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مقدمة

امللك الراحل احل�سني مع ال�سلطان قابو�س

قد يستغنى عنها !!!
�صلتي املعرفية ب�سلطنة عمان قدمية ن�سبي ًا وق��د ب��د�أت ت��أخ��ذ طابع
االهتمام حني كان يكتب يل �أخي ع�صام عنها يف العام 1974م .فقد كان �أخي
الأكرب يف املجموعة الع�سكرية التي �أر�سلها امللك احل�سني رحمه اهلل للقتال الى
جانب اجلي�ش العماين يف ر ّد العدوان وانهاء التمرد الذي وقع يف اقليم ظفار
يف ال�ستينات من القرن املا�ضي .فقد كان �أخي من منت�سبي ال�سرية اخلام�سة
يف الكتيبة الثانية يف �سالح الهند�سة امللكي ..كانت الظروف انذاك غاية يف
ال�صعوبة .ومل يكن هو وغريه يف ال�سرية ي�ألفون القتال يف اجلبال رغم ان
مهمته كانت هند�سية تتعلق ببناء اجل�سور ومتكني اجلنود والآليات من العبور
�أو االن�سحاب ..اال ان �سالح الهند�سة عندها كان من اكرث اال�سلحة تعر�ض ًا
للخطر حني ت�أخذ احل��رب �شكل ح��رب الع�صابات التي تتخذ من التدمري
وق�صف املن�ش�آت او تفجريها ا�سلوب ًا لها ..فهذا ال�سالح ميكن ان يكون يف
املقدمة او يف امل�ؤخرة..
كنت وقتها اعمل يف ليبيا يف االذاعة والتلفزيون و�أقدم برناجم ًا ,وكانت
العالقة بني ليبيا وال�سلطنة ,فقد ان�ش�أت ال�سلطات الليبية برناجم ًا موجه ًا
ل�صالح من �سم ّيت «باجلبهة ال�شعبية لتحرير ظفار» وكنت �أرى العاملني
الثالثة ،اثنان منهم من اليمن اجلنوبي .ي�أتون الى االذاعة لي ًال.وقد حملوا
�أ�شرطة وت�سجيالت لأغ��انٍ حما�سية عمانية وكلمات م�سجلة لقادة التمرد
وملرجعياته من احلزب ال�شيوعي يف عدن..
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كان �صعب ًا وحمظور ًا وخطر ًا �أن ت�صلني ر�سائل مبا�شرة من �سلطنة
عمان حتمل ا�سم ال�سلطنة على غالف الر�سالة ،فاالجهزة الأمنية تراقب
كل الر�سائل وحتى العادية منها وقد كنا ن�ستلم ر�سائلنا الآتية من خارج ليبيا
مفتوحة وبع�ضها �أعيد �إغالقه مع ا�شارة الرقابة وبع�ضها الآخر بقي مفتوح ًا
ومعر�ض ًا للقراءة من اي م�ستلم لتلك الر�سائل �سواء كان �صاحبها �أو غريه.
وهذا ما كنت �أخ�شاه كنت حذر ًا من هذه امل�س�ألة ولذا طلبت من زوجة �أخي �أن
تكتب يل م�ضمون ر�سائل �أخي و�أن تر�سلها من الأردن..
وقد كنت �أطلع على الو�ضع العماين من الوجه الآخر �إذ �إن ر�ؤية املتمردين
هنا كانت متوافرة داخل �أروقة االذاعة والتلفزيون الليبي ويف ن�شراتهم التي
كانت توزع..
وحني كان �أخي يعود يف اجازة الى بيته يف عمان كنت التقيه لي�سرد يل
ما عا�ش وما ر�أى ..من هنا بد�أ اهتمامي ومتابعتي النت�صارات ال�سلطان على
التمرد ور ّده ,و�سرعة بناء امل�صاحلة الوطنية الداخلية وحتى اولئك الذين
�شكلوا حا�ضنة للتمرد ودعمه �أعاد ال�سلطان بناء العالقات معهم و�أقام �سفارة
ل�سلطنة عمان يف عدن ،ثم بعد ذلك �أقامت ال�سلطنة عالقة دبلوما�سية مع
االحت��اد ال�سوفييتي الذي كان ميد اليمن اجلنوبي با�سباب الدعم ،واليمن
اجلنوبي بدوره ميد املتمردين يف منطقة ظفار ،حتى انتهى متردهم بالن�صر
عليهم وانطالقة �سلطنة عمان لتحقيق ر�ؤية ال�سلطان..
كنت �أجد الفرق كبري ًا بني �سيا�سات الت�سويغ وال�شعارات الكبرية -التي تقفز
عن الواقع -التي كان يتحدث بها الناطقون با�سم التمرد .وبياناتهم التي مل تكن
دقيقة وال �صحيحة حني كنت �أقارنها مبا كان قائم ًا على ار�ض الواقع وما كان
يحدثني عنه �أخي حني كان قائد الكتيبة االردنية ي�ضعه يف �أدق التفا�صيل وحني
ا�ستقرت الأو�ضاع يف �سلطنة عمان واقلعت رحلة اعادة البناء على يد قائدها
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد مل يتح يل �أن �أ�شهد البدايات .ولكني �شهدت فرتة
قريبة منها فقد دعيت حل�ضور انعقاد دورة جمل�س التعاون اخلليجي يف انعقادها
الأول يف عمان العام 1985م يف �صاللة وكان وزير االعالم العماين الأ�سبق انذاك
معايل عبد العزيز الروا�س وهو �شخ�صية مثقفة ومتمر�سة وذات تفكري تقدمي..
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كان على خربة باملتطلبات العمانية الأ�سا�س وقدرة على ار�سال الر�سائل
املطلوبة لل�صحفيني والكتاب القادمني حل�ضور امل�ؤمتر ولذا رافقنا يف رحلتنا
الى اجلبل ولقائنا باملواطنني ومرورنا يف طرق طويلة ووع��رة ووقوفنا على
مناطق ا�شتهرت ب�أ�شجار اللبان التي ر�أيتها لأول مرة و�أح�س�ست بتداعيات
تاريخية عميقة ارتبطت مبا قر�أته عن اللبان وت�صديره واعتماد الكنائ�س
الغربية يف اوروبا عليه كمادة بخور �إ�ضافة الى املواد الأخرى التي كانت ت�صل
من عمان الى موانىء حينوه والبندقية وموانىء �أخرى لتفرغ ال�سفن القادمة
من ُعمان ومن جنوب �شرق �آ�سيا حمولتها بعد �أ�شهر ورمبا �سنوات من تلك
الرحالت..
يف زيارتي الأولى الى �سلطنة عمان يف 1985/11/6م ،وقد كنت رئي�س ًا
لتحرير �صحيفة يومية اردنية ا�سمها «�صوت ال�شعب» � ..أعجبت بديناميكية
احلركة العمانية وبانخراط ال�شباب العماين الذي عرفت �أن الكثري منهم ممن
يعملون مع ال�صحفيني يف القاعات الجناح امل�ؤمتر اعالمي ًا هم من خريجي
اجلامعات الأردنية و�أن معرفتهم ب��الأردن وفرت يل ج�سر ًا من التوا�صل..
وقد كتبت جمموعة من املقاالت ن�شرتها يف جريدة « �صوت ال�شعب» ..ثم بعد
ذلك ن�شرت عن �سلطنة عمان وم�شوارها يف النه�ضة والتطور يف جريدة الر�أي
الأردنية التي انتقلت اليها كاتب عمود يومي منذ بداية الت�سعينيات من القرن
املا�ضي وحتديد ًا يف �أواخ��ر العام  1990ومن يومها و�صلتي ب�سلطنة بعمان
تتوثق وقد عملت مدير ًا ملكتب وكالة االنباء العمانية يف الأردن حلوايل �سنتني..
ولكنني بقيت على �صلة بعمان واخ�ب��اره��ا وت �ط��ورات النه�ضة فيها
ال��ى �أن تعمقت م�ع��رف�ت��ي ب�ع�م��ان يف ال���س�ن��وات الأخ�ي��رة امل �م �ت��دة م��ا بني
(2006م – 2013م ) بو�صول �سفري �سلطنة عمان الى الأردن ال�شيخ م�سلم
بن بخيت الربعمي الذي �أ�صبح �صديق ًا مقرب ًا وقد �أم�ضى يف الأردن ثماين
�سنوات وت�صادف ان كان جاري يف م�سكنه فلم تنقطع �صلتنا ولو لأ�سبوع واحد.
وقد كان حري�ص ًا �أن يزودين باخبار �سلطنة عمان وتفا�صيل التطور فيها كما
كنا نتبادل الر�أي يف كثري من الق�ضايا اخلليجية والعربية .وكان ال�سفري بنى
عالقات مميزة مع خمتلف الفئات الأهلية وال�شعبية الأردنية ،وبنى ات�صاالت
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وثيقة مع االع�لام ،وزاد على ما بناه �سلفه ال�سابق ،وقد عرف عنه �أنه كان
ي�شهد العزاءات واملنا�سبات ويجمع ال�سفراء اخلليجيني عليها كما كان ين�شط
يف املنا�سبات الدينية والوطنية القومية ويوا�صل ا�سناد الالجئني ال�سوريني يف
خميم الزعرتي ،الذي كنت ازوره با�ستمرار معه ويف �سيارته كما كان ال�سفري
يرتجم التوجهات ال�سلطانية يف توفري «الكرافانات» لالجئني قبل حلول ف�صل
ال�شتاء وكذلك املالب�س لالطفال ال�صغار .وامل�ساعدات النقدية التي انفرد
بتقدميها �آخذ ًا ب�أ�سلوب �أن امل�ساعدات النقدية �أف�ضل و�أقل ف�ساد ًا و�أ�سهل ادارة
و�أن الالجئني بحاجة اليها اكرث من املواد العينية التي كان البع�ض يبيعها ب�سعر
رخي�ص لي�شرتي دواء �أو حاجات �ضرورية �أخرى..
ويف تلك الفرتة توا�صلت امل�ساعدات للمخيمات الفل�سطينية يف الأردن
وخارجه والى فل�سطني �أي�ض ًا فقد كان يوا�صل اال�شراف على بعثة ال�سفارة
الذاهبة الى فل�سطني من خالل جمموعة ن�شطة من اع�ضاء ال�سفارة..
ولعل �صلتي به قد ر�سخت معرفة �أف�ضل ب�سلطنة عمان وقد متكنت يف
هذه الفرتة من ح�ضور بع�ض اجلل�سات ال�سنوية ملجل�س عمان ( يوم عمان )
واالحتفاالت بالعيد الوطني الكرث من مرة واتاح يل برناجمي التلفزيوين«حوار
مع كبار» ان التقي مفتي ال�سلطنة �سماحة ال�شيخ احمد اخلليلي يف حوار طويل
متلفز وكذلك وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية معايل يو�سف بن علوي يف لقاء
متلفز بثه التلفزيون الأردين كما ع��اودت لقاء معايل الوزير بن علوي مرة
�أخرى اثناء زيارتي لل�سلطنة حل�ضور ندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة ع�شرة
التي حتر�ص ال�سلطنة على عقدها �سنويا منذ ب�ضع �سنوات وقد عقدت يف
 .2014/3/26كما اتاحت يل الزيارة االلتقاء بوزير االعالم ال�شاب الن�شيط
واالكادميي املتخ�ص�ص يف الت�صوير والإدارة الدكتور عبد املنعم احل�سني،
الذي جال�سته واطلعت على معرفته بتطور احلالة العمانية ورياديتها ،ودخولها
الى مرحلة جديدة من امل�شاريع الكربى على امل�ستوى الدويل كم�شروع ميناء
الدقم الذي حدثني عنه بعد �أن حتدثنا مطو ًال عن االعالم العماين و�إيقاعه
ال��ى جانب احلديث عن االع�لام يف خدمة اال�ستثمار والتنمية ،ومواكبته
وا�ستعداده للتف�سري واحلث واملتابعة والتبعية يف او�ساط ال�شباب لتظل افكار
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ومبادىء النه�ضة التي انطلقت العام (  )1970وا�ضحة بعيدة عن ال�ضبابية
واالرجتال او الفهم اخلاطىء..
كنت ا�سمع ملعايل الوزير د .عبد املنعم احل�سني وه��و يقدم ال�صورة
القائمة بامانة وال�صورة التي يوجه اليها ال�سلطان والتي يجب ان تكون عليها
عمان ويف خ�ضم احلديث �أعلنت عن رغبتي يف امل�ساهمة كعربي يعتز باالجناز
العماين ويفخر بهذه التجربة من خالل ت�أليف كتاب ذكرت له ا�سمه ( �سلطنة
و�سلطان ) ف�أبدى الر�ضا والت�شجيع ومكنني من �أن �أحمل معي ع�شرات الكتب
و«ال�سيديات» وال�صور و�أف�سح يل املجال لزيارة ال�سلطنة ان �شئت الجناز
هذا العمل وظ ّل على ات�صال و�صلة معي وقد اهداين مو�سوعة عمان احلديثة
والهامة والتي و�صلتني لت�صب الكثري من معلوماتها وم�ضامينها الى جانب ما
جمعت من مواد لهذا الكتاب الذي اردته حتليلي ًا وانطباعي ًا و�شهادة �أدلى بها ملا
عرفته واح�س�سته وميزته لعمان �سلطنة و�سلطان عن �سواها من البلدان العربية
التي عرفتها وزرتها واطلعت على جتاربها وخ�صو�ص ًا املغرب والبحرين ..ولعل
احلر�ص على املتابعة قد ج�سده ال�صديق ال�شيخ جميد الروا�س مدير عام
االعالم بالوزارة وهو من اوائل من التقطوا فكرة ت�أليف الكتاب ورحبوا بها
ووا�صل احلث على انفاذها فقد كان خري معني.
كانت االيام والليايل التي عملت فيها من اجل هذه امل�ساهمة وهو هذا
الكتاب طويلة .وقد جعلتني التفت الى ما كتبته عن عمان من مقايل الأول
العام 1985م الى اليوم فوجدت انني قد كتبت (  ) 42مقالة يف خمتلف
ال�ش�ؤون ولكنها كلها �صبت يف تقديري للتجربة العمانية واعجابي بها..
وادركت وانا ا�ست�شرف نهايات الكتابة عن عمان يف كتابي ( �سلطنة و�سلطان )
و�أقر�أ التاريخ واجلغرافيا وال�سيا�سة العمانية اخلارجية واعتدالها وو�سطيتها
واعتمادها على امل�صاحلة وتغليب وجهات النظر وجعل ال�سالم وفكرته
وجتلياته هدفها وغايتها على امل�ستوى االقليمي والدويل واالن�ساين ..ادركت ان
التاريخ وقراءته واحلكم على جمرياته م�س�ألة �صعبة وحتتاج الى �أمانة �سيما
و�أن جيلنا الذي واكب النه�ضة العمانية وغريها من حمطات عربية هامة
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و�شهرية �سواء ثورة عبد النا�صر �أو االنقالب على الها�شميني يف العراق يف
متوز العام 1952م �أو حرب ال�سوي�س العام 1956م يف العدوان الثالثي على
م�صر وحتى انطالقة الثورة الفل�سطينية املعا�صرة العام 1965م وحملة كبرية
من التغريات احلا�سمة كت�شكيل جمل�س التعاون اخلليجي 1981م وانعقاد
م�ؤمتر مدريد لل�سالم 1991م وكذلك اتفاقيات او�سلو العام 1994م وحرب
اخلليج الأولى 1979م والثانية 1990م وما جرى يف العراق ..كل هذه املحطات
مل يكتب تاريخها املحايد وال�صحيح ومل تقدم فيها وجهات النظر املتعددة
ومناظريها املتباينة حتى يكون املتابع يف ال�صورة مبو�ضوعية فيختار ما ي�شاء
على �ضوء موقفه وتفكريه وحتى ر�ؤيته العامة..
لقد كتب تاريخنا يف كثري من االحيان بانحيازات ابعدته عن واقعيته
املطلوبة كما كتب بر�ؤية ال�سلطة احلاكمة �أو بر�ؤية اتباعها املقربني وظلت
الغلبة ملن ي�أتي من بعد فيكتب ومدى الت�أثري عليه..
لقد ظلمت الفرتة النا�صرية التي هبت يف املنطقة فرتات التاريخ ال�سابقة
لها او املعا�صرة لقيامها حني حولت التاريخ الى موجة من االعالم والدعاية
التي د ّونت وقائع تاريخية يف ظاللها ولهذا كان على العمانيني �أن ال يكتبوا
يح�سوه وهذا ما
تاريخهم و�سط تلك املعمعة وامنا كان عليهم ان يفعلوه وان ّ
فعله ال�سلطان قابو�س حني جعل الكتابة يف ركاب العمل ولي�ست بعده او تابعة
او م�صورة لوقائع وهمية او مزرك�شة او جمملة لتلك الوقائع ومن هنا ا�ستطاع
العقل العماين ان يظهر ال�صور التي حاولت التغطية عليه او تقدميه ناق�ص ًا
او م�شوه ًا ..فالعقل العماين غلب الروايات االخرى وقدم روايته التي كتبها
االجناز وال يقوى غريه على ح�سمها..
لقد ر�أيت �أن الرواية النا�صرية للتاريخ العربي املعا�صر قد جتاوزت كثري ًا
من احلقائق رغم اعجابي بالتجربة النا�صرية و�شخ�ص زعيمها وم�ؤ�س�سيها
ولكني حني كتب اق��ر�أ الرواية النا�صرية عن انقالب متوز يف العراق العام
1952م �ضد امللكية كنت ارى عجب ًا فقد ظلمت �شخ�صيات هامة وم�ؤثرة مثل
نوري ال�سعيد ومن عا�صره ورافقه وعمل الى جواره او معه وكذلك الفرتة امللكية

امللك في�صل الثاين

الرئي�س جمال عبد النا�صر
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كلها يف العراق وحتى يف ليبيا و�سوريا واماكن عربية عديدة اخرى ..واذا كان
الي�ساريون والبعثيون والقوميون وغريهم ..قد حاولوا قراءة التجربة العمانية
و� ْإن مت�أخر ًا فانهم �سيعيدون االن القراءة على �ضوء حالة التج�سيد والتج�سيم
القائمة لهذه النه�ضة التي ابتعدت عن ال�شعارات وقدمت نف�سها وا�ضحة �شفافة
يف خمرجاتها امللمو�سة ويف �شخ�صية االن�سان العماين املعا�صرة..
االن علينا على اختالف مواقفنا وزاوي��ة ر�ؤيتنا ومذاهبنا وانتماءاتنا
ال�سيا�سية واحلزبية -طاملا نحن عرب -ان نقر�أ التجربة العمانية وان نقدمها
كما هي مبو�ضوعية ووعي وم�س�ؤولية لرنى اننا نعي�ش جتربة فريدة ناب�ضة
باحليوية معربة عن نف�سها ب��االجن��ازات ،مل تلتفت الى الت�شوي�ش وال�شغب
وحم��اوالت التعطيل و�سوء الفهم ،بل م�ضت تعمق طريقها وتو�سع م�سارها
وت�ضع اهدافها وا�ضحة للو�صول اليها وقد ت�سلحت باالرادة والعزمية وو�ضوح
الر�ؤية التي بعثها ال�سلطان قابو�س يف ثنايا كل مرحلة دخلت فيها البالد..
�إنني �أحاول ان اكتب عن هذه التجربة من خالل ما طرحت هي نف�سها وما
�أجنزت على �أر�ض الواقع وادعو كل الكتاب واملفكرين العرب املهتمني بنجاح
التجربة العربية وخروج االمة من دائرة ال�شعارات والوهم واخلالفات الى
الكتابة عن هذه التجربة ومرافقيها وتقدميها كنموذج بعد ان اثبتت جناحها
وجدارتها وخدمتها لالن�سان الذي نذرت نف�سها خلدمته..
لن �أدعي انني قدمت الكثري فيما كتبته �أو انني �أ�صبت اكباد احلقائق
�أو جلوتها �أو تخل�صت من االنطباعية ال�ساخنة حل�ساب العقل البارد .ولكنني
ادع��ي انني حاولت ومبو�ضوعية -ق��د اك��ون عو�ضت عنها احيانا بال�صدق
والرغبة -يف ان يكون لنا من هذه التجربة �أمن��وذج يف عامل عربي قلت فيه
النماذج واختفت او اجه�ضت او تراجعت او مل ي�صنها قادتها او يحموها مبا
يكفي بعيد ًا عن املغامرة او التهور او حتى امل�ساومة والرتاجع..
�ستبقى التجربة العمانية -يف ر�أيي -ح ّية وم�ؤثرة وحافزة لكل الكتاب
املخل�صني لريووها للتاريخ و�سيبقى هذا الكتاب جهد املُق ّل وم�ساهمة حمدودة
يف الوفاء لعمان و�أهلها وقائدها الذي �أجنز وكان الجن��ازه �أن حرك فينا
االدالء بهذه ال�شهادة.
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ومن هنا
تبدأ الحكاية
البيان رقم واح��د :بيان البناء والتنمية ،ال بيان الإذاع��ة والع�سكر
«ي�أتي من فم �صاحبه» الذي مل يكن على دبابة ,ولكنه كان على وعد مع
التاريخ ،ومع فجر جديد ينهي ظالم عمان والعمانيني ,فقد طلع بدرهم
فج�أة مكتم ًال بعد والدة ع�سرية ,وي�أتي �صوته هادر ًا � « :إين �أعدكم �أن �أول
ما �أفر�ضه على نف�سي �أن �أبد�أ ب�أ�سرع ما ميكن لأجعل احلكومة ع�صرية،
و�أول �أهدايف �أن �أزيل الأوامر غري ال�ضرورية التي ترزحون حتت وط�أتها
و�س�أعمل ب�أ�سرع ما ميكن لتعي�شوا �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل ،وعلى كل واحد
منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب» .كان وطننا يف املا�ضي ذا �شهرة وقوة
و�إن عملنا باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�ضينا مرة �أخرى ،و�ستكون لنا املكانة
املرموقة يف العامل العربي»
كان ذلك يف يوليو العام 1970م ،فماذا بعد �أربع و�أربعني �سنة من
رحلة الألف ميل التي بد�أت من العا�صمة م�سقط؛ التي يدخلها ال�سلطان
اجلديد لأول مرة ،وتكتحل عيونها بر�ؤيته؟!..
ما بني البداية واليوم م�سرية نه�ضة عمان اجلديدة ،وبناء الإجنازات
الكبرية املعجزة التي �أخرجت عمان من الظلمات �إلى النور.
و�إذا كنا نكتب عن عمان احلديثة الطالعة وهي جتذب انتباه العامل
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وت�شد املراقبني لدورها و�سلوكها ودبلوما�سيتها املتفردة ف�إننا نكتب عن
ال�سلطان� .سلطانها قابو�س بن �سعيد لي�س كرجل دولة فقط و�إمنا كرمز،
وقائد ،وباعث هذه النه�ضة ،فالكتابة عن عمان ،احلديثة هي كتابة عن
ال�سلطان قابو�س ،والكتابة عن ال�سلطان هي كتابة عن عمان وهذا لي�س من
قبيل املبالغة� ،أو ربط البلدان بالزعيم كما يف كثري من البلدان ،وخا�صة يف
العامل ال�شمويل الذي انتهى �إلى حد كبري �أو العامل الثالث الذي نحن جزء
منه؛ ولكن لأن هذا القائد �صنع بلد ًا بالفعل ،وقدم منوذج ًا عز نظريه.
قد ال ن�أتي بجديد ونحن نتكلم عن ال�سلطنة من خالل ال�سلطان،
�أو عن ال�سلطان من خالل �إجنازاته و�شعبه بعد �أن �أطلق طاقات هذا
ال�شعب وم ّكنه من التعرف �إلى م�صاحله ،وكيف يحميها ،ويدافع عنها،
ولكن جديدنا يف التذكري والإف�صاح والإبانة ملا حتقق على �أر�ض عمان من
بعث وملا تراكم من �إجناز.
أربع و�أربعني �سنة من حياة ال�سلطنة التي ولدت من
نقتفي �آثار ووقائع � ٍ
جديد يوم جاءها من رحم ال�ساللة التي �صنعت االمرباطورية واال�ستقالل
ٍ
ون�ضع املعامل يف ال�سطور يف ٍ
حمطات
�سرد �أقرب �إلى �صور الكامريا ،ويف
يجري التوقف عندها وفيها.
لقد خرجت عمان من رحم املعاناة ونه�ضت كالعنقاء من الرماد؛
معتمدة على جذورها التاريخية ال�ضاربة يف العمل ،وقد انت�شلها ابن بار
جاء من رحم �ساللة حكمت لقرون؛ فكان بار ًا بالتاريخ ،ووفي ًا للجغرافيا
التي ظل يتلم�سها بج�سده يف رحالت �سنوية مل تنقطع وك�أنه يعيد قول
البحرتي يف تلم�س �إيوان ك�سرى متذكر ًا تاريخ �أجداده وخا�صة �أحمد بن
�سعيد الذي انتخب �إمام ًا العام 1744م
يغتلي فيهم ارتيابي حتى تتق ّراهم يداي بلمــــــ�س
مبعوث التاريخ ل�صناعة امل�ستقبل يعقد عهد ًا مع اجلغرافيا العمانية
�أن يحييها ،و�أن يك�سوها ح�ضارة معا�صرة تخرج بها للنا�س كافة ،و�أن

ال�سيد �سعيد بن �سلطان
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ت�شارك يف البناء الإن�ساين ،الذي �آمن به ال�سلطان قابو�س ك�شريك لهذه
احل�ضارة وحري�ص على دميومتها وتطورها وا�ستقرارها.
عمان التي يرتبع على عر�شها ال�سلطان قابو�س مازالت ت�شمخ بالإجناز
وتقدم �أوراق اعتمادها للعامل :ب�صفتها وريثة تاريخ مل تنت�سب �إليه وتزدهر
به فقط و�إمنا تريد �أن تقول للعامل «ها �أنا ذا» ولي�س ما كان عليه �أجدادي،
وهو الأمر الذي مكنها ال�سلطان منه يف �أن جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة
يف �صيغة قل نظريها.
مل �أجال�س ال�سلطان قابو�س ،ومل �أحتدث �إليه؛ ولكني قر�أت يف خطبه
ال�سامية ،وحتدثت خطبه يل كما �أي م�ستمع �أو قارىء توقف عند �إيقاع
ال�سلطان فيها ،ونب�ض قلبه بكلماتها ،و�صدق ل�سانه يف لفظ كل مفردة
فيها ،وما تعنيه كل كلمة من �إح�سا�س بامل�س�ؤولية ووفاء بالوعد.
�س�أتخذ من خطبه التي عكفت على قراءتها دلي ًال وبو�صله حماو ًال
�إعراب جملها وربطها بالأحداث التي جاءت هذه اخلطب لتف�سريها �أو
تتنب�أ بها� ،أو ت�سبغ عليها ال�شرعية� ،أو جتعل من الكلمة بناء لي�سكنه الفعل.
و�إذا كان الكالم العربي الر�سمي كثري ًا ومل يحمل دالالته لدرجة �أنه
�أ�صبح رطانة� ،أو لغو ًا� ،أو �ضجيج ًا� ،أو غثا ًء كغثاء ال�سيل ال ي�صمد امل�صنوع
منه يف الليل ليخرج عليه النهار ،ف�إن كالم باين عمان خمتلف فخطبه
كانت حتمل الو�صفة والدواء؛ الذي كان حري�ص ًا � ْأن ي�صرفه بعد �أن يكتبه
و�أن يراقب �أثره يف �شعبه وعلى من يق�صده الكالم ،وكان يرى كيف تخرج
عمان من وهدتها ،وتقتحم احلواجز الغليظة ،وترفع عن عيونها ما �أ�سدل
عليها من �ستائر وما �أحلق بها من غ�شاوة لتب�صر واقعها وت�ست�شرف غدها.
كان كالم ال�سلطان قابو�س من حلظة الوعد الأول��ى العام 1970م
�إلى جتليات اللحظة القادمة و�إلى م�سرية �صاعدة كالم ًا واحد ًا ال وجوه ًا
متعددة له ،كان ُجم ًال معربة غري معرت�ضة ،م�صروفة مل تعرف عدم
ال�صرف ،كان فيها ومعها «الرائد ال��ذي ال يكذب �أهله»  ..كان يخاف
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الكلمة حني يقولها ليعنيها ،وكانت الكلمة تخافه حني كان يخذلها غريه،
ولذا كانت كلماته �أوامر عند العمانيني ،وفع ًال قاب ًال للتحقيق ،كانت لبا�س ًا
لآمالهم وتطلعاتهم ..لبا�س ًا بالقيا�س غري �ضيق وال ف�ضفا�ض ي�ست�شهدون
بها ويركنون �إليها ويع ّدونها ن�صو�ص ًا ووثائق ود�ستور ًا يلتزمونه يعرفون به
حقوقهم من واجباتهم وي�سرت�شدون بها وهم من اعت�صموا بكتاب اهلل
و�سنة ر�سوله منذ �آمنوا مبحمد (�صلى اهلل عليه و�سلم) قبل �أن يروه،
وا�ستقبلوا موفدين ودفعوا الزكاة و�أقاموا ال�صالة و�أم��وا احلج ورفعوا
راية الإ�سالم �صافية بال عنف �أو �شطط يوم اختاروا الإبا�ضية من بني
مذاهبهم حمكمة وحاكمة وا�ستظلوا مبذهبها النقي الذي ح�صنهم من
موجات التطرف ومن هبوب رياح ال�سموم القادمة من ال�صحراء والتي
اقتلعت نوامي�س وطبائع ومراقد و�أ�ضرحة ومل حترتم االجتهاد والتح�ضر
بل جففت التفكري و�صبغت ر�ؤيتها الإ�سالم بالق�سوة والتكفري.
نعم ،ح�صنت الإبا�ضية العمانيني وحمتهم من التطرف حني �أخذت
بال�شورى واالنتخاب وموا�صفات الإمامة الب�سيطة والعادلة وحني �أقامت يف
حكامها علم اجلرح والتعديل وقول احلق ون�صح االمام.
عمان اليوم تربز منوذجا يف اجلزيرة واخلليج ،و�شريكا �أ�سا�سا حري�صا
يف جمل�س التعاون ال��ذي كانت فكرته وال�سعي �إليه “عمانية” بامتياز
وتربز م�س�ؤولة حني يتهرب الكثريون من امل�س�ؤولية؛ لتكون من ي�ست�شعر
�أمن امل�ضيق ال�شهري ( هرمز ) وم�س�ؤولية حماية واجهات بحرية عري�ضة
يف املحيط الهندي وبحر العرب ،ظلت عمان حتميها عرب ع�صور قدمية،
حني كان املحيط قبلتها الأمنية اال�سرتاتيجية جلغرافيا تقع بني البحر
وال�صحراء ،وتنبت اجلبال القا�سية ال�صماء التي تبلورت فيها الدعوة
الإ�سالمية ال�صادقة وحمت نف�سها من االقتالع والتبعية واال�ستعباد.
حملت عمان وثائقها معها حيثما توجهت وهي حني تتكلم يف جمال�سها
وحيث �شراكاتها ال يقوى �أحد من �أغنياء الغفلة �أو من حمدثي النعمة
�أو ممن ن�ش�أوا بقرار قبل ( �سايك�س بيكو ) �أو بعده �أن يقاطعها وهي �إن
رغبت �أن ت�سمع فذلك من �صفاتها و�أخالقها ،و�إ ّال ف�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن
يعلمها درو�س ًا يف الكفاح وال�صمود والذود عن الكرامة والهوية واال�ستقالل
واالنت�ساب �إلى التاريخ املك�شوفة �أوراقه.
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ولذا ر�أينا العمانيني وهم يتمتعون اليوم ب�سيا�سة متزنة فيها احلياد
الإيجابي واملو�ضوعية والوعي وا�ستلهام التاريخ واحلفاظ على اجلغرافيا
كيف يتحدثون ويحر�صون ويكون لديهم فائ�ض الوقت واجلهد ل�صناعة
و�ساطات بني الأ�شقاء املحرتبني �أو املتخا�صمني وب�ين املختلفني على
وقائع �أو مناطق حدودية �أو م�صالح م�ؤقتة ،وقد لفت انتباه الدول والقوى
ال�سيا�سية واملراقبني وال�شعوب قدرة عمان على �أن تلعب دور امل�صاحلة و�أن
تكون نزيهة ومو�ضوعية ال تتطلع لأجرة من ر�أ�س املال ،ولكنها تنتظر الثمار
والنتائج لتنعم مع غريها باال�ستقرار ،والأمن الذي هو �شعارها ومق�صدها
من عملها؛ لأنها ال ترى التنمية و�إ�سعاد �شعبها وال�شعوب يف جوارها �إ ّال
بذلك ،ول��ذا اتخذت احل��وار و�سيلة و�آمنت به وجعلته ديدنها فال�سالح
ين�ضب واحلروب ا�ستثناء واحلكمة هي الأ�سا�س وهي �ضالة امل�ؤمن “ ومن
�أوتي احلكمة فقد اوتي خريا كثريا”..
ال�سلطان قابو�س ينطلق من ذلك ويرى �أن دوره يف �أ ّمته -اي�ض ًا -
كدور احلادي ،ودور املنقذ واملنبه الذي ال يتدخل ق�سر ًا ولكن ي�أمر النا�س
باملعروف بعد �أن ي�أمر نف�سه فهو ال ينهى عن �أمر وي�أتي مثله ،وامنا يريد
تقدمي القدوة والن�صيحة ،ويرى �أن الذين مل يدركوا احلكمة ،ومل ي�أخذوا
بها ،و�ض ّلوا ال�سبيل ف�إن حاله معهم كحال ال�شاعر الذي قال :
�أمرتهمــــــــــو �أمري مبنعرج اللوى
فلم ي�ستبينوا الن�صح �إ ّال �ضحى الغد
ومع كل ما �سجلته ال�سيا�سة العمانية -التي انطلقت من امل�صلحة
العمانية -من مالحظات على نف�سها وغريها �إ ّال �أنها مل ت�صاحبها العداوة
ومل ي�صبح فمها م ًرا ،وال تعبرياتها نابية بل بقيت ت�ؤمن بال�سالم واحلرية
حتى لأعدائها ،و�شعارها خل�صومها الداخليني “اذهبوا ف�أنتم الطلقاء”
بعد مترد ظفار وجلريانها الذين حاربوها يف جنوب اليمن ،ويف ظفار
�أن ط ّبعت معهم العالقات و�أر�سلت لهم ال�سفراء وحتى تداخل احلدود

مع الرئي�س االيراين ح�سن روحاين

مع الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي
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و�ضبابيتها يف اخلريطة العمانية البكر التي ا�ستمهل ال�سلطان ر�سمها على
اخلرائط ب�صورة قاطعة كما تبدو اليوم ف�إن املفاو�ضات املبكرة لرت�سيم
احل��دود مع اجل�يران يف ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة ،واليمن
جاءت لينة مت�ساحمة مع ال�شقيق و�أرادت �سحب الألغام من طريق العالقة
مع هذه الدول لتتمكن من موا�صلة انطالقة النه�ضة التي كان ال�سلطان
قابو�س يختزنها فكر ًا قبل �أن يحققها تطبيق ًا ،و�إجن��ازات على الأر�ض
�أبهرت -لي�س العمانيني الذين �صنعوها -ولكن اجلريان الأغنياء والدول
التي تعاملت مع دولة �صادقة يف التجارة وال�سيا�سة على حد �سواء
وق�صة احلدود ق�صة ذكية لو جرى االحتكام للحظتها �شديدة الق�سوة
لقال قائل« ،عالم نر�ضى الدنية يف حدودنا ووطننا؟» ولكن �أفعال ال�سلطان
يومها -كانت احل�سنة بع�شر �أمثالها دون دفع لأن رفع تلك العقباتو�إبطال تلك املتفجرات �سيفتح الطريق �أمامه بال معوقات ملوا�صلة الإقالع
باجتاه بناء عمان ولأنه كان يدرك �أن الإعداد امل�سبق قبل الرحلة �أف�ضل
من انقطاعها و�صرفها عن �أهدافها ،ولذا ف�إن ت�سوية احلدود مع جريانه
والكرم ل�صاحلهم يف ت�أكيد هذه احل��دود و�إع��ادة ر�سمها �سوف ميكنه
�أن ي�أمن عدم وقوع مفاج�آت �أو نزاعات �أو خ�صومات تودي باجنازاته
ري من � ْأن ت�أخذ ولذا ف�إنه
الالحقة �أو ت�ؤثر عليها �أو تعيقها ،و� ْأن تعطي خ ٌ
م�سح مايف النفو�س من �ضغينة وهد�أ روع الأعراب العابرين واخلارجني،
و�أ ّمن م�صاحلهم و�أعطاهم �أكرث مما توقعوا و�سد ثغرات كان ميكن �أن
ي�أتي منها املزيد من ريح ال�سموم ،فكانت احلدود منافذ فيها �سالم وكان
الداخلون عربها يدخلونها ب�سالم ،ويخرجون كذلك ونفو�سهم را�ضية وهو
ما عربت عنه الزيارة الأولى لل�شيخ زايد بن �سلطان رئي�س دولة الإمارات
النا�شئة �آنذاك ،والزيارات الأخرى املتبادلة للدول اجلارة التي مل ينازعها
ال�سلطان على حدود؛ حتى غدت اخلريطة العمانية -الآن -نافرة املالمح
حمددة مرتا�صة موحدة اجلغرافيا حا�ضنة للتاريخ م�شعة بامل�ستقبل.
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كان على ال�سلطان قابو�س �أن يتفرغ ملهمة بناء عمان امل�ستقبل لتكون
�أه ًال حلمل التاريخ التليد ،و�شريكا معا�صر ًا يتقن لغة الع�صر وي�شارك
م�شروعا
يف بناء احل�ضارة العاملية بال حت�س�س �أو عقد ،وكان هذا التفرغ
ً
ذاتي ًا حمله ال�سلطان منذ �أن اقلعت طائرته للدرا�سة يف بريطانيا وحني
كان يزحف يف معاناة التدريب الع�سكري ،وتطبيقاته يف �أملانيا بعد التخرج
يف �سانت هري�ست وحني كان يبحر يجول العامل يف رحلته الطويلة قبل �أن
يعود �إلى م�سقط ر�أ�سه ويحتفي بتخرجه ،ويبلغ والده عن افكاره وهمومه
واهتماماته ،وهو مامل يرق للوالد حني ر�أى ال�سلطان القادم يحمل نف�س ًا
تغيريي ًا ،ويريد قلب الأم��ور امل�ستع�صية ر�أ�سا على عقب؛ لينقذ عمان
والعمانيني من االختناق والظالم ،وهو ما �أ�شار �إليه يف بيانه الأول ويف
وعده الأول للعمانيني كافة.
ومنذ اللحظة الأولى التي وط�أت قدم ال�سلطان قابو�س �أر�ض م�سقط
العا�صمة �إذْ غري ت�سمية الكيان ال�سيا�سي وغري العلم و�ألوانه بد�أ التفرغ
ليكتب عنه �أنه كان ي�صل الليل بالنهار وي�سهر ويخطط وميثل عمان يف
اخلارج ويتابع ويلتقي مبواطنيه با�ستمرار ،ويخ�ص�ص لهم يف الأرياف
والنجوع والبوادي �شهرا يف ال�سنة ليلتقيهم يف �سنّة حميدة هو �صانعها �إذْ
يلتفون حوله وي�سمع لهم وي�ستمعون �إليه فيناق�شهم يف ال�صغرية والكبرية،
ويحمل �أفكارهم و�شكاواهم وهمومهم �إلى امل�س�ؤولني املتنفذين معه لي�ضعوا
ذلك يف ح�سبانهم ويف خطط وزاراتهم وبراجمها و�أجنداتها ،فما ا�ستلزم
من الق�ضايا �سرعة الإنفاذ جرى �إنفاذه قبل �أن يعود ال�سلطان �إلى ق�صره
أدرج �أي�ض ًا.
بعد جولته ،وما تطلب �إدراجه يف اخلطط ال�سنوية �أو اخلم�سية � َ
كان ال�سلطان يف جوالته ومازال بعد �أربع و�أربعني �سنةٍ ،
وعدد يوازيها
من اجلوالت ي�ستمع ل�شكاوى املواطنني ،من الوالة وامل�س�ؤولني الذين ميثلونه
يف كل الأر���ض العمانية عرب ح��وارات مبا�شرة ودميوقراطية مفتوحة،
وبرملان بال جدران فكان ذلك �شبيه الدميقراطية املبا�شرة حيث االنتخاب
املبا�شر والتزكية املبا�شرة ،وحيث نقد الوايل �أمامه ويف وجهه ..وال�سلطان

