مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،المجلد  ، 61العدد 3

((مالمح وتوجهات الشياسة اخلارجية العُمانية يف سبعيهيات القرى العشريو ))
أ م د علي محزة عباس
جامعة الموصل  /كلٌة التربٌة األساسٌة /لسم التارٌخ
تاريخ تدليم البحث  0202/1/61 :؛ تاريخ قبول النذر 0202/1/7 :

ملخص البحث :
العسانية في
ييجف البحث إلى إلقاء الزػء عمى مالمح وتػجيات الدياسة الخارجية ُ
سبعيشيات القخن العذخيغ  ،السيسا ععج عام 0861م ،حيث تػلى الدمصان قابػس بغ سعيج حكع
العسانية  ،انتيجت
العسانية الحجيثة في شتى مياديغ الحياة ُ
الدمصشة  ،وانصمقت معو الشيزة ُ
العسانية مالمح وتػجيات ،ارتبصت عالسػقع الجيػستخاتيجي  ،واإلرث الحزارؼ
الدياسة الخارجية ُ
والتاريخي ،والحفاظ عمى ىػيتيا العخبية واإلسالمية .كان الجسيع في الدمصشة تػاقاً لمتغييخ
والتججيج والتحجيث ،مسا جعل الحجاثة والسعاصخة تقف معا عجػار العخاقة واألصالة مكػنة رؤيا
مدتقبمية لدمصشة ُعسان الحجيثة والسعاصخة .
العسانية ععج عام ، 0861وآلية العسل السذتخك بيغ
تشاولت الجراسة انصالقة الجبمػماسية ُ

الدمصان والذعب والحكػمة إلنياء حالة العدلة واالنغالق لمدمصشة قبل عام ، 0861ثع الذخوع
لبشاء جدػر االنفتاح والتػاصل مع العالع الخارجي  ،مغ خالل انتياج سياسة االعتجال وحدغ
الجػار وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية واحتخام القػانيغ واألعخاف الجولية  ،ودعع التعاون
الخميجي والعخبي واالسالمي واإلقميسي والجولي .
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((The Features and Trends of Omani Foreign Policy in the
1970s))
Assistant Professor Dr. Ali Hamza Abas
College of Education / University of Mosul

Abstract :
The research aims to shed light on the features and directions of Omani
foreign policy in the 1970s, especially after 1970, when Sultan Qaboos
bin Saeed assumed the rule of the Sultanate, and with him the modern
Omani renaissance started with various areas of Omani life, Omani
foreign policy adopted features and trends, linked to the site The
geostrategic, cultural and historical heritage, and the preservation of its
Arab and Islamic identity. Everyone in the Sultanate was eager for
change, renewal and modernization, which made modernity and
contemporary stand together next to Iraq and origin, forming a future
. .vision for the modern and modern Sultanate of Oman
The study examined the start of Omani diplomacy after 1970, and the
mechanism of joint work between the Sultan, the people, and the
government to end the state of isolation and closure of the Sultanate
before 1970, then proceeding to build bridges of openness and
communication with the outside world, by adopting a policy of
moderation, good neighborhood, non-interference in internal affairs, and
respect for laws and customs International, and support Gulf, Arab,
.Islamic, regional and international cooperation
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السقجمة :
كانت سمصشة ُعسان قبل عام 0861م تعير في عدلة وانغالق عغ العالع الخارجي تحت

حكع الدمصان سعيج بغ تيسػر آل بػسعيجؼ  0861-0821م .

في  21تسػز 0861م  ،استمع الدمصان قابػس بغ سعيج الحكع ودخمت الدمصشة معو عيجاً
ججيجاً  ،تشفس غبار الساضي والعدلة وتتصمع إلى االنفتاح والشيزة والسدتقبل  ،فمقج تػجو
العسانية الحجيثة .
الدمصان نحػ تغييخ الدياسة الجاخمية والخارجية لمبالد ومعمشاً انصالق الشيزة ُ
العسانية  ،فمقج كان لخؤية وفمدفة
أسيست عػامل عجيجة في تػجيو مالمح الدياسة الخارجية ُ

العساني وإيسانو
الدمصان قابػس دور ميع في ذلظ  ،فزالً عغ عامل اليػية الػششية لمفخد ُ
العسانية في كدخ حاجد العدلة
عزخورة التغييخ واالنفتاح والتحجيث  ،وأخي اًخ دور الجبمػماسية ُ

واالنفتاح عمى السحيط الخميجي والعخبي واإلسالمي واإلقميسي والجولي .

العسانية وفق أسذ ومبادغ وأولػيات متجرجة ،متخحة مغ االعتجال
رسست الدياسة الخارجية ُ

والحػار وحدغ الجػار أىجافاً وغاية لمػصػل إلى االنفتاح عمى دول العالع كافة .

لحلظ كانت عسمية تػجيو الدياسة الخارجية تحتاج إلى تكاتف وتعاون الدمصان والحكػمة
العسانية قػانيغ وأىجاف وتذخيعات تيجف إلى خجمة السػاشغ
والذعب  ،فقج تبشت الحكػمة ُ
العساني وترػن كخامتو وإندانيتو وحقػقو  ،وتعاممت معو معاممة عرخية وحزارية وواقعية
ُ
حققت مغ خالليا االستقخار واألمان والشيزة الحجيثة  ،ثع انصمقت لسعالجات وتػجييات الدياسة

الخارجية لتحقيق األىجاف السخسػمة وفق التصػرات والسدتججات الخميجية والعخبية واإلقميسية
والجولية .
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لع يكغ في سمصشة ُعسان

()6

قبل عام  0861م ما يدسى عالدياسة الخارجية عالسفيػم

السصمق والسخكدؼ  ،بل لع يكغ ىشاك أصالً دولة عسفيػميا العرخؼ

()1

 .حيث كانت الذؤون

الخارجية لمدمصشة في عيج الدمصان (سعيج بغ تيسػر 0861-0821م )
البخيصانييغ والسدتذاريغ األجانب السقخبيغ مغ الدمصان

()3

()2

تجار مغ قبل

.

العسانية قبل عام 0861م
كان نسط اإلدراك لصبيعة العالقات الجولية لمدياسة الخارجية ُ
يدتشج إلى مخخجات وتػجييات صخاع القػػ في مشصقة الخميج العخبي والسحيط اليشجؼ  ،الحؼ
كانت ُعسان شخفاً فيو عرػرة مدتسخة  ،لحا فإن الخبخة السدتسجة مغ ىحه السخخجات والتػجيات
العسانية آنحاك  ،والتي بجورىا لع
تذكمت معطع مكػنات ومالمح الفكخ الدياسي لجػ الكيادة ُ

تعصي أية أىسية أو اعتبار لمتػجيات العخبية والخميجية

()4

.

العسانية آنحاك  ،ووججت أنيا
لع تخضى التػجيات والحخكات الدياسية العخبية عسػاقف الجولة ُ

تدمظ مشيجاً يشأػ بيا عغ التقارب العخبي ومحاوالت البشاء والشزال السذتخك  ،األمخ الحؼ كخس
العسانية  ،إذ أن الدمصشة كانت عامل جحب عكدي وسمبي لمعسل العخبي التجسعي
وعسق العدلة ُ

قبل عام 0861

()5

.

 - 1كانت تسمى لبل عام  1791بسلطنة مسمط وعُمان  ،وفً األول من آب  1791تم تغٌٌر أسم البالد إلى سلطنة عُمان
.
وزارة األعالم  ،خطب وكلمات حضرة صاحب الجاللة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم 5112-1791م  ،مطبعة
األلوان الحدٌثة  ،مسمط ، 5112،ص . 15
 - 5للمزٌد عن سلطنة مسمط وعُمان لبل عام ٌ ، 1791نظر  :عبد الرزاق الخالدي  ،مسمط وعُمان  :السلطنة المجهولة ،
مطبعة العرفان  ،صٌدا  1792 ،؛ عونً مصطفى  ،سلطنة الظالم فً مسمط وعُمان  ،دار األدب  ،بٌروت 1731 ،
.
 - 3للمزٌد عن حٌاة وسٌاسة السلطان سعٌد بن تٌمور ٌ ،نظر  :دمحم رشٌد عباس  ،التطورات السٌاسٌة فً عُمان وعاللاتها
الخارجٌة  ، 1791-1735رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،معهد البحوث والدراسات العربٌة  ،بغداد . 1711 ،
 - 1رؤى ٌدٌوي حمزة عبٌد  ،السٌاسة الخارجٌة العُمانٌة تجاه الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً عهد السلطان لابوس بن
سعٌد  ،دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بغداد  ، 5111 ،ص. 52
- 2عمر الحضرمً ودمحم المطاطشة  ،الثوابت والمرتكزات فً السٌاسة الخارجٌة العُمانٌة  ،بحث منشور فً أعمال
المؤتمر العلمً الرابع  ،عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،تحرٌر  :علٌان عبد الفتاح الجالودي ودمحم أحمد
الممداد  ،جامعة آل البٌت  ،وحدة الدراسات العُمانٌة  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عُمان  ، 5119 ،ص ص
. 177 – 171
 - 3المصدر نفسه  ،ص . 177
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في  12تسػز  0861وبعج انقالب أبيس عمى والجه عسدانجة البخيصانييغ  ،تدمع الدمصان
قابػس

()6

بغ سعيج حكع الدمصشة  ،الحؼ ورث أزمات وتخاكسات كبيخة نجست عغ سياسة العدلة

الجاخمية لمبالد  ،وتفكظ الدمصشة السخكدية  ،وضعف السػارد السالية  ،فزالً عغ التجخل اإلقميسي
والجولي في شؤون الدمصشة الخارجية والجاخمية

()7

.

وجج الدمصان قابػس نفدو وسط مجسػعة مغ السدؤوليغ والسدتذارييغ والزباط البخيصانييغ
العسانية
في كل السػاقع اليامة دون استثشاء  ،ومشيا مفاصل وشؤون الدياسة الخارجية ُ

()8

.

