنا... كمف المفيـك 

ف أسية كما عٌممنا ديننا، كأنو ال فرؽ بيف المكاطنيف في الحقكؽ كالكاجبات، ك أف الناس سكا

أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ، فإننا نحرص كؿ الحرص عمى إقامة العدالة االجتماعية كفؽ تعاليـ ديننا 

 (.88-87: 2010اإلسالمي الحنيؼ كشريعتنا السمحة")كزارة اإلعالـ، عيماف،

 ديف اإلسالمي فيمان يدعك إلى التسامح كتقبؿ اآلخر، فاإلسالـكقد جاء الفيـ العيماني لم

دافع لمتجمع كالكحدة، كمحذران مف الفرقة كالشتات، كمف ىذا المنطمؽ فقد جانب العيمانيكف  عندىـ

الفيـ المتشدد لإلسالـ حيث يتـ استغاللو ككسيمة لمتحزب كالتشدد أك الغمك كالتطرؼ، كذلؾ عمى 

مؽ في فيـ الديف، كالتعصب لمذىب أك طائفة أك حزب. كفي ىذا السياؽ قدر رفضيـ لذلؾ المنط

يقكؿ السمطاف قابكس، كربما كاف ذلؾ منذ كقت مبكر عمى ظيكر مكجة التطرؼ كالغمك في كقتنا 

: "إف التطرؼ ميما كانت مسمياتو، كالتعصب  18/11/1994بتاريخ في خطاب لو الحاضر، 

انت دكافعو كمنطمقاتو، نباتات كريية سامة، ترفضيا التربة ميما كانت أشكالو، كالتحزب ميما ك

العيمانية الطيبة التي ال تنبت إال طيبان، كال تقبؿ أف تمقى فييا بذكر الفرقة كالشقاؽ ... إف التزمت 

في الفيـ الديني ال يؤدم إال إلى تخمؼ المسمميف، كشيكع العنؼ كعدـ التسامح في مجتمعاتيـ، 
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بعيد عف فكر اإلسالـ الذم يرفض الغمك، كينيى عف التشدد، خأف الديف  كىك في حقيقة اخأمر

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")كزارة اإلعالـ، 

ف أبعد ما يككنكف يالمنطمؽ فأف التاريخ يثبت أف العيماني(. كمف ىذا 331-330: 2010عيماف،

عف اخأفكار المتشددة كخاصة فيما يتعمؽ بالجانب الديني، فعمى الرغـ مف المكجة العارمة التي 

العديد مف التنظيمات المتشددة التي  اإلرىاب، المتمثؿ في تكاجو العالـ في الكقت الحاضر مف

 عان تخمك مف أم عنصر عيماني.تكصؼ باإلرىابية، إال أنيا جمي

ذا كاف الديف ىك الفاعؿ اخأكثر تأثيران في تككيف العديد مف الثقافات، فإف  الحاؿ كذلؾ كا 

إذ ييعد الديف اإلسالمي مككنان بارزان ضمف مككنات اليكية العيمانية بحيث  بالنسبة لسمطنة عيماف؛

مرتبطة بالديف اإلسالمي، كما أف أصبح مف االستحالة فصؿ الشخصية العيمانية عف جذكرىا ال

اعتزاز العيمانيكف بتعاليـ الديف اإلسالمي، كبتاريخيـ اإلسالمي منذ دخكؿ اإلسالـ إلى عيماف، 

سياميـ في نشره في آسيا كشرؽ إفريقيا، مركران بتمسكيـ بالتقاليد اإلسالمية السياسية، كتجربتيـ  كا 

الن إلى كقكفيـ مع الحقكؽ اإلسالمية كتضامنيـ الخاصة في نظاـ الحكـ المتمثؿ باإلمامة، ككصك 

مانية، التي تنعكس بدكرىا عمى مع أصحابيا، يشٌكؿ سمة أساسية مف سمات الثقافة العي 

 الشخصية كاليكية العيمانية.

تعتز سمطنة عيماف بالمكركث الشعبي المتمثؿ في العادات  العادات والتقاليد والتراث7 -3

إذ تشكؿ أحد أىـ الجكانب التي تميز اليكية العيمانية،  اخأجياؿ المتعاقبة؛التي تكارثتيا كالتقاليد 

كتأكيدان عمى أىمية التراث الكطني فقد  .كىي مستمدة بال شؾ مف المكركث العربي كاالسالمي

 ( مف النظاـ اخأساسي لمدكلة: )ترعى الدكلة التراث الكطني كتحافظ عميو(.13أشارت المادة )
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اـ بالمكركث التاريخي كالعادات كالتقاليد العيمانية، نجد أف السمطاف كمف منطمؽ االىتم

يقكؿ: " يتكجب عمينا جميعان اف نضع نصب  18/11/1989قابكس خالؿ خطاب لو بتاريخ 

أعيننا  باستمرار أف التطكر الذم نسعي إليو كننشده في جميع المجاالت، يجب أف يقكـ في 

يؽ، ككفقان لتقاليدنا كعاداتنا المكركثة، كلكاقع الحياة جكىرة عمى أساس قكم مف تراثنا العر 

كالظركؼ المكضكعية في مجتمعنا.. حتى يككف لمتطكير مردكدة الطيب لخير ىذا الجيؿ 

 (.242: 2010كاخأجياؿ المتعاقبة")كزارة اإلعالـ، عيماف،

تيجيا كىنا تجدر اإلشارة إلى عممية التكزاف الدقيقة بيف اخأصالة كالمعاصرة التي تن

سمطنة عيماف، فعمى الرغـ مف السعي الدائـ إلى البحث عف أسباب العصر كالتطكر كبناء دكلة 

اظ عمى ىكيتيا كمكركثيا حديثة كفؽ معايير العصر، إال أنيا كفي الكقت ذاتو حريصة عمى الحف

مى كلعؿ المثاؿ اخأبرز ع عديدة، دكؿه كىي ميمة بالغة الصعكبة فشمت في تحقيقيا  التاريخي،

ذلؾ ىك الجانب المعمارم في عيماف، كخاصة في المنشآت كالمباني الحككمية، الذم يجمع بيف 

التطكر كالحداثة دكف أف يضر بالطابع التقميدم العيماني. كما أف المثاؿ اخأكثر كضكحان ىك 

 الحفاظ عمى الزم التقميدم العيماني، فكفقان لمقانكف يجب عمى جميع المكظفيف كالمراجعيف في

 المؤسسات الحككمة التقيد بالزم الرسمي.

ف المككف الثقافي لمشخصية العيمانية بأبعاده الثالثة: العركبة، إكمما سبؽ يمكف القكؿ 

 العربية تعتبر المغةكاإلسالـ، كالتراث يعد مككنان رئيسان ضمف مككنات اليكية العيمانية، حيث 

كما أف العركبة تعد سمة أساسية  كمعبرة عنو في الكقت نفسو، العيماني جزءان مف التراث الثقافي

تبرز اخأىمية التي يشٌكميا الديف اإلسالمي  مف سمات الشخصية العيمانية، كمف ناحية أخرل

 لممجتمع المعنكيةك  الفكرية كالقيـ المفاىيـبالنسبة إلى الثقافة العيمانية في أثره عمى تككيف 

 عالقةالعيماني بأنيا  االجتماعي كالسمكؾاإلسالمي  الديف بيفة كيمكف كصؼ العالق ،العيماني
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 عمى الديف يعمؿالمادية، كما  المجتمع احتياجات في الفراغ لسد دائـ كتكاصؿ معرفي تبادؿ

 في االجتماعية الحركة بيا تشكؿت التي الييئة تحديد عمىىي بدكرىا  تعمؿ التي القيـ طرح

اخأخالقية، كما  المفاىيـ إلشاعة شعائرال طقكس في ضخيا خالؿ مف القيـ ىذه تعمؿك  الحياة،

 كالمعتقدات لمقيـ كقبكلو لمجماعةئو كانتما ىكيتو لمفرد يحددتبرز أىمية الديف كذلؾ في ككنو 

 المتبعة بيا.

كيبرز البعد العربي اإلسالمي لميكية العيمانية في العديد مف المكاقؼ، كلعؿ أبرزىا يتمثؿ 

لمحركة الشيكعية المسمحة في إقميـ ظفار جنكب السمطنة، حيث أخذت سمطنة في التصدم 

: "كنحف مصممكف عمى 18/11/1974عيماف عمى عاتقيا مقاكمتيا، يقكؿ السمطاف قابكس في 

التصدم المسمح ليذا المبدأ اليداـ )الشيكعية( كشعاراتو التي تتنافى كتعاليـ ديننا اإلسالمي 

كزارة اإلعالـ، يننا، كحرية ككرامة بمدنا كأمتنا" )الحنيؼ، كتمس عقيدتنا كد

(. كما اعتبرت عيماف أف تصدييا لمخطر الشيكعي عمى الرغـ مف أنو 2010/2011:43عيماف،

عف  كحدة أراضيو، إال أنو كذلؾ دفاعكاجب في المقاـ اخأكؿ مف باب الدفاع عف أمف الكطف ك 

سمطنة مف صماـ أماف لجميع دكؿ المنطقة، كقد الديف اإلسالمي كعف الدكؿ العربية لما تمثمو ال

تضح مف : "كقد اجاء فيو 18/11/1972طاب لو بتاريخ أشار السمطاف قابكس إلى ذلؾ في خ

خالؿ بيانات كتصريحات ما يسمى بالجبية الشعبية لتحرير عيماف كالخميج العربي، أف عيماف 

نما ىي الباب أك المنفذ الذم  تصكر ليـ أكىاميـ اقتحامو إلى سائر ليست ىدفان في حد ذاتيا كا 

 ،كالسمب ،كاإللحاد ،كالفقر ،كالفكضى ،كالتخريب ،دكؿ المنطقة إلغراقيا في بحر مف الدماء

 (.41: 2010/2011كانتياؾ اخأعراض")كزارة اإلعالـ، عيماف، ،كالنيب
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ف أف اليكية العيمانية عبارة ع صؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىاكفي نياية ىذا الف

مركب ناتج مف تفاعؿ عناصر متعددة مادية كمعنكية، تسيـ كؿ منيا كبدرجات متفاكتة في 

، أكالن تشكيؿ الصيغة النيائية لميكية، كيمكف حصر أىـ تمؾ العناصر في ثالث مككنات أساسية: 

المككف المكاني كالمتمثؿ بالمكقع الجغرافي لسمطنة عيماف، الذم أسيـ بشكؿ كبير في تككيف 

كالمتقبمة لآلخر مف خالؿ التكاصؿ مع الحضارات  ،مانية المنفتحة عبر مكقعيا البحرمة العي اليكي

، المككف الزماني كالمتمثؿ بالتاريخ الذم تشكمت عبره مالمح اليكية العيمانية مف ثانيان اخأخرل. 

ؼ. خالؿ عمميات التأثير كالتأثر باآلخر، في مراحؿ متعاقبة تفاكتت بيف فترات القكة كالضع

كالتراث،  العركبة كاإلسالـ يى ةأساسي ثالثة أبعاد، المككف الثقافي كالذم يشتمؿ بدكره عمى ثالثان 

في تككيف الثقافة العيمانية التي بدكرىا تشكؿ البعد المعنكم في اليكية  ةد اخأساسيابعاخأ كىي

لعربية كاإلسالمية العيمانية، كال يمكف بأم حاؿ مف اخأحكاؿ فصؿ اليكية العيمانية عف جذكرىا ا

التي تشٌكؿ مرتكزات أساسية لممجتمع العيماني، كالتي تسيـ بدكرىا في صياغة مرتكزات السياسية 

 الخارجية العيمانية.

كمما تقدـ يرل الباحث أف الخصكصية التي تتميز بيا اليكية العيمانية تعكد إلى التركيبة 

الفريدة لتمؾ اليكية، كالتي تشٌكمت مف خالؿ تفاعؿ متكازف دقيؽ لمككناتيا المتعددة فيما بينيا، 

 مما أتاح ليا تجربة خاصة حددت مالمح اليكية الشخصية العيمانية بصكرتيا الراىنة. كيمكف

القكؿ أف طبيعة الشخصية الكطنية لمشعب العيماني تشكؿ إحدل سمات السياسة الخارجية 

لسمطنة عيماف، في الجمع بيف الطابع المحافظ كالطابع التحديثي، إلى جانب غمبة سمات السعي 

عمى  ةلمتكازف كلمحكار كالطابع الكاقعي، كالرافض لمخضكع لآلخر كالتبعية لمغير، كالمحافظ

 العربية كاإلسالمية لمسياسة الخارجية العيمانية. التكجيات
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 الرابع الفصل

 مانسمطنة ع  ل السياسة الخارجية

الكحدة الدكلية النظامية، كالذم ذلؾ النشاط الذم تقكـ بو  بأنياالسياسية الخارجية  تيكصؼ

لكحدات الدكلية خالؿ ممارسة عالقاتيا مع ا ،التي تتخذىا كالسياساتمجمكعة القرارات يشتمؿ عمى 

كىي بذلؾ  .كاإلقميمي الدكلي يففي المحيطبيدؼ تحقيؽ مصمحتيا، أك دفع خطر ييددىا  ؛اخأخرل

مف  مف بيف مجمكعة مف البدائؿ المتاحة، لمدكلةمعمؿ يختاره الممثمكف الرسميكف لبرنامج ك تككف

كبذلؾ  .ات الخارجيةقد تككف رد فعؿ لممؤثر كما ماية مصالحيا الكطنية، أجؿ تحقيؽ أىدافيا، كح

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 عيماف، تقـك 

ع نتاج لعممية تعتمد عمى مؤسسات صنعمى مبادئ سياسية، كثكابت كمرتكزات أساسية، كىي 

القرار السياسي، كىي متأثرة بال شؾ بالعكامؿ الشخصية كالسيككلكجية لمقائد السياسي، مثؿ 

 .كالثقافية، فضالن عف عامؿ الخبرة كالتجربة التاريخية ةالمشاعر كمنظكمة القيـ اخأيديكلكجي

ية؛ ليتسنى بعد ذلؾ معرفة اخأثر عمى السياسية الخارجية العيمانكيسعى ىذا الفصؿ لمتعرؼ 

 مف خالؿ المباحث اآلتية: الذم تتركو اليكية الكطنية لسمطنة عيماف عمييا، كذلؾ

 المبادئ والمرتكزات األساسية لمسياسة الخارجية الع مانية.المبحث األول7 

 منظومة صنع السياسة الخارجية الع مانية.المبحث الثاني7 

 الع مانية. السياسة الخارجية رسم عمى السياسيالمبحث الثالث7 أثر القائد 



91 
 

 المبحث األول

 المبادئ والمرتكزات األساسية لمسياسة الخارجية الع مانية

يتطمب فيـ السياسة الخارجية خأية دكلة الكقكؼ عمى الدكافع كالغايات التي تسيـ في رسـ 

الساحتيف اإلقميمية كالدكلية، كالتي النيج الذم تتخذه في عالقاتيا مع الكحدات الدكلية اخأخرل عمى 

لممحافظة عمى  تسعى مف خالليا إلى تحقيؽ جممة مف اخأىداؼ التي تتكافؽ مع سياساتيا العميا

. كبال شؾ فأف لكؿ دكلة سياسية خارجية يتـ تحديدىا كفقان لمجمكعة مف مصالحيا القكمية

التي تؤثر  كالمكاقؼ امؿ كاخأحداثالمنطمقات كالثكابت الخاصة بيا، كما تفرضيا جممةه مف العك 

 كتتأثر بيا في ضكء القدرات كاإلمكانيات المتاحة لدييا.

كالمتتبع لمسياسة الخارجية العيمانية يجد أنيا تقكـ عمى ثكابت كمرتكزات أساسية، تحدد 

النيج الذم تتبعو في عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل، كفي تعاطييا مع اخأحداث السياسية. فقد تركزت 

عالقات عيماف 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 

 (. 225:2007كالجيكبكليتيكي الكبير ليا)ثابت، يكمؤثرة تتفؽ مع الكزف االستراتيج

السمطاف قابكس عف أىمية تمؾ الثكابت التي تقكـ عمييا السياسة الخارجية كقد عبر 

عندما قاؿ: "ككما ىك شأننا في االلتزاـ بقيمنا  18/11/1997مانية في خطاب لو بتاريخ العي 

كمبادئنا في رسـ السياسات الداخمية كتنفيذىا فأننا ال نحيد عف المبادئ السياسية، كالثكابت 

تيجناىا في مجاؿ العالقات الخارجية. فمكاقفنا نابعة مف قناعاتنا، كىي تعبر عف اخأساسية، التي ان

صدؽ تكجياتنا، ككضكح رؤانا، ككاقعية تعاممنا مع مختمؼ القضايا كالمشاكؿ الدكلية 
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ذٌكر السمطاف قابكس بالثكابت  2000(. كفي عاـ 387:2010كاإلقميمية")كزارة اإلعالـ، عيماف،

مانية، عندما قاؿ: "أما السياسة الخارجية فيي ترتكز كما ياسة الخارجية العي التي تقـك عمييا الس

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، 

خكاننا في الدكؿ اإلسالمية كتكطيد كأصدقائنا في  عرل التعاكف مع أشقائنا في الدكؿ العربية كا 

 (.426")المصدر نفسو،جميع أنحاء العالـ

كخأف السياسة العيمانية ىي محصمةه لتفاعؿ مجمكعة كبيرة مف المرتكزات كالثكابت كاخأسس  

إدارة عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل حياؿ  الترجمة الحقيقية لمدركات كنيج القيادة فيىي كالمبادئ، ك 

فإف مف اخأىمية بمكاف اإلشارة إلى أىـ الثكابت  القضايا تحقيقان لممصمحة الكطنية؛مختمؼ 

كالمرتكزات التي تعتمد عمييا السياسة الخارجية العيمانية، كالتي يمكف تحديدىا بما 

 (:152:2007يأتي)السعيديف،

في تشكيؿ  بشكؿ كبير المكقع االستراتيجي لمسمطنةر أثٌ  7الجغرافي خصوصية الموقع -0

عمى مضيؽ ىرمز مف ناحية، كعمى بحر  كالمطمةخصكصيتيا، باعتبارىا بكابة الخميج العربي 

عمى  أسيـ في بمكرة سياستيا الخارجية اخأمر الذمالعرب كالمحيط اليندم مف ناحية أخرل، 

 .ضكء مكقعيا البحرم المتميز

بمثابة البكابة الشرقية عيماف  أف تككف عمىع الجغرافي فرضت حتمية المكقكقد 

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 

ي سبيؿ ذلؾ عناء كمشقة، سكاءن أكاف الغزك عسكريان السادس عشر، أم البرتغالييف، كتحممت ف
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أـ ثقافيان. كالثانية، أنيا تكلت باقتدار مسؤكليتيا الحضارية حينما تمكف العيمانيكف مف نشر 

اإلسالـ كسط كثير مف الشعكب اآلسيكية كاإلفريقية، كيسجؿ تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 (.21:2013")عرب،لمعيمانييف إسياماتيـ الكبيرة في ىذا المجاؿ

كنجد أف السياسة الخارجية العيمانية في تعاطييا مع القضايا المفركضة ضمف ثابت 

الجغرافيا قد اتسمت باليدكء كالتأني كالمكضكعية؛ كذلؾ خأف السمطنة قد أدركت أف مكقعيا 

الجغرافي قد حٌمميا مسؤكلية كبيرة تمثمت في المساىمة بشكؿ رئيسي في تأميف حماية مدخؿ 

 الخميج العربي الذم يعتبر مف أىـ خمجاف العالـ.

تركيزىا عمى صيانة  نصب  تخذت عيماف سياسة خارجية معتدلة اكنتيجة لذلؾ فقد ا 

اخأمف كالسمـ في منطقة الخميج العربي، كقد استقمت في العديد مف مكاقفيا السياسية مف خالؿ 

حياف متفردة بعد أف ذىبت معظـ دكؿ التكجيات التي اتخذتيا، اخأمر الذم جعميا في بعض اخأ

 ؛الخميج العربية الى اتجاىات سياسية أخرل مختمفة. إال أف ذلؾ لـ يؤثر في المكقؼ العيماني

إذ غالبان ما كانت الدكؿ اخأخرل المختمفة معيا بعد فترة تعكد إلى اخأخذ بالرأم 

 (.208:2007العيماني)الحضرمي كالقطاطشة،

المكقع الجغرافي لعيماف، كنظران خأىمية المنطقة االستراتيجية التي  كبذلؾ يمكف القكؿ أف

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 قراراتيا 

 مقة بالسياسة الخارجية.حياؿ القضايا المتع
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عيماف دكلة قديمة قدـ التاريخ ذاتو، فقد أسيمت في مراحؿ تاريخية متعاقبة  الخبرة التاريخية7 -0

بنصيب حضارم كافر. كما كانت في فترات عديدة قكة بحرية ليا ثقؿ عسكرم في أكقات 

كالكاليات  ،يفالحركب، كقكة سياسية ليا عالقاتيا المؤثرة كصالتيا المتينة امتدت إلى الص

كفرنسا في مراحؿ تاريخية مبكرة. فبينما لعبت دكلة )اليعاربة( التي ظيرت  ،كبريطانيا ،المتحدة

مانية كالخميج العربي دكران بارزان في طرد االحتالؿ البرتغالي مف السكاحؿ العي  1624عاـ 

اخأكؿ اإلماـ فإف دكلة )البكسعيد( التي قامت عمى يد مؤسسيا  ؛كالمحيط اليندم بشكؿ عاـ

، كالذم يمٌثؿ السمطاف قابكس بف سعيد امتدادان ليا، استطاعت 1744أحمد بف سعيد في عاـ 

)حسيف،  عمى مدل قرنيف كنصؼ القرف أف تضع عيماف في مصاؼ الدكؿ الحديثة المتطكرة

 (.249:2007كخريساف،

إزاء العديد مف  يامانية المتنكعة إطاران مرجعيان لسياساتؿ الخبرة التاريخية العي تشكٌ ك 

كتجدر اإلشارة إلى تضحيات عيماف لمحفاظ عمى استقالليا كالدفاع ضد كؿ أشكاؿ  القضايا،

العدكاف لحماية كحدتيا الكطنية، مثؿ تصدييا لالحتالؿ البرتغالي، كمحاكالت التدخؿ المستمرة 

العديد مف  ف مف الضفة اخأخرل لمخميج، ككذلؾ عالقاتيا الحسنة معيمف قبؿ الفرس القادم

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 

(. كيمكف أف نرجع تمؾ النزعة 152:2007في حماية االستقرار في المنطقة)السعيديف،

االستقاللية كاالعتدالية التي تتميز بيا السياسة الخارجية العيمانية في العديد مف قضايا المنطقة 

إلى الخصكصية التاريخية، كبمعنى آخر، يمكف القكؿ أف الخاصية التاريخية لسمطنة عيماف 
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 جعمت مف سياستيا الخارجية متصفةن باالعتداؿ كالتكازف كالرغبة الصادقة في إقامة عالقات

 طيبة قائمة عمى الثقة كاالحتراـ المتبادؿ.

تنطمؽ السياسة العيمانية مف االعتزاز بانتمائيا العربي  النتماء إلى اليوية العربية اإلسالمية7 -0

كاإلسالمي في رسـ عالقاتيا مع الدكؿ العربية كاإلسالمية، باعتبارىا ركيزة أساسية مف ركائز 

سياستيا الخارجية. كقد تجٌمى ىذا االىتماـ في اإلسراع إلى إيجاد حالة مف عالقات الصداقة 

كقد انعكس  ،كافة الدكؿ العربية كاإلسالمية المتبادؿ مع الحتراـالقائمة عمى ا كالحكار كالتفاىـ

الخميجية. ك المنازعات الحدكدية مع بعض الدكؿ العربية  حؿ ذلؾ بشكؿ خاص عمى مسألة

الحدكد البرية السعكدية العيمانية في اتفاقية بيف البمديف عاـ  ترسيـفعمى سبيؿ المثاؿ تـ 

االمارات العربية  دكلة إلى عالقات سمطنة عيماف مع ، كانتقمت تسكية الحدكد أيضان 1992

مف خالؿ تكقيع اتفاقية تسكية بيف الطرفيف في تحديد الحدكد الدكلية. كما  1999المتحدة عاـ 

، بعد الكحدة بيف 1995تكصمت السمطنة إلى اتفاقية ترسيـ الحدكد مع جميكرية اليمف عاـ 

شٌكؿ ي كاف مالذ الجنكبي، مع اليمف قائمة انتالتي ك اتشطرم اليمف، عمى الرغـ مف الخالف

عامؿ عدـ استقرار عمى جنكب عيماف، مف خالؿ دعمو لمقاتمي الجبية الشعبية ذات التكجيات 

 .العشريفالتي نشطت في محافظة ظفار خالؿ الستينيات كالسبعينيات مف القرف  ،الماركسية

، لمتعبير عما تمثمو 1971العربية في عاـ  الدكؿ جامعةجاء انضماـ السمطنة إلى ك 

ة حضار لمفي سياسة عيماف الخارجية، كذلؾ بحكـ االنتماء  الدائرة العربية كدائرة مركزية أساسية

، كالمساىمة في العربية تدعيـ عالقاتيا مع شقيقاتيا مف الدكؿسعت إلى المشتركة، ك  العربية

 .كنصرتيا ةالعربيالجيكد المبذكلة لخدمة قضايا المنطقة 
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تعتبر السياسة الخارجية العيمانية اإلسالـ ثابتان مقدسان ال يجكز الخركج عميو بأم كما 

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.

قد استقرت مكاقؼ السياسية الخارجية العيمانية في تدعيـ عالقاتيا مع العالميف العربي ك 

كاإلسالمي عمى مبدأ الكضكح في تحقيؽ عالقات قائمة عمى التكازف، كىي السياسة التي 

أكسبت عيماف احتراـ العالـ كتقديره. كانطالقان مف ىذه السياسة فقد حرصت السمطنة عمى إقامة 

ازنة مع العالميف العربي كاإلسالمي، ككرست جيكدان مخمصة لتأخذ مكانتيا الالئقة، عالقات متك 

فكانت عمى مستكل المسؤكلية، كشريكان فاعالن في خدمة القضايا العربية كاإلسالمية، كحؿ 

 (.152:2007مشكالتيا المعقدة، كاإلسياـ في نشر اخأمف كالسالـ في ربكعو)السعيديف،

ى أنو عمى الرغـ مف السعي الدائـ الذم تبذلو السياسة الخارجية كىنا تجدر اإلشارة إل

رىا مع الدكؿ العربية العيمانية في سبيؿ االحتفاظ بالعالقات الجيدة كالعمؿ عمى تطكي

إال أنيا رفضت أف تنحاز إلى أم طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر خالؿ مراحؿ  كاإلسالمية؛

ف أاالستقطاب التي شيدتيا الساحة العربية، كرسمت سياستيا الخارجية انطالقان مف أىمية 

تتأسس عالقاتيا مع مختمؼ القكل كاخأطراؼ عمى معيار المصمحة الكطنية في المقاـ اخأكؿ، 

بي مع القكل كاخأطراؼ العربية كالدكلية، كذلؾ بصرؼ النظر عف كعمى أىمية التفاعؿ اإليجا

السياسية ليذه اخأطراؼ، كىذا ما عبر عنو السمطاف قابكس بقكلو: "ىذا البمد  ااخأيديكلكجي

يرفض أف تككف صداقتو حكران خأم بمد ككذلؾ مصالحو.. كنحف نمارس سياسة االنفتاح.. 