ال�سلطان يف مرحلة الدرا�سة
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يرى ويرتك للحوار مداه وللمنقود �أن يدافع عن نف�سه ،و�إ ّال كان موقفه
منه موقف القائل« ،لقد كرث �شاكوك وقل �شاكروك ف�إما اعتذرت ،و�إما
اعتزلت» ومل يكن على النا�س يف خياراتهم �إكراه .فال�سلطان يف جوالته
كان يعرف ما يغ�ضب النا�س وماير�ضيهم وكيف يحقق لهم املمكن من
طلباتهم وحاجاتهم ،فهم رعيته التي يحر�ص على حمايتها وحفظها طاملا
ظل هو الراعي.
مل ي�أخذ ال�سلطان ب�أ�سلوب حرق املراحل وال القفز فوق الوقائع ،وال
الهروب للأمام ؛ تخل�ص ًا من موقف �أو ازمة .بل كان ميعن النظر ويرتوى
يف القرار وكان يريد لقراره �أن يكون مدرو�س ًا وللق�ضية التي ينظر فيها �أن
تكون جاهزة مفهومة؛ ولذا كان ي�ؤمن بال�صرب والرتوي على قاعدة العمل
اجلاد وكان ي�ؤمن بالتدرج يف الإ�صالح والبناء ،وكان ي�ؤمن برتاكم العمل
والإجن��از و�أن ت�سلم الأجيال �إجنازاتها بع�ضها لبع�ض دون �إلغاء جلهد
�سابق �أو �إنكار لعمل مميز ،فالبناء يرتفع مدماكا وراء �آخر حتى يبلغ ذراه؛
كما الزرع الذي ينبت وي�ستوي على �سوقه ويطرح ثمره طيب ًا.
وحتى نفهم النه�ضة العمانية البد �أن نقر�أ �أعمال ال�سلطان من خالل
خطبه؛ لأن الكالم فيها تطابق مع العمل عرب جتربة الر�صد واملعاينة ،ولذا
ف�إننا نحاول �أن نتتبع الإجنازات منذ بداياتها من انطالقها مع البيان الأول
�إذا جاز التعبري و�إلى اليوم بعد �أكرث من �أربعة عقود ولنا يف الإجنازات
الدليل ومن التوقف عندها ال�شواهد.
و�سيكون ذلك منهجنا يف هذا الكتاب حني ن�ستنطق العمل اجلاهز يف
النه�ضة العمانية يف جماالت التعليم وال�صحة والبنية اال�سا�سية (التحتية)
ويف الإ�سكان وبناء الإن�سان ويف الثقافة والفن ويف الدبلوما�سية وال�سيا�سة
والو�ساطة والبناء االمني واال�ستثمار والتعاون الإقليمي والدويل �أو نحلل
اخلطاب ال�سلطاين الذي ظل �سج ًال ومعامل على الطريق ب�صفته يك�شف
عن العمل او يعد به.
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�س�أتتبع اخلطاب لأتتبع الإجنازات و�س�أجعل الإجنازات تتحدث عن نف�سها
حني ا�ست�شهد بقول القائد الذي �ألهم �شعبه ليقوم بها ،ولذا ف�إن مرجعية القول
لدي �ستكون اخلطاب و�إجنازاته� ،أو االجنازات و�شواهدها يف اخلطاب حتى
تكون مالمح الكتاب �أكرث ت�أ�صيال و�أكرث �شواهد و�أر�سخ يف التوثيق.
فماذا �إذن عن ال�سلطان قابو�س ؟ وماذا عن ال�سلطنة ؟ ماذا عن التو�أمة
بني القائد والكيان ال�سيا�سي ..عن الروح واجل�سد عن اجل�سم وظله ..عن
�سلطنة و�سلطان؟ م��اذا عن اجلديد واملتجدد يف م�سرية النه�ضة؟ التي
مازالت �شابة ومازالت تطرح �أكلها الطيبة بغزارة مل ي�سبق لها مثيل دون �أن
حتول الظروف ال�صعبة الإقليمية والدولية �سواء التي قامت �أو مازالت تقوم
�أو الأزمة االقت�صادية العاملية و�أعرا�ضها ،و�آثارها يف الت�أثري على الدفق
احليوي لفكرة النه�ضة وتطبيقاتها على الأر�ض �إذْ مازال القائد -وبعد �أربع
و�أربعني �سنة من م�سريته امليمونةـ يتلم�س حاجات �شعبه ،ويحققها وينذر
نف�سه وجهده ملزيد من االنت�صارات امللمو�سة يف اجلهاد الأكرب الذي اهتم
به ال�سلطان ،وهو جهاد النف�س وبناء الوطن واملواطن العماين �إذ مل ي�سجل
على القائد بعد كل هذا الزمن �أنه يقتطع �أموال �شعبه يخزنها يف اخلارج �أو
يخفيها عن �أنظار العامل �أو �أنه يرى �أن له حياة �سيعي�شها خارج وطنه �أو �أنه
ينعم بحب �أر�ض �أو هواء غري �أر�ض عمان وهوائها ،وتلك ما عك�سته الوقائع
و�صدقته ال��رواي��ات والكتب ،فال�سلطان وطني عماين بالفطرة والوراثة
والن�سب ،وه��و عماين حتى النخاع والب�شرة والثقافة واللكنة والعادات
والتقاليد وال��ذوق وامليول واالنت�ساب والإح�سا�س واالنحياز ،وهو �صاحب
امل�شروع النه�ضوي الذي عنوانه الإن�سان �أو ًال و�أخري ًا فهو الو�سيلة والغاية
والهدف من �أجل التنمية وب�سعادته تقر عني القائد املخل�ص.
الأموال ال تُهرب من ُعمان حني ترى الربان كيف يعمل و�إمنا ت�أتي �إلى
عمان �سواء كانت عمانية �أو عربية �أو �أجنبية ،لتنعم باال�ستقرار فتلد وتتوالد
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وترى كيف تنمو وتزدهر يف ظل قوانني عادلة وثابتة وم�ستقرة ،وها هي
�صفحات اال�ستثمار يف عمان تفتح وهاهي �أبرز امل�شاريع تعلن عن نف�سها وقد
تكاملت يف البنية التحتية يف الطرق واالت�صاالت واملوانىء وهاهو النفط
يعمل يف البناء العماين ب�صورة خ�صبة ،ال يعمل امتداده يف اجلوار ولدى
الغري مثل مايوفره النفط العماين من ح�صاد وفري ومن �إ�سناد للتنمية �إذْ
�أ�صبح ي�شكل  %70من التكوين االقت�صادي الوطني ،وهو �أي النفط ،له دوره
يف بناء التنمية مل ي�شل �إرادة الإنتاج والعمل وال�شراكة عند العمانيني الذين
هم جتار وفالحون و�أ�صحاب مهن وراكبو البحر ،و�إذا كانت التجارة بركة
وعم ًال يفتخر به العمانيون عرب التاريخ منذ ركبوا البحار و�أ�س�سوا “�صور”
الأول��ى لت�أتي “�صور” الثانية بالفنيقيني الذين طوعوا البحار وربطوا
ال�شرق بالغرب يف جتارة التوابل والبهارات والبخور و�أ�صناف �أخرى ف�إن
ال�سلطان و�صف نف�سه بالتاجر ؛ ليحفز العمانيني على العمل وعلى التبادل
ال�سلعي؛ لأن التجارة حتتاج �إلى االنفتاح و�إلى احلوار والتعامل مع الآخر،
وقبوله كما حتتاج �إلى الدهاء والدبلوما�سية وال�صرب ،وتراكم ر�أ�س املال
والأخذ مببد�أ الربح؛ وك�أنه انت�صار ،وجتنب اخل�سارة وك�أنها هزمية .ج�سد
ال�سلطان قابو�س كل ذلك يف تعامله مع عمان الدولة التي بناها بالنه�ضة
ومع العمانيني الذين �أذاقهم حالوة الك�سب واالنت�صار و�أبعد عنهم مرارة
الهزمية وجنبهم اخل�سارة مب�س�ؤولية �سعى �إليها ومازال ر ّبانها.
نتدرج يف اخلطاب لنتدرج يف الإجن��از ونتبع اخلطى والإجن��ازات
الداخلية العمانية والإقليمية واخلارجية؛ لندرك ما الذي حدث خالل �أقل
من ن�صف قرن من انطالقة عمان ومن حتقيق حلمها وبعث تاريخها.
�إنه الفجر اجلديد الذي ي�سطع منذ �أربع و�أربعني �سنة ومازال يحمل
الف�صول ومير بها ويرتبط بالتاريخ ويعانق اجلغرافيا ويراكم االجنازات
تلو االجنازات ،حتى غدا العماين ينت�سب لوطن واحد ولعلم واحد ويرى �أن
له يف امل�ستقبل ما يجعله يدمي االعتزاز باملا�ضي.
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المكتوب
يُقرأ من عنوانه
ولأن املكتوب يقر�أ من عنوانه ..والتغيري على قدم و�ساق فكل �شيء
يحتاج الى حتريك يف الربكة العمانية التي كانت �آ�سنة نتاج غلقها وعدم
حتريك مياهها ..فقد بد�أ ال�سلطان يغري ا�سم البالد لتكون �سلطنة عمان
بدل ( م�سقط وعمان ) ..والعلم من اللون الأحمر الباهت الى الوانه
الزاهية اجلديدة وفوقه رمز العمانيني والذي يحمل تقاليد االمة وت�شري
اليها ..وبالوانه االبي�ض واالحمر واالخ�ضر .
وكان -اي�ضا -التفت الى �ضرورة اعادة ت�سمية الريال ال�سعيدي الى
الريال العماين م�ؤمن ًا ب�أن لل�شعب ا�سم ًا يحمله من دولته ولي�س من العائلة
احلاكمة اخذ ًا بقوله تعالى }ادعوهم البائهم{ فاالبوة ال�سلطانية لي�ست
اب��وة ال��دم وامن��ا اب��وة امل�س�ؤولية والرعاية ،فال�شعب ال يخت�صر يف ا�سم
القائد �أو ا�سم عائلته وال ين�سب لعائلة وامنا لوطن ولذا ازاح ال�سلطان ا�سم
العائلة عن العملة حتى ال تندغم امل�صلحة الوطنية العامة باخلا�صة و�سماه
الريال العماين وكان له ذلك وهاهو الريال يعتز مبا ميثل وبحمله ل�صورة
ال�سلطان وا�ستناده الى اقت�صاد واعد و�سمعة طيبة..
وكان لل�سلطنة �أن اقلعت وتواتر االع�تراف بها فكان �أول املعرتفني
بريطانيا وتتابع االعرتاف من عديد دول العامل بال�سلطنة وبدات كثري من
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الدول تتعرف على ما يجري يف �سلطنة عمان من تغري ويف خ�ضم املعاناة
وحيث اجتمعت التحديات يف وجه حكم ال�سلطان اجلديد كان البد من
اخرتاق العزلة وت�سيري الوفود الى الدائرة العربية فار�سل املبعوثني الى
االردن والعراق واليمن والكويت وال�سعودية ولبنان وليبيا واملغرب واجلزائر
وم�صر وغريها من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ودعا ال�سلطان زعماء العامل وممثليهم -انذاك -لزيارة عمان واقامة
عالقات معها دون ا�ستثناء ومل يرتدد �سوى جمموعة الدول اال�شرتاكية
(االحتاد ال�سوفييتي ومن لف يف فلكه )..
وواج��ه ال�سلطان ب�صرب وثقة رف�ض اجلامعة العربية قبول طلب
انت�ساب عمان لها وا�ستمر احل�صاد الى ان اثمرت اجلهود العمانية فتواكب
االعرتاف وكان يف املقدمة بعد الدول العربية الهند وباك�ستان واليابان
وكان على ال�سلطان -الذي مل يغادر يف االيام الأولى بلده� -أن يبني
حكومة قادرة على حتمل االعباء وامل�س�ؤوليات اجل�سام بعد احلالة التي
كانت فيها االدارات ملغاة �أو مهم�شة ومرتهلة وعدمية امل�س�ؤولية .وبد�أت
االم��وال وعائدات النفط ت�سجل با�سم الدولة ال احلاكم وب��د�أت تتو�ضح
طبيعة القرو�ض املالية لل�سلطنة و�سمح للعمانيني لأول م��رة بال�سفر
وزوجاتهم للخارج واعيد النظر يف الأ�سعار وخا�صة ا�سعار الوقود وافتتحت
�أول مدر�سة لالناث ب�سعة ( ) 80بنت ًا و�أخرى للممر�ضات .وت�أجلت عملية
ت�شكيل احلكومة وت�سمية الوزراء ال�شهر حيث �سمي وزراء للداخلية وال�صحة
والرتبية والتعليم واالوقاف والعمل واالعالم وال�ش�ؤون االجتماعية.
كانت ال�صورة ��س��وداء؛ ارت�ف��اع ن�سبة املر�ضى واملعوقني واالميني
والوفيات بني املواليد الر�ضع الذي و�صلت ن�سبتها الأعلى عاملي ًا  .%80ومل
يكن �أحد من الذين يغادرون عمان ويحققون تعليم ًا عالي ًا يعود الى �أن
دعاهم ال�سلطان للعودة فعادوا وقد ا�ست�أن�سوا التغيرّ ..
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مل تكن البالد جاهزة ال يف ال�شوارع التي مازالت مرتبة وال من تغطية
الكهرباء التي كانت ن��ادرة وال حتى و�سائط النقل العمومية �أو و�سائل
االت�صال وال حتى ما يلطف حرارة ال�صيف التي كانت تتجاوز  50درجة
بال مكيفات هواء..
كانت البداية �شق طريق م�سقط �صحار وت�شييد مطار ال�سيب وميناء
مطرح اجلديد ومع نهاية العام  1971كانت (  )15مدر�سة جديدة قد
افتتحت وكذلك (  ) 6م�ست�شفيات والعديد من امل�ستو�صفات وبلغ عدد
الطالب املرتددين على الدرا�سة (  )7االف منهم اكرث من الف تلميذة.
كان على ال�سلطان �أن ي�ستنه�ض همة �شعبه و�أن ي�شرك اجلميع بعد �أن
عفا عن اجلميع يف م�سرية البناء مبا يف ذلك ابناء اجلبل يف ظفار ممن
قاوموه ف�شكل منهم فرق ًا غري نظامية انخرطت يف العمل و�صاروا �سند ًا
للجي�ش النظامي وبالتايل عزل من قاوموا ال�سلطنة وعملوا للخارج وبد�أت
�سيا�ساته الع�سكرية من الدفاع الى الهجوم وازداد عدد الذين انحازوا
من املتمردين الى العهد اجلديد يف ال�سلطنة وقد بلغ عدد الفرق امل�شكلة
(  ) 17فرقة ت�ضم  1500مقاتل يوالون نظام ال�سلطنة العام 1974م.
وقد خاطبهم ال�سلطان قابو�س -ومن ورائهم ذووهم -بالقول «فالتحقوا
يا اخوتي باخوانكم وا�شغلوا مكانكم الالئق يف خدمة حكومتنا ..ودولتنا
يف خدمتكم فهي خلريكم ول�صاحلكم ،حكومتكم تناديكم وت�سهر عليكم
وحتميكم وت�ضمن لكم حقوقكم ،اال�سالم طريقنا واحلرية غايتنا»
وهكذا كان النداء تخذي ًال ملن عار�ضوا وان�شقوا ،وا�ستمالة ملن ر�أوا يف
نهجه ال�صواب ال��ذي توا�صل حتى اليوم ،وق��د انحاز الكثريون ومنهم من
�أ�صبحوا قادة يف م�سرية النه�ضة واكبوها وحر�صوا عليها وكانوا �سند ًا لل�سلطان
مب�شرين بافكاره ومقتنعني بنهجه ومنفذين خلططه ،ومنهم ا�سماء معروفة
اخذت مواقع قيادية واخل�صت طوال حياتها ..وكان اميانها ب�سلطنة و�سلطان
اميان عمر بن اخلطاب باال�سالم ،وا�ستب�سال خالد بن الوليد يف الدفاع عنه.
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لقد وجدت ال�سلطنة يف م�صر يف زمن ال�سادات ،ويف االردن يف زمن
امللك احل�سني عون ًا و�سند ًا ..كان عون م�صر مبواقف �سيا�سية حني �سلفها
ال�سلطان قابو�س مواقف ايجابية وتفهم حركتها ودورها وحتى اتفاقياتها
يف كامب ديفيد وم�صاحلها يف التحرك بهذا االجتاه ور�أى ال�سلطان �أن
م�صر بثقلها -وهي عربية -قدمت الكثري للنظام العربي بكل مكوناته
وال يجوز ان تقاطع وان حتا�صر وتنذبل فالب ّد من احتوائها واحت�ضانها
وم�ساعدتها ولو �أن العرب مل يقاطعوها واحت�ضنوها وتفهموا موقفها حتى
بعد زيارة الرئي�س ال�سادات للقد�س وقبل ذلك وبعده لكانوا ح�سنوا �شروطها
التفاو�ضية مع ا�سرائيل وا�شعروا ا�سرائيل والغرب امل�ؤيد لها �أن لها �سند ًا
وظهري ًا ودعم ًا اليجوز االنفراد بها �أو التهوين من دورها �أو ا�ستمرار عزلها
وابتزازها .كان ال�سلطان قابو�س مبوقفه الواعي يدرك ذلك ويدرك ف�ضل
م�صر ودورها ويرى �أن ال�شعارات القومية والوطنية التي رفعت يف وجهها
ال تنقذ وال توفر البدائل وامنا جتلب ردود الفعل امل�صرية ال�سلبية التي
زادت الطني ب ّلة ،ولذا اغتنم ال�سلطان قابو�س فر�صة الهدوء بعد العا�صفة
التي قال فيها كثري من قادة العرب هجاءهم مل�صر ور�أوا �أن ي�ست�أنف دور
امل�صاحلة بالعودة الى م�صر �أو اعادة م�صر الى دورها العربي وهو ما
ذكرته م�صر له ومازالت تذكره؛ فكان �أن زار م�صر لفك عزلتها بعد رحيل
ال�سادات ويف عهد الرئي�س مبارك حني زار ال�سلطان قابو�س العقبة االردنية
والتقى امللك احل�سني الذي ان�ضم اليه يف م�سعاه وقد كان لهما ذلك.
مل يبادل ال�سلطان قابو�س ال�سيئة بال�سيئة وال النكران بالنكران بل
ظل ي�ؤمن بال�صفح والت�سامح واالحتواء واحلوار وت�صفية اخلالفات وفتح
�صفحة جديدة .فحني كان مترد ظفار ي�ستقطب ان�صار ًا وانظمة عربية
�سمت نف�سها ثورية وراحت ترفع ال�شعارات وت�صب الزيت على النار ،وكان
من بينها النظام الليبي الذي كان يقوده العقيد القذايف وخا�صة يف �سنوات
ال�سبعينيات كان العقيد احت�ضن املعار�ضة العمانية وفتح لها االثري و�سمى
لها برامج موجهة على االذاعة التي �س ّماها اذاعة الوطن العربي وقد بث

ال�سادات واحل�سني والقذايف
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منها اغاين واهازيج املعار�ضة وخطاباتها وتهجمها على ال�سلطان وال�سلطنة
وقد ار�سل عربها وعرب االثري الليبي ر�سائل وبرقيات مغر�ضة و�سيئة م�ست
العمانيني ونظامهم وا�ستعملت اقذع انواع ال�سباب التي يرب�أ بنف�سه املرء
عن ذكرها وبقيت كذلك الى ان انتهى التمرد وغاب هذا ال�صوت ..ولكن
ال�سيا�سة العمانية مل تقف نف�س املوقف ومل تدخل الى املهاترات بل قابلت
ال�سيئة باحل�سنة فحني �سقط نظام القذايف من خالل الثورة عليه العام
2011م� ،ضمن موجة ما �سمي بالربيع العربي وقتل العقيد وت�شردت عائلته
كانت عمان من خالل �سلطانها �أول من مد يد العون ومل ي�شمت ودعا بع�ض
الأ�سر الليبية مبن فيها ا�سرة عائ�شة القذايف ابنة الرئي�س معمر القذايف
الى اال�ستجارة بعمان والعي�ش يف كنفها .وهذا ما حدث -اي�ض ًا -مع بع�ض
رموز النظام الثوري اليمني اجلنوبي الذي كان يغذي مترد ظفار ويدعمه
وي�شتبك مع اجلي�ش العماين عرب احلدود فقد �أجار ال�سلطان قابو�س من
هذه الرموز من ا�ستجاروا ووفر لهم امل�أوى واالقامة �شرط عدم التدخل يف
�ش�أن اجلوار او احداث اي فعل يزعج اجلوار والعالقة به بغ�ض النظر عن
هذه العالقة..
مل ين�س ال�سلطان قابو�س االيدي التي امتدت مل�ساعدة �سلطنة عمان
اثناء حمنتها يف ال�سنوات الأولى وخا�صة االردن التي ظل ال�سلطان قابو�س
يقيم اطيب عالقة و�أميزها مع امللك الراحل احل�سني والذي كان يقر له
بالف�ضل ويقدر مواقفه اعظم تقدير وقد ورث هذه العالقة الطيبة لوريثه
امللك عبداهلل الثاين ملك االردن الذي م��ازال يق�صد عمان ،ليجد نعم
ال�صديق وال�شقيق ومن يحر�ص ويدعم وي�ؤيد وقد حتدث امللك احل�سني
عن ذلك م��رار ًا وكنّا ن�ستمع اليه يف اكرث من منا�سبة فقد كان يرى يف
عالقته مع ال�سلطان قابو�س الكثري من النفع وامل�ساندة حتى يف �أ�صعب
الأوق��ات واللحظات ،ومل تتخل عمان للحظة واح��دة عن ا�سناد املوقف
االردين والدور االردين يف الق�ضية الفل�سطينية..
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وعلى نف�س االمتداد ولنف�س االه��داف كان حر�ص ال�سلطان قابو�س
على دعم احلق الفل�سطيني ب�صفته حق ًا عاد ًال ولدوافع عديدة رغم بعد
فل�سطني عن عمان فقد ظلت عمان حري�صة على دعم الق�ضية الفل�سطينية
على كل امل�ستويات دون �شعارات �أو مزايدة �أو حتري�ض ،وظلت تتفهم
املواقف الفل�سطينية وتدعمها ،ور�أت �أن االت�صال باال�سرائيليني وحتى
فتح ممثلية لهم ،وتبادل التمثيل و�إن على م�ستويات دنيا كاملكتب التجاري
قد يفيد الفل�سطينيني الذين البد من ا�سناد حقوقهم يف املحافل الدولية
ويف العالقات الثنائية العمانية مع العديد من الدول امل�ؤثرة ،وكانت عمان
متار�س ا�سلوب املد واجلزر يف هذه العالقة التي ارتبطت جذريا مع م�صالح
الفل�سطينيني وقد قطعت هذه العالقة حني جاء نتنياهو الى ال�سلطة وانكر
احلقوق الوطنية امل�شروعة للفل�سطينيني وجمد االتفاقيات معهم وخا�صة
اتفاقيات او�سلو ،ووا�صل بناء امل�ستوطنات وتهديد االماكن املقد�سة بالهدم
وامل�صادرة كما فعلت حفريات ا�سرائيل ومازالت بامل�سجد االق�صى .وعمان
التي مل متار�س ال�شعارات ومل متنن على الفل�سطينيني دعمت كثري ًا من
م�شروعاتهم الوليدة على االر�ض الفل�سطينية املحتلة وعرب اكرث من قناة
فبنت مدار�س ورممت م�ست�شفيات وقدمت الدعم ل�شهداء االنتفا�ضة ولكثري
من املحتاجني يف املخيمات الفل�سطينية على ار���ض فل�سطني وخارجها
بايعاز من جاللة ال�سلطان قابو�س؛ الذي كان يرف�ض ان يذكر ذلك �أو يعلن
يف و�سائل االعالم وما كان يعلن كان يعلنه اولئك الذين ا�ستفادوا من هذه
امل�ساعدات �أو �شكروا لتقدميها وكذلك وفود ال�سلطان وبعثاته الدبلوما�سية
يف االردن تر�سل يف كل عام من يقدم امل�ساعدات العينية واملادية للمحتاجني
من �سكان املدن والقرى واملخيمات يف فل�سطني وخا�صة يف �شهر رم�ضان
املبارك وقد ظلت تلك �سنة حميدة متوا�صلة..
�أما موقف عمان من الق�ضية الفل�سطينية ف�سيكون لذكره موقع �آخر يف
�سيا�سات عمان اخلارجية ولعل احت�ضان عمان للق�ضية الفل�سطينية وخا�صة
يف بعدها االن�ساين جتلى يف ان يبقى �صوت عمان الى جانب احلق ولذا
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قدمت عمان للبعثة الفل�سطينية لديها مبنى ال�سفارة والدعم الذي ي�ضمن
ارتقاء التمثيل ودميومته كما ا�ستقبلت الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
يف العا�صمة م�سقط وظلت منذ اعرتافها مبنظمة التحرير الفل�سطينية
تدعم هذا احلق وتنا�صره رغم انحياز بع�ض الف�صائل الفل�سطينية داخل
املنظمة ومن خارجها �ضد املوقف العماين ومنا�صرة املتمردين يف ظفار يف
�سنوات ال�سبعينيات الأولى..
وكانت عمان حمطة لبع�ض القيادات الفل�سطينية ال�ساعية لال�ستفادة
من الو�ساطة العمانية لدى ايران كي ت�ضغط ايران على النظام ال�سوري
الدخال امل�ساعدات الى خميم الريموك الفل�سطيني املحا�صر ،وقد كانت
هذه املحاوالت تنجح يف كثري من االحيان كما �أن هذه الو�ساطة عربت
ع��ن نف�سها يف ا�ستقبال عمان لرئي�س املكتب ال�سيا�سي خالد م�شعل
والذي ن�صحته عمان ب�ضرورة اال�سراع يف اجناز امل�صاحلة الفل�سطينية
الفل�سطينية كما �سببته اخلالفات الفل�سطينية الداخلية من اذى و�ضرر بالغ
للق�ضية الفل�سطينية و�صورتها يف كل املحافل..لقد �أ�سهمت عمان بالكثري
من الدعم لفرق ريا�ضية واخ��رى ثقافية واجتماعية فل�سطينية ،وابقت
روابط ان�سانية قائمة وظلت تتفهم با�ستمرار هام�ش احلركة الفل�سطينية
وترى �ضرورة الوقوف مع ال�شعب الفل�سطيني ،وايجاد حل عادل للق�ضية
الفل�سطينية بالو�سائل ال�سلمية ولذلك باركت خطوات الفل�سطينيني يف
هذا االجتاه وطالبت بفك احل�صار عن غزة وعدم معاقبة �أهلها ودعمهم
وا�سنادهم ،بدون اهداف �سيا�سية �أو بتدخالت �أو ا�ستقطاب كما ظلت
تفعل بع�ض االطراف االقليمية والعربية ؛ ما كان له الأثر امل�سيء على وحدة
ال�شعب الفل�سطيني و�صموده وقدرته على بناء دولته امل�ستقلة ،لقد حتدث
ايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية العماين يو�سف بن علوي كثري ًا عن
مواقف ال�سلطنة من ال�صراع الفل�سطيني – اال�سرائيلي وعن ما يجب على
الفل�سطينيني �أن يفعلوه و�ضرورة �أن تظل عيونهم على وحدتهم وحترير
ار�ضهم و�شعبهم بعيد ًا عن �سيا�سات اال�ستقطاب �أو اال�ستمالة العربية وان

خالد م�شعل
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ال يركنوا ا ّال على انف�سهم و�ضرورة ان يوحدوا �صفوفهم وان يعيدوا بناء
وحدتهم وان ي�ستفيدوا من اي مبادرة دولية �أو موقف م�ساند دويل مهما
اي�ضا -ي�أتي املوقف العماين الر�سمي ال�سيا�سي منكان .ويف هذا ال�سياق
ً
الق�ضية ال�سورية والذي يرى �ضرورة عدم زج النظام العربي يف ال�ش�أن
ال�سوري الداخلي ووقف �سيا�سات اال�ستقطاب و�ضرورة وقف القتال وحقن
دماء ال�سوريني واحلفاظ على وحدة الرتاب ال�سوري وكذلك تالحم ال�شعب
ال�سوري وترك �أمر ال�سوريني يقرره ال�سوريون انف�سهم دون تدخل .وحتى
مفهوم الن�أي العماين بالنف�س والذي اخذته بع�ض االطراف العربية على
�سيا�سة ال�سلطنة بال�سلبية مل يكن كذلك؛ فعمان ن�أت بنف�سها عن التدخل
يف ال�ش�أن ال�سوري لأن هذا من �صميم مبادىء �سيا�ستها ولكنها مل تن�أى
بنف�سها عن الوقوف الى جانب ال�شطر ال�سوري يف حمنته ودعمه والوقوف
الى جانبه فقد بادرت ال�سلطنة وبتوجيه من ال�سلطان قابو�س الى تقدمي
امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني وقد كان لهذه املبادرات نتائج ايجابية يف
و�صول امل�ساعدات الطبية ويف التربع ببناء الكرفانات يف املخيم با�سم
ال�سلطنة ..وظلت عمان حتتفظ مبوقفها املحايد واملو�ضوعي وهي مل تنحز
الى هذا الطرف �أو ذلك وال ترى �أن اي��ران �شريك يف القتال يف �سوريا
ا ّال مبقدار ما ترى اطراف ًا �أخرى �شريكة حيث تتحول �سوريا الى �ساحة
�صراع دولية واملوقف العماين الوا�ضح يف هذا اجلانب ظل امتداد ًا لو�ضوح
ومو�ضوعية وحياد املوقف العماين من العراق �سواء يف حربه االولى مع
ايران �أو يف دخوله الى الكويت والى اليوم وظلت تتعامل مع العراق وتفتح
فيه �سفارة لها مل تغلقها من قبل حني تغري النظام ولعل املوقف املو�ضوعي
وغري املنحاز والذي ميثل امتداد ًا لل�سيا�سة العمانية املعتدلة وال�صريحة
واملو�ضوعية -قد جلب نقد بع�ض اطراف جمل�س التعاون اخلليجي حنيحذرت عمان من مغبة االنحياز واال�ستقطاب وانعكا�س ذلك على موقف
دول اخلليج وا�ضعافها وقد جاء هذا التحذير الذي عرب عنه وزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية العماين يف م�ؤمتر وزراء اخلارجية العربي يف الريا�ض
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يف ابريل العام 2014م ليعك�س املوقف العماين ويحذر من ا�ستمرار
االختالفات الداخلية يف املجل�س وال�سيا�سية التي ال حترتم الر�أي االخر
والتي قد جتلب التف�سح للمجل�س وزيادة االنق�سام فيه.
نعود الى �شخ�صية ال�سلطان قابو�س يف خ�ضم هذا العمل الوا�سع
واملعقد من ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية التي يقودها وتنطبع بطابع
�شخ�صيته وتقر�أ مقوالت قدمية جلورج لوي�س بيو فن ( 1707م – 1788م)
يف التحليل ال�شخ�صي واملمار�سة واالبداع حني يقول ( اال�سلوب هو االن�سان
ذاته) ونحن ن�ستطيع ان نحكم على ال�شخ�ص بالتجليات املتميزة للموهبة
الب�شرية التي يتحلى بها فالطابع ال�سريع املحفوف باملجازفة من جهة
وال�صائب واملح�سوب بدقة من جهة اخرى ر�أيناه يف �سلوك ال�سلطان يف
احلرب وال�سلم و�سرناه يف اجنازاته عرب � 44سنة من تراكمها ..لقد قدم
اوراق اعتماده كابن و ّيف لتاريخ عمان وخا�ض معركة الن�صر منذ اللحظات
الأولى ليخل�ص الوطن العماين من العدوان وااللغاء والنفوذ االجنبي الذي
عانت عمان منه طوي ًال ودفع قادتها من �ساللة ال�سلطان الكثري ال�سرتجاع
جمد االمرباطورية العمانية وهاهو يعتمد االجناز �شرعية حلكمه ليعزز
�شرعية الوراثة والعقيدة والن�سب ب�شرعية االجناز التي هي الغالبة اليوم
�أمام نظر العامل ويف عهد حقوق االن�سان واحلريات ومن هنا كانت اجنحة
ال�شرعية حتمل ال�سلطان قابو�س الى اهدافه ال ينازعه فيها �أو عليها
من�صف يف عمان �أو خارجها فال�شاب الذي خرج على والده مل�صلحة �شعبه
مل يركن الى �شرعية الوراثة وال حتى الن�سب ،وامنا اراد �أن ي�سبح بنف�سه
يف تيار التغيري وان ي�صارع املوج لينقذ �شعبه وان يكون لهذا ال�شعب خ�شبة
النجاة �أو ًال ثم مركب النجاة الى ان ي�صل به ال�شواطىء ،وقد فعل ،ويف
خ�ضم انقاذ �شعبه والت�ضحية من اجله مل يلتفت الى الذين حاربوه بعد
انت�صاره عليهم ومل ي�ضع الوقت يف ال�شماتة �أو االنتقام بل قال لهم ما قال
حممد لأهل مكة عند فتحها ( اذهبوا فانتم الطلقاء) وزاد ان قال لهم
خماطب ًا وقد احتفى بالن�صر و�سار على طريق االجنازات :ان انت�صارنا
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يتج�سد يف عودة ابنائنا الينا والى طريق احلق التي ن�سري عليها ولي�س يف
قتلهم وهزميتهم .املهم ان نك�سب القلوب ال ان نربح املعارك وال�س�ؤال هل
من قائد بعد هذا القائد ميكن ان يقول مثل هذا القول ا ّال اذا كان يحمل
ب�شرى ويعد مب�ستقبل يحمله اليه بلده وهذا ما�سرناه ونحن نرتجم ما بني
ال�سطور من خطبه وكلماته..
حني نرى هذا الكم من ال�سفارات يف اجمل املواقع على البحر يف م�سقط
وقد ارتفعت ابنيتها بانتظام ورفرفت عليها اعالم الدول العديدة وقد نه�ضت
ال�سلطنة باالبنية واخلدمات فان املرء يذهل .وباملقابل ي�ستغرب من ات�ساع
متثيل ال�سلطنة لدى دول العامل يف هذه االع��داد امل�شابهة لهذا العدد من
ال�سفارات يف عمان ونت�ساءل ونحن يف العام  2014بعد اربع واربعني �سنة بني
ما كان يف االم�س وما عليه ال�سلطنة اليوم .فاخلارجية التي يقودها ال�سلطان
قابو�س والتي يعمل فيها رجل نابه هو وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الذي
اكت�سب خربات طويلة حتى �أ�صبح مرجع ًا للكثري من ال�سفراء والقادة يف
العامل حني يلتقونه ..كانت اخلارجية العمانية انذاك العام 1970م ،م�ؤ�س�سة
�صغرية وكان موظفوها قليلون ال ميتكلون اخلربة وخا�صة يف العالقات الدولية
التي ظلت منذ اليوم الأول حمط اهتمام ال�سلطان وو�سيلته العادة انت�شار
خريطة عمان على الكرة االر�ضية لتعمق �آثار اخلريطة التي اجنحت من
قبل ..لقد ا�ستبدل ال�سلطان املوظفني االجانب و�شيوخ القبائل وعلماء الدين
وبع�ض املثقفني غري اخلرباء بطواقم كان ي�صنعها ب�صعوبة وي�ؤهلها ويدربها
من ابناء عمان وبالتدريج لتحل حمل اولئك ،وحتمل ا�سم عمان و�صورتها
وتب�شر بها لي�صل الأمر الى ان يكون لل�سلطنة هذا العدد الهائل من ال�سفراء
ممن يحملون الدكتوراة وي�شكلون عناوين بارزة يف العمل الدبلوما�سي لي�صل
ان تكون �سفري ال�سلطنة لدى الواليات املتحدة الأمريكية امر�أة وان ت�أخذ
امل��ر�أة مكانتها با�سناد حقيقي ومتكن وا�ضح يف اكرث امل�ؤ�س�سات العمانية
القيادية يف جمل�س الدولة وال�شورى ويف كل املحطات املتقدمة من العمل
ال�سيا�سي واالداري وحتى الأمني والع�سكري.
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ات�سمت ح��وارات ال�سلطان منذ اليوم الأول وحتى الأن بال�صراحة
والو�ضوح واجلر�أة حني يقلب االمر ذلك وقد كان حمط اعجاب من التقوه
منذ يومه االول يف امل�س�ؤولية فقد اعجب به ال�شيخ زايد بن �سلطان و�شاه
ايران حيث زار ال�سلطان ايران كاول دولة يزورها بعد ان ت�سلم �سلطاته
وقد اعجب به ال�شاه ور�أى فيه رمز ًا العادة االعتبار الى عمان كما اعجب
به امللك الراحل في�صل بن عبد العزيز ..ف�صراحة ال�سلطان قابو�س -كما
كتب عنها -ال ترتك جما ًال للف والدوران ،ومرونته ال�شديدة ال ت�شبهان ما
تعود عليه النا�س يف بالدنا العربية حيث الدبلوما�سية متخلفة ومتحجرة
رغم و�صفها بالعقالنية وهي اي تلك الدبلوما�سية املتحجرة ح�سب و�صف
ال�سلطان يهمها ان تبلغ اهدافها بالتحايل واملراوغة.
وا�ستطاع ال�سلطان بزياراته الأولى لكثري من البلدان ان يغري ال�صورة
وان يزيل اجلليد يف عالقات بالده معها وان يعيد النب�ض وال�سخونة لتلك
العالقات مبا يف ذلك اجلامعة العربية التي حتفظت على ع�ضوية عمان
بداية وكذلك االمم املتحدة ،وحتى اململكة العربية ال�سعودية اجلارة التي
امتنعت عن الت�صويت لع�ضوية عمان يف االمم املتحدة ؛ ما يعك�س طبيعة
العالقة مع عمان قبل زيارة ال�سلطان للريا�ض لأول مرة وهي الزيارة التي
زرعت بذور الثقة..
ال�سلطان قابو�س ومنذ ت�سلمه ل�سلطاته ظل يقول ،ان ايران لي�ست
عدوة للأمة العربية وقد واجهت هذه املقولة مقوالت عديدة و�سيا�سات
عديدة ت�صادمت معها ولكن ثبتت لأولئك الذين �أخ��ذوا بهذه املقولة
بقناعات غريهم �أو حتى قناعاتهم ان الأم��ر لي�س كذلك وانهم بحاجة
الى حوار اجلار وال�شريك يف الرتاث والديانة ،وانه مبقدار عمق احلوار
وجديته ومراعاة امل�صالح امل�شرتكة فيه مبقدار تغيري ال�صورة وهذا ما
�أثبتته الوقائع جمدد ًا حتى يف خ�ضم ال�صراعات واخلالفات واحلروب
االقليمية التي ي�ستفيد منها اع��داء املنطقة واالقليم وم��ن هنا ت�صبح
الو�ساطة العمانية لدى اي��ران من اجل اط��راف عربية واقليمية ودولية

