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الثقل اإلقليمي لدولة سلطنة
عمان
المقومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

سهام الدريسي

تتعر���ض ه��ذه الورق��ة ال�سيا�س��ية بالدرا�س��ة والتحلي��ل مل�س��تويات التموق��ع الإقليم��ي ل��دى دول��ة �س��لطنة عم��ان،
ولك��ن ل��ن تقت�ص��ر عل��ى عر���ض خي��ارات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة للقي��ادة العماني��ة بق��در م��ا �س��تحاول الرتكيز على
املقومات امل�ؤثرة اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،و�أي�ض ًا اجتماعي ًا ،يف �صناعة �سلوكها الدبلوما�سي .ومن املهم �أن ندرك
املالمح املميزة للثقل الإقليمي ل�سلطنة عمان ،لي�س يف ظل قدرتها على خلق التوازنات يف عالقاتها بقوى دولية
و�إقليمي��ة مت�صادم��ة واحلف��اظ عليه��ا ،ب��ل �أي�ض��ا يف افتكاكه��ا لالع�تراف الدويل ب�أهميتها كو�س��يط دبلوما�س��ي
ا�س�تراتيجي يف �إدارة الأزم��ات .وعل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا تع��د م��ن �أقل دول اخللي��ج ثراء فموقعها اال�س�تراتيجي،
وامتدادها التاريخي ،وعالقاتها القوية بالقوى املتناف�س��ة دولي ًا ،بالإ�ضافة �إىل خيارات ال�س��لطان (قابو���س)،
جعلت لل�س��لطنة -الدولة املن�س��ية -ح�ضور ًا م�ؤثر ًا و�صوت ًا م�س��موع ًا عربي ًا ودوليا.
وهك��ذا ف��إن م��ا ميي��ز �س��لطنة عم��ان كقوة �صغرية ،مقارنة ببقي��ة الدول الفاعلة يف املنطقة مثل ال�س��عودية �أو
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�إيران ،قدرتها على تعديل التوجهات العامة للم�شهد الإقليمي من خالل مبادرات الو�ساطة من جهة �أوىل� ،أو
املراوحة بني التحالف والت�صادم يف �إطار امل�ساحات ال�ضيقة لتحركها �إقليمي ًا ،من جهة �أخرى.
�ست�س��عى ه��ذه الورق��ة لتفكي��ك �أ�ش��كال التفاع��ل الديناميكي��ة للدول��ة ال�صغ�يرة ،م��ن خ�لال تدار���س حال��ة
�س��لطنة عمان مع م�ش��هد �إقليمي حمكوم بعالقات معقدة ومت�ش��ابكة بني القوى املهيمنة ،بالإ�ضافة �إىل انت�ش��ار
مظاه��ر الفو�ض��ى واالقتت��ال (اليم��ن� /س��وريا )..خا�ص��ة لأن قيادته��ا تتمي��ز بالعقالني��ة الرباغماتي��ة والق��درة
عل��ى �صناع��ة التوافق��ات ،وم��ن ث��م ميك��ن الق��ول �إن املناف�س��ة اجليو�سيا�س��ية املحت��دة باملنطق��ة العربي��ة فر�ضت
عل��ى الق��وى ال�صغ��رى مث��ل �س��لطنة عم��ان ،للحف��اظ على متوقعه��ا �إقليمي ًا وا�س��تقاللية قرارها ال�س��يادي ،تبني
ا�س�تراتيجيات جدي��دة للتحال��ف واالنحي��از ،حي��ث راوح��ت خي��ارات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة للقي��ادة العماني��ة بني
احليادي��ة �إزاء واق��ع الن��زاع ب�ين الق��وى املتنف��ذة �إقليمي� ًا �أو االن�س��حاب واالهتم��ام بال�ش��أن الداخل��ي ،وم��ن ث��م
ف��إن حتلي��ل �أبع��اد وم�س��تويات التموق��ع الإقليم��ي ل�س��لطنة عم��ان ي�س��توجب درا�س��ة ت�ص��ورات القي��ادة العماني��ة
ح��ول ال�س��لوك اخلارج��ي ال��ذي يب��دو متحيز ًا ومتفاع ًال بال�ض��رورة �إىل امل�صلحة العامة للدولة �إىل جانب ت�أثره
بالدينامي��ات املحرك��ة لل�ش��أن الإقليم��ي وامل�ش��هد ال��دويل عموم ًا.
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املقدمة

ي��زداد االهتم��ام الإعالم��ي ب�س��لطنة عم��ان كلم��ا اتخ��ذت موقف� ًا مناه�ض� ًا للتوجه��ات العام��ة ل��دول املجل���س
التع��اون اخلليج��ي� ،أو َر�أَ�س��ت �إح��دى مب��ادرات �إح�لال ال�س�لام وتقري��ب وجه��ات النظر بني دول اجل��وار �أو بني
�إي��ران والوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،ليخف��ت احلدي��ث عنه��ا فيم��ا بع��د داخ��ل الدوائ��ر ال�سيا�س��ية الإقليمي��ة
والدولية.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا تع��د من �أق��ل دول اخلليج ثراء (�إىل جانب دولة البحرين )1فموقعها اال�س�تراتيجي،
وامتداده��ا التاريخ��ي ،وعالقاته��ا القوي��ة بالقوى املتناف�س��ة دولي ًا ،جعلت لل�س��لطنة -الدولة املن�س��ية -ح�ضور ًا
م�ؤث��ر ًا و�صوت� ًا م�س��موع ًا لقيادته��ا عربي� ًا ودولي� ًا .ويف ذات ال�س��ياق ميك��ن الق��ول �إن العم��ق التاريخ��ي ل�س��لطنة
عم��ان بو�صفه��ا �إمرباطوري��ة طامل��ا زاحم��ت الربتغال واململك��ة املتحدة على التموقع يف منطق��ة اخلليج العربي
و�ش��رق �إفريقي��ا (الق��رن ال�ساد���س ع�ش��ر) ،وم��ن قب��ل ذل��ك كان �أهله��ا �س��باقون للإمي��ان بالر�س��الة املحمدي��ة

f i k e r c e n t e r. c o m

وانخرط��وا يف ن�ش��ر الإ�س�لام ،و�أنه��ا تع��رف ل��دى امل�ؤرخ�ين بت�س��مية (�أر���ض الأم��ان) ،2كل ذل��ك انعك���س عل��ى
ال�س��لوك ال�سيا�س��ي لقيادته��ا؛ وبن��اء عل��ى ذل��ك �أ�صب��ح العم��ق التاريخ��ي لتقالي��د العم��ل الدبلوما�س��ي يتج�س��د
�إقليمي ًا من خالل �س��مات املقاومة لكل حماوالت الو�صاية اخلارجية على القرار ال�س��يادي العماين ،بالتوازي
م��ع ق��درة على احت��واء الأزم��ات و�إدارتها.
فر�ض��ت املناف�س��ة اجليو�سيا�س��ية املحت��دة باملنطق��ة العربي��ة عل��ى الق��وى ال�صغ��رى مث��ل �س��لطنة عم��ان،
للحفاظ على متوقعها �إقليمي ًا وا�ستقاللية قرارها ال�سيادي ،تبني ا�سرتاتيجيات جديدة للتحالف واالنحياز،
حيث راوحت خيارات ال�سيا�سة اخلارجية للقيادة العمانية بني احليادية �إزاء واقع النزاع بني القوى املتنفذة
�إقليمي� ًا� ،أو االن�س��حاب واالهتم��ام بال�ش��أن الداخل��ي ،وم��ن ث��م فتحلي��ل �أبع��اد التموق��ع الإقليم��ي ل�س��لطنة عمان
وم�ستوياته ي�ستوجب درا�سة ت�صورات القيادة العمانية حول ال�سلوك اخلارجي الذي يبدو متحيز ًا بال�ضرورة
�إىل امل�صلحة العامة للدولة� ،إىل جانب ت�أثره بالديناميات املحركة لل�ش��أن الإقليمي وامل�ش��هد الدويل عموم ًا.
ت�س��عى الورقة �إىل تغيري زاوية االهتمام ال�س��ائدة ب�س��لطنة عمان ،ب�صفتها دولة من�ضوية يف جمل���س التعاون
اخلليجي� ،إىل تفكيك وحتليل الديناميات التي �أعطتها زخم ًا دولي ًا وثق ًال �إقليمي ًا كقوة �صغرى.
وتنق�س��م ه��ذه الورق��ة �إىل ثالث��ة حم��اور ك�برى؛ �أو ًال ا�س��تعرا�ض اخللفي��ة التاريخي��ة ل�س��لطنة عم��ان ،م��ع
الرتكيز على �أهميتها اال�سرتاتيجية .ثاني ًا ،التعر�ض للمقومات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية الداعمة
لتموقعها الإقليمي ،و�أخري ًا� ،إعادة قراءة لل�سيا�سات اخلارجية للقيادة العمانية وت�أثريها يف م�ستقبل الدولة.
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تتمتع �سلطنة عمان بح�ضور �إقليمي وقبول دويل ب�صفتها قوة �صغرى متتلك قيادتها ال�سيا�سية (ال�سلطان
قابو���س) عالق��ات دبلوما�س��ية وحتالف��ات متين��ة م��ع �أمري��كا وبريطاني��ا ودول �آ�س��يا ،بالإ�ضاف��ة �إىل بع���ض دول
اجلوار اخلليجي ،وتنخرط يف تكتالت �إقليمية كفاعل �سيا�سي يتميز بالقدرة على ا�ستثمار �شرعيته التاريخية
ملا�ضيه الإمرباطوري ،بالإ�ضافة �إىل �آليات الو�ساطة الدبلوما�سية و�إدارة الأزمات الدولية .وبناء عليه؛ يبدو
�أن القي��ادة العماني��ة ،الت��ي تخت��زل �س��لطنة عم��ان يف �ش��خ�صها من��ذ  ،1970ا�س��تطاعت �إع��ادة �إنت��اج البع��د
الإقليم��ي ملواقفه��ا و�س��لوكها اخلارج��ي بان�س��جام وبراغماتي��ة ملحوظ��ة ،مع �إكراهات امل�ش��هد ال��دويل املحكوم
بعالقات العداء والتناف���س بني حلفائها ،على �أ�س���س التجذر التاريخي كقوة فاعلة باملنطقة ،ويف ذات الوقت
حماية القرار ال�س��يادي و�سيا�س��تها اخلارجية من التبعية للقوى الكربى (خا�صة دول اجلوار).
م��ن امله��م التعر���ض لتط��ور الت�ص��ور الوطن��ي (العم��اين) للأهمي��ة الإقليمي��ة لل�س��لطنة تاريخي� ًا ،ث��م �إلق��اء
ال�ض��وء عل��ى التغ�ير اال�س�تراتيجي يف اخلي��ارات الدبلوما�س��ية العماني��ة �إث��ر ان��دالع م��ا يع��رف بث��ورات الربي��ع
العربي.
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املح��ور الأول :التموق��ع الإقليم��ي ل�س��لطنة عم��ان ب�ين الرمزي��ة التاريخي��ة وال�س��ياقات
الدولي��ة الراهن��ة