العسانية الحجيثة مع تػلي الدمصان قابػس حكع البالد  ،ولتشصمق مديخة
بجأت الشيزة ُ

لعسان عمى السدتػيات الجولية
التغييخ في الذأن الجاخمي والخارجي  ،فحجثت أىع انصالقة ُ
والعخبية وخرػصاً في مجال أدراك وضعية ُعسان اإلستخاتيجية وأىسية دورىا كصخف أصيل
وفاعل في معادالت األمغ عالخميج العخبي والسشصقة  ،واألىع مغ ذلظ الدعي الحثيث نحػ

االنخخاط في الشطام العخبي

()01

.

وقج عبخ الدمصان قابػس عغ تمظ السالمح والتػجيات والستغيخات في أول بيان رسسي لو
في  12تسػز  0861قائالً" :أييا الذعب  ...سأعسل عأسخع ما يسكغ لجعمكع تعيذػن سعجاء
لسدتقبل أفزل  ...كان وشششا في الساضي ذا شيخة وقػة وأن عسمشا عاتحاد وتعاون فدشعيج
ماضيشا مخة أخخػ وسيكػن لشا السحل السخمػق في العالع العخبي  ،وأني متخح الخصػات القانػنية
لتمقي االعتخاف مغ الجول الخارجية الرجيقة  ،واني أتصمع إلى التأييج العاجل والتعاون الػدؼ مع
جسيع الذعػب " ...

()00

.

 - 9ولد لابوس بن سعٌد فً  11تشرٌن الثانً  1711فً مدٌنة صاللة بمحافظة ظفار  ،وهو السلطان الثامن فً التسلسل
المنحدر من األمام أحمد بن سعٌد المؤسس األول ألسرة آل بو سعٌدٌٌن فً عام 1911م  ،وفً التسلسل الرابع عشر
بٌن سالطٌن وأئمة عُمان منذ عام 1791م  ،توفً فً 11كانون الثانً  . 5151للمزٌد ٌ،نظر :
سٌرجً بلٌخانوف  ،مصلح على العرش لابوس بن سعٌد سلطان عُمان  ،ترجمة  ،خٌري الضامن  ،دار الكتب
والوثائك المومٌة  ،الماهرة  5111 ،؛ شبكة االنترنٌت
http://www.almah.net/u/archive/index.php/t.2g41-html
 - 1مسعود ضاهر  ،االستمرارٌة والتغٌٌر فً تجربة التحدٌث العُمانٌة  ،5112-1791دار الفارابً  ،بٌروت ، 5111 ،
ص . 11
 - 7عبد الحمٌد الموافً  ،عُمان بناء الدولة الحدٌثة  ،مطابع األهرام التجارٌة  ،الماهرة  ،5115 ،ص. 91
- 11احمد ثابت  ،الثوابت والمرتكزات فً السٌاسة الخارجٌة العُمانٌة  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع ،
عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5119 ،ص. 551
- 11وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 11
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والبج مغ اإلشارة إلى أن بجاية عام  ، 0861كان يحسل العجيج مغ الطخوف والتخاكسات
العسانية مع العالع الخارجي نتيجة
القجيسة لمحكع الدابق  ،فقج واجو الشطام الدياسي الججيج العدلة ُ

تبشي الشطام الدياسي الدابق سياسة الباب السغمق عمى الرعيجيغ الجاخمي والخارجي  ،فزالً
عغ التخمف الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي والثقافي  ،وسيصخة الشطام القبمي  ،وأخي اًخ عجم
االستقخار الدياسي نتيجة التسخد السدمح في مشصقة ضفار (ثػرة ضفار)

ععس القػػ العخبية واإلقميسية والجولية

()02

01

والتي كانت مجعػمة مغ

.

العسانية عمى أساس العسل عمى تجعيع
حجد الدمصان قابػس اإلشار العام لمدياسة الخارجية ُ
أواصخ الرجاقة مع كافة دول العالع دون تسييد  ،والدعي إلى أقامة عالقات معيا مبشية عمى
االحتخام الستبادل ضسغ ميثاق األمع الستحجة لمسداىسة في تجعيع الدالم وتحقيق العجل والخخاء
لذعػب العالع أجسع

()03

.

أكج الدمصان قابػس في عام  0861عإحجػ خصاعاتو عمى مدار وتػجيات الدياسة
العسانية الججيجة قائالً  " :أما سياستشا الخارجية  ،فقج أعمشاىا كثي اخ في مشاسبات مختمفة
الخارجية ُ
 ...وسشطل نعمشيا  .إنشا جدء مغ األمة العخبية وسياستشا تشبع مغ مشصمق مرمحتشا العميا  .إنشا

نؤدؼ دورنا في السجتسع الجولي ومحافمو عإيجابية " ...

()04

.

العسانية
إزاء ذلظ كانت عسمية التحػل الجيسقخاشي والتغييخ الدياسي ليحه التخاكسات والعدلة ُ

عحاجة إلى رؤية وتخصيط وعسل جساعي ما بيغ الكيادة والذعب لمػصػل إلى اليجف السشذػد
ععج عام . 0861

 - 15للمزٌد عن ثورة أو حركة ظفار ٌ ،نظر :دمحم سعٌد درٌبً العمري  ،ظفار الثورة فً التارٌخ العُمانً المعاصر
 ، 1792-1731رٌاض الرٌس للكتب والنشر  ،بٌروت . 5111 ،
 - 13دمحم تركً بنً سالمة  ،عملٌة التحول الدٌممراطً فً سلطنة عُمان  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع
 ،عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة ،عمان  ، 5119 ،ص ص 91
– . 92
 - 11إبراهٌم أحمد زهران وآخرون  ،زعماء صنعوا التارٌخ (حضرة صاحب الجاللة السلطان لابوس بن سعٌد المعظم )
 ،مراجعة وتحمٌك  :تحسٌن الصالح ومفلح الفاٌز  ،دار ٌافا للنشر والتوزٌع  ،األردن /عمان  ، 5113 ،ص . 533
 - 12ضاهر  ،المصدر السابك  ،ص . 71
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العسانية متحخرة مغ العقج والسػاقف السدبقة حيال ىحه الجولة أو تمظ ،
انصمقت الجبمػماسية ُ

وممتدمة عالتػجو العخبي العام  ،واستصاعت أن تبشي جدػرىا وأن تؤكج وجػدىا خميجياً وعخبياً و
دولياً

()05

.

كان الجعع السعشػؼ ميع ججاً لمحاكع الججيج لتجاوز عدلة ُعسان عمى صعيج الدياسة

الخارجية  ،لحلظ كانت أولى الخصػات الحثيثة لمدمصشة الججيجة إيفاد ععثة ()06السداعي الحسيجة

العسانية الدعػدية والكػيت
إلى البمجان العخبية  ،ففي بجاية عام  0860زارت البعثة الجبمػماسية ُ
واألردن والعخاق واليسغ ولبشان والسغخب والجدائخ ومرخ

()07

.

وضح الدمصان قابػس مالمح الدياسة الخارجية عخصاب لو عسشاسبة العيج الػششي الثاني
لمدمصشة في  07تذخيغ  0861قائالً " :عقي أييا األخػة أن نتحجث عغ مالمح سياستشا الخارجية
والسجػ الحؼ قصعشاه في ىحا السجال  .فإن الكل يعمع أن العدلة التي فخضت عمى ُعسان حالت

دون أؼ اعتبار لسعالع سياسة خارجية  .وقج بحلشا الجيج لفظ أشػاق العدلة وحققشا انزسام ُعسان

إلى جامعة الجول العخبية وىيئة األمع الستحجة وذلظ مشح عام مزى  .وبحلظ اتدعت دائخة

عالقاتشا مع الجول العخبية واألجشبية وتال ذلظ قيام و ازرة الخارجية "...

()08

.

مشح تػلي الدمصان قابػس تقاليج الحكع أصبحت ُعسان دولة ليا مكانتيا السيسة عمى

الداحتيغ العخبية والجولية وذلظ عفزل الدياسة الخارجية الحكيسة التي حجدت معالسيا وفق
السبادغ واألسذ التالية :
 -0انتياج سياسة حدغ الجػار وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية لمغيخ .
 -1احتخام القػانيغ واألعخاف الجولية .
 -2تجعيع العالقات مع الجول العخبية والػقػف إلى جانب القزايا التي تيع العالع العخبي .
 - 13إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 533
 - 19كان ٌطلك على هذه البعثة بـ (وفد الصدالة العُمانً) وضمت فً عضوٌتها شخصٌات ذات ثمل لبلً وسٌاسً
برئاسة الشٌخ سعود بن علً الخلٌلً وزٌر المعارف  ،وعضوٌة كل من عبد هللا بن دمحم الطائً وٌوسف بن علوي
والشٌخ هالل الخلٌلً والشٌخ أحمد النبهانً والشٌخ دمحم الحارثً .
سالم بن عمٌل بن علً ممٌبل  ،عُمان بٌن التجزئة الوحدة ، 1793-1713بحث ممدم لنٌل درجة الماجستٌر فً
التارٌخ الحدٌث والمعاصر  ،الماهرة  ، 5112 ،ص . 531
 - 11بلٌخانوف  ،المصدر السابك  ،ص . 513
 - 17وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 31
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 -3دعع التعاون اإلسالمي .
 -4الػقػف إلى جانب القزايا األفخيكية العادلة ودول العالع الثالث .
 -5انتياج سياسة عجم االنحياز .
 -6إقامة عالقات ودية مع كل الجول الرجيقة .

()11

العسانية ىي محرمة تفاعل مجسػعة كبيخة مغ السختكدات والثػابت واألسذ
والن الدياسة ُ
والسبادغ  ،وىي التخجسة الحكيكية لسجركات ونيج الكيادة في أدارة عالقاتيا مع الجول األخخػ ،
لحا فان مغ األىسية ىشا اإلشارة إلى أىع الثػابت والسختكدات التي تعتسج عمييا الدياسة الخارجية
العسانية  _0:خرػصية السػقع الجغخافي _1الخبخة التاريخية _2االنتساء إلى اليػية العخبية
اإلسالمية _3الحفاظ عمى األمغ والدمع اإلقميسي والجولي _4الػاقعية في فيع التصػرات والعالقات
الجولية

()10

.