 (.230:2007ماف")ثابت،كلسنا ممزميف أماـ أية دكلة إال دكلة عي 
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 في سمطنة عيمافة يالسياس القيادة كقد كضعت الحفاظ عمى األمن والسمم اإلقميمي والدولي7 -1

عمى التعاكف كالتعايش  نصب عينييا أف العالقة الطبيعية بيف دكؿ العالـ ىي تمؾ القائمة

قد عٌبر السمطاف ستند إلى الطرؽ السممية. ك يف حؿ الخالفات بيف الدكؿ ال بد أف السممي، كأ

ركيزة أساسية مف ركائز السياسة الخارجية العيمانية، في خطاب  باعتباره ،قابكس عف ىذا النيج

، عندما قاؿ: "إننا نحرص دائمان عمى أداء دكرنا كامالن عمى الساحة 18/11/1988لو بتاريخ 

التي تقكـ عمى أساس  الدكلية كفقان لسياستنا التي ننتيجيا منذ البداية بكؿ اإليجابية كالكضكح

مف اإليماف الراسخ بمبادئ التعايش السممي بيف جميع الشعكب، كحسف الجكار بيف الدكؿ 

المتجاكرة، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمغير، كاالحتراـ المتبادؿ لحقكؽ السيادة 

 (.228:210الكطنية")كزارة اإلعالـ، عيماف،

قميمي كالدكلي، جاء السعي العيماني الدائـ كمف منطمؽ الحرص عمى اخأمف كالسمـ اإل

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 

ال تصب في مصمحة دكؿ  ، بؿ كانت كعمى الدكاـ تدعكا إلى كقؼ الحرب التي1980

. فعمى 1991المنطقة. كقد حافظت عمى ىذا النيج كذلؾ خالؿ حرب الخميج الثانية في عاـ 

الرغـ مف مشاركتيا ضمف قكات درع الجزيرة التي شاركت في تحرير الككيت إال أنيا لـ تقطع 

بعد  عميوصار الكاقع عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ بؿ سعت إلى التخفيؼ مف آثار الح

، كمف المنطمؽ ذاتو جاء مكقفيا مف اخأحداث في اليمف كرفض المشاركة في التحالؼ الحرب

 العربي، الذم تقكده السعكدية. 
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كىنا تجدر اإلشارة إلى إف منيجية الحكار في الفكر السياسي العيماني قد رفضت دائمان 

االنحياز  عدـ لتي حتمت عمييا، االكاقعية السياسية عكضان عنيا سياسة اخأمر الكاقع، كتبنت

إلى جانب أم طرؼ مف أطراؼ النزاع. كغالبان ما قدمت الدبمكماسية العيمانية طركحات لحؿ 

المشكالت التي كاجيتيا المنطقة، تعتمد الحكار كالمفاكضات لحؿ اخأزمات بيدؼ الحفاظ عمى 

 .مف الكحيد إلنيائيااؼ ىك السبيؿ اآلالسالـ، كترتأم أف الحكار المباشر بيف جميع اخأطر 

اتسمت الممارسة كالمكاقؼ العيمانية بالكاقعية  الواقعية في فيم التطورات والعالقات الدولية7 -2

كالصراحة كالكضكح في التعامؿ مع مختمؼ القضايا بعيدان عف االنفعاؿ أك رد الفعؿ أك 

ازدكاجية المكاقؼ. كمف ثـ ارتبطت السياسة العيمانية بالحكمة كالمصداقية كبعد النظر مما كسع 

قميميان كدكليان)السعيديف، دائرة العالقات كأكسبيا ثقالن مممكسان خميجيان   (.153:2007كا 

كمف المؤكد في عمـ السياسة أف "ىنالؾ فرقان دقيقان بيف سياسة اخأمر الكاقع الذم تأخذ 

بو بعض المجتمعات السياسية إيثاران لمسالمة عمى حساب مصمحة الكطف، كالكاقعية السياسية 

دكء كعقالنية ككعي لمتطمبات التي تتحرؾ في أداء دكرىا السياسي عمى مسرح اخأحداث بي

 (134:1992اخأجكاء السياسية المتناقضة بما يخدـ المصمحة الكطنية")حمكدم،

، تدرؾ عيماف أف سياسة أية في تقدير المكاقؼ كتقييـ اخأحداثفعمى أساس الكاقعية 

مف ىنا جاءت الدعكة العيمانية لمتحاكر مع الغرب  إنما ىي سياسة قائمة عمى المصالح.دكلة 

بالمغة التي يفيميا دكف استفزازه، كمخاطبة الرأم العاـ الدكلي بطريقة العقؿ، كذلؾ مف أجؿ 

بناء الثقة مع اآلخر. كيمكف مف خالؿ منيج الكاقعية الذم اتخذتو السياسة الخارجية العيمانية 

تفسير حالة التفرد ببعض المكاقؼ، كما ىك الحاؿ بالنسبة لعدـ قطع العالقات مع العراؽ، 

 (.379:2007كمعارضتيا لحصاره خالؿ العقد اخأخير مف القرف العشريف)بكتشيش،
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كتحرص السياسة العيمانية في تقديرىا لمعالقات الدكلية عمى اتخاذ منيجان كاقعيان في 

فيـ التطكرات كاخأحداث، كىذه نقطة جديرة بالنظر في منيج التفكير العيماني لمسألة السمـ 

ى االنفعاؿ كالمبالغة في تقدير اخأمكر، أك في النظرة إلى المشاكؿ التي الدكلي، فيي ال تميؿ إل

نما تقٌيـ اخأمكر كفقان لمتقدير المبني عمى أساس الكاقع  تقع في الساحة العربية أك الدكلية، كا 

كعمى بعد النظر كالتحسب لعكاقب اخأمكر، كالثابت أف اتخاذ ىذه المكاقؼ كاف نتيجة اقتناع 

 (.114:2015اآلنية كالمكاقؼ المتصمبة )البميؾ، تكامؿ، بعيدان عف االنفعاالمنطقي كعقالني 

كمف المالحظ أف منيج التفكير السياسي العيماني، الذم يرفض دائمان سياسة اخأمر 

الكاقع، كالذم يتبنى بدالن مف ذلؾ الكاقعية السياسية، أشار بكضكح إلى المخاطر الكامنة في 

لممشكمة عف طريؽ الحكار كالمفاكضات  جانبي الصراع، كقدـ حمكالن االنحياز المطمؽ خأحد 

(. فقد عبرت سمطنة عيماف عف مكقفيا مف الحرب 137:1992المؤدية إلى السالـ)حمكدم،

العراقية اإليرانية، بمقكلة السمطاف قابكس: "نحف في ىذه المنطقة، يجب أف نككف كاقعييف كأال 

ينا في المستقبؿ، لذلؾ فأنو يجب أف نسعى إليقاؼ ىذه نفعؿ شيئان تككف لو آثار سمبية عم

الحرب، كلمصمح بيف طرفييا، كما يجب أال نميؿ كؿ الميؿ خأم طرؼ بالنسبة لمحرب ذاتيا، 

كلكف يجب أف نساعد الشعب العراقي لمخركج مف ىذه اخأزمة كالكصكؿ إلى حؿ مرضو بالنسبة 

نسعى بإقناع جيراننا في إيراف بأف ما ليـ  لمشعب العراقي، كفي الكقت نفسو، فأنو ينبغي أف

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 

إنيائيا)صحيفة اخأىراـ، تنصب عمى الشعبيف المسمميف، كيجب أف نساعد الطرفيف عمى 

20/1/1985.) 
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كفي ضكء تمؾ الثكابت كالمرتكزات اخأساسية التي اعتمدت عمييا السياسة الخارجية 

العيمانية، تبمكرت مجمكعة مف المبادئ اخأساسية التي تمثؿ الخطكط العريضة التي تسير عمييا 

 (: 22:2012)عبد الفتاح، السياسة العيمانية في المجاؿ الخارجي، كىي كاآلتي

انتياج سياسة حسف الجكار كعدـ التدخؿ في الشؤكف لمداخمية لمغير، كاالحتراـ المتبادؿ  -1

 لمسيادة كالكطنية.

احتراـ القكانيف كاخأعراؼ الدكلية، كدعـ دكر المنظمات اإلقميمية كالدكلية لخدمة السالـ  -2

 كاخأمف كالتعاكف إقميميان كدكليان.

بية، كالكقكؼ إلى جانب القضايا التي تيـ العالـ العربي تدعيـ العالقات مع الدكؿ العر  -3

 كبذؿ الجيد لتحقيؽ السالـ الشامؿ في المنطقة.

 دعـ التعاكف اإلسالمي، كمناصرة قضايا الدكؿ اإلسالمية في المحافؿ الدكلية. -4

 الكقكؼ إلى جانب القضايا اإلفريقية العادلة. -5

 انتياج سياسة عدـ االنحياز. -6

 مع كؿ الدكؿ الصديقة. إقامة عالقات كدية -7

أف السياسة العيمانية تقكـ عمى أساس مف اليدكء كالمصداقية  ،ذلؾ كؿ كالمالحظ مف خالؿ

كالصدؽ مع الذات كالكقائية دكف الخكض في المعتركات، كالتركيز دائمان عمى بناء الثقة كتجسير 

صالح المشتركة بما يعكد تحقيؽ المي اإليجابية كتالفي السمبيات، ك المسافات بالنظر إلى النكاح

 (.40:2015بالنفع عمى الشعكب قدر اإلمكاف)البميؾ،

أف السياسية العيمانية تعتمد في  ،يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىافي ضكء كؿ ما تقدـ ك 

عالقتيا الخارجية عمى مجمكعة المبادئ اخأساسية التي ال تخرج عف إطارىا، كتمؾ المبادئ تستند 
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، فيي تعتمد أكالن عمى الفيـ تكجياتيابشكؿ مباشر عمى عدد مف الثكابت كالمرتكزات التي تحكـ 

الدقيؽ لمكضع الذم يحتمو عمييا المكقع الجغرافي الذم تقع في إطاره، ثـ تنطمؽ تمؾ السياسة مف 

ذلؾ  عمؽ الخبرة التاريخية التي تكفرت ليا مف خالؿ التفاعؿ المستمر عبر الزمف، سكاءن كاف

أك بينيا كالدكؿ كالمجتمعات اخأخرل التي تعاممت معيا عبر  ،التفاعؿ بيف مككناتيا الداخمية

باالنتماء إلى العركبة  ، كما تعتمد بشٌكؿ كبير عمى ثابت االعتزازالمراحؿ التاريخية المتعاقبة

إذ تعد سمطنة عيماف سياستيا الخارجية أساسان لمدفاع عف القضايا كالحقكؽ العربية  كاإلسالـ؛

كاإلسالمية. كتجدر اإلشارة إلى أف الحفاظ عمى اخأمف كالسمـ الدكلييف ىي أكلكية قصكل كغاية ال 

يمكف التفريط بيا مف كجية نظر السياسية الخارجية العيمانية، كعمى الرغـ مف أف السعي إلى 

ال يتسبب في زعزعة اخأمف في ان مشركعان؛ إال أف ذلؾ السعي يجب أف يؽ المصالح ييعد حقتحق

ف السياسة الخارجية العيمانية تتخذ مف الكاقعية أساسان في العالـ. كتتكيجان ليذه الثكابت فإالمنطقة ك 

ف جزءان منيا أك بناء عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل كتحديد اتجاىاتيا إزاء العديد مف القضايا التي تكك 

 تالمس مصالحيا.

كىنا يرل الباحث أف سمطنة عيماف، كعمى الرغـ مف صعكبة التكفيؽ بيف جميع تمؾ الثكابت 

في بعض القضايا، مثؿ الحرب العراقية اإليرانية، كالمكقؼ مف مقاطعة مصر بعد اتفاقية كامب 

خالؿ النظرة الكاقعية إلى تمؾ  ديفيد، كالمكقؼ مف عاصفة الحـز في اليمف، إال أنيا استطاعت مف

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 الع مانية

خأية دكلة ىك تحقيؽ مصالحيا مف المعمكـ أف اليدؼ اخأساسي مف السياسة الخارجية 

كتمبية احتياجاتيا في المحيط الدكلي، كبغية تحقيؽ ذلؾ اليدؼ، فأنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى 

ىي بطبيعة الحاؿ عممية ك العممية التي تتـ بيا صناعة القرار السياسي في المجاؿ الخارجي، 

الرسمية كغير الرسمية في  منظمة تعتمد عمى نظاـ دقيؽ يشتمؿ عمى عدد مف المؤسسات كاخأجيزة

الدكلة. ككفقان لما يذىب إليو )كارؿ دكيتش( فأف النظاـ يتجسد بدرجة التفاعؿ كحرية تدفؽ 

إلى صناع القرار التخاذ قرارات سياسية مناسبة. فالنظاـ مف كجية نظر ككصكليا المعمكمات 

حرية كسيكلة انتقاليا دكيتش، ىك القدرة عمى صناعة قرارات مالئمة في ضكء تدفؽ المعمكمات ك 

 (.70:2010إلى مراكز صنع القرار)فيمي،

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 

اعؿ تنشأ بيف مجمكعة مف العناصر داخؿ النظاـ، كذلؾ استجابة السياسية الخارجية ىي عممية تف

 مدخالت(، كينتج عف تمؾ العممية مف التفاعؿ ما يعرؼ بػ )المخرجات(.اللحافز خارجي يشٌكؿ )

كفي ىذا اإلطار، يقدـ )بمكمفيمد( نمكذجان إرشاديان لفيـ عممية صنع السياسة الخارجية، 

العممية، كيقكـ ىذا النمكذج عمى تصكر أف عممية صنع السياسة يكضح الطبيعة التركيبية لتمؾ 

 : (466:1998)سميـ،" يتألؼ مف ثالث مراحؿSystemالخارجية في نسؽ "
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 7كنقؿ المعمكمات ت، كتشمؿ جمع المعمكمات كالمالحظاتالمدخال المرحمة األولى ،

 كالمخابرات، كتدريب أفراد جياز السياسة الخارجية.

 7القرارات، كتشمؿ استعماؿ المعمكمات، كعممية التحميؿ التي تركز عمى  المرحمة الثانية

 اخأىداؼ كاالستراتيجيات البديمة.

 7المخرجات، كتشمؿ الخيارات السياسية، كالتنفيذ كالمتابعة. المرحمة الثالثة 

كيتطمب فيـ كيفية صنع السياسة الخارجية معرفة اإلطار العاـ أك الييكؿ الذم تتـ ضمنو 

السياسية الخارجية، ككذلؾ فيـ طبيعة كنمط العالقة بيف المككنات التي يشتمؿ عمييا ذلؾ صناعة 

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 

 (. 453:1998)المصدر نفسو، غة السياسة الخارجيةصيا

السياسة الخارجية العيمانية البد مف التطرؽ إلى المنظكمة التي تقكـ عمى  عف كعند الحديث

صناعتيا، فعممية صنع السياسة الخارجية العيمانية ىي محصمة لعممية مف التفاعؿ بيف مجمكعة 

مؤسسات التي يناط بيا تحديد اخأىداؼ المبتغاة مف مف العناصر، كالتي تضـ عددان مف اخأجيزة كال

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 

الصكرة الكمية لتمؾ المنظكمة. كيمكف إجماؿ ال يمكف االستغناء عنو في تشكيؿ ك يعد ميمان 

 المككنات اخأساسية لمنظكمة صنع السياسة الخارجية العيمانية في عدة عناصر كىي كما يأتي:
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، 101/1996كينص النظاـ اخأساسي لمدكلة، الصادر بالمرسكـ السمطاني رقـ  رئيس الدولة7 -0

القائد اخأعمى لمقكات المسمحة، ذاتو ( عمى أف "السمطاف ىك رئيس الدكلة ك 41في المادة رقـ )

مصكنة ال تمس، كاحترامو كاجب، كأمره مطاع. كىك رمز الكحدة الكطنية كالساىر عمى 

 رعايتيا كحمايتيا". 

 عمى المياـ التي يقكـ بيا السمطاف كمنيا: (42كما تنص المادة )

المحافظة عمى استقالؿ البالد ككحدة أراضييا، كحماية أمنيا الداخمي كالخارجي، كرعاية  .أ 

 حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ ككفالة سيادة القانكف، كتكجيو السياسة العامة لمدكلة. 

اتخاذ اإلجراءات السريعة لمكاجية أم خطر ييدد سالمة السمطنة أك كحدة أراضييا أك   .ب 

 ك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء مياميا.أمف شعبيا كمصالحو، أ

 كتجاه الدكؿ اخأخرل في جميع العالقات الدكلية. ،تمثيؿ الدكلة في الداخؿ  .ج 

 رئاسة مجمس الكزراء أك تعييف مف يتكلى رئاستو. .د 

صدار  .ق  تكقيع المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كفقان خأحكاـ القانكف أك التفكيض في تكقيعيا كا 

 يا.مراسيـ التصديؽ عمي

عفائيـ مف مناصبيـ،  .ك  تعييف الممثميف السياسييف لدل الدكؿ اخأخرل كالمنظمات الدكلية كا 

 كفقان لمحدكد كاخأكضاع التي يقررىا القانكف كقبكؿ اعتماد ممثمي الدكؿ كالمنظمات لديو.

كيتضح مف المياـ التي يتكالىا السمطاف بحسب النظاـ اخأساسي لمدكلة، أنو يضطمع 

بشقييا الداخمي كالخارجي، باعتباره رئيس كقيادتيا ي في تكجيو السياسة العيمانية بالدكر الرئيس

 الدكلة كرئيس السمطة التنفيذية.
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كباإلضافة إلى تمؾ المياـ المنصكص عمييا بالنظاـ اخأساسي لمدكلة، كاستنادان إلى ما  

فإف السمطاف يمارس عددان مف الصالحيات  ؛استقر عميو في الكاقع العممي باعتباره عرفان 

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. 

مف خالؿ سحب البعثات الدبمكماسية  كبالمقابؿ فإف السمطاف يكجو أيضان السياسة الخارجية

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 

 (.110:2007كاخأحالؼ الدكلية)المشاقبة،

عند  يضطمع بو السمطاف قابكس في تكجيو السياسة العيمانية بتفصيؿ أكبر كسيتـ تناكؿ الدكر الذم

في المبحث القادـ، ، القائد السياسي في عممية صنع السياسة الخارجية العيمانيةالحديث عف دكر 

 باعتباره القائد السياسي كالصانع اخأكؿ لمسياسة الخارجية العيمانية.

يك معاكف دكر بارز في السياسية العيمانية، فكيضطمع مجمس الكزراء ب مجمس الوزراء7 -0

السمطة التنفيذية في السمطنة التي يتكلى السمطاف رئاستيا. كتقع عمى عاتقو  لمسمطاف باعتباره

ظاـ اخأساسي لمدكلة، التي ( مف الن43بمكجب المادة ) رسـ كتنفيذ السياسة العامة لمدكلة،

دكلة كتنفيذىا مجمس الكزراء كمجالس "يعاكف السمطاف في رسـ السياسة العامة لم تنص

 متخصصة".

كيعد مجمس الكزراء الييئة المنكط بيا تنفيذ السياسة العامة لمدكلة، فيتكلى بكجو خاص 

 ،كاالجتماعية ،كالسياسية ،رفع التكصيات إلى جاللة السمطاف في اخأمكر االقتصادية

 (.70:2016ماف،دارية التي تيـ الحككمة)كزارة اإلعالـ، عي كاإل ،كالتنفيذية
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كتنفيذىا كيمكف تحديد المياـ التي يتكالىا مجمس الكزراء في رسـ السياسة العامة لمدكلة 

 (:111:2007استنادان إلى ما جاء في النظاـ اخأساسي لمدكلة بما يأتي)المشاقبة،

( مف النظاـ اخأساسي، كبما يتضمنو القسـ مف 50قسـ اليميف: كىك ما نصت عميو المادة ) .أ 

تعيدات يعد إشارة كاضحة إلى ما أككؿ إلى مجمس الكزراء مف صالحيات عمى المستكييف 

( كذلؾ مف مسؤكلية مجمس الكزراء أماـ 52الداخمي كالخارجي. كىك ما أكدتو المادة )

 السمطاف، سكاءن كانت مسؤكلية تضامنية أك مسؤكلية فردية عف تنفيذ السياسة العامة لمدكلة.

كاالتفاقيات اإلقميمية كالدكلية كغير ذلؾ مما  ،كالمعاىدات ،كالمراسيـ ،تنفيذ التشريعات  .ب 

 ألتزمت بو الدكلة.

اإلشراؼ عمى سير الجياز اإلدارم لمدكلة كمتابعة أدائو لكاجباتو كمف ضمنيا كزارة   .ج 

 الخارجية كالبعثات القنصمية كالدبمكماسية.

راء الصالحيات بناءن عمى إرادة ترؾ النظاـ اخأساسي الباب مفتكحان أماـ منح مجمس الكز  .د 

 جاللة السمطاف أك بمقتضى أحكاـ القانكف.

التدخؿ في القضايا الخارجية التي تنعكس آثارىا عمى اخأكضاع االقتصادية كالسياسية   .ق 

 كاالجتماعية لمدكلة.

ىناؾ عدد مف المياـ التي يقكـ بيا مجمس الكزراء كلـ يتـ  ،باإلضافة إلى ما سبؽ

النظاـ اخأساسي، كمنيا مشاركة أعضاء المجمس في المؤتمرات كاالجتماعات  النص عمييا في

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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ى أف السمطاف قابكس يتكلى رئاسة مجمس الكزراء، كبالتالي فعمى كىنا تجدر اإلشارة إل

ارجية ليس الرغـ مف أف الدكر الذم يؤديو مجمس الكزراء فيما يخص صناعة السياسية الخ

لسمطاف في مثؿ في العكف الذم يقدمو لجاللة اإال أف دكره اخأكبر يت بالدكر المحكرم الكبير؛

 مجمس الكزراء كالسمطة التنفيذية.ل، باعتباره رئيسان ذىاكتنفي رسـ السياسات العامة لمدكلة

يتبع نظاـ ك كىك المجمس الذم يمثؿ السمطة التشريعية في سمطنة عيماف،  مجمس ع مان7 -0

اخأكؿ يتـ تعييف أعضائو مف فمف مجمسي الدكلة كالشكرل،  مجمس عيماف الغرفتيف، كيتككف

عدد أعضاء مجمس  مىضائو عيزيد عدد أعقبؿ السمطاف، كال يجكز بأم حاؿ مف اخأحكاؿ أف 

يتـ انتخاب أعضائو مف قبؿ المكاطنيف. كيجتمع المجمسيف في جمسات فاآلخر الشكرل، أما 

 بأغمبية أصكات اخأعضاء الحاضريف.مشتركة يدعك إلييا جاللة السمطاف، كتصدر تكصياتو 

مانية، كيتـ كيقكـ السمطاف بتعييف أعضاء مجمس الدكلة مف بيف أفضؿ الخبرات العي 

اختيارىـ مف بيف الفئات اآلتية: الكزراء كككالء الكزارات السابقكف، كالسفراء السابقكف، ككبار 

القضاة السابقكف، ككبار الضباط المتقاعدكف، كالمشيكد ليـ بالكفاءة كالخبرة في مجاؿ العمـ 

ف كرجاؿ اخأعماؿ، كاخأدب كالثقافة، كأساتذة الجامعات كالكميات كالمعاىد العميا، كاخأعيا

كالشخصيات التي أدت خدمات جميمة لمكطف، كمف يرل جاللة السمطاف تعيينو عضكان 

(. بينما ينتخب المكاطنكف 116:2016بالمجمس مف غير الفئات السابقة)كزارة اإلعالـ، عيماف،

 ؿ كؿ كالية ال يزيد عدد سكانيا عمىممثمي كالياتيـ لعضكية مجمس الشكرل، بحيث يتـ تمثي

في ذلؾ فيمثميا  نيا عمى( ثالثيف ألؼ بعضك كاحد، أما الكاليات التي يزيد عدد سكا30000)

 .أثناف عضكافالمجمس 
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كيتمتع مجمس عيماف بصالحيات رقابية كتشريعية، كفقان لما منحو إياه النظاـ اخأساسي 

انيف التي لمدكلة، فمف أبرز مياـ المجمس اقتراح مشركعات القكانيف، كمناقشة مشركعات القك 

يقترحيا مجمس الكزراء، كما يقع عمى عاتقو متابعة تنفيذ المشاريع التي تنفذىا الحككمة، كسير 

إذ تنص  ء أم مف كزراء الخدمات لالستجكاب؛أعماؿ الحككمة، كيحؽ لمجمس الشكرل استدعا

( "يجكز بناءن عمى طمب مكقع مف خمسة عشر عضكان عمى اخأقؿ مف 43( مكرران)58المادة )

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 

 جاؿ الداخمي.العامة لمدكلة في الم

إبداء الرأم حكؿ ما يتعمؽ  فيأما صالحيات المجمس في السياسة الخارجية، فتتركز 

إذ  ماعية التي تنكم الحككمة تكقيعيا؛بمشركعات االتفاقيات كالمعاىدات االقتصادية كاالجت

( مف النظاـ اخأساسي لمدكلة عمى: "تحاؿ مشركعات االتفاقيات 41( مكرران)58تنص المادة )

االقتصادية كاالجتماعية التي تعتـز الحككمة إبراميا أك االنضماـ إلييا إلى مجمس الشكرل، 

 كعرض ما يتكصؿ إليو بشأنيا عمى مجمس الكزراء التخاذ ما يراه مناسبان". مرئياتوإلبداء 

أنو كعمى الرغـ مف أف مسيرة مجمس الشكرل في عيماف قد  إلى كىنا تجدر اإلشارة

مرت بمراحؿ عديدة، تكسعت فييا اختصاصاتيا كصالحياتيا تدريجيان، كلعؿ آخرىا كاف في 

، حيث مينح المجمس العديد مف الصالحيات التشريعية كالرقابية؛ إال أف دكره فيما 2011عاـ 

، كىك يقتصر في الكقت الحالي عمى الدكر يخص صناعة السياسة الخارجية ما يزاؿ محدكدان 

في السياسة الخارجية: "يجب أف دكر المجمس فيقكؿ السمطاف قابكس حكؿ االستشارم فقط. 
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خأنو لـ يحف الكقت بعد، خأف السياسة الخارجية تحتاج إلى كعي أكثر، كيجب  ،ككف صريحان أ

أك نعمؿ شيئان قبؿ أف يككف  أف يتكفر كعي أكبر كأف تككف اخأمكر طبيعية، فال نفرض شيئان 

 (.20/1/1985، العربية المتحدة الكقت مناسبان كالظركؼ مييأة" )جريدة الخميج، اإلمارات

نجد أف السمطاف خالؿ افتتاحو لالنعقاد السنكم لمجمس عيماف  السياؽكفي ىذا 

ذلؾ  يستعرض الخطكط العريضة التي يسير عمييا المجمس، كالسياسات العامة لمدكلة بما في

المكاقؼ العيمانية مف اخأحداث العالمية، كالسياسة الخارجية التي تنتيجيا السمطنة حياليا، كفي 

ذلؾ ما يشير إلى أف لممجمس دكران استشاريان ميمان فيما يخص صنع السياسة الخارجية 

 .اخأخرل العيمانية، إال أف ذلؾ الدكر يظؿ محدكدان مقارنة بدكر المؤسسات

ارة إلى أف تجربة الشكرل العيمانية نابعة مف المكركث التاريخي العيماني، كال بد مف اإلش

فعبر التاريخ كاف لممجالس االستشارية دكران فاعالن في نكاحي الحياة االجتماعية كالسياسية 

( مف النظاـ اخأساسي لمدكلة، 10المادة ) الفقرة الثالثة مف كىك ما كرد في، كافة العيمانية

إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائـ شكرل صحيحة نابعة مف تراث السياسية ) ئالمتعمقة بالمباد

 .(الكطف كقيمة كشريعتو اإلسالمية، معتزة بتاريخو، آخذة بالمفيد مف أساليب العصر كأدكاتو

الشكرل العيمانية بقكلو: "نحف لـ كفي ىذا اإلطار يشير جاللة السمطاف قابكس إلى تجربة 

نستكرد تجربة أحد آخر أبدان.. ىذا الشيء يجب أف يككف مفيكمان، فمف نستكرد تجربة بمد آخر 