 -1املالمح الأولية للإ�شعاع الإقليمي ل�سلطنة عمان تاريخي ًا

Valeri, Marc.Le sultanat d’Oman en quête d’un second souffle: Un régime aux prises avec la
nécessaire diversification de son économie et l’émergence de revendications identitaires. Les Etudes du
CERI 122. (2005) Paris: CERI.
Valeri, Marc, Le sultanat d’Oman: Une révolution en trompe-l’œil. Paris: Karthala, 2007.
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تع��رف �س��لطنة عم��ان بتجذره��ا تاريخي � ًا ،وم�س��اعي خمتل��ف حكامه��ا ،من��ذ بداي��ة التاري��خ الإ�س�لامي،
يف ن�ش��ر التعالي��م الديني��ة والتقالي��د الثقافي��ة للجزي��رة العربي��ة يف �آ�س��يا واملناط��ق ال�ش��رقية والو�س��طى م��ن
�إفريقي��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل انفت��اح كب�ير عل��ى �ش��به الق��ارة الهندي��ة .وم��ن امله��م �أن نذكر هن��ا �أن املوقع اجلغرايف
اال�سرتاتيجي لل�سلطنة قد منحها �أهمية �إقليمية ودولية ،خا�صة �أن حدودها تنفتح على �إيران والعراق و�آ�سيا
و�أوروب��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل قربه��ا م��ن كل دول اجل��وار اخلليج��ي.
ميكن القول �إن �س��لطنة عمان دولة ذات نظام ملكي� /س��لطاين� ،ش��هدت عملية �إعادة بناء منظومة احلكم
والبنى التحتية القت�صادها مع احلاكم احلايل (ال�سلطان قابو�س) عندما توىل احلكم بعد والده يف ،1970
لتبد�أ معه (فرتة النه�ضة) ،3بعدما عاي���ش العمانيون �س��نوات متتالية من العزلة الإقليمية و�أو�ضاع ًا معي�ش��ية
�سيئة .ولي�س من ال�صعب مالحظة �أن ال�سلطان قابو�س متكن من ا�سرتجاع ثقة العمانيني وتقويتها ب�شخ�صه
وبالدولة ،من خالل جملة املبادرات للتوجه نحو تر�سيخ �إ�صالحات �سيا�سية زادت لي�س فقط من �شعبيته بل
�أي�ض ًا من م�ستويات امل�شاركة ال�سيا�سية للمواطن العماين.4
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ن �س��لطنة عم��ان ا�س�تراتيجيات الهيمن��ة واال�س��تحواذ �أو تغي�ير هوي��ة الأقالي��م (العربي��ة/
تاريخي � ًا ،مل تت�ب َّ
الإفريقية /الآ�س��يوية) املن�ضوية حتت حكمها لقرون عدة لبناء م�ش��روعها �أو نواياها التو�س��عية ،بل يف الغالب
ف�ضل��ت �أدوات الق��وة الناعم��ة؛ م��ن جت��ارة ،وعالق��ات دبلوما�س��ية ،وخا�ص��ة الدعوة للدين الإ�س�لامي ،بالتوازي
مع �إعالء مبادئ احلرية الدينية ،لذلك ف�إن مفهوم التموقع الإقليمي لدى النموذج العماين ال ميكن اختزاله
يف الهيمن��ة الع�س��كرية� ،أو الأطم��اع التو�س��عية� ،أو يف م�ش��روع قوم��ي �إيديولوج��ي ،ب��ل م��ن اجلدي��ر �إع��ادة قراءته
كثقاف��ة �سيا�س��ية منغر�س��ة يف الوع��ي امل�ش�ترك يتمث��ل م��ن خالله النخب��ة والعامة البعد اال�س�تراتيجي لدولتهم،
ومن ثم ف�إن رمزية التمثل الذهني والعاطفي لل�س��لطنة كقوة متجذرة تاريخي ًا يف دائرة اجلغرافيا ال�سيا�س��ية
تعط��ي زخم� ًا ال�س��تمرارية ال�ص��ورة الإمرباطوري��ة ،5ال ل��دى ال��ر�أي الع��ام الوطن��ي فق��ط ب��ل الإقليم��ي �أي�ض� ًا،
خا�صة �أن منطقة اخلليج تتداخل فيها احلدود وتت�شارك باالنتماءات القبلية واملرجعيات الثقافية .يف الوقت
نف�س��ه ،فر���ض ه��ذا الوع��ي اجلماع��ي بالأهمي��ة التاريخي��ة ل�س��لطنة عم��ان ت�ش��ديد ًا م�س��تمر ًا م��ن قب��ل القي��ادة
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العمانية والإعالم على اجلمالية ال�سياحية ملواقعها الأثرية وتنوع تراثها الديني ،وتعزيز عالقتها االقت�صادية
م��ع بقية الدول الآ�س��يوية واخلليجي��ة والأوروبية.
ملفه��وم التموق��ع الإقليم��ي مع��ان جدي��دة مع النموذج العماين ،ت�ش��مل التفاعل الثق��ايف واحلركية االجتماعية
�إىل جان��ب املعام�لات االقت�صادي��ة الت��ي �أهلته��ا لالندم��اج يف دول اجل��وار دبلوما�س��ي ًا واكت�س��اب ثق��ة املجتم��ع
الدويل.
وعلي��ه ،ف��إن التح��والت احلا�صل��ة يف اجلغرافي��ا ال�سيا�س��ية للمنطق��ة (تكوي��ن دول��ة الإم��ارات يف  1971الت��ي
كانت تعرف ب�س��احل عمان /ور�س��م احلدود يف اخلم�س��ينات )..جعلت �س��لطنة عمان توازن بني نزاعاتها حول
املناط��ق م��ع دول اجل��وار (اليم��ن /والإم��ارات /ث��م زجنب��ار) بانفت��اح �سيا�س��ي كب�ير عليه��ا ،وبتعزي��ز مواقفه��ا
م��ن ق�ضي��ة احل��دود؛ ب�إم�ض��اء اتفاقي��ات �صل��ح �إقليمي��ة؛ فق��د اخت��ارت م�س��قط �أن ت�س��تثمر خمزونه��ا التاريخ��ي
احل�ض��اري متج��اوزة احل��دود الرتابي��ة اجلدي��دة ملجاله��ا اجلغ��رايف بالرتكي��ز عل��ى ديناميكي��ة �إع��ادة التموق��ع
الإقليم��ي م��ن خ�لال مع�بر هرم��ز وحرك��ة الهج��رة ،بالإ�ضاف��ة �إىل خل��ق ن��وع م��ن الت��وازن الداخل��ي ب�ين املحلي��ة
والعومل��ة بعي��د ًا ع��ن �سيا�س��ات املجابه��ة �أو املمانع��ة الت��ي اتبعتها دول �أخ��رى من املنطقة.

� -2سلطنة عمان يف �سياقات امل�شهد الدويل الراهن
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�إن عملي��ة بن��اء الدول��ة احلديث��ة يف �س��لطنة عم��ان عل��ى جمي��ع امل�س��تويات ،من��ذ بداي��ة  1970تاري� ِ�خ و�ص��ول
ال�س��لطان قابو���س �إىل احلك��م و�إط�لاق �إ�صالح��ات اقت�صادي� ٍة مبني� ٍة عل��ى عائدات النفط ،قد ُع� َّدت من طرفه
�إعالن ًا لع�صر (النه�ضة) بعد مرور �س��نوات من التفكك من جراء حرب (ظفار) ،وتعدد القالقل ال�سيا�س��ية يف
عهد ال�س��لطان الوالد (�س��عيد بن تيمور).
Steffen Wippel (ed), Regionalizing Oman, Springer, 2013.
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الإيجابي يف الهوية الوطنية برغم اختزال -ح�س��ب منتقديه -ال�س��لطنة يف �ش��خ�ص ال�س��لطان قابو���س.
�أو ًال :النظ��ام ال�سيا�س��ي العم��اين يرتك��ز ب�ش��كل �ش��به كل��ي عل��ى ال�س��لطة ال�ش��املة لل�س��لطان قابو���س ،ال��ذي
ا�س��تطاع انت�ش��ال بالده من دائرة امل�ش��كالت والأزمات الداخلية والعزلة اخلارجية ،خا�صة بعد �أن ق�ضى على
مت��رد اجلن��وب يف بداية ال�س��بعينيات.
يتم�س��ك ال�س��لطان قابو���س ب�س��لطات وا�س��عة تخول��ه تعي�ين احلكوم��ة وح��ل جمل���س ال�ش��ورى املنتخ��ب ال��ذي
بالأ�سا���س ال يتمت��ع ب�صالحي��ات مناق�ش��ة ق�ضاي��ا الأم��ن القوم��ي ،واملوارد الطاقي��ة ،واملواقف الدبلوما�س��ية� ،أو
�إ�صالح��ات منظوم��ة احلكم.7

Funsch Linda Pappas, Oman Reborn: Balancing Tradition and Modernization, Palgrave, first edition
2015.
7

Valeri Marc, Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman, Carnegie Endowment for
International Peace, January 2015. CarnegieEndowment.org/pubs.
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ثاني ًا :مينع النظام العماين حق تكوين الأحزاب ال�سيا�سية ،رغم الإ�صالحات ال�سيا�سية الهيكلية والتوجه
�شبه الكلي نحو مدنية الدولة� ،أو ت�أ�سي�س منظمات املجتمع املدين ذات اخللفية احلقوقية ،حيث ازدادت بعد
 2011املمار�س��ات التع�س��فية �ض��د الن�ش��طاء ال�سيا�س��يني و�ض��د حري��ة التعب�ير (اعتق��ال ع�ض��و جمل���س ال�ش��ورى
طال��ب املعم��ري يف  2013و�إ�ص��دار حك��م �س��جن � 3س��نوات �ض��ده بتهمة النيل من هيب��ة الدولة).
ولطامل��ا ُو�ص��ف ال�س��لطان قابو���س ب�صان��ع التغي�ير ورم��ز النه�ض��ة العماني��ة منذ ال�س��بعينيات ،ولك��ن التوليفة
الفري��دة ب�ين ال�س��لطنة والدول��ة احلديث��ة خلق��ت تراكم��ات من ال�س��خط لدى كث�ير من فئات املجتم��ع العماين،
بالإ�ضاف��ة �إىل جمل��ة م��ن الفج��وات والإخ�لاالت �ضم��ن منظوم��ة احلك��م ،ولذل��ك جن��د �أن ال�ش��ارع العماين قد
تفاعل مع موجة ثورات الربيع العربي  ،2011ونزل �إىل ال�ش��ارع للمطالبة بالق�ضاء على الف�س��اد واملح�س��وبية
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ميث��ل تاري��خ و�ص��ول ال�س��لطان احل��ايل �إىل احلك��م ،بع��د الإطاح��ة بال�س��لطان الوال��د يف  ،1970نقط��ة حت��ول
مهم��ة وذات تغي�يرات جذري��ة ،لي���س فق��ط عل��ى ال�سيا�س��ات الوطنية ل�س��لطنة عم��ان �أو على �صورته��ا دولي ًا ،بل
�أي�ض� ًا عل��ى تكون الهوية الوطنية ووحدتها.6
يج��در بالذك��ر �أن الكث�ير م��ن العماني�ين غ��ادروا الب�لاد �أو انخرط��وا يف ح��راك احتجاج��ي ومت��رد ب�س��بب
ح��رب ظف��ار ( ،)1962و�سيا�س��ة التنكي��ل الت��ي اتبعه��ا �س��عيد ب��ن تيم��ور �ض��د معار�ضي��ه خ�لال ف�ترة حكم��ه،
مم��ا �أث��ر بعم��ق و�س��لبي ًا يف الهوي��ة العماني��ة رغم جتذرها التاريخي ،ومن املهم القول �إن �س��لطنة عمان �صارت
دول��ة حديث��ة ذات ح��دود جغرافي��ة وا�ضح��ة من��ذ  1970فقط ،حيث �إنها �س��ابق ًا �أُ�س�س��ت ك�إمرباطورية متغرية
احل��دود ومتنوع��ة االنتم��اءات ،بالإ�ضاف��ة �إىل متدده��ا وتباي��ن نفوذه��ا وف��ق موازي��ن الق��وة بح�س��ب ال�س��ياقات
التاريخي��ة املختلفة.
ويف ه��ذا الإط��ار م��ن امله��م التعر���ض وب�إيج��از �إىل �أ�س���س النظ��ام العم��اين احل��ايل ،ال��ذي متي��ز باال�س��تثمار
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و�إق��رار �إ�صالح��ات جريئة ت�ضمن امل�ش��اركة ال�سيا�س��ية (الدميقراطية).
ثالث� ًا� :إن جن��اح احل��ركات االحتجاجي��ة يف تون���س وم�ص��ر يف تغي�ير القي��ادات احلاكم��ة ،وحت��ول مثيالته��ا
يف �س��وريا واليم��ن بالإ�ضاف��ة �إىل ليبي��ا �إىل ح��روب �أهلي��ة وح��روب بالوكال��ة ،دف��ع ب�س��لطنة عم��ان �إىل مزيد من
االنفتاح والتعاون مع دول اجلوار اخلليجي الحتواء خطر انت�شار احلراك االحتجاجي يف منطقة �صحار مث ًال،
حي��ث تلق��ت م�س��اعدات مالي��ة من اجلانب ال�س��عودي والإماراتي لتج��اوز تداعيات الأزمة.
وعل��ى الرغ��م م��ن تعمي��ق القي��ادة احلالي��ة لأ�س���س الوح��دة الوطني��ة ،بتج��اوز الكث�ير من اخلالف��ات الطائفية
�أو املناطقية والطبقية� ،ألهمت موجة ثورات الربيع العربي بع�ض جمموعات من املتظاهرين يف مدينة �صحار
�ضرورة احلراك االحتجاجي تنديد ًا مبظاهر الت�ضييق ال�سيا�سي وغياب ر�ؤية �إ�صالحية ملنظومة احلكم التي
ُو�صفت بال�سلطوية ،خا�صة �أن ال�سلطان قابو�س احتفظ بجميع ال�صالحيات الت�شريعية والتنفيذية ل�شخ�ص.8
�أظه��رت االحتجاج��ات ال�ش��عبية يف مار���س�/آذار  2011و ،2012ا�س��تجابة لدع��وات احل�ش��د الت��ي �أطلقه��ا
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ن�ش��طاء �سيا�س��يون� ،أن البني��ة ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة للنظ��ام لي�س��ت حمتاج��ة �إىل املراجع��ات
والإ�صالح��ات فق��ط ب��ل �أنه��ا �أي�ض� ًا �ش��ديدة االرتب��اط والت�ش��ابه ب��دول اجل��وار .فق��د ُو ِّظف��ت حال��ة اال�س��تقطاب
ال�سيا�س��ي والإيديولوج��ي لتعدي��ل مواق��ف املحتج�ين واحل��د م��ن ت�أثريه��ا يف ال��ر�أي الع��ام الوطن��ي يف كل م��ن
البحرين وعمان� ،إىل جانب ا�س�تراتيجية االلتفاف اخلليجي-اخلليجي الحتواء االحتجاجات ،حيث حت�صلت
كلت��ا الدولت�ين عل��ى م�س��اعدات مالي��ة �ضخم��ة م��ن دول جمل���س التع��اون اخلليجي.9
ويف ذات ال�س��ياق تغ�يرت ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ل�س��لطنة عم��ان �إث��ر موج��ة االحتجاج��ات ،حي��ث �ص��ارت �أك�ثر
براغماتية وقرب ًا من اخليارات اخلليجية الكربى ،فقد قبلت هبات مالية من ال�س��عودية والإمارات بقيمة 10
مالي�ين دوالر عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا لطامل��ا حتا�ش��ت ه��ذه امل�س��اعدات وتخوف��ت م��ن تداعياته��ا عل��ى ا�س��تقاللية
قراره��ا ال�س��يادي ،م��ن ناحي��ة �أوىل ،وقبل��ت بالتدخ��ل اخلليج��ي يف البحري��ن �ض��د ق��وى ثوري��ة متهم��ة بت�أجي��ج
التعبئ��ة الطائفي��ة وال��والء للجان��ب الإي��راين ،من ناحي��ة �أخرى.10

املحور الثاين :حتليل الق�ضية  -الديناميات الدافعة نحو التموقع الإقليمي
املقومات االجتماعية الكربى وت�أثريها يف ال�صورة الإقليمية لل�سلطنة
تتمي��ز البن��ى االجتماعي��ة يف �س��لطنة عم��ان بالتن��وع الإثن��ي ،اللغ��وي والدين��ي .وق��د حاولت القي��ادة العمانية،
قدر الإمكان ،ا�س��تثمار مظاهر التعاي���ش ال�س��لمي والعمق التاريخي لرتكيبتها املجتمعية لت�س��ويق �صورة م�ش��عة
8

w w w .