العسانية رغع عسخىا القريخ  ،إعجاب واىتسام الستتبعيغ لمعالقات
نالت التجخبة الجبمػماسية ُ

العسانية انصمقت مغ مخونة الدياسة الخارجية والتي انتيجت مبجأ
الجولية  .إن مخونة الجبمػماسية ُ
الذفافية والػسصية والتدامح مشح بجاية عرخ الشيزة عام  ، 0861ال بل تجاوزت ما يدسى

عالجسػد الجبمػماسي

()11

.

شكل الشطام الججيج في سمصشة ُعسان انفتاحا كبي اًخ عمى العالع الخارجي ورحب عالسداعجات

والسشح الخارجية  ،رغع أن ععس دويالت الخميج الرغيخة غيخ مختاحة لسجيء قابػس عمى

 - 51خالد بن دمحم ألماسمً  ،عمان ومسٌرة التحدي  .المٌادة  .العُمانٌة ودورها فً بناء الدولة العصرٌة  ،المكتب الجامعً
الحدٌث  ،اإلسكندرٌة  ، 1777 ،ص . 75
 - 51طالل بن عبد هللا بن خلفان الندابً  ،أثر الهوٌة الوطنٌة على السٌاسة الخارجٌة لسلطنة عُمان (، )5113-1791
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،لسم العلوم السٌاسٌة  ،كلٌة اآلداب والعلوم ،جامعة الشرق األوسط األردنٌة  ،عمان ،
 ، 5111ص ص . 79-71
 - 55أحمد باعمر  ،ممدمة منهجٌة فً ثوابت الدبلوماسٌة العُمانٌة  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع ،
عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5119 ،ص ص - 73
. 79

096

أ م د علي حمزة عباس

العخش

()12

،وفي غزػن األشيخ القميمة ععج تدسشو الحكع جاء ععس حكام وأمخاء الخميج إلى

قابػس لتقجيع السػدة والرجاقة

()13

.

العسانية في سبعيشيات القخن العذخيغ  ،مجسػعة مغ الكيع
كسا حكست الدياسة الخارجية ُ

واالنتساءات والخواعط العخبية واإلسالمية مثل مفيػم العخوبة وما يترل عو مغ قيع سياسية تختبط
عالرخاع العخبي –الرييػني واألمغ القػمي العخبي  ،والعسل العخبي السذتخك وإرىاصات الحخب
الباردة

()14

.

ومغ أجل تييئة مشاخ أفزل وأكثخ مالئسة لعالقات خارجية أفزل بيغ دول السشصقة  ،تبشت
الدمصشة مبجأ الحػار و انتياج الػسائل الدمسية لحل الخالفات والسشازعات وعبخ السخونة الدياسية
لمتػصل إلى حمػل وإيجاد مشاخ مالئع لعالقات أفزل بيغ دول السشصقة  ،سػاء عمى السدتػػ
الخميجي أو عمى السدتػييغ اإلقميسي والجولي  ،ومغ ىشا بخز ما عخف بشيج الدالم لجػ
الدمصان قابػس عاعتباره غاية ووسيمة

()15

.

العسانية وأصحاب نطخية الجبمػماسية السخنة بيغ تجاربيع
لقج أجسع ميشجسػا الجبمػماسية ُ

العسانية بجقة  ،جامعيغ بيغ
الذخرية وخمفياتيع الدياسية ألنيا لكيادة السجرسة الجبمػماسية ُ
العسانية لبشة التأسيذ لمعسل
السثالية الدياسية والػاقعية الجبمػماسية  ،مسا كػن لمدياسة الخارجية ُ

العساني
الجبمػماسي ُ

()16

 .وليذ مغ السبالغة عالقػل عأن الدمصان قابػس ككيادة ورؤية ومشرب

العساني  ،يدتسج
وخبخة ومؤسدة سياسية  ،ىػ السحػر الخئيدي الحؼ يجور حػلو الشطام الدياسي ُ

مشو تػجياتو ويديخ وفقاً ليا

()17

.

 - 53كانت هنان بعض اإلشكاالت المدٌمة بٌن سلطنة عُمان ودولة اإلمارات العربٌة  ،إذ أن إدعاءات لابوس التارٌخٌة
ومطالبه اإلللٌمٌة والجغرافٌة على أمالن اآلخرٌن  ،فضالً عن المنطمة الممتدة من لطر إلى حضرموت والتً تعرف
باسم عُمان الطبٌعٌة  .للمزٌد ٌ ،نظر  :أسامة فوزي " ،السلطان والمتسلطن .لابوس فً حمى زاٌد "  ،مجلة سورالٌا
 ،العدد ( 3 ، )352تشرٌن األول  .1717ممالة منشورة على شبكة اإلنترنٌت :
.
http://www.arabtimes.com/sourakia/issue-325.htm
J . E. Peterson, "OMAN :Three and a half Decades of change and Development ", Middle - 51
East Policy, vol .XI ,No ,2 , London , Summer 2004, P.129 .
 - 52أحمد ثابت  ،المصدر السابك  ،ص . 551
 - 53الموافً  ،المصدر السابك  ،ص . 152
 - 59أحمد باعمر  ،المصدر السابك  ،ص . 71
 - 51الموافً  ،المصدر السابك  ،ص . 111
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واجيت سمصشة ُعسان ععج عام  ، 0861تخدد ععس الجول العخبية وعجم قبػليا في الشطام

العخبي  ،كسا ساىع وجػد القػات البخيصانية عمى أراضييا بحلظ  ،لحلظ أن شمب الدمصشة

لالنزسام إلى الجامعة العخبية قػبل عالفتػر مغ قبل البعس والخفس مغ جانب البعس األخخ ،
لحلظ تأخخ قبػل عزػيتيا عالجامعة العخبية إلى أواخخ عام  ، 0860وذلظ إلخفاق الجامعة في
إيجاد حمػل أو تدػية لقزية التسخد في ضفار عدبب التجخالت العخبية واإلقميسية والجولية

()18

.

أفخز انفتاح ُعسان عمى الجول العخبية وعػدتيا إلى االىتسام عذؤون األمة العخبية ععج عام

 ،0861مػاقف متبايشة إزاء الشطام الدياسي الججيج وعسمية التحجيث في الدمصشة  ،فيشاك مغ
وقف وسانج الشطام الججيج مثل األمارات واألردن والدعػدية

()21

 ،بيشسا وقفت الجول التالية إلى

جانب ثػرة ضفار وبالزج مغ الشطام الججيج وتسثمت عالعخاق وسػريا والجدائخ وكحلظ السػقف
الستحبحب لميبيا  ،فيسا دعست اليسغ الجشػبي ثػرة ضفار وضخورة تغييخ الشطام الججيج لمدمصشة
وذلظ عسداعجة اإلتحاد الدػفيتي  ،فيسا كانت الجول السؤيجة لمشطام تدانجىا بخيصانيا والػاليات
الستحجة األمخيكية

()20

.

العسانية في حل أولى السذكالت الحجودية بيغ الدمصشة والدعػدية
ساىست الجبمػماسية ُ

واإلمارات وىي مذكمة واحة البخيسي

()21

 ،حيث تع تدػية السذكمة ععج تشازل الدمصان قابػس

عغ ثالث قخػ في البخيسي – والتي كانت تاععة لدمصشة ُعسان – لمدعػدية في عام 0860

 - 57أحمد ثابت  ،المصدر السابك  ،ص . 557
 - 31فرضت ظروف حرب ظفار وجود جٌش كبٌر فً سلطنة عُمان أكثر من بالً دول المنطمة  ،كما تواجدت لوات
إٌرانٌة وأردنٌة وبرٌطانٌة منذ تسلم السلطان لابوس السلطة عام  1791وحتى عام  1792عندما أنتصر على الثوار
عمانٌٌن .
 ،فمد وصل عدد الموات إلى  13ألف جندي  ،منهم  3أالف جندي عُمانً والبالً غٌر ُ
ظافر دمحم العجمً  ،آمن الخلٌج العربً  .تطوره وإشكالٌا ته من منظور العاللات اإلللٌمٌة والدولٌة  ،مركز
دراسات الواحدة العربٌة  ،بٌروت  ، 5113 ،ص . 319
 - 31رٌاض جاسم دمحم االسدي  ،سٌاسة التحدٌث فً عُمان  ،1711 -1791دراسة تارٌخٌة  ،أطروحة دكتوراه غٌر
منشورة  ،كلٌة اآلداب  ،جامعة البصرة ، 5111 ،ص ص . 35 – 31
 - 35للمزٌد ٌ ،نظر  :الخالف الحدودي حول واحة البرٌمً بٌن السعودٌة وعُمان وأبو ظبً  ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة  ،كلٌة اآلداب  ،جامعة البصرة . 5111 ،
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مقابل االعتخاف عو والتخمي عغ مداعجة اإلمامة

()22

مغ الدعػدية  ،ثع سػيت مدألة عكية

الػاحات (القخػ) مع أبػ ضبي والتي وقعت اتفاقية نيائية في  08آب 0863

()23

.

كانت مقتزيات اآلمغ الػششي والػحجة الجاخمية لمدمصشة مغ أولػيات الدياسة الخارجية
العسانية  ،فتع تدػية مذكمة الشداع الحجودؼ بيغ ُعسان واليسغ – تعػد نذأة ىحا الشداع إلى عام
ُ

 0854عشجما وقعت سمصات الحساية البخيصانية اتفاقية لمحجود مع سمصان مدقط وعسان انحاك –
وعخفت عالسحسيات البخيصانية الذخقية لعجن

()24

.