امللك في�صل بن عبد العزيز
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ذات اهمية خا�صة ،وخا�صة تلك الو�ساطات التي انفذها ال�سلطان بزيارته
يف اب اغ�سط�س العام  2014الى اي��ران والو�ساطة العمانية بني ايران
والواليات املتحدة واخري ًا بني ايران واململكة العربية ال�سعودية ،وو�ساطات
عديدة كانت ايران وغريها �أطراف ًا فيها ..ولعل هذه الو�ساطات وو�ضوحها
و�شفافيتها -وان دارت خلف الكوالي�س واحتمت عن و�سائل االعالم -فتحت
�صفحات جديدة يف اال�ستقرار وامن االقليم واملنطقة..
لقد ات�سمت مواقف ال�سلطان و�سيا�ساته بالثبات وال�صرب وتراكم
اخلربة ومل تنقلب عمان على �سيا�ساتها حتى وان مل ت�ؤت تلك ال�سيا�سات
�أكلها او وجهت مبوجات النقد ويف هذا ال�سياق على �سبيل املثال يقول وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية يو�سف بن علوي م�ست�شهد ًاْ � ،أن املوقف العماين
من ال�صراع الداخلي يف �سوريا مل يتغري منذ اليوم الأول وثبت االن �صحته
حني احلاجة الى امل�صاحلة واحلل ال�سيا�سي يف �سوريا وقد ربط الوزير
كالمه هذا بقوله ،حتى يف العملية ال�سلمية يف ال�صراع العربي اال�سرائيلي
مل يتغري موقفنا من دعم العملية ال�سلمية قبل كامب ديفيد وبعدها .كان
هناك من يعار�ض ومن غري موقفه .لكننا وا�صلنا موقفنا بثبات الى ان �شهد
اجلميع م�ؤمتر مدريد فوجدناهم وقد �سبقوا..وباملوازاة مل يتغري موقف
ال�سلطنة من م�صر حتى بعد قتل ال�سادات ورحيله وما قام من عالقات
حميمية بينه وبني ال�سلطان وال تغريت عالقات �سلطنة عمان مع ايران
حتى بعد رحيل ال�شاه وقيام الثورة االيرانية وقدوم اخلميني .فالعالقات
مع ال�سلطنة ال حتكمها امل�شاعر ال�شخ�صية وال امل�صالح ال�ضيقة بل تبقى
تتماثل مع امل�صلحة العامة وكل ما هو ثابت ومفيد وهذا ما ان�سحب اي�ض ًا
يف التعامل ما بني ال�سلطنة والهند اذ ال ت�ؤثر الفوارق الدينية واملذهبية
والعرقية واالختالف الثقايف على عمق هذه العالقات ومتيزها .وحتى مع
العراق منذ زمن �صدام الى ما يعد حكمه والى اليوم ومل ت�شهد انقطاع ًا
ومل تغلق ال�سفارة �أو ين�سحب ال�سفري ا ّال ما كان من فرتات ا�ضطرب فيها
االمن وهذه امل�سطرة من التعامل تتم مع كل الدول العربية والعاملية فروح

�شاه ايران حممد ر�ضا بهلوي
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ال�سلطان وتوجهاته وثقافته ذات طابع ح�ضاري ان�ساين غري تع�صبي
يحتفي باحل�ضارة الب�شرية يف كل جتلياتها ويعظم منها اال�سمى وهو
من املو�سيقى التي تعتلي اللغات وي�سموعليها وتعرب احلدود وال تتوقف..
� ّإن ال�سيا�سة العمانية يف ان�سيابها ومرونتها �أ�شبه باملقطوعة املو�سيقية
العاملية التي ترتك اال�ستمتاع بها ي�شمل الوانا خمتلفة من الثقافات وحتى
يف خ�ضم تبدل االنظمة القريبة من �سلطنة عمان وامل�ؤثرة عليها كالنظام
يف العراق �أو يف ايران االكرث ت�أثري ًا فان ال�سلطان ال يلبث ان يعيد التفكري
يف مو�ضعة هذه العالقة واعادة متكينها ولي�س قطعها �أو ال�ضغط بها �أو
من خاللها واعادة ت�أهيلها ب�سرعة لتكون فاعلة ،وهذا ما اثبتته عالقات
ال�سلطنة مع ايران حتى بعد رحيل ال�شاه فقد قامت الو�ساطة العمانية لدى
ايران زمن الرئي�س االمريكي كارتر لالفراج عن الدبلوما�سيني االمريكيني
الذين وقعوا رهائن يف طهران ولكن تلك الو�ساطة مل تنجح فكانت العملية
اليائ�سة الع�سكرية التي ف�شلت يف انقاذهم ويف العام 1987م ،كان ال�سلطان
قابو�س اقرتح اجراء مفاو�ضات يف م�سقط بني �صدام ح�سني وها�شمي
قوي عليه من اطراف خمتلفة ا ّال ان
رف�سنجاين ومل يتم اللقاء لوقوع �شغب ّ
جهود ال�سلطان فتحت كوة يف اجلدار و�ساعدت على اال�سراع يف الو�صول
الى هدفه يف احلرب التي ا�ستمرت ثماين �سنوات وذلك بعد اقل من �سنة
من املجادلة العمانية.
وكانت ن�صائح ال�سلطان قابو�س لدول اخلليج كافة ان تخفف عداءها
الي��ران وان تخفف من دعمها للعراق مل تلق اذن� ًا �صاغية فا�ستدار من
دعمته ليحقق احتالل الكويت وعندها ادركت ان �سيا�ساتها تتخبط حني
كان البديل هو يف اال�ستعانة بقوات اجنبية ملعاقبة النظام العراقي وهذه
اال�ستعانة ورفع االعالم االجنبية على ال�سفن العربية ا�ستفزت ال�سلطان
قابو�س ،ال��ذي ح��ذر من ذل��ك ول��و ا�ستجابت انظمة اخلليج ملا اقرتحه
ال�سلطان عليها بداية ملا و�صلت الأمور الى ما و�صلت اليه فقد اثبتت الوقائع
ان �سيا�سة �سلطنة عمان ومهند�سها ال�سلطان قابو�س كانت عملية وواقعية

الرئي�س االمريكي جيمي كارتر
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ور�شيدة واك�ثر ثباتا ونفعا من االختباء وراء ال�شعارات والت�سميات
الف�ضفا�ضة التي ال ت�صمد ،والتي مل حتم االمن الوطني وال اال�ستقالل
الذاتي �أو ال�سياق الوطنية لتلك الدول التي امعنت يف منا�صرة طرف
�ضد �آخر.
�أما ق�صة التعاون العربي اخلليجي على م�ستوى االقليم فلها �ش�أن �آخر
ورواية �أخرى فقد اطلق ال�سلطان الفكرة التي مل تخرج كما اراد ولكنه ظل
مي�سك بجوهرها ويحر�ص على ان تفرز ثمرة الدفاع عن املنطقة املعنية
باملجل�س وم�صالح �أهلها..
وهذه الرواية كما ي�أتي..
كان طبيخ دول اخلليج الذي و�ضعته على النار مبكر ًا منذ ت�أ�سي�س
املجل�س مل ين�ضج الى ان كان اللقاء يف م�سقط وقد كنت ح�ضرته كرئي�س
حترير �صحيفة يومية اردنية لأغطي وقائعه ..كان فندق الب�ستان الذي
اق��ام فيه الر�ؤ�ساء وامل�ل��وك اجن��ز لتوه وك��ان فخم ًا ج��د ًا مبقايي�س تلك
اللحظة من العام 1985م .كان ال�سلطان قابو�س يومها ويف كلمته التي
حملتها وعلقت عليها اعرب اجلملة اخلليجية ونبه من املخاطر التي تواجه
اخلليج و�ضرورة اال�ستعداد ل�صدها وكانت له يومها ر�ؤية ا�ست�شرافية مل
يدركها الكثريون ،فقد كان الوقت مبكر ًا لتنب�ؤ الكثريون من القادة على ما
�سيحدث بعد انتهاء احلرب العراقية االيرانية التي انعقد االجتماع يف ظلها
وان هذه احلرب �ستلد اخرى ،وان �ضرب ايران مب�ساعدة الغرب للعراق
�سيتحول الى �ضرب العراق عن طريق الغرب مبا�شرة واال�ستعانة بالعرب
انف�سهم الذين �ساعدوا النظام العراقي يف �ضرب ايران .كان ال�سلطان
قابو�س ا�ضفى على حوارات املجل�س وقراراته ال�سابقة بعد ًا ا�صي ًال وهو
دوره االمني والع�سكري امل�ستقبلي ليكون قادر ًا على الدفاع عن دول اخلليج
وم�صاحلها ولكن املماطلة اثبتت العجز الالحق الذي حتدث عنه االمري
خالد بن �سلطان قائد القوات امل�شرتكة للحلفاء العام 1991م ،يف مذكراته
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حني قال« :علمتنا االزمة ان الدفاعات اخلليجية بال�شكل الذي كانت عليه
العام 1990م ،كانت غري كافية ملواجهة �صدام ح�سني ،ومل تكن قوات درع
اجلزيرة قوية بالقدر الذي ميكنها من ردع العراق �أو الت�صدي له مبفردها»؛
من هنا ت�أتي اهمية اعادة النظر يف الرتتيبات الدفاعية اجلماعية.
وهذا القول املت�أخر كان دعا الى م�ضمونه ال�سلطان قابو�س قبل ان
يتحول العراق من حليف لدول املجل�س يف حربه مع اي��ران الى عدو لها
بانق�ضا�ضه على الكويت ..ولكن مل ي�سمع �أحد حتذيرات ال�سلطان ومل
ي�ؤخذ بر�ؤيته وقتها..
ومع كل الذي حدث بهزمية العراق وح�صاره وبدء العقوبات على �شعبه
كانت �سلطنة عمان -بتوجيه من ال�سلطان قابو�س� -أول من دعا الى فك
احل�صار الأعمى عن العراق ورفع العقوبات عنه النها ت�صيب �شعبه ولي�س
حاكمه .وقد عمل ال�سلطان على نزع فتيل الكراهية من دول املجل�س ازاء
العراق حتى ال تتفاقم امل�شكلة ،وحني ر�أى اع�ضاء املجل�س النتائج انتخبوا
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد رئي�سا للجنة العليا ل�ش�ؤون �أمن اخلليج يف اطار
بناء القوات امل�شرتكة؛ اعرتاف ًا منهم ب�صواب ر�ؤيته العام 1987م ،يف دورة
م�سقط اخلليجية...
وع��ي ال�سلطان قابو�س وم��رون��ة �سيا�سته الرباجماتية وح�صادها
املرتاكم كان دائم ًا حمط االعجاب فهذا القائد �أبعد �سيا�ساته ودبلوما�سية
نظامه عن االيدولوجيا والت�صلب وابقاء العدو عدو ًا بل مار�س االحتواء
وح��دد �أه��داف ال�سيا�سة اخلارجية العمانية يف معاملها الرئي�سة والتي
مازالت قائمة حتى االن..
لقد كنت اح��اول فهم ًا اعمق لل�سيا�سة اخلارجية العمانية فكانت
االجابة العمانية ان ال�سلطان قابو�س بن �سعيد هو م�ؤ�س�س هذه املدر�سة
اجلديدة يف العالقات الدولية املعا�صرة ،وهي مبنية على مبد�أ يرى ان
العامل ي�سري باجتاه التعاون املتعدد االط��راف وان احل��دود واالط��ارات
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التقليدية يف طريقها للزوال وهذا ما اكده ال�سلطان يف حديثه ملجلة ميدل
اي�ست 1995م� ،شهر ت�شرين الثاين «ان العامل يت�ضاءل وينكم�ش وانا
واثق ان جميع البلدان يجب ان ت�سري وفق هذه القاعدة وحتاول ان تفهم
بع�ضها البع�ض وتتعاون فيما بينها ..وقد الحظت يف ال�سنوات االخرية
( والقول لل�سلطان ) بوادر تدل على ان النزاعات بني الدول �صارت تع ّد من
احلماقات املطبقة وان اخلالفات بني البلدان يجب ان حتل باملفاو�ضات
ولي�س بالعنف»..
وهكذا ظل ال�سلطان -وعرب � 44سنة -ي�ؤمن دائم ًا ان احلوار هو املدخل
احلقيقي ل�ضمان امل�صالح وهذه الر�ؤية ت�صدق االن اكرث من اي وقت م�ضى،
حني مل يكن يراها ا ّال قائد بعمق ر�ؤية ال�سلطان ..ويف هذا ال�سياق كان
العامل املتقدم واملتح�ضر -والذي كان يقر�أ ر�ؤية ال�سلطان ويقدرها-بادر
الى تكرميه بجائزة ال�سالم التي منحت له العام 1998م ،جرى التعبري
فيها وعن طريقها مل�ساهمته العظيمة يف املمار�سات ال�سيا�سية املعا�صرة
ودوره يف احالل ال�سالم واال�ستقرار يف اكرث مناطق العامل ا�ضطراب ًا.
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سلطان وسلطنة
بناء م�ؤ�س�سات الدولة
كان على ال�سلطان قابو�س -منذ اللحظة الأولى لتوليه ال�سلطة� -أن
يبني �أداة التغيري وهي احلكومة �أو الذراع التنفيذي و�أن يذلل كل ال�صعوبات
الطبيعية ،والطارئة يف وجه خياراته ،مل يكن �سه ًال بناء هذا اجلهاز
وتنظيمه لعوامل ذاتية �أبرزها غياب الكفاءات التي كان �أكرثها مهاجر ًا
و�أي�ض ًا غياب اخلربة وفقدان عمان النا�شئة حديث ًا على يده �إلى هياكل
م�ؤ�س�ساتية ؛ ولذلك كان عليه �أن يعمد �إلى املتوافر و�أن ي�ستعني باملمكن
و�أن ي�ستقطب الذين هاجروا و�أن يدرب الذين ميكنه �أن يجذبهم للعمل
معه .لقد وجد �أن اجلهاز الذي كان قائم ًا من عهد والده ال ي�صلح وهو
ال�سبب يف التعطيل وي�شكل العائق الأ�سا�س وكانت ال�سلطنة تعتمد ع�شية
تويل ال�سلطان �صالحياته على ( ) 1750موظف ًا فقط ومل يجد بد�أ من
�أن يتولى جمل�س ا�ست�شاري م�ؤقت من �شخ�صيات يثق بها ال�سلطان وكان
خيار ت�شكيل املجل�س الأعلى لتخطيط التنمية االقت�صادية ي�سد فراغ ًا �إ ّال
�أنه مل يدم طوي ًال .كانت عينا ال�سلطان قابو�س على �إ�شراك �شعبه و�إ ّال ما
قيمة التطور والتنمية والبناء �إن مل تكن من �أجل الإن�سان العماين و�إن مل
يكن الإن�سان العماين �شريكا فيها ،ومع �أنه ر�أى � ّأن البنى التقليدية املوروثة
ت�شكل عائق ًا ا ّال �أنه كان يدرك �أنه ال يجب يف هذه املرحلة تدمري البنى
القبلية �أو تفكيكها ب�سرعة طاملا مل يتوافر البديل الكايف ولذا وعد امل�شايخ
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�أن الدولة �سوف ت�ساعدهم ،مع ادراكه �أنه البد من االعتماد على النظام
امللكي ال�سلطاين وتطويره وتعزيزه كم�ؤ�س�سة �سيا�سية وجعله غني ًا ومرن ًا لأنه
هو الذي ي�ستطيع �أن ي�ضمن �سالمة عمان وقدرتها على مواجهة التحديات؛
و�إ ّال ملا كان هناك مربر لعزل والده �سعيد بن تيمور .ولذا جند كيف بد�أ
البناء مدماك ًا فوق الآخ��ر وحجر ًا �إل��ى جانب االخ��ر حتى اعتلى البناء
ومازال خالل �أربعة عقود ونيف بنيت فيه م�ؤ�س�سات الدولة كافة و�سلطاتها
التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية ،فكان النظام اال�سا�سي للدولة وكانت
احلكومة وكانت البدايات مع امل�شاركة ال�شعبية وتطور العمل الدميقراطي
واعتماد االنتخاب لل�سلطة الت�شريعية ،جمل�س ال�شورى والبلديات وبد�أت
خطوات الإ�صالح تتوالى على �أكرث من م�ستوى و�صعيد.
لقد اعتمد ال�سلطان قابو�س خم�سة م�سارات مرتابطة لتحقيق الوحدة
الوطنية و�إجناز ال�سالم االجتماعي واكبت بناء م�ؤ�س�سات الدولة.

يف امل�سار االول
كان �أنهى خماطر االنق�سام م�ستعيد ًا الوحدة ال�سيا�سية والإقليمية
لعمان ،وح ّولها �إلى وطن لكل العمانيني ووفر ُمناخات امل�صاحلة الداخلية
وت�صفية �آث��ار ال�صراع و�أع��اد جمع �شمل العائالت ودع��ا الذين غ��ادروا
�سواء كانوا معار�ضني �أو باحثني عن الرزق �أو خائفني مما كان حدث �إلى
العودة واالنخراط يف احلياة العامة وامل�شاركة ،حتى يف قيادة امل�سرية
و�أف�سح املجال للكثري من �أن يحققوا طموحاتهم ،و�أن يقنعوا غريهم
ب�صواب امل�سرية ومد يد العون ملواطنيه منذ اللحظة الأولى فخف�ض �أ�سعار
املحروقات ،ووفر لل�شباب �إمكانية �إيجاد فر�ص عمل لهم و�أ�شعرهم �أن هذا
الوطن لهم وعليهم �أن ي�ضحوا من �أجله ،و�أن يتحملوا بداية يف �سبيل �إعادة
بنائه واحلفاظ على جمده.
�أما امل�سار الثاين ففيه تو�سيع وتطوير اجلهاز الإداري للدولة وحتويله
�إلى �أداة للدمج االجتماعي والتما�سك الوطني ،لأن احلكومة يف النهاية
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هي جهاز اداري تنفيذي ،ولأن الدولة حتتاج �إلى عمود فقري وهو احلكومة
ليتمكن اجل�سد من احلركة.
�أما يف امل�سار الثالث فهو رغبته يف �إنقاذ عمان وبنائها فا�ستوعب داخل
اجلهاز الإداري خمتلف القوى والعنا�صر والفئات واملكونات االجتماعية
العمانية وظل وهو يبني يحر�ص على دحر النفوذ القبلي بالتدريج ليحل
حمل ذلك عقلية وطنية جديدة ت�ؤمن بالوالء للوطن وامل�ؤ�س�سة ،وت�سند
الدولة وتنتمي �إليها ولي�س لأي انتماءات فرعية �أو جانبية.
ويف امل�سار ال��راب��ع عمل على توظيف ال�سيا�سة اخلارجية خلدمة
الأهداف الداخلية يف التنمية واال�ستقرار.
ويف امل�سار اخلام�س ر�أى �ضرورة امل�شاركة من جانب املواطنني يف
�إدارة البالد وهذه امل�شاركة يجب �أن تقوم من خالل امل�ؤ�س�سات وبنائها ومن
خالل تطور امل�شاركة ب�أ�سلوب دميقراطي متدرج وهذا التدرج املح�سوب
�أراد ال�سلطان قابو�س �أن يتم الت�أكد فيه من كل خطوة جرى قطعها حتى ال
يقع النكو�ص �أو العودة �إلى الوراء فال ي�أتي �أي تطور على �شكل حرق مراحل
�أو قفزات يف ف��راغ �أو ه��روب �إل��ى الأم��ام حتى ال تقع الأخ�ط��اء ،ويجري
اال�ستقواء على التغيري وتف�شل الدعوة �إليه.
ولذلك جاء التطور الدميقراطي مو�ضوعي ًا ومتزن ًا وحم�سوب ًا ،وجرى
تق�سيمه �إلى مراحل ميكن ر�صدها :

مراحل التطور الدميقراطي
االولى  :وهذه املرحلة بد�أت يف العام 1991م ،وكان الناخبون فيها
يتمثلون فقط يف جمموعة خمتارة من ( ال�شيوخ والأعيان والوجهاء ) يف
كل والية يقومون برت�شيح ثالثة �أ�سماء �سواء بالرتا�ضي فيما بني احل�ضور
جلل�سة الرت�شيح �أو من بني احلا�صلني على �أعلى اال�صوات يف حالة غياب
الرتا�ضي حول الأ�سماء املطروحة وكانت اخلطوة التالية هي اختيار حكومي
لأحدهم ليكون ع�ضو ًا يف املجل�س.

«وه��ا ه��ي ُع��م��ان حتقق من
االجنازات ال�شاخمة ما يربر ا�صالتها
وي�ؤكد مزاياها النادرة وخ�صائ�صها
اجلليلة»

1990/1/23
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الثانية  :وهذه املرحلة من البناء الدميقراطي جاءت العام 1994م
وقد حققت نظاما للرت�شيح يفر�ض �أن يقوم الناخبون ( ال�شيوخ والوجهاء
والأع�ي��ان واملثقفون والتجار) برت�شيح ع�ضوين فقط لكل من الواليات
املطلوب متثيلها بع�ضو واحد وهو ما يعني ت�ضييق �سلطة احلكومة يف االختيار
وباملقابل تو�سيع حق املواطن يف حتديد مر�شحيه ب�شخ�صني وبنف�س املعيار
كان التعامل مع اختيار ممثلي الواليات التي يتم متثيلها بع�ضوين والتي
يزيد �سكانها عن ( � )30ألف ن�سمة حيث تختار الهيئة االنتخابية يف كل
من هذه الواليات �أربعة ا�شخا�ص ترجح احلكومة اثنني من بينهم ما يعني
املنا�صفة ،وقد �شهدت هذه املرحلة تغري ًا هام ًا وهو ال�سماح للمر�أة -ولأول
مرة يف ال�سلطنة وحتى دول جمل�س التعاون اخلليجي بامل�شاركة -يف ت�سمية
املر�شحني لع�ضوية املجل�س وكذلك حقها يف طرح نف�سها كمر�شحة لتكون
ع�ضو ًا يف املجل�س ،لكن ذلك كان قا�صر ًا فقط على نطاق الواليات ال�ست
ملحافظة م�سقط العا�صمة وجنحت حينها بالفوز مبقعدين..
الثالثة  :فقد ب��د�أت يف �صيف العام 1997م حيث �أطلق حق املر�أة
يف امل�شاركة بعميلتي الرت�شيح والرت�شح يف كافة الواليات العمانية ومل تعد
حم�صورة داخل واليات حمافظة م�سقط وحدها مع حدود تغري �آخر ا�ضايف
يتعلق مبن لهم حق الت�صويت حيث تو�سعت قاعدة الناخبني وكان جمموع
الناخبني املفرت�ض �أنهم يدلون ب�أ�صواتهم �آنذاك وفق هذه القاعدة ( )51
�ألف مواطن ومواطنة ،وقد �أ�سفرت هذه املرحلة عن فوز امر�أتني �ضمن
حدود حمافظة م�سقط �أي�ض ًا وذلك من بني  27مر�شحة..
الرابعة  :فقد بد�أت العام 2000م وقد �سجلت متغري ًا �إ�ضافي ًا متثل يف
املزيد من تو�سيع قاعدة امل�شاركني يف عملية الرت�شيحات –الناخبني– الى
 175الف مواطن ومواطنة وهو العدد الذي كان ي�شكل حينها ن�سبة %25
تقريب ًا من بني العمانيني الذين تبلغ �أعمارهم  20عام ًا فما فوق.

«�إن�شاء املجل�س اال�ست�شاري
جتربة مميزة نابعة من �صميم واقعنا
العماين» .

خطاب جاللته يف العيد
الوطني الع�شرين
1990/11/18
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وهذا يعني تو�سيع دائرة امل�شاركة �إلى ثالثة �أمثالها مما كان مقرر ًا يف
الفرتة الثالثة ،وقد �شهدت هذه املرحلة �أي�ض ًا الغاء التدخل احلكومي متام ًا
�أي �إلغاء �أي ح�صة �أو « كوتا» حكومية وهو ما كان ي�سمى “ ت�سمية �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى من بني الفائزين باملواقع الأربعة املتقدمة يف الواليات التي
يزيد عدد �سكانها عن ( � )30ألف ن�سمة املطلوب متثيلها بع�ضوين ومن
بني الفائزين االثنني يف الواليات التي يقل عدد �سكانها عن هذا الرقم
واملطلوب متثيلها بع�ضو واحد.
اخلام�سة  :وقد �شهدت تطور ًا هام ًا على م�سار الدميقراطية امل�ؤ�س�سية
يف ال�سلطنة حيث جرت انتخابات  2003/10/2م ،يف ظل �إط�لاق حق
امل�شاركة االنتخابية ليكون جلميع املواطنني ممن بلغوا � 21سنة دون
حتديد ن�سبة معينة من �أبناء كل والية على النحو الذي متت على �أ�سا�سه
االنتخابات يف الفرتات ال�سابقة .كما مت رفع م�ستوى الإ�شراف الق�ضائي
حيث تقرر �أن ت�ضم اللجنة الرئي�سة ب�صفتها القائمة على �إجراءات العملية
االنتخابية كال من وكيل وزارة العدل واثنني من نواب رئي�س املحكمة العليا
وفتح املجال كام ًال �أمام املر�أة للم�شاركة يف العملية االنتخابية دون التقييد
بن�سبة معينة؛ تقدير ًا لدورها الأ�سا�س البارز يف البناء والنهو�ض باملجتمع
كما حملت هذه املرحلة �إ�ضافة نوعية متثل يف ال�سماح لأي مر�شح القيام
بالدعاية االنتخابية من تاريخ �إعالن القوائم النهائية للمرت�شحني وت�ستمر
لليوم ال�سابق مبا�شرة لليوم املحدد لإج��راء االنتخابات ،و�شهدت تلك
الفرتة اي�ض ًا متغري ًا اخر متثل يف جواز ت�شكيل جلان انتخابية يف بع�ض
�سفارات ال�سلطنة متار�س نف�س املهام لدى جلنة االنتخابات والفرز.
ال�ساد�سة :وقد جرت يف 2007/10/27م حني توجه � 388ألف ًا و 672
ناخب ًا وناخبة من بينهم � 155ألف ًا و  30ناخبة �إلى (  )102مركز اقرتاع يف
(  )61والية عمانية الختيار ممثليهم وقد امتدت هذه املرحلة �إلى �أكتوبر
من العام 2011م ،حيث �شهدت ال�سلطنة انتخابات الفرتة ال�سابعة والتي
ت�ستمر حتى اكتوبر العام 2015م ،وقد �شهد املجل�س يف الفرتة ال�سابعة
العديد من املتغريات ا�ستهدفت نقل التجربة العمانية خطوات للأمام

52

أمة وقائد

من �أجل تكامل العمل الربملاين وتعزيز دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ويف هذه
املرحلة تطورت افاق ال�شراكة بني املجل�س وبني احلكومة يف كل ما يهم
الوطن ويدعم م�سرية التنمية الوطنية.
وقد كانت الإ�ضافة النوعية لهذه املرحلة ممثلة يف انتخاب املجل�س
رئي�سا له من بني �أع�ضائه وهذه �أول ممار�سة فعلية لل�صالحيات اجلديدة،
وهي املرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئي�س املجل�س من بني �أع�ضائه وكان
جمل�س ال�شورى خالل انعقاد فرتته 2013 – 2012م ،والتي تنتهي العام
2015م ،قد و�سع ن�شاطاته داخلي ًا بعقد جل�سات ملناق�شة الوزراء حول خطط
وزرائهم وا�ستجوابهم عليها واعتماد الالئحة الداخلية ،وبهذا التطور الذي
بد�أ العام 1991م ،ومازال م�ستمر ًا حتى اليوم من العام 2014م ،فان ما
�أر�ساه ال�سلطان قابو�س من �إجناز يف هذا املجال مكن من قيام حوار وتعاون
بني جمل�س الوزراء وجمل�س عمان ،وكل ذلك ي�ستهدف خدمة العمل الوطني
ودفع عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية واالرتقاء بالإن�سان العماين.
�إن ما �أجنز من تدرج دميقراطي يف بناء امل�ؤ�س�سة الت�شريعية واكب
التقدم يف جمال ال�سلطات االخ��رى ،ولعل �أميز ما تو�صف به التجربة
العمانية يف ر�أيي هي �أنها متدرجة واعية تخترب نف�سها بني احلني والآخر
وت�ستلهم بناءها من وعي وعادات وتقاليد وتطلعات و�آمال ال�شعب العماين
ومن ر�ؤية قائده الثابتة واخلبرية واملواكبة ،كما �أن هذه التجربة تعتمد على
قدراتها وخ�صو�صيتها وال ت�ستعري ال�شعارات �أو ت�ستهدف �صناعة خطابني
واحد خارجي لت�سويق العملية و�آخ��ر داخلي للمواطنني و�إمن��ا تريد هذه
التجربة الدميقراطية العمانية يف تكاملها �أن ت�شكل رافعة حقيقية للأمن
الوطني ولال�ستقرار وبناء التنمية امل�ستدامة وحت�سني �أو�ضاع املواطنني..
ولنا �أن نالحظ كيف حفرت التجربة الدميقراطية العمانية طريقها عميق ًا
وبالتدرج خالف جتارب �أخ��رى يف منطقة اخلليج ويف الإقليم �أ�صابها ال�شطط
وواجهت انق�سامات وتعاملت مع وقائع نظرية �أو ت�شابكت فاختلطت �صالحيات
ال�سلطات ،ووقع اخللط فيها؛ ما �سبب اال�ستقواء وتغول �سلطة على اخرى..
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مرحلة املجال�س البلدية
�إن الإ�ضافة النوعية يف التجربة الدميقراطية العمانية هي انتخابات
املجال�س البلدية والتي جرت يف �أكتوبر العام 2011م ،وقد �أتيح يل �أن
اح�ضر جمرياتها و�أن �أراقب و�أن �أغطي وقائعها ،و�أن �أنقل ال�صورة احل ّية
والنا�ضجة لها رغم �أنها جتربة �أولى لالنتخابات البلدية يف عمان ومع
ذلك ولدت هذه االنتخابات وحققت �أهدافها؛ كما لو �أن ال�سلطنة تعي�ش
هذه االنتخابات ل�سنوات طويلة.
لقد �أ�سهم تد�شني املجال�س البلدية املنتخبة يف بعث حقيقي لنواة
املجتمع املدين العماين وتو�سعته واعتبار االنتخابات البلدية عنوان ًا ا�سا�س ًا
من عناوينه ،وهذه املرحلة التي عربت التجربة العمانية ب�سال�سة جرى
التخطيط لها فجاءت يف زمنها للتتواكب مع التطورات امللمو�سة على
الدميقراطية العمانية عن طريق �صندوق االقرتاع حيث انتخابات جمل�س
ال�شورى للفرتة ال�سابعة مازالت فرتتها م�ستمرة حتى 2015م ،وهي حتمل
للعمانيني م�شاركة �أو�سع و�أ�شمل ومتكنهم من امل�شاركة يف بناء م�سرية
وطنهم خلف قائد م�سريتهم ال�سلطان قابو�س ،لقد ج��رت انتخابات
املجال�س البلدية يف 2012/2/22م ،الختيار (  )192ع�ضو ًا يف حمافظات
ال�سلطنة الإح��دى ع�شرة وقد بلغت ن�سبة امل�شاركة يف هذه االنتخابات
 % 50.3وهي  % 61.3للذكور و  % 38.7للن�ساء ،وقد ر�أينا الت�صويت
بالنظام الآيل كما مت بث نتائج الفوز فيها عن طريق ال�شبكة العاملية
للمعلومات ؛ ما مكن املراقبني من متابعتها �أو ًال ب�أول ،وكانت املر�أة العمانية
�أي�ض ًا  -ت�صدرت املتناف�سني وا�ستطاعت �أربع ن�ساء الفوز بع�ضوية املجال�سالبلدية وللمجال�س البلدية يف عمان �صالحيات وا�سعة ومتجددة ومت�سعة
وذات طبيعة ا�ست�شارية وتنفيذية.

«قررنا ان�شاء جمل�س لل�شورى
متثل فيه جميع والي��ات ال�سلطنة
دون ان يكون للحكومة اع�ضاء يف
هذا املجل�س وامنا تكون الع�ضوية
بالكامل ملمثلي الواليات» .

1990/11/18
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�شخ�صية ال�سلطان وال�شخ�صية العمانية
كالهما ت�أثر بالآخر
عرفت ال�شخ�صية العمانية على مر التاريخ بالت�سامح والطيبة
و�إذا كان الأف��راد ي�شكلون �أخالقهم العامة من جمتمعهم ف��إن املجتمع
ٍ
م�شهود لها قد
العماين ب�صيغته احلالية الوارثة لتاريخ جميد وح�ضارة
�أعطى العمانيني كثري ًا من وعيهم على واقعهم وحميطهم و�شكل الكثري
من �سلوكياتهم و�أ�ساليب تعاملهم .ذلك التاريخ الذي حمل عبق اال�سالم
واعتدال دعوته كما حمل ح�ضارة جماهدة ومكافحة وبانية اتقنت التجارة
وكانت رائدة فيها.
يف العقل اجلمعي لغري العمانيني �أن العمانيني يتميزون عن �سواهم
حتى من �أهل اخلليج وان لهم �صفات متكنهم �أن مي ّيزوا بها وهي ال�صدق
والو�ضوح والب�ساطة وال�صراحة والإخال�ص يف العمل واالعتدال وعدم
التطرف بل والتح�صن من التطرف.
لقد �أثرت يف هذه ال�شخ�صية عوامل عدة منها تاريخية �إذ انت�سبت
ال�شخ�صية العمانية يف املا�ضي الى �أجماد االمرباطورية العمانية وحتملت
م�س�ؤوليات الدفاع عن وطنها وترابها يف مواجهة حتديات كبرية جاءت من
الرب واخرى من البحر الذي ظل ي�شكل التحدي الأكرب �سواء من املحيط
الهندي �أو بحر العرب واخلليج وحيث م�ضيق هرمز �أي�ض ًا وهناك حتدي
اجلغرافيا الكامن يف واجهات بحرية وا�سعة و�صحراء ممتدة عازلة وجبال
وع��رة ومرتفعة وجدباء �شكلت ق�سوة حتتاج �إل��ى تكيف و�إرادة و�إ�صرار
ملوا�صلة العي�ش فيها.
ت�أثرت ال�شخ�صية العمانية بالإ�سالم الذي �أن�صفها حني انت�صرت له فكانت
�أول من �آمن و�صدق وانتمى واختارت الو�سطية حني اختارت « الإبا�ضية» بنقائها
واعتدالها ور�ؤيتها الوا�سعة و�صفاء �سريرتها وحر�صها واميانها بالب�شرية واالخاء
والت�سامح والتعاون واالعرتاف باالخر والتعامل معه..

ن�ص ر�سالة الر�سول ( �ص) لأهل ُعمان
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فكان هذا املزيج املميز لل�شخ�صية العمانية ما�ضي ًا وحا�ضر ًا وقدرتها
على التما�سك واالجماع وقبول ال��ر�أي ال�صائب وم��واالة الإم��ام و�إطاعته
واالق�تراب منه واحرتامه وهو الذي ال مي ّيز نف�سه عن اتباعه وال يجعل
بينهم وبينه حجاب ًا..
ركبت ال�شخ�صية العمانية البحر وبنت موانئ عليه منذ فجر التاريخ
و�أ�س�ست على �شواطئه املدن وقد �سبق العمانيون الفنيقيني يف ركوب البحر
وبناء ال�سفن واملدن فقد بينت «�صور» العمانية قبل «�صور» اللبنانية ويقال،
�إن بناة �صور العمانية هم الذين ارحتلو لبناء �صور اللبنانية وان الفنيقيني
الذين اخرتعوا احلرف وعرفوا التجارة وعرفوها للعامل جاءوا من �سواحل
عمان ،كما �أن ال�شخ�صية العمانية التي عرفت امتزاج ال�صحراء بالبحر
وعاي�شت اجلبال القا�سية ال�سوداء وال��وع��رة عرفت كيف حتافظ على
حياتها ازاء الطبيعة وعلى عقائدها ازاء اخللط والبدع والتغيري فكان
للعمانيني هذه ال�شخ�صية التي عرفناها يف رموزهم الثقافية والدينية
وال�سيا�سية واحلربية ،ولعل �أبرز �شخ�صية عمانية ميكن القيا�س لها وعليها
هي �شخ�صية ال�سلطان قابو�س بن �سعيد التي نقر�أها يف هذا الكتاب من
خالل النطق ال�سلطاين ال�سامي يف خطابات ال�سلطان ،ومقابالته و�سلوكه
�إزاء �شعبه ،وجوالته يف اجلغرافيا العمانية بانتظام وا�ستمرار و�أي�ض ًا من
خالل ما تنجزه ال�سلطنة بتوجيهه من و�ساطات و�سعي باخلري بني ال�شعوب
والأمم والدول وبني ذوي القربى واجلار وحتى يف البعد الإن�ساين الذي
ينت�سب �إليه العمانيون بفخر ،لأنهم يرون جذورهم املمتدة فيه.
ال�شخ�صية العمانية لي�ست مفرطة يف الإن �ف��اق وال متباهية يف
اال�ستهالك كما �أنها لي�ست �شخ�صية تابعة فهي تدرك احلق وتلتزم به،
وت��راه �ضالتها �إذْ حيثما وجدته تبعته .ولعل متتعها بتوافر مرجعياتها
الدينية يف امل�شايخ احلفظة الورعاء املطلعني� ،أو مرجعياتها يف �شيوخها
ممن اختارتهم القبائل ليقودوا �أو ميثلوا �إدراك ًا من «�أنه ال ي�صلح النا�س
فو�ضى ال �سراة لهم» ,لعل توافر ذلك �ساعد يف �أن قامت الدولة العادلة

«�إن الطموحات العظيمة
لالمم وال�شعوب ال تتحقق �صدفة
او باالعتماد على الآخرين وامنا
تتحقق باالعتماد على النف�س
والعمل ال��د�ؤوب واجلهد اّ
اخللق
املبدع».