Valeri Marc, Oman’s mediatory efforts in regional crisis, Norwegian Peacebuilding Resource Centre,
March 2014. www.peacebuilding.no
9

Valeri Marc, Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman, Carnegie Endowment for
International Peace, January 2015. CarnegieEndowment.org/pubs.

 10غنية عليوي ،البحرين بني الكما�شة وحلم الدميقراطية ،الربيع العربي ثورات اخلال�ص من اال�ستبداد ،ال�شبكة العربية لدرا�سة
الدميقراطية� ،شرق الكتاب.2013 ،
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 متك�ين امل��ر�أة :يراه��ن ال�س��لطان قابو���س عل��ى م�س��ألة متك�ين امل��ر�أة وتوف�ير الإمكاني��ات الالزم��ة لتحقيقامل�س��اواة ،و�ضم��ان انخراطه��ا الفع��ال يف �س��ياقات التنمي��ة الوطني��ة بدرج��ات متقدم��ة ع��ن بقي��ة دول اجل��وار
اخلليج��ي ،و�ص��ارت امل��ر�أة العماني��ة متث��ل م��ا يناه��ز  30باملئة من الق��وة العاملة بال�س��لطنة ،بالإ�ضافة �إىل تقلد
�أرب��ع ن�س��اء ملنا�ص��ب وزاري��ة مهم��ة ،ومن�ص��ب �س��فرية ب�أمري��كا ،وكذل��ك �أخري��ات يف منا�صب �إداري��ة كربى منذ
.2003
تع��د �س��لطنة عم��ان �س��باقة -عل��ى ال�صعي��د (الإقليمي-اخلليج��ي) -يف تعزي��ز م��ا ي�س��مى مب�ش��اركة امل��ر�أة يف
املجال ال�سيا�س��ي ،وت�س��هيل انخراطها داخل �س��وق ال�ش��غل ،ويف �س��ياقات تاريخية �أخرى ال ميكن جتاهل الدور
الرم��زي للم��ر�أة العماني��ة يف الرتوي��ج ل�ص��ورة �إيجابي��ة ل�س��لطنة عم��ان من��ذ الق��رن ال�س��ابع ع�ش��ر ،حيث اهتمت
الأمرية �سلمى بنت �سعيد ابن ال�سلطان �سعيد 11ذات الأ�صول العمانية الزجنبارية (�إفريقيا) بالتوثيق لوطنها
كقوة �إقليمية من خالل كتبها ،بعد �أن تزوجت يف �أملانيا وا�ستقرت بها ،ومن ثم من املهم اال�ستنتاج �أن املا�ضي
الإمرباطوري وال�سرديات املرافقة لل�سلطنة قد جعلت تقريب ًا كل فئات املجتمع العماين منخرطة ب�شكل طوعي
يف (ت�ضخي��م) ال��دور الإقليم��ي لدولته��م؛ مل��ا تعك�س��ه يف وعيه��م اجلمع��ي م��ن اعت��زاز بالهوي��ة الوطنية.

� 12أحمد الإ�سماعيلي ،التعددية الإثنية واللغوية والدينية يف عمان وعالقتها باال�ستقرار ال�سيا�سي ،جملة عمران للعلوم االجتماعية
والإن�سانية ،العدد .2015 ،11
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Steffen Wippel (ed), Regionalizing Oman, Springer, 2013.
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 احلري��ة الديني��ة :ت�س��تمد �س��لطنة عم��ان �إ�ش��عاعها الإقليم��ي والرتح��اب ال��دويل بتجربته��ا ال�سيا�س��يةالتي عززت التعددية املذهبية والطائفية دون مفا�ضلة �أو اختالق مل�شاكل اال�ستقطاب الهوياتي ،برغم الكثري
من اال�ستثناءات.
يب��دو �أن املجتم��ع العم��اين �ش��ديد التح�ص�ين �ض��د م�س��ألة االقتت��ال املذهب��ي �أو الن��زاع ال�سني-ال�ش��يعي كم��ا
يحدث يف كثري من دول اجلوار ،حيث ا�ستطاعت ال�سلطة احلاكمة اال�ستمرار يف حماية �أمنها القومي وال�سلم
املجتمعي من خالل دعمها مل�س��ألة الت�س��امح الديني والتوا�ش��ج مع احلداثة و�س��ياقات العوملة.12
يج��در بالذك��ر �أن �س��يطرة املذه��ب الإبا�ض��ي عل��ى املجتم��ع العم��اين والقي��ادات ال�سيا�س��ية ،وا�س��تقالليته
تاريخي ًا يف احلكم عن الدولة العبا�سية والعثمانية ،جنب ال�صراعات الداخلية من �أن تن�صبغ بالبعد املذهبي
�أو الطائف��ي ،فاقت�ص��رت تل��ك ال�صراع��ات غالب� ًا على التنازع حول املقاربات الديني��ة والنظرية ملفهوم الإمامة
ل��دى الإبا�ضية.
وتتعاي�ش املذاهب والإثنيات املختلفة ب�شكل �سلمي بال�سلطنة رغم وجود ت�صورات التمايز االجتماعي داخل
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�إقليمي� ًا ودولي� ًا؛ فق��د �س��خرت انفتاحه��ا عل��ى التنوع احلا�صل يف تراثه��ا الديني (الإبا�ضية ،).../وقيم العي���ش
امل�شرتك ،والرتويج خا�صة خلطاب متكني املر�أة ،واملراهنة على التعليم ،كمحاوالت ا�سرتاتيجية لتقدمي �صورة
حداثية معا�صرة للر�أي العام الدويل يف ظل انت�ش��ار �س��لوكيات التع�صب والت�ش��دد املذهبي باملنطقة العربية
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ال�ش��ارع العماين ل�ش��دة تر�س��خها يف الذاكرة اجلماعية ،مثل احل�ضر �ضد البدو ،والعمانيني والزجنباريني..
�إلخ.
وال �ش��ك �أن غي��اب م�ش��روع ت�سيي���س م�س ��ألة ال�ص��راع املذهب��ي ،برغ��م �أن الإبا�ضي��ة ذات دالالت �سيا�س��ية
ومتن��ح م�ش��روعية احلك��م للقي��ادة العماني��ة ،ق��د �س��اعد ال�س��لطنة عل��ى �إع��ادة بن��اء دول��ة مدني��ة تع��زز مب��ادئ
احلري��ة الديني��ة.

املقومات االقت�صادية وت�أثريها يف التموقع الإقليمي
مثلم��ا �س��بق �أن ذكرن��ا فالدول��ة احلديث��ة يف ال�س��لطنة تب��د�أ م��ع حكم ال�س��لطان قابو���س ،خا�صة �أنه قد ت�س��لم
دول��ة �ش��به منه��ارة اقت�صادي� ًا ،تع��اين ا�ضطراب� ًا �سيا�س��ي ًا وحرب� ًا �أهلي��ة مبنطقة ظف��ار ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ضغوط
�أجنبي��ة ون��زاع م��ع دول اجلوار حول ال�س��يادة احلدودية.
 -ارتبط��ت رهان��ات �إع��ادة بن��اء الدول��ة ل��دى القي��ادة اجلدي��دة باالنفت��اح عل��ى املجتم��ع ال��دويل ،و�إقام��ة
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عالق��ات دبلوما�س��ية ذات مردودي��ة عل��ى املج��ال االقت�ص��ادي والتنم��وي يف ال�س��لطنة .13وق��د توجه��ت القي��ادة
العماني��ة نح��و ال�س��وق الإقليمي��ة والدولي��ة لي���س ب�إنعا���ش عالق��ات التحال��ف التقليدي��ة م��ع بريطاني��ا �أو �أمري��كا
وباق��ي ال��دول الآ�س��يوية و�إحيائه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل �إب��داء النواي��ا احل�س��نة لالنفت��اح عل��ى دول اجلوار ،ب��ل �أي�ض ًا
�س��عت القي��ادة ن�س��بي ًا ال�س��تثمار العائ��دات النفطي��ة يف تطوي��ر �سيا�س��ات التنمي��ة االقت�صادي��ة واخلدماتي��ة
واالجتماعي��ة ،لت�صب��ح ال�س��لطنة م�ؤهل��ة ال�س��ت�ضافة اال�س��تثمارات الأجنبي��ة.
 �أ�صبحت �س��لطنة عمان دولة تعتمد اقت�صادي ًا وتنموي ًا على العائدات النفطية منذ اكت�ش��افه يف ،1964وخا�ص��ة يف ال�س��بعينيات ،حي��ث �أعي��د تر�ش��يد املنظوم��ة وهيكلته��ا عل��ى جمي��ع امل�س��تويات ،وا�س��تفادت القي��ادة
اجلديدة (قابو�س) من ارتفاع �أ�سعار النفط عاملي ًا يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات والعمالة الوافدة.
مل ت ��ؤ ِّد ه��ذه االنتعا�ش��ة النفطي��ة يف ال�س��لطنة �إىل �إع��ادة توزي��ع العائ��دات املالي��ة عل��ى جم��االت التنمي��ة
وحتدي��ث الدول��ة فق��ط ،ب��ل �أي�ض� ًا �ضمن��ت له��ا انخراط� ًا يف املنظوم��ة الإقليمي��ة ،ومتتع��ت بتموي�لات ت�ضخه��ا
ال��دول امل�ص��درة للنف��ط مث��ل ال�س��عودية والع��راق والكوي��ت كم�س��اعدات وا�س��تثمارات لل��دول الأفق��ر �أو املعدم��ة
طاقي� ًا يف املنطق��ة العربي��ة ،به��دف متوي��ل امل�ش��اريع التنموي��ة املحلي��ة �أو الإقليمي��ة.14
 ط��ورت القي��ادة العماني��ة ر�ؤي��ة ا�س�تراتيجية القت�صاده��ا الوطن��ي -ر�ؤي��ة عم��ان  -2020بالرتكي��ز من��ذالت�سعينيات على تعزيز وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي مبا يخدم دوم ًا امل�صالح التنموية واالجتماعية لل�سلطنة،
ولك��ن يبق��ى دوم� ًا ا�س��ت�ضافة التموي��ل الأجنب��ي م�ش��روط ًا وحم��دود ًا؛ لأن��ه حمك��وم بتخوفاته��ا م��ن التدخ�لات

w w w .

13

Phillips Sarah & Hunt Jennifer, ‘Without Sultan Qaboos, We Would Be Yemen’: The Renaissance
& Narrative and The Political Settlement In Oman, Journal of International Development, John Wiley
Sons Ltd, 29, 2017, 645-660.
Talani Leila Simona, The Arab Spring in the Global Political Economy, Palgrave Macmillan, 2014.

14
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Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI) 2016, Oman Country Report, Gutersloh:
Bertelsmann Stiftung, 2016. http://www.bti-project.org
16

17

Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI) 2016, Oman Country Report, Gutersloh:
Bertelsmann Stiftung, 2016. http://www.bti-project.org
18

w w w .

Pauceanu Alexandrina Maria, Foreign Investment Promotion Analysis in Sultanate of Oman: The
Case of Dhofar Governorate, International Journal of Economics and Financial Issues, 6 (2), 392-401,
2016.
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وق��د ا�س��تفادت �س��لطنة عم��ان م��ن برام��ج التكام��ل االقت�ص��ادي اخلليج��ي ،خا�ص��ة �أنه��ا ا�س��تطاعت حتقي��ق
بيئ��ة �أك�ثر ا�س��تجابة ل�ش��روط اال�س��تثمار الأجنب��ي ،عل��ى م�س��توى الت�س��هيالت البريوقراطي��ة واملالي��ة ،وم��ن ث��م
ف��إن ان�صه��ار �س��لطنة عم��ان يف �أغل��ب التوجه��ات االقت�صادية اخلليجية الكربى �س��اعد على حتقيق (النه�ضة)
الت��ي عمل��ت عليه��ا القي��ادة العماني��ة من��ذ ال�س��بعينيات ،و�س��هل حتقي��ق القف��زة �أو الطف��رة التنموي��ة وتعزي��ز
ثقة امل�س��تثمرين بال�س��وق العمانية ،17ومن ثم وب�س��بب هذا الطفرة يف اقت�صاد ال�س��لطنة على �أ�سا���س م�ش��اريع
التكامل اخلليجي ،زادت �أهميتها االقت�صادية واال�سرتاتيجية يف املنطقة العربية وعاملي ًا؛ حيث �أثبتت قدرتها
عل��ى ا�س��تقطاب العمال��ة الواف��دة واال�س��تثمارات بع��د اعتمادها دبلوما�س��ي ًة اقت�صادي ًة طموح��ة براغماتية.
 تنخ��رط �س��لطنة عم��ان يف احل��رب الدولي��ة عل��ى الإره��اب م��ن خ�لال �إقراره��ا لع��دد م��ن الت�ش��ريعاتوالعقوب��ات املكافح��ة لظاه��رة تبيي���ض الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ،وق��د كون��ت (وح��دة اال�س��تخبارات املالية) يف
 2010كهيئ��ة خمت�ص��ة يف مكافح��ة الف�س��اد .وزادت ه��ذه اخلط��وات ،الت��ي تتبناه��ا القي��ادة وتعده��ا جزء ًا من
�أمنه��ا القوم��ي ،م��ن انتعا���ش االقت�ص��اد العم��اين دولي ًا ،على الرغم من �أن هيئ��ات الرقابة جميعها ذات �صبغة
بولي�س��ية18؛ مث��ل �ش��رطة عم��ان ال�س��لطانية ،وجه��از الأم��ن الداخل��ي ،ووزارة مكت��ب الق�ص��ر ال�س��لطاين الت��ي
بدورها تخ�ضع لل�س��لطة املركزية (ال�س��لطان قابو���س).
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اخلارجية.
ترتب��ط �س��لطنة عم��ان باتفاقي��ات �ش��راكة اقت�صادي��ة ومالي��ة م��ع ع��دة �أط��راف دولي��ة؛ مث��ل البن��ك ال��دويل،
وجمل���س التع��اون اخلليج��ي ،و�صن��دوق النق��د الدويل ،ومنظم��ة الأمم املتحدة� ،إىل جانب امل�ؤ�س�س��ات التنموية
العربي��ة �أو الإقليمي��ة ،ونت��ج ع��ن �سل�س��لة م�ش��اورات م��ع �صن��دوق النقد الدويل �إق��رار �إجراءات وا�س�تراتيجيات
عملي��ة لتحدي��د �س��عر ال�ص��رف و�آلي��ات املراقب��ة لل�سيا�س��ات املالي��ة واالقت�صادي��ة بال�س��لطنة؛ «لتعزي��ز من��اخ
اال�س��تثمار والو�ضع التناف�س��ي».15
 يوف��ر جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،بو�صف��ه تكت� ًلا �إقليمي� ًا يحاف��ظ عل��ى ركائ��ز قوت��ه االقت�صادي��ة يف ظ��ل
الأزم��ات املالي��ة العاملي��ة ،ل�س��لطنة عم��ان م�س��تويات متقدم��ة من التع��اون الفاعل واملمنهج؛ من خالل م�ش��اريع
حملي��ة �أو �إقليمي��ة يف جم��االت حيوي��ة مث��ل البني��ة التحتية ،واالت�ص��االت ،و�صناعة النفط والغاز ،وال�س��ياحة..
�إلخ.16