كسا رحب شاه إيخان دمحم رضا بيمػؼ ( )0868 -0830عحزػر الدمصان قابػس احتفاالت
بيخسػبػليذ عصيخان في تذخيغ األول ،)25(0860وليذ مغ السرادفة أن يتػصل الدمصان مع
شاه إيخان لتحجيج الحجود البحخية بيغ الصخفيغ في عام  ، 0861وعمى نحػ اخخ أفدح السجال
لمتعاون وقبػل السداعجات اإليخانية لمدمصشة لمحج مغ مذكمة السعارضة اليدارية في ضفار

()26

.

العسانية ععج عام
كان الجسيع يعسل مغ أجل تغييخ مالمح وتػجيات الدياسة الخارجية ُ

 ، 0861وعمى رأسيع الدمصان قابػس الحؼ قال في خصاب لو عسشاسبة العيج الػششي الثاني

لمدمصشة في  07تذخيغ الثاني " : 0861وفي ىحا العام افتتحت الخارجية سبع ععثات دبمػماسية
في الجول اآلتية  ،الكػيت  ،تػنذ  ،القاىخة  ،لشجن  ،نيػيػرك  ،إيخان  ،اليشج  ،كسا افتتحت
الجول التالية سفارات ليا في العاصسة مدقط  :السسمكة الستحجة  ،اليشج  ،عاكدتان  ،إيخان
،األردن  ،الػاليات الستحجة  ،جسيػرية مرخ العخبية  ،السسمكة العخبية الدعػدية  .أما فخندا
وىػلشجا أقامتا عالقاتيسا الجبمػماسية معشا عدفخاء غيخ مكيسيغ  .ويشتطخ قخيباً أن يقػم سفيخ

ٌ - 33سود نظام اإلمامة فً عُمان وفك المذهب االباضً أو الحركة االباضٌة  ،ولمد وجدت الحركة هوٌتها العمائدٌة
والفكرٌة منذ المرن الثامن الهجري ومن خالل محافظتها على مبدأي الشورى واالنتخاب الحر لألئمة  ،ومبدأ
اإلجماع والتعالد  ،وعدت اإلمامة نفسها الورٌث الحمٌمً لتمالٌد الخلفاء الراشدٌن .
حسٌن غباش  ،عُمان  .الدٌممراطٌة اإلسالمٌة  :تمالٌد اإلمامة والتارٌخ السٌاسً الحدٌث  ، 1791-1211نمل النص
إلى العربٌة  :أنطوان حمصً ،ط ، 1دار الفارابً  ،بٌروت  ، 5113 ،ص  . 11وللمزٌد ٌ ،نظر  :جون سً
ولكنسون  ،اإلمامة فً عُمان  ،ترجمة  :الفاتح حاج التوم وطه أحمد طه  ،وزارة شؤون الرئاسة – مركز الوثائك
والبحوث  ،مطابع مركز الوثائك والبحوث  ،اإلمارات العربٌة المتحدة . 5113 ،
 - 31فرٌد هالٌداي  ،الصراع السٌاسً فً شبه الجزٌرة العربٌة  ،تعرٌب وتمدٌم  :دمحم الرمٌحً  ،دار السالً  ،بٌروت ،
 ، 5111ص . 315
 - 32أحمد ثابت  ،المصدر السابك  ،ص ص . 531 – 535
 - 33هالٌداي  ،المصدر السابك  ،ص . 335
 - 39الموافً  ،المصدر السابك  ،ص . 193
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تػنذ أوراق اعتساده وكحلظ تع إعالن التسثيل الجبمػماسي بيغ ُعسان وكل مغ إيصاليا والياعان

وألسانيا الغخبية "

()27

.

العسانية لالنفتاح عمى الجول العخبية  ،زار الدمصان قابػس
وفي مدعى حثيث لمجبمػماسية ُ
األردن في حديخان  ،0861والبحخيغ في تسػز  ، 0861ومرخ في كانػن األول  ، 0861وبعج
زيارة الذيخ زيجان آل نييان إلى ُعسان في تذخيغ األول  0861وأيار  ، 0861زار الدمصان

قابػس أبػ ضبي مختيغ في آذار وأيار مغ عام ، 0862كسا زار قصخ في آذار ، 0862ثع عاود
زيارة األردن مخة ثانية في أيار  ، 0863وزار السسمكة العخبية الدعػدية مختيغ في آذار وحديخان

 ، 0864و زار األردن مخة ثالثة في نيدان 0864

()28

.

العسانية مع ععس الجول األجشبية تاريخياً ومشيا
عمى الخغع مغ عسق العالقات الثشائية ُ
بخيصانيا والػاليات الستحجة وفخندا  ،االن أن الدمصان قابػس أتبع مبجأ التػازن بيغ بخيصانيا
والػاليات الستحجة مغ جية  ،ومبجأ التػازن بيغ الغخب والذخق مغ جية أخخػ  ،وذلظ ععج ازدياد
التشافذ األجشبي عمى الذخق األوسط والخميج العخبي

()31

.

العسانية عغ القزايا العخبية السريخية  ،ففي خصاب الدمصان
لع تبتعج الدياسة الخارجية ُ

قابػس عسشاسبة العيج الػششي الثالث لمدمصشة  07تذخيغ الثاني  0862قال  ..." :وقج أعخبشا عغ
العساني روحاً أصيمة في الػقػف ضج
تزامششا مع أخػانشا العخب عكل ما ندتصيع وأبجػ الذعب ُ

العجوان الرييػني  ،وتأييج الحق العخبي في استعادة جسيع األراضي العخبية التي أغتربيا العجو

عالقػة والغجر واإلرىاب "

()30

.

العسانية عمى سج الشقز الحاد في عالقات ُعسان مع غالبية دول
كسا عسمت الجبمػماسية ُ
العسانييغ تختدن مػروثاً
العالع  ،العخبية واإلسالمية واألسيػية واألفخيكية واألجشبية.عمسا عأن ذاكخة ُ

 - 31وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 31
 - 37للمزٌد حول سٌاسة عُمان مع الدول العربٌة ٌ ،نظر  :أحمد سالم الشنفري  ،سٌاسة عُمان العربٌة فً عهد السلطان
لابوس  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة  ،كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة  ،جامعة الماهرة . 1772 ،
 - 11سعد أبو دٌة  ،السٌاسة الخارجٌة العُمانٌة – الضوابط والممومات  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع ،
عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5119 ،ص ص 111
. 112 - 11وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 37
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تاريخياً عخيقاً في التفاعل السبكخ والجائع مع الكثيخ مغ شعػب العالع  ،بل كانت صمة الػصل
السيسة بيغ الثقافات الذخقية والغخبية مغ خالل مػقعيا الجيػستخاتيجي ومػروثيا التاريخي (.)31
العسانية عالسػقع الجغخافي لمدمصشة ارتباشاً وثيقاً
ارتبصت تػجيات ومالمح الدياسة الخارجية ُ

،وألنيا تصل عمى خميج ُعسان وبحخ العخب والخميج العخبي  ،فقج جعمتيا الجغخافية تتجو نحػ
الذخق حيث التجارة البحخية ،وليذ الجغخافية وحجىا حجدت الدياسة الخارجية بل ىشاك مرصمح
الجيػيػلػتيكا – الحؼ يعشي ارتباط اإلستخاتيجية عالدياسة الخارجية ومدتقبل الجولة – عسعشى أن
تكػن سياسة أو إستخاتيجية الدمصشة مغ أجل تحقيق مرالحيا آمشيا عمى السجػ البعيج

()32

.

لحلظ ركدت الدمصشة عمى التعاون مع دول السشصقة لعجة أسباب أبخزىا الحفاظ عمى آمغ
السياه في مزيق ىخمد وضسان تجفق الشفط فيو  ،واستعجادىا لمجفاع عغ الدفغ لمسخور عبخ
السزيق  ،وقج تفجخت قزية األمغ مع اندحاب بخيصانيا مغ الخميج عام  ، 0860وازدياد
التشافذ بيغ إيخان والعخب  ،وتخددت في ىحا السجال عبارات تقػل أن ُعسان ىي حارس مزيق

ىخمد

()33

.

رسع الدمصان قابػس مجسػعة مغ السختكدات والسبادغ التي اعتسجتيا الدياسة الخارجية
العسانية مع البمجان العخبية واإلسالمية  ،والتي تبعت مغ حقائق جغخافية وتاريخية وحزارية
ُ

اترفت فييا ُعسان في مػاقعيا الدياسية مشح العرػر القجيسة ومشيا خرػصية السػقع  ،واقع
تجارب الدمصشة التاريخية  ،الحفاظ عمى ىػيتيا العخبية واإلسالمية

()34

 ،الحفاظ عمى األمغ

والدالم اإلقميسي والجولي  ،الػاقعية في فيع التصػرات واألحجاث والعالقات الجولية  ،تبشي سياسة
عجم االنحياز واحتخام األعخاف الجولية

()35

.

 - 15ضاهر  ،المصدر السابك  ،ص . 111
 - 13أحمد البرصان  ،جٌوٌولتٌكا السٌاسة الخارجٌة العُمانٌة  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع  ،عاللات
عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5119 ،ص ص 521-529
.
 - 11سعد أبو دٌة  ،المصدر السابك  ،ص ص . 137 -131
 - 12داود عبٌدات وعلً أبو سلٌم  ،عاللات عُمان بالعالمٌن العربً واإلسالمً  ،بحث منشور فً الملتمى العلمً األول
حول تراث سلطنة عُمان الشمٌمة لدٌما ً وحدٌثا ً  ،تحرٌر  :إبراهٌم بحاز وحسن الملخ  ،سلسلة وحدة الدراسات
العُمانٌة ( )5فً جامعة آل البٌت  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5115 ،ص . 591
 - 13المصدر نفسه  ،ص ص . 595 – 591
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العسانية بجون رؤية إستخاتيجية
لع يكغ الحػار والحياد مسكشاً في تػجيو الدياسة الخارجية ُ

العساني مغ جية  ،وبالستغيخات التي يذيجىا العالع
شػيمة األمج تدتشج إلى معخفة عسيقة عالتخاث ُ
السعاصخ مغ جية أخخػ  ،ومغ خالل الجسع بيغ األصالة والسعاصخة بجأ التخصيط والعسل عمى
بشاء دولة ُعسانية حجيثة تدتفيج مغ أىسية السػقع اإلستخاتيجي  ،وتتبشى مػقف الحياد اإليجابي
مغ الرخاعات في السشصقة والذخق األوسط (. )36
العسانية ،
وىشا البج مغ تػضيح ععس السدايا والرفات لرانع القخار في الدياسة الخارجية ُ

ومشيا نحكخ :

 -0االتداق السعخفي عشج الدمصان قابػس ( ،الحكسة والتخصيط والجراسة والتعقل والػسصية
والعسل الجاد ومحاسبة الشفذ والحوق والحكاء واإلشخاف واإلحاشة ) .
 -1البيئة الشفدية لرانع القخار (،صحية الق اخرات والدمػك الدياسي الخارجي ومشطار صانع
القخار لمعام الخارجي ) تختبط عالبيئة الشفدية وفيع القائج لمستغيخات الجاخمية والخارجية .
 -2نذأة صانع القخار ( ،سيختو الحاتية و دراستو وجػالتو وثقافتو الذخقية والغخبية قبل عام
 )0861أسيست في فيع واىتسام صانع القخار عسقتزيات الدياسة الخارجية لمدمصشة

()37

.