 (.)المصدر نفسو كنطبقيا ىنا، فالتجربة عيمانية بحتة، نابعة مف اخأصكؿ العيمانية"

كال يخفى اخأثر الذم تسيـ بو القكات المسمحة باعتبارىا  القوات المسمحة وأجيزة المخابرات7 -1

سية، كىناؾ الكثير أحد اخأدكات اخأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية لمدكلة إلى جانب الدبمكما

مدكر الذم قامت بو القكات المسمحة في تنفيذ سياسة بمدانيا ل مف اخأمثمة التي ال حصر ليا
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ىك الدكر الذم أدتو القكات اخأمريكية في تنفيذ ى ذلؾ الخارجية، كلعؿ المثاؿ اخأبرز عم

ككذلؾ فيما يتعمؽ بالتحالفات  أفغانستاف كالعراؽ. مثؿ عدد مف المناطؽ، مدىا فيسياسات ب

العسكرية التي تقكـ بيف دكلتيف أك أكثر، حيث شكمت تمؾ اخأحالؼ، كما زالت تشكؿ، دكران 

بدكرىا  عرفت، كلعؿ أبرز تمؾ اخأحالؼ التي ةالنظاـ العالمي خالؿ فترات طكيمبارزان في 

 حمؼ الناتك كحمؼ كارسك.لالسياسي إلى جانب الدكر العسكرم 

أف دكرىا في تنفيذ  فال بد مف اإلشارة إلى عيمانيةكفيما يتعمؽ بدكر القكات المسمحة ال

العسكرية لمقكات  ةأسباب؛ منيا أف طبيعة العقيد ةالسياسة الخارجية العيمانية محدكد، كذلؾ لعد

المسمحة العيمانية مصممة خأغراض دفاعية ترتبط بالدفاع عف أمف السمطنة كسيادتيا، كلـ 

المشاكؿ مع الغير ينبغي أف  تبنى عمى عقيدة قتالية ىجكمية، ككذلؾ إليماف السمطنة بأف حؿ

 .العسكريةالتفاكض كالحكار بعيدان عف استخداـ القكة يتـ عبر 

عضكيتيا في مناسبات عدة، منيا  ان كات المسمحة العيمانية حضكر كمع ذلؾ، فإف لمق

. ككذلؾ مف خالؿ 1991ضمف قكات درع الجزيرة، كمشاركتيا في حرب تحرير الككيت عاـ

مشاركتيا في التماريف العسكرية المشتركة مع القكات المسمحة لمعديد مف الدكؿ كالتي تقـك 

 لسياسة العيمانية مع تمؾ الدكؿ.بدكر ميـ في التعبير عف متانة العالقات ا

كفيما يخص أجيزة المخابرات، فأف أجيزة المخابرات العيمانية، أسكة بأجيزة المخابرات 

في العالـ، تيعد أحد المؤسسات التي تسيـ بشكؿ كبير في صناعة السياسة الخارجية العيمانية، 

كتزكيد متخذ القرار بيا، أنيا مف أىـ اخأجيزة المسؤكلة عف جمع المعمكمات، ف المعمكـ فم

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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ة: "أف السياسة الخارجية أثناء الحرب العالمية الثانية، كالمعركؼ بمكتب الخدمات االستراتيجي

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 

 (.258:1971الخارجية)مقمد،

مف المعمكـ أف كزارة الخارجية ىي اخأداة التنفيذية اخأكلى لسياسة بمدىا في وزارة الخارجية7   -2

المجاؿ الخارجي، كىي التي تمثؿ الدكلة في العالقات الدكلية، كيقع عمى عاتؽ كزير الخارجية 

تنفيذىا في الدكؿ التي يمارس فييا رئيس إدارة الشؤكف الخارجية نيابة عف رئيس الدكلة، أك 

 السياسة الخارجية كالعالقات الدكلية.الدكلة إدارة 

كييعد الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة عيماف ىك الرئيس اخأعمى 

لمممثميف الدبمكماسييف، كيتكلى مياـ عديدة بحسب قانكف السمكيف الدبمكماسي كالقنصمي، كمنيا 

مشركعات االتفاقيات العمؿ عمى تقكية الركابط بيف السمطنة كالدكؿ اخأخرل، كتحضير 

جراء المحادثات  كالمعاىدات الدكلية، كالعمؿ عمى المحافظة عمى الكثائؽ الدبمكماسية، كا 

 (.36:1996الدبمكماسية كالمؤتمرات كالزيارات كالمفاكضات)العبرم،

كتشكؿ كزارة الخارجية الكجو الكاضح لمسياسة الخارجية العيمانية في العالقات مع الدكؿ 

لتعبير عف التكجيات السياسية العيمانية، كمكاقفيا مف اخأحداث السياسية ي ااخأخرل، ف

اإلقميمية كالعالمية. كىي التي تمثؿ السمطنة في المحافؿ كالمؤتمرات السياسية كفي المنظمات 

 اإلقميمية كالدكلية.
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كيظير أف الدكر الذم تقـك بو كزارة الخارجية يعد اخأكثر كضكحان مف بيف المؤسسات 

رل ضمف منظكمة صنع السياسة الخارجية لمدكلة، كلعؿ ذلؾ يعكد لككف كزير الخارجية اخأخ

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 

الخارجية في صناعة السياسة الخارجية، فيي أداة لجمع المعمكمات كتزكيد متخذ القرار كزارة 

عانةأداة استشارية ميمة تك بيا،   متخذ القرار. سيـ في صناعة القرار السياسي، كا 

 يعد دكر الخبراء كالمستشاركف دكران أساسيان كميمان في صناعة السياسة الخبراء والمستشارون7 -3

تزكيد متخذ القرار السياسي باآلراء كالخبرات التي تعينو في  كيقع عمى عاتقيـ الخارجية لمدكؿ،

لمعالجة القضايا السياسية، كيحيط السمطاف في عيماف  المتاحة البدائؿ بيفاختيار اخأمثؿ مف 

 نفسو بعدد مف المستشاريف، الذيف يمتمككف الخبرة في المجاؿ السياسي كالعالقات الدكلية.

أف السياسة الخارجية يقكـ عمى صناعتيا عدد مف المؤسسات كاخأجيزة،  كيتضح مما سبؽ

كيتفاكت دكر كؿ منيا بحسب طبيعة النظاـ السياسي، كحتى في اخأنظمة التي يتعاظـ فييا دكر 

ينو في القائد السياسي في صناعة السياسة الخارجية، نجد أف ىناؾ عدد مف المؤسسات التي تع

 بصنع تمؾ السياسة. هتمؾ الميمة، كال يقكـ كحد

كالحاؿ كذلؾ بالنسبة لسمطنة عيماف، فعمى الرغـ مف أف السمطاف ىك القائد اخأكؿ لمسياسة 

الخارجية، باعتباره رئيس الدكلة كرئيس السمطة التنفيذية، كىك صاحب اإلسياـ اخأكبر في صياغة 

ية فييا تقكـ عمى عدة مالمح السياسة الخارجية العيمانية، إال أف عممية صنع السياسة الخارج

ؿ فيما بينيا منظكمة متكاممة، تسيـ بدرجات متفاكتة في إخراج السياسة تشكٌ  مؤسسات كأجيزة

 الخارجية بالصكرة النيائية.
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 المبحث الثالث

 أثر القائد السياسي في عممية صنع السياسة الخارجية الع مانية

السياسة الخارجية لبمده، كيتعاظـ ىذا يعد دكر القائد السياسي محكريان في رسـ كتكجيو 

ىي نتاج عمؿ عددو  ـ مف أف السياسة الخارجية خأم دكلةالدكر في بمداف العالـ الثالث، فعمى الرغ

قرار، كفي مف المؤسسات المسؤكلة عف صناعتيا، إال أف الدكر اخأكبر يقع عمى عاتؽ متخذ ال

ي تقع عمى عاتقو مسؤكلية اتخاذ القرارات التي يراىا ف الزعيـ أك القائد السياسبمداف العالـ الثالث فإ

 مناسبة لتحقيؽ أىداؼ السياسة العميا لبمده.

كىنا يجد الباحث أنو مف الضركرم التطرؽ إلى عممية اتخاذ القرار، كما يترتب عمييا مف 

مدل اختالفات، في المعنى كالتطبيؽ، عف عممية صنع القرار، كبالتالي يتسنى لنا معرفة إلى أم 

تخذىا، أك يمكف أف يتخذىا قرار كاتخاذه، مع القرارات التي اتتماىى ىذه العممية، أم عممية صنع ال

 السمطاف قابكس في استجابتو لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية لسمطنة عيماف.

 7معنى القرار والعوامل المؤثرة في اتخاذه 

يراد بمكغو أك تحقيقو، أك ىك تصكر غالبان ما يشار إلى القرار بأنو "تصكر مدرؾ لكضع ما 

مدرؾ لحالة مستقبمية يراد الكصكؿ إلييا. أما اتخاذ القرار فيقصد بو اختيار بديؿ محدد، أك قرار 

محدد، مف بيف بدائؿ كقرارات عدة متنافسة باعتباره اخأكثر قبكالن لتحقيؽ ىدؼ ما، أك أىداؼ 

 (.75:2010معينة")فيمي،

 التي المتاحة البدائؿ مف عدد مف بيف اخأنسب اختيار ىكالقرار فإذا كاف المقصكد باتخاذ 

 مف سمسمة أمامو تكضع القرار يتخذ مف أف يعني ال فإف ذلؾ ؛نتائجيا في اليقيف بعدـ تتسـ
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 القرار اتخاذ جكىر يككف كبذلؾ ،محدكدان  البدائؿ عدد يككف الخارجية السياسة في أنو إذ ؛البدائؿ

 مرتبط عممي أساس عمى إنما ،تجريدم أساس عمى ليس الممكنات مف عدد بيف االختيار ىك

 بيف مف معقكلة عمؿ صيغة إلى التكصؿ عمكمان  القرار باتخاذ يقصدعمى ىذا ك  .القائمة بالظركؼ

 غير نتائج حدكث تفادم أك بعينيا، أىداؼ تحقيؽ إلى ترمي القرارات كؿف ،متنافسة بدائؿ عدة

 (.249:1971)مقمد،فييا مرغكب

 السياسة الخارجية لبمده، أك الكحدة القرارية تكجيو في السياسي كعند الحديث عف دكر القائد

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( 

ة بينيما تتمثؿ في الرغـ مف أنيما عمميتاف مترابطتاف، إال أف ىناؾ جممة مف الفكارؽ الجكىريعمى ف

 (:78.77:2010ثالثة مستكيات كفقان لما يأتي)فيمي،

ضمف ىذا المستكل تختص عممية صنع القرار بآلية تككيف القرار المستوى الوظيفي7  .0

شكيمو. أما عممية اتخاذ كصياغتو، أك كظيفة اخأجيزة كالمؤسسات التي تسيـ في تككينو أك ت

 مو.رار كاختياره بعد تشكٌ نيا تختص بآلية انتقاء القالقرار فإ

كفيو تككف عمميو صنع القرار نتاج بنية مؤسساتية تعكس جيدان جماعيان  المستوى البنيوي7 .0

تشترؾ فيو أجيزة كمؤسسات عدة تسيـ كؿ منيا، بحسب اختصاصيا، في عممية صنع 

ى مجمكعة ضيقة مف اخأشخاص يتربعكف عمنيا تنحصر في لقرار. أما عممية اتخاذ القرار فإا

قمة السمطة. كغالبان تنحصر مسؤكلية اتخاذ قرار معيف مف ضمف مجمكعة مف القرارات، أك 

 ترجيح بديؿ محدد مف بيف مجمكعة بدائؿ بشخص كاحد ىك الزعيـ أك القائد السياسي.
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بقة عمى عممية اتخاذ كفي ىذا المستكل تككف عممية صنع القرار سا المستوى المرحمي7 .0

صنع القرار( تميد لمثانية )اتخاذ القرار(، كالعممية الثانية تعد امتدادان ف اخأكلى )القرار؛ إذ إ

 لألكلى كاستكماالن ليا.

اختيار بديؿ مف بيف عدة بدائؿ، بعدد مف المراحؿ  عممية كتمر عممية اتخاذ القرار، أك

 القرار الذم تـتنفيذ  إلى كصكالن  ،الذم يتطمب اتخاذ قرار حيالو حافزال نشأة بدءان مف المتسمسمة

 النحك عمى القرار اتخاذ عممية مراحؿ تحديد كيمكف. اختياره مف ضمف البدائؿ المتاحة

 :(476:1998)سميـ،اآلتي

 نقطة ؿيشكٌ  كلكنو القرار، صانع إدراؾ عف مستقمة مكضكعية ظاىرة فالحافز 7الحافز نشأة .0

 . القرار اتخاذ لعممية البداية

 يدرؾ لـ فما ،القرار اتخاذ عممية تبدأ لكي الحافز نشأة يكفي ال 7لمحافز القرار صانع إدراك  .0

 عمى تعتمد القرار اتخاذ عممية فأف ؛كعميو .تأثير أم لو يككف فمف الحافز ىذا القرار صانع

 عمى تعتمد كما ،إليو تصؿ التي المعمكمات كدقة الخارجي، لمحافز القرار صانع دراؾإ

 .عنو تنتج التي التيديدات أك القرار، لصانع الحافز ذلؾ يحمميا التي اخأىداؼ

 عف البحث عممية تبدأ الحافز إدراؾ مرحمة بعد 7الحافز عن المعمومات جمع مرحمة .0

 التيديدات أك الفرص أبعاد استيضاح ىك العممية ىذه مف كاليدؼ بو، المتعمقة المعمكمات

 .المعمكمات جمع في متخصصة كمؤسسات أجيزة بيا تقاكـ ميمة كىي ،الحافز خمقيا التي

 التخاذ كأساس كالمعمكمات لمحافز القرار صانع إدراؾ يكفي فال 7المعمومات تفسير مرحمة .1

 كاضحة صكرة إلى لمكصكؿ ببعضيا كربطيا كتقييميا المعمكمات تمؾ تفسير يتعيف بؿ القرار
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 أك المعمكمات تمؾ يقبؿ قد ذلؾ ضكء ففي القرار لمتخذ العقائدم الدكر يظير كىنا. متكاممة

 مجاالن  تدع ال بحيث الكضكح شديدة المعمكمات تكف مالـ صحيحة، كانت كلك حتى يرفضيا

 .الذاتي لمتصكر

 كالكصكؿ حكلو المعمكمات كجمع الحافز تحديد بعد المرحمة ىذه كتأتي 7القرار اتخاذ مرحمة .2

 بيف مف بديؿ اختيار يتـ إذ ؛القائمة أك المحتممة كالمخاطر المتاحة لمفرص صحيح تقييـ إلى

، مف خالؿ عممية عقالنية تكازف بيف المنافع المراد تحقيقيا، كالخسائر مطركحة بدائؿ عدة

 .التي يفترض تجنبيا، أك مف الممكف تكبدىا

ف عممية كالتفاعالت كتتـ في كسط عممي؛ فإ ككأم عممية تعتمد عمى عدد مف العناصر

امؿ تككف دافعان نحك انتقاء بديؿ معيف مف بيف البدائؿ اتخاذ القرار السياسي تتأثر بعدد مف العك 

 (:79.78:2010المتاحة، كيمكف إجماؿ ىذه العكامؿ المؤثرة في ثالثة أبعاد رئيسية)فيمي،

كتضـ مجمكعة القكل اإلقميمية  كمؤثراتيا، كضغكطيا كحقائقيا أبعادىا بكؿ :الخارجية البيئة .0

 زاد كمماكالدكلية المؤثرة، كالتي ليا عالقة بالمكقؼ الذم يراد اتخاذ قرار بشأنو. كالمالحظ أنو 

 صانع ماـأ المطركحة الخيارات كتناقصت التصرؼ مكانياتإ قمت الخارجية البيئة ضغط

كتعاظمت المنافع  راتالخيا فرص زادت الخارجية البيئة طك ضغ تقم كمما كبالعكس ،القرار

 .المراد تحقيقيا

 رثيا الفكرم كالحضارم،طيات المتعمقة بجغرافية الدكلة كا  كؿ المع تضـ 7الداخمية البيئة .0

 السياسي نظاميا تركيب طبيعة إلى إضافة االقتصادم، كتطكرىا نمكىا كدرجة سكانيا كعدد

 المصالح كجماعات السياسية كاخأحزاب المحمي العاـ كالرأم السياسية كفمسفتيا كأيدكلكجيتيا

 .القرار اتخاذ عممية عمى تؤثر العكامؿىذه  كؿف إذ إ فييا، القرار صنع كمؤسسات
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 كالعكامؿ الصفات تشمؿ التي السيككلكجية العكامؿ كىي :البعد الذاتي لمزعيم السياسي .0

إف إدراؾ القائد ، الشخصية كتركيبتو كالمشاعر كالمعتقدات القيـ مثؿ القرار، لمتخذ الشخصية

لى حد  السياسي لمحافز الخارجي الذم يتعامؿ معو، كيككف بصدد اتخاذ قرار بشأنو، يتأثر كا 

بعيد، بمنظكمة القيـ كالمعتقدات التي يحمميا كيؤمف بيا، ككذلؾ عكامؿ تنشئتو االجتماعية، 

نحيازه كتحزباتو كمستكل ثقافتو كخبرتو السياسية، كطبيعة أفكاره كتصكراتو المسبقة، كدرجة ا

ف القائد السياسي يتعامؿ مع معطيات البيئة الخارجية كفقان لطبيعة إكعمى ىذا ف الشخصية.

 كتجربتو التاريخية.  ،كعكامؿ بنائو النفسية كالثقافية ،مككنات شخصيتو الفكرية

 7الدور الفاعل لمسمطان قابوس في السياسة الخارجية الع مانية 

كانطالقان مف أىمية عامؿ الشخصية لمقائد السياسي بالنسبة لعممية اتخاذ القرار، نجد أف 

السياسية الخارجية لسمطنة عيماف ال يمكف تناكليا بأم حاؿ مف اخأحكاؿ بمعزؿ عف الدكر البارز 

 أم كجكدلمقائد السياسي الذم يتمثؿ في السمطاف قابكس بف سعيد، بؿ يكاد يككف مف االستحالة 

مكقؼ عيماني يتعمؽ بالسياسة الخارجية دكف أف يحمؿ قدران مف مالمح التأثر بعامؿ شخصية 

 السمطاف قابكس.

كبالنظر إلى طبيعة النظاـ السياسي في سمطنة عيماف يظير الدكر المحكرم الذم يضطمع 

ا بو السمطاف قابكس عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي، "فالسمطاف بال شؾ ىك السمطة العمي

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 

 .(22:1998)أبكدية،الذيف يخضعكف لمقانكف" 
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ة الخارجية يتجمى مف خالؿ تركيبتو كنظران لككف دكر القائد السياسي في رسـ السياس

السيككلكجية، كصفاتو الشخصية، كتنشئتو االجتماعية، كمنظكمة القيـ كالمعتقدات كالتصكرات 

ف دراسة مدل تأثير السمطاف قابكس عمى السياسة الخارجية لشخصية كما سبقت اإلشارة إليو، فإا

ثة أبعاد أساسية كىي: التنشئة االجتماعية، مانية، كالقرارات التي يتخذىا بشأنيا، تتجسد في ثالالعي 

 السياسة الخارجية. مجاؿ كالمزايا كالصفات الشخصية، كعقائد القائد السياسي في

 كلد السمطاف قابكس بمدينة صاللة في محافظة ظفار جنكب  7والسياسية أوًل7 التنشئة الجتماعية

بف الكحيد لمسمطاف سعيد بف كىك اال، 1940/ نكفمبر/ 18لمكافؽ ، ا1359/ شكاؿ/ 18عيماف في 

تيمكر، كييعد السمطاف الثاني عشر مف أسرة البكسعيد، كالثامف الذم ينحدر رأسان مف اإلماـ أحمد بف 

  .1744عاـ  في دكلة البكسعيداخأكؿ لمؤسس السعيد 

كقد تمقى السمطاف الشاب تعميمو االبتدائي في المدرسة السعيدية في صاللة، كما درس 

العربية كالعمكـ الدينية كالتاريخية عمى أيدم أساتذة متخصصيف تـ اختيارىـ مف قبؿ كالده.  المغة

حيث كاصؿ دراستو في إحدل المدارس الخاصة  المممكة المتحدةأرسمو كالده إلى  1958كفي عاـ 

باخأكاديمية العسكرية الممكية "سانت ىيرست"، حيث  1960لتحؽ بعدىا في عاـ كؾ"، افي "ساف

خرج منيا برتبة ى فييا عاميف، كىي المدة المقررة لمتدريب، درس خالليا العمكـ العسكرية كتأمض

لتحؽ بالفكج االسكتمندم المسمى بفكج الكاميركف المرابط في ألمانيا االتحادية "مالـز ثاف"، ثـ ا

 متحدةالمممكة الآنذاؾ لمدة ستة أشير مارس خالليا العمؿ العسكرم، بعدىا عاد مرة أخرل إلى 

حيث تمقى تدريبان في أسمكب اإلدارة في الحككمة المحمية ىناؾ. قاـ بعدىا بجكلة استطالعية في 

)كزارة اإلعالـ، 1964عدد مف الدكؿ استغرقت ثالثة أشير، عاد بعدىا إلى سمطنة عيماف في عاـ 

 (.1996/1996:76عيماف،
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ي تككيف شخصيتو حيث كيشير جاللة السمطاف قابكس إلى دكر التنشئة التي تالقيا ف

يقكؿ: "ىناؾ بالطبع الكثير مف المؤثرات التي تؤثر عمى الشاب كىك يتقدـ إلى مرحمة النضج، 

عظيـ اخأثر في  سة ديني كتاريخ كثقافة بالدم، لوكبالنسبة لحالتي كاف إصرار كالدم عمى درا

فدت مف التعميـ تكسيع مداركي ككعي بمسؤكلياتي تجاه شعبي كاإلنسانية عمكمان، ككذلؾ است

الغربي، كخضعت لحياة الجندية. كأخيران كاف لدم الفرصة مف االستفادة مف قراءة اخأفكار السياسية 

كالفمسفية لمعديد مف مفكرم العالـ المشيكريف... ككانت ميزتي عمى غيرم أني كاظبت طكاؿ عدة 

يف في العالـ، بالطبع في سنيف عمى قراءة المصنفات السياسية كالفمسفية لمكثير مف أبرز المفكر 

بعض الحاالت لـ أكف مكافقان عمى اخأفكار التي طرحكىا، إال أف عدـ المكافقة كانت بحد ذاتيا أمران 

 Middle Eastقيمان لتطكير آرائي الناجزة، كلالعتراؼ بضركرة مراعاة جميع جكانب القضية")

Policy/كالثقافية لمسمطاف قابكس، إضافة إلى (. كىكذا نجد أف الجكانب الفكرية 1995، إبريؿ

 إتقانو لمعمـ كالفف العسكرم، أىمتو ليككف قائدان سياسيان يمتمؾ الخبرة كالتجربة التاريخية.

 7كاف لمصفات الشخصية التي يتحمى بيا السمطاف قابكس أثر  ثانيًا7 المزايا والصفات الشخصية

خأىمية البالغة لممعرفة كاالطالع بالنسبة لمزعيـ بالغ في قيادتو لمسياسة الخارجية، فعمى الرغـ مف ا

ف تترجـ إلى كاقع مممكس مالـ تكف مستندةن إلى صفات سي، إال أف تمؾ المعرفة ال يمكف أالسيا

شخصية كبراعة في ترجمتيا إلى أرض الكاقع. كيمكف اإلشارة إلى أىـ تمؾ الصفات التي ساىمت 

 في تككينو كقائد سياسي عمى النحك اآلتي:

مف أبرز الصفات التي لقيت اىتمامان مف قبؿ الكتاب الذيف تناكلكا شخصية  الواقعية والتزان7 .0

ممف  الكثيرالسمطاف قابكس كانت صفة التكازف كالعقالنية، فقد كرد ىذا االنطباع في كتابات 

نو حاكـ ية، كمياراتو كقائد سياسي، كصؼ بأأشاركا لمتكازف كالحصافة في السياسة الخارج
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كلقد كانت الحكمة كالتعقؿ طريقة اتخاذ  كب كمفكر عصرم لسياسة حصيفة كمعتدلة.مكى

جانبو الجيد  ءف لكؿ شيإذ أدرؾ أ ة في دفعو إلى الكسطية؛قراراتو، كساىمت ىذه الحكم

 (.28:1998)أبكدية،كاآلخر الردمء، كأف عمى المرء أف يجد طريقان كسطان 

السمطاف قابكس، كالتي يتخذ منيا مبدأ في مجاؿ كتتضح ىذه الخاصية التي يتحمى بيا 

: "كعمى مستكل منطقتنا العربية، فقد 18/11/1982قكلو بتاريخ ، مف خالؿ العالقات الخارجية

نادينا في الماضي إلى اتباع سياسة التعقؿ، كدعكنا قادة المنطقة إلى فيـ حقيقة التكازنات بيف 

ثـ التعامؿ معيا بحكمة كاتزاف بما يحقؽ المصالح  القكل السياسية كاالقتصادية الدكلية، كمف

أحداث ىذا العاـ في الشرؽ اخأكسط صدؽ كصحة ما  تالحيكية لشعكب أمتنا العربية، كقد أثبت

 (.2010/2011:158دعكنا إليو")كزارة اإلعالـ، عيماف،

يعبر صراحةن، فيك ك  كضكحان  اـمف أكثر الحكٌ  بأنو يكصؼ السمطاف قابكسالصراحة والوضوح7  .0

"مكاقفو العمنية تنسجـ مع ما يؤمف بو  حيث ييشار إلى أفدكف مجاممة، ك  كضكحو بكؿ عف آرائ

و حديث بالغرؼ المغمقة كحديث آخر عف المشكمة نفسيا لمتصريحات دي، فميس لإليو كيدعك

الذم  تستحؽ التسجيؿ في عالمنا العربي عربية ظاىرة الرسمية كاخأحاديث العمنية. أليست ىذه

ع معظـ مآسيو إلى أف عديدان مف حكامو يعمنكف غالبان ماال يؤمنكف بو، كيؤمنكف غالبان بما ال ترج

 (.20/1/1985)جريدة اخأىراـ، القاىرة،؟ يعمنكنو

كعمى الرغـ مف المتاعب كالصعكبات التي قد تجمبيا الصراحة، في بعض اخأحياف، 

أف السمطاف قابكس يصر عمييا كصفة كخاصة فيما يتعمؽ بالمكاقؼ مف السياسة الخارجية، إال 

ر: "إذا كاف لي أصيمة، كمنياج عمؿ يتخذه خالؿ التعامؿ مع اآلخريف حيث يقكؿ في ىذا اإلطا

ف أقكؿ الحقيقة فأنني أقكؿ: إف طريقنا ىي طريؽ الصراحة، كىنا في جميع معامالتنا نتكخى أ
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لنا بعض المتاعب.. إف  أاٌل نمؼ كندكر، كأف نككف صريحيف، كلك أف ىذه الصراحة تجمب

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 

فة البالد الدبمكماسية التقميدية، كنقكؿ كممتنا بدكف أف نأخذ كنعطي فييا")صحي

 (.7/1/1987السعكدية،

القياـ بالكثير مف المياـ، فقائمة الميمات التي يتكالىا  السمطاف يقع عمى عاتؽالعمل الجاد7  .0

تعطي فكرة عف حجـ اخأعماؿ التي تقتضي قرارات يكمية منو، يقكؿ كزير ديكاف البالط 

السمطاني: "تكضع أماـ صاحب الجاللة كميات ىائمة مف الكثائؽ )مراسيـ، كأكامر، كأكراؽ 

لمسائؿ لمرة ثانية أك ثالثة. كما يميز جاللتو اعتماد، كشيادات تقميد الجكائز(، كيؤجؿ بعض ا

عطى اخأكلكية المطمكبة. كالالفت لكف إذا اقتضى اخأمر االستعجاؿ فيىك اتخاذ القرار المتزف، ك 

لمنظر أنو يؤشر عمى كؿ كاحدة منيا تقريبان)الكثائؽ(، حتى أنو يصحح اخأخطاء المغكية، كيرسـ 

تكضيحيا، كفي معظـ الحاالت يسجؿ السمطاف دكائر حكؿ الكممات غير المفيكمة كيطمب 

 (.314.313:2005تعميمات كأكامر عمى الرسائؿ، كتجرم متابعة التنفيذ")بميخانكؼ،

، فميس لو سكل العمؿ عمى ساعات العمؿ لدل جاللة السمطاف كانعكست ىذه الجدية

كنظران لترأسو مجمس في الساعة الثامنة مساءن،  إالالذم يبدأ الساعة التاسعة صباحان كال ينتيي 

كقت متأخر مف الميؿ، كقيؿ الكزراء فيك يعقد اجتماعات مستمرة مع الكزراء كالمستشاريف إلى 

نو أكثر ممكؾ العصر النادريف، حكيـ ككريـ كذك عـز ثابت كحيكم في أدائو فيو: "إ

 (.145:2007لعممو")السعيديف،
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مطاف بأنو يحمؿ العمؿ الذم يقكـ بو عمى كثيران ما ييشار إلى الس اإلشراف المباشر والمتابعة7 .1

كيشرؼ بنفسو عمى كؿ شيء، لدرجة كصؼ فييا  كيقكـ بو عمى الكجو اخأكمؿ، محمؿ الجد،

إذ يتجكؿ  ؛، كيفعؿ مثمما كاف يفعؿ ذلؾ البابا اخأسطكرم(الخامس كبييف أنو )سستكمف اخأكر 

ليالن متخفيان مف دكف حاشية لالطمئناف عمى كؿ شيء، كيقكـ السمطاف بزيارات مفاجئة ليرل 

 (.32:1998سير العمؿ بنفسو)أبكدية،

كقد أشار السمطاف قابكس إلى أىمية متابعة نتائج أم عمؿ عمى الرغـ مف أنو يجب أف 

: 3/11/1981االستشارم بتاريخ  يككف نتاج دراسة عميقة، عندما قاؿ مخاطبان أعضاء المجمس

"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 

 (.148: 2010فأننا نراقب كنرل النتائج")كزارة اإلعالـ، عيماف،

شخصية السمطاف صفة الذكؽ إلى جانب الذكاء، ككرركا  المتحدثكف عفذكر الذكاء والذوق7  .2

ذكر ىذه الصفة، كجاء مثالن في كصؼ شخصيتو: "صاحب شخصية قكية كذكاء نادر، كما أف 

مدح ذكقو في المعمار". ككرد عمى لساف آخر عف ىذه الصفة: "يعتبر السمطاف السمطاف يي 

 (.145:2007سياسي فيما يتعمؽ بالشؤكف الخارجية أكثر مف جيرانو")السعيديف،قابكس ذا ذكاء 

تناكلكا شخصية السمطاف برز التي أشار إلييا الكتاب الذيف اخأىي  كلعؿ ىذه الصفات

أسيمت بشكؿ كبير في تحديد مالمح ىكية الزعيـ السياسي العيماني. كىي بال شؾ قابكس، ك 

بيا، كمف االعتزاز بالديف اإلسالمي  عتمد عمى البيئة التي نشأينو المصفات نابعة مف صميـ تكك 

أفضؿ مف  الكاتب الركسي )سيرجي بميخانكؼ(مانية العربية. كقد يككف كالتاريخ كالحضارة العي 

"ما أف ترل السمطاف كتسمعو شخصيان حتى تدرؾ بمزيد مؿ صفات السمطاف قابكس عندما يقكؿ: جٍ يي 
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فيذه الشخصية المبدعة الالمعة تضفي عمى كؿ ما تمارسو صفة مف مف العمؽ طبيعة سياستو. 