نف�س امل�صدر.
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ه��ذا الرتاب��ط ب�ين الر�ؤي��ة االقت�صادي��ة والتحدي��ات الأمني��ة ال يعك���س ا�س��تثنا ًء داخ��ل املنظوم��ة العماني��ة
بق��در م��ا يربه��ن عل��ى متاهيه��ا م��ع التجرب��ة اخلليجي��ة الق��ادرة على الدف��ع بالتنمي��ة االقت�صادي��ة (االقت�صاد
الريع��ي) ،واالنخ��راط الفع��ال يف املنظوم��ة الليربالي��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن التحدي��ات الأمني��ة واالجتماعي��ة
(البطال��ة /والطائفي��ة /والتط��رف والإرهاب /واالحتجاجات ال�ش��عبية /وال�صراعات الإقليمية )..خا�صة دون
امل�سا���س مب�ش��روعية القي��ادة ال�سيا�س��ية وا�س��تدامتها.
ميكن القول �إن النموذج الر�أ�س��مايل �أعيدت �صياغته مبا يتنا�س��ب مع املنظومة ال�سيا�س��ية ،فميكانيزمات
العالق��ة ب�ين االقت�ص��ادي والأمن��ي تتحك��م فيه��ا غالب� ًا م�صال��ح العائل��ة احلاكم��ة وعالقاته��ا .19وي��رى العديد
م��ن املنتقدي��ن لالندف��اع احلكوم��ي نح��و حمل��ة �ض��د الف�س��اد (� )2014 - 2013أن��ه لي���س �سيا�س��ة ا�س�تراتيجية
للدول��ة ب��ل جم��رد حت��ركات لإر�ض��اء الر�أي العام الوطني واملنظمات الدولية ،خا�صة يف ظل غياب �ش��به كامل
لال�س��تق�صاء الإعالم��ي �أو تقاري��ر هيئ��ات م�س��تقلة �أو منظم��ات املجتم��ع امل��دين ،حي��ث اع ُت ِق��ل  40موظف � ًا
حكومي� ًا ورج��ال �أعم��ال ،وم��ن بينه��م حمم��د اخل�صيب��ي (الأمني العام ال�س��ابق لوزارة االقت�ص��اد)� ،إىل جانب
حممد علي جلفار (�ش��ركة �إن�ش��اءات وم�س��تثمر دويل) ،20دون امل�سا���س بكبار امل�س��ؤولني واملقربني.
 ترتك��ز الدبلوما�س��ية االقت�صادي��ة ل�س��لطنة عم��ان عل��ى التن��وع واالنخ��راط يف تكت�لات �إقليمي��ة مث��ل(منظم��ة التع��اون الإقليم��ي ل��دول املحي��ط الهن��دي) (Indian Ocean Rim Association for Regional
 )Cooperationالت��ي وف��رت له��ا البيئ��ة املالئم��ة لالنفت��اح الإقليم��ي ع�بر التب��ادالت التجاري��ة ب�ضريب��ة
جمركي��ة متوا�ضع��ة� ،إىل جان��ب تب��ادل اقت�ص��ادي و�أكادمي��ي م��ع دول مث��ل الهن��د وباك�س��تان� ..إل��خ .21ويتمي��ز
ه��ذا التكت��ل الإقليم��ي باملرون��ة وتع��دد جم��االت التع��اون ،وه��و م��ن ث��م ال يقل���ص م��ن ارتباط��ات �س��لطنة عم��ان
باملنطقة اخلليجية �أو العربية بل يدعم موقعها اجليوا�سرتاتيجي مب�ضيق هرمز املطل على املحيط الهندي
بو�صف��ه �أح��د �أه��م مناطق العب��ور تاريخي� ًا وحالي ًا.
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املالمح الكربى للأهمية الإقليمية ل�سلطنة عمان على م�ستوى العالقات اخلارجية
-1

�سلطان عمان يف منطقة اخلليج العربي  -التحالفات والت�صادم

لطامل��ا راهن��ت القي��ادة العماني��ة عل��ى توا�صله��ا الإيجاب��ي م��ع دول اجل��وار اخلليج��ي ،خا�ص��ة بانخراطه��ا
�أو ان�ضوائه��ا الفع��ال اقت�صادي� ًا و�أمني� ًا واجتماعي� ًا يف �إط��ار منظوم��ة التع��اون اخلليج��ي� ،إال �أنه��ا ا�س��تطاعت
املحافظ��ة عل��ى ا�س��تقاللية �ش��به كلي��ة عل��ى م�س��توى العالقات الدبلوما�س��ية.
19

w w w .

Kristian Coates Ulrichsen, The Political Economy of Arab Gulf States, The James A Baker Institute for
Public Policy, 2015.
20

Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI) 2016, Oman Country Report, Gutersloh:
Bertelsmann Stiftung, 2016. http://www.bti-project.org
21