وانصالقا مغ أىسية عامل الذخرية لمقائج الدياسي وصانع القخار  ،نجج أن الدياسة
العسانية ال يسكغ تشاوليا عأؼ حال مغ األحػال عسعدل عغ الجور البارز لمقائج الدياسي
الخارجية ُ
الحؼ يتسثل عالدمصان قابػس  ،بل يكاد يكػن مغ االستحالة وجػد أؼ مػقف ُعساني يتعمق
عالدياسة الخارجية دون أن يحسل قج اًر مغ مالمح التأثخ ععامل شخرية الدمصان قابػس

()38

.

لع تكغ خصاعات وكمسات الدمصان قابػس ببعيجة عغ ىحه الرفات والسدايا التي نيجتيا
العسانية  ،ففي خصاعو عسشاسبة العيج الػششي الخاعع لمدمصشة في  07تذخيغ
الدياسة الخارجية ُ

الثاني  0863قال " :أنشا نؤدؼ دورنا في السجتسع الجولي ومحافمو عإيجابية وفعالية ونذارك في

حل القزايا العادلة ونحغ كأمة إسالمية نزع نرب أعيششا الكيع الشبيمة واألفكار الدامية والتسدظ
 - 19ضاهر  ،المصدر السابك  ،ص . 115
 - 11ضٌف هللا السعٌدٌن  ،دوائر صنع المرار فً السٌاسة الخارجٌة فً سلطنة عُمان  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر
العلمً الرابع  ،عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن  ،منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان ، 5119 ،
ص ص . 112- 111
 - 17الندابً  ،المصدر السابك  ،ص . 113
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عسبادغ ديششا الحشيف  ،انصالقاً مغ التفيع لجورنا حيال مشصقتشا بػجو خاص  ،والسشصقة العخبية
بػجو عام " ...

()41

.

ويسكغ القػل أن الدمصان قابػس وضع المبشة األولى لريغة دستػرية متكاممة وواضحة
ومحجدة لمحكع في سمصشة ُعسان ععج عام  ، 0861وكيفية تجاول الدمصة مغ خالل السؤسدات

العسانية وأدوارىا عمى السدتػييغ الجاخمي والخارجي
ُ

()40

.وعمى الخغع مغ عجم وضػح ىحه

العسانية في سبعيشيات وثسانيشات القخن
الرالحيات والسؤسدات في صشع الدياسة الخارجية ُ
العذخيغ  ،إال أنيا كانت أكثخ وضػحاً ونزػجاً في تدعيشيات القخن العذخيغ (. )41
لع يمتدم الدمصان قابػس عالجبمػماسية التقميجية أو السجامالت في اإلشار الجبمػماسي  ،فمقج
ربط بيغ اإلخالص والرخاحة  ،وأصخ عمى وجػد ىحه الرفة في القػل والعسل  ،محح اًر عرػرة
غيخ مباشخة مغ وجػد التشاشد السعخفي وضخورة تحاشيو  ،فيقػل " :أن اإلندان يجب أن يكػن
مخمراً في قػلو وفي عسمو  ،وال أقػل ىحا عسعشى أن عكية الجول العخبية أو عكية األخػة ليدت
لجييع الرخاحة واإلخالص أبجاً  ،ولكغ السدألة أنشا أحياناً نتعجػ حجود الجبمػماسية التقميجية ،
ونقػل كمستشا بجون أن نأخح ونعصي فييا "

()42

.

ففي  00كانػن األول  ، 0864تع القزاء نيائياً عمى حخكة ضفار ،وبسشاسبة الشرخ قال
الدمصان قابػس مخاشباً قػػ التسخد وبعس الجول الجاعسة لمحخكة  ... " :فأرجػ أن يعمع جيخانشا
أنشا صادقػن فيسا قمشاه أوالً وصادقػن فيسا نقػلو أبجاً " ...

()43

.

أصبح نطام الدمصان قابػس واحجاً مغ أىع مختكدات الدياسة األمخيكية في الذخق األوسط
في ضػء الستغيخات اإلقميسية والجولية  ،وإلشخاف الدمصشة عمى مزيق ىخمد وامتالكيا لعجد مغ
الجدر اإلستخاتيجية كجديخة (مريخة) التي تعج واحجة مغ أىع حمقات االترال الحيػية بيغ الخميج
العخبي والسحيط اليشجؼ  ،وتشامي التشافذ األمخيكي – الدػفيتي في السشصقة  ،ازدادت أىسية

 - 21وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص ص . 21-21
 - 21الموافً  ،المصدر السابك  ،ص ص . 131 -131
 - 25المشالبة  ،المصدر السابك . 111 ،
 - 23زهر العنابً  ،السلطان لابوس فً بنٌة العرالة العمانٌة  ،الرومانتٌن لألبحاث والدراسات  ،دار الكتاب الثمافً ،
األردن  /أربد  ، 5112 ،ص ص . 355 -351
 - 21وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 91
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ُعسان إستخاتيجيا وبخاصة ععج قخار بخيصانيا إخالء جديخة مريخة عام  ،0865فخأػ الدمصان
قابػس أن لمػاليات الستحجة دور ججيج في التختيبات الجولية في الخميج العخبي  ،إلى جانب دور

محجد لمدمصشة فييا  ،لحلظ نججه يػلي مذخوعات التشسية والتصػيخ في ُعسان أىسية استثشائية
إليجاد نػع مغ التػازن بيغ الجوريغ الجاخمي والخارجي لمدمصشة  ،وىكحا جاء التحجيث العدكخؼ
جد اًخ مػصالً بيغ التحجيث الجاخمي والتحجيث الخارجي

()44

.

في  14تذخيغ الثاني  ، 0865احتزشت الدمصشة اجتساع الجورة الخاععة لسؤتسخ وزراء
خارجية دول الخميج العخبي  ،ورحب الدمصان قابػس بحلظ قائالً  ..." :ونحب أن نؤكج أن
سمصشة ُعسان ليدت جشج أؼ دولة كانت  ،عرخف الشطخ عغ الشطام الدياسي القائع فييا ما دام
ىحا الشطام يتالءم ورغبة الذعب في كل دولة  ،بل نؤمغ عالتعاير الدمسي مع كل الجول عذخط
عجم تجخميا في شؤونشا الجاخمية "

()45

.

العسانية  ،فعقج
عقيت عػامل الرخاع الجولي عالسشصقة تمقي عطالليا عمى الدياسة الخارجية ُ

عسدقط مؤتس اًخ ثانياً لػزراء خارجية أقصار الخميج العخبي في  14تذخيغ الثاني  ،0866حزخه

جسيع وزراء الخارجية عسا فييع عباس خمعتبخؼ وزيخ خارجية إيخان  ،وقجمت ورقة عسل ُعسانية
ثانية تتعمق عسدألة آمغ الخميج العخبي

()46

.

ىشاك مقػلة رائعة عغ تػجيات سمصشة ُعسان الخارجية (نحغ نعذق الدالم) لػزيخ الخارجية

العسانية قائسة عمى أىجاف
العساني يػسف بغ عمػؼ  ،فسشح عام  0861والدياسة الخارجية ُ
ُ
ومبادغ راسخة في إشار حخكتيا اإلقميسية والجولية ،إذ امتازت عالػسصية واالعتجال والحخص عمى

إعقاء األبػاب مفتػحة والعالقات مدتسخة مع كافة الجول حتى السترارعة مشيا  ،والحق أن
العسانية تعج عالمة فارقة لجول الذخق األوسط عسػماً  ،والخميج العخبي تحجيجاً (. )47
الدياسة ُ

 - 22االسدي  ،المصدر السابك ،ص . 111
 - 23وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 12
 - 29االسدي  ،المصدر السابك  ،ص  . 112للمزٌد عن المشروعات العمانٌة ألمن الخلٌج العربً ومضٌك هرمز ،
ٌنظر  :األهمٌة السٌاسٌة والمانونٌة وااللتصادٌة للخلٌج العربً ومضٌك هرمز  ،إعداد  ،عبد األمٌر عبد الكرٌم ،
إصدار مركز دراسات الخلٌج العربً فً جامعة البصرة . 1711 ،
 - 21أنور عادل دمحم " ،دبلوماسٌة الوساطة السٌاسٌة الخارجٌة لسلطنة عُمان أنموذجا ً "  ،مجلة أبحاث إستراتٌجٌة  ،العدد
( ، )11مركز بالدي للدراسات واألبحاث اإلستراتٌجٌة  ،بغداد  ، 5111 ،ص . 15
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تعج سياسة ُعسان الخارجية قجوة في العسل السحمي والتعامل الخميجي والعخبي والجولي ،

كػنيا تختكد إلى االتدان والعقالنية وبعج الشطخ ونرخة الحق والعجل والدالم والحكسة في السػقف
وحدغ الترخف

()48

 .فعمى سبيل السثال أيجت الدمصشة زيارة الخئيذ السرخؼ الدابق دمحم أنػر

الدادات (  )0870 – 0861لمقجس في تذخيغ الثاني 0866

()51

 ،وكانت ُعسان أحجػ ثالث

دول عخبية رفزت قصع عالقاتيا الجبمػماسية مع مرخ عام  ، 0867كسا أيجت الدمصشة معاىجة
(كامب ديفيج )بيغ مرخ و(إسخائيل) مغ مشصمق رؤية الدمصشة عأحكية أؼ دولة في استخجاع

أراضييا عأؼ شخق كانت  ،كسا أيجت الدمصشة تأييجىا لحل قزية الرحخاء السغخبية  ،فزالً عغ
مدانجتيا لمقزية الفمدصيشية وتزامشيا العخبي حػل ىحه القزية

()50

.