ؽ. كجكالتو السنكية التي تشكؿ فصكالن رائعة لمتكاصؿ مع الشعب، كعممياتو اإلبداع النافذ الخاٌل 

لجمعيا بيف الخفة كالقدرة كالدقة كالجرأة، ككذلؾ  ؛الحربية الخاطفة التي تثير منتيى اإلعجاب

شة التي تجسد فاعمية الحدس الدبمكماسي في السياسة الخارجية، كؿ ذلؾ خطكاتو كمركنتو المدى

 (.312:2005)بميخانكؼ،يجسد طبيعة السمطاف الثرية التكاقة إلى الفعؿ كالعمؿ"

  7نطمؽ القائد السياسي العيماني مف اثالثًا7 عقائد القائد السياسي في مجال السياسة الخارجية

قميمي الخميجي كالعربي، اسة الخارجية، كخاصة في اإلطار اإلعقائد ثابتة خالؿ تعاطيو مع السي

التعرؼ عمى ىذه العقائد مف خالؿ المكاقؼ التي اتخذتيا السياسة الخارجية العيمانية اتجاه  كيمكف

العديد مف اخأحداث في المنطقة، كيمكف اإلشارة إلى أىـ تمؾ العقائد التي ركز عمييا القائد السياسي 

 : في مناسبات متعددة، فيما يأتي اف قابكس()السمط

يف الدكؿ المطمة نتبو السمطاف قابكس منذ كقت مبكر إلى ضركرة التعاكف با التعاون اإلقميمي7 -0

عمى مستكل العالـ، لذلؾ فقد  كذلؾ نظران لألىمية التي تحظى بيا ىذه المنطقة عمى الخميج؛

كقاعدة لمنطمؽ التعاكف  متينة سسكؿ اخأطراؼ نحك إيجاد أإلى تكحيد الجيكد مف قبؿ الد دعا

 بيدؼ تحقيؽ االستقرار كالتنمية في المنطقة.كافة في المجاالت 

كمف ىذا المنطمؽ، كبيذا الفيـ العميؽ الكاعي بحدكد الدكر كالمسؤكلية العيمانية، 

استضافت مسقط الدكرة الرابعة لمؤتمر كزراء خارجية الدكؿ الثماف المطمة عمى الخميج، بما فييا 

يراف، في  ، ككاف كزراء خارجية تمؾ الدكؿ قد اتفقكا عمى االجتماع 1976نكفمبر 25العراؽ كا 

في مسقط خالؿ مشاركتيـ في اجتماعات كزراء خارجية الدكؿ االسالمية في اسطنبكؿ منتصؼ 

 .1976عاـ 
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مانية الكاقعية المؤمنة بصيغة العمؿ كأماـ المؤتمر حدد السمطاف قابكس كجية النظر العي 

بحاجة إلى كضع أسس  حيث أكد عمى أف "منطقتنا ؛الجماعي لمحفاظ عمى اخأمف في الخميج

 كقاعدة لمنطمؽ التعاكف فيما بينيا في المجاالتكافة تفؽ عمييا اخأطراؼ المعنية متينة كصمبة ت

، بيدؼ االستقرار كتأميف أكبر قدر مف التنمية كالتطكر مف أجؿ رفاىية شعكبنا... أف كافة

ماف تؤكد عمى أىمية التفاىـ لمكصكؿ إلى صيغة متفؽ عمييا لمتعاكف بيف دكؿ عي سمطنة 

 (.105:2010منطقتنا")كزارة اإلعالـ، عيماف،

 بسببكزراء خارجية الدكؿ الثماف لـ يتمخض عف نتائج عممية، لجتماع ذلؾ اال كمع أف

بية السعكدية، كعدـ ؽ كالمممكة العر اإيراف كالعر  كؿ مف ركاسب الشؾ كالتنافس المتبادؿ بيف

رؤية اللألمف في الخميج؛ إال أف المؤتمر كشؼ بكضكح  التفاؽ عمى ماىية التيديد اخأساسيا

الدكؿ العربية  جميع كاستعدادىا لمعمؿ الجماعي لحفظ اخأمف في الخميج بالتعاكف مع ية،عيمانال

ىذه الرؤية سعت سمطنة عيماف باستمرار  في سياؽ(. ك 275.274:2010)المكافي،المطمة عميو

صيغة عمؿ مشتركة مع دكؿ الخميج، حتى أسفرت عف تأسيس مجمس التعاكف ل التكصؿإلى 

 .1981لدكؿ الخميج العربية في عاـ 

كتعتز سمطنة عيماف بالعمؿ الخميجي المشترؾ ضمف إطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج 

ف المجمس لو نمط كجكد، ناعة عندما يقكؿ: "أالق العربية، كيشير السمطاف قابكس إلى ىذه

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 

اء ىذا الدكر. كمع تجذر ثقافة كالتكامؿ االقتصادم كالصناعي، كأعتقد أنو مستمر في أد

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 

جريدة السياسة الككيتية، ستتباعد عف بعضيا في كقت تجتاح فيو العكلمة كؿ العالـ" )

11/2/2006.) 

كتظير نتيجة ىذا التكجو عمى أساس الحترام المتبادل7 كافة إقامة العالقات مع دول العالم   -0

كاضحةن مف قبؿ السمطاف قابكس، كذلؾ مف خالؿ حرصو عمى إقامة عالقات طبيعية مع دكؿ 

كضع السمطاف عمى عاتقة إخراج  1970فمنذ تكليو مقاليد الحكـ في السمطنة عاـ ، كافة العالـ

كانت عيماف قد استعادت  1971البالد مف حالة العزلة التي كانت تعانييا، ففي خريؼ عاـ 

سبتمبر أصبحت عضكان في جامعة الدكؿ العربية، كفي 29مكانتيا في اخأسرة الدكلية، ففي 

لدكلية ما عدا اليمف أكتكبر صارت عضكان في الجمعية العامة لألمـ المتحدة بإجماع اخأسرة ا7

إال ككاف التمثيؿ السياسي كالقنصمي لمسمطنة قد كصؿ إلى  1975الجنكبي. كلـ يأت عاـ 

 (.308:2013ثالثيف دكلة حكؿ العالـ)عرب،

كقد عبر السمطاف عف ىذا التكجو بعد إقامة عالقات دبمكماسية مع االتحاد السكفيتي، 

 السياسي ىي مف صميـ عقائد صانع القراركافة كأكضح أف إقامة العالقات مع دكؿ العالـ 

 العيماني، كلكف الرغبة في إقامة مثؿ تمؾ العالقات ليست عمى حساب االستقاللية في القرار

، بؿ يجب أف تقكـ كفي التكجو السياسي، التي تيعد سمة أساسية مف سمات السياسة العيمانية

: "نحف نريد أف 1985ر صحفي في عاـ خالؿ مؤتم عمى مبدأ االحتراـ المتبادؿ، عندما قاؿ

يجب أف تككف أكالن  ان نصادؽ كؿ شعكب العالـ كيككف لنا عالقات معيا، كلكف ىناؾ أسس

كاضحة لدل مف يريد أف يمد يده لنا، كىذه معركفة، كسياسة السمطنة الخارجية تقكـ عمى 

اف دائمان كأبدان تريد أف شؤكف الداخمية،.. كال شؾ أف عيمالاالحتراـ المتبادؿ كعدـ التدخؿ في 
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يككف ليا صداقة مع جميع شعكب العالـ، كأنا قمت في كقت مف اخأكقات أنني أريد أف أنظر 

إلى خارطة العالـ كال أجد بمدان ال تربطو صداقة بعيماف")مؤتمر صحفي لمسمطاف قابكس بتاريخ 

22/10/1985.) 

حرص السمطاف قابكس منذ تكليو مسؤكلية قيادة  القوى الدولية7 معالتوازن في العالقات   -0

عمى أساس مف الحرص عمى عدـ كافة القكل الدكلية السياسة العيمانية عمى إقامة العالقات مع 

كذلؾ بيدؼ تجنيب المنطقة تبعات االستقطاب  يؿ إلى طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر؛الم

 الى جانب أحدل اقطاب القكل في العالـ.

اردة رأل السمطاف قابكس أف كجكد قكة كاحدة كبيرة في المنطقة يشٌكؿ فخالؿ الحرب الب

ذا كاف لالتحاد السكفيتي كجكد كبير في المنطقة فإف ىذا ينشئ عدـ الحالة مف عدـ  تكازف، كا 

تكازف، كلذلؾ فقد أعطى السمطاف تسييالت لمكاليات المتحدة، حيث يقكؿ: "أنا أعتقد أف كجكد 

المنطقة كعدـ كجكد القكل اخأخرل ينشئ عدـ تكازف، كلما كجدنا أف  قكة مف القكل العظمى في

) جريدة تكاجد الركس بحد كبير في المنطقة، رأينا أف الكفة يجب أف ال تككف في جانب كاحد"

 (.11/1/1986الخميج، اإلمارات،

قتصر عمى منح تسييالت عسكرية ا 1980كىنا يجب اإلشارة إلى أف اتفاؽ عاـ 

تيديد مباشر ال يمكف  كجكد في حاؿذلؾ كية عند الحاجة كبمكافقة عيمانية، ك مريلمقكات اخأ

ماف كال تتيح لعيماف رده بمفردىا، كال تتضمف التسييالت منح أية قكاعد لمكاليات المتحدة في عي 

ليا كجكدان دائمان فييا. كقد كاف السمطاف قابكس كاضحان جدان في رفضو إقامة قكاعد عسكرية 

أرض عيماف، كما رفض تجكؿ الجنكد اخأجانب حكؿ المكاف عندما قاؿ: "أنا ال أمريكية عمى 

اؿ إلى قبكؿ ىذا اخأمر مف ناحية سياسية، كأنو مف حقيـ أف ال يتجكؿ أعتقد أف شعبي ميٌ 
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خرل كلكف ليس الجنكد. أنا لف فالسفينة قد تأتي في زيارة مرة أ الجنكد اخأجانب حكؿ المكاف،

إذا كاف لديؾ قكاعد فأنت نفسؾ قد أصبحت ىدفان لمكاجية الدكؿ  أسمح أبدان بقكاعد...

 (.90:1998)أبكدية،العظمى، كنحف ال نريد لبالدنا أف تصبح ساحة حرب لمدكؿ العظمى"

، حرصت 1985بعد إقامة العالقات الدبمكماسية مع االتحاد السكفيتي في عاـ حتى ك 

 القطبيف الشرقي مع التي تربطيا عمى االحتفاظ بقدر كبير مف التكازف في العالقات السمطنة

كذلؾ عمى  اخأمريكية، ةالمتمثؿ في االتحاد السكفيتي، كالغربي كالمتمثؿ في الكاليات المتحد

ؿ الداعـ اخأكبر لميمف الجنكبي، الذم شكٌ  ىك الرغـ مف أف االتحاد السكفيتي كاف قبؿ ذلؾ

ة المسمحمف خالؿ دعمو لحركة التمرد  العشريف فر قلا سبعينياتفي بداية  السمطنةعمى  ان خطر 

 في جباؿ ظفار.

كفي نياية ىذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىا أف السياسة الخارجية العيمانية 

معتمدة عمى ثكابت أساسية كمبادئ رئيسة تنطمؽ منيا في تعامميا مع الدكؿ اخأخرل، كعمى الرغـ 

الدكؿ التي تسعى لمتحرؾ  ؛حيافمصالح، التي تكاجييا في أغمب اخألمف الصعكبة في تحقيؽ ا

ؽ بيف الحفاظ عمى ف تكفٌ ية؛ إال أف سمطنة عيماف استطاعت أضمف ثكابت محددة في السياسة الدكل

ضكء تمؾ  كفيرسمتيا لنفسيا، ك قدر مف المصالح، كعدـ التفريط في الثكابت التي آمنت بيا 

الثكابت فقد تبمكرت مجمكعة مف المبادئ اخأساسية التي تمثؿ الخطكط العريضة التي تسير عمييا 

 السياسة العيمانية في المجاؿ الخارجي.

كيظير أف السياسة الخارجية العيمانية ىي نتاج عممية منيجية تعتمد عمى عدد مف 

لسياسة الخارجية، كلعؿ أبرز ىذه المؤسسات الرسمية كغير الرسمية المسؤكلة عف صناعة ا

المؤسسات تتمثؿ في:)رئيس الدكلة كىك السمطاف، كمجمس الكزراء، كمجمس عيماف، كالقكات 



127 
 

ف ىذه المؤسسات رات، ككزارة الخارجية، كالمستشاريف كالخبراء(. كبال شؾ فإالمسمحة كأجيزة المخاب

كف الجزء اخأكبر مف عممية صناعة تسيـ بدرجات متفاكتة في عممية صنع السياسية الخارجية، كل

لككنو رئيسان لمدكلة كرئيسان لمسمطة  ؛السياسة الخارجية العيمانية يقع عمى عاتؽ السمطاف قابكس

 التنفيذية، كالقائد اخأعمى لمقكات المسمحة.

كما أف لمقائد السياسي في سمطنة عيماف، كالمتمثؿ في السمطاف قابكس، بالغ اخأثر في 

الخارجية العيمانية، كالمتتبع لتمؾ السياسة في العديد مف المناسبات كالمكاقؼ التي تكجيو السياسة 

اتخذتيا إزاء الكثير مف القضايا في المنطقة، يجد أنيا تتسؽ مع التركيب الشخصي لمقائد السياسي، 

يئة فالصفات الشخصية لمقائد السياسي، كتنشئتو االجتماعية كالسياسية، باإلضافة إلى عقائده في ب

تكجيو السياسة الخارجية العيمانية، كذلؾ  في العمؿ في مجاؿ السياسية الخارجية، تسيـ بشكؿ كبير

 ما يظير مف خالؿ االمثمة العديدة التي تناكلتيا الدراسة.

كمما تقدـ، يخمص الباحث إلى أف السياسة الخارجية العيمانية بكؿ أبعادىا النظرية 

ف الثكابت التي تنطمؽ منيا السياسة اليكية السياسية العيمانية، فإ محكالتطبيقية تسيـ في تحديد مال

، كما أف مؤسسات الكطنيةعمى مككنات ىكيتيا  في اخأساس العيمانية في سمككيا الخارجي، معتمدة

صنع تمؾ السياسة تستميـ مف الخصكصية العيمانية طريؽ كمسار عمميا، كأخيران تظير العكامؿ 

ي العيماني كالتي ىي مالمح اليكية الشخصية لمسمطاف قابكس؛ كالتي الشخصية لمقائد السياس

 تنعكس بدكرىا في صياغة مالمح اليكية السياسية العيمانية بشكؿ عاـ.
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 الخامس الفصل

 مستويات تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية

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 

قضايا معينة أك أحداث أك تطكرات تمسيا مباشرةن أك تؤثر  حياؿعديدة تؤثر في تحديد تكجياتيا 

الحيا في البيئتيف اإلقميمية كالدكلية. كعمى الرغـ مف أف تأثير عامؿ اليكية، أسكة ببقية عمى مص

العكامؿ، غير ثابت في جميع الحاالت؛ إال أنو بال شؾ يعد عامالن مؤثران يظير تأثيره بدرجات 

 متفاكتة، في كؿ حالة بناءن عمى طبيعتيا.

مؿ اليكية دكران بارزان ضمف العكامؿ كتيعد سمطنة عيماف مف الدكؿ التي يشٌكؿ فييا عا

اخأخرل المؤثرة في تكجيو سياستيا الخارجية، كغالبان ما يجد المتتبع لمشأف السياسي العيماني أف 

السمطنة كانت حريصة خالؿ تعاطييا مع اخأحداث السياسية كالتطكرات المفصمية التي شيدتيا 

 ة العيمانية(.المنطقة عمى ما يمكف كصفو بمالمح )اليكية السياسي

كبيدؼ الكقكؼ عمى مستكل اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية 

لسمطنة عيماف عمى مختمؼ الساحات اإلقميمية كالدكلية، يسعى ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى 

 مستكيات تأثيره مف خالؿ المباحث الثالثة اآلتية:

 .تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى الخميجي المبحث األول7

 .المبحث الثاني7 تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى العربي

 .المبحث الثالث7 تأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى الدولي



129 
 

 المبحث األول

 ر عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى الخميجيتأثي

تيعد الساحة الخميجية اخأكثر حضكران بالنسبة لمسياسة الخارجية العيمانية، نظران لما ليا مف 

تأثير كتأثر متبادؿ مباشر كمستمر في تكجيات السياسة الخارجية العيمانية، كالذم ال يقتصر عمى 

ي لمسياسة، بؿ يمتد إلى المستكل الداخمي كذلؾ. كمف ىنا يمكف اعتبار الساحة المستكل الخارج

 الخميجية مجاالن خصبان لمباحثيف في مجاؿ السياسة الخارجية العيمانية كالميتميف بيا.

ف العالقة المثمى مع الدكؿ المطمة عمى أ إلى ،منذ كقت مبكرك  كقد تنبيت سمطنة عيماف،

لذلؾ فقد سعت إلى إيجاد أرضية  تقكـ عمى الصداقة كالتعاكف،الخميج العربي ىي تمؾ التي 

مشتركة لمعمؿ الجماعي فيما بينيا؛ نظران لألىمية التي تحظى بيا ىذه المنطقة عمى مستكل العالـ، 

كما سعت إلى تكحيد الجيكد بيف الدكؿ اخأطراؼ إليجاد أسس مشتركة بينيا، لتككف قاعدة لمنطمؽ 

 بيدؼ تحقيؽ االستقرار كالتنمية في المنطقة.كافة ت المجاالتعاكف يشمؿ 

كمف ىذا المنطمؽ، كبيذا الفيـ العميؽ كالكاعي بحدكد الدكر كالمسؤكلية العيمانية، 

 تضـالتي لدكؿ المطمة عمى الخميج العربي، استضافت مسقط الدكرة الرابعة لمؤتمر كزراء خارجية ا

العربية السعكدية، كدكلة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى سمطنة عيماف، كالن مف المممكة 

كدكلة الككيت، كدكلة قطر، كمممكة البحريف، كجميكرية العراؽ، كالجميكرية اإلسالمية اإليرانية، 

قد اتفقكا عمى االجتماع في  يدكؿ الثمانال، ككاف كزراء خارجية تمؾ 1976نكفمبر 25كذلؾ بتاريخ 

كزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية المنعقدة في اسطنبكؿ  مسقط خالؿ مشاركتيـ في اجتماعات

 .1976منتصؼ عاـ 
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كقد أكضح السمطاف قابكس أماـ المؤتمر كجية النظر العيمانية المؤمنة بصيغة العمؿ 

الجماعي لمحفاظ عمى اخأمف التعاكف في الخميج العربي، حيث أكد عمى أف "منطقتنا بحاجة إلى 

كقاعدة لمنطمؽ التعاكف فيما بينيا في كافة اخأطراؼ المعنية يا كضع أسس متينة كصمبة يتفؽ عمي

، بيدؼ االستقرار كتأميف أكبر قدر مف التنمية كالتطكر مف أجؿ رفاىية شعكبنا... كافة المجاالت

أف سمطنة عيماف تؤكد عمى أىمية التفاىـ لمكصكؿ إلى صيغة متفؽ عمييا لمتعاكف بيف دكؿ 

حككمة كشعبان أف تشيد منطقتنا استقراران كأمنان دائميف يميداف ليا منطقتنا، كييـ سمطنة عيماف 

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 

جتماعيان كثقافيان حتى يسكد اخأمف كاالستقرار كالرخاء")كزارة اإلعالـ، اقتصاديان كا

 (.105:2010،106عيماف،

المشاركة لـ يتمخض عف نتائج  يكمع أف ذلؾ االجتماع لكزراء خارجية الدكؿ الثمان

ؽ كالمممكة العربية اعممية، خاصة في ظؿ ركاسب الشؾ كالتنافس المتبادؿ بيف إيراف كالعر 

السعكدية، كعدـ االتفاؽ عمى تعريؼ ما التيديد الرئيسي لألمف في الخميج العربي؛ إال أف المؤتمر 

 جميعرؤية عيماف كاستعدادىا لمعمؿ الجماعي لحفظ اخأمف في الخميج بالتعاكف مع كشؼ بكضكح 

يراف)المكافي، (. كضمف ىذه الرؤية، سعت سمطنة 275.274:2010الدكؿ العربية المطمة عميو كا 

عيماف باستمرار إلى إيجاد صيغة عمؿ مشتركة مع دكؿ الخميج، حتى تـ االتفاؽ كالتكقيع باخأحرؼ 

النظاـ اخأساسي لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية في مسقط خالؿ اجتماع كزراء اخأكلى عمى 

، كاإلعالف عف تأسيس مجمس التعاكف لدكؿ الخميج 1981خارجية الدكؿ اخأعضاء في مارس

 .1981مايك عاـ 25العربية خالؿ القمة الخميجية في أبكظبي بتاريخ 
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ؿ إلى صيغة تفاىـ بيف الدكؿ الخميجية، كتجدر اإلشارة إلى أف سعي سمطنة عيماف لمكصك 

إنشاء مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، كاف ييدؼ في بممت بالنجاح في نياية المطاؼ كالتي تك

المقاـ اخأكؿ إلى إيجاد كياف يحفظ اخأمف في المنطقة، كلكف ال يقتصر ذلؾ عمى المعنى التقميدم 

لرغـ مف أىميتيا، كلكف يتعداه إلى المعنى اخأكسع لألمف القكة العسكرية، عمى ابلألمف المتمثؿ 

 الذم يشمؿ اخأمف االقتصادم، كاالجتماعي، كالثقافي... إلخ.

كعمى الرغـ مف اعتزاز سمطنة عيماف باالنتماء الخميجي، كبعضكيتيا في مجمس التعاكف 

اخأىداؼ بمة المشٌكمة لو، ك لدكؿ الخميج العربية؛ إال أنيا ترل أف التعاكف يجب أف يمتـز باخأطر العا

ف حيث نظرتو المنكط بيا دكف التدخؿ في الشؤكف الداخمية التي تكلدت عف رغبات الشعب، م

فالتعايش مع اآلخر، أك التعاكف معو، كفؽ منظكر جاللة السمطاف قابكس ال يعني االستالب  لذاتو؛

مانية التي تؤمف جية العي أك التنازؿ عف خصكصية الذات. كىي سمة أساسية تميز السياسة الخار 

(. كقد أشار السمطاف قابكس إلى مسألة الحفاظ عمى 96:2015كدىا دائمان)البميؾ،ؤ بمبدأ الذات كت

عاكف تجذر في المنطقة، إلى خصكصية كؿ دكلة عضك في مجمس التعاكف عندما قاؿ: "مجمس الت

ى كؿ بمد عضك أف ف المجمس لو نمط كجكد كمرئيات كاتفاقات، ككؿ ما ىنالؾ أف عمجانب أ

يحافظ عمى خصكصياتو تحت جناحو، كعمى سيادتو، حتى يحقؽ ربطان مشتركان لمصالح 

 (.11/2/2006المنطقة")جريدة السياسة الككيتية، 

كانطالقان مف ىذه الرؤية يمكف تفسير بعض مكاقؼ السياسة العيمانية إزاء عدد مف اخأحداث 

نطقة الخميج، كالتي يمكف اعتبارىا محطات ميمة في كالتطكرات كالقضايا السياسية عمى مستكل م

تفسير سياستيا الخارجية، اعتمادان عمى خصكصيتيا، كبما يتفؽ مع مبادئيا اخأساسية، كال يتعارض 

 مع الثكابت التي بينيت عمييا السياسة الخارجية العيمانية. كمف أىـ تمؾ المحطات:
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حدل أبرز اخأزمات السياسية التي أدل إلى إ كييعد الحدث الذم 06617 الغزو العراقي لمكويت -1

عصفت بالساحة العربية عامة كالساحة الخميجية عمى كجو الخصكص، فقد كاف صبيحة 

عندما اجتاحت القكات العراقية الككيت بمثابة صدمة، ليس  1990الثاني مف أغسطس عاـ 

يف لمعراؽ لثماف سنكات لمكثير مف العرب فقط، بؿ لدكؿ الخميج أيضان، التي كانت أكبر الداعم

 .1988-1980خالؿ الحرب العراقية اإليرانية خالؿ الفترة مف 

كقد شٌكمت ىذه الحادثة تحديان صعبان لسمطنة عيماف، فقد تبنت دائمان مبدأ عدـ التدخؿ 

في النزاعات بيف الدكؿ العربية إال في حاؿ بذؿ المساعي الحميدة أمالن في حؿ الخالفات 

كفي الخالؼ الذم نشأ بيف العراؽ كالككيت حكؿ استخداـ حقكؿ نفط مشتركة  بالطرؽ السممية.