Steffen Wippel, Oman and the Indian Ocean Rim-Economic Integration Across Conventional MetaRegions- in, Regionalizing Oman, Steffen Wippel (ed) Springer, 2013.
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 23منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر ازداد االهتمام ال�سعودي بواحة الربميي التابعة ل�سلطنة عمان ،ويتنازع عليها م�شايخ �ساحل عمان وم�سقط
بالإ�ضافة �إىل �أئمة الإبا�ضية وبريطانيا .وقد دخلت ال�سعودية يف دائرة التناف�س حول هذه الواحة يف  ،1793وتواجهت ع�سكري ًا مع �آل بو�سعيد
يف م�سقط ،وتوا�صل التدخل ال�سعودي املبا�شر تاريخي ًا بعد انح�ساره مدة ،حيث ظهرت امل�ساعي للتمدد �شرق ًا .وتتجدد املواجهات والتحالفات
يف منطقة اخلليج بعد اكت�شاف النفط يف �أرا�ضي عمان ،وقيام انتفا�ضة لدى العديد من القبائل يف � 1950ضد التدخل يف �ش�ؤون �إمامة عمان.
ومتخ�ض عن ذلك نزاع م�سلح بني ال�سعودية التي دخلت �إىل واحة الربميي واملتحالفة مع الواليات املتحدة الأمريكية �ضد بريطانيا الداعمة
مل�شايخ �سلطنة م�سقط و�أبو ظبي (�ساحل عمان �سابق ًا) لت�سرتجع الواحة يف .1954
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الرتفيع يف م�ستويات و�أ�شكال انفتاحها على ال�سوق الإقليمية والدولية من خالل ت�سهيالت عدة؛ �أبرزها �إلغاء
الر�س��وم اجلمركي��ة بني خمتل��ف دول التعاون.22
 يف مقاب��ل ه��ذا الدع��م اخلليج��ي لل�س��لطنة مل ت�ستح�س��ن القي��ادة العماني��ة فك��رة �إقام��ة االحت��اد النق��دياخلليج��ي ب�ين خمتل��ف دول جمل���س التع��اون يف  ،2009وا�س��تهجنت املقرتح��ات ال�س��اعية لتبديل��ه �إىل احت��اد.
ويف ذات الظرفي��ة اخت��ارت القي��ادة العماني��ة تقوي��ة �ش��راكتها اال�س�تراتيجية م��ع الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة
ب�إم�ضائه��ا التفاقي��ة التج��ارة احل��رة ،وه��و م��ا ُع� َّد انته��اك ًا للقوان�ين اجلمركي��ة املتف��ق عليه��ا يف �إط��ار جمل���س
التع��اون اخلليجي.
تع��د العالق��ة الرتابطي��ة ب�ين �س��لطنة عم��ان واملنظوم��ة الإقليمي��ة امل�ؤ�س�س��اتية للمجل���س غ�ير مبني��ة عل��ى
ا�س�تراتيجية اخل�ض��وع ،نظ��ر ًا لكونه��ا �أ�ضع��ف اقت�صادي� ًا وع�س��كري ًا ،ب��ل �إنه��ا ترتك��ز يف الغال��ب عل��ى �سيا�س��ات
براغماتي��ة (الرب��ح واخل�س��ارة ال ال��والء) ،والدف��ع بال�س��لطنة نح��و عالق��ات حتال��ف �أو ت�ص��ادم ت�ضم��ن وترف��ع
م�س��تويات مكا�س��بها (ال�س��يادة الوطني��ة /وبرام��ج التع��اون /واال�س��تثمار /وا�س��تقاللية ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة)..
�إىل احل��د الأق�ص��ى .ولي���س م��ن ال�صع��ب اال�س��تنتاج �أن التدخ��ل ال�س��عودي املبا�ش��ر 23يف ال�ش��أن العم��اين من��ذ
ثالثينيات القرن املا�ضي ،و�أي�ض ًا خالل اخلم�س��ينيات ،ون�صرتهم لتمرد مدينة ظفار ،ما زال ذا ت�أثري عميق
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وق��د �ضمن��ت ع�ضوي� ُة �س��لطنة عم��ان يف جمل���س التع��اون اخلليج��ي له��ا موقع� ًا �إقليمي� ًا متمي��ز ًا يف املنطق��ة،
خا�ص��ة �أن ال�س��لطان قابو���س ح��اول الدف��ع مب�س��تويات التع��اون نح��و درج��ات �أعل��ى م��ن التن�س��يق الأمن��ي .وق��د
حتم�ست القيادة العمانية �إىل �إن�شاء جمل�س التعاون اخلليجي منذ البداية ،واحت�ضنت العا�صمة م�سقط القمة
التح�ضريية الأخرية (قبل الإعالن الر�س��مي عن �إن�ش��ائه يف مايو�/أيار  ،)1981وهو ما ي�ؤكد اهتمامها الكبري
باال�س��تثمار /االنتف��اع م��ن االئت�لاف الإقليم��ي احلا�ص��ل ب�ين خمتلف دول اخللي��ج ،ومن ثم َ�ضمِ ��ن هذا التوجه
اجلماعي نحو تفعيل ال�شراكة اخلليجية �صعود �سلطنة عمان كعن�صر فاعل يف الو�ساطة الدبلوما�سية وتقريب
وجه��ات النظ��ر ،كم��ا قل�ص��ت م��ن ح��دة نزاع��ات ح��ول بع���ض املناط��ق احلدودي��ة م��ع بقي��ة دول اجل��وار ،خا�ص��ة
دول��ة الإم��ارات املتح��دة ،بالإ�ضاف��ة �إىل تزاي��د �س��لطة قابو���س و�إ�ضف��اء ن��وع م��ن الكاريزم��ا والزخ��م الإعالم��ي
وال�سيا�س��ي عل��ى حتركات��ه �ضم��ن ه��ذه املجموع��ة الإقليمي��ة ل��دى ال��ر�أي الع��ام .و�س��اعدت الربام��ج واملب��ادرات
املنبثق��ة ع��ن جمل���س التع��اون اخلليج��ي املتع��ددة عل��ى حت�س�ين الأداء االقت�ص��ادي للحكوم��ة العماني��ة ،حيث مت
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يف الذاك��رة وال�س��لوك ال�سيا�س��يني.
العالقات العمانية الإماراتية منوذج ًا:
 تو�صل��ت �س��لطنة عم��ان ودول��ة الإم��ارات املتح��دة �إىل اتف��اق �ش��به نهائ��ي يح��دد اخلرائ��ط املٌعتم��دة خل��طاحل��دود املمت��د م��ن �ش��رقي (العقي��دات) �إىل (ال��دارة) على اخللي��ج العربي يف عام  ،2008كتتوي��ج للمفاو�ضات
الدبلوما�س��ية الت��ي دام��ت عق��ود ًا ب�ين البلدي��ن .وتن��ازع البلدان حول واح��ة الربميي ،التي كانت بالأ�سا���س حمل
ن��زاع �أي�ض� ًا ب�ين دول��ة الإم��ارات واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ،وتتموق��ع جغرافي� ًا عل��ى احل��دود ال�ش��رقية ل��كال
البلدي��ن ،وكان��ت ت�ض��م قبائ��ل تنح��در من الدول الثالث الآنف ذكرها منذ القرن التا�س��ع ع�ش��ر .وا�ش��تدت حدة
هذه اخلالفات احلدودية يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،و�أدت م�س�ألة النزاع حول �شرعية ال�سيادة على
واحة الربميي �إىل تدخل (بعثة تق�صي احلقائق) التي عينتها منظمة الأمم املتحدة ال�ستئناف املفاو�ضات بني
�س��لطنة عم��ان واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية وحت�س�ين العالق��ات .وقد انته��ى ال�صراع مبدئي ًا عل��ى واحة الربميي
ب�إم�ض��اء اتفاقي��ة  1974ب�ين اجلان��ب ال�س��عودي ونظ�يره الإمارات��ي ،لي�ش��هد يف العق��ود الأخ�يرة مطال��ب �إماراتية
ب�ضرورة مراجعة البنود وخمرجات االتفاقية التي يرون �أنها كانت يف ظروف ا�س��تثنائية (بناء دولة الإمارات
وتوحيدها) وغري من�صفة لهم على م�ستوى اقت�سام �آبار النفط واملوارد املائية .24وقد ن�صت االتفاقية (اتفاقية
جدة يف �أغ�سط�س�/آب  )1974على تخلي اجلانب ال�سعودي عن واحة الربميي مقابل ح�صولها على منطقة خور
العيديد (منطقة �س��احلية بطول  25كم وتقع بني �أبو ظبي وقطر)� ،أما الإمارات فقد ُمنحت �س��ت قرى بالواحة
وحت�صل��ت �س��لطنة عمان على ث�لاث قرى فقط.25
م��ن امله��م الق��ول �إن ه��ذه النزاع��ات الثنائي��ة �أو الثالثي��ة مل ت�ؤث��ر كث�ير ًا يف �سيا�س��ات التفاو���ض ال�س��لمي الت��ي
تنتهجها القيادة العمانية ،بل حافظت ب�شكل وا�ضح على عالقات اقت�صادية وتعاون �سيا�سي وم�ستويات عالية
من االنخراط يف �أجندات جمل���س التعاون اخلليجي.
 وق��د �ش��هدت العالق��ات الإماراتية-العماني��ة مراوح��ة ب�ين التوت��ر الدبلوما�س��ي والتع��اون اال�س�تراتيجييف ال�س��بعينيات م��ن الق��رن املا�ض��ي ،مبعن��ى �أن اخلالف��ات حول ال�س��يادة الرتابية لبع���ض املناطق احلدودية قد
�أثرت يف متانة العالقات التاريخية بني البلدين ،ورف�ضت القيادة العمانية تعيني �سفري لها يف �أبو ظبي .ولكن
يج��در بالذك��ر �أن��ه يف ذات الف�ترة (� )1974 - 1971ش��هدت م�س��قط دعم� ًا دبلوما�س��ي ًا ولوجي�س��تي ًا م��ن القي��ادة
الإماراتي��ة (ال�ش��يخ زاي��د) يف احل��رب الأهلي��ة �ض��د مقاتل��ي (اجلبه��ة ال�ش��عبية لتحري��ر عم��ان واخللي��ج العرب��ي)
مبنطق��ة ظف��ار العماني��ة ،لذل��ك ي��رى كثري من املحللني �أن مطالبة القيادة العمانية مبنطقة حدودية (م�س��قط)
تابع��ة لإم��ارة ر�أ���س اخليم��ة يف � 25أكتوبر/ت�ش��رين الأول  1977وع َّده��ا ج��زء ًا م��ن النط��اق اجلغ��رايف لل�س��لطنة
ال يع��دو �أن يك��ون �إح��دى ا�س�تراتيجيات �إع��ادة التموقع وخلق التوازن م��ع باقي دول جوار اخلليج الغنية ،خا�صة
�أن هذه املنطقة (تقريب ًا � 10أميال على �س��احل ر�أ���س اخليمة) قد اكتُ�ش��ف النفط فيها.
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عزلت القيادة احلاكمة ب�إمارة �أبو ظبي املنت�سبني �إىل اجلي�ش من ذوي الأ�صول العمانية يف  ،2008يف �إطار
م��ا يع��رف بحمل��ة تطهري القوات امل�س��لحة والأجهزة الأمنية.26
 �أن�ش��أت دول��ة الإم��ارات املتح��دة م��ع جارته��ا �س��لطنة عم��ان �س��ور ًا للح��د م��ن ظاه��رة التهري��ب والهج��رةغ�ير ال�ش��رعية يف  ،2010وه��و م��ا �أث��ار حال��ة م��ن التوت��ر الدبلوما�س��ي ب�ين الطرف�ين انته��ت حدته��ا بتدخ��ل
وو�س��اطة كويتي��ة يف  ،2011ولك��ن ميك��ن الق��ول �إن �إحي��اء ديناميكيات ال�صراع (اخلفي) ب�ين الطرفني �إقليمي ًا
ق��د ازدادت حدته��ا م��ع ان��دالع م��ا يع��رف (بالربي��ع العرب��ي) يف  2011مبنطق��ة �صح��ار العماني��ة (بالت��وازي مع
باق��ي ث��ورات الربي��ع العرب��ي) ،حي��ث اتهم��ت م�ص��ادر �إعالمي��ة و�سيا�س��ية القي��ادة الإماراتي��ة بتموي��ل احل��راك
االحتجاج��ي� ،27أم��ا القي��ادة الر�س��مية فق��د �أكدت تورط نظريته��ا الإماراتية يف عملية جت�س���س على �أرا�ضيها،
والتخطي��ط لعملي��ة �إطاح��ة وانق�لاب على القي��ادة العمانية احلالية.
 وتتوا�ص��ل العالق��ات الفات��رة ب�ين الطرف�ين من��ذ ك�ش��ف ال�س��لطات العماني��ة ع��ن �ش��بكة جت�س���س �إماراتي��ةتابعة جلهاز �أمن الدولة ،واتهمتها با�س��تهداف ا�س��تقرار نظام احلكم وامل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية يف ال�س��لطنة� ،إىل
جان��ب اتهام��ات له��ا �أي�ض� ًا مبح��اوالت ممنهج��ة للتغلغ��ل يف الداخ��ل العم��اين؛ من خ�لال عمليات �ش��راء مكثفة
للأرا�ضي ،وت�أ�سي�س عالقات قوية مع قبائل �شمال ال�سلطنة (احلدود الإماراتية) خا�صة مبحافظة (م�سندم)
العماني��ة التي تط��ل على م�ضيق هرمز.28
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و�أظه��رت تقاري��ر م�س��ربة مل ت�ؤ َّك��د يف تل��ك الف�ترة من الطرف�ين (الإماراتي /العماين) ،من�ش��ورة يف �صحيفة
التامي��ز اللندني��ة ( )TIMESبتاري��خ  5دي�س��مرب/كانون الأول � ،1977أن كال الطرف�ين �أر�س��ل ق��وات للمنطق��ة
املتنازع حولها ،كما �أظهرت ذات التقارير حدوث ا�شتباكات م�سلحة متفرقة.
وق��د توج��ه ال�ش��يخ زاي��د بتاري��خ  29م��ن ذات ال�ش��هر �إىل العا�صم��ة العماني��ة م�س��قط الحتواء الأزم��ة و�إجراء
حمادث��ات ثنائي��ة للتقلي��ل م��ن ح��دة اخل�لاف احلا�صل ،كم��ا تواترت املفاو�ضات الدبلوما�س��ية ح��ول هذا امللف
بني الطرفني �إىل حدود  1979حيث ا�س��تطاعوا التو�صل �إىل حلول م�ش�تركة مب�س��اعي و�س��اطة �أطلقها ال�ش��يخ
را�شد �آل مكتوم (حاكم دبي).
 مل تنت� ِه ب�ش��كل كل��ي اخلالف��ات ح��ول ال�س��يادة الرتابي��ة لبع���ض املناط��ق رغ��م الت�س��ويات الت��ي ح�صل��ت يفبداي��ة الق��رن احل��ايل ،فمث� ً
لا م��ا زال��ت دول��ة الإم��ارات املتح��دة تع��د حمافظة م�س��ندم العمانية منطق��ة مفتكة
م��ن اجلان��ب العم��اين .ويف الغال��ب يث�ير التقارب القبلي وم�ش��اكل االنتماء اجلغرايف خم��اوف الطرفني؛ حيث
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ميكنن��ا يف ه��ذا ال�س��ياق �أن نتح��دث ع��ن تهدي��د اخت�لال التوازن��ات اال�س�تراتيجية يف منطق��ة اخللي��ج العربي
ل�س��لطنة عم��ان ،خا�ص��ة م��ع ان��دالع احل��رب الأهلي��ة باليم��ن ،وتدخ��ل ق��وات التحال��ف اخلليج��ي لدع��م �ش��رعية
الرئي���س عب��د ربه من�ص��ور هادي.
رف�ض��ت �س��لطنة عم��ان االن�ضم��ام �إىل التحال��ف اخلليج��ي (الإم��ارات /ال�س��عودية /قط��ر) يف اليم��ن ،عل��ى
الرغ��م مم��ا متثل��ه له��ا م��ن عم��ق حي��وي وا�س�تراتيجي لأمنه��ا القوم��ي ،لت�ش��تد املخ��اوف م��ن التغلغ��ل الإمارات��ي
باملحافظات اليمنية ال�ش��مالية (خا�صة حمافظة املهرة على احلدود العمانية) وال �س��يما بعد �أن �صرح ال�س��فري
الإمارات��ي بوا�ش��نطن بت��ورط احلكوم��ة العماني��ة يف دع��م احلوثي�ين .وتتزاح��م الدولت��ان عل��ى احت��واء املحافظة
من خالل حمالت جتني���س ل�س��كان املناطق اليمنية احلدودية ،وقد �أن�ش��أت الإمارات مع�س��كر ًا لقوات (النخبة
املهري��ة) ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�س��اعدات �إن�س��انية قدمه��ا اله�لال الأحمر الإماراتي ،ف�ض ًال عن �س��يطرة �ش��به كاملة
عل��ى املوان��ئ باملناط��ق اجلنوبي��ة اليمني��ة ،وكذل��ك ا�س��تثمارات �ضخم��ة م��ن �ش��أنها «تطوي��ق ال�س��لطنة ب�ش��كل
ا�س�تراتيجي».29
 �أ�س��همت الأزم��ة الدبلوما�س��ية اخلليجي��ة ( )2017يف زي��ادة الغمو���ض بخ�صو���ص ال�س��يناريو امل�س��تقبليلعالق��ات �س��لطنة عم��ان ب��دول منطق��ة اخللي��ج العرب��ي ،فق��د ات�س��م موقفه��ا باحلي��اد (امل�ش��بوه)؛ رف�ض� ًا للق��رار
ال�سيا�س��ي اخلا���ص مبقاطع��ة دول��ة قط��ر (م��ن ط��رف ال�س��عودية ،وم�ص��ر ،والإم��ارات ،والبحري��ن) ،وانحي��از ًا
للموق��ف القط��ري30؛ فمن��ذ بداي��ة الأزم��ة اخلليجي��ة �س��عت �س��لطنة عم��ان لتمت�ين عالقاتها باجلان��ب القطري؛
بزيارة لوزير خارجيتها للدوحة ،ثم فتحت خطني مالحيني بني ميناء حمد وميناءي �صحار و�صاللة ،وت�سعى
حالي� ًا القي��ادة العماني��ة للو�س��اطة ب�ين خمتل��ف الأط��راف (خا�ص��ة م�ص��ر وقط��ر) لتطوي��ق الأزم��ة قب��ل انعق��اد
القم��ة العربي��ة يف الريا���ض يف �ش��هر مار���س�/آذار املقبل.
-2