1990/11/18
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العمانية على �أنقا�ض مرحلة الظالم واجلور قبل العام  1970وقد انطلقت
النه�ضة العمانية ..لع ّل وراء ذلك كان �سطوع �صفات ال�شخ�صية العمانية
وميلها �إلى الكرم والت�ضحية واعتزازها بهويتها الوطنية والعربية امل�سلمة..
مل يهادن العمانيون املعتدي ا ّيا كان دينه �أو جن�سيته �أو قدومه �أو
حتى قوته فقد �صادموا الفر�س واالجنليز والربتغاليني والفرن�سيني ور ّدوا
الدعوات االيديولوجية الغربية وغري اال�صيلة ودافعوا عن وطنهم بكل ما
ميلكون فكانت احلاجة �أم االخ�تراع لديهم حني امتلكوا اكرب اال�ساطيل
البحرية قبل عدة قرون وحني ركبوا البحر و�أقاموا امرباطوريتهم ورفعوا
عليها علم اال�سالم وب�شروا بدعوته يف �شرق افريقيا و�س ّموا عا�صمتهم
فيها دار ال�سالم ،وحني �أغاثوا امللهوف ول ّبوا نداء امل�ستغيث فكانت الغزوة
العمانية ال�شهرية النقاذ الب�صرة ملواجهة كرمي خان م�ؤ�س�س ال�ساللة
الزندية الذي قاد جي�شا فار�سيا حل�صار الب�صرة يف العام  1188هـ .
و�صل العمانيون لنجدة العرب املدافعني عن الب�صرة وكان لديهم
ا�سطوال قويا  ..انقذ الب�صرة واهلها وعاد الى عمان ليدافع عنها حني علم
العمانيون ان نية الفر�س غزو بالدهم ..وكانت النتيجة ان�سحاب وف�شل
كرمي خان وعقده ال�صلح وعادت الب�صرة الى احلكم العثماين وامر الباب
العايل يف ا�سطنبول �صرف مكاف�أة �سنوية لعمان من خزينة الب�صرة ....
لقد �أ�سهم العمانيون يف ن�شر الإ�سالم ومنهم خرج املهلب بن �أبي �صفرة
الأزدي كما ن�شروا التجارة وعلموها للنا�س وقد اك�سبتهم الت�سامح واحلوار
وال�صرب �سواء حني كانوا ي�صيدون الل�ؤل�ؤ �أو يبنون ال�سفن �أو ي�سوقون اللبان
للعامل القدمي كله ويبدلون ال�سلع ويحافظون عليها ويعاجلون تلفها.
هذه ال�شخ�صية العمانية جاءت بقيادة ال�سلطان قابو�س لت�أخذ بيدها
وتعيد فجرها بعد غياب �شم�س الدولة العمانية القدمية وقد �أعاد ال�سلطان
من خالل ما �أ�س�س له من تغيري ال�شخ�صية العمانية من تعزيز روح الت�سامح
واحلوار ،ونبذ العنف والتع�صب والتطرف بكل �أ�شكاله مهما كان م�صدره
وقد كان �سه ًال �أن يتوا�صل �صقل ال�شخ�صية مع معطيات النه�ضة العمانية
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و�أن تقوم هذه ال�شخ�صية ببناء عمان اجلديدة و�إقامة ج�سور من التعاون
واملودة مع اجلوار يف خمتلف اجتاهاته فكان الغنى الثقايف والفكري �إ�سناد ًا
لهذه ال�شخ�صية التي امتد ت�أثريها فقبلت الآخر وتعاملت معه وقد جاء يف
النظام اال�سا�سي للدولة عن احلريات ال�شخ�صية و�ضمن ممار�ساتها ما
يتطابق مع ال�شخ�صية العمانية ويحر�ص على التزامها بذلك «�إن حرية
القيام بال�شعائر الدينية طبق ًا للعادات املرعبة م�صونة على �أ ّال يخل ذلك
بالنظام العام �أو ينايف الآداب»  ..ومن هذا املنطلق وت�أ�سي�س ًا على طبيعة
ال�شخ�صية العمانية فقد كفل قانون الأح��وال ال�شخ�صية العماين لغري
امل�سلمني من املقيمني على �أر�ض ال�سلطنة ،حق تطبيق الأحكام اخلا�صة
بهم مبا ال يتنافى مع التقاليد العمانية .وقد ر�أينا تطبيق ًا لذلك �إذ تتوافر
يف �سلطنة عمان دور العبادة اخلا�صة بالديانات الأخرى ت�سيري ًا على غري
امل�سلمني لإقامة �شعائرهم بحرية واطمئنان ويف حماية القانون..
وخدمة لهذه ال�شخ�صية وانطالق ًا من جذورها التاريخية قامت
ال�سلطنة بجهود ملمو�سة يف تعميق مفهوم التعاي�ش والت�سامح الذي
يفتقره عاملنا احلديث يف كثري من �سكانّه و�أجزائه وال��ذي هو بحاجة
ما�سة له الأن �أك�ثر من �أي وقت م�ضى وبالتايل احلاجة �إل��ى النموذج
العماين الذي تقدمه �شخ�صية ال�سلطان ونهجه و�سيا�سة بالده اخلارجية
وهي تدعو لي�س للم�صاحلة بني الدول يف املنطقة والإقليم على امل�ستوى
ال�سيا�سي والدبلوما�سي فقط و�إمنا �أي�ض ًا الدعوة على امل�ستوى املذاهبي
يف �إجراء احل��وارات وت�أ�صيل الأفكار والتبادل الثقايف ويف مد اجل�سور
و�إغالق الفجوات ويف دعم كل ما يعزز الأمن واال�ستقرار وبناء الأر�ضية
الإن�سانية امل�شرتكة.
�إن جهود �سلطنة عمان يف حماية مواطنيها من التطرف الذي حتاربه
ال�سلطنة بو�سائل خمتلفة لهو دور �أ�صيل نابع من الثقافة العمانية ومن
املعتقدات العمانية الدينية والتاريخية ،ت�شهد به �أطراف عديدة ر�أت �أن يف
ما �أجنزته ال�سلطنة وفيما تدعو �إليه �أو تقوم به هو النموذج ،ففي التقرير
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ال�سنوي للحريات الدينية يف العامل العام 2012م الذي �أ�صدرته اخلارجية
الأمريكية ،تتقدم عمان على �سواها من دول العامل يف جمال مكافحة
الإرهاب ونبذه والنفور منه وعدم ا�ست�ساغة �أ�شكاله �أيا كانت م�ستوياتها
وبني التقرير �أن �سلطنة عمان متار�س ر�سالة �إ�سالم معتدل ومت�سامح وهو
ما تدل عليه حرية املعتقد الذي يتمتع به �أبناء الطوائف الدينية املختلفة
يف ال�سلطنة حيث ميار�سون �شعائرهم الدينية واملذهبية دون ت�ضييق ..
وك�شف التقرير �أن ال�سلطنة بعيدة عن الدول التي تت�ساهل �إزاء انتهاكات
احلريات الدينية حيث متار�س الأقليات معتقداتها بحرية ..
فال يوجد حظر ارتداء لبا�س ديني �أو اجبار عليه �أو منع الرموز
ي�صب يف �إطار من الت�سامح وقبول االخر
اخلا�صة بالأقليات وهو ما
ّ
وبناء �صيغة ان�سانية عاملية ،ويف هذا �صبت توجيهات ال�سلطان يف كلمته
التي القاها يف 2011/10/31م ،يف افتتاح ال��دورة اخلام�سة ملجل�س
عمان (�إن الفكر متى كان متعدد ًا ومنفتح ًا ال ي�شوبه التع�صب كان �أقدر
على �أن يكون الأر�ضية ال�صحيحة وال�سلمية لبناء الأجيال ورقي الأوطان
وتقدم املجتمعات).
ويف هذا ال�سياق تنه�ض وزارة االوقاف وال�ش�ؤون الدينية لت�أكيد هذا
النهج بتو�ضيح مبادىء اال�سالم املعتدل واقامة احل��وارات بني املذاهب
وتقريب املرجعيات الفقهية وت�أتي ندوة تطور العلوم الفقهية التي عقدت
م�ؤمترها الثالث ع�شر العام  2014وبانتظام وب�شكل دوري لتخدم هذا
النهج بفتح املجال حل��وار املذاهب الإ�سالمية كافة والتقريب بينها يف
موازاة حوار الأديان ال�سماوية الثالثة الذي �شاركت فيه عمان ودعت اليه
وهذه اجلهود الكبرية واجلادة تعك�سها جملة «تفاهم» التي ت�صدرها وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية والتى حتظى باحرتام وا�سع وتقدير.
وتقوم �سلطنة عمان بالت�صدي لل�صورة النمطية ال�سلبية للإ�سالم
والتي تقدمها جمموعات مارقة �أو جهات معادية ل�صورة الإ�سالم ،وتعقد
ال�سلطنة املعار�ض بانتظام حتت �شعارات الت�سامح الديني وقد انطلقت

«االن��ف��ت��اح ع��ل��ى جت��ارب
الآخرين مبا يرثي التجربة العمانية
دون تقليد».
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يف �أبريل العام 2011مو وتو�سع نطاقها الآن وحملت ا�سم ر�سالة الإ�سالم
وهو جهد يوازي ما تقوم به اململكة الأردنية الها�شمية يف «ر�سالة عمان»
ويف دعوتها للحوار بني املذاهب حيث انعقد امل�ؤمتر الأول يف عمان يف
متوز العام  2005م واجلهد الذي تقوم به ال�سلطنة يتدرج حماور الت�سامح
الديني والتفاهم امل�شرتك والتعاي�ش ال�سلمي وقد �شمل املعر�ض العماين يف
خدمة هذه الأهداف (  )16دولة يف خمتلف القارات وجت�سيد ًا لنداء الأمم
املتحدة بتخ�صي�ص اال�سبوع االول من �شباط من كل عام للوئام بني االديان
نظم مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم يف فرباير العام 2013
�أ�سبوع الوئام االن�ساين الذي يهدف الى خدمة التفاهم والوئام الديني
واحل�ضاري..
كما �أن ال�سلطان قابو�س -وخدمة لهذه الأه��داف و�أه��داف الت�سامح
الإن�ساين ب�شكل عام وخدمة لال�ستقرار وال�سالم الدويل وتقريب ال�شعوب
وقبول الآخ��ر� -أن�ش�أ جمموعة ( كرا�سي ال�سلطان قابو�س العلمية ) يف
العديد من جامعات العامل ال�شهرية املتعددة لتقدمي احل�ضارة اال�سالمية
وتعميق احلوار بني الأديان ،وتو�سيع الفهم املتبادل ،وحتقيق التوا�صل مع
املجتمعات.
كما �أن هناك العديد من املراكز وامل�ؤ�س�سات الثقافية التي اقامتها
ال�سلطنة بتوجيه من ال�سلطان قابو�س يف مناطق عدة من العامل لتحقيق
املزيد من التقارب بني ال�شعوب والثقافات وهذه الكرا�سي ال�سلطانية
توزعت على خمتلف املوا�ضيع والتخ�ص�صات من علوم ولغات وفنون
واديان فمن كر�سي ال�سلطان قابو�س لدرا�سات اللغة العربية يف بكني والذي
ان�شىء العام 2009م ،الى كر�سيه للدرا�سات اال�سالمية يف جامعة جورج
تاون العام 2009م� ،أي�ض ًا و�آخر يف جمال اال�ستزراع ال�صحراوي يف جامعة
اخلليج العربي و�أي�ض ًا �أن�ش�أ يف جامعة هارفرد كر�سيا يف العالقات الدولية
وكر�سي ًا يف جامعة «ليد» للهند�سة يف جمال تقنية املعلومات وواحد ًا �آخر
يف جامعة ملبورن با�سرتاليا للدرا�سات العربية والإ�سالمية ،ويف جامعة
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�أك�سفورد للآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية ..ويف جامعة كامربدج
للدرا�سات العربية املعا�صرة ..ويف �أكادميية روزفلت ل�ل�إدارة الكمية
للمياه ويف جامعة طوكيو العام 2010م ،للدرا�سات ال�شرق �أو�سطية ويف
اليدن  2010للدرا�سات ال�شرقية ويف كلية وليام وماري  2012للدرا�سات
ال�شرق �أو�سطية ويف جامعة �آل البيت  2012يف الأردن ويف جامعة جورج
تاون للغة العربية ويف جامعة كمربدج �أي�ض ًا للديانات االبراهيمية وكان
ذلك العام 2012م.
ومل تتوقف اجلهود يف هذا الإطار بل �إن ال�سلطان قابو�س يف م�سريته
يف قيادة بلده ويف دعمه للم�شاريع الإن�سانية على امل�ستويات الوطنية
واالقليمية ،والدولية ،تلقى العديد من اجلوائز والأو�سمة وال�شهادات
الفخرية وخ�ص�ص بدوره العديد من اجلوائز ال�سلطانية التي حتمل ا�سمه
�أورعايته ملواقع وم�ؤ�س�سات و�إبداعات عديدة يف ال�سلطنة وخارجها ويف
هذه املجاالت فقد نال ال�سلطان جائزة ال�سالم الدولية وجائزة جواهر لآل
نهرو للتفاهم الدويل وجائزة من اجلمعية الدولية الرو�سية ،وقد خ�ص�ص
اجلوائز التالية ..جائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي ..وجائزة
ل�ل�إج��ادة يف اخلدمات احلكومية االلكرتونية وجائزة حلماية البيئة..
جائزة ال�سلطان قابو�س للثقافة والفنون والآداب.

«�إن الغاية من ان�شاء جامعة
ال�سلطان قابو�س هي اعداد اجيال
من ال�شباب العماين الواعي امل�ؤمن
بدينه وامته واملحافظة على هويته
املتميزة وتراثه احل�ضاري»
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كان الثامن ع�شر من ت�شرين الثاين نوفمرب من العام 1970م ،على
موعد مع �سلطنة عمان .فقد �أهدى ذلك اليوم لل�سلطنة قائد ًا فذ ًا وابن ًا
بار ًا لعمان و�شعبها هو ثامن �سالطني �أ�سرة البو�سعيد ،وهو احلفيد املنحدر
من �أبرز �سالطني عمان وامل�ؤ�س�س لدولتها الإمام �أحمد بن �سعيد الذي
ارتبطت با�سمه �إجنازات كبرية و�أفعال �شجاعة وذود عن الرتاب الوطني
العماين واحلفاظ عليه.
كان فجر الثامن ع�شر من نوفمرب م�ضيئ ًا وم�شرق ًا على ظالم ظل
خميم ًا على ال�سلطنة ل�سنوات ،فكان مولد ال�سلطان حلظة تاريخية
حتقق وعدها با�ستالمه ال�سلطة العام 1970م ،من والده �سعيد بن
ويعد ال�سلطان قابو�س الأطول حكم ًا بني القادة العرب ممن هم
تيمورّ .
على قيد احلياة..
ويف ن�سبه� :إن��ه قابو�س بن �سعيد بن تيمور بن في�صل بن تركي بن
�سعيد بن �سلطان بن �أحمد بن �سعيد بن �أحمد بن حممد بن خلف بن �سعيد
بن مبارك البو�سعيدي الأزدي و�أ�سرته من �أعرق الأ�سر احلاكمة يف العامل
العربي �إذ جاء امتداده من م�ؤ�س�س الدولة العمانية احلديثة الإمام �أحمد
بن �سعيد منذ العام 1744م.
�سجلت الكتب الكثري عن ن�ش�أة ال�سلطان وظروف تلك الن�ش�أة وعن
الت�أثريات التي �صاحبتها واث��رت فيها فقد كان ال�سلطان قابو�س االبن
الوحيد لأبيه �سعيد ،وقد ولد ون�ش�أ يف مدينة �صاللة وفيها تلقى تعليمه
االبتدائي والثانوي و�أر�سله والده بعد الثانوية �إلى بريطانيا العام  1958م،
ليدر�س يف مدر�سة خا�صة ا�سمها «�سافوك» ثم بعد ذلك �ش�أن �أوالد القادة
واحلكام الذين مييلون الى �إر�سال �أوالده��م �إلى الكليات الع�سكرية فقد
�أر�سله والده �إلى �أ�شهر تلك الكليات يف بريطانيا وهي كلية �سانت هري�ست
والتي �أم�ضى فيها عامني هي مدة الدرا�سة والتدريب وتخرج فيها برتبة
مالزم ثاين ،و�أكمل تدريبه يف �إحدى الكتائب العاملة يف �أملانيا االحتادية

�شجرة عائلة ال�سلطان
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ملدة �ستة �أ�شهر بقي فيها يف جمال العمل الع�سكري بعدها عاد �إلى بريطانيا
ليتلقى تدريب ًا يف �أ�ساليب الإدارة يف احلكومة املحلية هناك ،حيث �أكمل
دورات تخ�ص�صية يف �ش�ؤون الإدارة وتنظيم الدولة ،ثم تهي�أ له �أن قام
بجولة حول العامل ا�ستغرقت ثالثة �أ�شهر زار خاللها العديد من دول العامل
قبل �أن يدخل عا�صمة ال�سلطنة م�سقط لأول مرة يف حياته والتي مل يدخلها
�إ ّال بعد �أن �أ�صبح �سلطان ًا وقد جاءها من �صاللة التي عاد �إليها بعد تخرجه
ليقيم فيها �ست �سنوات حيث �أ�صر والده على �أن يعكف على درا�سة الدين
الإ�سالمي وتاريخ وثقافة عمان ،وهو ما كان له بالغ الأثر يف نف�سه كما ذكر
ال�سلطان يف احدى مقابالته ودرا�سته للدين والتاريخ والثقافة العمانية كان
لها الأثر يف تعلقه بتاريخ بلده و�إدراكه لعمق �أ�صالته وقد تكامل لديه الوعي
ب�ضرورة �أن ينتقل �شعبه الذي عانى يف فرتة حكم والده من مرحلة �صعبة
�ساد فيها التخلف والق�سوة وغياب امل�ؤ�س�سات �إلى مرحلة النه�ضة التي انبلج
فيها فجر عمان .لقد زاوج ال�سلطان بني العلوم الغربية وخا�صة الع�سكرية
التي تلقاها وهي علوم متقدمة وبني الثقافة العربية وتاريخ عمان العريق
وكان لهذه املزاوجة �أثر كبري يف املراحل الأولى من توليه للحكم و�إدراكه
لأهمية توظيف تلك املعارف يف �إعادة بناء الدولة العمانية احلديثة و�إقامة
امل�ؤ�س�سات و�إطالق طاقات ال�شباب وربط العمانيني بوطنهم ومتكينهم من
االعتزاز به ملا يقدمه الوطن لأبنائه وما يقدمه االبناء لوطنهم.
كانت ال�سنوات ال�ست خ�صبة قر�أ فيها ال�سلطان الكثري من الكتب
واطلع على فل�سفات عديدة وثقافات خمتلفة وجتارب �سيا�سية وقارن بني
الدول املتقدمة واملتخلفة ،ور�صد �أ�سباب التخلف والعوامل التي ت�صنعه
وحت�س�س يف هذه املرحلة هم �شعبه و�شكواهم بهدوء ودون �أن يلفت االنتباه
له �إلى �أن جاءت حلظة احلقيقة ليقوم بواجبه يف خدمة وطنه ويقدم نف�سه
كمنقذ لهذا الوطن الذي �أعطاه دور ًا مميز ًا مكنه من حتقيق �أحالمه
والنهو�ض ب�شعبه..
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نبت ال�سلطان من جذور تاريخية �ضاربة يف العراقة والأ�صالة فكان ابن
تاريخ عمان و�سليل جمدها وكان عليه وهو يحمل ر�سالة تاريخية �أن يتعرف
�إلى اجلغرافيا العمانية التي حملت امرباطورية ناف�ست امرباطوريات
التاريخ ال�شهرية ..كان يتوق الحت�ضان اجلغرافيا العمانية والتعرف �إليها
فظل ذلك احللم يراوده منذ وط�أت قدماه �أر�ض م�سقط ليعلن وحدة الدولة
العمانية حتت ا�سم واحد وعلم جديد واحد وعملة �س ّماها الريال العماين
وقد �أ�سقط ما عدا ذلك ،كان التاريخ عنده م�ضمون ًا فقد عا�شه العمانيون
و�أدركوا فيه جمدهم وكان توقه �أن ينه�ض باجلغرافيا و�أن ي�سعد الإن�سان
الذي يعي�ش عليها وكان ال�س�ؤال كيف انبتت تلك اجلغرافيا العمانية املنوعة
وال�صعبة ذلك التاريخ املجيد وكان اجلواب كامن ًا يف معرفة ال�سلطان انها
الإرادة� ..إرادة ال�شعب العماين التي ج�سدها قائده الأول م�ؤ�س�س الدولة
العمانية احلديثة وهي الإرادة التي �أعاد بعثها ال�سلطان قابو�س يف فجر
النه�ضة حني �أطلقها ليطلق بها �إرادة العمانيني وطاقتهم يف بناء بلدهم.
�أع��رب ال�سلطان منذ اليوم الأول اجلملة التاريخية وهي �أنه وريث
تاريخ جميد ،و�أع��اد زراعة ذلك التاريخ جم��دد ًا؛ ليتجدد يف اجلغرافيا
العمانية التي طرحت �أكلها من خالل النه�ضة وهذا النموذج العماين الذي
يعتز به الكثريون حول العامل.
ت�أثر ال�سلطان قابو�س بالعادات والتقاليد العمانية وت�شربها و�أدرك
�أن التغيري االيجابي اليقوم باالنقالب على كل املكونات و�إمنا بالتطوير
والتغيري واحلفاظ على اجليد واجتثاث الفا�سد والظامل واملعيق واملتخلف.
قر�أ كثري ًا من ال�سيا�سات والنظريات �أعجب ببع�ضها وتوافق مع بع�ضها
وحتفظ على �أخرى لكنه ظل منفتح ًا على الثقافات ومدرك ًا انها نتاج �شعوب
لها خ�صو�صياتها و�إن رغبت يف التعارف والتعامل مع غريها حني كانت
ثقافاتها منفتحة ،لقد ت�أثر ببع�ض املفكرين من �أ�صحاب نظريات احلرية
ت�أثره ببع�ض املفكرين اال�سالميني �سواء من الرتاث �أو من مفكري النه�ضة
وتتبع دعواتهم وما كتبوه ي�ستنه�ضون �أمتهم ..كان منذ ال�سنة الأول��ى
للنه�ضة يرى نف�سه منذور ًا لأ�شياء كثرية وجديدة وطنية و�إن�سانية ..ورغم
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ان�شغاله منذ اول �سنة من �سلطاته بالقتال والدفاع عن هوية العمانيني
وثقافتهم وتاريخهم وجغرافيتهم ودولتهم �إ ّال �أنه كان يجد �أن تعبريه عن
نف�سه هو يف خدمة التنمية واال�ستقرار وبناء ال�سالم لذلك كان دائم ًا
ي�ستعجل الو�صول �إلى تلك الأهداف ويق�صر الزمن الذي ي�سبقها ومن هنا
كان حر�صه على االحتفاظ بعالقات طيبة مع اجلميع �سواء يف اجلوار �أو
عرب العامل ومن هنا �أي�ض ًا كانت رغبته العارمة يف ت�صفري خالفات عمان
املوروثة والنا�شئة ليت�سنى له الإقالع بها نحو الأهداف التي ظل ي�ؤمن بها
و�أبرزها �إ�سعاد الإن�سان العماين الذي هو �صانع التنمية وهدفها يف نف�س
الوقت وقد انعك�س ذلك يف �سلوك ال�سلطان وخطواته باجتاه ت�سوية م�شاكل
احلدود مع جريانه حتى ال تعيقه الحق ًا امل�شاكل الناجمة عن حتقيق اهدافه
التي ر�سمها لبلده.
حبه لتاريخ بلده ظل يج�سده يف دعوة العمانيني للإم�ساك بوحدتهم
التي حتفظ تاريخهم وتعلمهم من تاريخهم ال��ذي ظل يكر�س وحدتهم
وارادتهم وي�سجل اجمادهم وقد انعك�س حبه لتاريخ عمان يف دعوته املثمرة
للأجيال العمانية الطالعة ومنذ اليوم الأول قبل � 44سنة لت�أكيد الثقافة
العمانية والفنون العمانية التقليدية واملهن العمانية والروح العمانية يف
الت�سامح والعطاء واملودة والنخوة والعمل واملغامرة ويف الطلب من الأجيال
الطالعة �أن ال تفك ارتباطها بتاريخه ،و�أن تبقى من�سابة من خالله �إلى
امل�ستقبل ،توا�صل البناء ،وتكتب �سطور ًا �إ�ضافية يف �سجالت تاريخها من
خالل الإجناز.
دعا �إلى املحافظة على �أ�شكال من االقت�صاد القدمي ومكوناته و�إلى
املحافظة على مكونات البيئة العمانية والآث��ار التي ج�سدها التاريخ يف
القالع واحل�صون وال�سيح و�إل��ى ع�شق ال�صحراء وال�صيد واخليل و�إلى
روح الك�شافة وال�سابلة ،و�إلى �إحياء القدمي النافع والدفاع عنه يف الإبداع
العماين يف الثقافة والرتفيه والعمارة ،التي ظل ال�سلطان قابو�س يع�شقها
ويبدي ر�أيه فيها ويرى �أن العمارة العمانية روح ولي�ست جمرد ج�سد وثقافة
ولي�س جمرد بناء ور�سالة للعمانيني والعامل البد �أن ت�ستمر وتدافع عن
نف�سها..
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ظلت الهوية العمانية وا�ضحة وملمو�سة لأن ال�سلطان حر�ص على
�إحيائها وجت�سيدها وحتديثها ،دون ان تفك ارتباطها باملا�ضي ودون
ان ترتهن اليه وامنا تتوا�صل معه وتنفتح على العامل ولذا ف�إنه خ�ص�ص
كرا�سي �سلطانية عرب اجلامعات ال�شهرية واملعروفة يف العامل خلدمة
الثقافة العمانية وروحها و�شراكتها واحياء مكوناتها اال�سالمية والعربية
كما خ�ص�ص اجلوائز للمثابرة والبناء واال�صالة والبيئة العمانية والدفاع
عنها..
�أما ع�شقه للجغرافيا العمانية واملكان العماين فقد عرب عنه بو�ضوح
�شديد و�إ�شارات وا�ضحة بهذه الزيارات ال�سلطانية العديدة واملتكررة منذ
ت�سلمه �سلطاته وهي الزيارات التي ع�شق فيها اجلغرافيا و�سخرها خلدمة
االن�سان العماين ،فكان يلتقيه يف النجوع والبوادي وال�صحراء ويف ال�سيح
وحيث تدب قدم العمانيني وتنت�شر ح�ضارتهم.
كانت زي��ارات ال�سلطان قابو�س لأرج��اء عمان وجتواله يف وديانها
وجبالها و�صحرائها وبحرها هي �أوراق اعتماده يف حمبة اجلغرافيا
العمانية التي ذلل ق�سوتها ولني طبيعتها بامل�شاريع واال�ستثمارات وبناء
احلياة بتو�صيل املياه و�شق الطرق وبناء املدار�س واملراكز ال�صحية يف
الأماكن البعيدة وكذلك �إي�صال الكهرباء والهاتف وغريها.
مرتبطا بالتاريخ وحمبا للجغرافيا و�آخذ ًا بيد الإن�سان العماين ومتطلع ًا
لل�شراكة يف احل�ضارة الإن�سانية بنى ال�سلطان قابو�س زياراته ال�سنوية التي
حتولت يف م�ضمونها بلقاء املواطنني �إلى برملان مفتوح بال جدران ،وتنقل
و�إل��ى دميقراطية مبا�شرة ال تعرف احلواجز وال البريوقراطية يجال�س
العمانيني وي�ستمع ل�شكواهم ويرى ق�سمات وجوههم التي تعك�س الفرح �أو
ال�شكوى �أو الأمل ويرد على �صاحب احلاجة ويغيث امللهوف ،ويو�صل ال�ساعي
ويبني للأرملة واملحتاج ويحر�ص على توفري حاجاته على �إقامة امل�شاريع
ال�ضخمة يف برملان الوجه للوجه والعني تنظر �إلى العني ا�ستطاع ال�سلطان
قابو�س �أن يح�صد حب �شعبه وتقديره و�أن يبادل هذا ال�شعب حبا بحب،
ومودة مبودة.

«ان بناء الإن�سان العماين
وتكوين �شخ�صيته املتكاملة لتعليمه
وتثقيفه هو يف مقدمة االه��داف
النبيلة» .

1993/11/18
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ظاهرة الزيارات ال�سلطانية فريدة يف الدميقراطيات املعا�صرة ويف
�سلوكيات احلكام املعا�صرين يف كل دول العامل وهي زيارات لي�ست خاطفة
ليوم �أو يومني ولي�ست لرفع العتب �أو التقاط ال�صور �أو �إلقاء اخلطابات �أو
مت�ضية الوقت يف ال�صيد والرحالت هي مالقاة من ال�سلطان قابو�س ل�شعبه
حيث يقيم مواطنوه بعيد ًا عن العا�صمة يف زراعتهم ورعيهم وجتمعاتهم،
وهو ينتقل اليهم ليعي�ش ظروفهم ويح�س بها وهم يق�صدونه الى خميمه
لي�سمع لهم وي�ستمعوا لتوجيهاته ور�أيه ويروا كيف يحا�سب امل�س�ؤولني على
اختالف درجاتهم ومواقعهم ويجعلهم �أنداد ًا مع من يحاورهم من عامة
النا�س �سواء �أكان املحاور رج ًال �أم امر�أة �أم �شيخ ًا طاعن ًا يف ال�سن �أم �صبي ًا
يافع ًا..
و�إذا كنت تابعت ه��ذه ال��زي��ارات وراجعت ما كتب عنها ومت ّيز كل
واحدة عن الأخرى باملكان واال�ضافة التي تتعلق بفكرة �أو م�شروع ف�إنني
ر�أيت فيها الدميقراطية احلقيقية التي يريدها الإن�سان العربي يف هذه
الدرجة من تطوره وهي الأقرب �إليه و�إلى نف�سه وم�صاحله من كل الأ�شكال
الأخرى فالغاية من الدميقراطية بغ�ض النظر عن نظرياتها املختلفة يف
ال�شرق والغرب �أو يف القدمي واحلديث هي امل�شاركة وامل�ساءلة وهو ما توفره
اللقاءات ال�سلطانية املده�شة التي �أرج��و �أن يجري و�ضعها يف درا�سات
وتعميمها ليدرك الكثريون حول العامل �أن الو�صول �إلى االن�سان و�إقناعه
وتفاعله وك�سبه ومتكينه من امل�شاركة والعي�ش الطيب ال يتم با�سلوب واحد
جاهز ففي الدميقراطيات الغربية حني ن�ستوردها الكثري من العوائق
والعقبات واملوانع الثقافية واملعرفية والإجرائية ،ورغم ذلك ف�إن الأخذ
با�شكالها يف ال�سلطنة قائم يف امل�ؤ�س�سات ال�شورية وجمل�س عمان واملجال�س
البلدية ويف �صناديق االقرتاع واالنتخابات لكن ذلك كله على نفعه يجري
جت�سيده؛ ما ميكن ال�سلطان قابو�س من معرفة �شعبه ،واعراب �شعبه عن
حبه له من خالل الزيارات ال�سنوية املتكررة؛ والتي مل يبطلها ال�سلطان �أو
ي�ؤجلها �أو يبدلها بغريها..
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انها مهرجانات وا�سعة للتنمية والبناء واال�ستقرار وحوارات عميقة يف
االنتماء واحتفاء بالثقافة والفن وال�شعر والرتاث ومبارزة يف القول والإبداع
وفرح اللقاء فهذه اخليم املمتدة وطرق احلوار املفتوحة واملقابالت التي
ال تعرف احلواجز والتي تدور يف الهواء الطلق امنا تعلن تفرد التجربة
العمانية وتعك�س حت�ضر العمانيني الذين عرفوا اال�ستقرار واحل�ضارة
والعمارة والبناء و�صناعة الأ�ساطيل والتجارة ،وربطوا ا�سمهم باحل�ضارات
القدمية كعناوين حني انخرطوا يف جتارة العامل القدمي وفتحوا خطوط الرب
والبحر وزرعوا اللبان وحملوه �إلى العامل ليطيب املعابد والبيوت والكنائ�س
،ويطرد ال�شر ويقيم الألفة ،كما �أنهم �أي العمانيني كانوا املهرة يف �إي�صال
�إنتاجهم و�إنتاج غريهم حني ربطوا �آ�سيا ب�أوروبا عرب عمان بالبحر وحتى
عرب ال�صحراء وقد �سجلت رحالتهم البعيدة حني و�صلوا �أمريكا يف وقت
مبكر وحني لفوا حول ر�أ���س الرجاء ال�صالح وحطت �سفنهم يف موانىء
افريقيا قبل �أن يحكموا �شرق القارة ويرفعوا راية اال�سالم فيها.
�إذن ع�شق ال�سلطان قابو�س للتاريخ ال يوازيه �إ ّال حبه للجغرافيا
العمانية وحم�ضها وقته وم�شاهداته ،وعي�شه يف تفا�صيلها وال يفوق ذلك �إ ّال
حر�صه على الإن�سان العماين الذي يخرج �سنويا للقائه دون �أن يجعل بينه
وبني مواطنيه العاديني حجاب ًا.
كي جرى
فاملوظف العماين باقٍ يف موقعه �إلى �أن ي�شكى منه ،ف�إذا ُ�ش َ
�إبعاده واال�ستغناء عنه ،فالأ�صل هو ر�ضا املواطن؛ �إذ ال مكان للتع�سف �أو
اال�ستبداد �أو التكرب �أو االبتزاز.
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شخصية السلطان
واذا كنا نريد مزيد ًا من املعرفة عن ال�سلطان يف بواكري �شبابه فاننا
نقر�أ ملن حتدثوا عنه.
فالذين عرفوه مل ين�سوه ،والذين تعاملوا معه منذ كان �شاب ًا يافع ًا
ظلوا مطبوعني ب�شخ�صيته املميزة و�سلوكه امل�ستقيم و�أخالقه الدمثة ولذا
ف�إنهم ادلوا ب�شهاداتهم عنه دون عناء ودون �س�ؤال.
فقد كانت ترد ذكرياتهم عنه عن طيب خاطر ويف �أي حديث ميكن
�أن يف�ضي �إلى �سريته .فالإنطباع الأول عن اللقاء به ال يختلف عن الإنطباع
التايل �أو حتى الأخري..
لقد ت�أثرت به العائلة التي عا�ش معها حني ك��ان طالب ًا يدر�س يف
بريطانيا ،فهذا «جون رومانز»( )1ابن العائلة التي عا�ش معها ال�سلطان
قابو�س يرتك لنا انطباع ًا ور�أي ًا ي�ضيء �شخ�صية ال�سلطان يف تلك املرحلة
في�صفه ب�أنه « �صادق مع نف�سه ومع الآخرين « و�صفة ال�صدق هذه الزمت
ال�سلطان طوال حياته قبل ت�سلمه �سلطاته وبعد ذلك و�إلى اليوم وقد كانت
هذه ال�صفة �أتعبته يف تعامله مع الآخرين من القادة العرب الذين انتقد
طريقتهم يف التربير والت�سويغ وعدم طرق احلقائق مبا�شرة؛ وذلك ما كان
ُيبقي اخلالفات قائمة ويزيد من تفاقماتها.
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ويرى «جون رومانز» �-أي�ض ًا -يف �شهادته �أن ال�سلطان « كان قدوة
ح�سنة» والقدوة �ضرورة يف القائد الذي ال يكذب �أهله ولذا ظل العمانيون
يتطلعون لل�سلطان من هذا الباب باب القدوة احل�سنة يف ال�سلوك والأخالق
يف املح�ضر واملخرب وه��م يرونه يجوب دي��اره��م ،وي��أك��ل من طعامهم،
ويوا�سي مري�ضهم ويعطف على فقريهم وهو ال يغادرهم وهم بحاجة �إليه
وال يبتعد عنهم حني يكون وجوده بينهم �ضرورة .وهو قدوتهم يف ال�صدقة
وفعل اخلري ويف م�ساعدة النا�س �أف��راد ًا وجماعات ويف الت�ضحية حني
يلزم الت�ضحية وهو قدوتهم يف التقوى وخ�شية املولى وكذلك يف حب عمان
و�أهلها والإخال�ص لها ويف احلر�ص على �أمنها وا�ستقرارها.
وج��دوه يف مقدمتهم ي��وم انطلقت النه�ضة و�إل��ى جانبهم ي��وم وقع
الت�سونامي وامل�ع�بر على م�صاحلهم ور�ؤي�ت�ه��م يف ك��ل م��ا مي�س عمان
وم�صاحلها ..ولل�سلطان كما يقول �صاحب ال�شهادة « �أ�سلوب مميز يف
حياته « وهذا الأ�سلوب يتجلى يف قلة ال�سفر والبقاء يف الوطن ويف القدرة
على ال�سماع واملتابعة لكل التفا�صيل ويف قبول املظامل ومناق�شتها ويف حب
العمل واال�ستمرار فيه و�إتقانه وعدم امللل ويف �إنفاق ال�ساعات الطويلة يف
مكتبه يتابع ويوجه وير�أ�س ويقود ويعالج امل�سائل ولذا ف�إنه يعرتف يف �أقواله
ب�أنه ينفق �أكرث من ع�شر �ساعات يومي ًا يف موا�صلة العمل من �أجل �أن تقطع
عمان م�سافات �أط��ول على طريق نه�ضتها ،ومن �أجل �أن تلحق بالركب
العاملي وتخت�صر الو�صول �إلى حيث الأهداف التي ر�سمها لها ال�سلطان.
وال�سلطان مقل يف كالمه ويف مقابالته وخروجه على و�سائل الإعالم
وهو يرى يف ال�صمت حما�سن وف�ضائل قد ال تكون يف الكالم وي��رى �أن
للكلمة مكانها وموجباتها التي ال يجوز �أن تزيد يف الداللة �أو تنق�ص يف
املعنى ولذا ف�إنه يطل بخطاباته على العمانيني مرتني �أو �أكرث قلي ًال يف
ال�سنة ويف منا�سبات يحرتمونها ويحبون ظهور قائدهم فيها وهو �إن قال
�أوجز و�إن حتدث �أفهم ،ميتلك لغة عربية وا�ضحة وجميلة ،ونطق ًا ب ّين ًا بعيد ًا
عن اللحن والأعياء يربط القول بالعمل ويف�صل القول على قدر العمل ،وال
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يرد �أن ي�صرف كالم ًا جماني ًا يف ق�ضايا الأمة وال�شعب لي�س على م�ستوى
قيادته ل�شعبه و�إمنا �أي�ض ًا فيما يقوله �أو يفعله من �أجل �أمته.
ولذا ف�إنه �إن قال �أن�صت له ال�سامعون و�إن حتدث جذب �إليه اجلال�سني
�أو امل�ستمعني .وال�سلطان فيما يرى من عرفوه ال يحب املجاملة وقبول
اخلط�أ �أو ال�سكوت عنه ويعمد �إلى ال�صراحة على ما فيها من كلفة ا ّال �أن
الذين يتعامل معهم يدركون �أن �صراحته هي �أ�سلوبه و�شخ�صيته وطريقة
عمله معهم �أو مع غريهم؛ وقد كان �صريح ًا يقول ر�أيه الذي هو ر�أي بلده
حتى يف �أ�صعب الظروف واملنعطفات حتى و�إن كان هناك من يتوافق
ل�ضرورات يح�سبها البع�ض دبلوما�سية �أو حلالة ت�أجيل ق�ضية �أو ا�ستحقاق.
فال�صراحة عند ال�سلطان هي غاية يف حد ذاتها لأنها الطريق املو�صل �إلى
ال�صدق حني تكون مبنية على الإخال�ص..
وال�سلطان كما عرفه الكثريون يتمتع بذكاء خ��ارق وق��وة مالحظة
�شديدة وحب العمل ..ويبدو ذكا�ؤه يف قدرته على الإقناع وك�سب االحرتام
و�شد اجلمهور �إليه و�إجاباته عن خمتلف الأ�سئلة التي يواجهها ومالحظاته
عديدة ت�صيب حياة النا�س وت�شري �إلى اخليارات ال�صائبة ،ورغبته يف �أن
يكون املعمار العماين متطابق ًا مع الرتاث وقريب ًا له وهو يعرف من خالل
ذكائه الفطري واملكت�سب واالجتماعي ما يلزم �شعبه وما ال يلزمه من طبائع
وفنون ومنط حياة وقد كان ذك��ا�ؤه بادي ًا وملمو�س ًا يف مفاو�ضاته املبكرة
حول احلدود العمانية مع �أكرث من دولة .ويف حلمه الوا�سع و�صربه وميزه
للرجال وقبوله لهم..
ويرى نف�س �صاحب ال�شهادة الذي يقول� ،إنه عرف ال�سلطان وعا�صره
يف ( مرحلتني هامتني ما قبل احلكم ومرحلة ما بعد توليه مقاليد احلكم
يف عمان ..فقد كان عظيم ًا من قبل وعظيم ًا من بعد ..فالبذرة ال�صاحلة
تعطي ثمرة �صاحلة وال�شجرة الطيبة ثمرها طيب وت�ؤتي �أكلها يف كل حني
وقد مل�س فيه من عرفوه هذه العظمة التي مل تزدها امل�س�ؤولية ا ّال ر�سوخ ًا
وهيبة وجتلي فمنذ �صغره والكالم هنا لـ « رومانز» «كان فار�س ًا مغوار ًا» ..
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والفرو�سية ظلت ترافقه ،فهو يحب اخليل ويحر�ص عليها ،وي�ؤمن �أن يف
نوا�صيها اخلري كما كان يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
ومن هواياته ركوبها والعناية بها وتتبع �أ�صولها و�أن�سابها واقتناء
املميز منها لأنه ظل يعي�ش �أجماد �أجداده من �سالطني �آل البو�سعيد ممن
كانت اخليل �أدوات�ه��م و�أ�سلحتهم وعنوان اعتزازهم كما العربي الذي
ظل ح�صانه ر�أ�س ماله وعنوان فرو�سيته وهو �أي ال�سلطان من الفوار�س
و�صفات الفار�س ال�شجاعة ،فال يكون الفار�س فار�س ًا ا ّال �إذا كان �شجاع ًا
كما يقول املتنبي :
وفار�س اخليل من خفت فو ّقرها
يف الدرب والدم يف �أعطافها دفع..
والنه فار�س فهو �صاحب قرار ..ال يرتدد حني تتكامل له املعطيات،
وال يخاف حني ي�ستلزم القرار ليكون عالج ًا �أو حياة له ولغريه ،وكثرية
هي ال�ق��رارات احلا�سمة التي اتخذها ال�سلطان ب�شجاعة ودون ت��ردد،
ولعل �أبرزها و�أو�ضحها و�أكرثها ت�أثري ًا يف حياة العمانيني ويف حياة عمان
وا�ستقاللها هو قراره مبحاربة العدوان على بلده وخروج املتمردين الذين
�أرادوا �إلغاء هوية عمان وت�شويه �صورتها وجتيري ا�ستقاللها ،وخا�صة منذ
توليه �سلطاته العام 1970م ،حني ت�صدى بعزم للتمرد يف ظفار وقاتله
بال هوادة حتى �أعاد ال�ضالني �إلى ر�شدهم ودفع عن �شعبه بالء �أفكارهم
و�أطماعهم ،وهو �صاحب قرار حني دعا لأمن اخلليج وبحر العرب وحني
�شارك يف بناء جمل�س التعاون اخلليجي .وحني حتفظ على توظيف دور
املجل�س �أو ت�سخريه لأغرا�ض ال حتفظ حقوق جميع املنت�سبني �إليه وهو
�صاحب قرار يف خدمة �أهداف ال�سالم وقد ظل يعرب عن ذلك باملبادرات
العديدة والكبرية من �أجل امل�صاحلات العديدة التي ب��ادرت عمان �إلى
عقدها �أو الدعوة �إليها.
ولذا ف�إن قراراته و�أن مل جتد لدى البع�ض اجماع ًا �أو قبو ًال ظلت تخدم
ال�صواب ،وتعلن احلقيقة ،وجت�سد روح العمانيني وتاريخهم ،فقراره بفك

«ان الوقوف موقف املتفرج
وعدم اتخاذ اية اج��راءات ناجعة
تعيد احلق لن�صابه �سيفتح بابا من
ال�رش ال ميكن �سده» .