فإف عيماف ظمت بعيدة  غراؽ سكؽ النفط بمزيد مف اإلنتاج؛بينيما، كاتيامات عراقية لمككيت بإ

عف ىذا النزاع، خاصة كأف العالقات العراقية الككيتية ذات تشعبات كمستكيات عديدة بيف 

 (299:2010الدكلتيف كالشعبيف الشقيقيف)المكافي،

التي أظيرت فييا السياسة  القضاياأحد أبرز  كيمكف اعتبار حرب الخميج الثانية 

، في ظؿ انقساـ المكاقؼ العربية بيف معارض لمعراؽ تزافاالالخارجية العيمانية درجة عالية مف 

السنكية  كزاد مف المسؤكلية العيمانية أف الغزك جاء خالؿ ترؤس السمطنة لمدكرةكمؤيد لو، 

يج العربية، فقد أبقت عيماف جميع القنكات مفتكحة مع كؿ الدكؿ لمجمس التعاكف لدكؿ الخم

مؾ التي لـ تتخذ مكقفان حاسمان مف الغزك. ككانت العربية سكاءن التي ساندت العراؽ، أك ت

خالصة الجيد العيماني المتكازف أنو أثمر عف بمكرة مجمكعة مف اخأفكار المحددة لمكيفية التي 

يمكف أف تحقؽ حالن سمميان، كىي أفكار ال تخرج عف مضمكف القرارات الدكلية، كلكنيا 

 (.107:2015بميؾ،تستجيب في الكقت نفسو لبعض المطالب العراقية)ال
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كمنذ بداية اخأزمة، دعت سمطنة عيماف إلى إيجاد حؿ سممي ليا يقكـ عمى القرارات 

، عندما قاؿ: 18/11/1990الدكلية، كذلؾ ما أكد عميو السمطاف قابكس في خطاب لو بتاريخ

ش "إننا نؤكد اليـك مف جديد عمى االستمرار في سياستنا التي تقكـ عمى اإليماف بمبادئ التعاي

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 بٌناء عمى الساحة 

بالطرؽ الدكلية، كندعك باستمرار إلى حؿ جميع القضايا كالمشكالت التي تنشأ بيف الدكؿ 

فإننا نؤكد عمى ضركرة التكصؿ إلى حؿ سممي خأزمة الخميج يقـك  السممية، كمف ىذا المنطمؽ؛

عمى القرارات الدكلية، كيعيد إلى دكلة الككيت سمطتيا الشرعية")كزارة اإلعالـ، 

 (.278:2010،279عيماف،

براز  كىنا تجدر اإلشارة، إلى أنو كعمى الرغـ مف كقكؼ سمطنة عيماف مع الككيت كا 

ضركرة عكدة السمطة الشرعية راقي عدكانان يجب التراجع عنو، ك تأييدىا ليا، كاعتبار الغزك الع

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 

بعد غزك الككيت، ثـ  6/8/1990صداـ حسيف حامالن رسالة منو إلى جاللة السمطاف يكـ 

، كمف خالؿ مسقط أيضان 15/8/1990أرسؿ صداـ رسالة أخرل إلى السمطاف قابكس يكـ 

الطمب منو االنسحاب مف الككيت كنقؿ كجيات نظر عربية كدكلية جرل الحكار مع العراؽ ك 

 (.300:2010إلى العراؽ")المكافي،
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لى جانب الحراؾ الدبمكماسي الذم حافظت عميو سمطنة عيماف باعتباره الخيار  كا 

اخأكؿ، كدعكتيا إلى الحكار السممي بيف أطراؼ النزاع في سبيؿ حؿ اخأزمة الخميجية، فقد 

لعسكرم في حرب تحرير الككيت في إطار قكات درع الجزيرة، كذلؾ كفاءن شاركت بالجيد ا

اتجاه الككيت، باعتبارىا عضكان في منظكمة مجمس التعاكف لدكؿ الخميج  امنيا بالتزاماتي

 العربية، في الكقت الذم لـ تقطع فيو عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ.

، ظمت السياسة الخارجية العيمانية كبعد نياية حرب الخميج الثانية كتحرير الككيت

معارضة لمحصار الذم تعرضت لو العراؽ منذ مطمع التسعينيات في القرف الماضي، رغـ 

تأييدىا لقرارات مجمس اخأمف الدكلي. كحرصت عمى امتداد سنكات الحصار، التي طالت 

مف خالؿ الشعب العراقي عمى العمؿ بكؿ السبؿ مف أجؿ رفع الحصار عنو كتخفيؼ معاناتو 

، عندما كانت عضكان في 1996برنامج النفط مقابؿ الغذاء الذم أسيمت في إصداره في 

مجمس اخأمف الدكلي، كبذلؾ سمكت السياسة العيمانية مكقفان يتسـ بالحكمة كالتعقؿ كمراعاة 

مصمحة جميع الدكؿ كعدـ االنحياز إلى دكلة بعينيا. كقد أثبتت التطكرات الالحقة سالمة 

 (.389:2007)بكتشيش،في المجاؿ الخارجي ت العيمانيةالتكجيا

كيرل الباحث أنو يمكف مف خالؿ النظر إلى الطريقة التي تعاممت مف خالليا السياسة 

كحتى  1990العيمانية مع اخأزمة، المتمثمة في الغزك العراقي لمككيت منذ بداية أغسطس 

الحظات يظير مف خالليا أثر ، التكصؿ إلى عدة م1991تحرير الككيت في نياية فبراير 

الخصكصية التي اتسمت بيا السياسة الخارجية العيمانية كاستقالليتيا في تعاطييا مع اخأزمة، 

 ة:تيؿ تمؾ المالحظات في النقاط اآلكيمكف إجما
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أعمنت سمطنة عيماف كقكفيا مع دكلة الككيت، كدعمت حقيا في استرجاع سيادتيا  .أ 

 زك العراقي عدكانان يجب التراجع عنو.كسمطتيا الشرعية، كاعتبرت الغ

دعت إلى ضركرة حؿ اخأزمة بيف البمديف العربييف عبر الحكار كمف خالؿ الطرؽ  .ب 

 السممية، ككفقان لألعراؼ كالقرارات الدكلية.

شاركت بالجيد العسكرم في حرب تحرير الككيت ضمف قكات درع الجزيرة، التابعة  .ج 

  لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية.

حافظت عمى عالقاتيا الدبمكماسية مع العراؽ أثناء فترة اخأزمة، ككانت ىي الدكلة  .د 

اء العديد مف مكنيا مف إجر  اخأمر الذمالخميجية الكحيدة التي لـ تقطع العالقات معو، 

 طراؼ اخأزمة سعيان إليجاد حؿ سممي ليا.االتصاالت مع جميع أ

الخميج الثانية، كساىمت في عارضت الحصار الذم فيرض عمى العراؽ بعد حرب  .ه 

 التخفيؼ مف معاناة الشعب العراقي مف خالؿ إسياميا في برنامج النفط مقابؿ الغذاء.

جاءت متسقة  تيا سمطنة عيماف خالؿ ىذه اخأزمةكبال شؾ فإف اإلجراءات التي اتبع

ي تحتـ عمييا مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية العيمانية، كالنابعة مف ىكيتيا العربية الت

السعي إلى إيجاد حؿ سممي لمنزاع بيف الدكلتيف العربيتيف عف طريؽ الحكار، كاحتراـ القكانيف 

باإلضافة إلى القدرة العالية عمى المكازنة بيف مشاركة القكات العيمانية في  ،كاخأعراؼ الدكلية

يجية الكحيدة التي حرب تحرير الككيت في الكقت الذم كانت فيو سمطنة عيماف ىي الدكلة الخم

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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يعتبر المكقؼ العيماني مف الدعكة  01007 الدعوة إلى إنشاء التحاد الخميجيالموقف من  -2

اد الخميجي أحد أىـ المحطات التي ظير فييا االختالؼ في كجيات النظر إلى إنشاء االتح

حيث عبرت سمطنة عيماف بشكؿ كاضح، كبخالؼ  سمطنة كعدد مف دكؿ الخميج اخأخرل؛بيف ال

العادة التي كانت تتبعيا في التعبير عف القضايا الخالفية، عف مكقفيا مف إنشاء االتحاد 

 ؿ عف الشؤكف الخارجية، يكسؼ بف عمكم.الخميجي عمى لساف كزيرىا المسؤك 

كتعكد بداية الدعكة إلنشاء االتحاد الخميجي، بيف الدكؿ اخأعضاء في مجمس التعاكف، 

، عندما خاطب الممؾ الراحؿ عبداهلل بف عبدالعزيز، ممؾ 2011ديسمبر  19إلى تاريخ 

الثيف لممجمس اخأعمى المممكة العربية السعكدية، خالؿ افتتاح اجتماعات الدكرة الثانية كالث

في الرياض، زعماء دكؿ المجمس بقكلو: "لقد  المنعقدةلمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، 

كتفينا. كمف يفعؿ ذلؾ فسيجد نفسو جارب أال نقؼ عند كاقعنا، كنقكؿ اعٌممنا التاريخ كعٌممتنا الت

إلى مرحمة االتحاد في  في آخر القافمة... لذلؾ أطمب منكـ اليكـ أف نتجاكز مرحمة التعاكف

 .(6:2014كياف كاحد يحقؽ الخير كيدفع الشر")بف صقر،

كقد أبدت سمطنة عيماف معارضتيا العمنية لفكرة االتحاد، كذلؾ خالؿ منتدل اخأمف 

، في تصريح 2013ديسمبر  7اإلقميمي الذم عقد في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 

الخارجية )يكسؼ بف عمكم( عندما قاؿ: "نحف لسنا مع االتحاد لمكزير المسؤكؿ عف الشؤكف 

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 

فمكقؼ عيماف في ىذا اإلطار كاضح" )صحيفة كسنتعامؿ معو، لكننا لف نككف طرفان فيو. 

 (.8/12/2013الكسط البحرينية،
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كمف المؤكد أف ما أثار المفاجأة ليس الرفض العيماني لفكرة االتحاد، بقدر الصدمة مف 

حدة الطرح العيماني ىذه المرة، كتيديدىا باالنسحاب إذا اتجيت دكؿ الخميج العربية اخأخرل 

عارضت مكضكع العممة الخميجية المكحدة سابقان، كىذا اخأمر لـ يكف  إلى االتحاد، فالسمطنة قد

معيكدان مف الدبمكماسية العيمانية التي اتسمت باليدكء في تعاطييا مع السياسة الخارجية. كلعؿ 

ىذه الحدة تتناسب مع جدية طرح المشركع ىذه المرة، حيث آثرت عيماف أف تككف حازمة في 

مكف اخأطراؼ اخأخرل مف إعادة التقييـ المشركع في ضكئو، كربما التعبير عف مكقفيا حتى تت

، 2011يككف اإلصرار عمى إعادة طرح المشركع، رغـ تعبير عيماف عف رفضو في عاـ 

 جعميا تشعر أف صكتيا لـ يكف مسمكعان في المرة اخأكلى.

عمى كعند محاكلة فيـ المكقؼ العيماني مف مشركع االتحاد الخميجي البد مف الكقكؼ 

 عدد مف اخأسباب التي تقؼ خمؼ ىذا القرار، كلعؿ أبرزىا:

السياسة الخارجية العيمانية كانت دائمان مبنية عمى النأم بالنفس عف الصراعات الدكلية  .أ 

كاإلقميمية، كتجنب الصراعات التي ال تعنييا، كعدـ التدخؿ في شؤكف اخأخريف، كاإليماف 

بسيكلة مع السياسة الخارجية  يتماىىال يمكف أف بالحكار كالحمكؿ السممية، كىذا النيج 

لدكؿ خميجية أخرل، التي ال يمكف التكفيؽ بيف اختالفاتيا الجكىرية في ىذا الصدد. فعيماف 

ال يمكف أف تسمح بجرىا إلى الصراعات اإلقميمية بدعكل الكحدة الخميجية، كاخأمف 

مكقفان حذران مف الممفات الخميجي المشترؾ. فعمى سبيؿ المثاؿ، اتخذت سمطنة عيماف 

المصرم، كالسكرم، كالميبي، في الكقت الذم تدخمت فيو كؿ مف السعكدية، كقطر، 

كاإلمارات لمضغط كالتأثير عمى أطراؼ النزاع في تمؾ الدكؿ، كؿه بما يرل أنو يحقؽ غاياتو 

 .(6:2014كيخدـ مصالحو)سعيد،
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االتحاد في تمؾ الفترة ىك محاكلة  ترل السمطنة أف السبب اخأكؿ الذم يقؼ كراء طرح فكرة .ب 

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، 

ف الشؤكف عبر عنو الكزير المسؤكؿ ع مكىك اخأمر الذ كفي حقيقتو لمكاجية إيراف.

الخارجية في سمطنة عيماف عندما قاؿ: "إذا كانت ىناؾ ترتيبات أخرل أك جديدة لدكؿ 

الخميج، نتيجة الصراعات المكجكدة أك المستقبمية، فنحف لسنا طرفان فييا، كلف نككف طرفان 

في داخؿ مجمس  ناإن .... ينبغي عمينا أف ننأل عف الصراعات اإلقميمية كالدكلية..فييا

ف كخارجو، نعتقد أف القكة ال تعني بالضركرة أف يتعسكر الناس مف أجؿ الدخكؿ في التعاك 

 (.8/12/2013صراعات")صحيفة الحياة، لندف،

ف اتفقت مع دكؿ الخميج اخأخرل حكؿ التيديد اإليراني إال أنيا ال تتفؽ مع  ؛كعيماف كا 

أف التعامؿ اخأمثؿ ىك اخأسمكب الذم تنتيجو تمؾ الدكؿ في التعامؿ مع ىذا التيديد، كترل 

بقاء قنكات التكاصؿ مفتكحة مع جميع اخأطراؼ ىي  الحفاظ عمى عالقات جيدة مع إيراف، كا 

 الكسيمة التي يمكف مف خالليا احتكاء ىذا التيديد كتحييده.

)نائب اخأميف العاـ السابؽ لمشؤكف السياسية  ترل عيماف، كما يعبر عف ذلؾ سيؼ المسكرم .ج 

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 

بقيا مشكار طكيؿ ييدؼ إلى ، كأف يسكافة المجاالتلمنظكمة متكاممة مف التعاكف في 

مة السياسات المالية كاالقتصادية كاالجتماعية، كالترتيبات السياسية كالدستكرية بيف ءمكا

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 

 .(7:2014المشترؾ")سعيد،

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 

اث اإلطار االقتصادم... كالسبب أننا كنا دائمان نترؾ اخأمر لممستقبؿ، كعندما تتسارع اخأحد

 (.8/12/2013)صحيفة الحياة لندف،نبدأ في بحث أنكاع كأنماط العمؿ المشترؾ"

الخالفات المتزايدة بيف الدكؿ اخأعضاء في مجمس التعاكف حكؿ عدد مف الممفات الداخمية،  .د 

كالقضايا اإلقميمية، كالتي تجعؿ مف الصعب تصكر قياـ اتحاد كنجاحو؛ كأبرز مثاؿ عمى 

الدكؿ اخأعضاء في تدخالتيا في الممفيف المصرم كالميبي، كما  ذلؾ تعارض التكجيات بيف

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.

كقيت لالنتقاؿ إلى االتحاد، كما يدلؿ عمى كجية النظر العيمانية في عدـ مناسبة الت

إلى الحؿ، ىك أف تمؾ الخالفات  كأف الخالفات بيف الدكؿ الخميجية ال بد أف تجد سبيالن 

تفاقمت، كظيرت في أبرز صكرىا خالؿ أزمة سحب سفراء كؿ مف المممكة العربية 

، 2014السعكدية، كدكلة اإلمارات العربية المتحدة، كمممكة البحريف مف قطر في مارس 

بعد ثالثة أشير فقط مف المكقؼ العيماني، كىك اخأمر الذم تطكر إلى قطيعة كاممة بيف 

 .2017الدكؿ الثالث كقطر في شير يكنيك مف عاـ 
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الخشية العيمانية مف النفكذ السعكدم عمى سيادتيا كقراراتيا، فميس مف المستبعد أف تككف  .ه 

المضطربة، بما في ذلؾ اندالع ما  القيادة السعكدية قد فكرت في تكظيؼ الظركؼ اإلقميمية

الثكرات، كاحتماالت المزيد مف التدخؿ اإليراني في الشأف الخميجي كالعربي، كي بيسمى 

تدفع دكؿ الخميج الصغيرة الشريكة معيا في مجمس التعاكف نحك مزيد مف التنسيؽ 

أقرب السياسي، كاخأمني، كالعسكرم، تحت القيادة السعكدية المباشرة. كال شؾ في أف 

الطرؽ إلى ذلؾ ىك الدعكة إلى االتحاد الخميجي، الذم ىك اتحاد سياسي ككنفدرالي يعطي 

الرياض دكران 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 

رالي. كربما كاف صانع القرار في الرياض يفكر بمثؿ ىذا التفكير، بالمصمحة الذاتية الككنفد

الخاصة لتعزيز مكقع المممكة كترسيخو، بحسبانيا الشقيقة الكبرل ضمف البيت الخميجي. 

كليس بمستبعد أف يككف ىاجس الييمنة السعكدية ىك الذم دفع بسمطنة عيماف إلى إعالف 

تحاد الخميجي، كربما ىك أيضان الذم دفع دكالن خميجية أخرل، رفضيا التاـ لمشركع اال

 .(9:2014كاإلمارات، إلى الترحيب بو، كلكف بتردد كاضح)عبداهلل،

في الحفاظ عمى ىكيتيا، كالحرص  كرغبة عيمافكلعؿ التخكؼ مف الييمنة السعكدية، 

خأكثر عمى السمات اخأساسية الخاصة بيا في مجاؿ السياسة الخارجية، ىك الدافع ا

في رفض فكرة االتحاد، خأف االنضماـ إليو بال شؾ يعني تبني مسمطنة لحساسية بالنسبة 

اليكية الخميجية الجديدة، عكضان عف اليكية العيمانية، كالتي ستككف لمسعكدية الييمنة 

اخأخرل في منظكمة مجمس  دكؿالاخأكيدة عمييا لككنيا الدكلة اخأكبر كاخأكثر نفكذان بيف 

 الخميج العربية. عاكف لدكؿالت
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الجدير بالذكر، أف المكقؼ العيماني، كما سبقت اإلشارة، ال يعارض إنشاء االتحاد 

الخميجي، بؿ يرفض أف يككف جزءان منو، كذلؾ ما عبر عنو يكسؼ بف عمكم، الكزير المسؤكؿ 

قاؿ: دنية عندما عف الشؤكف الخارجية في سمطنة عيماف، في تصريح لصحيفة الحياة المن

كليس سمبي، خأننا ال نمنع االتحاد، مع أف في إمكاننا أف نمنعو، خأف قرارات  "مكقفنا إيجابي

مجمس التعاكف يتـ تبنييا باإلجماع...إذا أقامكا االتحاد، لف نككف عضكان فيو، كلف نككف جزءان 

 (.8/12/2013")صحيفة الحياة لندف،منو

لعيماني مف فكرة االتحاد الخميجي ىك كمما تجدر اإلشارة إليو كذلؾ، أف المكقؼ ا

مكقؼ ثابت لدل صانع القرار العيماني كليس جديدان، فقد عبر السمطاف قابكس عف الرؤية 

عندما قاؿ: "الرؤية العيمانية ىي  1986العيمانية لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية في عاـ 

نما يتطكر بعد ذلؾ إلى شيء اسمو االسـ نفسو لممجمس، المجمس ىك لمتعاكف كليس اتحادان.. إ

 (.96:2015")البميؾ،ةكحد

كمما تقدـ يظير أف المكقؼ العيماني مف االتحاد الخميجي جاء معبران عف الرؤية 

العيمانية، كمتسقان مع سمات ىكيتيا السياسية، التي تتخذ مف الكضكح كالصراحة منيجان في 

بكؿ كضكح، كالمتمثمة في أنيا ال ترغب  عالقاتيا الدكلية، لذلؾ فقد عبرت عف كجية نظرىا

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 

عدد مف اخأطراؼ في الدكؿ اخأعضاء في المجمس في عدد مف الممفات اإلقميمية، كدعميا ل

السياسية،  كخصكصيتيا العديد مف نزاعات المنطقة، كما أنيا حريصة عمى االحتفاظ بيكيتيا

 المتمثمة في مبادئيا التي بنت عمييا سياستيا الخارجية.
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يشار إلى اخأزمة اليمنية بأنيا أحد أىـ الممفات 7 0102 من األزمة اليمنية الع ماني الموقف -3

اختالفان في كجيات النظر بيف سمطنة عيماف كالدكؿ الخميجية اخأخرل، كفي التي شيدت 

نظران الختالؼ الطريقة التي تعامؿ بيا كال الطرفيف مع  ؛مقدمتيا المممكة العربية السعكدية

 .ليا حؿ اخأزمة في سبيؿ إيجاد

ح ضد كتعكد أسباب اخأزمة اليمنية إلى قياـ جماعة أنصار اهلل )الحكثييف( بحراؾ مسم

 21حككمة الرئيس عبدربو منصكر ىادم، أدت إلى سيطرة جماعة الحكثي عمى صنعاء في 

، الذم جاء بناءن عمى "السمـ كالشراكة"، كفرضيـ لشركطيـ فيما عرؼ باتفاؽ 2014سبتمبر

اتفاؽ المبعكث اخأممي السابؽ إلى اليمف )جماؿ بف عمر( مع الحكثييف، كانصاعت لو القكل 

 (.152:2017ىادم دكف إبداء الرأم، سكاءن بالرفض أك االمتناع)باذيب، السياسية كالرئيس

لؾ استجابةن اتخذت المممكة العربية السعكدية قراران بالتدخؿ العسكرم في اليمف، كذ

بحجة إعادة الشرعية التي يمثميا، كمكاجية الحكثييف، كذلؾ في إطار لدعكة الرئيس ىادم، 

(. كبدأت العمميات في عممية عسكرية أطمؽ عمييا )عاصفة  بقيادة  2015مارس  26الحـز

المممكة العربية السعكدية كمشاركة تحالؼ مف عشر دكؿ، بحجة إيقاؼ تكسع الحكثييف، 

جبارىـ عمى الجمكس عمى طاكلة المفاكضات مع كؿ القكل  يقاؼ التدخؿ اإليراني لدعميـ، كا  كا 

 (.139:2015،الكطنية إليجاد حؿ كامؿ كشامؿ لممشكالت اليمنية)مكسى

كفي المقابؿ كاف المكقؼ العيماني أف ما يحصؿ في اليمف ىك شأف داخمي يمني، كأف 

أطراؼ اخأزمة اليمنييف، لذلؾ فقد  جميع الحؿ اخأمثؿ لألزمة اليمنية يأتي عف عبر الحكار بيف

ليمف كانت السمطنة الدكلة الخميجية الكحيدة التي لـ تشارؾ في عمميات التحالؼ العسكرية في ا

 ."عاصفة الحـز"تحت مسمى 
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كتبعان لكجية النظر العيمانية، اعتبرت السمطنة أف الصراع في اليمف داخميان، كال يكجد 

مؤشر محدد عمى اعتداء خارجي عمى دكلة مف دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، 

 "اصفة الحـزع"عمى النحك الذم يدفعيا لممشاركة في التحالؼ العربي بقيادة السعكدية ضمف 

الستعادة السمطة الشرعية، حيث ال تريد سمطنة عيماف أف تككف طرفان في أم صراع داخمي في 

دكلة أخرل، كمشاركتيا تنحصر فقط في حالة حدكث اعتداء خارجي عمى دكلة مف دكؿ 

، 1990أغسطس  2مجمس التعاكف الخميجي، كما حدث في حالة احتالؿ العراؽ لمككيت في 

نيا جزء مف القكة العسكرية المشتركة في درع عمييا التزاميا الخميجي، حيث إ موكذلؾ ما يحت

الجزيرة. كما يظير تبنى سمطنة عيماف لرؤية مغايرة لمكقؼ دكؿ الخميج اخأخرل، كبصفة 

سفارتيا مف لخاصة المممكة العربية السعكدية، فيما يتعمؽ باخأزمة اليمنية، في عدـ نقميا 

 (.2015،312:2016)التقرير االستراتيجي العربيالعاصمة صنعاء إلى عدف

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 

اليمف مف كاقع الجغرافيا  التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل، كما أنيا تنظر خأزمة

المشتركة، كالركابط اخأخكية، كترل أف اليمف، بجميع مككناتو، يمٌثؿ عمقان استراتيجيان لمسمطنة. 

لذلؾ فأنيا تفٌضؿ الكقكؼ عمى مسافة كاحدة مف جميع اخأطراؼ المتنازعة في اخأزمة اليمنية، 

بدالن مف االنخراط في ما تعده كحثيا عمى القبكؿ بفكرة الحكار فيما بينيا لمصمحة كطنيا، 

"صراعان مفتعالن" لف يؤدم إال إلى إشاعة الفكضى السياسية بيف الفصائؿ المتناحرة عمى 

 (.11:2015)المركز العربي لألبحاث كدراسة السياسات،السمطة
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كعمى الرغـ مف دعميا لمسمطة الشرعية في اليمف، كذلؾ كفقان لما عبر عنو )السيد 

سعيد( نائب رئيس الكزراء لشؤكف العالقات كالتعاكف الدكلي، في القمة أسعد بف طارؽ آؿ 

، فقد استطاعت سمطنة 2015مارس  28العربية التي عقدت في شـر الشيخ بمصر في 

عيماف أف تمعب دكر الكسيط النزيو بيف أطراؼ النزاع في اليمف، نظران لكقكفيا عمى مسافة 

اصميف. كقد دعت منذ بداية اخأزمة إلى ضركرة كقؼ كاحدة مف الجميع، مما أكسبيا ثقة المتخ

إطالؽ النار بيف جميع اخأطراؼ، كحؿ الخالفات فيما بينيا عف طريؽ الحكار، مف أجؿ 

 المصمحة الكطنية العامة، كاالبتعاد عف المصالح الحزبية الضيقة.