عالقات التعاون دولي ًا
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 �إن العالق��ات العماني��ة الأمريكي��ة تتمي��ز بالتع��اون والتط��ور احلي��وي نح��و �ش��راكة ا�س�تراتيجية طويل��ةالأم��د ،ب��د�أت من��ذ توقي��ع اتفاقي��ة ال�صداق��ة ب�ين البلدي��ن يف  ،1833عل��ى جمي��ع امل�س��تويات .وبالرغ��م م��ن
عالقاته��ا الوطي��دة م��ع �إي��ران ترتب��ط عم��ان باتفاقي��ة التجارة احلرة م��ع نظريتها الأمريكية ،وهو ما �س��اعدها
على تنويع م�صادرها االقت�صادية واملالية يف ظل من�ش��آتها النفطية املحدودة ،وهذه العالقات الثنائية املتينة
تع��د امت��داد ًا �أو تناغم� ًا م��ع التق��ارب العماين-الربيط��اين ال��ذي مل ينت� ِه م��ع االن�س��حاب الع�س��كري للق��وات م��ن
القواع��د العماني��ة يف  ،1977ب��ل ُع��زِّ زت اتفاقي��ات التع��اون الأمن��ي ب�ين الأط��راف الثالث��ة يف  2001لت�صب��ح
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خياراتها الدبلوما�س��ية.
�إن مع�ضل��ة حتقي��ق الت��وازن يف العالق��ات اخلارجي��ة تعده��ا القي��ادة العماني��ة م��ن �أب��رز حتدياته��ا ،و�أك�بر
رهان��ات ا�س��تمرارية وجوده��ا عل��ى ال�س��احة الدولية كق��وة �صغرى ،لذلك حتاول التفاعل م��ع حدة ال�صراعات
الإيديولوجي��ة الدولي��ة بالدف��ع بال�س��لطنة كف�ض��اء بدي��ل للتوا�ص��ل والتفاو���ض ب�ين الق��وى املتنازع��ة وحلي��ف
(�صدي��ق) و(م�س��اعد) للجمي��ع عل��ى �إع��ادة تنظي��م امل�ش��هد ال��دويل.
 ا�س��تطاع ال�س��لطان قابو���س �إر�س��اء عالق��ات متين��ة عل��ى م�س��توى التق��ارب الدبلوما�س��ي وكذل��ك التع��اونال�سيا�س��ي م��ع بقي��ة احل��كام الع��رب منذ ت�س��لمه احلك��م ،حيث بدا وا�ضح ًا ،ومنذ ال�س��نة الأوىل من حكمه� ،أنه
ي�ؤ�س���س ل�س��لوك خارج��ي �أك�ثر انفتاح� ًا م��ع كل دول املنطق��ة .31وكذل��ك تنخ��رط القي��ادة العمانية ب�ش��كل كامل
وفع��ال يف مب��ادرات �إر�س��اء ال�س�لام مبنطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط ،وتتعام��ل م��ن دون حتف��ظ م��ع بع���ض القي��ادات
ال�سيا�س��ية الإ�س��رائيلية( 32ا�س��ت�ضافت الوزي��ر الأول الإ�س��رائيلي (�إ�س��حاق راب�ين) يف  1994وبع��د �س��نتني
�ش��معون بريي��ز) .ويج��در بالذك��ر �أن عم��ان حافظ��ت م��رار ًا عل��ى �سيا�س��ة ع��دم املقاطع��ة عل��ى خلفي��ة ال�ص��راع
الفل�س��طيني -الإ�س��رائيلي ،حي��ث رف�ض��ت قط��ع العالق��ات �أو انتق��اد اتفاقي��ة ال�س�لام الت��ي �أم�ضته��ا م�ص��ر م��ع
�إ�س��رائيل يف  ،1979ولكنه��ا �أغلق��ت مكاتبه��ا التجاري��ة ب�إ�س��رائيل �إث��ر االنتفا�ض��ة الفل�س��طينية ع��ام .2000
 تتميز العالقات العمانية الإيرانية بالتقارب واالن�س��جام على عك���س التوتر الدائم والرتا�ش��ق ال�سيا�س��يب�ين �إي��ران وبقي��ة دول اخللي��ج ،بالأخ�ص ال�س��عودية ،و�أُ�س�س��ت عالق��ات التعاون مع النظ��ام الإيراين منذ عهد
ال�شاه وتوا�صلت رغم م�ؤاخذات دول اجلوار.
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ال�س��لطنة ذات موق��ع متق��دم ل��دى احللف��اء الغربيني.
 ويف ذات ال�س��ياق حت��اول عم��ان املراوح��ة ب�ش��كل براغمات��ي ب�ين م�صاحله��ا م��ع الوالي��ات املتح��دةالأمريكي��ة وتل��ك الت��ي م��ع �إي��ران ،خا�ص��ة يف وقت ان��دالع الأزمات الدبلوما�س��ية بني الدولتني ب�س��بب الربنامج
الن��ووي الإي��راين.
يتع��اون كال البلدي��ن ع�س��كري ًا ،خا�ص��ة عل��ى م�س��توى اتفاقي��ات الت�س��ليح م��ع اجلان��ب الأمريك��ي ،وتدري��ب
عنا�ص��ر م��ن الق��وات الأمني��ة العماني��ة؛ وتنخ��رط يف مب��ادرة �أطلقته��ا الواليات املتح��دة الأمريكي��ة (حوار �أمن
اخللي��ج) ( )Gulf Security Dialogueبقيم��ة مبيع��ات �أ�س��لحة تناه��ز  20بلي��ون دوالر الحت��واء اخلط��ر
الإيراين؛ وتتعاون �سلطنة عمان مع القوات الأمريكية يف حربها الدولية على الإرهاب ،وبعبارة �أو�ضح مكنتها
م��ن ت�س��هيالت ملواجه��ة تنظي��م القاع��دة وطالبان ،ولك��ن يف ذات الوقت �أربكتها فو�ضوي��ة النظام الدويل التي
�أقره��ا الرئي���س الأمريك��ي بو���ش �ض��د نظ��ام �ص��دام ح�س�ين و�إي��ران بع��د �ضرب��ات � 11س��بتمرب ،وح��دت م��ن

32
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وم��ا زال��ت القي��ادة العماني��ة حتر���ص عل��ى ه��ذه العالق��ات الدبلوما�س��ية املتمي��زة دون تخوف��ات م��ن مت��دد
اخلط��ر الإي��راين يف املنطق��ة وم��ن �س��يادة ال�س��لطنة ،كم��ا ال تنك��ر الدع��م الع�س��كري لل�ش��اه �ض��د ث��ورة (الي�س��ار
العم��اين) ( )1975-1964املندلع��ة يف منطق��ة ظف��ار.33
�أم�ض��ت عم��ان اتفاقي��ة �أمني��ة م��ع ال�س��لطة الإيراني��ة يف  ،2010وهو م��ا يعزز التعاون الع�س��كري بني البلدين.
ميكن القول �إن ال�س��لطان قابو���س يتبع �س��لوك ًا �سيا�س��ي ًا خارجي ًا يتعار�ض يف كثري من احلاالت مع التوجه العام
ل��دول اخللي��ج وبقي��ة ال��دول العربي��ة ،مبعن��ى �أن القي��ادة العماني��ة �أن�ش��أت عالق��ات توا�ص��ل ا�س��تثنائية م��ع دول��ة
�إي��ران ،لي���س فق��ط بال�ش��كل ال��ذي مل ي�ؤث��ر يف حتالفاته��ا م��ع الواليات املتح��دة الأمريكية ،بل �أي�ض� ًا منحتها دور
الو�س��اطة يف الأزمات الدبلوما�س��ية بني �إيران وبقية الدول العربية �أو الغربية ،كما عززت موقعها كدولة ذات
حي��اد �إيجابي وبراغماتي.
ا�س��تطاعت القي��ادة العماني��ة �أن ت ��ؤدي دور الو�س��اطة ال�س�ترجاع جمموع��ة �س��جناء �إيراني�ين ل��دى الإدارة
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الأمريكي��ة �أ�س��روا عل��ى هام���ش ح��رب اخللي��ج ( ،)1988 - 1987كم��ا تدخل��ت يف  2010لدى القي��ادة الإيرانية
لإطالق �س��راح مواطنة �أمريكية (�س��ارة ال�ش��رود) حاولت الت�س��لل عرب احلدود العراقية .كما �أن هذه العالقات
اال�س��تثنائية تت��وج اقت�صادي� ًا باتفاقي��ات تب��ادل و�ش��راكة (خا�ص��ة اال�س��تثمار يف الغ��از العم��اين) ،بالإ�ضاف��ة �إىل
انت�ش��ار ظاهرة التجارة املوازية (تهريب ال�س��لع).
 تتمي��ز العالق��ات العماني��ة الهندي��ة بالتج��ذر التاريخ��ي واال�س��تمرارية ،حي��ث �أ�س��همت احلركي��ة التجاريةالبحري��ة يف �إنعا���ش التب��ادل الثق��ايف واحل�ض��اري ب�ين املنطق��ة العربي��ة واملناط��ق الهندي��ة الت��ي تع��ززت بع��د
انت�ش��ار الإ�س�لام يف القارة الآ�س��يوية ،وتعمقت عالقات الرتابط بني م�س��قط والهند خا�صة يف عهد اال�س��تعمار
الربيط��اين ،34وحافظ��ت عل��ى احل�ضور الدبلوما�س��ي يف م�س��قط بعد اال�س��تقالل ع��ام  ،1947وتبادل الزيارات
الر�سمية.
ومتثل �أقلية البلو���ش ذات الأ�صول الهندية والآ�س��يوية الأغلبية يف اجلي���ش العماين �س��ابق ًا ،حيث ا�س� ُتق ِْطبت
يف عهد ال�سلطان �سعيد بن �سلطان �إىل �أواخر حكم ال�سلطان �سعيد بن تيمور (.)1970
تدريجي � ًا تط��ورت العالق��ات العمانية-الهندي��ة اقت�صادي � ًا ،خا�ص��ة �أن م�س��قط ت�س��تقبل من��ذ الت�س��عينيات
العدد الأكرب من املهاجرين ذوي الأ�صول الهندية يف جميع املجاالت :الطبية ،والأكادميية ،والهند�سية� ..إلخ.
�إن العالق��ة ب�ين عملي��ة ا�س��تقبال العمال��ة الهندي��ة والتموق��ع الإقليم��ي ل�س��لطنة عم��ان تع�بر ع��ن قدرته��ا عل��ى
جذب اال�س��تثمار الأجنبي وع�صرنة البنية االقت�صادية للدولة دون ارتهان ال�س��يادة ال�سيا�س��ية �أو االقت�صادية
لدول��ة عربي��ة ،لأن القي��ادة العماني��ة تخوف��ت مث� ً
لا من هيمن��ة العن�صر امل�صري (العمالة) عل��ى ثقافة املجتمع.
Steffen Wippel (ed) , Regionalizing Oman, Springer, 2013.
Steffen Wippel (ed), Regionalizing Oman, Springer, 2013.
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ا�سرتاتيجيات �صناعة ال�صورة الإقليمية ل�سلطنة عمان
ت��روج القي��ادة العماني��ة ل�ص��ورة م�ش��رقة وم�ضيئة ل�س��لطنة عمان �إقليمي� ًا ودولي ًا؛ باعتماد ر�ؤية ا�س�تراتيجية
وا�ضح��ة ،ذات �أه��داف طموح��ة ت��دور يف الغال��ب ح��ول حتقي��ق التنمي��ة االقت�صادية والتقدم .ويف هذا ال�س��ياق
ف�إن املبادرة املدعومة حكومي ًا و�إعالمي ًا ( )Brand Omanتظهر مقاربة ال�س��لطة يف ربط م�س��تويات التنمية
االقت�صادية بال�صورة الت�س��ويقية لل�س��لطنة كدولة �ش��ريكة لأغلب القوى املتمركزة باملنطقة ،ومتتلك جمتمع ًا
ي��راوح بني الأ�صالة واحلداثة.
 �أو ًال :ا�س�تراتيجية املراوح��ة ب�ين احلداث��ة وال�تراث :ت�ش��دد �س��لطنة عم��ان يف حمالته��ا الرتويجي��ةاملبا�ش��رة عل��ى ال�س��ياحة وعل��ى تفاعله��ا الإيجاب��ي مع تاريخه��ا املتجذر الذي ما زال ي�ؤثر يف �ش��خ�صية املجتمع
العم��اين (الأ�صال��ة /الب�س��اطة /م�ضي��اف /منفت��ح )..م��ن متاح��ف ،ومناط��ق �أثري��ة ،و�س��ياحة بحري��ة ،واخل��ط
العربي ،ومناظر طبيعية ،يف �إطار ر�أي عام دويل حمكوم �إىل حد كبري بالأفكار النمطية حول منطقة اخلليج
(االنغ�لاق /انع��دام احلريات ال�ش��خ�صية.)..
 -ثاني� ًا :ا�س�تراتيجية البدي��ل املختل��ف� :س��عى ال�س��لطان قابو���س من��ذ ال�ش��هور الأوىل حلكم��ه �إىل تدعي��م

يرتك��ز عل��ى تداعياته��ا على الأمن القومي العماين وامل�صالح التنموية للدولة.
 رابع ًا :وخالف ًا ملا هو رائج حول ال�سيا�س��ة اخلارجية �أنها ال حتركها الإيديولوجيا ،ف�إن القراءة املتعمقةيف املواق��ف الإقليمي��ة للقي��ادة العماني��ة تظه��ر �أنه��ا ُت ْبن��ى يف الغال��ب عل��ى التماي��ز ع��ن الر�ؤي��ة ال�س��عودية وم��ا
ت�س��تبطنه من تقوية للم�ش��روع ال�س��ني (الوهابي) �ضد امل�ش��روع ال�ش��يعي (ال�صفوي /الإيراين) ،كما يحلو لكثري
Funsch Linda Pappas, Oman Reborn: Balancing Tradition and Modernization, Palgrave, first edition
2015.
36
Valeri Marc, Oman’s mediatory efforts in regional crisis, Norwegian Peacebuilding Resource Centre,
March 2014.

w w w .
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مكانة ال�سلطنة يف املنطقة العربية ،و�إعادة ترميم عالقات التحالف التقليدية مع الواليات املتحدة الأمريكية
وبع���ض ال��دول الغربي��ة؛ بانته��اج �سيا�س��ة القطيع��ة االنتقائي��ة م��ع املا�ضي (فرتة حكم ال�س��لطان الوال��د) ،وت�أكد
ه��ذا التوج��ه االنتقائ��ي عندم��ا تط��ور الرتكي��ز احلكوم��ي عل��ى �إع��ادة �إحي��اء الرم��وز الوطني��ة واملهرجان��ات �أو
االحتفاالت ذات البعد التاريخي� ،35أي �إن القيادة العمانية ا�ستثمرت ثراء املخزون الثقايف-التاريخي لتقدم
نف�س��ها دولي� ًا كبدي��ل خمتل��ف ع��ن القي��ادة ال�س��ابقة ،ب��ل �أي�ض ًا كبديل متمي��ز عن بقية دول اجلوار التي ي�س��عى
�أغلبها لفر�ض نفوذها ،يف حني �أن ال�سلطنة تركز على تنمية االعتزاز بال�شخ�صية الوطنية مع االنفتاح على
الآخ��ر ،بعي��د ًا ع��ن ممار�س��ات الق��وة �أو الإق�ص��اء.36
 -ثالث� ًا :جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن حتدي��د هوي��ة احللي��ف والع��دو (املحتم��ل) على م�س��توى العالق��ات اخلارجية
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م��ن املحلل�ين تو�صيف ال�صراع ب�ين الطرفني.37
الت�سويق ل�صورة (ال�سلطان القائد) واختزاله لدالالت مفهوم (الوطن)