وفي خصاعو عالعيج الػششي الثامغ بتاريخ  07تذخيغ الثاني  ،0867تحجث الدمصان قابػس
عغ ضخورة التعاون اإليجابي بيغ الجول العخبية قائالً " :عمى زعساء عالسشا العخبي أن يجركػا
حكيقة أن الذعػب العخبية لع تعج ععج االن قادرة عمى احتسال االنحصاط إلى مدتػػ التخاشق
عالتيع وافتعال الخالفات التافية فيسا بيشيع  ،والتي كانت دائسا سبباً في تجىػر العالقات بيغ
دوليع  ...إنشا نخجػ عأن تتحػل جامعة الجول العخبية إلى مشبخ فعال لسشاقذة قزايانا العخبية
عصخيقة إيجابية  ...وإنشا نتعيج بجعع ىحا اليجف دعساً تاماً  ،كسا أنشا نؤكج استعجادنا لسج يج
الرجاقة إلى جسيع الحيغ يسجون يج الرجاقة إليشا عمى أساس االحتخام الستبادل والشػايا الصيبة ،
 ...ىحه ىي سياستشا التي نشتيجيا ونتسدظ بيا "

()51

.

العسانية  ،فقج حخصت الدمصشة
ولع يكغ البعج االقترادؼ ععيجاً عغ الدياسة الخارجية ُ

عمى تجعيع عالقاتيا الخارجية عكل ما يجعع ويعدز السرالح السذتخكة والستبادلة مغ صالت
اقترادية وتجارية  ،والتي انعكدت عذكل إيجابي عمى الخصط والبخامج التشسػية لمدمصشة

()52

 - 27أحمد بن جمعة الرٌامً  ،الوعً السٌاسً بتارٌخ العاللات الخارجٌة لسلطنة عُمان فً المرن العشرٌن لدى طلبة
التعلٌم العالً  ،بحث منشور فً أعمال المؤتمر العلمً الرابع  ،عاللات عُمان الخارجٌة فً المرن العشرٌن ،
منشورات جامعة آل البٌت األردنٌة  ،عمان  ، 5119 ،ص . 512
 - 31أحمد ثابت  ،المصدر السابك  ،ص . 533
 - 31أحمد الرٌامً  ،المصدر السابك  ،ص ص . 513 – 512
 - 35ضاهر  ،المصدر السابك  ،ص ص . 119 -113
 - 33السعٌدٌن  ،المصدر السابك  ،ص . 121
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،فقج انصمقت الخصة الخسدية التشسػية األولى ( )0871 -0864والتي كانت عاكػرة الشيزة
العسانية الحجيثة مشح عام 0861
ُ

()53

.

تصػرت العالقات االقترادية والتجارية لمدمصشة مع الجول العخبية واإلسالمية في عيج
الدمصان قابػس  ،كسا تبشت الدمصشة تذجيع استثسار السجخخات العخبية عامة والخميجية خاصة ،
وساىست كحلظ في العجيج مغ السذاريع والسحافل والسخاكد االقترادية والتشسػية ععج عام 0861
العسانية الحجيثة
وتدارع وتيخة الشيزة ُ

()54

.

العسانية  ،حيث بمغ عجد الدفخاء
تػسعت دائخة االىتسام اإلقميسي والجولي لمدياسة الخارجية ُ
السكيسيغ في الدمصشة ( )18سفي اًخ  ،أما البمجان التي ليا تسثيل دبمػماسي عمى مدتػػ سفيخ غيخ
مكيع ( )07سفي اًخ لمدمصشة  ،في الػقت نفدو بمغ عجد الجول التي ليا تسثيل دبمػماسي في
الدمصشة ( )11سفارة مكيسة حتى عام 0871

()55

.

أنعكذ الشذاط الستدايج والجور الستشامي لمدمصشة خالل سبعيشيات القخن العذخيغ عمى زيادة
عجد الجول التي تكيع عالقات دبمػماسية مع الدمصشة  ،والتي بمغ عجدىا أكثخ مغ ( )021دولة ،
في حيغ كانت ( )2دول فقط عام  ، 0861وكحلظ عزػية الدمصشة في ( )013مشطسة وىيئة
خميجية وعخبية وإسالمية و دولية  ،وقج تع االنزسام إلييا جسيعاً ععج عام 0861

()56

.

أما أىع ىحه السشطسات والييئات الجولية والسخاكد والػكاالت الستخررة التي انزست إلييا
الدمصشة فيي وحدب التدمدل التاريخي :
_ وكالة األنباء اإلسالمية الجولية

0861

_ مشطسة الرحة العالسية

0860/4/17

_اإلتحاد البخيجؼ العخبي

0860/6/0

()57

 - 31إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 191
 - 32عبٌدات وأبو سلٌم  ،المصدر السابك  ،ص . 591
 - 33االسدي  ،المصدر السابك  ،ص . 111
 - 39إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 591
 - 31عبٌدات وأبو سلٌم  ،المصدر السابك  ،ص . 592

666

أ م د علي حمزة عباس

_ إتحاد البخيج العالسي

0860/7/06

_ مشطسة السجن العخبية

0860/8/13

_ جامعة الجول العخبية

0860/8/18

_ مشطسة األمع الستحجة

0860/01/6

_ مشطسة األغحية العالسية

0860/00

_ صشجوق الشقج الجولي

0860/01/12

_ البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ 0860/01/12
_ مشطسة األمع الستحجة لمتخبية

()58

0861/1/01

والثقافة والعمػم (اليػندكػ)
_ اإلتحاد الجولي لمسػاصالت الدمكية والالسمكية
_ مشطسة السؤتسخ اإلسالمي

0861/1/17

0861/1/18

_ إتحاد إذاعات الجول العخبية

0861/5/03

_ مشطسة البػليذ الجولي (االنتخبػل)

0861/8/05

_ السشطسة الجولية لمصيخان السجني

0862/0/12

_ السخكد العخبي لمبحػث العخبية

0862/1/0

_ مشطسة العسل العخبية

0862/1/8

_ السشطسة العخبية لمجفاع االجتساعي ضج الجخيسة

()61

0862/2/15

 - 37إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 591
 - 91عُمان  ، 19سلطنة عمان /وزارة اإلعالم  ،إصدار وزارة اإلعالم  ،مسمط  ، 1719 ،ص  51؛ إبراهٌم وآخرون ،
المصدر السابك  ،ص ص . 597 -591
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_ السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم
_ حخكة عجم االنحياز

0862/5/03

0862/8/4

_ مجمذ الصيخان السجني لمجول العخبية
_ مجمذ التعميع العالي

0862/01/04

0862/01/0

_ السشطسة البحخية الجولية (أمػ)

0863/0/21

_ السشطسة العخبية لمتشسية الدراعية

0863/1/07

_ السشطسة العخبية لمسػاصفات والسقاييذ
_ صشجوق التزامغ اإلسالمي
_ البشظ اإلسالمي لمتشسية

0863/6/5

0863/7
0863/7/01

()60

_ السشطسة الجولية لألقسار الرشاعية (انتمدات)
_ مشطسة إذاعات الجول اإلسالمية

0864/0/2

0864

_ الرشجوق العخبي لمتشسية االقترادية في أفخيكيا
_ السشطسة العالسية لألرصاد الجػية

0864/1/0

0864/1/1

_ الرشجوق العخبي لإلنساء االقترادؼ واالجتساعي

0864/3/21

_ السخكد العخبي لجراسات السشاشق الجافة واألراضي القاحمة
_ مجمذ وزراء الرحة العخب

0864/4/3

_ االتحاد الجولي لرػن الصبيعة والسرادر الصبيعية
_ األكاديسية العخبية لمشقل البحخؼ

0864/31/21

0864/5/3

0864/7/16

 - 91الوعد والوفاء – سلطنة عمان فً 51عامأ ً  ،وزارة اإلعالم /سلطنة عمان  ،رٌاض الرٌس للكتب والنشر  ،بٌروت
– لندن  ، 1717 ،ص  115؛ إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص ص . 592 -591
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0864

_ السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية
_ مجمذ وزراء الرحة لجول الخميج

0865

_ مجمذ البحػث لمتاريخ والثقافة اإلسالمية
_ صشجوق القجس

()61

0865

0865

_ السكتب العخبي لمكذافة

0865
0865

_ السكتب العخبي لمسخشجات

0865

_ مشطسة الخميج لالستثسارات الرشاعية

_ السؤسدة العخبية لالتراالت الفزائية (عخبدات)
_ المجشة القانػنية االستذارية األسيػية األفخيكية
_ صشجوق الشقج العخبي

0865
0865

()62

0866/1/4

_ مجمذ وزراء الذباب والخياضة العخبي
_ السؤسدة العخبية لزسان االستثسار

0866/3/0
0866/4/4

_ مخكد البحػث اإلحرائية واالقترادية

0866

واالجتساعية والتجريب
_ السكتب الجولي لألوبئة الحيػانية

0866

_ السخكد اإلسالمي لمتجريب الفشي والسيشي والبحػث
_ المجشة الجولية لمحفاظ عمى التخاث الحزارؼ اإلسالمي
_ السخكد اإلسالمي لتشسية التجارة

0867
0867

0868

 - 95عبٌدات وأبو سلٌم  ،المصدر السابك  ،ص ص  593-592؛ إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 592
 - 93عبٌدات وأبو سلٌم  ،المصدر السابك  ،ص  593؛ إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص . 591
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_ السكتب العالسي لمكذافة

0868

_ السشطسة األفخيكية األسيػية لإلنعاش الخيفي
_ السشطسة اإلقميسية لحساية البيئة البحخية

0868
0868

()63

العسانية ععج عام  ،0861ارتبصت في أمخيغ
وىشا البج مغ اإلشارة إلى أن نجاح التجخبة ُ

األول الكاريدما الذخرية لمدمصان  ،والثاني ارتفاع وتيخة التجاوب الذعبي مع السسارسات
الدمصانية التي دفعت عالبالد نحػ التحجيث والتصػيخ والجخػل في سياق السجتسع الجولي
الستحزخ  ،لحلظ كان أثخ عامل الذخرية في الدمصشة ميع ججاً في صشاعة الجولة وخاصة في
إدارة الدياسة الجاخمية (حيث يكػن الشاتج شبيعة الشطام الدياسي) والخارجية (حيث يكػن الشاتج
الدياسة الخارجية لمجولة وبالتالي ايجابية عالقاتيا الجولية )

()64

.