مبنا�سبة تخريج طالب
جامعة قابو�س
دفعة اولى طب
1993/11/16
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العزلة عن م�صر بعد اتفاقيات كامب ديفيد ،وقراره يف ت�صفية اخلالفات
على حدود ال�سلطنة ،وقراراته يف التو�سط بني �إيران والواليات املتحدة،
ويف التو�سط بينها وبني دول اخلليج ،وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية
وق��راره باعتماد عمان على نف�سها يف �إع��ادة ما �سببته االن��واء املناخية،
ويف عدم االعتماد على النفط فقط واعتباره العمود الفقري لالقت�صاد
العماين وقراره ب�أن تغيرّ القمم العربية نهجها و�أ�سلوبها وطرق التفكري
فيها ولذا ف�إنه ال يح�ضر منها ا ّال ما �أعتقد �أنه قد يكون نافع ًا..
وال�سلطان ال يخلف وع��د ًا ل�شخ�ص �أو لبلد �أو يف معاهدة �أو اتفاق
و�إمنا هو ممن يوفون بالوعود والعهود دون ت�أخري ،ولذا ظل التزامه قائم ًا
فيما التزم به وهو ال يلتزم وال يقطع على نف�سه وعد ًا �أو عهد ًا حني اليريد
يتم
�أن يفي به وال يكيل الوعود بال ح�ساب ،حتى �إذا جاء وقت ال�سداد ال ّ
الوفاء..وهذه ال�صفات يف الوفاء بالوعد والعهد قلما تتوافر الآن لكثري
من الزعماء �أو القادة الذين يهربون من وعودهم ،ويربرون �أو ينقلبون
فيفقدون م�صداقيتهم ،وي�صغرون يف عيون �شعوبهم ويف عيون الآخرين.
وال�سلطان �أنيق يف مظهره يلتزم لب�س بالده ،والزي العماين الذي
يفاخر به وتنفرد ب�لاده بالتم�سك به و�إ�شهاره فالعماين معروف بزيه
ومظهره لأن قدوته ال�سلطان قابو�س والذي هو مواطن عماين �أي�ض ًا..
وال�سلطان يف مظهره واحل�ف��اظ على لياقته مثل �أعلى للعمانيني
وال�ق��ادة ,فهو يواظب على ريا�ضته ويتمتع ب�صحته ولياقته ومت��ر عليه
ال�سنون فال ت�صيب فيه تغريات كثرية ليبدو بكامل �أناقته وحيويته وهو
ب�سيط يف خروجه للنا�س مهما لب�س .ومظهره يطابق خمربه الذي ال يطيق
التملق واملدح والكذب.
فال�سلطان ينفر من الكذب والتملق وال يحرتم من ميار�سوه �أي ًا كان
موقعهم وي��رى �أنهم به يغطون احلقيقة وي�شوهونها ولهذا ال يكرث من
املجال�سة للمداحني والقوالني وال يقربهم �أو ي�ستهويهم �أ�سلوبه .ويقبل
الب�ساطة وال�صدق وال�صراحة والعفوية يف النا�س الذين يقابلهم ويحرتم

مع الرئي�س انور ال�سادات
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�أ�صحاب ال ��ر�أي ال�صرحاء ال��ذي��ن يقف ر�أي�ه��م على امل�صلحة العامة
والتب�صري بها ولعل يف و�صف «جون رومانز « عن �أ�سلوب ال�سلطان يف
تناول الطعام قوله « جاللته كان ياكل كل �شيء حملل يف الدين اال�سالمي».
ومل ي�سبق لوالدته �أن �أعدت له غذاء ً خا�ص ًا به « فما ن�أكله ي�أكله .فالغداء
كان عادي ًا جد ًا ؛ ما �أدى �إلى ارتياحنا ال�شديد منه» ..لقد كان ال�سلطان
كما عرب �صاحب ال�شهادة ..وجه خري ومقدمه مقدم خري وب�شرى يقول «
بوجوده بيننا تدفق �إلينا الرزق واخلري و�أ�صبحنا نعي�ش حياة مرفهة بف�ضل
بركاته (� )1إنه جالب للخري� ،أني�س وهو لي�س عاق ًا كان يذكر والده املرحوم
ال�سلطان �سعيد باملعروف والإح�سان لقد كان بار ًا بوالديه»..
واملعروف �أن والدته �أي�ض ًا وقفت دائم ًا �إلى جانبه وح�سنت خياراته
و�أمدته بالعون وال�صرب وت�سديد اخلطى.وقد كان يتوق لوالديه ولوطنه
ويحن مل�سقط ر�أ�سه وينظر يوم العودة..
وال�سلطان كما يقول �صاحب ال�شهادة « ..يحب املو�سيقى الكال�سيكية
ويرى فيها احلياة الريفية الب�سيطة ومن خاللها ي�سمع تغريد الطيور»..
واملو�سيقى وحبها لدى ال�سلطان �أ�صيلة وعميقة فهو ال يربحها مع تبدل
الزمن وكرثة امل�س�ؤوليات لأنها عنده ريا�ضة للقلب والوجدان والفكر .وهي
جرعة ح�ضارية ترتقي بالإن�سان و�إح�سا�سه وعالقته بالكون واال�شياء.
وهي و�سيلة لتغيري القبح �إلى جمال ،و�إعادة �صياغة العامل يف قالب جميل
�إنها �أداة تغري �أي�ض ًا على امل�ستوى الفردي والنف�سي ولذا احتفى ال�سلطان
بها و�أق��ام لها فرقة �شهرية ودار ًا لالوبرا ال�سلطانية التي ذاع �صيتها
وانت�شر ت�أثريها وتنقلت يف العديد من العوا�صم لتحمل �سرية عمان وتروج
حل�ضارتها وتربط تاريخها بفن عظيم هو لغة العامل عندما ت�ستغلق اللغات
على الفهم والنطق ف�إن املو�سيقى تبقي اللغة املو�صلة واملحركة للوجدان..
لقد اختار ال�سلطان �أجمل ما يف الغرب ممن ي�صنف يف باب الفن
واحل�ضارة اختار املو�سيقى وخا�صة الكال�سيكية لعمق تاريخها و�أهمية
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داللتها ودورها.وكانت و�سيلة ربطه باجلمال والطبيعة والوطن والذكريات،
لقد �أراد املو�سيقى ال�سلطانية وفرقتها املميزة عالقة فارقة يف التعريف
بعمان وعمق تاريخها فعمان كما يف الر�سالة املو�سيقية بالد متح�ضرة
عرفت اال�ستقرار قدمي ًا وبنت امرباطورية و�شاركت الأمم وفتحت ابوابها
لال�سالم وقبلته وحملته ورا�سلت النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) و�آمنت
بدعوته حني كانت املمالك قليلة �أو مندثرة وحني كان التوا�صل مع التاريخ
نادر ًا ..ان ال�سماع لفرقة املو�سيقى العمانية �سواء يف دار االوبرا يف م�سقط
�أو يف �أي من رحالتها خارج البالد ي�أخذ امل�ستمع الى تداعيات جميلة
ير�سم فيها �صورة ح�ضارية لعمان حتى و�إن مل يزرها �أو يرها..
وال�سلطان �أراد للمو�سيقى �أن ت�سري يف الأجيال العمانية يف املدار�س
واجل��ام�ع��ات لتهذب النف�س وتبعث فيها ال�ه��دوء وال�سكينة والتالحم
اجلماعي وتبني روح الفريق .فال�سمفونية عمل جماعي واملاي�سرتو هو
القائد ،واملو�سيقي رمز للمجتمع الذي يحب االن�ضباط وااليقاع اجلماعي
والعمل امل�شرتك..
وال�سلطان متفتح العقل والقلب ويتوق للمعرفة ويتطور من خاللها
وينفتح عليها ويقبل مكابدة التعليم والتعلم يقول �صاحب ال�شهادة « حني
جاء ال�سلطان �إلى بريطانيا للدرا�سة كانت لغته االجنليزية �ضعيفة ولكن
ال�شيء املده�ش انني حني التقيته مرة �أخرى بعد فرتة وجيزة وجدت �أنه
يتحدث اللغة االجنليزية ب�شكل اثار اعجابي ،ويكتبها بخط م�ستقيم و�سليم،
فكان جمد ًا للغاية يف الدرا�سة « واجلدية هي �صفة الزمة يف ال�سلطان ولذا
مل ي�ضع وقته وهو طالب يف التلهي �أو التهرب من مكابدة التعليم كما كان
يفعل الكثريون من املوفدين العرب �أو من لديهم �أموال وثروات وامنا كان
يوا�صل الدرا�سة واملراجعة حتى بعد انتهاء الدوام حني زياراته الترابه
وا�صدقائه وابناء �صفه وقد ظلت هذه اجلدية ت�صاحبه الى اليوم فهو ال
يرتك مالحظة ا ّال وي�سجلها وال معرفة �ضرورية ب�شيء ا ّال ويدونها.
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وحتى يف زياراته ال�صدقائه يف زمن الدرا�سة كما يروي من عرفوه
كان ي�أتيهم لهدف ،ويجال�سهم لهدف ،ويغادرهم لهدف ،وكل هواج�سه �أن
يخدم وطنه و�شعبه و�أن يعمل ما يف و�سعه للو�صول الى اليوم الذي ي�ضحي
فيه من اجلهم ..ولذا فان جديته يف الدرا�سة انعك�ست على زمالئه وعلى
ا�ساتذته ومدربيه ،وقادة الكلية الذين ظلوا يقدرون له التزامه بالقانون
ومراعاته لل�شروط ومواظبته على احل�ضور وانفاذه لالوامر وانخراطه يف
العمل اجلماعي ,وقبوله لكل ما يطلب منه مهما كان �صعب ًا او قا�سيا..
�سواء يف فرتة الدرا�سة او التدريب او حتى االمتحانات..
وكان يعف عن اال�ساءة وي�ؤكد احل�سنة اليذكر م�ساوئ الآخرين وال
�سوءاتهم وال يغتابهم �آخذ ًا بقوله تعالى } وال يغتب بع�ضكم بع�ض ًا ،ايحب
�أحدكم �أن ي�أكل حلم �أخيه ميتا فكرهتموه { وكان يذكر ح�سنات �أ�صدقائه
ومن ي�ساعدونه وكان يجادلهم بالتي هي �أح�سن حتى حني يختلف معهم
يف الر�أي ويعمد الى احلوار والأ�سلوب الهادىء يف بث افكاره ومعتقداته
وقناعته ور�أيه �آخذ ًا بقوله تعالى خماطب ًا ر�سوله } ولو كنت فظ ًا غليظ
القلب النف�ضوا من حولك فاعف عنهم وا�ستغفر لهم و�شاورهم يف االمر
فاذا عزمت فتوكل على اهلل ان اهلل يحب املتوكلني{  ..وال�سلطان يحب
اخلري للجميع ال يفرق بني جن�س وجن�س و�شخ�ص و�شخ�ص يف حبه للخري
وهو ال مييز بني الب�شر بعن�صرية او تع�صب على اللون او الب�شرة او حتى
الفكرة فهو يقبل اجلميع ويحاور اجلميع ويحرتم كل احل�ضارات وال�شعوب
وينظر اليها بتقدير.
اليزدري �صغري ًا وال ينافق كبري ًا وامنا النا�س عنده �سوا�سية يعطي ك ًال
ح�سب قدره ..ولعل هذه من ا�سرار طبع عمان بطابعة او حمله خل�صائ�ص
�أهل ُعمان .ولذا جند ان ال�سلطنة وحدة واحدة ال مت ّيز بني مواطنيها يف
ا�صولهم او الوانهم او حتى مذاهبهم ومعتقداتهم بفعل وعي ال�سلطان
وتوجيهه ونهجه وثقافته و�سلوكه..

«ان التطرف مهما كانت
م�سمياته ،والتع�صب مهما كانت
ا�شكاله ،والتحزب مهما كانت
دوافعه ومنطلقاته نباتات كريهة
�سامة ترف�ضها ال�ترب��ة العمانية
الطيبة».

1994/11/18
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وعمان يف هذا ال�سبيل من��وذج ،فال تنازع وال خ�صام وال ج��دال يف
ُ
املواطنة وحولها ويف تكري�س الهوية والدفاع عنها..
لقد ه�ضمت عمان يف تاريخها خمتلف التيارات ،حني كونت االمرباطورية
وظلت قادرة كذلك على ا�ستيعاب كل مكوناتها املذهبية واملعرفية يف دمج
ناجح ويف �صيغة ح�ضارية ارتقت بها عمان لتكون �شاهد ًا يف حميطها واقليمها
على التعاي�ش والتوافق وعلى بناء وحدة وطنية متينة و�صلبة..
لقد ا�ستفاد ال�سلطان من ثقافته العربية اال�سالمية ومتازجها مع
الثقافة الغربية التي تلقاها وتعر�ض لها حني كان يدر�س يف الغرب يف
بريطانيا ويتدرب يف املانيا ويجوب اقطار العامل باحث ًا عن املعرفة ومطالع ًا
لثقافات ال�شعوب والوان ح�ضارتها ..وكان لتمازج ثقافته الدور يف ان يرى
لعمان دوره��ا التاريخي اال�صيل وتطلعها املعا�صر واحل�ضاري وحلاقها
باملركب العماين ،ولذا فان ال�سلطان بحق حرر العمانيني من تقاليد م�ؤذية
ومن م�صادرة حرياتهم يوم قال لهم « اذهبوا فانتم الطلقاء « ع�شية ت�سلمه
م�س�ؤولياته ومل يجربهم على ارتداء احلجاب كما فعلت دول ،ومل يدمر
تراثهم او ي�شوه اعرافهم وتقاليدهم حتت اي م�سمى وظل وفي ًا للتقدم
وال�شراكة العاملية يف بناء احل�ضارة ،وعمان مل تعرف االرهاب ومل ت�صدره
ومل تُفت به او يخرج من معتقداتها او مذاهبها ماي�شي به ،كما انها مل
تغلق طريق ًا يف وجه التقدم والبناء والتعليم وقد �سجلت يف هذا ال�سباق
باجتاه التعليم والتطور واالنفتاح امل�س�ؤول واملتدرج ارقام ًا قيا�سية .فمن
غياب املدار�س وخا�صة للبنات كلي ًا الى االف املدار�س ،ومن �أم ّية ثقيلة الى
ازالة االمية بن�سبة تناف�س دوال عريقة ،ومن حجر على الفكر واملعتقدات
والتطور الى متكني ال�شباب العماين النافع من امل�شاركة يف االكت�شافات
وت�سجيل براءات االخرتاع والتميز يف جماالت عديدة..
وما ارت�ضاه ال�سلطان لنف�سه اراده دائم ًا للعمانيني حني �سيرّ لهم
البعثات التعليمية يف كل انحاء الدنيا ومكنهم من االطالع على املعرفة
وامل�ساهمة فيها دون ان ين�سى دائما ان يذكرهم با�صالتهم وتراثهم ودور
اجدادهم يف ركوب البحر والتجارة والعمل والبناء والتفوق..

«تعدد الآراء والأفكار التي
تخدم ال�صالح العام وترثي م�سرية
التطور والبناء هو من اهم العوامل
التي تعني على و�ضوح الر�ؤية» .

1998/11/18
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لقد كان الط�لاع ال�سلطان على احل�ضارة ونهله منها ما مكنه من
التغيري الن التغيري يف اال�صل معرفة وه�ضم للمعرفة وتتويج بنتائجها..
وقد اراد للجيل العماين ال��ذي يقوده ان يفعل ول��ذا ينخرط العمانيون
االن يف التعليم يف الداخل واخلارج ويف ع�شرات الدورات على امل�ستويات
املدنية والع�سكرية وهذا ما مكن ال�سلطان الذي كانت بالده تفتقر الى
املتخ�ص�صني واملتعلمني واخلرباء بداية النه�ضة الى بناء امل�ؤ�س�سات اليوم
والقادرة على العمل يف بناء الدولة املعا�صرة دولة امل�ؤ�س�سات ودولة القانون
والت�شريع ودولة العدالة ..الدولة لكل مواطنيها حيث احلقوق والواجبات.
وهذا ما مكن ال�سلطان قابو�س من خالل قيادته املثقفة واحلكيمة من
ادارة �ش�ؤون بالده ومواجهة االزمات والتحديات مهما تعاظمت ،والتعامل
والتعاطي من موجة الربيع العربي ،وما واجه ُعمان منها مبعرفة واقتدار
واحتواء ،وقدرة على حل امل�شاكل التي ن�شبت واطفاء �آثار التوتر وا�شتعالها
ب�سرعة ،لي�س بالقمع الذي يولد ال�شرر واحلريق وامنا باملعاجلة الهادئة
و�سحب الذرائع وحتقيق املطالب والتخل�ص من االخطاء وحماربة الف�ساد
وابعاد رم��وزه ومتكني ال�شباب من االط�لاع وامل�شاركة واعتماد االجناز
و�سيلة لل�شرعية وقبول احلكم والتعاقد االجتماعي ،وقد فعل ال�سلطان كل
ذلك ومببادرة منه وتلقائية ،وقد القى املحتجني واملتذمرين يف منت�صف
الطريق من اجل �سالمة عمان ومواطنيها وا�ستقرارها وم�ستقبلها وهو مل
ي�ستخف باي راي او مطالبة رغم و�ضوح كثري من االخطاء واملعتقدات غري
ال�صائبة لدى بع�ض الفئات املحتجة التي ت�أثرت بعوامل خارجية وا�ستمعت
لآراء غري وطنية..
�أ�سلوب املعاجلة العمانية جدير ان نتوقف عنده وان يدر�س ويعمم
لنجاحه وهو �أ�سلوب اعتمد على خدمة املواطن وتعظيم دوره وم�س�ؤوليته.
وحتميله امل�س�ؤولية يف خدمة بلده ..ولهذا تالقت « ارادت��ه املخل�صة مع
ارادة �شعبه الويف ف�سارا معا يف موكب واحد على طريق النهج العلمي»
الذي و�صفه جاللته يف خطابه التاريخي االول..

« ان بناء الثقة بني ال�شعوب
من �ش�أنه �أن ي��ؤدي الى مزيد من
التفاهم الواعي والتعاون البناء من
اجل انت�صار الأمن وال�سالم» .

افتتاح جمل�س عمان
1997
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ولي�س �صاحب ال�شهادة هذا وحده ممن اعجبوا بال�سلطان وقدروا
لهذه ال�شخ�صية الكارزماتية دورها واهميتها و�سطوع تاثريها فقد كان
يف االعجاب قادة كبار ور�ؤ�ساء دول وفال�سفة وم�ؤرخون وعلماء وباحثون
اتخذوا من افعال ال�سلطان واجنازاته لبلده منوذجا للمقارنة..
لقد تكاملت امل�سرية وها هي تدخل عامها اخلام�س واالربعني وف ّية
للحظة االولى مكر�سة ومنفذة للوعود التي قطعها ال�سلطان على نف�سه يف
ان يظل رحيما ب�شعبه ،خمل�صا الهدافه وم�ستمرا يف بناء اجنازاته ،ويف
بناء االجيال العمانية وتعهد الرجال القادة منهم ليوا�صلوا امل�سرية م�سرية
عمان امل�ستقبل الذي ر�سم ال�سلطان مالحمها ،وجت�سدت حمطاتها ب�شكل
علمي ومو�ضوعي يف هذه اال�ستثمارات الهائلة القائمة واملنظورة والتي رات
يف عمان بيئة منا�سبة �آمنة وم�ستقرة..
وهناك �شهادة اخرى ل�شخ�صية عراقية هي حممد جنيب الربيعي
الذي يقول «ان جاللته كان مثاال لل�ضابط العربي يف �سلوكه احل�ضاري
وتعامله مع القادة» ( .)2وهو يف م�شيته يعك�س النظام والقوة والتهذيب.
ومن هذا املنطلق تزود باملعرفة الع�سكرية الرفيعة يف وقت ت�شكو فيه امته
من ال�ضعف ومن هوانها على االمم فانه يظل يحثها على التقدم وال�صمود
والعمل على ك�سب الن�صر يف كل امليادين وخا�صة ميادين التنمية وال�سالم
فبهما تتقدم االمم وتنت�صر اي�ضا مبا ميكنها ان تنت�صر حني حتارب او
تخترب ارادتها ولهذا ح ّيا ال�سلطان انت�صارات االمة وعمل على دعمها ونقد
الهزائم والرتاجعات وعمل على معاجلتها وك�شف املخبوء من اال�سباب
دون تردد وظل يرى ان الع�سكرية �شرف البد ان يكون منذورا للت�ضحية
والعطاء..
ولهذا ظل -با�ستمرار -يحي قواته امل�سلحة ومنت�سبيها على اختالف مواقعهم
ورتبهم ويرى فيهم الوعد بامل�ستقبل ..واالمل وال يخلو اي خطاب له تقريبا منذ
بداية النه�ضة الى اليوم اال وفيه ا�شاره لهذه القوات ال�سلطانية امل�سلحة ،ودورها
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واال�ستثمار فيها لتكون درع عمان الواقية وحافظة التنمية وحامية امل�شروع
الوطني يف الدميقراطية والتغيري واال�صالح وال�شراكة..
والربيعي يف �شهادته يقول  « :اننا عرفنا يف اليوم التايل من درا�ستنا
يف الكلية ا�سم قابو�س حني �ضرب قائدنا الع�سكري يف الكلية املثل بال�شاب
قابو�س فقد كان ي�شرح لنا برنامج العمل ومنط احلياة والواجبات التي يجب
علينا تنفيذها ودعانا الى االهتمام باملظهر واالعتناء باملالب�س الع�سكرية..
فتوجهت عيوننا الى �صاحب اال�سم ومن يومها تعرفت �إليه « (..)3
وملا كان قابو�س هو املثال الذي �ضربه املدرب لنا والكالم ل�صاحب
ال�شهادة الربيعي وقوله « :ان��ه اف�ضل �ضابط ع�سكري ملتزم ومهتم
مبالب�سه ..ج��اءت معرفتي ب�شخ�صية ال�سلطان قابو�س وعلق ا�سمه يف
ذهني الى ان جاء الوقت املنا�سب فتعرفت �إليه وقد كنت قبل ذلك ا�س�أل
عنه الزمالء الذين �سبقونا يف الدرا�سة من ابناء دفعته»
ومي�ضي الربيعي قائ ًال  « :و�شاءت االقدار ان التقي بالطالب قابو�س
يف ردهة احد الزمالء بينما كنا جال�سني داخل الغرفة فدق الباب فدعوناه
للتف�ضل ،واذا �شاب انيق يطل علينا فحيانا حتية طيبة مل�ؤها التقدير
واالحرتام وعرفني زميلي ع�صام ال�شوك �إلى جاللته وقال انه زميل لنا
بالكلية» (..)4
وت�أكيد ًا ملا حللناه من �شخ�صيته ياتي كالم �صاحب ال�شهادة بالقول
«مل ي�أت الطالب قابو�س الى غرفة زميله بق�صد قتل امللل وك�سر الرتابة
وامن��ا ق��دم لال�ستف�سار عن بع�ض املعلومات واخلطط الع�سكرية وكان
يحمل يف يده الي�سرى خارطة وكتاب ًا ووقف امامنا لب�ضع دقائق وقبل ان
يغادر الغرفة دعاين لزيارته ووعدته وتركنا فتذكرت خلقه وادبه وا�سلوبه
الطيب» .ثم تكررت لقاءاتنا بجاللته يف املطعم واملمرات واال�سرتاحة وكنا
حني نلتقيه نلمح يف وجهه االبت�سامة اجلميلة التي ترت�سم على حمياه .وقال
يقول يل ونحن نفرتق عبارة عربية ا�صيلة « ا�شوفك مرة ثانية يا حممد»()5

85

سلطنة وسلطان

فنفرتق على اخلري .وي�ضيف الربيعي امللقب بابو جنيب قائال« :اتذكر اين
لعبت مع جاللته الهوكي وقد كان يف الفريق الند لفريقي» وي�ضيف �صاحب
ال�شهادة« ..اتذكر من هذه ال�شخ�صية العمانية انه كان فار�سا من الطراز
االول ويحب ريا�ضة الفرو�سية وقد اهدى فر�س ًا للكلية ..وذلك على �سبيل
اللفتة الكرمية وت�أكيد اال�صالة والكرم العربي اال�صيل» وعرب �صاحب
الرواية عن ال�سلطان بقوله « كم كنت فخور ًا حني تولى جاللة ال�سلطان
قابو�س امل�س�ؤولية يف عمان ..لقد ن�شرت النب�أ بني زمالئي باعتباره زمي ًال
لنا يف كلية �ساندهري�ست .وقد بد�أت اتابع خطاه على طريق اخلري الذي
�إت�صف به ال�سلطان دائما وتابعت كل خطواته التي كر�سها من اجل وطنه
و�شعبه حتى و�صلت عمان الى ما و�صلت اليه اليوم يف عهده امليمون.
ان من حق كل عربي ان يفخر مبا اعطى جاللة ال�سلطان يف كل
امليادين و�ساحات العمل الوطنية على امتداد االمة ابتداء من عمان االبية..
الربيعي يت�ساءل «�أين كانت عمان واين ا�صبحت االن ..الفرق بني
احلالتني كالفرق بني الرثى والرثيا» (.)6
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ان قراءة �شخ�صية ال�سلطان يف البعد االن�ساين والدويل تذهب باجتاه
مبادراته اخل�صبة ور�ؤيته الثاقبة يف دعم العديد من امل�شروعات الدولية
والأممية عرب اليون�سكو وخارجها يف جهد ي�صب من �أجل عمان وتاريخها
و�صورتها ومن �أجل الإن�سانية و�سالمها فكانت م�ساهماته يف جمال دعم
علوم الفلك ويف جمال البيئة وعلومها والت�أليف عنها ملمو�سة ..ويف مقابل
ذلك اقرار املجتمع الدويل جمدد ًا يف حدث بارز زاخر باملعاين والدالالت
يف منح جائزة ال�سالم الدولية ( )7لل�سلطان لي�س فقط كامتداد للإجماع
الذي يحظى به جاللة ال�سلطان ولكن -اي�ض ًا -لت�أكيد �شمولية الإجماع
وامتداده �إلى امل�ؤ�س�سات العلمية امل�شهود لها وعرب دورها امل�ؤثر يف الواليات
املتحدة والغرب والعامل ويف املقدمة جامعة هارفارد العريقة وجامعات
عديدة �أخرى مميزة.
كما جرى اختيار جاللته ليكون ا�سم ًا لوردة طورتها امل�شاتل الهولندية
نتاج �أبحاث مطورة �أم�ضاها العلماء البتكار �صنف جديد من ال��ورود
املعروفة مت ت�سليمها يف احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطني الع�شرين العام
1990م ،بح�ضور العديد من ال�شخ�صيات ( .)8ويف جمال البيئة �إذ يحر�ص
ال�سلطان فقد جرى منحه جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة ( )9وهي
جائزة متنح كل �سنتني مكاف�أة لال�سهامات البارزة التي يقدمها الأفراد
وامل�ؤ�س�سات واملعاهد واملنظمات يف جمال ادارة البيئة و�صونها وهي جائزة
بد�أ منحها العام 1989م ،حتت �إ�شراف منظمة اليون�سكو ولأنه لكل امرىء
من ا�سمه ن�صيب كما يقولون يف الرتاث العربي داللة على اال�سم وامل�سمى
ف�إن معنى ا�سم ال�سلطان قابو�س يف اللغة هو « الوجه اجلميل احل�سن اللون».
وقابو�س لغة من قب�س وهو طالب النار وموقدها وطالب العلم واملفيد منه
ويف �سبيل ذلك كان ال�سلطان بدوره �أهدى الأمة مو�سوعة ب�أ�سماء العرب
ليكون ذلك م�شروع ًا �ضخم ًا واجناز ًا ح�ضاري ًا م�شهود ًا له به وقد بد�أ العمل
يف هذا امل�شروع العام 1985م.
ولأنه ي�ؤمن باحلرية للأفراد وال�شعوب ويكافح من �أجلها منذ قيادته
حلركة النه�ضة يف بالده وت�صديه لكل من يحاول م�صادرتها من عمان

« وردة « حتمل ا�سم ال�سلطان
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والعمانيني فانه كان على موعد معهم من �أجلها وقد خا�ض يف �سبيل حرية
وطنه معارك الكفاح املريرة لأنه يدرك �أن :
بكل يد م�ضرجة يدق
للحرية احلمراء باب
معنى احلرية فقد الزم نف�سه �أن يقدمها للعمانيني بقوله يف خطابه
الأول « �س�أبد�أ ب�أ�سرع ما ميكن يف �أن �أجعل احلكومة ع�صرية .و�أول هديف �أن
�أزيل الأوامر غري ال�ضرورية التي ترزحون حتت وط�أتها ا ّيها ال�شعب» (.)10
وقد تعهد ف�أوفى .وعهد احلر دين كما يقولون حني قال « �س�أعمل
ب�أ�سرع ما ميكن جلعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل وعلى كل واحد
منكم امل�ساعدة يف هذا الواجب ( ..)11وقد و�ضع ال�سلطان قابو�س ن�صب
عينه تاريخ عمان وجمدها و�أن يعيد ت�شكيل اجلغرافيا العمانية بالإجنازات
ليخدم التاريخ العماين وميكن هذه اجلغرافيا من التعبري عن نف�سها من
خالل بعدي االن�سان والتنمية ..وهو يرى �أن عمان املعا�صرة ت�ستحق ذلك
و�أن ت�ستعيد �أجمادها وتقدم هذه الأجماد من خالل �سياق من االجناز
وبناء منه يعلو وي�شارك وال يكتفي باحرتام التاريخ و�أجماده.
يقول ال�سلطان « كان وطننا يف املا�ضي ذا �شهرة وق��وة و�إن عملنا
باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�ضينا مرة �أخرى ..و�سيكون لنا املحل املرموق يف
العامل العربي» (..)12
ومل يخيب ال�سلطان �أمل �شعبه بل م�ضى يبني عالقات عمان اخلارجية
وي�سندها بالدليل من خالل اعادة بناء عمان ليكون لها امل�صداقية من
خالل االجناز ولي�س املعطيات والوقائع التاريخية فقط ويرى ال�سلطان
منذ اليوم الأول و�ضوح طريقة و�سالمة هدفه وهو يحث العمانيني على
موا�صلة الرحلة معه م�ؤكد ًا لهم �أنه يف ذلك م�ستقبلهم ،و�ضمان حياتهم
وحياة �أجيالهم وقد قال ذلك «اين وحكومتي اجلديدة نهدف الجناز
هدفنا العام ..كان بالأم�س ظالم ولكن بعون اهلل غد ًا �سي�شرق الفجر على
عمان وعلى �أهلها» (..)13

«ال��ت��اري��خ خ���ذوه بحذر
وت��دب��روه وع���ودوا ال��ى املا�ضي
وف��ك��روا ك��ي��ف ك��ان��ت احل��ال��ة،
وم��ا كتب لي�س علينا ان ن��ردده
كالببغاء».

جمل�س عمان
2000/11/4
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ومل تكن �أو�صاف ال�سلطان ومناقبه و�سمعته الطيبة و�سلوكه يف خدمة
وطنه و�أمته بعيدة عن ا�شارة القادة والزعماء يف العامل بل كانت يف �صميم
ر�أيهم وقناعتهم ويف هذا ال�سياق قال الرئي�س الراحل �صدام ح�سني يف تقييم
دور ال�سلطان يف �شعبه و�أمته ومبادراته وحر�صه «لو كان هناك قابو�سان
يف هذا الزمان ملا حدثت احلروب والأزم��ات» .كما جاء قول امللك فهد بن
عبدالعزيز م�ؤكد ًا ملا يح�س به فقال « :عالقتنا لها �صفة اال�ستمرار وتدعمت
�أكرث حني �أنعم اهلل على عمان بقائد مثل �صاحب اجلاللة قابو�س بن �سعيد
فجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد من القادة االجالء املدركني واملفكرين»..
�أما الراحل ال�شيخ زايد بن �سلطان فقد كان ر�أيه يف ال�سلطان معروف ًا
ويف �أكرث من منا�سبة وب�أكرث من �صيغة منها قوله  « :نكن جلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املحبة والتقدير واجنازات عمان مفخرة للإمارات» (.)14
�أما الرئي�س ح�سني مبارك الرئي�س الأ�سبق جلمهورية م�صر العربية فقد
عنون حمبته لل�سلطان واقراره بدوره بقوله « :جاللة ال�سلطان حقق اجنازات
عظيمة ل�شعبه» ،و�أم��ا الرئي�س الراحل يا�سر عرفات قائد ن�ضال ال�شعب
الفل�سطيني املعا�صر فقد و�صف ال�سلطان قابو�س حني التقاه بقوله« :جاللة
ال�سلطان قابو�س عمل ب�صمت من �أجل فل�سطني» ( )15وهو ما قاله الرئي�س
حممود عبا�س وكرره من �أن «�سلطنة و�سلطان قدما الكثري لفل�سطني بال م ّن ٍة
وكان ال�سلطان �صادق ًا دائم ًا يف ر�ؤيته لفل�سطني وق�ضيتها»..
وهذه ال�شهادات �شملت قادة عامليني ور�ؤ�ساء دول كربى بارزين منهم
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بل كلنتون الذي قال « :لقد قدمت عمان يا جاللة
ال�سلطان ب��ر�ؤى وت�صميم ..و�أن قيادتكم حتظى باحرتام عظيم حول
العامل ..و�إن جاللتكم يج�سد التاريخ بروح متفتحة على ق�ضايا الع�صر»..
�أما �سمو الأمري جابر الأحمد ال�صباح �أمري دولة الكويت الراحل فكان
ان و�صف مواقف ال�سلطان قابو�س بقوله « :ما حتقق من اجنازات رائعة يف
عمان يف فرتة ق�صرية من الزمن خلري ال�شعب العماين ال�شقيق بف�ضل ما
يتمتع به �صاحب اجلاللة الأخ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم من قيادة
�سديدة و�سيا�سة حكيمة وعمل جاد د�ؤوب» (..)16

امللك فهد

مع الرئي�س عرفات

الرئي�س حممود عبا�س

مع هيالري كلنتون
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ومن قادة العامل الذين ادلوا ب�شهاداتهم يف جهود ال�سلطان واجنازاته
ودوره يف بعث عمان وو�ضعها على طريق امل�ستقبل الرئي�س الفرن�سي ال�سابق
فران�سوا ميرتان بقوله  »:ال�سلطان قابو�س يج�سد التاريخ بروح متفتحة
على ق�ضايا الع�صر ،وجاللته على معرفة بالق�ضايا الدولية ،وانني من
�أ�شد املعجبني بالدور الذي يقوم به جاللته وبحنكته ال�سيا�سية ،و�أن ما
حتقق لل�سلطنة من اجن��ازات وما بلغته من مكانة مرموقة امنا ذلك مت
برعاية جاللته»(..)17
وهناك �شهادة �أخرى هامة مل�س�ؤول فرن�سي كبري �أي�ض ًا �شغل من�صب
رئي�س الوزراء يقول فيها « :العالقات العمانية الفرن�سية ا�ستفادت من روح
التجديد التي بعثها ال�سلطان يف ال�سيا�سة الداخلية لل�سلطنة منذ ارتقائه
العر�ش وعمان اليوم بلد موحد وم�ستقل يتحلى بدبلوما�سية حكيمة ومتوازنة
وينعم بنمو مثايل»)18( .
�أما م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي اال�سبق روبرت بللرتو فقد ا�شار
الى الدور التاريخي الذي لعبه ال�سلطان قابو�س يف نقل بالده من مرحلة الى
اخرى وقال « :لقد ا�ستطاع ال�سلطان ان يك�سر عزلة عمان حتى �أ�صبحت
ال�سلطنة اليوم تقوم بدور ريادي يف الدبلوما�سية االقليمية والدولية» (..)19
�أما القائد الفل�سطيني رفيق النت�شه فقد قال يف ال�سلطان �« :إن املكانة
والتقدير العظيمني اللذين يحظى بهما جاللته من جميع حكام املنطقة
ي�ؤهالنه للقيام بدور لتحقيق ال�سالم و�سوف يكون لذلك ت�أثري كبري على
م�صلحة االمتني العربية واال�سالمية» (..)20
وما متيز به ال�سلطان من �صفات ومناقبية عالية وما اجنزه من �أعمال
لبالده ولكثري من دول االقليم ودوره يف ار�ساء فر�ص ال�سالم وتعظيمها وجد
تقدير ًا عالي ًا لدى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)
فقال « :لقد كان يل عظيم ال�شرف �أن �أحظى مبقابلة جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم وقد تقدمت بال�شكر والتقدير جلاللته على الدعم
الذي تقدمه حكومة جاللته ملنظمة الفاو» (..)21

فران�سوا ميرتان

رفيق النت�شة
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�أما الرئي�س ال�سوداين عمر ح�سن الب�شري فقد �أدرك منذ اللحظة
الأولى لتوليه امل�س�ؤولية يف ال�سودان عظم الدور الذي ينه�ض به ال�سلطان يف
دعم الدول ال�شقيقة وال�صديقة لل�سلطنة وو�صف هذا الدور من وجهة نظر
�سودانية بقوله  « :ان الت�أييد املبكر من جاللة ال�سلطان لل�سودان وكلماته
القوية اعطت انطباعا طيبا ،و�صورة ممتازة عن الثورة يف ال�سودان يف
كافة املناطق وخا�صة يف الدول الغربية وكثري من الدول العربية فجاللته ال
يتخذ �أي خطوة ا ّال بعد الت�أكد منها (..)22
وهذا خليفة بن زايد ويل عهد �أبو ظبي �آنذاك والذي بهرته االجنازات
العمانية وتراكمها وا�شراك العمانيني يف م�سرية هذه االجنازات و�صناعتها
يقول « :لقد توافرت يف �شخ�صية ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم كل
�صفات القيادة فجاللته �صاحب مواقف عظيمة واالجنازات الهائلة التي
حتققت يف �سلطنة عمان ال�شقيقة تعد دليال على رعاية واهتمام جاللته
باالن�سان العماين» (..)23
�أما ع�صمت عبد املجيد وزير اخلارجية امل�صري والذي كان اي�ض ًا
�أمين ًا عاما للجامعة العربية فقد ر�أى يف دور ال�سلطان االيجابي يف
العالقات العربية العربية ما يدعم العالقات العمانية امل�صرية وير�سخها
وي�صفها بالقول  « :انها متميزة وهي لي�ست وليدة اليوم وقد تدعمت كثري ًا
وقطعت �شوط ًا كبري ًا يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س» (..)24
و عالقة اتزان ال�سلطان وال�سلطنة باملحيط وبالإقليم ظلت منوذج ًا
على االعتدال ومدعاة للت�أ�سي بها خا�صة حني ظلت نتائجها �أقرب الى
ال�سالمة وال�صحة وم��ن هنا ميكن تقدمي العالقة العمانية مع العراق
كنموذج ..فقد ات�سم موقف ال�سلطنة من العراق بالتو�سط واالعتدال
وترجيح اجلانب العقلي على العاطفي ف�سيا�سة ال�سلطان تنطلق من عدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية الي بلد .ولذا مل تدعم ال�سلطنة اي حركة او
منظمة معار�ضة يف اي بلد من البلدان املجاورة او حتى البعيدة .وظلت
ال�سيا�سة العمانية من العراق اكرث اطمئنانا النها حددت منهج ًا وا�ضح ًا يف

الرئي�س عمر الب�شري

ع�صمت عبد املجيد
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كيفية التعامل مع جميع االطراف املتقاتلة ،فلم متل لهذا ومل تقطع احلبل
عن هذا ل�صالح ذلك فهي �أي عمان مل تدعم �صدام ح�سني يف حربه على
ايران ومل ت�صفه ب�أنه حامي حمى البوابة ال�شرقية للحدود العربية ومل تنفق
مالها دعم ًا لوقود هذه احلرب وا�ستمراريتها ،ومل ي�شبه اعالمها �صدام
ح�سني ب�أنه بطل فاحت مقاوم وهي مع ذلك احتفظت مع العراق باف�ضل
العالقات الدبلوما�سية لكونها مل تكن �ضده .ويف املقابل فان ال�سلطنة
ممثلة ب�شخ�ص جاللة ال�سلطان مل تعلن العداء ال�سافر لنظام اجلمهورية
اال�سالمية اجلديد يف ايران ومل تر �سبب ًا للخال�ص منه �أو االطاحة به ،وكل
ذلك يف �سياق �سيا�سة عمانية ثابتة تنطلق من عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية وهذا املوقف خالف املوقف لبع�ض الدول العربية التي وقفت �ضد
�سيا�سة الرئي�س �صدام او معها وقد �أثبتت ال�سيا�سة العمانية �صوابية ر�ؤيتها
وو�ضوح �أهدافها..
وحني انقلبت الدول التي كانت تدعم الرئي�س �صدام وتعادي �إيران
متام ًا ولفت بواقع ( )180درجة يف حرب اخلليج الثانية يوم احتالل الكويت
�إذ انقلب قادتها و�سا�ستها ووظفوا علماء الدين لي�صبحوا على النقي�ض مما
كانوا عليه يف حرب اخلليج الأولى� .إذ انهم �أفتوا هذه املرة بتكفري �صدام
ح�سني؛ لأنه بعثي ونالوا منه وممن ي�ؤيده و�سموا الدول التي ت�ؤيده بدول
ال�ضد .وك�أنهم ال يعلمون ببعثيته وفكره ا ّال بعد احلرب اخلليجية الثانية..
لقد ظل موقف ال�سلطنة مميز ًا ومل تنظر يف اتخاذ قرارها من زاوية
العواطف بل من زاوية ان املتقاتلني م�سلمان يجب ال�صلح بينهما..
ويف ال�سياق نف�سه يقول الكاتب الرو�سي ( �سريجي بليخا نوف ) م�ؤلف
كتاب « م�صلح على العر�ش» عن موقف ال�سلطان والدولة العمانية « فلئن
كانت الأقطار املجاورة الأخرى قدمت ل�صدام ح�سني م�ساعدات �سخ ّية
يف حربه �ضد �إيران ف�إن عمان لعبت دور القوة ال�ساعية �إلى امل�صاحلة،
الأمر الذي حظى بتقدير عميق على كلتا �ضفتي اخلليج ومن خالل و�ساطة
ال�سلطان تقارب الطرفان املتحاربان من بع�ضهما» (..)25

«ال�����س�لام ه���دف ال��دول��ة
الذي يبد�أ من املبادىء التي توجه
�سيا�ستنا الداخلية واخلارجية وهو
ه��دف ا�سرتاتيجي نعمل على
حتقيقه وا�ستمراره �ضماناً للأمن
واال�ستقرار والنمو واالزدهار» .