يحظى ال�س��لطان قابو���س بال�ش��رعية ال�سيا�س��ية وامللكية ،خا�صة �أنه ينحدر من �أ�سرة حكمت �سلطنة م�سقط
وعمان منذ القرن الثامن ع�ش��ر ،التي عززها لي���س فقط بال�س��يطرة �ش��به التامة على جميع �صالحيات �إدارة
ال�ش��أن الع��ام ودوالي��ب الدول��ة ،ب��ل �أي�ض� ًا ب�س��بب �ش��عبيته التي ا�س��تطاع اكت�س��ابها نتيج��ة الطفرة الت��ي حققتها
ال�س��لطنة منذ بداية حكمه.
ميك��ن الق��ول �إن النجاح��ات الت��ي حتقق��ت عل��ى م��دار ه��ذه العق��ود الأربع��ة يف م�س��ار بن��اء الدول��ة ،رغ��م
�إخ�لاالت �أو نقائ���ص احت��ج �ضده��ا م�ؤي��دو (الربي��ع العم��اين) يف  ،2011ق��د ارتبط��ت �أو اخت ُِزل��ت يف �ش��خ�ص
(ال�س��لطان قابو���س) �إىل درج��ة �أن��ه �ص��ار مرادف� ًا لل�س��يادة الوطني��ة والدول��ة لدى ال��ر�أي العام ،و�أي�ض� ًا الدوائر
ال�سيا�س��ية الوطني��ة والأجنبي��ة.38
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 يب��دو �أن القي��ادة العماني��ة عمل��ت ب�ش��كل ممنه��ج عل��ى تفكي��ك رواب��ط الع�صبي��ة الع�ش��ائرية �أو املناطقية،م��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى الوح��دة الوطني��ة ،وت�ضخي��م �ص��ورة ال�س��لطان قابو���س وجناحات��ه ،ال��ذي ب��دوره ميثل
كل دالالت الدول��ة العماني��ة احلديث��ة (تاريخه��ا /مالحمه��ا /الطف��رة ،)..ويخت��زل رمزي��ات الهوي��ة الوطني��ة
(الوح��دة /االنفت��اح.)..
 لف��ت احل��راك االحتجاج��ي يف العا�صم��ة م�س��قط ،وبالأخ���ص مبحافظ��ة �صح��ار ،عل��ى هام���ش م��ا يع��رف(بالربي��ع العم��اين) ،يف فرباير�/ش��باط � ،2011أن القي��ادة العماني��ة تعي���ش م��أزق ال�ش��رعية ،و�أي�ض� ًا ت�ش��كيك ًا
يف �سيا�س��اتها املعتم��دة يف جم��االت الت�ش��غيل ،والعدال��ة االجتماعي��ة ،والق�ض��اء عل��ى الف�س��اد ،و�إر�س��اء قواع��د
املمار�س��ة الدميقراطي��ة .39ميك��ن الق��ول �إن كاريزم��ا القيادة العمانية ك�ش��خ�صية حتتكر التاريخ (ال�س��لطاين)
بعم��ان ق��د ب��د�أت تفق��د رمزيته��ا ل��دى ج��زء كب�ير م��ن ال�ش��عب العم��اين ،ال��ذي بدوره يعاي���ش تغ�يرات وحتوالت
جذري��ة يف طريق��ة تفك�يره يف مالم��ح امل�ش��هد ال�سيا�س��ي العماين ما بعد قابو���س.

اال�ست�شراف
دور الو�ساطة الدبلوما�سية يف ظل اخلالفات احلادة بني بع�ض دول اخلليج
ُ�ش��كل جمل���س التع��اون اخلليج��ي يف  1981ملجابه��ة اخلط��ر الإي��راين وحال��ة الفو�ض��ى و�إخ�لاالت عل��ى
م�ستوى توازنات القوى بعد اندالع الثورة الإيرانية ون�شوب احلرب العراقية-الإيرانية ،حيث تت�شارك جميعها
37

w w w .

Al-Rahma Alia, Leadership in the Middle East (Sultanate of Oman), conference paper, November
2015, Research Gate Site, https://goo.gl/srEC5p
38

Valeri Marc, Domesticating Local Elites. Sheikhs, Walis and State-Building Under Sultan Qaboos, in
Regionalizing Oman, Steffen Wippel (ed) , Springer, 2013.
39

مارك فالريي ،تفاقم اال�ضطرابات وحتديات اخلالفة يف عمان 28 ،يناير/كانون الثاين ،2015

https://goo.gl/yUvxCR
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Valeri Marc, Oman’s mediatory efforts in regional crisis, Norwegian Peacebuilding Resource Centre,
March 2014.
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الإقليم��ي وال��دويل م��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى ثقاف��ة التفاو���ض والو�س��اطة الدبلوما�س��ية.
 دعم��ت �س��لطنة عم��ان الق��رار امل�ص��ري بخ�صو���ص م�س��ار ال�س�لام العربي-الإ�س��رائيلي يف ،1973ورف�ض��ت االن�ضم��ام �إىل ال�ش��ق املناه���ض بقي��ادة العراق� ،أو ت�صدت لل�ضغ��وط العربية الداعية لقطع العالقات
الدبلوما�س��ية م��ع القي��ادة امل�صري��ة (�أنور ال�س��ادات).
حافظ��ت �س��لطنة عم��ان عل��ى عالقاته��ا الدبلوما�س��ية م��ع �إي��ران والع��راق خ�لال �س��نوات الثمانيني��ات،
واحت�ضن��ت العا�صم��ة م�س��قط حمادث��ات �س��رية لوق��ف �إط�لاق الن��ار ب�ين قي��ادات الدولت�ين .ومت�س��كت القي��ادة
العماني��ة بعالقاته��ا الدبلوما�س��ية م��ع �إي��ران عل��ى الرغ��م م��ن �ضغ��وط دول اجل��وار اخلليجي ،كما �أنه��ا وا�صلت
م�س��اعي التقري��ب و�إع��ادة بن��اء عالق��ات الثق��ة بني الطرف الإيراين وال�س��عودية والواليات املتح��دة الأمريكية.
يب��دو �أن امل�ش��روع التو�س��عي الإي��راين باملنطق��ة من��ح �س��لطنة عم��ان دور ًا �إقليمي� ًا متقدم� ًا للح��د م��ن �إمكاني��ة
ع�س��كرة عالق��ات الت�ص��ادم ب�ين ه��ذه الق��وى الدولي��ة ،خا�ص��ة �أن ه��ذه الأخرية ت�ضم��ن لإيران قن��وات التوا�صل
م��ع اخلليج العرب��ي وقت الأزمات.41
 كما قلنا �س��ابق ًا ،يبدو �أن �س��لطنة عمان الفاعل ال�سيا�س��ي الأكرث ت�أثري ًا يف التوجهات الإيرانية ،والقوىال�صغ��رى الت��ي تلط��ف الأج��واء ب�ين الط��رف الإي��راين وخ�صوم��ه ،كما ح�ص��ل بخ�صو�ص الربنامج الن��ووي؛ �إذ
ا�س��تطاعت القي��ادة العماني��ة الدف��ع بالطرف�ين الإي��راين والأمريك��ي نح��و ح��ل ج��ذري يف  2013بعد �أ�ش��هر من
املفاو�ض��ات ال�س��رية ب�ين ق��ادة �أمني�ين ودبلوما�س��يني بالعا�صم��ة م�س��قط ،حي��ث �أُعلن عن جن��اح تاريخي جلولة
املفاو�ض��ات ،وه��و م��ا �س��اعد عل��ى ف��ك العزل��ة االقت�صادي��ة والدبلوما�س��ية ع��ن احلليف الإي��راين و�س��بب �إرباك ًا
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منظوم��ة احلك��م امللكي��ة ذات املرجعي��ة ال�س��نية� ،إال �س��لطنة عمان التي تتبنى املدر�س��ة الإبا�ضية.
لع��ل التخ��وف التقلي��دي ل��دى القي��ادة العماني��ة م��ن الهيمنة ال�س��عودية على قراراته��ا ال�س��يادية -خا�صة �أنها
تق��دم له��ا امل�س��اعدات املالي��ة للإبق��اء عل��ى �أنظم��ة الرفاهي��ة بالبحري��ن وم�س��قط ،باعتباره��ا الق��وة اخلليجي��ة
الأوىل -دفعه��ا �إىل البح��ث ع��ن حل��ول بديل��ة لتحقي��ق طموحاته��ا الإقليمي��ة واملحافظ��ة عل��ى تف��رد الهوي��ة
ال�سيا�س��ية دولي� ًا ،وم��ن ث��م فق��د كانت التوجهات البديلة ،مثل الو�س��اطة الدبلوما�س��ية ،تق��دم لقوة �صغرى مثل
�سلطنة عمان الفر�صة لإعادة التموقع و�إدارة ال�ش�أن الإقليمي مع بقية القوى املتنفذة ب�أدوات التدخل الناعم،
�أو م��ا يع��رف بالت��وازن العماين ( ،)Omanibalancingالذي يعك���س مقاربة االحتواء اال�س�تراتيجي ،40املتبعة
م��ن ط��رف القي��ادة العماني��ة ،مبراوحته��ا بني ثالث��ة حلفاء (ال�س��عودية /و�إيران /و�أمريكا) مهمني ال�س��تقرارها
ال�سيا�س��ي ،ولكنه��م يف الغال��ب يف حال��ة �ص��راع وتب��ادل ل�ل�أدوار الإقليمي��ة.
من��ذ و�صول��ه �إىل احلك��م يف  1970ب��د�أ ال�س��لطان قابو���س الدف��ع ب�س��لطنة عم��ان نح��و املج��ال ال�سيا�س��ي
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لأم��ن دول اجلوار اخلليجي.
 كم��ا �س��بق �أن ذكرن��ا تتعام��ل �س��لطنة عم��ان م��ع تداعي��ات الأزم��ة اخلليجي��ة الأخ�يرة ( )2017بحي��اد ،وت�س��عى ال�س�ترجاع موقعه��ا كو�س��يط ا�س�تراتيجي �إقليمي� ًا .وينظ��ر �إىل التع��اون العم��اين القط��ري اقت�صادي� ًا
وجتاري � ًا عل��ى �أن��ه انحي��از ورف���ض م�س��ترت ل�سيا�س��ات دول اجل��وار ،ولك��ن يب��دو �أن التح��ركات الدبلوما�س��ية
الأخ�يرة ب�ين الط��رف ال�س��عودي ونظ�يره العم��اين� ،أو �أي�ض ًا زي��ارة وزير اخلارجية امل�صري مل�س��قط� ،إىل جانب
مراهن��ة الرئي���س ترام��ب عل��ى ال��دور احلي��وي للقي��ادة العمانية ،قد جددت ثق��ة الأطراف املتنازعة بالو�س��اطة
الدبلوما�س��ية ل�س��لطنة عم��ان؛ به��دف تطوي��ق تداعي��ات الت�صعي��د �أو الت�ص��ادم داخ��ل منطق��ة اخللي��ج العربي.
وتف�س��ر �صحيف��ة (الع��رب) ه��ذه امل�ش��اركة اال�س�تراتيجية للقي��ادة العماني��ة يف التحلي��ل الت��ايل« :ويعت�بر
مراقب��ون �أن مناق�ش��ة ه��ذه امللف��ات م��ع عم��ان متث��ل �إدراك ًا من قب��ل الريا�ض للدور الذي ما زال ممكن ًا مل�س��قط
�أن تلعب��ه حل��ل الأزم��ات الت��ي يتعر���ض له��ا جمل���س التع��اون ،و�أن الريا���ض -كم��ا �أب��و ظب��ي -م��ا زالت��ا متي��زان
ر�سمي ًا بني موقف عمان من الأزمة القطرية وموق َفي طهران و�أنقرة ،و�أن ال�سعودية والإمارات ما زالتا تعوالن
عل��ى البي��ت اخلليج��ي الواح��د كف�ضاء يحت�ضن كافة دول املجل���س وك�آلية فاعلة حلل النزاعات داخل املجل���س،
كم��ا لو�ض��ع ا�س�تراتيجيات واح��دة يف مواجه��ة التحدي��ات والأخط��ار اخلارجية التي يتعر�ض له��ا ،و�أن عمان ما
زال��ت -ورغ��م الأزم��ة احلالي��ة الت��ي تهز �أركان املجل���س -تعترب ركن ًا �أ�صي ًال داخل البي��ت اخلليجي الكبري».42
تروج القيادة العمانية ل�س��رديات اال�س��تثناء الإقليمي ،على الرغم من �أنها تعد من القوى ال�صغرية مقارنة
ببقي��ة دول اجل��وار املتناف�س��ة ،خا�ص��ة ال�س��عودية ،وقط��ر ،و�إي��ران ،والإم��ارات ،داخ��ل كل م��ن اخلط��اب والفعل
ال�سيا�س��ي ،لي���س فقط لتقوية مقومات االعتزاز الوطني لدى الر�أي العام ،بل �أي�ض ًا ال�س��تقطاب اال�س��تثمارات
اخلارجي��ة (م�ش��اريع خا�ص��ة /احل�س��ابات البنكي��ة) ،واملعام�لات التجاري��ة� ،إىل جان��ب ال�س��ياحة.