دأب الدمصان قابػس في ععس السشاسبات الػششية أعصاء نبحة مػجدة عغ مديخة الشيزة
العسانية الحجيثة  ،فقج أشار في خصاعو عسشاسبة العيج الػششي التاسع 07تذخيغ الثاني 0868
قائالً " :لقج كان العام السشرخم عاماً حافالً عالتقجم واالستقخار لبمجنا كسا رسخشا االنترارات التي
حققشاىا في شتى السياديغ ووسعشا آفاقيا  .وقج حافع اقترادنا عمى نسػ سميع ومزصخد ضسغ
إشار الخصة الخسدية لمتشسية االقترادية  ...وعمى الرعيج العالسي لعبت الدمصشة دو اًر نذصاً
في الدعي إلى تحقيق الدالم العالسي والجفاع عغ حقػق اإلندان فقج سعيشا في أروقة األمع
الستحجة وعغ شخيق السبادرات الثشائية مع الجول األخخػ إلى تعديد التعاون والتفاىع بيغ شعػب
العالع "

()65

.

العسانية عسخحمتيغ وفق مقتزيات السخحمة والتحػالت في الدمصشة
مخت الدياسة الخارجية ُ

قبل وبعج عام  ، 0861األولى مخحمة التكػيغ  ،أما الثانية مخحمة استعادة السكانة التاريخية
(الثػرة) ،ععج إستالم الدمصان قابػس الحكع عام  ، 0861عخفت ُعسان عالثػرة الحكيكية عمى كل

 - 91مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج  ،مسٌرة التعلٌم والثمافة فً دول الخلٌج العربً (  ،)1715 -1797مطبعة مكتبة
التربٌة العربً لدول الخلٌج  ،الرٌاض  ، 1713 ،ص  251؛ عبٌدات وأبو سلٌم  ،المصدر السابك  ،ص  593؛
إبراهٌم وآخرون  ،المصدر السابك  ،ص ص .597-591
 - 92الحضرمً والمطاطشة  ،المصدر السابك  ،ص . 511
 - 93وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 113
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العسانية مغ تقجم
مفاصل ومكػنات الجولة  ،ومغ ذلظ ما شيجتو الدياسة الخارجية والجبمػماسية ُ
وإعادة صياغة وتييئة نفديا لمتعامل مع السجتسع الجولي واالنخخاط فيو

()66

.

وكانت لسرادر الفكخ الدياسي لمدمصان قابػس ورؤيتو الدياسية أثخ واضح وفعال في بشاء
الجولة الججيجة ععج عام  ، 0861ورسع الدياسة الجاخمية والخارجية لمدمصشة  ،أما أبخز ىحه
العساني  ،الػاقع
السرادر األساسية ىي  ،الجيغ اإلسالمي (السحىب االعاضي)  ،التقاليج والتاريخ ُ
االجتساعي والدياسي  ،الخبخة الحاتية لمدمصان قابػس

()67

.

العسانية ،
ارتبصت الدياسة الجاخمية وأثخت في رسع مالمح وتػجيات الدياسة الخارجية ُ

لحلظ مخت الدياسة الخارجية في أربعة مفاصل انتقالية ىي :

 -0التػحيج  :حيث قامت كسا ىي سياسات الجول الحجيثة عمى الفعل الجسعي لسا يحجث في
الجاخل والخارج في حالة تكاممية ال تدػق أم اًخ في خجمة أخخ .
 -1التحػل  :فبعج أن كانت جيػد الجولة مرادرة عدبب اضصخاعات الجشػب وكانت مشعدلة
عدبب الفكخ الحؼ كان يحكع قادتيا  ،انصمقت في مديخة تحػلية ضخسة أستغخق األعجاد ليا
وإنجازىا حػالي خسذ سشػات (.)0864-0861
العسانية ععج فتخة قريخة مغ إنياء مذكالتيا مع
 -2االنفتاح  :استصاعت الدياسة الخارجية ُ
الجشػب وحل ععس قزايا الحجود أن تخخج مغ عدلتيا التي فخضتيا عمى نفديا قبل تػلي
الدمصان قابػس الحكع  ،وسعت الدمصشة إلقامة عالئق أوثق مع دول الجػار ومع عكية دول
العالع  ،واتدست ىحه السخحمة عالججية واألعجاد والتخصيط .
 -3ا لشزج والتحجيث  :فبعج أن أنيت الدمصشة البشية التحتية الدياسية واألمشية واالقترادية
واالجتساعية  ،وبعج أن نزج إدراكيا واستقامت قجراتيا واتزحت سبميا ،أخحت ترػغ سياستيا
الخارجية وفق الػاقع والسسكغ والحياد والسذاركة في األنذصة اإلقميسية والجولية كافة

 - 99الحضرمً والمطاطشة  ،المصدر السابك  ،ص ص .511-511
 - 91للمزٌد ٌ ،نظر  :الموافً  ،المصدر السابك  ،ص ص . 117-15
 - 97الحضرمً والمطاطشة  ،المصدر السابك  ،ص ص . 515 -511
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وكعادتو كان الدمصان قابػس يتحجث في كل خصاب سشػؼ عغ مخاحل وإنجازات الشيزة
العسانية الحجيثة  ،ففي خصاعو عسشاسبة العيج الػششي العاشخ في 07تذخيغ الثاني0871
ُ

العسانية قائالً  " :إنشا نعتبخ أنفدشا أعزاء في العالع الثالث
استعخض خالصة الدياسة الخارجية ُ
 ،ونحغ نفخخ ونعتد عانتسائشا العخبي  ،وليدت لجيشا رغبة في تػريط أنفدشا في صخاعات الجول
العطسى أو خجمة مرالح اآلخخيغ  ،كل ما نخيجه فقط ىػ أن نتخك كل وكل بمجان السشصقة في
سالم  ،وأن نمعب دورنا في خجمة قزية الدمع العالسي  .وىشا ال بج مغ أن نؤكج لمجسيع أن
رغبتشا في الدالم ال تشبثق مغ شعػر عالزعف،نحغ إذا تعخضشا إلى أؼ عجوان فأنشا سشجافع عغ
بمجنا عكل قػانا "

()71

.

مسا سبق يسكغ القػل  ،أن الدياسة الخارجية العسانية استصاعت مػاجية التحجيات العخبية
واإلقميسية والجولية والتعامل معيا عفاعمية وثقة عالية  ،حيث عسمت عمى تشفيح ىحه الدياسة
عسشتيى الجقة والحدم تحت قيادة الدمصان قابػس في سبعيشيات القخن العذخيغ  ،وذلظ مغ خالل
إقامة عالقات دبمػماسية متػازنة مع مختمف دول العالع دون الشطخ إلى شبيعة نطسيا الدياسية ،
اندجاما مع الجور التاريخي البارز لمدمصشة وانصالقا مغ اإليسان عدياسة الحػار في حل
السذكالت  ،والتي ساىست في حل العجيج مغ السذاكل عمى الرعيج العخبي واإلقميسي
واإلسالمي والجولي عسرجاقية وبعج نطخ لمخؤية الدياسية العسانية الخارجية .

 - 11وزارة اإلعالم  ،المصدر السابك  ،ص . 111
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الخاتسة :
انتيجت سمصشة ُعسان في سبعيشيات القخن العذخيغ سياسة خارجية رشيجة تتسثل في االنفتاح

عمى العالع الخارجي وحدغ الجػار وعجم التجخل في الذؤون الجاخمية لمجول األخخػ  ،فزال عغ
تأكيجىا االنتساء العخبي واإلسالمي ومشاصخة القزايا العادلة وعجم االنحياز ،وااللتدام عسبادغ
وق اخرات األمع الستحجة  ،مسا اكدبيا احتخاماً وتقجي اًخ في السجتسع الجولي .
مع تبػء الدمصان قابػس بغ سعيج سجة الحكع في  12تسػز 0861م ،بجأت صفحة ججيجة

العساني الحجيث  ،إذ استصاعت الدمصشة في ضل الشيزة الحجيثة عكيادة
مغ صفحات التاريخ ُ
الدمصان قابػس _ ععج سشػات مغ العدلة واالنغالق في عيج الدمصان سعيج _ أن تدتعيج مكانتيا

التاريخية وتسج جدػر عالقاتيا وتجعع أواصخ الرجاقة واالنفتاح مع كافة دول العالع دون تسييد
 ،مختكدة في ذلظ عمى مبادغ وثػابت أساسية ناععة مغ اإليسان العسيق عالدالم كخيار استخاتيجي
والدعي إلى تحكيقو .
لقج حقق الدمصان قابػس نجاحاً في معخكة البشاء والتشسية عالجاخل وتػجو ععقالنية وتػازن
وحكسو إلدارة الذؤون الخارجية وفق الستغيخات والتصػرات الخميجية والعخبية والجولية  .لقج قجمت
العسانية مثاالً رائعاً وفخيجاً في التعامل مع اإلحجاث  .فقج بجأت تػجيات الدياسة
الجبمػماسية ُ

العسانية عالتخكيد عمى األولػيات ععج عام  0861م ،وبالتحجيج مذكمة ضفار داخمياً ثع
الخارجية ُ
انتقمت تجريجياً إلى القزايا اإلقميسية  ،وأخي اًخ تفاعمت مع القزايا الخميجية والعخبية والجولية .