العيد التا�سع والع�شرون
1999/11/18
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ومي�ضي �صاحب كتاب م�صلح على العر�ش يقول« :عندما �أيدت �أقطار
اخلليج العراق يف �أطول حرب يف القرن الع�شرين ك�شفت عن ق�صر نظر
عجيب ،وعندما دعمت بيدها �أو على الأرج��ح ب�أموالها لتنقذ اخلليج
اكت�شفت فج�أة �أنها عاجزة عن �إنقاذ نف�سها من نبوخذ ن�صر �آخر الزمان
ا ّال مب�ساعدة جيو�ش �أجنبية جرارة» (..)26
ويخل�ص الكاتب �إلى القول « :وكان النهج ال�سيا�سي العماين لل�سلطان
حتى يف �ساعة املحنة �أقل تعر�ض ًا للتذبذب لأنه �صيغ على �أ�سا�س التقومي
الواعي والواقعي للزعماء ال�سيا�سيني و�أفعالهم يف امل�ستقبل املنظور ال على
�أ�سا�س من الهوى والغر�ض» (..)27
وح�ت��ى ح�ين ك��ان ال�سلطان قابو�س م��ن خ�لال حكومته و�سيا�سته
اخلارجية التي ر�سمها لعمان يبدي ر�أي� ًا حول �إعالن الوحدة يف جمل�س
التعاون اخلليجي مل تفهم حتفظاته والتي هي حتفظات �سلطنة عمان
التي عبرّ عنها اكرث من مرة معايل يو�سف بن علوي وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية فقام من ينقد موقف �سلطنة عمان دون �أن يطالع ال�سياق
التاريخي حلر�ص عمان على جمل�س التعاون وال��دع��وة لقيامه مبكر ًا
وتقدمي املقرتحات الوا�ضحة التي لو جرى الأخذ بها من النواحي االمنية
والع�سكرية ملا كان ميكن �أن يحدث الذي حدث من تداعيات ظلت تتوالى
ب�أعرا�ضها ال�سلبية �أمام كل التحديات التي واجهتها دول اخلليج العربية
ابتداء من حرب اخلليج الأول��ى والثانية وحتى التدخل الأجنبي ال�سافر
الذي جلبته تلك احلروب وال�صراعات ومازالت جتلبه..
�إن لعمان وجهة نظر وا�ضحة يف هذا املجال عربت عنها ب�صور عديدة
ولذا ف�إن اتهامها بالتعطيل والرف�ض والعمل �ضد �صيغة جمل�س التعاون
وتطوره وا�ستمراره ال مكان لها يف الواقع .
لقد حاولت �أط��راف خليجية وغري خليجية ت�شويه املوقف العماين
من حتفظه على �إعالن وحدة اندماجية لدول اخلليج العربي ب�سوق حجج
وادعاءات وحتري�ض و�سائل توا�صل اجتماعي عك�ست �آراء قامت من التعبئة
وعدم �إيراد احلقائق..

«ن�ؤكد �رضورة التو�صل الى
حل �سلمي لأزمة اخلليج يقوم على
القرارات الدولية ويعيد الى دولة
الكويت �سلطتها ال�رشعية».

1990/11/18
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فاملوقف العماين ال��ذي ميكن قراءته بو�ضوح ميكن تتبعه ب�سهولة
وهدوء .فقد كانت �سلطنة عمان �أو من دعا �إلى الوحدة اخلليجية يف وجه
املخاطر التي تواجه دول اخلليج �سواء خارجية دولية �أو اقليمية .وكانت
هذه الدعوة املبكرة ت�ستهدف الوحدة الع�سكرية والأمنية كما تو�صلت
دول اخلليج الآن �إلى فهم الدعوة العمانية بعد �أكرث من ثالثني �سنة� .إذن
�سلطنة عمان �أول من دعا �إلى وحدة ال�صف اخلليجي �أمني ًا منذ بداية
ال�سبعينيات حني كانت عمان تواجه حتديات خارجية من تدخل دولة جوار
ومن املد ال�شيوعي على �أر�ضها وكان ال�سلطان حذر يف حينها من ذلك
و�أن هذا املد لن يتوقف يف حدود �سلطنة عمان و�إمنا �سيتخطاها �إلى دول
اخلليج واملنطقة كافة وقد كان ذلك وا�ضح ًا يف خطاب ال�سلطان ال�سنوي
مبنا�سبة اليوم الوطني العام 1972م.
وت�أكيد ًا ملا ظل ال�سلطان يدعو �إليه ويحر�ص على حتقيقه وهو الوحدة
الع�سكرية والأمنية لدول اخلليج منذ وقت �أبكر من زمن ت�أ�سي�س جمل�س
التعاون اخلليجي فقد جاء يف مقابلته مع جريدة الر�أي الأردنية حني ك�شف
عن حديث له مع ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة « وقد �أكدت له �أن دول اخلليج تتعر�ض للأخطار اخلارجية
متام ًا مثل �سلطنة عمان» (.)28
وهذا الت�أكيد لدعوة ال�سلطان جاءت �أي�ض ًا يف جملة امل�صور امل�صرية
يف 1973/6/23م ،حني قال « الريب �أن االحتاد قوة وهو �إذا �أمكن حتقيقه
ف�إنه �سيكون الدرع الواقية للمنطقة» (..)29
وعاد ال�سلطان فكرر يف خطابه ال�سنوي العام 1975م نف�س امل�ضمون
«لقد حذرنا يف خطابنا يف العيد الوطني الرابع وقلناّ � ،إن احلفاظ على
�أمن املنطقة م�س�ؤولية �شعوب املنطقة كلها .ويف العام 1976م يف اجتماع
وزراء خارجية الدول الواقعة يف اخلليج مبا فيها �إيران والعراق دعت عمان
لبحث فكرة الوحدة الأمنية �ضد �أية تهديدات خارجية» ،ا ّال �أن تلك الدول
مل تر �ضرورة ملحة للوحدة ودعوة ال�سلطنة لهذه الفكرة ( الوحدة الأمنية
تخب �أو ترتاجع ففي العام 1979م ،عادت
والع�سكرية ) توا�صلت ومل ُ

«ان ال�ساحة الدولية ت�شهد
توترات عديدة رمب��ا جنمت عنها
اثار غري حممودة على اقت�صاديات
ال���دول كما ان هناك �رصاعات
عرقية وطائفية ت����ؤرق ال�ضمري
الإن�ساين» .

العيد الوطني ()22
1992/11/8
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ال�سلطنة لتطرح فكرة التعاون الأمني والع�سكري جمدد ًا بالرتكيز على
ق�ضية املالحة والتجارة عرب م�ضيق هرمز �ضد �أية تهديدات..
واقرتحت ال�سلطنة �أن يتم ذلك بالتعاون مع قوى عظمى لها قدرات
ع�سكرية وفرية يف الت�أمني ولكن ال�سعودية حتفظت يف حينه ورف�ضت �أي
دور �أمريكي كردة فعل على اتفاقيات كامب ديفيد امل�صرية – الإ�سرائيلية.
ولذا جمد اقرتاح �سلطنة عمان..
ومل تي�أ�س ال�سلطنة يف معاودة الطرح لنف�س الفكرة بعد غزو العراق
للكويت وك��ان الطرح العماين يتلخ�ص يف ( �إن�شاء اجلي�ش اخلليجي
املوحد) و�أن يكون تعداده ( � )100ألف جمند خليجي ل�صد �أي عدوان
وقدم ال�سلطان يومها مع رئي�س �أركانه ت�صور ًا متكام ًال لذلك ،ولكن دول
اخلليج حتفظت و�أحالت امل�شروع للدرا�سة..
وذهبت باجتاه �آخر وهو تعزيز قوات درع اجلزيرة التي كانت موجودة
منذ الثمانينيات ب�شكل متوا�ضع..
وكانت الأفكار العمانية يف ت�أ�سي�س جي�ش موحد تنطلق من م�صلحة
خليجية عامة ولي�ست عمانية .فاملهدد كان الكويت وال�سعودية ولي�ست
عمان..
ولذا ف�إن ال�سياق التاريخي لت�سل�سل ت�أكيد الرغبة العمانية لوحدة
ع�سكرية و�أمنية خليجية فيه الرد القاطع على اتهام عمان �أنها تعطل
املزيد من االندماج يف جمل�س التعاون اخلليجي..
ولأن املظهر وامل�ضمون غالب ًا ما يكونان ملت�صقني ف�إن ال�سلطنة تواكب
ال�سلطان يف حر�صه ورغبته يف التطور ،وينعك�س على جغرافيتها اهتمامه
ومن هنا ج��اءت م�سقط مدينة نظيفة ب�شكل مييزها عن مدن املنطقة
واالقليم وقد فاقت نظافة املدن الأوروبية..
لقد نه�ضت م�سقط من نقطة ال�صفر ,من بني الكثبان الرملية
والتاريخ املن�سي لتعرب عن نف�سها وقد امتلكت كل �أ�سباب احل�ضارة والتقدم
وراحت ت�سري بخطى واثقة لتمثل طموحات ال�سلطان وال�شعب العماين .لقد

«ن�سعى خلدمة ق�ضايا ال�سالم
على كافة امل�ستويات االقليمية
وال��دول��ي��ة ملتزمني يف مواقفنا
الو�ضوح وال�رصاحة واملو�ضوعية
والنهج العقالين» .

العيد الوطني الثاين
والع�شرين
1992/11/8
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كانت ب�صمات النه�ضة العمانية وا�ضحة يف تفا�صيل املدينة التي عاهدت
ال�سلطان منذ اليوم الأول حني و�صلها ور�آها وهو م�س�ؤول لأول مرة يف حياته
�أن تواكب خطاه وان حتث اخلطى من �أجل ترجمة ارادته.
الزائر للمدينة ال ي�صدق �أن عمر هذه املدينة هو عمر �سنوات النه�ضة
العمانية والتي تقل عن خم�سة عقود.
�إنها الآن يف انطالقتها اجلديدة يف املرحلة الثالثة وقد ح�صلت على
اع�تراف الأم��م املتحدة و العامل ب�أنها من �أنظف عوا�صم العامل .وهذه
النظافة لي�ست م�صطنعة ولي�ست من جهود من يوفرونها من العمال
بل نتاج ثقافة املجتمع العماين اجلديدة واحلري�صة على تطبيق القيم
واملعايري التي حملتها النه�ضة وكر�س ال�سلطان جهده ووقته لها ..وحني
يكون لي�س هناك من يلوث ف�إن النتيجة �ستكون لي�س هناك من ينظف
ويدعو �أحد الكتاب اجلزائريني وهو حممد يعقوبي يف مقالة له وقد كان
زار م�سقط �إلى االقتداء بامل�ستوى الذي و�صلته العا�صمة العمانية بالقول..
«علينا �أن نفكر يف اال�ستفادة من جتارب �أ�شقائنا يف �سلطنة عمان الذين
حتدوا الطبيعة وناف�سوا الغرب حتى يف ابتكاراته ونظافة مدنه» (..)30
ويرى نف�س الكاتب يف انطباعاته �أن ال�سلطنة تكاد تكون البلد الوحيد
يف العامل الذي لي�ست لديه م�شاكل ال مع دول اجلوار وال مع �أي دولة �أخرى
يف العامل .ويرى �أن تلك واحدة من ثمار احلكمة التي ي�شهد بها العمانيون
ل�سلطانهم وهو ما يرتجم يف عالقة احلب والود بينهما (..)31
فال�سلطان قابو�س مبا قدم ب�شكل متوا�صل لأكرث من �أربعة عقود وقد
�أ�صبح ما قدمه ملمو�س ًا ومعا�ش ًا .فقد �أ�صبح رمز وحدة العمانيني ومنائهم
وا�ستقرارهم و�أ�صبح رمز ًا لهيبة الدولة و�سيفها امل�سلول يف وجه اخلارجني
على القانون �أو املخالفني له �إن وج��دوا وهو دائ��م ال�س�ؤال والبحث عن
�أ�صحاب املظامل ال يرتدد يف �أن�صاف املظلومني ورد لهفة امللهوفني .وهو
ال ي�سمح باملخالفة مهما كانت �صغرية �أو كبرية .ومهما كان الذي يقف
وراءها �أو معها ..مواطن ًا عادي ًا �أو �شخ�صية متنفذة..
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ويروي يعقوبي �أن ال�سلطان �أمر بهدم ق�صر لأحد وزرائه املتنفذين
حني علم �أنه خمالف للقانون .وكان لهذه احلادثة �أثرها يف �أن تكون مثا ًال
وقدوة وقطع ًا لدابر الف�ساد والفا�سدين واملف�سدين .وي�س�أل الكاتب «�أين
هذا من طوفان الف�ساد يف بالدنا ،والذي ينخر ج�سد الأمة ويحيل �شعوبنا
العربية واال�سالمية على الفقر والنزاعات واالنتحارات وحتى حرق النف�س».
ويقول  :تذكرت قوارب املوت التي تبتلع �سنوي ًا مئات ال�شباب الباحثني عن
الرزق يف ال�ضفة الأخرى للمتو�سط وقارنت مع عمان..
ال�سلطان ال يخطب ا ّال مرة واحدة كل �سنة ولب�ضع دقائق يحدد فيها
معامل امل�ستقبل .وين�صرف بعدها الى عمله ..تذكرت و�أن��ا ا�ستمع اليه
ما يفعله ر�ؤ�سا�ؤنا يف العامل العربي ..ي�صدعون ر�ؤو�سنا يف خطاباتهم
بال�ساعات لكنهم يف النهاية ال يقولون �شيئ ًا واليفعلون �شيئ ًا (..)32
والعمانيون بقيادة ال�سلطان قابو�س مثال حي للتدين والوطنية التي ال
تتناق�ض مع الدين .بل �أنه عندهم يدعمها وتقويه .وهم منوذج للتعاي�ش
املذهبي .فال جدال وال خ�صام وال خالف بني مكوناتهم املذهبية رغم
تعددها بني االبا�ضية وال�شافعية ومذاهب ال�شيعة وقد ا�ستطاع ال�سلطان
ب�سيا�ساته احلكيمة وحر�صه على �شعبه وبلده �أن يقدم منوذج ًا من املحبة
والت�آخي وال�سالم بني اتباع هذه املذاهب املتعددة الذين جتمعهم عمان
على املواطنة .فالعمانيون ال يعرفون الطائفية �أو التع�صب �أو التمييز وال
ين�شغلون بذلك وهم يرفعون راية اال�سالم �صافية ويعمرون م�ساجد اهلل
يف ال�سلطنة وخارجها فكثري ًا ما تذكر م�ساجد يف عوا�صم عربية وعاملية
يرتبط بنا�ؤها بتربع ال�سلطان قابو�س بن �سعيد دون �أن يكر�س ذلك مذهب ًا
�أو طائفة وامن��ا لوجه اال�سالم ال�سمح ال��ذي ظل بعيد ًا عن االنحراف
واالرهاب والتع�صب يف عمان..
والعمانيون يرتفعون عن �أن يوزعوا �أنف�سهم على املذاهب اذا ما
�س�ألهم �سائل اكتوى بالتفريق يف عاملنا العربي ويخت�صرون االجابة «�أنهم
م�سلمون» .ولعل ال�سماع الى مفتي ال�سلطنة ( )33وهو يتحدث عن اال�سالم
يف جوانب العقيدة �أو االحكام كفيل باخلروج بانطباع �أن هذا هو اال�سالم

التطرف :
«هو يف حقيقة االمر بعيد عن
فكر اال�سالم ال��ذي يرف�ض الغلو
وينهى عن الت�شدد النه دين يُ�رس
ويحب الي�رس يف كل االمور» .

1994/11/18
التزمت يف الفهم الديني
«ان ّ
الي ��ؤدي اال الى تخلف امل�سلمني
و�شيوع العنف وعدم الت�سامح يف
جمتمعاتهم».

1994/11/18
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ال�صحيح ..وعمان يف ت�سامح �أهلها وت�صالح مذاهبها ت�شكل منوذج ًا
ا�سالمي ًا يدعو الى االقتداء به ومعرفة مكوناته وحر�صه على تربية االجيال
تربية بعيدة عن التع�صب والتكفري ومعاداة الآخر �أو مقاطعته..
ولأن احل��ق م��ا �شهدت ب��ه االع ��داء ف ��إن �سيا�سة ال�سلطان قابو�س
الوا�ضحة واجلليلة وامللتزمة بالقانون الدويل وحقوق االن�سان ومب�صالح
ال�شعب العماين بدت تقلق وحتري اولئك الذين اعتادوا �سيا�سة عربية
عديدة الوجوه ومتقلبة ومو�سمية ،وهذا ما دفع جريدة هارت�س اال�سرائيلية
لتن�شر �أن ال�سلطان قابو�س هو العقبة الكربى ( )34و�أن العمانيني « الأكرث
ا�شكالية» من دول اخلليج من حيث وجهة نظرهم من �إيران .وعمان كما
يقول هدا�س « مل تف مبا رغبنا به بفتح مكتب ا�سرائيلي يف م�سقط .وذكرت
ال�صحيفة على ل�سان نائب وزير اخلارجية اال�سرائيلية ل�ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط يعقوب هدا�س « �إن �سيا�سة ال�سلطان قابو�س هي امل�شكلة الكربى
بالن�سبة لأهداف ا�سرائيل وامريكا يف اخلليج العربي �ضد ايران» (.)35
و�أن لدى عمان تعريفها فيما ي�شكل تهديد ًا ملنطقة اخلليج ويرجع ذلك
جزئي ًا الى موقع عمان اجلغرايف وقال « �إنه ال يعتقد �أن عمان �ستكون على
ا�ستعداد لالن�ضمام الى بقية دول جمل�س التعاون اخلليجي �ضد �إيران».
وال�سلطان قابو�س لديه همةعالية ي�ستطيع ان يتعامل مع الق�ضايا
الكربى واملعقدة التي يهرب منها القادة حتى ال يف�شلوا وتذهب مبادراتهم
الى ال�سخرية.وهذه الهمة دفعته للم�ساعدة يف وقف احل��رب العراقية
االيرانية .ويف �إعادة م�صر الى الدائرة العربية بعد كامب ديفيد و�أخري ًا يف
امل�صاحلة الأمريكية – االيرانية على تعقيداتها وهو يك�شف عن مبادراته
حني ت�صل الى النجاح ،لي�س بق�صد الدعاية االعالمية له ولبلده وامنا
تكري�س للم�صاحلة وال�سالم الدويل وحماية مل�صالح بلده واالقليم الذي
تت�أثر به بلده ولذا ف�إنه حني ا�ست�شرقت جهود امل�صاحلة �أو فتح الأبواب
بني الواليات املتحدة وايران بعد اجتماعات عديدة يف م�سقط وخارجها
ا�ستدعى ال�سلطان ال�صحفية الأمريكية جوديث ميلر ليعلن عن ح�صاد
�صعب ويقول لها «انه ميكن وجود حل لل�صراع االمريكي مع ايران» ()36

ال�شيخ احمد اخلليلي

«ان عم��ان كاي دول��ة يف
الع��امل تتاث��ر دون �شك مب��ا يحدث
على ال�ساحة الدولية ولكن اجلهود
تبذل حتى ال يتاثر االقت�صاد الوطني
ب�ش��كل كب�ير بتقلب��ات ال�س��وق
العاملية».

مبنا�سبة بدء التعداد
العام لل�سكان وامل�ساكن
1993/11/30
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وقد �أ�صيبت ال�صحفية بالده�شة من ت�أكيد ال�سلطان لها وا�صراره بقوله
« حان الوقت و�أنا �أعلم �أن االيرانيني مهتمون « ( ..)37قال ذلك بهدوء
و�صفته ال�صحفية و�أ�ضافت� ،إن « ال�سلطان داهية ميكث يف ق�صر فخم يف
مكان بعيد عن العا�صمة تتدفق اليه املعلومات من العامل الكبري»(..)38
ال�سلطان الذي �أعلن �أنه « يعر�ض ربط اخليول» �أي وقف ال�صراع فاج�أ
اململكة العربية ال�سعودية بقدرته على املبادرة التي كانت �أ�شبه بالنحت
يف ال�صخر وهو يزور ايران ليحمل لها ر�سائل ويحمل منها ر�سائل ال تهم
الأمريكيني وحدهم وال الإيرانيني وحدهم و�إمن��ا دول اخلليج كافة ويف
مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية التي ظل ي�ستفزها ويقلقها تو�سع النفوذ
االيراين يف املنطقة وت�أثريه عليها يف اخلارج والداخل ولذا ف�إن مبادرة
ال�سلطان التي ا�ستمرت �شملت عملية تقريب وجهات النظر بني ال�سعودية
وايران ودفعها باجتاه التقارب وانهاء القطيعة (..)39
وال�سلطان مهند�س �سيا�سي بارع ي�ضع اخلطط ويختربها وهو فيما
ير�سم من خرائط للم�صاحلة والتوافق وانهاء ال�صراعات يظل يحكم لغة
العقل ،ويتم�سك باملنطق ويطرح الق�ضايا مبو�ضوعية وحياد ونزاهة .وهو
مل يرتك القناة ال�سرية التي �صنعها ليتوا�صل بها الأمريكيون والإيرانيون
ا ّال بعد �أن ا�ستكملت الور�ش ،وح�ضر اخلرباء ومتت ال�صياغات وحددت
النقاط وو�ضعت على احلروف لتقلع رحلة التوا�صل العلني واذا بالقناة
ال�سرية التي كانت من وراء ظهر الرئي�س االيراين املت�شدد �أحمدي جناد
�سالكة لرتبط القيادة اجل��دي��دة للرئي�س االي ��راين ح�سن روح��اين مع
الأمريكيني مب�ستويات خمتلفة وكان هاج�س ال�سلطان �أن تنجح مبادرته
و�أن تثمر و�أن تتحلى الأط��راف بال�صرب وال�سرية ،و�إذا بالقناة ال�سرية
التي بد�أت يف �أذار 2013م ،تخرج من النفق والعتمة �إلى نور االعالم بعد
�أن ن�ضجت االت�صاالت ..وتطورت الأحداث فع ًال وب�شكل �سريع حني جاء
وليام برين�س الهادىء وامل�ؤثر واملحاور اجليد وهو نائب وزير اخلارجية
الأمريكي ومعه م�ست�شار نائب الرئي�س الأمريكي وهو» وجيك �سلفان « ()40
ليطلعا على نتائج االت�صاالت ويت�أكدا من امكانية البناء عليها فالتقيا بوفد
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الرئي�س �أحمد جنادي

مع الرئي�س ح�سن روحاين

ايراين .وجرت املحادثات ب�سرية وبعد �شهرين وو�سط تقارير كان يطلع
عليها ال�سلطان او ًال ب�أول ويدفع باجتاه املزيد من تقوية االت�صاالت وزيادة
م�ضمونها هبطت طائرة ع�سكرية يف عمان حتمل وزير اخلارجية جون كريي
الذي غطى على �أهداف الزيارة و�أبقى تلك الأه��داف �سرية .وقد كانت
هذه القناة يف �سريتها �شبيهة بقناة �أو�سلو بني اال�سرائيليني والفل�سطينيني
حتى �إذا ما ن�ضجت االت�صاالت ال�سرية �أخذ الطرفان الأمريكي وااليراين
طريقهما الى جنيف لي�ستكمال هناك خطط ًا جرى االتفاق عليها .وبقيت
املحادثات يف طي الكتمان واالختمار الى �أن جاء الرئي�س االيراين ح�سن
روحاين لزيارة عمان وبعد ذلك تلقى ر�سالة �أمريكية حملت تاريخ �شهر �آب
�أغ�سط�س وعليها توقيع الرئي�س �أوباما ،و�أراد الأمريكيون االف�صاح فجرى
ا�ستمهالهم وكانوا يريدون ذلك حني زار روحاين نيويورك حل�ضور جل�سات
الأمم املتحدة ولكنهم �أي االيرانيون تذرعوا بعدم ن�ضج الظروف حتى
للم�صافحة مع االمريكيني الذين �أثبتوا انهم غري �صبورين .ولذا ا�ستبدلت
امل�صافحة مبكاملة هاتفية ك��ان على طرفها �أوب��ام��ا ويف الطرف الآخ��ر
الرئي�س روحاين وكان ال�سلطان قابو�س عندها �أدرك �أن جهوده تثمر و�أن
الطرفني يتقدمان .وانعقدت على طريق القناة ال�سرية واالت�صاالت الى ما
قبل مكاملة �أوباما خم�سة لقاءات �أمريكية – ايرانية وبقيت كل امل�ضامني
طي الكتمان الى �أن رغبت الواليات املتحدة الت�سريب فكان ان علم رئي�س
الوزراء اال�سرائيلي نتنياهو بالأمر يف �شهر �أيلول �سبتمرب (� )41أي بعد �ستة
�أ�شهر من البداية فجن جنونه ومل ي�ستطع ان يح�صل �سوى على العناوين
وا�ستعملت ا�سرائيل طرقها االخرى التي ح�صلت منها على معلومات �أكرث
مما ت�سرب لها ولذا جاءت ردة فعل ا�سرائيل بان�سحاب وفدها من قاعة
الأمم املتحدة �أثناء خطاب الرئي�س روحاين يف اجلمعية العمومية وو�صف
نتنياهو الغا�ضب االيرانيني ب�أنهم « ذئب يف جلد نعجة « وبني �أن ا�سرائيل
ال تنطلي عليها املالب�س التنكرية اجلديدة» (.)42
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ويرى اال�سرائيليون (� )43أن العمانيني قادرون على التخطي واملخادعة
واحلر�ص على م�صاحلهم يتمتعون بال�صرب وال�سرية واملواظبة .ويرى �أن
ا�سرائيل مل ت�ستفد �شيئ ًا من فتح مكتب مفو�ضية ا�سرائيلية يف م�سقط قبل
ع�شرين �سنة و�أن كل ما عملناه معهم هو االنتظار وعيوننا من م�سقط على
ايران ولكنهم باملقابل كانوا يف تل ابيب ي�سرقون خيو ًال كثرية وتاريخها
و�سالالتها مما كنا نحتفظ به ونحافظ عليه �إلى �أن ف�سدت العالقات بيننا
وبني �سلطنة عمان بعد املعارك يف غزة ..كنا ن�ستخف بالعالقة معهم لأنهم
بعيدون فا�ست�شعروا االهانة وردوا لنا ال�صاع �صاعني والتفوا علينا .لقد
�أ�ضاعوا علينا فر�صة( ..)44هم من اقتحم العالقة االمريكية االيرانية
ومروا من وراء ظهورنا ونحن ال نعلم ومل نالحظ ظهورهم حني عملوا من
وراء ال�ستار حتى انهم مل ير�سلوا مندوب ًا عماني ًا الى جنيف حيث التقى
االيرانيون والأمريكيون للتوقيع نتاج جهودهم .ويومها كان ال�سلطان قابع ًا
يف ق�صره وبعيد ًا عن الأنظار ولكنه كان يراقب وكانت املعلومات ت�صله
او ًال ب��أول وحينما خرج وتوجه الى طهران كان يركب طائرته اخلا�صة
ويحمل معه فرقته املو�سيقية ال�سلطانية التي ان�ش�أها يف ال�سلطنة لتكون
مهمته مهمة الذواقة للفن الكال�سيكي ويغطي على كل ما �أراد التغطية
عليه وعلينا �أن نعرتف �أن ذلك كان ا�ضاعة فر�صة ا�سرائيلية ولذا ربح
ال�سلطان وخ�سرنا ( ..)45لقد ربح ال�سباق باجتاه ايران و�سيح�صد من
ذلك �شراكات �ضخمة وا�ستقطاب رجال اعمال وم�ستثمرين �أمل نقل لكم
�إنه داهية و�إنه عقبة ،و�إن عمان هي �أكرث ا�شكالية..
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أيام مرض السلطان قابوس
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
وكتابي عن �سلطنة و�سلطان قائد وام��ة ماثل للطباعة  ..مير�ض
ال�سلطان وينقل الى احدى امل�ست�شفيات االملانية ويبد�أ رحلة العالج وتوازن
عمان نب�ضها مع نب�ضه ويحب�س العمانيون انفا�سهم ويبحثون عن اخبار
ال�سلطان و�سط ادعية مت�صلة تلهج بها �شفاههم ،فاجيالهم منذ اكرث
من اربع عقود وهي تلتف حوله وت�ؤمن بقيادته وتبادله ح ّبا بحب ومودة
واخال�صا على ما قدم لهم  .فقد اقلعت امل�سرية ال�سلطانية بالعمانيني
من حتت ال�صفر لتقطع م�سافات تاريخية من خالل اجلغرافيا العمانية
التي عك�ست ارادة التطور واللحاق باملجتمعات الدولية املتقدمة او املتطلعة
للتقدم .وتبدا الر�ؤية ال�سلطانية يف الرتجمة لت�ضع كل ريال عماين يف
مو�ضعه من التنمية حتى غدت عمان يف موقعها تناف�س الدول النفطية
�أو تلك التي �سبقتها يف امتالك املال او بدء امل�سرية..
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ومي�ضي ال�سلطان �سنوات زادت عن اربعة عقود ون�صف يف قيادة
حكيمة متزنة ت�ضع م�صالح العمانيني اوال وتك�سب لعمان اال�صدقاء وحتييد
االع��داء وت��ؤم��ن باحلياد االيجابي وت�صفري اخل�لاف��ات للتفرغ للتنمية
الداخلية..
وحني كان ال�سلطان يرى ان لدى عمان فائ�ض وقت وجهد وعطاء كان
يو�صل فيها البعد االن�ساين التاريخي الذي بنته لنف�سها يف عقب خمتلفة
من التاريخ بلغت ذروتها يف الوقت املعا�صر فالو�ساطات العمانية اثمرت
يف اكرث من حمطة �سواء يف حمطات امل�صاحلة اخلليجية او العربية او
االقليمية وحتى الدولية ،ولعل �آخر هذه املحطات ،ا�ست�ضافة عمان جلولة
م�سقط يف مفاو�ضات النووي بني ( )1+5والتي ت�شمل دوال اوروبية والواليات
املتحدة وايران..
وقد كان لل�سعي االيجابي العماين يف هذا ال�سبيل نتائجه االيجابية
فقد وفرت عمان مناخا �صحيا للتفاو�ض وا�س�ست لبناء هذا املناخ بالزيارة
ال�سلطانية املعروفة لطهران وااللتقاء بالقيادات االيرانية وعلى را�سها
مر�شد الثورة اال�سالمية االيرانية ،ويف هذا ال�سياق جنحت الدبلوما�سية
االيرانية يف توفري حا�ضنة منا�سبة للتفاو�ض بحيث قدمت املكان ووفرت
االمن واالمان ومتطلبات اخرى..
لقد بنى ال�سلطان يف عمان دول��ة امل�ؤ�س�سات واعلى من �ش�أن ذلك
وقيمته ول��ذا بقيت عمان حتى اللحظة ومع غيابه عن ال�تراب الوطني
العماين ت�سري باقدام ثابتة ور�ؤية ب�صرية �سواء بوجود ال�سلطان على ار�ض
عمان وحتى وهو بعيد عنها..
وكانت م�شيئة اهلل عز وجل ان مير�ض ال�سلطان وان يغيب ج�سدا عن
ار�ض عمان يف حني ظل عقله ووجدانه وارادته مرتبطة باالن�سان العماين
واملكان العماين .وظل يتابع حال العمانيني واحوالهم بحر�ص وحمبة وازت
اح�سا�سه مبر�ضه واحيانا فاقت ذلك حني كان دائما ي�ؤمن انه امنا يكر�س
حياته ل�شعبه ووطنه وان �سعادته تعرب من هذا الباب..