؛كبناءن عمى ذلؾ، لـ يكف غريبان عدـ مشارك ففي  ة السمطنة في عمميات عاصفة الحـز

، لمكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في 2015إبريؿ  21تصريحات إعالمية بتاريخ 

سمطنة عيماف )يكسؼ بف عمكم( يقكؿ: "إف ىناؾ أسسان ارتكزت عمييا السمطنة في عدـ 

، كأف ىذه اخأسس تقكـ عمى أساس أف الخالفات ال تحؿ إال  المشاركة في عاصفة الحـز

ف سمطنة إيدعك الستخداـ أسمكب آخر إال بعد استكماؿ الحكار... بالسمـ، كال يكجد ىناؾ ما 

عيماف ال تريد أف يكتب التاريخ عنيا أنيا اشتركت في ىذه الحرب، باإلضافة إلى كجكد 

المشاعر الجياشة المشتركة بيف المكاطنيف في عيماف كاليمف، كالتي حالت دكف مشاركة 

 (.2015،312:2016ي العربيالسمطنة في ىذه الحرب")التقرير االستراتيج

كمما تجدر اإلشارة إليو، أف المكقؼ الذم اتخذتو السياسة الخارجية العيمانية مف 

اخأزمة اليمنية ىك مكقؼ الحياد اإليجابي كليس السمبي، كىك المتمثؿ في عدـ االنحياز إلى 

ف جزءان أم طرؼ مف أطراؼ النزاع، في الكقت الذم تسعى فيو لممساعدة لحؿ اخأزمة، كيكك 

 مف الحؿ، عبر الدعكة إلى الحكار، كالتقريب بيف كجيات نظر اخأطراؼ المتنازعة.
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أدكاران عمى محاكر مختمفة،  ماف منذ اليكـ اخأكؿ لألزمةسمطنة عي  لعبتكعمى ىذا 

كعمى المستكل السياسي تحديدان، كاستقبمت قيادات مف جماعتي الحكثي كصالح لعقد لقاءات 

لمسؤكليف الدكلييف. كىذا ما منح عيماف القدرة عمى إدارة جيكد التيدئة، مع مختمؼ الكسطاء كا

كاإلبقاء عمى قنكات االتصاؿ مفتكحة مع جميع اخأطراؼ، كالتي مف شأنيا اإلسياـ في تسكية 

اخأزمات في الكقت الذم ترل فيو عيماف أف التزاـ جانب طرؼ سيككف بالضركرة إلى جانب 

تفضؿ دائمان أف تمعب دكر الكسيط بيف اخأطراؼ المتنازعة،  الطرؼ اآلخر، كعمى ىذا كانت

كتأكيدان عمى ىذا فقد حققت لقاءات مسقط بعض التقدـ في مسار إقناع الحكثييف بالمشاركة 

 (.153:2017)باذيب،في جكالت تفاكضية كتشاكرية مع كفد الحككمة الشرعية

سية الخارجية العيمانية أف السيا دـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىاكفي ضكء ما تق

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 

لدعكة إلى حؿ الخالفات عف مع سيادة الدكؿ، كرفض االنحياز خالؿ اخأزمات إلى أم طرؼ، كا

طريؽ الحكار كالطرؽ السممية، كالتمسؾ باالستقاللية السياسية، كرفض االنجرار إلى سياسة 

 كىي المبادئ التي ترتكز عمى ثكابتيا كتتسؽ مع ىكيتيا السياسة. المحاكر كالتحالفات العسكرية،

حياف، مف انتقادات كالمالحظ، أنو كعمى الرغـ مما كاجيتو سمطنة عيماف، في بعض اخأ

بسبب مكاقفيا عمى الساحة الخميجية إال أنيا حافظت عمى تمؾ المكاقؼ الثابتة في التعامؿ مع 

إلى  منحازة اخأزمات منذ بدايتيا، كاختارت أف تككف طرفان دافعان مف سبيؿ حميا، بدالن مف أف تككف

العيمانية، المرتبطة جانب أحد أطرافيا. كىك ما يتسؽ مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية 

 بالثقافة كالتاريخ كالتراث الحضارم العيماني، كاالنتماء الخميجي كالعربي.
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 الثانيالمبحث 

  العربيتأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى 

انطالقان مف اعتزازىا بعركبتيا، كبصفتيا كاحدة مف الدكؿ العربية؛ جاء انضماـ سمطنة 

، كمنذ ذلؾ التاريخ سعت إلى إقامة 1971سبتمبر  29عيماف إلى جامعة الدكؿ العربية بتاريخ 

مف المساكاة كاالحتراـ المتبادؿ.  ، عمى أساسو كافة الدكؿ العربيةعالقات الصداقة كالتعاكف مع 

الساحة فقد كاف لمسمطنة دكران فاعالن عمى  ؛يفكنظران لما لمقضايا العربية مف تأثير كتأثر متبادل

العربية، كبذلؾ يمكف اعتبار الساحة العربية أحد أىـ المجاالت التي يمكف مف خالليا دراسة سمكؾ 

 السياسة العيمانية في المجاؿ الخارجي.

كتعتبر السمطنة أف الكقكؼ مع القضايا العربية أحد المبادئ اخأساسية، التي ال يمكف 

كده السمطاف قابكس في خطاب لو بتاريخ كذلؾ ما أالتفريط بيا، في سياستيا الخارجية. 

قاؿ: "إننا جزء مف اخأمة العربية، تربطنا كحدة اليدؼ كالمصير قبؿ أف  عندما 18/11/1973

يجمعنا ميثاؽ الجامعة العربية. كمكقفنا مف القضايا العربية كاضح كصريح ال لبس فيو كال 

تطيع، كسنبقى دائمان مؤيديف لمحؽ غمكض. كقد أعربنا عف تضامننا مع إخكاننا العرب بكؿ ما نس

كنسانده بكؿ طاقاتنا حتى يعكد الحؽ إلى نصابو، كترتفع أعالـ النصر  ،العربي ندعمو بالدـ كالماؿ

، كىك ما يحمؿ إشارة صريحة إلى أف (52:2010عمى الرؤكس بعكف اهلل" )كزارة اإلعالـ، عيماف،

كـ أكالن عمى أساس اليكية العربية المشتركة، كالتي العالقة التي تربط عيماف مع بقية الدكؿ العربية تق

تقكد إلى كحدة اليدؼ كالمصير. كىي حقيقة سابقةن عمى ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية. كأف الكقكؼ 

 العركبة أحد أىـ مككناتيا.  د  عي تمو اليكية العيمانية، التي تى مع القضايا العربية تح
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سمطنة عيماف حياؿ القضايا العربية نابعةه في المقاـ كمما تجدر اإلشارة إليو، أف مكاقؼ 

اخأكؿ مف قناعتيا، فيي ترفض التأثير مف قبؿ أم طرؼ عمى سياساتيا، كذلؾ ما عبر عنو 

، عندما قاؿ: "أما 1974السمطاف قابكس، في فترة متقدمة مف العالقات العيمانية العربية في عاـ 

في مناسبات مختمفة، كفي مؤتمرات دكلية، كسنظؿ نعمنيا،  عف سياستنا الخارجية، فقد أعمناىا كثيران 

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 

نا مف أم دكلة يتحدد عمى ضكء مكقفيا مف قضايانا الكطنية، كاحتراـ نابعة مف صميـ إرادتنا، مكقف

سيادتنا التي ال نسمح بأم تدخؿ في شؤكننا، كنرفض أم محاكلة لمتأثير عمى سياستنا أك تكجيييا 

 (.65:2015)كزارة اإلعالـ، عيماف،ميما كاف مصدرىا"

ف كانت تعتز بانتمائيا لألمة  العربية، إال أنيا حريصة كمف ىنا نجد أف سمطنة عيماف كا 

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 

بمثابة المس بسيادتيا، كتدٌخؿ كمصالحيا. كتعتبر أف أم تدخؿ في تكجيات سياستيا الخارجية ىك 

 أساسي مف مبادئ سياستيا الخارجية. في شؤكنيا، كىك ما يتعارض مع مبدأ

كبذلؾ فقد حافظ صانع القرار العيماني عمى رؤية محددة لمتعاكف العربي كفؽ ما تقكـ عميو 

ي شؤكنو، كأف سياسة السمطنة العامة في القضايا الخارجية مف احتراـ لآلخر دائمان، كعدـ التدخؿ ف

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 

ـ ف ذلؾ يتاخأطراؼ كدكف أم صكت مرتفع، بؿ إ كتحاكؿ، ما أمكف، أف تقرب كجيات النظر بيف
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بيدكء كبما يحقؽ المبتغى. كربما بيذا كانت عيماف الدكلة الكحيدة التي ظمت في اخأزمات تحافظ 

 (.102:2015عمى المسافة ذاتيا مف جميع أطراؼ النزاع)البميؾ،

الدكؿ كما أف سمطنة عيماف قد اتخذت مف الكضكح كالصراحة منيجان ليا في التعامؿ مع 

، كعمى ىذا اخأساس فقد كانت تتخذ مكاقفيا السياسية إزاء جميع القضايا في الساحة كافة العربية

العربية بكؿ كضكح، كمف دكف مجاممة خأم طرؼ عمى حساب ما تراه مناسبان لخدمة القضايا 

العربية. بؿ أنيا تعتبر أف غياب الثقة بيف اخأطراؼ العربية، كعدـ الصراحة، كعدـ اتخاذ كالمصمحة 

المكاقؼ الخالفية ىك السبب الرئيسي لفشؿ  حياؿمكاقؼ كاضحة مف قبؿ بعض الدكؿ العربية 

 العمؿ العربي المشترؾ.

لعربي، كيعبر عف ذلؾ السمطاف قابكس، في حديث لو عف المعكقات التي تكاجو العمؿ ا 

بقكلو: "أىـ ىذه المعكقات، كما قمت مف قبؿ، ىي أنو بيف العرب مف ال يحبذ العمؿ العربي 

ذا نظرنا حكلنا سكؼ نفيـ مف ىـ ىؤالء الذيف ال يحبذكف العمؿ العربي المشترؾ، ثـ  المشترؾ، كا 

دات مف كيؼ يمكف أف يتحقؽ ىذا العمؿ العربي كىناؾ العديد مف اخأسباب، كالشعارات، كالمزاي

تقدمية إلى جبية الرفض، إلى جبية الصمكد، إلى رفض الرفض، كصمكد الصمكد، إلى آخره؟!... 

اآلخر فيك أف قسمان منا في العالـ العربي يريد أف يجارم الكؿ في كقت كاحد، كال يريد  ءأما الشي

حؽ، كمف  أف يتخذ مكقفان صريحان، كىذا في اعتقادم عمؿ ىٌداـ؛ خأنؾ بذلؾ تجارم مف ىك عمى

ىك عمى غير حؽ، كمف ىك عمى صكاب، كمف ىك عمى خطأ، كىذا بكؿ صراحة ىك اليدـ ال 

 (.59:1998البناء")نقالن عف أبكدية،

كانطالقان مف الرؤية التي تبنتيا في تعامالتيا مع اخأحداث كالتطكرات كالقضايا العربية، 

يمكف تفسير مدل اخأثر  اتيا السياسية؛مف ثكابتيا كمرتكز  كبما يتفؽ مع مبادئيا اخأساسية، كينبع
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العركبة أحد أىـ مككناتيا اخأساسية، إلى جانب  تىعيد  الذم يتركو عامؿ اليكية العيمانية، كالتي 

منظكمة القيـ الثقافية كالحضارية كالتاريخية العيمانية، عمى سياستيا الخارجية في الساحة العربية، 

 كأىميا: مف خالؿ التطرؽ إلى عدد مف القضايا،

ه أحد أىـ اخأزمات السياسية التي كيمكف اعتبار  06457الموقف من المقاطعة العربية لمصر  .1

ألقت بظالليا عمى العالـ العربي، كاتخذت حياليا سمطنة عيماف 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 

، كمعاىدة السالـ 1978أنكر السادات، في أعقاب التكقيع عمى اتفاقية كامب ديفيد في عاـ 

تكنس؛ إال أف  ، كنقؿ مقر جامعة الدكؿ العربية مف القاىرة إلى1979مع إسرائيؿ في عاـ 

سمطنة عيماف رفضت قطع العالقات مع مصر، كىك ما التزمت بو السكداف كالصكماؿ فقط 

مف الدكؿ العربية إلى جانب السمطنة. كىنا قاؿ المتحدث باسـ الخارجية العيمانية حينذاؾ: 

يث "معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية يمكف اعتبارىا فقط خطكة مبدئية قيد االختبار مف ح

التنفيذ، كينبغي أف يككف ىدفيا ىك تحقيؽ سالـ عادؿ كدائـ كشامؿ في الشرؽ اخأكسط")مركز 

 (.311:2016الدراسات السياسية كاالستراتيجية،

كيرجع المكقؼ العيماني الذم دفعيا إلى رفض قرارات مؤتمر القمة العربية المنعقدة في 

عالقات مع مصر كتجميد عضكيتيا في ، كالذم اتخذ قراران بقطع ال1978بغداد في نكفمبر 

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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كذلؾ ما ينسجـ كرامتو.  كتسيـ في الكقت ذاتو في إعادة حقكؽ الشعب الفمسطيني كتحفظ لو

اخأساسي الذم تبنتو السياسة العيمانية في رسـ عالقاتيا الدكلية، كالذم يقضي بعدـ  مع المبدأ

 التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ اخأخرل.

كقد عٌبر السمطاف قابكس، عف مكقؼ السمطنة مف الخطكة المصرية، في خطاب لو 

ذلؾ فإف ىذا العاـ شيد أكؿ خطكة  ، عندما قاؿ: "كعمى الرغـ مف18/11/1979بتاريخ 

مشجعة عمى الطريؽ نحك السالـ في الشرؽ اخأكسط، لكف ال يمكف اعتبارىا خطكة كافية، 

ف الخطر يكمف في عدـ إصالح اخأخطاء التي سالـ كحدة ىك الميدد بالخطر، بؿ إفميس ال

بو. كىذه ارتكبت بحؽ الشعب الفمسطيني، كعدـ كضع نياية لآلالـ كالمصائب التي حمت 

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 

ف تقؼ المؤذية التي يقـك بيا أكلئؾ الذم يركف أف مف مصمحتيـ استمرار ىذا الكضع يجب أ

ف عيماف تعمف بصراحة أنيا ستؤيد بقكة أية مبادرة يقكـ بيا في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، كلذا فإ

)كزارة اإلعالـ، أم زعيـ عربي، أك أم زعيـ آخر مف شأنيا أف تؤدم إلى تحقيؽ ىذه الغاية"

 (.128:2015عيماف،

، بؿ تشٌكؿ كاعتبرت السمطنة أف المقاطعة العربية لمصر ال تصب في مصمحة العرب

عائقان أماـ العمؿ العربي المشترؾ، في الكقت الذم يجب عمى اخأمة العربية أف تكحد جيكدىا  

إليو  اؼ العربية المشتركة. كىك ما دعاكتتجاكز الخالفات فيما بينيا، في سبيؿ تحقيؽ اخأىد

، عندما قاؿ: "إف كحدة اليدؼ، كالكالء الثابت الذم ال 18/11/1978السمطاف قابكس بتاريخ 

يتزعزع، لقضية كبرل لـ يككنا في أم كقت مف اخأكقات أكثر أىمية مما ىما عميو في ىذه 
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ي اخأياـ العصيبة، ليس بالنسبة لنا نحف كعيمانييف فحسب، بؿ بالنسبة لألمة العربية بأسرىا، كف

ذلؾ خأف  ؛تاريخ ىذه اخأمة العريؽ لـ تكف أحكج إلى الكحدة أكثر مما ىي أحكج إلييا اليكـ

القضايا الخطيرة التي تكاجينا اآلف عمى المسرح الدكلي تحتـ عمى كؿ كاحد منا أف يبذؿ 

الدفاع عف ديننا اإلسالمي قصارل جيده مف أجؿ الحفاظ عمى حرية شعكبنا ك 

 .(392.391:1992حمكدم،الحنيؼ)

كيشير السمطاف قابكس إلى أف الخالفات بيف الدكؿ ىي حالة طبيعية، كلكف يجب أف 

"ككما ىي  يتـ حميا عف طريؽ الحكار في إطار ركح اخأخكة بيف الدكؿ العربية، عندما قاؿ:

طبيعي أف تقع خالفات، كستظؿ تقع خالفات في اآلراء  ءفإنو لشي الحاؿ بالنسبة خأم أمة؛

بيف أعضاء أمتنا العربية، كلكؿ عضك الحؽ لكي يعبر عف آرائو بحرية كمما ككجيات النظر 

نشأت الخالفات، لكف حرية التعبير يجب أف تتسـ بركح اخأخكة الصادقة كالمنزىة عف الحقد 

كالضغينة كالتنافس، كأف تككف مقركنة بعـز مشترؾ صادؽ لتحقيؽ اآلماؿ التي نصبك إلييا 

العربي أف يدرككا حقيقة أف الشعكب العربية لـ تعد بعد اآلف قادرة  جميعان، كعمى زعماء عالمنا

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 

ف أفمت مف أيدينا ليقع في أيدم أعدائنا بسبب ىذه التصرفات حميفنا، لكنو ما لبث أ

 (392.391:1992،المصدر نفسوكالمكاقؼ")

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 

ف السؤاؿ الذم يطرح نفسو، ىك ترل مف المستفيد مف ىذه الخالفات إدما يقكؿ: "مصالحيا، عن
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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 

 (392.391:1992،المصدر نفسوياسي كالعسكرم لتحقيؽ مطامحيـ")مسرحان لمصراع الس

كمف منطمؽ اإلحساس بالمسؤكلية الذم يفرضو االنتماء العربي، قادت عيماف خالؿ 

المقاطعة العربية لمصر، كتخمي الدكؿ العربية عنيا، مما أضعؼ مكقفيا التفاكضي مع 

خمة كاتصاالت مكثفة لتحقيؽ إجماع إسرائيؿ، عبر قنكات دبمكماسية سرية كعمنية، جيكدان ض

عربي حكؿ الحؿ السممي، كذلؾ بالتنسيؽ مع المممكة العربية السعكدية عشية اإلعداد لمؤتمر 

، الذم شيد طرح مبادرة اخأمير فيد )كلي العيد السعكدم آنذاؾ(، التي جاءت 1981فاس 

تعاكف لدكؿ الخميج عمى شكؿ مشركع سالـ عربي قدـ لممؤتمر مدعكمان مف قبؿ دكؿ مجمس ال

عكس تكجيان يستبعد الحؿ العسكرم مف جية، كما يستبعد صيغة كامب ديفيد مف يالعربية، ك 

 (.218:2007جية أخرل)الحضرمي كالقطاطشة،

نجد أف المكقؼ الذم اتخذتو سمطنة عيماف حياؿ أزمة قطع العالقات العربية  كعميو؛

في بغداد، كاإلبقاء عمى العالقات العيمانية  مع مصر، كالمتمثؿ في رفض مقررات القمة العربية

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 

كالناتج مف اإلحساس باالنتماء ليا،  مكقؼ نابع مف الشعكر بالمسؤكلية اتجاه اخأمة العربية،

كالذم يشٌكؿ أحد أىـ مككنات اليكية العيمانية. كما أف ذلؾ المكقؼ يعبر عف االستقاللية التي 

 ءتتميز بيا سمطنة عيماف في اتخاذ القرار في المجاؿ السياسي الخارجي، كبما ال يسبب اإليذا

 ليكية العيمانية.كاإلضرار بمصمحة أم دكلة عربية انطالقان مف قيـ ا
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كما أف المكقؼ العيماني نابع مف إيماف صانع القرار السياسي في سمطنة عيماف  

، كاعتبار مصالحيابالحؽ المصرم في اتخاذ القرارات التي ترل القاىرة بأنيا اخأنسب لتحقيؽ 

أصيؿ مف  يادتيا الكطنية، كذلؾ كفقان لمبدأقراراتيا شأف مصرم داخمي، كال يجكز التدخؿ في س

 المبادئ اخأساسية التي انتيجتيا السياسة الخارجية العيمانية.

كتعد أحد أىـ المفاصؿ اخأساسية في 7 (0655-0651)الموقف من الحرب العراقية اإليرانية  .2

عمى مستكل السياسية العيمانية؛  ان ، كلقد كاف ليا أثر كبير تاريخ السياسي عمى مستكل المنطقةال

عمى منطقة الخميج العربي، كعمى مضيؽ ىرمز الذم تطؿ ليذه الحرب  نظران لمتأثير المباشر

بدءان مف شير أيمكؿ/ سبتمبر  كالتي استمرت لثمانية أعكاـ عميو السكاحؿ الشمالية لمسمطنة،

، تحافظ بيا ىميةمما حتـ عمييا معالجة بالغة اخأ، 1988آب/ أغسطس  20كحتى  1980

 عمى مصالحيا، كتقمؿ قدر اإلمكاف مف النتائج السمبية التي قد تسببيا الحرب عمييا.

خالؿ فترة الحرب في بذليا خأقصى درجات  توكصعكبالمكقؼ العيماني كتمثمت دقة 

الحرص في الحفاظ عمى سالمة كحرية المالحة في مضيؽ ىرمز، كالتصدم خأية محاكلة، مف 

لممساس بالسيادة العيمانية أك بأراضييا كمياىيا اإلقميمية مف ناحية، كفي  جانب أم طرؼ،

الحفاظ عمى استمرار عالقاتيا طيبة ككطيدة كمحط ثقة، كما كانت، مع الجار اإليراني الذم 

ميالن بحريان فقط في بعض مناطؽ مضيؽ ىرمز  20تبعد أراضيو عف اخأراضي العيمانية بنحك 

اة العالقات اخأخكية مع العراؽ كدكلة عربية تربطيا بعيماف عالقات مف ناحية ثانية، كمراع

تاريخية قديمة، فضال عف كقكع العراؽ عمى الخميج العربي كما يمثمو مضيؽ ىرمز بالنسبة 

 (.288.274:2010لمعراؽ مف بكابة كحيدة تربطيا ببحار العالـ الخارجي)المكافي،
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زاء ىذه اخأزمة، كنظران لدقة  فقد اتخذت السمطنة عدة  ؛توكصعكب مكقؼ العيمانيالكا 

تدابير تيدؼ مف خالليا التكصؿ إلى إنياء الحرب أك عمى أقؿ تقدير الحد مف أضرارىا عمى 

عيماف كالمنطقة، كالحيمكلة دكف تفاقميا لتصؿ إلى مناطؽ أخرل، كتتمثؿ أكلى تمؾ التدابير في 

النحياز إلى أم طرؼ منيما عمى اتخاذ مكقؼ الحياد اإليجابي بيف طرفي الصراع، كعدـ ا

 حساب الطرؼ اآلخر، كىك مكقؼ تبنتو القيادة العيمانية منذ بداية اندالع الحرب.

كجاء المكقؼ العيماني منسجمان مع طبيعة العالقات التاريخية، كالمصالح المتبادلة 

ائـ. التي تربطيا بطرفي الصراع، باإلضافة إلى القرب الجغرافي الذم يفرض نفسو بشكؿ د

كلذلؾ فإنو في الكقت الذم رفضت فيو السمطنة بحـز 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 

ج اإليرانية، إلى الشرؽ مف مضيؽ ىرمز؛ حتى تتجنب التكرط في الحرب بأم شكؿ جزيرة خر 

يراف ، أفادت كال مف اخأشكاؿ. كلـ يحؿ ذلؾ دكف القياـ بدكر إيجابي كمفيد لكؿ مف العراؽ كا 

يضاح كجيات النظر بينيما،  عمى صعيدالطرفيف بأشكاؿ مختمفة،  كعمى صعيد نقؿ كا 

قميمية أخرل)المكافي،العالقات بيف كؿ منيما كأطرا  (.297.274:2010ؼ دكلية كا 

التي ال تخدـ مصالح البمديف،  كقد دعت عيماف طرفي الصراع إلى إيقاؼ الحرب

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 

لدكؿ الخميج العربية  الكممة التي ألقاىا السمطاف قابكس في افتتاح قمة مجمس التعاكف

: "لقد أكلى مجمسنا اىتمامان كبيران بكضع قاؿ، حيث 1985السادسة، المنعقدة في مسقط عاـ 
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حد لمحرب العراقية اإليرانية، كأبدل رغبة مخمصةن في التقريب بيف الطرفيف، كبذلت دكلنا كؿ 

اإلقميمية كالدكلية  جيد ممكف. كفي الكقت الذم نؤكد عمى أىمية استمرار المساعي كالكساطات

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، 

ننا كالتي ييدد استمرارىا كتصعيدىا مصالح شعكب المنطقة، كيعرض السالـ الدكل ي لمخطر. كا 

يراف، ليشمؿ اخأمف كؿ  لنتطمع إلى اليكـ الذم يسكد فيو الكئاـ كحسف الجكار بيف العراؽ كا 

كتكجو مكاردىا كاىتماماتيا لتحقيؽ ما تصبك  ،ربكع المنطقة كيتاح لشعكبيا أف تينأ باالستقرار

 (.182:2015)كزارة اإلعالـ، عيماف،"إليو مف تقدـ ازدىار

المتزنة كالكاقعية، جاءت الدعكة العيمانية إلى ضركرة كقؼ الحرب  نظرتيا منطمؽكمف 

ف، كما أنيا اف المسمماالتي ال تخدـ مصالح الطرفيف، بؿ كانت سببان لكيالت عانى منيا الشعب

تؤثر عمى سالمة كمصالح دكؿ كشعكب المنطقة بشكؿ عاـ، كىك ما أشار إليو السمطاف 

يجب أف نككف كاقعييف كأال نفعؿ شيئان تككف لو آثار  قابكس بقكلو: "نحف في ىذه المنطقة،

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 

ؿ مرضو بالنسبة لمشعب العراقي، كفي الكقت العراقي لمخركج مف ىذه اخأزمة، كالكصكؿ إلى ح

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 

التي تنصب عمى الشعبيف  بعقالنية كمكضكعية، كي نستطيع أف نتجنب كيالت ىذه الحرب

 (.20/1/1985المسمميف، كيجب أف نساعد الطرفيف عمى إنيائيا)صحيفة اخأىراـ،
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كالمتتبع لمطريقة التي تعاممت بيا السياسية الخارجية العيمانية مع حالة الحرب العراقية 

كأغمب اإليرانية طيمة فترتيا التي استمرت لثماني سنكات، يجد أنيا بخالؼ بقية دكؿ الخميج 

بي بيف الدكؿ العربية التي سخرت قدراتيا لدعـ العراؽ في الحرب، التزمت بالحياد اإليجا

، بما يتكافؽ مع خصكصيتيا التاريخية كالجغرافية السياسية، طرفي الصراع، ككانت حريصةن 

عمى عدـ التكرط بأم شكؿ مف اخأشكاؿ بالكقكؼ إلى جانب أم طرؼ عمى حساب الطرؼ 

ى بكؿ إمكانياتيا إلى إيجاد أرضية لمحكار، عف طريؽ التقريب بيف كجيات خر، كسعت إلاآل

كدعت منذ بداية اخأزمة إلى إنياء حالة الحرب، أك التقميؿ قدر  نظر اخأطراؼ المتصارعة،

 رىا السمبية عمى المنطقة كالعالـ.ااإلمكاف مف آث

لمشؤكف الثقافية: كفي ىذا اإلطار يقكؿ )عبدالعزيز الركاس( مستشار جاللة السمطاف 

"نحف تربطنا بالعراؽ الشقيؽ أكاصر الدـ، كالقرابة، كالجكار، كالعقيدة، كالمصير المشترؾ، 

كتربطنا بإيراف كشائج الجكار، كالعقيدة، كالمصالح المشتركة... كقد درجنا في سياستنا 

ذا نظر المرء إلى أية خ ارطة سيرل أنو الخارجية عمى استقراء حقائؽ التاريخ كالجغرافيا... كا 

كيمك متر(... تكجينا يقكـ عمى أساس أف  25تفصمنا عف إيراف منطقة مضيؽ ىرمز )

نتصرؼ بعقالنية لكي نضمف مصالحنا مف ناحية، كسيادتنا عمييا في الكقت نفسو، كنيشعر 

العالـ اآلخر أف مصالحو مصانة كمحترمة كليست مجاؿ شؾ، كذلؾ لكي ال نجد أنفسنا أماـ 

متكافئة... كفي إطار ىذا التكجو، كانت نظرة حككمة عيماف أف تسعى إليجاد  مكاجية غير

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 

 (.289.274:2010كتكجياتو")المكافي،
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كمما تقدـ يرل الباحث أف المكقؼ العيماني مف الحرب العراقية اإليرانية، ىك مكقؼه 

اتجاه البمديف الجاريف المسمميف، كىك كذلؾ ينطمؽ مما تمميو  ةنابعه مف اإلحساس بالمسؤكلي

مرتكزاتيا اخأساسية، كما أف ذلؾ  أىـاليكية السياسية العيمانية، التي تعتبر اإلسالـ كالعركبة 

المكقؼ متسؽ كذلؾ مع المبادئ اخأساسية لمسياسة الخارجية العيمانية، كالمتمثمة في عدـ 

 االنحياز إلى أم طرؼ، كالدعكة إلى حؿ الخالفات بيف الدكؿ بالطرؽ السممية كعبر الحكار.