النتائج والتو�صيات
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 لطامل��ا روج ال�س��لطان قابو���س لنم��ط دميقراط��ي عل��ى القيا���س العم��اين ،حي��ث �أعل��ن م��رار ًا يف خطابات��ه�أن��ه لي���س م��ن اجلي��د ا�س��ترياد من��اذج حك��م غ�ير من�س��جمة م��ع خ�صو�صي��ات الواقع العم��اين ،بل الأهم ال�س��عي
لرت�سيخ منوذج دميقراطي حملي متناغم مع الثقافة املجتمعية والدين والهوية الوطنية� ،إىل جانب املتطلبات
اخلا�صة لل�شعب.
 ي�س��تمد ال�س��لطان قابو���س �إ�ش��عاع منهج��ه ال�سيا�س��ي دولي� ًا م��ن اعتم��اده خلي��ارات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ةذات البعد الأخالقي ،التي تر�س��خ وتف�ضل �سيا�س��ات التقارب بني الأطراف املتنازعة ل�ضمان ا�س��تدامة ال�س��لم
عل��ى حدوده��ا ،و�أي�ض� ًا لتعمي��ق وتو�س��يع دائرة حتالفاته��ا دون اال�ضطرار �إىل الت�ضحي��ة بامل�صالح االقت�صادية
42

�صحيفة العرب ،كيف ترى �سلطنة عمان نف�سها يف عامل متغري وكيف يراها الإقليم 6 ،فرباير�/شباط ،2018

http://www.alarab.co.uk/

article/%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/130531/manifest.html
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Lefebvre, Jeffrey A., “Oman’s Foreign Policy in the Twenty-First
Century”, Middle East Policy, Vol:17, No:1 (Spring 2010), pp. 99-114.
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عل��ى هام���ش زيارت��ه ل��كل عوا�ص��م دول جمل���س التع��اون يف  2016قبي��ل انعق��اد القم��ة اخلليجي��ة الطارئ��ة
بالبحرين.
وا�س��تمرت عم��ان يف �سيا�س��ات التحف��ظ عل��ى ق��رارات واتفاق��ات دول اجل��وار اخلليج��ي عندم��ا رف�ض��ت
امل�ش��اركة يف احلل��ف العرب��ي الإ�س�لامي �ض��د الإره��اب يف البداي��ة ،وه��و م��ا خل��ق نوع� ًا م��ن الفج��وة والإرب��اك
لوح��دة املوق��ف اخلليج��ي دولي� ًا� ،إال �أنه��ا غ�يرت توجهاته��ا و�أعلن��ت ان�ضمامه��ا له��ذا احلل��ف الع�س��كري بتاريخ
دي�س��مرب/كانون الأول  2016بع��د م��رور م��ا يق��ارب ال�س��نة عل��ى تفعيل��ه (.)2015
لع��ل ه��ذه املتغ�يرات املت�س��ارعة يف منطق��ة اخللي��ج م��ا بع��د  ،2011وعملي��ة التح��ول اجلذري��ة ل��دى بع���ض
دوله��ا �إىل ق��وى فاعل��ة �إقليمي� ًا ومتدخل��ة يف حتديد املالمح الك�برى ملوازين القوى ،يجعل من القيادة العمانية
متوج�سة من تراجع مكانتها كو�سيط �إذا ما تطورت حالة التناف�س على النفوذ ،خا�صة بني ال�سعودية و�إيران،
�إىل واق��ع ح��رب ي�ضر مبا�ش��رة وبعمق مب�صاحله��ا ووجودها كقوة �صديقة لكال الطرفني.
 �إن احلرب الأهلية املندلعة باليمن� ،إىل جانب التدخل اخلليجي (عا�صفة احلزم) للت�صدي للحوثيني-حي��ث ت��رى القي��ادة ال�س��عودية والإماراتي��ة �أنه��م ميثل��ون تهدي��د ًا للأمن القومي وامت��داد ًا للنف��وذ الإيراين -مل
ت�ش��هد تدخ� ً
لا م��ن الو�س��يط العم��اين ال��ذي رف���ض امل�ش��اركة يف ه��ذه اخلط��وة الع�س��كرية بالرغ��م م��ن �أن وجود
خط��ر فو�ض��ى االقتت��ال وانت�ش��ار التنظيم��ات الإرهابي��ة بالق��رب م��ن حدوده��ا ميث��ل تهدي��د ًا مبا�ش��ر ًا لأمنه��ا
القومي.
 -تتبن��ى القي��ادة العماني��ة -رغ��م حتوله��ا �أو اندفاعه��ا نح��و �سيا�س��ة براغماتي��ة -وحتافظ عل��ى �إيديولوجيا
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�أو ال�سيا�س��ية للدولة.43
 حتر�ص القيادة العمانية يف �س��ياق ان�ضوائها حتت جمل���س التعاون اخلليجي على عدم االمتثال الكاملللق��رارات اجلماعي��ة ،واملوق��ف العرب��ي امل�ش�ترك ،الت��ي تتخذه��ا بقي��ة الأط��راف يف الغال��ب ب�إيع��از م��ن اململكة
العربية ال�سعودية ،الفاعل الإقليمي الأكرث فاعلية وهيمنة على مبادرات املجل�س� ،إىل درجة جتميد �أو تعطيل
بع���ض امل�ش��اريع اال�س�تراتيجية (توحي��د العمل��ة /ومقاطع��ة قطر /واملل��ف الإيراين /ومقرتح االحت��اد اخلليجي)
الت��ي م��ن �ش��أنها �أن تعم��ق �آلي��ات التحال��ف والتكام��ل ب�ين خمتل��ف الأط��راف ،عل��ى الرغ��م م��ن �أنه��ا يف ذات
الوق��ت �س��تزيد اجلان��ب ال�س��عودي نف��وذ ًا وو�صاي��ة عل��ى التوجه��ات العام��ة ل��دول اجل��وار ،كم��ا ي��رى العديد من
�صناع الق��رار العمانيني.
وتتمظه��ر عالق��ات اجلف��اء املتقاطع��ة ب�ين اململكة ال�س��عودية و�س��لطنة عمان �أي�ض ًا يف �ش��كل ترا�ش��ق �إعالمي
متب��ادل ،مث��ل ع��دم ا�ستح�س��ان القي��ادة العماني��ة لفك��رة االحتاد اخلليج��ي ،وجتاهل امللك �س��لمان زيارة ُعمان
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التوا�ضع ،التي يعدها الباحث يف الإنرثوبولوجيا فريدريك بارث (� )Frederik Barthإحدى ال�س��مات املميزة
للثقافة والهوية ال�سيا�سية ل�صناع القرار بال�سلطنة ،44ويف ال�سياق ذاته ف�إن الدور الإقليمي للقيادة العمانية،
وجناحاته��ا مث� ً
لا يف تقري��ب وجه��ات النظ��ر ب�ين الط��رف الأمريك��ي والإي��راين ح��ول الربنام��ج النووي �إثر �س��تة
�أ�ش��هر م��ن املفاو�ض��ات ال�س��رية مب�س��قط ،ال ُت�س�تَثمر ب�ش��كل انته��ازي ل�ضم��ان امل�صال��ح القومي��ة العمانية فقط.
ويف ه��ذا ال�ص��دد تذك��ر ردة فع��ل وزي��ر اخلارجية العماين ،يو�س��ف بن علوي ،عل��ى االهتمام الدويل والإعالمي
ب��دور دولت��ه يف مفاو�ض��ات ح��ول الربنام��ج النووي الإيراين ( )2013وا�صف ًا �إياه باملبالغة ،45مما يعك���س �س��لوك ًا
�سيا�س��ي ًا ور�ؤي��ة واقعي��ة براغماتية حتافظ على دالالته��ا الأخالقية مثل التوا�ضع ،والثقة� ..إلخ.
 تعاين �سلطنة عمان �صعوبات يف ال�سيطرة واحلد من ظاهرة االجتار بالب�شر املرتبطة ع�ضوي ًا بالهجرةغري ال�شرعية للعمالة الآ�سيوية خا�صة ،حيث تعد ال�سلطنة �أر�ض عبور �إىل بقية دول اخلليج .وقد �أُ�س�ست �أول
جلنة حقوق �إن�سان بتاريخ  17نوفمرب/ت�شرين الثاين  2008للتق�صي يف التجاوزات احلا�صلة.
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 �إن التغ�يرات ال�س��ريعة يف خريط��ة التحالف��ات يف املنطق��ة العربي��ة ترب��ك الدبلوما�س��ية العماني��ة،الت��ي تعار�ض��ت م�صاحله��ا ومواقفه��ا م��ع غالبي��ة دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،كم��ا ظه��ر جلي� ًا خ�لال الأزمة
الدبلوما�س��ية اخلليجي��ة الراهن��ة� ،أو رف�ضه��ا امل�ش��اركة يف التحال��ف اخلليج��ي (عا�صف��ة احل��زم) �ضد احلوثيني
باليمن .ميكن القول �إن مقاربة احلياد� ،أو عدم اخل�ضوع خليارات الأغلبية ،تزعزع ثقة دول اجلوار بال�سلطنة،
وتقل���ص م��ن ح�ضوره��ا �إقليمي� ًا ،خا�ص��ة �أن م�س��تقبل اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي والأم��ن القوم��ي يف املنطق��ة مه��دد.
ويف ذات ال�س��ياق ،تتجاه��ل القي��ادة العماني��ة خط��ر التم��دد الإي��راين يف منطقة اخللي��ج ،وتتجنب االنخراط يف
دائرة ال�صراعات �أو التحالفات اخلليجية �ضد �إيران ،على الرغم من �أنها ت�ستمد يف كثري من الأحيان قوتها
وا�س��تقرارها م��ن واق��ع ان�ضوائه��ا داخل جمل���س التع��اون اخلليجي.
ميك��ن الق��ول �إن �سيا�س��ة التف��رد وخمالف��ة التوج��ه ال�س��عودي ،خا�ص��ة يف �إدارة الأزم��ات ،التي تتبعه��ا القيادة
العمانية ال تعك���س فقط الواقعية ال�سيا�س��ية وعدم املجازفة بالدخول يف �صراعات تتجاوز قدراتها اللوج�س��تية
والإعالمي��ة ،ب��ل �أي�ض� ًا ا�س��تح�ضار ًا دائم� ًا للرمزي��ة التاريخي��ة لل�س��لطنة ،مبعن��ى �أن عم��ان ق��وة �صغ��رى ما زالت
تتمث��ل دوره��ا الإقليم��ي وت�ضخمه على �أ�سا���س م�ش��روعية ما�ضيها الإمرباطوري وعراقة نظامها ال�سيا�س��ي.
لع��ل �س��لطنة عم��ان تخ�ش��ى يف الغال��ب الهيمن��ة العربية-اخلليجي��ة عل��ى �ش ��ؤونها الداخلي��ة وخياراته��ا
الدبلوما�سية ،لذلك حتر�ص على فك االرتباط مع ق�ضايا العمق العربي عرب �سيا�سة اال�صطفاف ،واالقت�صار
عل��ى �أداء دور الط��رف الثال��ث خ�لال عملي��ات التفاو���ض.

w w w .

Jeremy Jones, Oman’s Quiet Diplomacy, Norwegian Institute of International Affairs, 2014.

44

Jeremy Jones, Oman’s Quiet Diplomacy, Norwegian Institute of International Affairs, 2014.

45

24

تراوح �س��لطنة عمان بني املحافظة على ال�س��يادة الوطنية والعمل على ترفيع م�س��تويات الرفاهية للمجتمع،
مع توجه وا�ضح للقيادة العمانية نحو �إعادة التموقع الإقليمي ،حيث يبدو �أن خيارات الو�س��اطة الدبلوما�س��ية
و�إدارة الأزمات الدولية بالتفاو�ض قد زادت من حاجة القوى الإقليمية والدولية �إىل هذه القوة ال�صغرية.
اعتمد بناء الدولة بال�س��لطنة على منظومة احلكم الأبوية ،ميثل فيها ال�س��لطان قابو���س الأب احلاكم الذي
تختزل مفاهيم ال�س��يادة و�صالحيات ال�س��لطة بتنوعها وت�ش��ابكها يف �ش��خ�صه ،رغم بع�ض مبادرات الإ�صالح
ال�سيا�س��ي لف�ترة م��ا بع��د  ،2011الت��ي مل ت� َ
�رق �إىل انتظ��ارات املحتج�ين �أو مب��ادئ الدمقرط��ة .وتخ�ض��ع
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة العماني��ة لتعليم��ات وتو�صي��ات القيادة املركزية ،ومن ثم فمن ال�صع��ب التنب�ؤ بالتوجهات
الدبلوما�س��ية لل�سلطنة.
ت�س��اهم كاريزم��ا ال�س��لطان قابو���س ،واحلنك��ة الت��ي يتمت��ع به��ا ،يف �إدارة ال�ش ��أن اخلارج��ي مب��ا ي�ضم��ن
ا�س��تقرار الأم��ن القوم��ي للدول��ة وم�صاحله��ا العلي��ا ،يف زي��ادة �ش��عبيته واالطمئن��ان ال�ش��عبي عل��ى ال�س��يادة
الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل التموقع �إقليمي ًا كقوة حمايدة �أو و�سيطة ،ودولي ًا كقوة حليفة وذات ح�ضور رئي�سي يف
�إدارة الأزم��ات.
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اخلال�صة
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 جمل��ة، التعددي��ة الإثني��ة واللغوي��ة والديني��ة يف عم��ان وعالقته��ا باال�س��تقرار ال�سيا�س��ي، �أحم��د الإ�س��ماعيلي.2015 ،11  العدد،عمران للعلوم االجتماعية والإن�س��انية
WWW.rand. ،2016 ،RAND  م�ؤ�س�س��ة، �آف��اق تع��اون بل��دان اخللي��ج العرب��ي، جيف��ري مارتين��ي و�آخ��رونorg

�آذار/ مار���س6 ، ه��ل انته��ت الأزم��ة ب�ين عم��ان والإم��ارات؟ مركز اجلزيرة للدرا�س��ات، عم��اد عب��د اله��ادي-

6SmkMT/https://goo.gl ،2011
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمية وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته من
خالل �إقامة الفعاليات والندوات ون�شرها عرب تكنولوجيا االت�صال� ،إ�سهام ًا منه يف �صناعة الوعي وتعزيزه و�إثراء
التفكري املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

.1

الأبحاث والدرا�سات:

حيث يقوم املركز على �إعداد الدرا�سات والأبحاث وفق املنهجية العلمية يف جماالت تخ�ص�ص املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. درا�سات الفكر الإ�سالمي..2

اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد امله��ارات.
.3

الن�شر:

ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.
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