104

أمة وقائد

لقد ا�ستطاعت قيادة ال�سلطان ان حتمل عمان الى حيث ارادت والى
ب ّر االمان والى حيث ي�ستطيع االن�سان العماين ان ُيعرب عن نف�سه..
وياتي مر�ض ال�سلطان قابو�س يف وقت ع�صيب اذ مازالت رياح التغيري
التي حتمل م�سميات خمتلفة تهب على املنطقة واالقليم فترتك �آث��ارا
وا�ضحة وم�ؤملة احيانا وتختلط الب�شرى فيها بالنذير وتدور الدوائر لت�صيب
العديد من بلداننا و�شعوبنا لتكون ال�صورة دامية.
وياخذ العمانيون على عاتقهم وهم مي�سكون بقيادة ال�سلطان ويرجون
عودته حماية وطنهم والت�صدي للتحديات املاثلة الداخلية واخلارجية
وخا�صة املرتب�صة باال�ستقرار العماين وامل�ستهدفة له با�شاعة الفو�ضى او
ترويج الطائفية واملذهبية واالنق�سام..
الذين يقر�أون واقع احلال العربية واالقليمية يجدون عمان يف ظل
�سيا�سة ال�سلطان م�ستقرة ،غري متدخلة ب�ش�ؤون االخرين ،قرارها االقليمي
والعربي م�ستقل بر�ؤية ايجابية غري مت�صادمة ،واقت�صادها ينمو ويحافظ
على توازنه والعمانيون لهم االولوية يف الت�شغيل �ضمن �سيا�سة التعمني،
والتنمية االقت�صادية وحتى االجتماعية مبكوناتها التعليمية وال�صحية
وبناء االن�سان تاخذ االولوية ،والبالد �آخذة على االنفتاح املدرو�س وتعظيم
اال�ستثمارات وت�شجيعها بكل انواعها املحلية والدولية ،ولدى عمان فائ�ض
عطاء يف نقل ر�سائل ان�سانية ور�سائل �سالم وم�ساهمة ملمو�سة يف اال�ستقرار
وال�سالم الدوليني و�شجب االرهاب والتوقف عند ا�سبابه وعدم االنحياز
لغري امل�صالح العمانية التي يقررها وعي القيادة العمانية على املعطيات
املتغرية يف املنطقة..
ال ي�ستطيع احد ان مينع املر�ض ويظل ال�شفاء �أُعطية اهلل فهو ي�شفي....
ويقبل العمانيون ق�ضاء اهلل وقدره وهم ال ي�ستطيعون رد الق�ضاء ولكنهم
يوا�صلون الدعاء من اجل اللطف به وهم يف ذلك �صادقون..
وال جند يف هذا املقام وهذا الكتاب ماثل للطبع اال ان نتوقف عند
كلمة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �شافاه اهلل وعافاه من منزله اخلا�ص �إلى
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�شعبه الويف يخربه عن حالته ال�صحية وعن �شكره املو�صول ل�شعبه والرغبة
الكبرية يف ان يبعد عنهم احلزن ويقرب منهم الب�شرى والفرح فامل�سرية
التي قطعت ( )44عاما مقدمة لديه عن اخبار مر�ضه الن امل�سرية عنده
هي احلياة التي اجنزها اما االعمار فبيد اهلل وهو يراها اي امل�سرية ثابتة
وظافرة ت�شري وفق ثوابت وت�صعد لالمام النها بنيت منذ اليوم االول على
�صواب وكانت يف مقدمات �صحيحة وهي بال�شك مو�صلة من خالل ما
بدات وكر�ست وما حتلت به من ر�شد و�صالح للو�صول بعمان الى الدولة
الع�صرية را�سخة االركان والدعائم ليكون النماء والتنمية اوراق اعتمادها
وامل�ستقبل امل�شرق الواعد لالجيال العمانية هدفها..
ال�سلطان يهنىء �شعبه ويزرع فيه التفا�ؤل ويرى ان االرادة االلهية فوق كل
قدرة وهي التي املت وجوده خارج وطنه حيث يتزامن ذلك مع ذكرى النه�ضة..
ال ُيفرط ال�سلطان يف احلديث عن نف�سه و�صحته وال يذكرها اال من باب حق
العمانيني يف معرفة حال ال�سلطان و�سالمته باعتباره املهم وقائدهم وحاديهم
ورائدهم الذي ال يكذب اهله..
وال�سلطان �شاكر دائما هلل ول�شعبه ولف�ضل �شعبه عليه بال�س�ؤال عنه واالمتنان
له حتى يف اللحظات ال�صعبة ومعاناة املر�ض واالبتعاد عن الوطن ..وي��رى ان
ابتعاده مل يكن اال ملا �صاغه االطباء من ن�صائح وما قدموه من عالج وما ٍاقت�ضته
حالته .وهو يرى �ضرورة ان يبادل حب العمانيني باحلب ووفاءهم بالوفاء وجميلهم
باجلميل.وهو يحيي فيهم قواتهم امل�سلحة بكل قطاعاتها يف جميع ثغور الوطن فهو
قائدها وهو اخلبري بها وبطهارة �سالحها وحر�صها على االمن الوطني ..ويرى ان
مكانتها مقدمة وان دعمها واجب و�ضرورة لتقوم بواجبها وت�ؤدي ر�سالتها..
لقد جاءت كلمة ال�سلطان ان�سانية مقت�ضبة تفي باحلال القائمة تبعد الت�شا�ؤم
وال تفرط يف التفا�ؤل وامنا ت�ضع عمان ونه�ضتها وم�سريتها ومكا�سب �شعبها ووحدتها
الوطنية يف االعتبار االول تذكريا وثناءا وتعظيما للوفاء..
الر�سالة ال�سلطانية املتلفزة  .كانت البدر يف ليل عمان احلالك لغياب
ال�سلطان وكانت البل�سم والرتياق الذي و�صل وهبة الن�سيم يف جو قائظ
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�ضيق ....تنف�س العمانيون ال�صعداء وعادت قلوبهم تخفق بالوفاء واملحبة
بعد ان ظلت حزينة منذ غادر ال�سلطان ار�ض الوطن للعالج..
هناك رابطة بني ال�سلطان و�شعبه ال يدركها اال الرا�سخون يف املعرفة
العمانية ومن عرفوا ال�سلطنة من قبل ومن بعد ويف االثناء..فال�شعب
احلزين ملر�ض �سلطانه يخرج عن بكرة ابيه بدعاء تلهج به االل�سنة وي�شرتي
�صربا وانتظارا ليوم العودة امل�ستب�شرة وهم وفاء لذلك اليوم يحافظون على
االمانة والوديعة التي بني ايديهم وهي ا�ستقرار عمان ووحدتها الوطنية..
كان ال�شعب العماين موحدا يف م�سريته وقد زاده مر�ض ال�سلطان
توحدا ووفاء ال انق�ساما واختالفا والى ان يكتب لل�سلطان ال�شفاء والعودة
فان عمان �ستبقى على عهده وفية له وملبادئه وما �آمن به..
اكتب و�سط قلق العمانيني وانتظارهم ودعائهم ل�سلطانهم بال�شفاء
العاجل والعودة امليمونة وما ذلك على اهلل بعزيز..
وبهذه املنا�سبة وو�صول �صوت ال�سلطان مل�سمع العمانيني نظم ال�شاعر
هالل ال�شيادي هذه الق�صيدة..
فديت �صوتا �سرت ب�شراه يف بلدي
حروفك الغيم �سالت فانت�شى وطني
ب �ن��ور وج �ه��ك زان ال �ي��وم يف �أل��ق
�أرى علىالغ�صن وجها من ب�شا�شتكم
يف ك��ل وج��ه ب��دا م��ن ن��ورك��م قب�س
م��اذا ن�ثرت على �أ�سماعنا فلقد
قابو�س كل ح��روف ال�شوق نبعثها
دم � �س �ي��دي �أل� � ًق ��ا ع ��زا وم�ف�خ��رة
�دم فينا �سعادتنا
دم يف ه�ن��اء ت � ْ
قابو�س ع��ادت �إلينا منك فرحتنا

فديت وجها بدا يف �صحة اجل�سد
وق���ام ينف�ض ع�ن��ا ظ�ل�م��ة الكمد
حتى ي��زي��ن بلقيا ال �ن��ور ي��وم غد
ووق��ع �صوتك عند الطائر الغرِ د
يف الكهل يف الطفل عند البنت والولد
هب اجلميع كعقد العر�س منفرد
�أن �ق��ى دع ��اء ل�ن��ور ال��واح��د الأح��د
دم كوكبا �شع ب��الأجم��اد يف ُ�ص ُعد
وك� ��ن ���ش��ع��ا َر وف � ��اء دام ل�ل�أب��د
ح �ت��ى ت �ع��ود �إل �ي �ن��ا � �س��امل��ا ،ف � ُع� ِ�د
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االستراتيجية
االقتصادية العمانية
ويف خطاباته التالية �أو�ضح ال�سلطان قابو�س ر�ؤيته لتطوير اقت�صاد
البالد ليحقق �أه��داف التنمية ،ففي خطابه يف العيد الوطني الرابع يف
 18نوفمرب 1974م ،قال � « :إننا جنند كل الطاقات من �أج��ل النهو�ض
مب�ستوى الفرد وتنمية موارده ووعيه اقت�صاديا» ،مو�ضحا �أن « ا�ستغالل
كافة املوارد االقت�صادية يف بالدنا ي�شكل عامال هاما يف املرحلة املقبلة
من اجل حت�سني دخل الفرد وارتفاع م�ستواه االقت�صادي «( )1وحتدث عن
« خطة طموحة تهدف �إلى حتقيق تنمية �شاملة ،فعالة ومتوازنة مو�ضوعة
وفق برنامج مدرو�س يقوم على ح�صر املوارد والطاقات املختلفة للمجتمع
وتوجيهها باال�ستغالل االمثل» ،ويف خطابه الى ال�شعب يف  26نوفمرب 1975
م حتدث عن واقع االقت�صاد يف ذلك الوقت وما حققه منذ بداية عهد
النه�ضة ،م�ؤكدا يف الوقت نف�سه �أهمية �إيرادات الدولة يف حتقيق التنمية
و�صيانتها ،قائال � « :إننا منذ بداية عهدنا ر�أينا �أن احلركة التجارية
تتم ب�صورة اجتهادات فردية يف �أ�سواق تقليدية دون قوانني ومبعزل عن
التوجيه والرعاية ومل تكن احلال بالن�سبة لل�صناعة �أف�ضل من التجارة �إذ
كانت بع�ض ال�صناعات اليدوية البدائية يف البالد هي كل �شيء وال يخفى
�أن االقت�صاد هو ع�صب الدولة و�أهم ا�سباب قوتها وتقدمها ،لذا وجدنا �أن
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نواجه التو�سع الهائل يف احلركة التجارية خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية
ب�إن�شاء وزارة التجارة وال�صناعة» .وحتدث بعد ذلك عن تنظيم دوائر
الوزارة وما حققه ذلك من ات�ساع جمال التجارة وال�صناعة والإ�سهام يف
التنمية ،وتناول يف خطابه يف  26نوفمرب 1975م ،ال�ثروات املوجودة يف
البالد وخطة ا�ستثمارها اقت�صاديا ،وقال  « :و�إذا كانت عائدات النفط هي
امل�صدر الرئي�س لدخلنا يف الوقت احلا�ضر فاننا ندرك �أن لدينا م�صادر
�أخرى وفرية البد من ا�ستثمارها لندفع عجلة التنمية والتطور بال�سرعة التي
نرجوها لهذه البالد ومن هذا املنطلق ا�ستحدثنا وزارة الزراعة والأ�سماك
والنفط واملعادن لتقوم بخدمات الأبحاث الزراعية واملائية و�أبحاث تربية
املوا�شي و�أبحاث الرتبة ،لرفع م�ستوى امل��زارع العماين وربطه ب�أر�ضه
احلبيبة �إ�ضافة �إلى الأبحاث يف وقاية املزارع واحليوانات من الأمرا�ض
والآفات التي قد ت�صيبها»( ،)2وفيما يتعلق بالرثوة ال�سمكية قال جاللته »:
�إن الهدف هو توفري الت�سهيالت لزيادة عر�ض ال�سمك لال�ستهالك املحلي،
وتوفريه للمواطن ب�أ�سعار منا�سبة لي�سهم يف خف�ض تكاليف املعي�شة ثم
ت�صديره للخارج لي�سهم يف رفع م�ستوى دخل ال�سلطنة»(.)3
ويف حديثه عن النفط قال ال�سلطان يف خطابه �إلى ال�شعب يف 26
نوفمرب  1975م �« :إن النفط م�صدر دخلنا الأ�سا�س حاليا وقد عملنا على
تو�سيع عمليات التنقيب والك�شف عما تخزنه �أر�ضنا احلبيبة من النفط،
ومت التعاقد فعال مع ب�ضع �شركات �أجنبية للقيام بذلك ،ومبا �أن احلكومة
�أ�صبحت متلك  %60من �شركة تنمية نفط عمان ،فقد مت متثيل الوزارة
يف �إدارة ال�شركة ونحر�ص على اال�ستفادة من موارد الغاز الذي ي�صاحب
عمليات اال�ستخراج – �أي ا�ستخراج النفط – والذي كان غري م�ستغل لكي
ن�ستفيد منه يف ت�صنيع الأ�سمدة الكيماوية ..و�إلى جانب ذلك ف�إن الأبحاث
عن احتمال وجود العديد من املعادن كان م�شجعا و�سوف يبد�أ العمل قريبا
يف ت�صنيع النحا�س ،ثم ت�صنيع غريه من املعادن التي قد توجد»( ،)4وهكذا
و�ضع ال�سلطان الأ�س�س التي تقوم عليها خطة تنويع م�صادر الدخل وتنميتها
بال�شكل الذي يحقق �أهداف التنمية التي �أعلنها يف  23يوليو 1970م (.)5
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«ان التقدم واالزده���ار يف
الأم��م وال�شعوب ال يقا�س بكرثة
ال�سنني والأع���وام  ،وال بتحقيق
الغنى ووفرة الأموال وامنا بالعزائم
الوقادة امل�ستنرية» .

العيد الوطني
1994/11/18
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ا�سرتاتيجية التنمية طويلة االجل :

«فهذا القطاع لدى كل الدول
 االن  -ميثل الركيزة االقت�صاديةوهو بقدرته على املناف�سة وقدرته
على ال�صمود ير�سي القاعدة ال�صلبة
للحكومة وللمواطنني» .

حديث ال�سلطان
يف �سيح اخلريات
1995/1/30

يف ال�سنوات اخلم�س املمتدة من العام  1970م ال��ى  1975م كان
الرتكيز على بناء الدولة بكافة م�ؤ�س�ساتها لتحقق التنمية لدولة �صحت
لتوها من �سبات عميق ،ومل يكن فيها قبل العام  1970م �أي اقت�صاد �أو
موازنة مالية �أو خطط للتطوير والتنمية ( ،)6كانت البالد تفتقد �إلى
امل�ؤ�س�سات التعليمية وال�صحية واالجتماعية ويف الوقت نف�سه هناك من
ي�ستهدفها وال يرد لها �أن حتقق الرفاهية واالزده��ار والتقدم ،وبالعمل
الد�ؤوب منذ  23يوليو  1970م حتققت الكثري من الأحالم ،حتى �إذا و�صلنا
�إلى العام 1976م ،بد�أت ال�سلطنة تنفيذ �أول خطة خم�سية ت�ستهدف حتقيق
الرخاء للمجتمع العماين ،و « ت�أكيد النمو االقت�صادي وا�ستمراره وحتديث
االقت�صاد الوطني وتنويع م�صادر الدخل ورفع م�ستوى املعي�شة يف خمتلف
املناطق وبني خمتلف فئات ال�شعب» (.)7
وتع ّد اخلطة بداية لتنفيذ ا�سرتاتيجية التنمية طويلة الأج��ل التي
ا�ستمرت حتى نهاية اخلطة اخلم�سية الرابعة(1991م – 1995م) والتي
ارت�ك��زت على ع�شرة �أه��داف رئي�سة �أول�ه��ا :العمل على تنمية م�صادر
جديدة للدخل القومي تقف �إلى جوار الإيرادات النفطية وحتل حملها يف
امل�ستقبل ،والثاين  :زيادة ن�سبة اال�ستثمارات املوجهة �إلى امل�شروعات املغلة
للدخل وعلى وجه اخل�صو�ص يف جماالت ال�صناعة والتعدين والزراعة
واال�سماك ،والثالث  :توزيع اال�ستثمارات جغرافي ُا بحيث تعود بالنفع على
خمتلف مناطق البالد ،والرابع  :دعم وتنمية املراكز ال�سكانية احلالية
( بح�سب ما كان قائما يف العام 1975م عندما �صدرت اال�سرتاتيجية )
واملحافظة عليها من خطر الهجرات اجلماعية �إلى مراكز التجمع ال�سكنية
الكثيفة واملحافظة على البيئة ،واخلام�س  :االهتمام مبوارد املياه ب�صفتها
عن�صرا حيويا الزما ال�ستمرار الن�شاط االقت�صادي ومنوه.
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ال�ساد�س  :االهتمام بتنمية املوارد الب�شرية املحلية حتى تتمكن من
القيام بدورها كامال يف االقت�صاد الوطني ،وال�سابع  :ا�ستكمال هياكل
البنية الأ�سا�س ،والثامن  :دعم الن�شاط التجاري املحلي و�إزالة �صعوبات
النقل والتخزين وخمتلف العوائق التي تنتق�ص من اكتمال الأ��س��واق
التجارية وذلك بهدف زيادة الن�شاط التناف�سي فيها وكفالة م�ستوى معقول
من اال�سعار ،والتا�سع  :ا�ستكمال مقومات قيام اقت�صاد وطني حر يرتكز
على �أ�سا�س املناف�سة احلرة البعيدة عن االحتكار ،وذلك عن طريق تقدمي
احلوافز والإع �ف��اءات ال�ضريبية املنا�سبة وع��ن طريق تقدمي القرو�ض
للم�شروعات الإنتاجية ب�شروط معقولة وعن طريق امل�ساهمة يف ر�أ�سمال
امل�شروعات احليوية مبا يتنا�سب وامل��وارد املتاحة للدولة ،والعا�شر (: )8
رفع كفاءة اجلهاز الإداري للدولة وهكذا و�ضعت ال�سلطنة منذ بدء تنفيذ
اخلطة اخلم�سية الأولى ( 1980 – 1976م) ( )9مقومات بناء اقت�صاد حر
متعدد املوارد ،خا�صة �أن فرتة ال�سبعينات �شهدت تراجعا يف حجم �إنتاج
النفط ،وهو ما تنبهت له اخلطة وو�ضعت احللول التي متكن ال�سلطنة من
زيادة الإنتاج ويف نف�س الوقت تعزيز موارد الدخل الأخرى ،وبنهاية اخلطة
اخلم�سية الأول��ى جند �أن املوقف املايل لل�سلطنة �سجل حت�سنا ملحوظا
وحققت املالية العامة توازنا يف الإي��رادات وامل�صروفات ،و�إذا عدنا �إلى
العام 1970م ،جند �أن الإي��رادات احلكومية بلغت يف ذلك العام 45.4
مليون ريال من بينها  44.4مليون ريال �إي��رادات النفط اي ان ايرادات
النفط مثلت  % 97.9من �إجمال الإيرادات ،ويف ال�سنوات التالية �سجلت
الإيرادات احلكومية ارتفاعا تدريجيا لتبلغ  459.3مليون ريال يف العام
1975م ،من بينها  373.1مليون ريال ايرادات النفط وت�شري االح�صائيات
�إل ��ى �أن الإي � ��رادات ارت�ف�ع��ت خ�لال ��س�ن��وات اخل�ط��ة اخلم�سية الأول ��ى
( 1980 – 1976م ) ،الى  3.703مليار ريال مقابل  1.006مليار ريال
يف الفرتة من  1971م �إلى  1975م ،ورفعت احلكومة حجم �إنفاقها من
 1.044مليار ريال الى  3.589مليار ريال ،مع الإ�شارة �إلى �أن �إيرادات
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النفط خالل اخلطة اخلم�سية الأولى بلغت  2.861مليار ريال متثل %77.2
من �إجمايل الإيرادات ،وانخف�ض حجم الدين العام للدولة من  224مليون
ريال يف نهاية دي�سمرب 1976م� ،إلى  170مليون ريال يف نهاية دي�سمرب
 1980م وحقق الناجت املحلي الإجمال خالل �سنوات اخلطة منوا بن�سبة
� % 20.3سنويا يف املتو�سط ،وارتفع �إجمايل امل�شروعات الإمنائية املنفذة
�إلى  1.670مليار ريال مقابل  554مليون ريال يف الفرتة من 1971م ،الى
1975م ،وحققت القطاعات غري النفطية منوا بلغ يف متو�سطه % 19.7
وبد�أت ال�سلطنة خالل اخلطة اخلم�سية الأولى �سيا�سات دعم ،وت�شجيع
القطاع اخلا�ص امل�شتغل بالأن�شطة الإنتاجية ،فقد مت �إن�شاء �صندوق لدعم
ال�صيادين ،و�صندوق لدعم املزارعني ،وتطبيق نظام الدعم املايل ملنتجي
البذور ،و�إن�شاء بنك تنمية عمان لتقدمي القرو�ض متو�سطة وطويلة الأجل
للم�ساهمة يف متويل �إن�شاء م�شروعات القطاع اخلا�ص ،كما بد�أت ال�سلطنة
اعتبارا من العام 1978م ،ا�ستغالل الغاز الطبيعي للمرة الأولى (.)10

ُعمان 2020 :م
خالل ال�سنوات الـ  25املمتدة من 1970م ،وحتى 1995م ،متكنت
ال�سلطنة من بناء �أ�س�س متينة القت�صاد متعدد املوارد غري �أنها يف الوقت
نف�سه كانت حتتاج �إلى ر�ؤية ملدة �أطول ،ومت خالل عامي  1994و 1995م،
اتخاذ العديد من الإج ��راءات يف هذا االجت��اه – بناء على التوجيهات
ال�سامية جلاللة ال�سلطان املعظم – والتي �أ�سفرت عن و�ضع الر�ؤية
امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين – عمان 2020م ،والتي حظيت باعتمادها
من جاللة ال�سلطان املعظم (.)11
وتهدف الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين – عمان 2020 :م� ،إلى
« �ضمان ا�ستقرار دخل الفرد عند م�ستواه يف العام 1995م ،كحد �أدنى
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وال�سعي �إل��ى م�ضاعفته بالقيمة احلقيقية بحلول العام 2020م ،وذلك
بجعل فرتة اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2000 – 1996م ) مرحلة انتقالية
تعمل فيها احلكومة على حتقيق التوازن بني الإي��رادات واال�ستخدامات
و�صوال �إلى موازنة االي��رادات والإنفاق يف نهاية اخلطة ،كما تهدف �إلى
تهيئة الظروف املالئمة لالنطالق االقت�صادي بحيث تعمل احلكومة
على ا�ستخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع االقت�صادي
امل�ستمر واملتجدد ،كما تتحمل م�س�ؤولياتها كاملة جتاه تقدمي اخلدمات
ال�صحية والتعليمية الأ�سا�س وتطويرها ،وتدريب املواطنني العمانيني
وتنمية مهاراتهم� ،إ�ضافة �إلى انتهاج �سيا�سات تهدف �إلى تعزيز امل�ستوى
املعي�شي للمواطن ،ومتثل اخلطة اخلم�سية اخلام�سة الربنامج التنفيذي
الأول لتحقيق املحاور الأ�سا�س للر�ؤيا امل�ستقبلية لالقت�صاد الوطني وفق
ال�سيا�سات والآليات املتبعة لذلك ،ومتثل ا�سرتاتيجية التوازن االقت�صادي
والنمو املتوا�صل واملحاور وال�سيا�سات والآليات املرتبطة بها حجر الأ�سا�س
لتحقيق الر�ؤية ،ت�ساعدها يف ذلك اال�سرتاتيجيات الرئي�سة الآتية  :تنمية
املوارد الب�شرية ،والتنويع االقت�صادي ،وتنمية القطاع اخلا�ص» (.)12
وت�ستهدف الر�ؤيا امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين – عمان 2020 :م ومن
�أجل حتقيق التوازن االقت�صادي والنمو املتوا�صل �إجراء حتول جذري يف
تركيبة االقت�صاد القومي من حيث تعدد م�صادر الدخل بدال من االعتماد
على م�صدر واحد غري متجدد وهو النفط ،وبالتايل ف�إنه يتوقع �إحداث
انخفا�ض تدريجي مل�ساهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل
مقابل زي��ادة تدريجية يف م�ساهمات القطاعات غري النفطية يف الناجت
املحلي الإجمايل� ،إذ من املتوقع �أن تنخف�ض ح�صة قطاع النفط بحلول
العام 2020م� ،إلى  %9مقابل ارتفاع ح�صة الغاز الى  %10والقطاعات
الإنتاجية واخلدمية الأخرى �إلى .)13( »% 81
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«دور القطاع اخلا�ص الذي
يبغي ان ي�سهم بفاعلية يف تن�شيط
احل��رك��ة االق��ت�����ص��ادي��ة وتنميتها
واتخاذ املبادرات الكفيلة بتحقيق
االهداف الوطنية» .

العيد الوطني / 25اقت�صاد
اليوبيل الف�ضي
1995/11/18
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االنطالق نحو ع�صر ال�صناعات الثقيلة

«ال��ى جانب تنمية امل��وارد
الب�رشية التي هي حجر اال�سا�س
البد من و�ضع ا�سرتاتيجية متكاملة
لتحقيق التنوع االقت�صادي والعمل
بكل جد وبكافة الو�سائل على
اال�ستغالل الأمثل للموارد» .

ومن �أجل ذلك و�ضعت ال�سلطنة خطة متكاملة للتنويع االقت�صادي
وبناء اقت�صاد م�ستقر ،ومع و�ضع حجر الأ�سا�س ملجمع الغاز بوالية «�صور»
يف العام 1996م ،حتت الرعاية ال�سامية لل�سلطان قابو�س انتقلت ال�سلطنة
�إلى ع�صر ال�صناعات الثقيلة ،لن�شهد اليوم م�شروعات �صناعية عديدة
تتوزع على خمتلف مناطق ال�سلطنة ،وم��ن ي�زُر ال�سلطنة اليوم ت�أخذه
الده�شة وهو يرى هذا التغري الكبري ال��ذي �شهدته منذ انطالق ع�صر
النه�ضة يف  23يوليو 1970م� ،إذ �أ�صبحت ال�سلطنة تزخر بالعديد من
امل�شاريع االقت�صادية يف خمتلف املناطق ،ففي « �صحار» هناك ميناء
�صحار الذي يحت�ضن �صناعات الأملنيوم واحلديد والبرتوكيماويات ،ويف
حمافظة «ظفار» هناك امل�شروعات ال�صناعية وميناء �صاللة الذي يعد
�أحد املوانىء الرئي�سة يف املنطقة ،ويف «�صور» م�شروعات الغاز الطبيعي
امل�سال ،ويف املنطقة الو�سطى يتم حاليا �إن�شاء ميناء الدقم واحلو�ض
اجل��اف ،ويف «م�سندم» «والربميي» « والظاهرة والداخلية» العديد من
امل�شاريع االقت�صادية وال�سياحية (.)14
وي�أتي ذل��ك يف وق��ت ت�ستهدف فيه ا�سرتاتيجية ال��ر�ؤي��ا امل�ستقبلية
لالقت�صاد العماين 2020م تنويع م�صادر الدخل القومي ،وذلك من خالل
رفع ح�صة القطاعات غري النفطية يف الإنتاج املحلي الإجمايل �إلى نحو
 ،% 68.8وت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�صة املحلية والأجنبية ورفع ح�صتها
لنحو .% 53.3
كما ت�ستهدف هذه اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية رفع م�ساهمة القطاع
ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  %15بحلول العام 2020م،
ورف��ع م�ساهمة ال�سياحة لت�صل �إل��ى  ،%3والعمل ال�ستقطاب ح��وايل 12
مليون �سائح �سنويا بحلول 2020م (.)15

1995/12/24
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وت�ستهدف اال�سرتاتيجية كذلك معدل منو �سنوي يف الناجت املحلي
الإجمايل يبلغ  ،%4.6وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي وال�ت��وازن املايل
و�إحداث تغيريات جوهرية يف هيكل االقت�صاد املحلي لتنويعه وتعزيز دور
القطاع اخلا�ص فيه ،وتنمية املوارد الب�شرية و�ضمان ا�ستقرار دخل الفرد
وحماولة �أن ال يزيد متو�سط معدل الت�ضخم ال�سنوي عن .)16( %1
�إن �أبرز املميزات التناف�سية التي تركز عليها عمان لتحقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجيةّ � ،أن املميزات واخلوا�ص التناف�سية لل�سلطنة متنوعة.
فاملوقع اجلغرايف الذي ميكنها من ت�شكيل حلقة و�صل للم�ستثمرين
الباحثني عن موقع جغرايف يقربهم لأ�سواق املنطقة ،ف�ضال عن جهود
ال�سلطنة يف تو�سعة املطارات و�إقامة املوانىء ال�صناعية والربط بال�سكك
احلديدية والعمل على تفعيل �سياحة امل�ؤمترات.
كما �أن �إن�شاء املناطق االقت�صادية املتكاملة ،كمنطقة الدقم االقت�صادية
اخلا�صة والتي هي واحدة من �أكرب امل�شاريع التجارية املقبلة عليها ال�سلطنة
يف ال�سنوات املقبلة ،كما �أن البالد تعول كثريا -يف اخلوا�ص التناف�سية-
على مواكبة التعليم الحتياجات �سوق العمل وفق املتطلبات اال�ستثمارية.
وتدعو احلاجة �إلى حت�سني املزايا غري امل�ستغلة ،من بينها بع�ض املوارد
الطبيعية واملعدنية ،كالرخام والنحا�س وغريهما.
وت�ستدعي احل��اج��ة ��ض��رورة تركيز اجل�ه��ود الت�سويقية وف��ق هوية
ت�سويقية وا�ضحة ومتكاملة ،والتعويل على خ�صو�صية املوقع اال�سرتاتيجي
وربطه بتطوير البنى الأ�سا�س ،وحتديد الأ�سواق التي من �ش�أنها �أن تنظر
لل�سلطنة على �أنها فعال تنفرد مبميزات مقنعة (.)17
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�سياحة
لقد �أدركت �أهميته كقطاع جاذب و�أ�سا�س ؛ لتوفري فر�ص عمل كبرية،
لكنه مازال حديث ال��والدة ،اذ مل يكمل عمر االلتفات �إليه �أكرث من 15
عاما.
ول��ذا ت�أتي احلاجة �إل��ى �إع��داد خريطة ا�ستثمارية خا�صة ،بنوعية
امل�شاريع ال�سياحية اال�ستثمارية باعتبار القطاع من الروافد الأ�سا�س يف
التنويع االقت�صادي الذي ميكنه تقليل االعتماد على النفط.
وتع ّد البيئة النظيفة التي تتمتع بها ال�سلطنة �إح��دى �أهم مميزات
القطاع ال�سياحي الغني بفر�ص ال�سياحة البيئية اخل�ضراء و�سياحة
املغامرات وال�سياحة العائلية والداخلية� ،إلى جانب �سياحة امل�ؤمترات.
�أم��ا حتديات اال�ستفادة من املميزات التناف�سية ،ف�إنها تكمن يف
التحديات العاملية امل�شرتكة التي من بينها انتقال مركز الثقل االقت�صادي
من الغرب لل�شرق وتداعيات الأزمة املالية العاملية ؛ ما يفر�ض على املنطقة
وعمان مواكبة تغري �أمناط ال�سوق.
كما تفر�ض تلك التحديات ت�سريع الإيقاع وتغيري القوانني وحزم
الت�سهيالت و�آل �ي��ات ت��روي��ج اال�ستثمار وم��وا��ص�ل��ة تقييم التحالفات
اال�سرتاتيجية ال�سابقة مع ال�شركاء التجاريني ،يف وقت ي�سعى فيه اجلميع
مبختلف �أنحاء العامل �إلى جذب امل�ستثمرين (.)18
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اخل�صائ�ص الرئي�سة لالقت�صاد العماين
يع ّد اكت�شاف النفط وازدهار ال�صادرات النفطية هما حجر الزاوية
يف رفع االقت�صاد العماين من اقت�صاد �ضعيف �إلى اقت�صاد يحرك فيه
ال�سوق ر�أ�س املال وحتديد عمليات الإنتاج.
ويظهر العديد من امل�ؤ�شرات ب��أن االقت�صاد العماين مير بظروف
ح�سنة .وت�شمل هذه التطورات الإيجابية معطيات مثل (: )19
 -1تعزيز النمو االقت�صادي
 -2ت�سجيل فائ�ض �ضخم يف احل�ساب اجلاري
 -3زيادة نفقات املوازنة العامة
 -4االحتفاظ مبالءة �سيادية عالية امل�ستوى
 -5تطوير البنية التحتية يف جميع �أن �ح��اء ال�سلطنة يف منطقة
الدقم(.)20
يتوقع �صندوق النقد الدويل ا�ستمرار االقت�صاد العماين يف ت�سجيل
ن�سب منو متميزة .وب�صورة حمددة ،يتوقع ال�صندوق حتقيق الناجت املحلي
الإجمايل العماين منوا قدره  5.1يف املائة يف العام اجلاري مقارنة مع 5
يف املائة يف 2012م ،و  4.5يف املائة يف 2011م (.)21
ويعود الف�ضل ب�شكل جوهري لهذا التطور امللفت �إلى الو�ضع الن�سبي
القوي فيما يخ�ص االنتاج النفطي من جهة و�أ�سعار النفط من جهة �أخرى.
ُيعتقد ب�أن القطاع النفطي ي�سهم بنحو  76يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل موزعا ما بني  63يف املائة للنفط و  13يف املائة للغاز.
بالن�سبة للإنتاج النفطي ،فقد بلغ م�ستوى الإنتاج قرابة � 878ألف
برميل يف 2011م ،مرتفعا �إلى � 920ألف برميل يف 2012م ،وعلى �أقل
تقدير � 930ألف برميل يف العام 2013م (.)22
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«ان النفط مورد نا�ضب وعمره
مهما طال �أمده حمدود».
«ومن هنا كان من ال�رضوري
عدم االعتماد عليه كمورد وحيد
لتمويل التنمية» .

العيد الوطني اخلام�س والع�شرين
1995/12/24

وح�سب ال�صندوق ،من املنتظر �أن تبلغ قيمة عوائد �صادرات النفط
والغاز قرابة  36.4مليار دوالر يف العام 2013م �أي �أعلى ب�شكل �ضئيل
مقارنة مع 2012م ،لكن يزيد الرقم ب�شكل الفت عن عوائد 2011م ،والتي
بلغت  33.4مليار مليار دوالر (.)23
ي�شار �إلى �أن القطاع النفطي ي�ستحوذ على قرابة  70يف املائة من
جمموع ال�صادرات وهي ن�سبية جديرة .وهذا رمبا يف�سر قدرة ال�سلطنة
على حتقيق فائ�ض يف امليزان التجاري يف ال�سنوات القليلة املا�ضية مبقدار
 20مليار دوالر فما فوق (.)24
وت�شمل امل�شاريع ت�شييد جممع ي�ضم م�صنع ًا لتكرير النفط اخلام �إلى
منتجات نفطية ف�ضال عن م�صنع �آخر للبرتوكيماويات يف منطقة الدقم.
يندرج هذا امل�شروع يف �إطار خطة لتطوير منطقة الدقم عرب تعزيز
دورها ال�صناعي وال�سياحي؛ وبالتايل امل�ساهمة يف حل بع�ض التحديات
االقت�صادية التي تواجه ال�سلطنة.
حقيقة القول ،تن�صب جهود امل�سئولني يف ال�سلطنة نحو حتويل منطقة الدقم
�إل��ى واح��ة �سياحية من خالل اال�ستفادة من موقعها املتميز ،تطل والي��ة الدقم
والتي تعد �إحدى واليات املنطقة الو�سطى -على بحر العرب(.)25ومن �ش�أن اال�ستفادة الق�صوى من الإمكانيات املتاحة يف منطقة الدقم
امل�ساهمة يف حل بع�ض التحديات التي تواجه االقت�صاد العماين وخ�صو�صا
�إيجاد فر�ص عمل منا�سبة للمواطنني .وحل�سن احلظ ،يعرف عن ال�شعب
العماين ا�ستعداده للعمل يف القطاعات ال�صناعية واخلدمية بدليل ظاهرة
عمل املواطنني يف خمتلف املن�ش�آت يف منطقة �صحار ال�صناعية.
من امل�ؤكد �أن ُعمان تواجه حتدي ًا نوعي ًا يف جمال �إيجاد فر�ص عمل
للمواطنني بالنظر لبع�ض احلقائق الدميغرافية � ،إذ ي�شكل املواطنون حتى �سن
 15قرابة  43يف املائة من جمموع املواطنني ؛ ما ميثل حتديا لواقع و�آفاق �سوق
العمل (.)26
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ما يبعث على االطمئنان هو ا�ستعداد ال�سلطات العمانية اال�ستفادة من
الفر�ص ومواجهة التحديات االقت�صادية املت�شعبة التي تواجه البالد(،)27
خا�صة و�أن عدد �سكان ال�سلطنة جتاوزت العام 2014م� ،أربعة ماليني ن�سمة
ح�سب �إح�صاء املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات (.)28

التنوع �سبب النجاح
لقد متيز االقت�صاد العماين با�ستناده �إلى خطط طويلة املدى ور�ؤى
وا�ضحة و�أهداف حمددة وخطى ثابتة ،وفرت له ا�ستقرار ًا ومنو ًا م�ستمر ًا
على مدى  40عاما( .)29ويف حني ت�صعد االقت�صادات الدولية يف كافة
انحاء العامل وتهبط بح�سب عوامل حميطة متقلبة يحافظ االقت�صاد
العماين على ا�ستقراره �إلى درجة جتعل البع�ض يظن �أنه اقت�صاد ك�سول
�أو �أن��ه غري مت�صل باالقت�صاد العاملي ؛ ما يحفظه من تبعات التقلبات
والأزمات التي متر بها الأ�سواق العاملية .ولكن كال االعتقادين بعيدان كل
البعد عن حقيقة االقت�صاد العماين (.)30
بد�أت خطة التنمية الأولى ل�سلطنة عمان يف العام 1970م ،وا�ستمرت
وق�سمت ال �ـ 25عام ًا الأول��ى �إل��ى  5خطط خم�سية.
حتى العام 1995مّ ،
ا�ستطاعت ال�سلطنة حتقيق �إجن��ازات كبرية يف جميع جم��االت و�أبعاد
التنمية ال�شاملة ،وقد ارتكز الأداء التنموي لل�سلطنة يف املقام الأول على
تدفق املوارد النفطية ،ثم على الإنفاق احلكومي املرتفع وم�ستويات عالية
من اال�ستثمار وا�ستقدام �أعداد كبرية من العمالة الوافدة (.)31
ولعل �أه��م م��ا يحفظ لالقت�صاد ا�ستقراره ومن��وه ،ه��و امل��رون��ة يف
حتديد الركائز الأ�سا�س التي يقوم عليه التخطيط ال�شامل ،مبعنى �أنه من
ال�ضروري �أن ت�سري التنمية االقت�صادية وفق خطة حمددة ووا�ضحة ولكن
يف الوقت ذاته يجب �أن تتحلى هذه اخلطة مبرونة يف ما يتعلق بالعوامل
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«ان التنمية لي�ست غاية يف
حد ذاتها وامنا هي من اجل بناء
االن�سان الذي هو �صانعها» .

1995/11/18
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«االقت�صاد العاملي مير مبرحلة
غري �صحية يخ�شى تفاقمها ومن
االم��ور امل�سلمة ان اقت�صاديات
ال���دول م�تراب��ط��ة بع�ضها يت�أثر
ببع�ض».