حرب الدائرة كالمستمرة كال اخأزمة السكرية كتيعد (7 _0100الموقف من األزمة السورية ) .3

كما  ،القضايا التي أثرت لحد، إ2011يا اخأكلى في مارس مف عاـ فييا، منذ انطالؽ شرارت

يا الساحة التي شيدت ، كذلؾ في إطار اخأحداثعمى الساحتيف العربية كالدكلية تؤثر، زالت

الحاكمة في ما يسمى بأحداث الربيع العربي، كالتي أدت إلى تغيير اخأنظمة  العربية، ضمف

يمكف كصفو  ما إلى ؿ العربية، كانييار بعضيا، كتحكيؿ بعض الدكؿ العربيةعدد مف الدك 

إلى ما ليا مف تشعبات  شمة، مثؿ ليبيا كاليمف. كترجع أىمية اخأزمة السكريةبالدكؿ الفا

 كمصالح متضاربة لمدكؿ المشتركة فييا، أك الداعمة خأحد أطرافيا.

مكقفان مختمفان عف المكقؼ المعمف مف قبؿ دكؿ الخميج كقد اتخذت سمطنة عيماف 

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 

ال يسيـ بأم شكؿ مف اخأشكاؿ في حؿ  عضكيتيا في جامعة الدكؿ العربية، كاعتبرت أف ذلؾ

الحؿ في سكريا، مف كجية النظر العيمانية، ال ية، بقدر ما يسيـ في تعقيدىا، ك اخأزمة السكر 

يمكف التكصؿ إليو إال مف خالؿ الحكار بيف جميع أطراؼ اخأزمة المتصارعة، كفي إطار 

 الحمكؿ السممية. 
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رغـ مف أف عالقاتيا مع سكريا لـ تكف عمى ال ي ىذا المكقؼ الذم تبنتو السمطنةكيأت

جيدة في أغمب فتراتيا، فمـ تتبادؿ الدكلتاف العالقات الدبمكماسية إال في كقت متأخر جدان )في 

(، كيعكد ذلؾ إلى المكقؼ السكرم الذم كاف داعمان لمجبية الشعبية لتحرير عيماف 1986عاـ 

ذات تكجيات ماركسية، نشطت في ، كىي حركة تمرد مسمحة (6:2014كالخميج العربي)سعيد،

 خالؿ الستينات كالسبعينات مف القرف الماضي في المناطؽ الجنكبية مف عيماف.

الطريقة التي تعاممت بيا الجامعة العربية مع اخأزمة  مف العيمانيكيمكف فيـ المكقؼ 

 قد عبرك  ،العديد مف القضايا في المنطقة فيالتي تبنتيا  السكرية في إطار الكاقعية السياسية

عف عدـ قناعة  ،الكزير المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة عيماف يكسؼ بف عمكم،

دكف التنسيؽ مع الحككمة السكرية،  بإرساؿ مراقبيف إلى سكريا مف الجامعة السمطنة في قرار

ف عدـ  تجميد عضكية سكريا في جامعةعدـ قناعتيا كذلؾ في قرار ك  الدكؿ العربية، كا 

جاء لعدـ الرغبة في االختالؼ مع دكؿ تكجيات  اتالقرار  ىذه  عمى نة عيمافاعتراض سمط

 في الجامعة العربية. الخميجية اخأخرل دكؿال

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 

أشقائنا، كقمنا أف الدخكؿ في ىذا الكقت لسكريا مكمؼه جدان، كتقتضي السياسة أف نحقؽ الكمفة 

في قضية إرساؿ المراقبيف، كقمنا بصكرة كاضحة إف ىذه ليست الطريقة التي  اخأقؿ، كلـ ندخؿ

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 

سالـ ال بد مف أف تتكافؽ كتتعامؿ مع الدكلة القائمة، كلكف نحف دخمنا مف دكف أف قكات حفظ 
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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 قرارتكـ 

نقكؿ ال، كلكننا غير مقتنعيف بيا. نحف في منظكمة مجمس التعاكف الخميجي تجاه سكريا، كلف 

صحيفة ال يجب اف نختمؼ في الجامعة العربية، كما حدث كاف طريقان مكمفان، كما زاؿ مكمفان")

 (.21/4/2014لندف، ،الحياة

كما اعتبرت سمطنة عيماف، عمى لساف كزيرىا المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية، أف 

جامعة العربية بتعميؽ عضكية سكريا في المنظمة اإلقميمية خاطئ، مشيران إلى أف قرار ال

السمطنة لـ تقطع عالقتيا مع سكريا، كفي مقابمة لو مع تمفزيكف ىيئة اإلذاعة البريطانية 

، ذكر يكسؼ بف عمكم إف السمطنة سعت منذ 2015نكفمبر  9)بي.بي.سي(، بثت بتاريخ 

زمة السكرية تحت قبة الجامعة العربية، لكف اخأخيرة رفضت، فترة طكيمة لجمع أطراؼ اخأ

ختار ف الحككمة السكرية، قائالن: "مف امشيران إلى أف عيماف لـ كلف تتخذ أم مكقؼ سمبي م

خرج مف الرئيس بشار اخأسد؟ ىك الشعب السكرم... سكريا بمد عظيـ، كالشعب السكرم أي 

العرب مع القضية السكرية... أف مكاقؼ  المنظكمة العربية بسبب سكء تعامؿ الكثير مف

السمطنة نابعة مف سياستيا الخارجية الراسخة، كأف ىذا المكقؼ ال يتبع أحد")جريدة 

 (.10/11/2015الرؤية،مسقط،

الجيكد التي بذلتيا السمطنة لمتقريب بيف الفرقاء السكرييف، كدعكتيا إلى  سياؽكفي 

زمة، يأتي استقباؿ الكزير يكسؼ بف عمكم لرئيس الحكار بينيـ، في سبيؿ إيجاد حؿ سممي لأل

في مسقط،  2015أكتكبر 19االئتالؼ الكطني لقكل المعارضة السكرية، خالد خكجة، في 

كأعقبو لقاء جمعو مع المبعكث الخاص لألميف العاـ لألمـ المتحدة، ستيفاف دم مستكرا، في 
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أغسطس  6إلى عيماف في  مسقط، فضالن عف زيارة كزير الخارجية السكرم كليد المعمـ

(. كىي الزيارة االكلى التي يقـك بيا الكزير 315:2016)التقرير االستراتيجي العربي،2015

 16السكرم إلى دكلة عربية منذ تعميؽ عضكية سكريا في جامعة الدكؿ العربية في 

 .2011نكفمبر

شؽ، دم كتأتي في اإلطار نفسو، الزيارة التي قاـ بيا الكزير يكسؼ بف عمكم إلى

ه الرئيس السكرم بشار اخأسد، كأكؿ مسؤكؿ عربي يزكر ، كلقاؤ 2015أكتكبر  26بتاريخ 

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، 

ار الصراع يصب في مصمحة الجماعات اإلرىابية مثؿ داعش كجبية كاعتبرت أف استمر 

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 عيماف لمساعدة السكرييف في 

معاناتيـ مع اإلرىاب، كيحفظ سيادة البالد ككحدة أراضييا، تحقيؽ تطمعاتيـ بما يضع حدان ل

كأشار إلى "أف القضاء عمى اإلرىاب يسيـ في نجاح أم مسار سياسي في سكريا")المصدر 

 (.315:2016نفسو،

مف رؤيتيا إلى أف الحؿ لألزمة السكرية ال بد أف  الجانبكقد انطمقت السمطنة في ىذا 

اخأزمة، فال يمكف التعامؿ مع أحد تمؾ اخأطراؼ بمعزؿ عف  يتـ عبر التعامؿ مع جميع أطراؼ

اخأطراؼ االخرل، كىك الحاؿ إذا ما تـ قطع العالقات العربية مع دمشؽ، كقد عبر الكزير 

المسؤكؿ عف الشؤكف الخارجية في سمطنة عيماف عف مكقؼ السمطنة مف اخأزمة السكرية في 

تكاصؿ مع الطرفيف، كليست مف ثكابتنا لقاء صحفي مع جريدة عيماف بقكلو: "إف مسقط ت
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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 

جية دكف جية  شعبية... فالمسألة السكرية قضية ميمة ككبيرة، كال ينبغي أف ننحاز إلى

 (.11/4/2015أخرل")جريدة عيماف،مسقط،

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 

، دعت 2015لسبعيف، في سبتمبر عيماف، أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دكرتيا ا

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 

دـ لو في سكريا، العربي، كبما يسيـ في القضاء عمى اإلرىاب الذم تمكف مف إيجاد مكطئ ق

كجددت سمطنة عيماف التأكيد عمى مكقفيا الثابت بإدانة اإلرىاب بشتى أشكالو ميما كانت 

 (.314:2016المسببات كالدكافع")مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية ،

 ئكمما تقدـ يظير أف مكقؼ السمطنة مف اخأزمة السكرية نابع مف تمسكيا بالمباد

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 

 اخأطراؼ لمكصكؿ إلى مرحمة الحكار. التقريب بيف جميع

كيرل الباحث أف المكقؼ الذم اتخذتو سمطنة عيماف تجاه القضية السكرية مبني عمى 

رؤيتيا المتزنة كالكاقعية اتجاه اخأزمة، كيتسؽ مع سمات ىكيتيا السياسية، فرفض السمطنة 
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الشعب السكرم، الذم قطع العالقات مع سكريا نابعه مف إحساسيا بالمسؤكلية اتجاه الدكلة ك 

ف يشكالف أىـ مككنات اليكية العيمانية. كما إف يفي ثابتي العركبة كاإلسالـ، المذتشترؾ معو 

إلى أحد طرفي اخأزمة  ان قطع العالقات ال يصب أبدان في مصمحة إيجاد الحؿ، بؿ يعد انحياز 

 عمى حساب الطرؼ اآلخر.

ىا، أف السياسية الخارجية العيمانية كفي ضكء كؿ ما تقدـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفاد

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 

تأثير المباشر لألطراؼ اخأخرل عمييا، كبناءن عمى ما حفظ استقاللية قراراتيا السياسية، بعيدان عف ال

ككانت مكاقفيا  يسيـ في تحقيؽ مصمحتيا، كبما يخدـ اخأمف كيحفظ االستقرار في المنطقة العربية.

نابعة مف قناعاتيا كرؤيتيا، كمعتمدة عمى المبادئ اخأساسية التي اختطتيا منذ البداية فيما يخص 

 سياستيا الخارجية.

اإلشارة إلى اخأىمية البالغة التي تكلييا السياسة العيمانية بالعالقات مع الدكؿ كتجدر 

الدكؿ العربية، فقد احتفظت  أم مف العربية، فمف المالحظ أف السمطنة ترفض قطع عالقتيا مع

، كعارضت قرار الجامعة العربية 1978السمطنة بعالقتيا مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد 

، فقد احتفظت 1990لمكقؼ كذلؾ مف العراؽ بعد غزك الككيت في عاـ بمقاطعة مصر، كتكرر ا

سمطنة عيماف بعالقتيا مع العراؽ، عمى الرغـ مف مشاركتيا بالجيد العسكرم في إطار قكات درع 

، كتكرر المكقؼ كذلؾ مف سكريا فمـ تقطع 1991الجزيرة في حرب تحرير الككيت في عاـ 

خالؿ استمرار العالقات معيا في محاكلة إيجاد حؿ سممي السمطنة العالقات معيا، بؿ سعت مف 

 لألزمة السكرية.
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كيرل الباحث أف ىذه المكاقؼ التي اتبعتيا السمطنة عمى الساحة العربية نابعة في المقاـ 

اخأكؿ مف اإلحساس بالمسؤكلية اتجاه الدكؿ العربية، كىك ما تفرضو اليكية العيمانية عمى سياستيا 

ئمة عمى التسامح، كالتراضي، كالتعاكف، كنبذ الخالفات، كاالبتعاد عف اخأحقاد، كىي الخارجية، كالقا

السمات التي شكمت ىكية الشعب العيماني، كالتي انعكست بدكرىا عمى صناع القرار في السمطنة، 

ية كما أف النزعة إلى االستقاللية في اتخاذ القرار السياسي العيماني، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخم

لمدكؿ اخأخرل، كعدـ االنحياز إلى أحد أطراؼ اخأزمة، تعد مف أىـ سمات اليكية السياسية لسمطنة 

 عيماف في إطار تعامميا عمى الصعيد الخارجي.
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 الثالثالمبحث 

 الدوليتأثير عامل اليوية عمى السياسة الخارجية الع مانية عمى المستوى 

م تؤدم فيو أم دكلة لدكرىا في المنظكمة الدكلية، ذاخأكبر التيعد الساحة الدكلية المسرح 

 عد  إذ تي  ؛كالذم يمكف مف خاللو الحكـ عمى سياستيا الخارجية. كالحاؿ ال يختمؼ مع سمطنة عيماف

سياستيا الخارجية في الساحة الدكلية امتدادان لمسياسة التي تنتيجيا عمى الساحتيف الخميجية 

 كالعربية.

عيماف في تعامميا مع الساحة الدكلية مف اإلحساس بالمسؤكلية الذم  كتنطمؽ سمطنة

تفرضو عمييا عضكيتيا في المجتمع الدكلي، كتكجب عمييا اإلسياـ في خدمة قضايا السمـ 

كالتعاكف الدكلي. كيشير صانع القرار العيماني )السمطاف قابكس( إلى ذلؾ اإلحساس عندما يقكؿ: 

نتفاعؿ مع ما يدكر حكلنا مف أحداث بكؿ اإليجابية كالكضكح، كنكرس  "إننا جزء مف ىذا العالـ...

كؿ إمكانياتنا لممشاركة المكضكعية كالفعالة لخدمة قضايا السالـ كالتعاكف عمى كافة المستكيات 

 (.411:1992اإلقميمية كالدكلية")حمكدم،

تتبناىا، كالنابعة كبحكـ تعامؿ السمطنة مع المجتمع الدكلي مف خالؿ النظرة الكاقعية التي 

حدل دكؿ ما ييعرؼ بالعالـ الثالث. قدرتيا، كذلؾ انطالقٌا مف ككنيا إمف قناعتيا بالحجـ الحقيقي ل

كقد عبر السمطاف قابكس عف السياسية التي تتمسؾ بيا السمطنة في تفاعالتيا مع معطيات الساحة 

الدكؿ العظمى، كذلؾ في خطاب الدكلية، بالدعكة إلى السالـ، كعدـ الرغبة في التكرط بصراعات 

، عندما قاؿ: "إننا نعتبر أنفسنا أعضاء في العالـ الثالث، كنحف نفخر 18/11/1980لو بتاريخ 

كنعتز بانتمائنا العربي، كليست لدينا رغبة في تكريط أنفسنا في صراعات الدكؿ العظمى، أك خدمة 
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لمنطقة في سالـ، كأف نمعب دكرنا في مصالح اآلخريف. كؿ ما نريده فقط ىك أف نيترؾ ككؿ بمداف ا

خدمة قضية السمـ العالمي. كىنا ال بد مف أف نؤكد لمجميع أف رغبتنا في السالـ ال تنبثؽ مف 

)كزارة اإلعالـ، شعكر بالضعؼ، نحف إذا تعرضنا إلى أم عدكاف فإننا سندافع عف بمدنا بكؿ قكانا"

 (.136:2015عيماف،

عمى التمسؾ بالمبادئ اخأساسية لسياستيا الخارجية، كتجدر اإلشارة إلى حرص السمطنة 

ذلؾ قكؿ السمطاف قابكس: "إننا نحرص دائمان عمى أداء دكرنا في تعامميا مع الساحة الدكلية، كيؤكد 

كامالن عمى الساحة الدكلية كفقان لسياستنا التي ننتيجيا منذ البداية بكؿ اإليجابية كالكضكح، كالتي 

اإليماف الراسخ بمبادئ التعايش السممي بيف جميع الشعكب، كحسف الجكار تقـك عمى أساس مف 

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 

تقديران منا خأىمية التعاكف  ؛ا اإلطار عمى تكطيد عالقاتنا المتنامية مع كافة دكؿ المنطقةضمف ىذ

 (.411:1992بينيا في كؿ ما يخدـ المصالح اخأساسية لجميع شعكبيا")حمكدم،

، كافة دكؿ العالـإلى تبني عالقات الصداقة كالتعاكف مع  عيماف سمطنةكما سعت 

أف تحقؽ مصالح أم بمد دكف اإلضرار بمصالح البمد اآلخر، كقد باعتبارىا عالقات طبيعية يمكف 

 ، كذلؾ بعد إقامة1985عبر السمطاف قابكس عف ىذا التكجو خالؿ مؤتمر صحفي لو في عاـ 

أكضح في حينو، أف إقامة  عندماعالقات دبمكماسية مع االتحاد السكفيتي في العاـ نفسو،  السمطنة

العالقات مع جميع الدكؿ ىي مف أىـ عقائد صانع القرار العيماني، كلكف تمؾ الرغبة في إقامة 

العالقات ليست عمى حساب االستقاللية في اتخاذ القرار السياسي، بؿ يجب أف تككف عمى أساس 

ـ كيككف لنا عالقات معيا، االحتراـ المتبادؿ، عندما قاؿ: "نحف نريد أف نصادؽ كؿ شعكب العال
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كلكف ىناؾ أسس يجب أف تككف أكالن كاضحة لدل مف يريد أف يمد يده لنا، كىذه معركفة، كسياسة 

شؤكف الداخمية،.. كال شؾ أف الالسمطنة الخارجية تقكـ عمى االحتراـ المتبادؿ كعدـ التدخؿ في 

الـ، كأنا قمت في كقت مف اخأكقات عيماف دائمان كأبدان تريد أف يككف ليا صداقة مع جميع شعكب الع

أنني أريد أف أنظر إلى خارطة العالـ كال أجد بمدان ال تربطو صداقة بعيماف")مؤتمر صحفي لمسمطاف 

 (.22/10/1985قابكس بتاريخ 

كبال أدنى شؾ، فإف ىذه المكازنة العيمانية في الكساطة بشأف اخأزمات اإلقميمية ليست 

مطنة بيف اخأضداد، أك تفاعالت ذات نمطيف، كىك ما يشكؿ نمطان إذ تجمع الس ؛دبمكماسية سيمة

مختمفان كسمككان متناقضان مع بعض السياسات الخارجية لدكؿ الجكار الجغرافي المباشر، بما جٌنب 

السمطنة الزج بيا في حركب بالككالة، كابتعدت عف سياسة المحاكر كاالستقطاب، كنأت بنفسيا عف 

السياسية كالحركب اإلعالمية، كاحتفظت بيامش كاسع مف المناكرة مختمؼ أشكاؿ المكاجيات 

كالمجكء لخيارات متعددة في إقميـ يزداد اشتعاالن يكمان بعد آخر، بما جعميا حميفان كثيقان لمكاليات 

المتحدة كبريطانيا، كعضكان مؤثران في مجمس التعاكف الخميجي، كشريكان رئيسيان إليراف، كالعبان محكريان 

سبة لمقكل اخأكركبية كالدكؿ العربية في جيكد الكساطة السرية كالعمنية في اإلقميـ)التقرير بالن

 (.2015،310:2016االستراتيجي العربي 

كبات مف المالحظ أف سمطنة عيماف استطاعت أف تنجح في إقامة عالقات إيجابية مع 

تبعتو خالؿ السنكات الماضية. مما ، كذلؾ عبر نيج السياسة اليادئة كالمتزنة الذم اكافة دكؿ العالـ

أكسبيا ثقة كاحتراـ جميع دكؿ العالـ، تمؾ الثقة ىي التي مكنت عيماف 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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كلعؿ مف أبرز اخأمثمة عمى الدكر العيماني في القضايا  اإليراني7الموقف من الممف النووي  -1

اإلقميمية كالدكلية ىك الدكر الذم لعبتو السمطنة في الكساطة كالتقريب بيف القكل الغربية 

يراف، كالذم أدل في النياية إلى التكصؿ لالتفاؽ النككم بيف الدكؿ دائمة العضكية كألمانيا  كا 

يراف مف جية أخرل، كىك االتفاؽ التاريخي الذم أبعد شبح ( مف 1+5أك ما يعرؼ بػ) جية كا 

فقد نجحت السمطنة في كضع المبنة اخأكلى لالتفاؽ التاريخي بيف  الحرب عف المنطقة.

الجميكرية اإلسالمية اإليرانية كالقكل العظمى حكؿ الممؼ النككم اإليراني مف خالؿ إعادة 

 9حيث استضافت في  ؛كجيات النظر بيف الجانبيفالحكار بيف اخأطراؼ، كساىمت في تقريب 

يراف، كقامت بجيكد الكساطة إلنياء 1+5جكلة مفاكضات بيف دكؿ ) 2014نكفمبر ( كا 

 الخالفات.

كاضحان  ااكضات بالحرص الشديد، كذلؾ ما بدكقد تميز تعاطي مسقط مع ممؼ المف

ت التي رعتيا عيماف بيف في القدر الكبير مف السرية كالكتماف الذم رافؽ مراحؿ المفاكضا

الكاليات المتحدة اخأمريكية كجميكرية إيراف اإلسالمية. فمنذ فرض الحصار االقتصادم عمى 

كانت مسقط تقكـ بدكر الكسيط بيف إيراف  بسبب برنامجيا النككم 2006ي عاـ إيراف ف

منذ كالغرب، كاستضافت اجتماعات سرية بيف دبمكماسييف كقادة أمنييف مف كال الطرفيف 

في محاكلة لمكصكؿ إلى أرضية مشتركة، إلى أف تكممت جيكدىا بالنجاح في  2011

(، ثـ كانت جكلة 1+5، مف خالؿ التكصؿ إلى اتفاؽ جنيؼ بيف إيراف كدكؿ )2013نكفمبر

، التي أفضت إلى اتفاؽ اإلطار الذم كقعو الطرفاف 2014المفاكضات في مسقط في نكفمبر

، تمييدان لالتفاؽ النيائي الذم أبـر في 2015ؿ في لكزاف السكيسرية في إبري

. كأشار كزير الخارجية اخأمريكي السابؽ )جكف كيرم( إلى (60:2016)البمكشي،2015يكليك
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تمؾ الجيكد التي بذلتيا السمطنة في الممؼ النككم اإليراني، في مقاؿ لو في صحيفة بكسطف 

بح جماح البرنامج النككم اإليراني، غمكب، حيث قاؿ: "لقد شاركت في الجيكد الرامية إلى ك

فحينما كنت رئيسان لمجنة العالقات الخارجية بمجمس الشيكخ، قمت برحمة ىادئة إلى عيماف في 

إلبالغ الحككمة ىناؾ بأف حككمة أكباما قد تككف مستعدة لفتح حكار حكؿ  2011العاـ 

رة بيف البمديف، كبعد ذلؾ أدت القضية النككية... إف تمؾ الزيارة قد فتحت الباب لمحادثات مباش

  .(62:2016إلى مفاكضات رسمية متعددة اخأطراؼ")المصدر نفسو،

ففي إطار قضية الممؼ النككم اإليراني، التي تعتبر حساسة بالنسبة لدكؿ مجمس 

التعاكف الخميجي، بحكـ قربيا مف إيراف كالعالقة المعقدة تاريخيان كاليكاجس اخأمنية المتعمقة 

بقاء أبكاب إر، اتسـ المكقؼ العيماني كمنذ البدء بالمكضكعية في التركيز عمى باالستقرا

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 

اخأكسط مف أسمحة الدمار الشامؿ، بحكـ مبدئيا الذم ييدؼ  الدعكة إلى إخالء منطقة الشرؽ

 (.96:2015إلى السالـ الشامؿ كتحقؽ عالـ خاؿو مف الحركب)البميؾ،

كبال شؾ فإف النجاح العيماني في ىذه الكساطة يعكد في المقاـ اخأكؿ إلى الثقة التي 

عالقات جيدة كاحتراـ  تربطو ان نزيي ان تحظى بيا السمطنة مف قبؿ جميع اخأطراؼ، باعتبارىا طرف

متبادؿ مع جميع أطراؼ اخأزمة، كلعؿ ىذه الثقة التي كسبتيا السمطنة تعكد في اخأساس إلى 

االستقاللية في اتخاذ قرارتيا السياسية. ففي الكقت الذم ترتبط السمطنة بعالقات كثيقة مع 

تبر عالقات جكار طيبة الكاليات المتحدة اخأمريكية كالدكؿ الغربية، فإف عالقاتيا مع إيراف تع

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 

إجراءات ضد إيراف، العيماني اخأسبؽ، عبدالعزيز الركاس، بقكلو: إف بالده لف تنضـ إلى أية 

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 

(. كيتفيـ الطرفاف )اخأمريكي كاإليراني( المكقؼ العيماني نظران لمثقة 241:2007إيراف)ثابت،

 .اي تحظى بيا مف قبميمالت

كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف المكقؼ العيماني مف اخأزمة اإليرانية، كمف العالقات مع 

إيراف بشكؿ عاـ، محؿ خالؼ في التكجيات مع الدكؿ الخميجية اخأخرل، كيعكد ىذا الخالؼ 

عامؿ معيا في نظرة تمؾ الدكؿ التي ترل في إيراف خطران ييدد اخأمف في المنطقة، كيجب الت

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 

العالـ  معاداتيا. كما أف التكصؿ إلى اتفاؽ نككم بيف إيراف كالغرب سكؼ يككف في مصمحة

خأنو سيقضي عمى شبح الحرب التي سكؼ تككف  خميج بشكؿ خاص؛بشكؿ عاـ كمنطقة ال

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 

 رنامجيا النككم.االتفاؽ، عمى ب

كقد عبر يكسؼ بف عمكم عف تفيـ السمطنة لتحفظ دكؿ الخميج عمى االتفاؽ النككم 

اإليراني، كخاصة المممكة العربية السعكدية، باعتبار ىذا االختالؼ، مف كجية النظر العيمانية، 

تمثؿ في يقتصر عمى الطريقة التي يتـ عبرىا معالجة اخأزمة، بينما ىناؾ اتفاؽ عمى اليدؼ الم
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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 

ليس بالضركرة أف يككف ىناؾ تطابؽ في سياستنا داخؿ مجمس التعاكف،  الخميج،... كلكف

كربما تككف مصالح إخكاننا اآلخريف مع إيراف أكثر مف مصالحنا نحف معيـ، كلكننا نؤمف 

عكس تحقيؽ ذلؾ  ءإيمانان راسخان بكجكب تحقيؽ االستقرار، كليس أكثر، خأف أم شي

 (.2/2/2014،الدكحة،كطفيدة ال)جر االستقرار، فكمنا في الخميج سكؼ نخسر"

يمكف القكؿ أف تعامؿ السمطنة مع أزمة الممؼ النككم اإليراني جاء نتيجة  كمما تقدـ؛

لتبنييا رؤية خاصة بيا لمحؿ، بما ينسجـ مع ىكيتيا السياسية، كيتسؽ مع المبادئ اخأساسية 

بعاد شبح لسياستيا الخارجية، كتيدؼ مف خالليا إلى إنياء حالة التصعيد بيف اخأ طراؼ، كا 

الكصكؿ إلى حالة االستقرار التي تخدـ مصالح المنطقة بشكؿ عاـ،  الحرب عف المنطقة،

 كالمصالح العيمانية في المقاـ اخأكؿ.