العساني والدمصان ،قج شكمت أحجػ
ويسكغ القػل أن الذخرية والصبيعة الػششية لمذعب ُ

سسات الدياسة الخارجية لمدمصشة  ،فقج جسعت بيغ السػروث التاريخي وااللتدام االجتساعي
والصاعع التحجيثي السحافع ،فزالً عغ غمبة االعتجال والحػار والتػازن التجريجي في معطع
التػجيات الخارجية.
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السرادر والسخاجع :
*االصجارات الخسسية :
_ الػعج والػفاء – سمصشة عسان في 11عامأً  ،و ازرة اإلعالم /سمصشة عسان  ،رياض الخيذ لمكتب والشذخ ،
بيخوت – لشجن . 0878 ،

_ ُعسان  ، 76سمصشة عسان /و ازرة اإلعالم  ،إصجار و ازرة اإلعالم  ،مدقط . 0876 ،

_ مكتب التخبية العخبي لجول الخميج  ،مديخة التعميع والثقافة في دول الخميج العخبي (  ،)0871 -0868مصبعة

مكتبة التخبية العخبي لجول الخميج  ،الخياض . 0875،

_ و ازرة األعالم  ،خصب وكمسات حزخة صاحب الجاللة الدمصان قابػس بغ سعيج السعطع 1114-0861م ،

مصبعة األلػان الحجيثة  ،مدقط .1114،
*الكتب العخبية والسعخبة واالجشبية :
_ إبخاليع أحسج زىخان وآخخون  ،زعساء صشعػا التاريخ (حزخة صاحب الجاللة الدمصان قابػس بغ سعيج السعطع

)  ،مخاجعة وتحقيق  :تحديغ الرالح ومفمح الفايد  ،دار يافا لمشذخ والتػزيع  ،األردن /عسان . 1112 ،

_ األىسية الدياسية والقانػنية واالقترادية لمخميج العخبي ومزيق ىخمد  ،إعجاد  ،عبج األميخ عبج الكخيع ،
إصجار مخكد دراسات الخميج العخبي في جامعة البرخة . 0871 ،

العسانية ودورىا في بشاء الجولة العرخية  ،السكتب
_ خالج بغ دمحم ألقاسسي  ،عسان ومديخة التحجؼ  .الكيادة ُ .
الجامعي الحجيث  ،اإلسكشجرية . 0888 ،

العسانية تجاه الػاليات الستحجة األمخيكية في عيج الدمصان قابػس
_ رؤػ يجيػؼ حسدة عبيج  ،الدياسة الخارجية ُ

بغ سعيج  ،دار ومكتبة عجنان لمصباعة والشذخ والتػزيع  ،عغجاد .1107 ،

_ زىخ العشابي  ،الدمصان قابػس في بشية العخاقة العسانية  ،الخومانتيظ لألعحاث والجراسات  ،دار الكتاب الثقافي
 ،األردن  /أربج . 1114 ،

_ سيخجي بميخانػف  ،مرمح عمى العخش قابػس بغ سعيج سمصان ُعسان  ،تخجسة  ،خيخؼ الزامغ  ،دار

الكتب والػثائق القػمية  ،القاىخة . 1113 ،
_ ضافخ دمحم العجسي  ،آمغ الخميج العخبي  .تصػره وإشكاليا تو مغ مشطػر العالقات اإلقميسية والجولية  ،مخكد
دراسات الػاحجة العخبية  ،بيخوت . 1115 ،

_ عبج الحسيج السػافي ُ ،عسان بشاء الجولة الحجيثة  ،مصاعع األىخام التجارية  ،القاىخة . 1111 ،

وعسان  :الدمصشة السجيػلة  ،مصبعة العخفان  ،صيجا . 0864 ،
_ عبج الخزاق ألخالجؼ  ،مدقط ُ
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وعسان  ،دار األدب  ،بيخوت . 0853 ،
_ عػني مرصفى  ،سمصشة الطالم في مدقط ُ
العساني السعاصخ  ، 0864-0853رياض الخيذ لمكتب
_ دمحم سعيج دريبي العسخؼ  ،ضفار الثػرة في التاريخ ُ
والشذخ  ،بيخوت . 1113 ،
العسانية  ،1114-0861دار الفارابي  ،بيخوت ،
_ مدعػد ضاىخ  ،االستس اخرية والتغييخ في تجخبة التحجيث ُ
. 1117

_ J . E. Peterson, "OMAN :Three and a half Decades of change and Development
", Middle East Policy, vol .XI ,No ,2 , London , Summer 2004, P.129 .

*الخسائل واالشاريح الجامعية :
_ أحسج سالع الذشفخؼ  ،سياسة ُعسان العخبية في عيج الدمصان قابػس  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية
االقتراد والعمػم الدياسية  ،جامعة القاىخة . 0884 ،
وعسان وأبػ ضبي  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،كمية
_ الخالف الحجودؼ حػل واحة البخيسي بيغ الدعػدية ُ
اآلداب  ،جامعة البرخة . 1110 ،
_ رياض جاسع دمحم االسجؼ  ،سياسة التحجيث في ُعسان  ،0870 -0861دراسة تاريخية  ،أشخوحة دكتػراه
غيخ مشذػرة  ،كمية اآلداب  ،جامعة البرخة . 1110 ،

_ سالع بغ عقيل بغ عمي مقيبل ُ ،عسان بيغ التجدئة الػحجة ، 0865-0802عحث مقجم لشيل درجة الساجدتيخ

في التاريخ الحجيث والسعاصخ  ،القاىخة . 1114 ،

_ شالل بغ عبج هللا بغ خمفان الشجابي  ،أثخ اليػية الػششية عمى الدياسة الخارجية لدمصشة ُعسان (-0861
 ، )1105رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،قدع العمػم الدياسية  ،كمية اآلداب والعمػم ،جامعة الذخق األوسط
األردنية  ،عسان . 1107 ،
_ دمحم رشيج عباس  ،التصػرات الدياسية في ُعسان وعالقاتيا الخارجية  ، 0861-0821رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة  ،معيج البحػث والجراسات العخبية  ،عغجاد . 0877 ،

*البحػث السشذػرة :

العسانية  ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي الخاعع ،
_ أحسج البخصان  ،جيػيػلتيكا الدياسة الخارجية ُ
عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ ،تحخيخ  :عميان عبج الفتاح الجالػدؼ ودمحم أحسج السقجاد ،جامعة آل

العسانية  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية ُ ،عسان . 1116 ،
البيت  ،وحجة الجراسات ُ

العسانية  ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي الخاعع
_ أحسج عاعسخ  ،مقجمة مشيجية في ثػابت الجبمػماسية ُ
 ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية  ،عسان . 1116 ،
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_ أحسج بغ جسعة الخيامي  ،الػعي الدياسي بتاريخ العالقات الخارجية لدمصشة ُعسان في القخن العذخيغ لجػ
شمبة التعميع العالي ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن
العذخيغ  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية  ،عسان . 1116 ،

العسانية  ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي
_ احسج ثابت  ،الثػابت والسختكدات في الدياسة الخارجية ُ

الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية  ،عسان . 1116 ،

_ أنػر عادل دمحم " ،دبمػماسية الػساشة الدياسية الخارجية لدمصشة ُعسان أنسػذجاً "  ،مجمة أعحاث إستخاتيجية ،
العجد ( ، )01مخكد عالدؼ لمجراسات واألعحاث اإلستخاتيجية  ،عغجاد . 1103 ،
_ داود عبيجات وعمي أبػ سميع  ،عالقات ُعسان عالعالسيغ العخبي واإلسالمي  ،عحث مشذػر في السمتقى العمسي
األول حػل تخاث سمصشة ُعسان الذكيقة قجيساً وحجيثاً  ،تحخيخ  :إبخاليع عحاز وحدغ السمخ  ،سمدمة وحجة

العسانية ( )1في جامعة آل البيت  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية  ،عسان . 1111 ،
الجراسات ُ

العسانية – الزػاعط والسقػمات  ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي
_ سعج أبػ دية  ،الدياسة الخارجية ُ
الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية،عسان . 1116 ،

العسانية  ،عحث مشذػر في
_ عسخ الحزخمي ودمحم القصاشذة  ،الثػابت والسختكدات في الدياسة الخارجية ُ
أعسال السؤتسخ العمسي الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ  ،مشذػرات جامعة آل البيت
األردنية  ،عسان . 1116 ،

_ ضيف هللا الدعيجيغ  ،دوائخ صشع القخار في الدياسة الخارجية في سمصشة ُعسان  ،عحث مشذػر في أعسال
السؤتسخ العمسي الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية ،
عسان . 1116 ،

_ دمحم تخكي بشي سالمة  ،عسمية التحػل الجيسقخاشي في سمصشة ُعسان  ،عحث مشذػر في أعسال السؤتسخ العمسي

الخاعع  ،عالقات ُعسان الخارجية في القخن العذخيغ  ،مشذػرات جامعة آل البيت األردنية ،عسان . 1116 ،

* شبكات االنتخنيت :

_ أسامة فػزؼ " ،الدمصان والستدمصغ .قابػس في حسى زايج "  ،مجمة سػراقيا  ،العجد ( 5 ، )214تذخيغ األول
 .0878مقالة مشذػرة عمى شبكة اإلنتخنيت http://www.arabtimes.com/sourakia/issue- :
. 325.htm
http://www.almah.net/u/archive/index.php/t.2g41-html-
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