 تيعد سمطنة عيماف مف الدكؿ التي كضعت التصدم لإلرىاب في اإلرىاب7 قضيةالموقف من  -2

كتضر بمصالح  تيدد اخأمف كالسمـ الدكلييف، آفةك  ظاىرة عالمية، سمـ أكلكياتيا، باعتباره أعمى

جميع أشكاؿ جاء ىذا المكقؼ العيماني الرافض حياؿ ك  جميع الدكؿ عمى الساحة الدكلية،

اإلرىاب، ميما كانت مصادره، أك اخأفكار التي ينطمؽ منيا، أك اخأىداؼ التي يسعى لتحقيقيا، 

( لمجمعية 72كممة السمطنة أماـ الدكرة ) خالؿ يكسؼ بف عمكمكقد عٌبر عف ىذا المكقؼ 

عندما قاؿ: "تديف بالدم اإلرىاب بكافة أشكالو  24/9/2017العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 

الذم ينص كذلؾ التزامان منيا بأىداؼ كميثاؽ اخأمـ المتحدة  ؛كأصنافو، كميما كانت مبرراتو



171 
 

صيانة السمـ كاخأمف الدكلييف، كما تؤكد بالدم دعميا كتأييدىا لسائر الجيكد الرامية  عمى

لمقضاء عمى ىذه اآلفة، كمكافحتيا باتخاذ التدابير المناسبة، مستندة في ذلؾ عمى ما أكدت 

عميو القرارات كالمعاىدات كاالتفاقيات العربية كاإلسالمية كالدكلية ذات الصمة" )المكقع الرسمي 

 (www.mofa.gov.omلكزارة الخارجية العيمانية عمى شبكة المعمكمات العالمية: 

اإلرىاب  أف يتـ إلصاؽ تيمة ، انطالقان مف ىكيتيا اإلسالمية،السمطنة ترفضكما 

 الذممديف اإلسالمي، ل العميؽ لمقيـ اخأصيمة الفيـ العيمانيخالؿ كذلؾ مف  بالديف اإلسالمي،

كمف ىذا المنطمؽ فقد جانب العيمانيكف الفيـ المتشدد لإلسالـ  .يدعك إلى التسامح كتقبؿ اآلخر

حيث يتـ استغاللو ككسيمة لمتحزب كالتشدد أك الغمك كالتطرؼ، كذلؾ عمى قدر رفضيـ لذلؾ 

، كالتعصب لمذىب أك طائفة أك حزب. كفي ىذا السياؽ اإلسالمي المنطمؽ في فيـ الديف

طاف قابكس، كربما كاف ذلؾ منذ كقت مبكر عمى ظيكر مكجة التطرؼ كالغمك في يقكؿ السم

: "إف التطرؼ ميما كانت مسمياتو، كالتعصب ميما 18/11/1994كقتنا الحاضر، بتاريخ 

كانت أشكالو، كالتحزب ميما كانت دكافعو كمنطمقاتو، نباتات كريية سامة، ترفضيا التربة 

إال طيبان، كال تقبؿ أف تمقى فييا بذكر الفرقة كالشقاؽ ... إف  العيمانية الطيبة التي ال تنبت

التزمت في الفيـ الديني ال يؤدم إال إلى تخمؼ المسمميف، كشيكع العنؼ كعدـ التسامح في 

لذم يرفض الغمك، كينيى عف مجتمعاتيـ، كىك في حقيقة اخأمر بعيد عف فكر اإلسالـ ا

كؿ اخأمكر. كصدؽ الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ إذ ديف يسر، كيحب اليسر في الخأف  ؛التشدد

يقكؿ:) إف الديف يسر، كلف يشاد الديف أحد إال غمبو(، كليس بعد حديث الرسكؿ مف 

 (.331-2010:330مقاؿ")كزارة اإلعالـ، عيماف،
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، نتيجةن لمفيـ السميـ لتعاليـ الديف اإلسالمي السمح المترسخ كجدير بالذكر أف السمطنة

لـ تشيد أم حادث إرىابي عكر صفك اخأمف كالتسامح الذم  كاليكية العيمانية،في الثقافة 

اتصؼ بو المجتمع العيماني تاريخيان. كىك اخأمر الذم أدل إلى نجاح سمطنة عيماف كلمسنة 

( في الحصكؿ عمى النقطة صفر في قائمة الدكؿ 2016،2015،2014الثالثة عمى التكالي )

لمؤشر اإلرىاب العالمي الذم يصدره معيد االقتصاد كالسالـ  اخأقؿ تعرضان لإلرىاب، كفقان 

الذم يتخذ مف مدينة سدني االسترالية مقران لو)صحيفة الكطف العيمانية، مسقط، 

21/11/2016.) 

ذاتو يمكف فيـ عدـ كجكد أم عنصر عيماني ضمف صفكؼ التنظيمات  السياؽكفي 

بالدكلة اإلسالمية، أك جبية النصرة، أك  اإلرىابية الجيادية المنتشرة، مثؿ تنظيـ ما يسمى

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 

 (.29/12/2015، القاىرة، ما يشير إليو المركز الدكلي لمكافحة التطرؼ)صحيفة اخأىراـ

انطالقان  نبذ اإلرىاب، كالسعي إلى مكافحتو؛كيمكف فيـ المكقؼ الرسمي العيماني مف 

مف سمات الشخصية العيمانية المتسامحة تاريخيان كالمتقبمة كالمتعايشة مع اآلخر، كىك اخأمر 

ة، كالتاريخية، المؤسسة الذم يمكف إرجاعو إلى تأثير منظكمة القيـ الدينية، كالثقافية، كالحضاري

لميكية العيمانية عمى السمكؾ السياسي الذم تنتيجو السياسة العيمانية اتجاه قضايا اإلرىاب 

السمطاف قابكس في  يشير إليو اخأمر الذمكىك  كرفض إلصاؽ ىذه التيمة بالديف اإلسالمي.

عندما يقكؿ: "لقد فطرنا في  2011خطاب لو بمناسبة االنعقاد السنكم لمجمس عيماف في عاـ 

ىذا البمد، كهلل المنة كالحمد، عمى السماحة، كحسف المعاممة، كنبذ اخأحقاد، كدرء الفتف، 
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ننا نؤكد عمى كالتمسؾ باخأعراؼ كالقيـ القائمة عمى اإلخاء، كالتعاكف، كالمحبة بيف الجميع . كا 

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 

لكراىية، يحمييـ مف التردم في مياكم اخأفكار الدخيمة، التي تدعك إلى العنؼ، كالتشدد، كا

كالتعصب، كاالستبداد بالرأم، كعدـ قبكؿ اآلخر، كغيرىا مف اخأفكار كاآلراء المتطرفة التي 

يراده مكارد اليالؾ كالدمار كالعياذ  تؤدم إلى تمزيؽ المجتمع، كاستنزاؼ قكاه الحيكية، كا 

)المكقع الرسمي لكزارة الخارجية العيمانية عمى شبكة المعمكمات العالمية: باهلل"

www.mofa.gov.om) 

كمما تقدـ يمكف القكؿ بأف سمطنة عيماف خالؿ تعامميا مع الدكؿ اخأعضاء في المجتمع 

الدكلي، كفي تعاطييا مع اخأزمات كالقضايا عمى الساحة الدكلية تتسـ بالكاقعية كاالتزاف كاالبتعاد 

مع قناعاتيا كرؤيتيا عف ردكد الفعؿ، كتتميز باالستقاللية في اتخاذ قرارىا السياسي بما يتكافؽ 

الخاصة لمحؿ، كىك ما يمكف مالحظتو ظاىران خالؿ تعاطييا مع أزمة الممؼ النككم اإليراني، كىك 

المكقؼ الذم تميز بقدر كبير مف الكضكح كالصراحة، فقد عبرت عف مكقفيا دكف أف تجامؿ أم 

أطراؼ  بجميعي طرؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر، كحافظت، كفي الكقت نفسو، عمى العالقات الت

اخأزمة، كىك ما ييعد أمران 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 

كصكره التي تعد كافة  شكاؿ اإلرىابخأعمى سمككيا السياسي الخارجي مف خالؿ رفضيا القاطع 

 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 عيماف كانت 

حريصة عمى االحتفاظ بعالقاتيا مع جميع اخأطراؼ خالؿ اخأزمات المختمفة كلـ تقطع عالقاتيا مع 

يراف خالؿ الحرب بينيما، في الكقت أم دكلة، فقد حاف ظت عمى عالقاتيا مع كؿ مف العراؽ كا 

الذم قطعت فيو أغمب الدكؿ العربية عالقاتيا مع إيراف، كما حافظت عيماف عمى عالقاتيا مع 

العراؽ أثناء احتالؿ الككيت، في حيف أف جميع دكؿ الخميج قطعت العالقات معو أثناء اخأزمة، 

قاتيا مع جميع أطراؼ اخأزمة اليمنية، كلـ تنقؿ سفارتيا مف صنعاء أسكة كحافظت كذلؾ عمى عال

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 

مفتكحة في دمشؽ عمى الرغـ مف أف أغمب الدكؿ العربية قطعت العالقات معيا.  السفارة العيمانية

كىك ما يشير إلى أف سمطنة عيماف ال تؤمف بمبدأ قطع العالقات خأنو ال يتكافؽ مع مبدأ الحياد 

 اإليجابي الذم تتبناه.

ؼ الساحات الحظ االلتزاـ العيماني بالحياد اإليجابي خالؿ اخأزمات التي شيدتيا مختمكما يي 

الخميجية كالعربية كالدكلية، كعدـ االنحياز خالؿ تمؾ اخأزمات أك الصراعات إلى أم طرؼ عمى 

جرار إلى سياسة المحاكر، فمـ حساب الطرؼ اآلخر، كالبعد عف االستقطاب السياسي، كرفض االن

ؿ اخأزمة ز السمطنة إلى أم مف طرفي الحرب العراقية اإليرانية، كحافظت عمى الحياد خالتنح

، كاستمرت في التمسؾ بمبدأ الحياد أثناء اخأزمة  اليمنية كلـ تشارؾ فيما يسمى بعاصفة الحـز

ز إلى أم طرؼ في اخأزمة النككية اإليرانية. كىك ما مكنيا مف القياـ بدكر السكرية، كما لـ تنح

 الكسيط كتقريب كجيات نظر بيف اخأطراؼ المتصارعة خالؿ اخأزمات.
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ظير جميان في الداخمية لمدكؿ اخأخرل، كىك ما  ان عدـ التدخؿ في الشؤكفالحظ أيضكيي 

الرفض العيماني لإلجراءات التي اتخذتيا الجامعة العربية بحؽ مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، 

باعتبار أف االتفاقية شأف مصرم في المقاـ اخأكؿ، كخأم دكلة الحؽ في اتخاذ ما تراه مناسبان 

كما رفضت التدخؿ العسكرم في الشأف اليمني، كاعتبرت أف ما يحصؿ في  لتحقيؽ مصالحيا،

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 

كرية. اخأمر الذم ترافؽ مع الحرص العيماني عمى الدعكة إلى الحكار بيف جميع أحداث اخأزمة الس

يجاد الحمكؿ عبر الطرؽ السممية لجميع المشاكؿ، كتجددت ىذه الدعكات العيمانية في  اخأطراؼ كا 

 جميع اخأزمات التي شيدتيا المنطقة.

طراؼ في مختمؼ كىكذا ظمت سمطنة عيماف كسيطان مرنان قادران عمى الحكار مع جميع اخأ

اخأزمات، ال يبني تحالفات مع طرؼ ضد طرؼ آخر أك عمى حسابو. كلـ تندفع السياسة العيمانية 

في أم اتجاه خالؿ حركب الخميج المتعاقبة بؿ عممت عمى اغتناـ عالقاتيا مع كؿ أطراؼ النزاع 

يراف، كالكاليات المتحدة االمريكية(، لالحتفاظ ب مخرج يمكف أف تمر بو )العراؽ، كدكؿ الخميج، كا 

تفاعالت المنطقة، إف ىي اتجيت نحك الحمكؿ السممية، اك باخأحرل الكصكؿ إلى صيغة تصفير 

(، كعدـ تفضيؿ الحمكؿ الرامية إلى تفاقـ اخأزمات عبر قطع Zero-Problemsالمشكالت )

كتمكيؿ العالقات، أك سحب السفراء، أك تكجيو المعارضة الداخمية، أك تسميح جماعات العنؼ 

اإلرىاب، بؿ يتـ احتكاء الخالفات ميما بمغت حدتيا، كتصبح السمطنة نقطة التقاء كبكابة مفتكحة 

 (.2015،312:2016)التقرير االستراتيجي العربيلكؿ أطراؼ الصراع
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أف السمكؾ السياسي الذم تتبعو سمطنة عيماف  دـ يمكف التكصؿ إلى خالصة مفادىاكمما تق

مى الساحات المختمفة الخميجية كالعربية كالدكلية، تميز بعدد مف السمات، في مجاليا الخارجي، كع

أىميا: الثبات كالتمسؾ بالمبادئ التي رسمتيا القيادة العيمانية كمنيج يحكـ عالقاتيا الخارجية، 

كتبني الكاقعية السياسية التي تكزاف بعقالنية بيف المكاسب المرجكة كالخسائر التي يجب تجنبيا، 

قاللية في اتخاذ القرار السياسي كرفض اإلمالءات كالتبعية خأم طرؼ كاف، كالكضكح كاالست

كالصراحة في التعبير عف رؤيتيا حياؿ القضايا التي تيميا أك تككف جزءان منيا، كتحرص عمى 

 االبتعاد عف سياسة المحاكر.

مالمح سياستيا يرل الباحث أف لميكية العيمانية أثران بالغان ال يمكف تجاىمو في تشكيؿ ك 

الخارجية، كىك ما يمكف مالحظتو مف خالؿ اخأثر الذم تتركو سمات الشخصية العيمانية عمى 

كالنابع مف ثقافتيا اإلسالمية كالعربية التي تقـك  النيج الذم تتبعو السمطنة في عالقاتيا الخارجية،

السياسة الخارجية لسمطنة كفي الحقيقة يمكف اعتبار العالقة بيف عمى التسامح كالحكمة كالتدبر، 

 .عيماف كاليكية العيمانية عالقة تبادلية، يؤثر كؿ منيما عمى اآلخر كيترؾ أثره عميو
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 السادس الفصل

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أوًل7 الخاتمة

ة، إلى جانب العكامؿ ميمبرز عامؿ اليكية منذ تسعينيات القرف الماضي كأحد العكامؿ ال

المادية اخأخرل، كالعامؿ الجغرافي كالديمغرافي كالقكة العسكرية كاالقتصادية، في تفسير السمكؾ 

السياسي الخارجي لمدكؿ، كذلؾ نظران لما لميكية مف أثر في تكجيو السياسة الخارجية لمدكلة، كفي 

لعالقات قد تقكـ عمى أساس فيـ بناء عالقاتيا مع الدكؿ اخأخرل عمى الساحة الدكلية. فتمؾ ا

الصفات المميزة لمذات في مكاجية اآلخر، كبالتالي فإنيا تؤثر عمى نمط رؤية اآلخر، باعتباره 

صديقان، أك عدكا،ن أك منافسان عمى الساحة الدكلية، بناء عمى اليكية التي ينتمي إلييا كال الطرفيف. 

لخارجي لمدكلة إلى التقارب أك التعاكف مع الدكؿ فكما أف اليكية قد تككف عامالن دافعان لمسمكؾ ا

فإنيا في الكقت ذاتو قد تككف سببان في نشكء حالة مف  التي تشترؾ معيا في اليكية نفسيا؛اخأخرل 

السمكؾ التنافسي، كما قد تككف كراء السمكؾ العدائي التصارعي بيف الدكؿ التي تنتمي إلى ىكيات 

 متصارعة.

ت مف صحة الفرضية التي انطمقت منيا، كالتي تقكـ عمى أف كسعت ىذه الدراسة لمتثب

العكامؿ التي أسيمت في تٌشكيؿ ىكية سمطنة عيماف ليا تأثير كاضح في صياغة أنماط سمككيا 

السياسي الخارجي، عمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي، كقد تكصمت، مف خالؿ فصكليا السابقة، 

ف سمطنة عيماف مف الدكؿ التي تشٌكؿ اليكية أحد العكامؿ إلى إثبات صحة تمؾ الفرضية، كمفادىا أ
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المؤثرة في تكجيو سمككيا السياسي الخارجي. كبال شؾ، فإف فيـ السياسة الخارجية لسمطنة عيماف 

 دكف التطرؽ إلى دراسة ىكيتيا الكطنية ينطكم عمى قدر كبير مف الصعكبة.

محصمة عممية تفاعؿ دقيقة بيف  فاليكية العيمانية ىي ذلؾ المركب المتميز، الذم ىك

مككنات عديدة مادية كمعنكية، أسيمت كؿ منيا، كبدرجات متفاكتة، في صياغة مالمح اليكية 

العيمانية. كتتمثؿ أىـ تمؾ المككنات في أبعاد ثالثة أساسية: أكالن، البعد المكاني كالمتمثؿ في المكقع 

المتمثؿ في المككف التاريخي الذم تشكمت عبره الجغرافي لسمطنة عيماف. ثانيان، البعد الزماني، ك 

العربي، كبالديف  ءمالمح اليكية العيمانية. ثالثان، البعد الثقافي كالذم يشمؿ االعتزاز باالنتما

 اإلسالمي، كالتراث العيماني، كمنظكمة القيـ كاخأعراؼ كالعادات كالتقاليد.

ة العيمانية في مجمكعة الثكابت كيمكف تممس اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياس

كالمرتكزات التي تعتمد عمييا في سياستيا الخارجية، كتحرص عمى التمسؾ بيا. كبناءن عمى ىذه 

مف المبادئ  ان الثكابت، النابعة في اخأساس مف مككنات اليكية العيمانية، فقد تبنت السمطنة عدد

اخأساسية كخطكط عريضة تسير عمييا في سياستيا الخارجية، كالتي يمكف بدكرىا أف تيعد سمات 

رئيسية لميكية السياسية العيمانية، كتتمثؿ في حسف الجكار، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ 

لى أم طرؼ عمى اخأخرل، كرفض التدخؿ في الشأف العيماني، كعدـ االنحياز خالؿ اخأزمات إ

حساب الطرؼ اآلخر، كاالبتعاد عف سياسة المحاكر، كالدعكة إلى حؿ الخالفات بيف الدكؿ عبر 

 الحكار كبالطرؽ السممية. 

كما يمكف تممس أثر عامؿ اليكية كذلؾ في منظكمة صنع السياسية الخارجية العيمانية، 

ي مجاؿ السياسة الخارجية كالعالقات لتجربة عيمانية خاصة تراكمت عبر الزمف ف ان التي تيعد نتاج

الدكلية. كيبقى عامؿ شخصية القائد السياسي، المتمثؿ في السمطاف قابكس، اخأكثر تأثيران في تمؾ 
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 التي تناكلتيا الدراسة، في العديد مف المناسبات كالمكاقؼك  فالسياسة الخارجية العيمانية،المنظكمة، 

الشخصية، كتنشئتو االجتماعية  والسياسي، فصفات لصانع القرارمع التركيب الشخصي  تنسجـ

كالمستمدة مف ثقافة المجتمع العيماني، كعاداتو كتقاليده في الحكمة، كالتدبر، كالتبصر، كالسياسية، 

باإلضافة إلى عقائده في بيئة العمؿ السياسي كالتعاكف، كالتسامح، كالتكازف في التعامؿ مع الغير، 

تكجيو السياسة الخارجية  في بشكؿ كبير يمت، كما تزاؿ تسيـ،كميا أس ،مجاؿ الخارجيالفي 

، كىك اخأمر الذم يؤكد عمى الدكر الذم تمعبو اليكية في التأثير عمى السياسة لسمطنة عيماف

ىي في اخأساس مستندة إلى  )السمطاف قابكس( فاليكية الخاصة بالقائد السياسي الخارجية العيمانية،

 ـ.اليكية العيمانية بشكؿ عا

كيظير ذلؾ اخأثر الذم يتركو عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية لسمطنة عيماف مف 

خالؿ المكاقؼ التي اتبعتيا السياسة الخارجية العيمانية في تعاطييا مع اخأحداث كالتطكرات 

كاخأزمات عمى مختمؼ ساحات السياسة الخارجية العيمانية )الخميجية، كاإلقميمية، كالدكلية(، كالتي 

كانت في كثير مف اخأحياف مكاقؼ مختمفة عف المكاقؼ التي اتخذتيا أغمب الدكؿ الخميجية كالعربية 

تميز بعدد مف كالذم يالسمكؾ السياسي الذم تتبعو سمطنة عيماف في مجاليا الخارجي، ف اخأخرل.

العيمانية، يعتمد في اخأساس عمى الثكابت السياسية النابعة مف مككنات اليكية ، الخاصة السمات

 كينسجـ مع السمات الخاصة باليكية كالشخصية العيمانية.

إال أف عامؿ اليكية، رغـ أىميتو في تحديد مالمح السمكؾ السياسي الخارجي لسمطنة 

عيماف، ال يسقط أىمية العكامؿ اخأخرل التي سبقت اإلشارة إلييا، كمع ذلؾ، تبقى ىكية الدكلة، 

ىي المعيار الذم يبرز شخصية الدكلة بما يميزىا عف باقي الدكؿ كالتكصيؼ الذم حددتو الدراسة، 

اخأخرل، كالتي تتميز ىي أيضان عف غيرىا في المحيط اإلقميمي كالدكلي، مف خالؿ اليكية التي 
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تختص بيا. كربما مثؿ ىذا العامؿ، عامؿ اليكية، ىي الحمقة التي لـ يسمط عمييا الضكء في 

أك حاكلت تفسير السمكؾ السياسي الذم تتبعو عمى  ،السياسة العيمانية الدراسات السابقة التي تناكلت

 ، مما شجع الباحث عمى دراستيا.الساحات اإلقميمية كالدكلية

 النتائجثانيًا7 

 تكصمت الدراسة، كمف خالؿ الفرضية التي اعتمدتيا، إلى النتائج التالية:

عمى السياسة الخارجية لمدكلة، قد  إف عامؿ اليكية، عمى الرغـ مف أىميتو، إال أف تأثيره  -

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 تأثيران في 

 تكجيو السياسة الخارجية حياؿ قضايا معينة.

الفكرية التي يتبناىا القائد السياسي، بكؿ ما ك ة يالثقاف القيـ ظكمةلميكية تأثير كبير عمى من -

تحممو مف خصائص كسمات تميز الذات عف اآلخر، ما ينعكس عمى السمكؾ السياسي 

 الخارجي لمدكلة التي يترأسيا ىذا القائد السياسي أك ذاؾ.

عدد مف المككنات اليكية العيمانية ىي ذلؾ العامؿ المركب الناتج مف عممية التفاعؿ بيف  -

الجغرافية، كالتاريخية، كالعادات كالتقاليد، إضافة إلى منظكمة القيـ الفكرية كالعقائدية التي 

يحممو القائد السياسي، كالتي تندرج تحت المككنات الثالثة الرئيسة كىي: المككف 

لكطنية كيمكف القكؿ أف طبيعة الشخصية ا الجغرافي، كالمككف التاريخي، كالمككف الثقافي.

 الخارجي لسمطنة عيماف. يالسياس السمكؾ لمشعب العيماني تشكؿ إحدل سمات

تنطمؽ في تفاعالتيا مف خالؿ دراسة الباحث لمسياسة الخارجية العيمانية، كجد أنيا  -

نابعة مف مككنات ىكيتيا الكطنية. كالتي  كعالقاتيا الدكلية مف مجمكعة ثكابت كمرتكزات
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اخأساسية لمسياسة الخارجية العيمانية، كالتي يمكف اعتبارىا تحددت عمى ضكئيا المبادئ 

 بمثابة السمات المميزة ليكيتيا السياسية.

عمى الرغـ مف الصعكبة في تحقيؽ المصالح التي تكاجييا، في أغمب االحياف، الدكؿ  -

التي تسعى لمتحرؾ ضمف ثكابت محددة في السياسة الخارجية؛ إال أف سمطنة عيماف 

ؽ بيف الحفاظ عمى قدر مف المصالح، كعدـ التفريط ر تكازف دقيؽ، أف تكفٌ استطاعت، عب

 في ثكابتيا السياسية.

منظكمة صنع السياسية الخارجية في سمطنة عيماف ىي نتاج لتجربة عيمانية خالصة  -

تراكمت عبر الزمف، كتعبر عف الخصكصية العيمانية في مجاؿ صنع السياسة الخارجية 

ييعد عامؿ الشخصية لمقائد السياسي، المتمثؿ في السمطاف قابكس، ك  كالعالقات الدكلية.

فالصفات الشخصية لمسمطاف قابكس، كتنشئتو  منظكمة.ال تمؾ اخأكثر تأثيران في

االجتماعية كالسياسية، باإلضافة إلى عقائده في بيئة العمؿ في مجاؿ السياسية الخارجية، 

 مانية.تسيـ بشكؿ كبير تكجيو السياسة الخارجية العي 

الكاقعية  أالمكضكعات التي تمت معالجتيا تظير بشكؿ كاضح تبني سمطنة عيماف مبد -

السياسية في تعامميا مع االحداث كالكقائع اإلقميمية كالدكلية، كما تحرص عمى االحتفاظ 

بدرجة كبيرة مف االستقاللية في اتخذا قرارىا السياسي، كترفض االنجرار إلى سياسة 

السمكؾ الذم كىك ما يمثؿ  ياز إلى طرؼ عمى حساب الطرؼ آخر.المحاكر أك االنح

عمى الساحات المختمفة )الخميجية، ة، الخارجي سياستيا تتبعو سمطنة عيماف في مجاؿ

عف ك الخصكصية العيمانية،  عف التي تعبر تميز بعدد مف السماتالمكالعربية، كالدكلية(، 

 ىكيتيا السياسية.
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 التوصياتًا7 ثالث

 ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة، فإنيا تكصي بما يمي: في

ضركرة االلتفات، مف قبؿ الباحثيف كالميتميف بالسياسة العيمانية، إلى دراسة خصكصية  -

اليكية العيمانية عند التطرؽ إلى المكاقؼ السياسية التي اتخذتيا السمطنة في العديد مف 

ية، كالدكلية، مف أجؿ التكصؿ إلى فيـ سميـ المناسبات عمى الساحة الخميجية، كالعرب

 لسمكؾ كتكجيات السياسية الخارجية العيمانية.

إجراء الدراسات التي تتناكؿ تأثير عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية لمدكؿ العربية  -

 اخأخرل، لمحاكلة فيـ سياسات تمؾ الدكؿ مف زاكية جديدة.

 طنة عيماف، كعمى رأسيا كزارة الخارجية،المؤسسات الرسمية في سم يتمنى الباحث عمى -

االىتماـ بالدراسات التي تيعنى بالشأف السياسي العيماني، نظران لندرة الدراسات كالمراجع 

 التي تتناكؿ ىذا الجانب.

في سمطنة عيماف بالدراسات التي  كالتعميمية بحثيةالمؤسسات الضركرة االىتماـ مف قبؿ  -

ظيار تكجياتك  ،انيةالسياسة الخارجية العيمتتناكؿ  كجكانب  فييا، التي تؤثر العكامؿك ، ياا 

 تمؾ العكامؿ.التأثير الذم تتركو 

إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ تأثير مختمؼ العكامؿ )المادية، كالمعنكية( عمى السياسة  -

الخارجية لسمطنة عيماف، لمعالجة النقص في الدراسات التي اىتمت بالشأف العيماني بكجو 

 كبيذا الجانب بكجو خاص.عاـ، 

إجراء المزيد مف الدراسات التي تيعنى بتأثير عامؿ اليكية عمى السياسة الخارجية  -

 العيمانية، لمعالجة الجكانب التي قد تككف غابت عف الباحث، كلـ تتطرؽ إلييا الدراسة.
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