العيد الوطني الثامن والع�شرين
1998/11/18

التي ترتكز عليها لنجاحها ،ما دفع حكومة ال�سلطنة �إلى تق�سيم م�سرية
منوها عرب خطتني رئي�ستني تعتمد كل منهما على عوامل خمتلفة ،وكل
منهما تنق�سم �إل��ى  5خطط خم�سية حتدد لها �أه��داف� ًا خمتلفة؛ �أذ � ّإن
موا�صلة التنمية يف املديني املتو�سط والبعيد يف حالة اال�ستمرار يف الأخذ
بالنمط التنموي خالل اخلطة الأول��ى �ستواجهها العديد من التحديات
نتيجة اعتماد هذا النمط على مورد نا�ضب ،عالوة على ما لهذا االعتماد
على هذا املورد النا�ضب من �إفرازات �سلبية على املالية العامة ،وعمليات
التنويع االقت�صادي واالدخار والإنتاجية (.)32
ومن هنا حددت ا�سرتاتيجية التنمية طويلة املدى الثانية 1996م،
حتى العام 2020م� ،إطارا كليا م�ستقرا لالقت�صاد العماين يتم حتقيقه
والو�صول �إليه ،ومبا يوفر معدالت منو م�ستهدفة لالقت�صاد العماين،
وحت�سنا حم�سوبا يف ن�صيب الفرد من الدخل القومي ،وذلك عرب تنويع
م�صادر الدخل القومي لل�سلطنة بزيادة م�ساهمة قطاعات الغاز الطبيعي
وال�صناعة وال�سياحة ،واحلد من االعتماد على النفط مع تنمية القطاع
اخلا�ص وتن�شيط �سيا�سات التخ�صي�ص ،وحتقيق تنمية متطورة للموارد
الب�شرية وجذب املزيد من اال�ستثمارات يف �إطار تنمية م�ستدامة وحتقق
مزيدا من االن��دم��اج يف االقت�صاد العاملي ،وال��وف��اء مبتطلبات العوملة
و�إجراءات منظمة التجارة العاملية التي ان�ضمت �إليها ال�سلطنة منذ ب�ضع
�سنوات (.)33
ويعد العام 2006م ،الذي بد�أت معه خطة التنمية اخلم�سية ال�سابعة
( 2010 -2006م )،من الأعوام الهامة على �صعيد التنمية االقت�صادية لأن
بداية �أعوام خطة التنمية التي �شكلت بالفعل انطالق االقت�صاد العماين
�إلى �آفاق رحبة يف كل قطاعاته بعد �أن توافرت كل �أ�سباب ومعطيات هذه
االنطالقة �سواء على �صعيد قطاعاته �أو على �صعيد تفاعله مع التطورات
الإقليمية والدولية وقدراته على االندماج يف االقت�صاد العاملي على �أ�س�س
مدرو�سة (.)34
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جذب اال�ستثمارات
يف ه��ذا امل�ج��ال ات�خ��ذت حكومة ال�سلطنة العديد م��ن الإج ��راءات
لتح�سني مناخ اال�ستثمار يف البالد من �أجل جذب اال�ستثمارات املحلية،
والأجنبية وذل��ك من خ�لال امل�شاركة يف العديد من م�شروعات التنوع
االقت�صادي التي يجري تنفيذها حاليا ،واملتمثلة يف ت�شجيع ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي وتنمية قطاعات ال�سياحة ،والأ�سماك،
وال�صناعة ،وت�شجيع عمليات الت�صدير �إلى جانب حت�سني م�ستوى معي�شة
املواطنني واملحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار التي تخدم جميع الأطراف
وتلبي يف الوقت نف�سه الكثري من املتطلبات.
كما ا�ستطاعت ال�سلطنة �أن تر�سي وت�شيد ركائز را�سخة لالقت�صاد
العماين احلديث القادر على التطور الذاتي واملتنوع �إذ ت�شهد املرحلة
احلالية نقلة نوعية يف حجم وطبيعة امل�شاريع االقت�صادية ،وال�صناعية ،
وال�سياحية هدفها �إيجاد �أكرب قدر ممكن من التنوع يف االقت�صاد العماين
غري املعتمد على النفط كم�صدر �أ�سا�س (.)35
و�ساعد اهتمام احلكومة العمانية بتوفري البنية الأ�سا�س كميناء �صحار
ال�صناعي واملناطق ال�صناعية وان�شاء املناطق احلرة وم�شاريع البنية
الأ�سا�س لقطاع ال�سياحة وغريها على اجتذاب ر�ؤو�س الأم��وال الأجنبية
للبالد .كما �أن ان�ضمام ال�سلطنة �إلى عدد من املنظمات الدولية و�إلى
منظمة التجارة العاملية �ساعد على تهيئة الظروف �أمام القطاع اخلا�ص
ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأ�سواق وحرية
انتقال ال�سلع واخلدمات ور�ؤو�س الأموال ،ويف نف�س الوقت �إعادة النظر يف
العديد من القوانني والت�شريعات لتتما�شى مع متطلبات العوملة واالندماج
يف االقت�صاد العاملي� ،إذ مت �إ�صدار قانون اال�ستثمار الأجنبي� ،إ�ضافة �إلى
التعديالت على العديد من القوانني املتعلقة باالن�شطة االقت�صادية مثل :
قانون ال�شركات التجارية وقانون الوكاالت وقانون �ضريبة الدخل لل�شركات،
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سلطنة وسلطان

وقد توج �سعي حكومة ال�سلطنة ب�إ�صدار النظام الأ�سا�س للدولة يف نوفمرب/
ت�شرين الثاين 1996م ،والذي �أعلن �سلطة القانون �أ�سا�سا للحكم و�ضمن
تكاف�ؤ الفر�ص واحلريات للجميع (.)36
و�سعت ال�سلطنة يف �إطار التنويع االقت�صادي املرتكز على ال�صادرات
�إلى العمل على ا�ستغالل وت�صنيع مواردها الطبيعية ال �سيما الغاز الطبيعي،
و�إلى زيادة القيمة امل�ضافة لتلك املوارد �إذ كثفت احلكومة جهودها للرتويج
لذلك ،و�أثمرت تلك اجلهود توقيع اتفاقيات لإن�شاء بع�ض امل�شاريع ال�صناعية
الكربى يف والية �صحار كم�شروع م�صفاة « �صحار» وم�شروع البويل بروبلني
وم�شروع ليوربا والأمونيا وم�شروع امليثانول وم�صهر الأملنيوم وم�شروع
ال�صلب واحلديد وغريها من امل�شاريع بالإ�ضافة �إلى م�شروع الأ�سمدة يف
والية �صور وم�شروع �شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال (.)37

ن�شاط �سياحي كثيف
يف اجلانب ال�سياحي حظي قطاع ال�سياحة وال�ث�روة ال�سمكية يف
ال�سلطنة باهتمام كبري نظر ًا ملا ميكن �أن يقدمه من �إ�سهامات يف �إطار
�سيا�سة تنويع االقت�صاد العماين �إذ يجري العمل لبلورة �إ�سرتاتيجية وطنية
لتطوير ال�سياحة كما يتم العمل يف عدد من امل�شروعات ال�سياحية كم�شاريع
الطرق �إل��ى املناطق ال�سياحية ،و�إق��ام��ة الفنادق باملحافظات ووالي��ات
ال�سلطنة وم�شاريع ت�أهيل امل�سارات اجلبلية وغريها من م�شاريع البنية
الأ�سا�س خا�صة بعد �أن �أ�صبح مهرجان م�سقط ومهرجان �صاللة من �أهم
املهرجانات على م�ستوى املنطقة.
وتتمتع �سلطنة عمان مبقومات �سياحية عديدة ومتميزة موقعها
الو�سيط بني �شرق العامل وغربه ،وتاريخها وح�ضارتها القدمية التي
توا�صلت منذ وقت مبكر مع مراكز ح�ضارية �أخرى يف عاملنا عرب البحار
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التي تفوق العمانيون يف ارتياد �آفاقه �إلى �أق�صى ال�شرق والغرب ،والكثري
من املواقع الأثرية ال�شاهدة على عظمة هذا التاريخ ومكانة من �صنعوه
و�صاغوا مفرداته ،ف�ض ًال عن التنوع البيئي ما بني ال�سهل واجلبل والنجد
وال�ساحل ،ذلك الذي يتيح تباين ًا مناخي ًا يوفر �شم�س ًا �ساطعة دافئة يف
ال�شتاء بالبوادي واحلوا�ضر ،ون�سائم عذبة خالية من الرطوبة مع حرارة
معتدلة �صيف ًا يف اجلبل الأخ�ضر،مع الرياح املو�سمية ورذاذ املطر والغيوم
والن�سيم املنع�ش يف مو�سم اخلريف مبحافظة ظفار(.)38
تويل احلكومة �أهمية كربى للقطاع لت�شجيعه على اال�ستثمار يف القطاع
ال�سياحي �إذ قامت ب�سن القوانني وال�سيا�سات والإجراءات ،بل واحلوافز
التي ت�سهم �-أي�ض ًا -يف جذب ر�ؤو�س املال الأجنبية لال�ستثمار يف القطاع،
ومن �أهم و�أبرز م�شروعات اال�ستثمار ال�سياحي ما يعرف بنظام املجمعات
ال�سياحية املتكاملة التي تتبنى مفهوم امل�شروعات التي توفر منظومة
متجان�سة ومتكاملة من املرافق واخلدمات والت�سهيالت ال�سياحية عالية
اجلودة (.)39ومن �أبرز امل�شاريع التي اجنزت :
م�شروع بر اجل�صة :يقع هذا امل�شروع مبنطقة اجل�صة مبحافظة
م�سقط ويتكون من 3مراحل مت �إجناز املرحلة الأولى منها وت�شتمل على
 3فنادق ب�سعة  680جناح ًا وغرفة ،بالإ�ضافة �إلى ٍ
ناد �صحي ،فيما ت�شتمل
املرحلة الثانية على  71وحدة �سكنية ،و�سوق وحمالت جتارية ،واملرحلة
الثالثة على مرف�أ ب�سعة  60قارب ُا و 67وحدة �سكنية ومطعم منف�صل على
�أن يتم االنتهاء منها يف العام 2011م(.)40
م�شروع املوج :يقع هذا امل�شروع مبنطقة العذيبة مبحافظة م�سقط،
وي�شتمل على � 4آالف و 261وح��دة �سكنية ،و 3فنادق ومرف�أ ب�سعة 300
قارب ،وملعب للجولف من  18حفرة وحمالت جتارية ومطاعم (.)41
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م�شروع �سالم يتي :يقع هذا امل�شروع مبنطقة يتي مبحافظة م�سقط
وي�شتمل على فندق �ساحلي ب�سعة  350جناح ًا وغرفة ،وفندق جبلي ب�سعة
 100جناح وغرفة ،وفندق ثالث ب�سعة  150جناح ًا وغرفة بالإ�ضافة �إلى
� 1920شقة فندقية ووحدة �سكنية ومرف�أ ب�سعة  71قارب ًا وملعب للجولف
�إلى جانب �سوق ي�ضم  160حم ًال (.)42
م�شروع جبل ال�سيفة :يقع هذا امل�شروع مبنطقة ال�سيفة مبحافظة
م�سقط وت�شتمل مرحلته الأولى يف عام 2012م ،على  5فنادق ب�سعة �إجمالية
تبلغ  1143جناح ًا وغرفة و�شاليه ،بالإ�ضافة �إلى ملعب للجولف من 18
حفرة ومرف�أ ب�سعة  80قارب ًا  2290وحدة �سكنية (.)43
م�شروع ت�لال م�سقط :يقع هذا امل�شروع مبنطقة مرتفعات املطار
مبحافظة م�سقط ،ويتكون من مرحلتني الأول��ى ،وه��ي عبارة عن ملعب
للجولف من  18حفرة و 80فيال و�136شقة ،فيما ت�ضم املرحلة الثانية فندق
ب�سعة 200غرفة و 66فيال و� 12شقة بالإ�ضافة �إلى ٍ
ناد.
م�شروع منتجع قريات :يقع هذا امل�شروع بوالية قريات مبحافظة
م�سقط ،حيث يتكون من فندق ب�سعة  200جناح وغرفة ون� ٍ�اد للطريان
ال�شراعي و 150وحدة �سكنية.
م�شروع منتجع ملكاي  :يقع هذا امل�شروع مبنطقة احلفري يف والية
بركاء مبنطقة الباطنة ،ويتكون من فندق ب�سعة  134جناحا وغرفة وملعب
للجولف من  9حفر وناد �صحي و  101من الفلل والوحدات ال�سكنية.
م�شروع حل��ن امل��اء  :يقع ه��ذا امل�شروع مبنطقة �أب��و عبايل يف والية
امل�صنعة مبنطقة الباطنة� ،إذ ي�ضم هذا امل�شروع فندقا ب�سعة  150غرفة و
� 150شقة فندقية و 400وحدة �سكنية.
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م�شروع �شاطىء �صاللة  :يقع هذا امل�شروع بوالية �صاللة مبحافظة
ظفار ،وتتكون مرحلته الأول��ى من  5فنادق ب�سعة  1490جناحا وغرفة
و�شاليها ومر�سى ب�سعة  200قارب وملعب للجولف من  18حفرة ،وحمالت
جتارية ومطاعم  2980وحدة �سكنية.
م�شروع منتجع مرباط  :يقع هذا امل�شروع بوالية مرباط مبحافظة
ظفار ،وتتكون مرحلته الأولى من فندق ب�سعة  238جناحا وغرفة و�شاليها،
�أما املرحلة الثانية التي �سيتم االنتهاء منها بحلول العام  2015فت�شتمل
على فندق ب�سعة  250جناحا وغرفة ومر�سى لـ  75قاربا و 466وحدة
�سكنية وملعب للجولف وحمالت للت�سوق و�أماكن ترفيهية و�ألعاب مائية
وم�ست�شفى خا�ص ومدر�ستني.
م�شروع افتليقوت  :يقع هذا امل�شروع بوالية �صاللة مبحافظة ظفار،
وي�شتمل على فندقني ب�سعة  525جناحا وغرفة و 630وح��دة �سكنية،
بالإ�ضافة الى ناد للغو�ص.
م�����ش��روع اخل��ي��ال  :يقع ه��ذا امل�شروع مبنطقة فن�س بنيابة طيوي
يف املنطقة ال�شرقية ،ويحتوي على فندقني ب�سعة �أربعمائة جناح وغرفة
ووحدات �سكنية.
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قطاع ال�صناعة :
يعد قطاع ال�صناعة ركيزة هامة من ركائز ا�سرتاتيجية التنمية
طويلة املدى الثانية (2020 – 2006م) �سواء ك�أحد �أهم القطاعات يف
تنويع م�صادر الدخل القومي ،واحلد من االعتماد على النفط من ناحية
�أو لقدرة الإ�سهام يف �سد جانب كبري من احتياجات املجتمع العماين يف
تطوره املتوا�صل وحتقيق قيمة م�ضافة �أكرب للموارد الوطنية من خالل
ت�صنيفها من ناحية اخرى (.)45
يف الوقت ال��ذي وف��رت فيه ال�سلطنة املناخ اال�ستثماري اجل��اذب،
والت�سهيالت امل�شجعة للقطاع اخلا�ص للإ�سهام بدور �أكرب يف ا�ستثمارات
خطة التنمية ال�سابعة ( 2010 – 2006م) ف�إن احلكومة عمدت �إلى العناية
بال�شق الثاين يف ا�سرتاتيجية تنمية القطاع ال�صناعي وهو ال�شق اخلا�ص
بال�صناعات القائمة على تقنية املعلومات واالت�صاالت وذل��ك ملواكبة
التطورات االقت�صادية على ال�صعيد العاملي من جهة ،ولتطوير جانب ميكن
لل�سلطنة �أن حتقق فيه ميزة ن�سبية من جهة ثانية ،وبالتايل مت �إن�شاء البنية
الأ�سا�س الالزمة ملثل هذه ال�صناعات املعلوماتية �سواء بت�أ�سي�س جممع
تقنية املعلومات (واحة املعرفة – م�سقط) وتو�سيعه �أو من خالل تطوير
القدرات التقنية لل�شركات العمانية بتعاون مع م�ؤ�س�سات يابانية واملانية
ورعاية املبدعني من ال�شباب مع الإعداد لإن�شاء مركز للبحث والتطوير مبا
يف ذلك تطوير ال�صناعات البال�ستيكية وغريها .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه
مت �إن�شاء هيئة تقنية املعلومات مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/51
ال�صادر يف 2006/5/31م ،و�ستعمل على تنفيذ م�شروعات البنية الأ�سا�س
ملجتمع عمان الرقمي والإ�شراف على تنفيذ م�شروعات تقنية املعلومات يف
جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولة (.)46
تع ّد املنطقة ال�صناعية يف الر�سيل مبحافظة م�سقط وهي �أولى املناطق
ال�صناعية يف ال�سلطنة وت�ضم الآن عددا كبريا من امل�صانع ،بالإ�ضافة �إلى
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جممع تقنية املعلومات (واحة املعرفة – م�سقط) وهناك � -أي�ض ًا -املنطقة
ال�صناعية يف �صحار التي تعد منطقة ال�صناعات الثقيلة يف ال�سلطنة �إلى
جانب املناطق ال�صناعية يف « �صور و�صاللة» ونزوى والربميي �إذ ت�سعى
كل من هذه املناطق الى ا�ستقطاب �صناعات نوعية تعتمد قدر الإمكان على
ا�ستغالل اخلامات املحلية املتوافرة حولها ،هذا ف�ضال عن �أن تو�صيل الغاز
الطبيعي �إلى املنطقتني ال�صناعيتني يف « �صحار» و «�صاللة» ي�ساعد يف
التو�سيع يف ال�صناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي خا�صة و�أن احلكومة
متنح �إعفاءات �ضريبية لهذه ال�صناعات ت�شجيعا لها.
ويف �إط��ار ت�شجيع امل�صانع العمانية على التطوير امل�ستمر لقدراتها
وعلى االلتزام باملوا�صفات القيا�سية للجودة وزيادة ن�سبة التعمني يف �صفوف
العاملني فيها يتم تنظيم امل�سابقة ال�سنوية لك�أ�س جاللة ال�سلطان لأف�ضل
امل�صانع العمانية وهي امل�سابقة التي تتم وفق معايري و�ضوابط حمددة
ومعلنة ويفوز بامل�سابقة كل عام �أف�ضل خم�سة م�صانع عمانية (.)47
�أما ال�شركات وامل�صانع التي تتعرث �أو تواجه م�شكالت ف�إنه يتم بحث
حاالتها وم�ساعدتها حتى تقف على قدميها ،ومن املعروف �أن وزارة التجارة
وال�صناعة جتري عددا من الدرا�سات حول جوانب عديدة تخدم االقت�صاد
الوطني منها على �سبيل املثال درا�سة �إن�شاء وحدة ملناق�شة وحتليل الق�ضايا
االقت�صادية لل�سلطنة( )48وذل��ك بالتعاون مع املجل�س الوطني الهندي
للبحوث االقت�صادية ،ودرا�سة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية بالقطاع
ال�صناعي ،ودرا�سة ت�شجيعية لقطاع الكيماويات يف ال�سلطنة.
نظرا لأهمية ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد الوطني
�صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/19ب�إن�شاء املديرية العامة للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ب��وزارة التجارة وال�صناعة كجهة خمت�صة بدعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بال�سلطنة (.)49
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ال�صناعات احلرفية :

«نتيح الفر�ص املتكافئة لكل
املواطنني دون متييز او تفرقة»

جمل�س عمان
2009/11/16

ويف عمان مهن حرفية عديدة عرفت بها منها� :صناعة ال�سفن والن�سيج
والفخار واحللي والأواين النحا�سية ،وعرفت عمان �صناعة ال�سفن منذ
الألف الرابعة قبل امليالد �أي قبل حوايل � 6آالف �سنة ،عرفت عمان قدميا
با�سم جمان �أي �أر�ض النحا�س �أو �أر�ض ميناء ال�سفن وا�شتهرت بع�ض املدن
العمانية ال�ساحلية ب�صناعة ال�سفن مثل � « :صحار» و «�صور» و«مطرح» و
«مرباط» ،وتوجد �أنواع كثرية من هذه ال�سفن مثل  :اجلالبوت ،ال�سنبوق،
البدن ،الغنجة ،البغلة ،ال�شا�شة ،البوم (.)50
وتع ّد �صناعة الفخار من ال�صناعات احلرفية التقليدية القدمية يف
عمان هذا ما �أ�شارت �إليه احلفريات والتنقيبات الأثرية التي مت اكت�شافها
يف الربميي و�شمال عمان ،وهي عبارة عن قطع فخارية يرجع تاريخها
�إلى الألف الرابع قبل امليالد� ،أما عن �صناعتها فهي مت�شابهة يف ال�شكل
وطريقة اال�ستعمال �إال �أن لكل منطقة طابعها املميز خا�صة يف طريقة
�صناعتها التي تختلف من منطقة �إلى �أخرى.
ويف �صناعة احللي يعرف �صاحب هذه احلرفة بال�صائغ ،وهي من
ال�صناعات ذات امل��ردود اجليد ،وتع ّد الر�ستاق ون��زوى من �أهم مراكز
�صناعة احللي ،وي�شتهر �صناع احللي والف�ضة يف الر�ستاق ب�صفة خا�صة
بالنقو�ش الدقيقة للزهور �أما الأ�شكال ال�شائعة يف نزوى فهي �سال�سل من
اجلواهر �إما مقطوعة من لوح ف�ضي �أو منقو�شة ببتالت هند�سية (.)51
وقد عرف العمانيون �صناعة الن�سيج من الع�صور القدمية ،وعرفت
هذه ال�صناعة عند �أهل البادية ب�صناعة ال�سدو عن طريق املغزل من �صوف
الأغنام �أو املاعز ،وا�ستطاع البدوي �أن ين�سج ال�صوف وال�شعر ليبني بها
م�سكنه ،وا�شتهرت ن�ساء البادية �-أي�ضا -بعمل الزرابيل من �صوف الأغنام
كما عملت على ن�سج زان��ه اجلمال عن طريق املغازل وهي الغر�ض .وقد
ا�شتهرت والية �سمائل ب�صناعة االوزرة والعمائم ،وكانت ت�صدر بع�ض هذه
املن�سوجات قدميا �إلى �أ�سواق �شرق �أفريقيا والهند واجلزيرة العربية (.)52
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( �صناعة الغاز ) :
وقعت حكومة ال�سلطنة اتفاقية مع �شركة هارف�ست الأمريكية تتعلق
بحق التنقيب عن الغاز يف منطقة االمتياز الغبار (قرن العلم رقم  ) 64الواقعة
يف منطقتي الو�سطى والداخلية والبالغ م�ساحتها كيلومرتا مربعا.
واالتفاقية تن�ص على التزام �شركة هارف�ست وال�شريك الآخر وهي
�شركة النفط العمانية بتنفيذ برنامج ا�ستك�شايف يت�ضمن �إعادة معاجلة
امل�سوحات الزلزالية وحفر عدد من الآب��ار اال�ستك�شافية وكذلك تقييم
وتطوير احلقول يف هذه املنطقة يف حالة االكت�شاف التجاري.
وتوجد بع�ض اال�ستك�شافات جاهزة فعليا وم�ؤكدة يف هذه املنطقة
و�ستقوم ال�شركة بتطويرها ،وهذه االتفاقية تهدف ب�شكل �أ�سا�س �إلى تطوير
الغاز ،ولل�شركة حق حمدود االمتياز يف جمال النفط يف بع�ض املناطق
لذلك مت توقيع ب�ضع اتفاقيات يتم مبوجبها التعاون بني «هارف�ست» و�شركة
تنمية نفط عمان للقيام ببع�ض اال�ستك�شافات بهدف احل�صول على النفط
ولكن يف مناطق حمددة �إذ � ّإن يف تلك املناطق حقا مكفوال ل�شركة تنمية
نفط عمان يف جمال النفط.
وقد مت يف االتفاقية حتديد مراحل لعملية اال�ستك�شاف التي تقوم بها
ال�شركة ،املرحلة الأولى � 3سنوات ويف حال متكنت ال�شركة من اال�ستك�شاف
�ستمتد �إلى نحو � 25سنة مقبلة.
كما �أن اال�ستثمارات املتوقع �أن تنفقها ال�شركة مرتبطة بكلفة القيام
بامل�سوحات الزاللية وحفر الآب��ار .وقد �شملت االتفاقية ان�شطة ومهاما
مطلوبة تقوم بها ال�شركة (.)53

«وذل��ك يتطلب النظر يف
ايجاد قاعدة ال�ستقرار �أ�سعار
النفط يف الأ�سواق» .

2008/11/11
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القطاع امل�صريف :

«ون��ح��ن ن ��ؤك��د ا�ستمرار
�سيا�سات التنمية والبناء وفقا
للخطط املعتمدة» .

الدورة  28ملجل�س التعاون

جاء ا�ستقرار القطاع امل�صريف عند م�ستوياته ؛ �إذ حافظ على متانة
مركزه املايل ،وا�ستمر يف حتقيق الأرباح مدعوما برقابة وتنظيم على م�ستوى
متميز ؛ �إذ بد�أت البنوك التجارية – وبتوجيه من البنك املركزي العماين
– االجتاه نحو الرتكيز على اقرا�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،والتي
يتوقع منها �أن ت�سهم يف دعم التنوع االقت�صادي يف ال�سلطنة ،وفقا للر�ؤية
ال�سامية لل�سلطان قابو�س وتوجيهاته بدعم هذا القطاع الوليد (.)54
وت�شري البيانات املتوافرة كذلك �إلى ارتفاع جمموع الأ�صول للبنوك
التجارية بن�سبة  % 9.5لتبلغ  21.9بليون ريال عماين بنهاية مايو 2013م،
مقارنة مع  20مليار ري��ال عماين يف نهاية مايو 2012م .وقد ا�ستحوذ
االئتمان على  %66من جمموع اال�صول ،والذي ارتفع بدوره بن�سبة 6.2
 %ليبلغ  14.5بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2013م ،مقارنة بـ 13.6
بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2012م (.)55
�أما بخ�صو�ص مكونات االئتمان ،فقد �سجل االئتمان املمنوح للحكومة
انخفا�ضا بن�سبة  % 16.9خالفا للقطاع اخلا�ص والقطاع العام ،واللذين
�سجال االئتمان املمنوح لهما زيادة بن�سبة  %6.3و  %11.1على التوايل.
وقد توزع االئتمان املمنوح للقطاع اخلا�ص يف نهاية مايو 2013م على
قطاع ال�شركات غري املالية التي ا�ستحوذت على  ،% 46.8ثم جاء قطاع
الأفراد – معظمه حتت بند القرو�ض ال�شخ�صية – والذي ا�ستحوذ بدوره
على .)56( % 45.9
�أم��ا الن�سبة املتبقية ،فقد توزعت على ال�شركات املالية بن�سبة %5
والقطاعات الأخرى بن�سبة .%2.3
�أما اال�ستثمارات يف الأوراق املالية ،والتي �شكلت حوايل  %12.1من
جمموع الأ�صول فقد ارتفعت بن�سبة  % 37.1؛ لتبلغ  2.6بليون ريال عماين
يف نهاية مايو 2013م ،مقارنة مع  1.9بليون ريال عماين يف نهاية مايو
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2012م ،وقد توزعت هذه اال�ستثمارات ب�شكل رئي�س على �شهادات الإيداع
امل�صدرة من قبل البنك املركزي العماين ،والتي ارتفعت بن�سبة كبرية لتبلغ
 1.5بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2013م ،مقارنة مع  0.7بليون ريال
عماين يف نهاية مايو 2012م� .أما اال�ستثمارات يف �سندات التنمية احلكومية
فقد منت بن�سبة  % 26.9لتبلغ  507.7مليون ريال عماين يف نهاية مايو
2013م ،مقارنة مع  400.1مليون ريال عماين يف نهاية مايو  2012م(.)57
وبالتزامن مع �إعالن �سلطنة عمان عن حتقيق منو فعلي قدره % 8.3
عام 2012م ،قال معهد التمويل الدويل يف �آخر حتديث له حول اقت�صاديات
دول ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا � ّإن �سلطنة عمان كانت االقت�صاد
اخلليجي الأ�سرع منوا العام 2013م ،ليبلغ  .% 8.5و�أقرت احلكومة العمانية
املوازنة العمومية للعام اجلديد 2013م ،بقيمة  % 33.54مليار دوالر� ،أي
بزيادة قدرها  7.5مليار دوالر �أي ما ن�سبته  %29عن ميزانية العام املا�ضي
2012م ،وهو معدل زيادة قوي من �ش�أنه تن�شيط العديد من القطاعات)58(.
ويذكر �أن احلكومة العمانية ت�سعى ب�صفة م�ستمرة جلعل مناخ اال�ستثمار
باعثا على جذب امل�ستثمرين ومنا�سب ًا للم�ستثمرين املحتملني (.)59
وقد مت حترير قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي� ،إذ ي�سمح ب�أن يكون
ر�أ�س املال الأجنبي يف ال�شركات حتى  %70يف معظم القطاعات كما ي�صل
حتى  %100ن�سبة ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي للم�شاريع التي متثل �أهمية
وطنية ،كما مت تعديل قانون �ضريبة الدخل دون �أي معاملة تف�ضيلية بني
ال�شركات اململوكة بالكامل للعمانيني ،وال�شركات الأخرى ب�صرف النظر
عن مدى امل�شاركة االجنبية ،بالإ�ضافة �إلى حزمة احلوافز وكذلك وزارة
التجارة وال�صناعة التي تقدم خدمة املحطة الواحدة من �أجل م�ساعدة
امل�ستثمرين العمانيني والأجانب من �أجل احل�صول على كافة اال�ستف�سارات
واملعامالت بال�سرعة الواحدة ومن خالل نافذة واحدة.
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«ويف اط������ار ال��ن��ظ��رة
اال�سرتاتيجية لالقت�صاد العماين
فان ال�سلطنة �شاركت يف و�ضع
القواعد والرتتيبات لتكوين جتمع
اق��ت�����ص��ادي ل��ل��دول املطلة على
املحيط الهندي» .

يف العيد الوطني 26

وت�شري جملة (ميد) �إلى جمموعة من �أب��رز امل�شاريع االقت�صادية
التي �سيكون لها الدور الأهم يف حتقيق قفزة يف اقت�صاد ال�سلطنة خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ومن �أهم امل�شاريع بقيمة  8باليني ريال عماين
( 20بليون دوالر �أمريكي) يف قطاع النقل والبنية التحتية من �ضمنها
�إن�شاء املطارات والطرق وال�سكك احلديدية خالل ال�سنوات الع�شر املقبلة،
وم�شروع بقيمة  1.92بليون ريال عماين ( 5باليني دوالر امريكي) لإن�شاء
م�صفاة الدقم التي من املخطط ان�شا�ؤها خالل اخلم�س �سنوات القادمة.
وم�شاريع بقيمة  300مليون ريال عماين (  780مليون دوالر �أمريكي)
ل�ط��رح مناق�صات يف جم��ال حتلية امل �ي��اه و  148مليون ري ��ال عماين
( 385مليون دوالر �أمريكي) لبناء من�ش�أة جديدة للأملنيوم يف �صحار .كما
�سعت احلكومة العمانية خالل الفرتة املا�ضية �إلى توفري البيئة املالئمة
ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية والإنتاجية
الكبرية وم��ن ث�م��ار ذل��ك حت��ول �صحار �إل��ى منطقة رئي�سة يف البالد
لل�صناعات الثقيلة ،كما توجه حكومة ال�سلطنة عناية خا�صة نحو تطوير
املوانىء لال�ستفادة من الواقع اجلغرايف الذي تتميز به خا�صة يف الظروف
املواتية بعد قيام االحتاد اجلمركي اخلليجي �إذ �أ�صبحت املوانىء العمانية
نقاط دخ��ول رئي�سة لل�سوق اخلليجي ال��واح��د ،ويقوم املحور اجلوهري
ملختلف اال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية العمانية على تعزيز دور القطاع
اخلا�ص ،وتوفري البيئة املواتية التي متكنه من تقدمي �إ�سهاماته الفعالة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية وبذل اجلهود اجلادة لإزالة العقبات التي
حتد من كفاءته.
وبف�ضل ال�سيا�سات التي انتهجتها ال�سلطنة خالل ال�سنوات املا�ضية
متكنت م��ن احل�صول على م��راك��ز متقدمة م��ن جهة ت�أهيلها جلذب
اال�ستثمارات وفقا للمعايري التي و�ضعتها بع�ض امل�ؤ�س�سات العاملية
املتخ�ص�صة لتقييم مناخ اال�ستثمار وال �سيما معياري ال�شفافية واحلرية
االقت�صادية اللذين متيزت بهما ال�سطنة ب�شكل خا�ص ،وهو ما يدلل على
جناج اجلهود التي تبذلها احلكومة لتوفري املناخ املالئم لال�ستثمار.
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كما انتهجت ال�سلطنة طريق التنويع االقت�صادي لتكوين اقت�صاد
وطني وقائم على قاعدة �إنتاجية متنوعة تعتمد ب�شكل �أ�سا�س على م�صادر
وموارد متجددة ،ومن ثم التقليل التدريبي من االعتماد على النفط كمورد
وحيد لالقت�صاد الوطني بحيث ترتفع م�ساهمة الأن�شطة غري النفطية يف
الناجت املحلي �إلى  % 81بحلول عام 2020م.
بالتزامن مع توفري �إطار اقت�صادي كلي م�ستقر يدعم حتقيق التوازن
االقت�صادي والنمو املتوا�صل ،ب�أن ينمو االقت�صاد ب�شكل مطرد وبوترية
تفوق معدل ال��زي��ادة يف ال�سكان ،للمحافظة على م�ستوى دخ��ل الفرد
وتعزيزه .كذلك تنمية القطاع اخلا�ص ب�أن يتولى الدور الريادي يف جممل
الأن�شطة االقت�صادية والتجارية ،و�أن يكون املولد الرئي�س للدخل القومي
وتوفري الفر�ص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية� ،إذ من املتوقع �أن ت�صل
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار الإجمايل الى نحو  %91يف 2020م.
كما مت اعتماد خطة التنمية اخلم�سية الثامنة2015-2011 .م وتتلخ�ص
�أهدافها يف ال�سعي �إلى حتقيق معدل منو �سنوي يعزز امل�ستوى املعي�شي
للمواطنني ،والتو�سع يف توفري فر�ص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية،
ورفع معدالت �إنتاج النفط والغاز وزيادة االحتياطيات و�إدارة العجز يف
موارد الطاقة ،وتطوير قطاعات ال�سياحة وال�صناعة والزراعة والأ�سماك،
وحتفيز القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي على اال�ستثمار وتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة .كما تتبنى اخلطة برناجما ا�ستثماريا طموحا يبلغ
حجمه نحو  30مليار ري��ال عماين مقارنة بنحو  14مليار ري��ال عماين
للخطة ال�سابعة �أي بزيادة ن�سبتها .)60( %114
ويت�ضمن الربنامج اال�ستثماري اعتمادات مل�شاريع �إمنائية للوزارات
املدنية بتكلفة  13مليار ريال عماين مت تخ�صي�ص ن�سبة  %70منها للإنفاق
على تطوير البنية الأ�سا�س كاملطارات واملوانىء والطرق و�شبكات ال�صرف
ال�صحي ،وي�أتي ذلك لال�ستفادة من املوقع اال�سرتاتيجي لل�سلطنة ،وتعزيز
ارتباط االقت�صاد الوطني باالقت�صاد العاملي ،ودعم ا�سرتاتيجية التنويع
االقت�صادي املرتكزة على ال�صادرات وتهيئة البيئة املحفزة ال�ستثمارات
القطاع اخلا�ص.
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م��ن جهة �أخ ��رى ت��وق��ع تقرير معهد التمويل ال ��دويل �أن توا�صل
االقت�صاديات اخلليجية منوها القوي خالل العامني املقبلني ،مدعومة
ب�أ�سعار النفط املرتفعة واملراكز املالية القوية للحكومات اخلليجية وا�ستمرار
الإنفاق العام على م�شاريع البنية الأ�سا�س واخلدمات االجتماعية(.)61
وتوقع �أن يتباط�أ منو الناجت املحلي الإجمايل اخلليجي بالأ�سعار الثابتة من
 % 5.1يف العام 2012م الى  % 3.5يف العام 2013م ،وذلك راج ٌع ب�شكل
رئي�س �إلى �سيا�سة خف�ض الإنتاج النفطي لدى دول اخلليج الأع�ضاء يف
منظمة �أوبك .ويف املقابل� ،سيبقى النمو يف الناجت املحلي الإجمايل غري
النفطي ،وهو م�ؤ�شر قيا�س �أف�ضل للأداء االقت�صادي احلقيقي ،قريبا ً من
 ،%5متجاوزا ب�شكل طفيف متو�سطه لل�سنوات الثالث املا�ضية .و�سوف يكون
االقت�صاد العماين الأ�سرع منوا يف املنطقة يف العام  ،2013بعدما احتفظ
االقت�صاد القطري بهذا اللقب خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية (.)62
وارتفعت امل�صروفات احلكومية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
بن�سبة  %22يف العام املا�ضي .ورغ��م ذل��ك ،فقد ارتفع فائ�ض امليزانية
اخلليجية املجمعة �إل��ى  %11من الناجت املحلي الإجمايل ،وذل��ك بف�ضل
ارتفاع الإيرادات النفطية بواقع .)63( % 49
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�أ�ضخم موازنة يف تاريخ ال�سلطنة للعام : 2014
هذه املوازنة التي �صدرت بداية عام 2014م ،يف مر�سوم �سلطاين
ج��اءت بقيمة  13.5مليار ري��ال عماين �أي ما يعادل  35.1مليار دوالر
�أمريكي وهي �أكرب موازنة يف تاريخ ال�سلطنة وبزيادة مقدارها  %5عن
موازنة العام 2013م والتي بلغت  12.9مليار ريال (.)64
يوا�صل االقت�صاد الوطني منوه خالل العام 2014م بن�سبة  5باملائة
حمافظا على م�ستواه يف العام  ،2013كما �أن الأن�شطة غري النفطية �سوف
تنمو مبعدل  7.3باملائة مقارنة بـ  5.6باملائة العام 2013م.
هناك العديد من العوامل التي تدفع االقت�صاد الوطني ملوا�صلة منوه
مبعدالت مرتفعة من �أهمها الزيادة يف �إنتاج النفط وا�ستقرار �أ�سعاره،
واال�ستمرار يف انتهاج احلكومة لل�سيا�سة املالية التحفيزية ،وال�سيا�سة
النقدية الداعمة لهذا التوجه ،بالإ�ضافة الى قوة وتنامي الطلب املحلي.
وارتفاع الطلب العاملي على النفط وانخفا�ض الإمدادات دعم �أ�سعار
النفط العام املا�ضي� ،إذ بلغ متو�سط �سعر النفط العماين نحو  106دوالرات
للربميل ،ومن املتوقع �أن حتافظ �أ�سعار النفط على م�ستوياتها احلالية
خالل العام 2014م (.)65
كما �أن االعتمادات املعدلة للربنامج الإمنائي واال�ستثماري للوزارات
املدنية خلطة التنمية اخلم�سية الثامنة (2015 -2011م) ارتفع بنهاية
العام 2013م �إل��ى  17مليار ري��ال عماين مقارنة باالعتمادات الأ�صلية
البالغة  12مليار ريال عماين بزيادة قدرها  5مليارات ريال عماين وبن�سبة
 42باملائة ،وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة امل�شاريع الإ�ضافية التي مت
ا�ستحداثها يف جميع القطاعات وتعزيز اعتمادات بع�ض امل�شاريع.
كما �أن امل�شاريع اال�ستثمارية التي بد�أت احلكومة ب�شكل مبا�شر �أو من
خالل ال�شركات اململوكة من قبل احلكومة يف تنفيذها خالل العام 2014م
حتمل �آفاقا وفر�صا لتحفيز ان�شط(.)66
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ومن خالل املتابعة البد من الإ�شادة بتح�سن �أداء ال�سلطنة على م�ؤ�شر
البنك الدويل وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية ملمار�سة الأعمال املتعلقة ب�أن�شطة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والتي تعد جوهرية يف هذا الع�صر ،فقد
حت�سن ترتيب عمان يف املرتبة رقم  53يف تقرير العام 2011م ومن ثم
املرتبة  49يف املائة يف  2012و 47يف تقرير 2013م ور�صد التقرير جناح
الإمارات وعمان من بني �سائر دول جمل�س التعاون يف حت�سني ترتيبها على
امل�ؤ�شر ال�سنوي.
وكان مناخ اال�ستثمار العماين اجل��اذب قد مكن الأم�يرة « ا�سرتيد
«ممثلة ملك بلجيكا من زيارة ال�سلطنة على ر�أ�س وفد رجال الأعمال الذين
افتتحت معهم منتدى رج��ال الأعمال العماين – البلجيكي – الأم�يرة
الزائرة ر�أت توفر البنية الأ�سا�س لإقامة امل�شاريع ال�ضخمة يف عمان
والتي ت�شجع ال�شراكة وا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال الأجنبية م�ستفيدة من قدم
العالقات بني البلدين والتي بد�أت العام 1978م.
االق �ت �� �ص��اد ال �ع �م��اين ال���ذي و��ص�ل��ت ن�سبة ال�ن�م��و ف�ي��ه م��ن ال�ع��ام
2012 – 2008م ما قدر بـ  % 15.4عك�س عافية اقت�صادية ملمو�سة وجاء
عاك�سا تنوع االقت�صاد العماين الذي يقلل من االعتماد على النفط.
الأمرية توقفت عند اال�ستثمارات ال�ضخمة يف ميناء الدقم �إذ �ستقوم
ا�ستثمارات بلجيكية عمانية م�شرتكة باملليارات..
ويف �سياق تقييم االقت�صاد العماين فقد منحت وكالة موديز خلدمات
امل�ستثمرين �سلطنة عمان ،ما يعني درجة منخف�ضة من املخاطر مع نظرة
م�ستقبلية م�ستقرة للدولة اخلليجية( )A1ت�صنيف وذلك باال�ستناد �إلى
التوقعات بحدوث منو قوي لالقت�صاد واجلدارة املالية ال�سليمة حلكومة
ال�سلطنة ،وقالت الوكالة العاملية املتخ�ص�صة يف الت�صنيف االئتماين للدول
وامل�ؤ�س�سات يف تقرير �إن تقييمها لقوة اقت�صاد �سلطنة عمان يعك�س ن�سبيا
م�ستويات عالية من دخل الفرد والتوقعات امل�ستقبلية القوية القت�صاد
متو�سط احلجم يف املدى الطويل ب�سبب التنويع االقت�صادي امل�ستمر (.)67
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وتوقعت الوكالة �أن ت�سجل ال�سلطنة منوا اقت�صاديا بن�سبة  4.6يف
العام 2013م و  4.1يف العام  ،2014بدعم من جهود احلكومة لتنويع
االقت�صاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز (.)68
ومن املتوقع �أن ينمو اقت�صاد ال�سلطنة ما بني  % 5.4خالل العام
2014م ،مدعوما با�ستقرار �أ�سعار النفط ومليارات الدوالرات التي �أنفقت
على م�شروعات رئي�سة يف الأع��وام 2013 – 2012م ،وال�سلطنة تنفق
املليارات على البنية التحتية لتنويع اقت�صادها ،وت�أمل يف جذب مزيد
من اال�ستثمارات اخلا�صة وتت�ضمن تلك امل�شروعات مبنى ركاب يف مطار
م�سقط ال��دويل بكلفة  1.8مليار دوالر ي�ستكمل العام 2014م ،وتوالى
قيام امل�شاريع العديدة حول �سلطنة عمان �إلى ور�شة؛ ما يدفع �إلى ن�شاط
اقت�صادي متزايد .لقد �ساعدت �أ�سعار النفط فوق ( )100دوالر للربميل يف
تغطية عجز املوازنة للعام  2013والتي بلغت ( )35مليار دوالر جرى و�ضعها
بناء على متو�سط �أ�سعار للنفط عند ( )85دوالرا للربميل (..)69
ويجري العمل لزيادة �إنتاج النفط العماين لي�صل �إلى مليون برميل مع
نهاية العام  2014وهذا ما يح�سن املالية العامة لل�سلطنة وت�صل احتياطات
البنك املركزي العماين �إلى ( )16مليار دوالر بارتفاع و�صل �إلى  %10على
�أ�سا�س �سنوي (.)70
وعمان تربط عملتها الريال بالدوالر االمريكي وتعتقد �أن ذلك يدعم
�سيا�ستها املالية وي�سهم يف تعزيز التوقعات االقت�صادية ( )71وقد عمل
البنك املركزي العماين على �سحب �سيولة من البنوك التجارية التي حتوز
ام��واال وف�يرة ول��ذا ارتفعت الودائع فيه  15.3مليار ري��ال وه��ذا يقل�ص
ال�ضغوط الت�ضخمية وي�ضمن اال�ستقرار النقدي( )72والتوقعات هي �أن
يرتاجع الت�ضخم يف ال�سلطنة الى  %2عام 2014م ،مع ا�ستقرار �أ�سعار
الأغذية العاملية عند م�ستوياتها احلالية (.)73
ويف �سياق تطور االقت�صاد العماين وح�ف��زه انعقد ملتقى عمان
االقت�صادي الرابع 2014م )74( ،مركزا على تطور االقت�صاد العماين
وفر�ص الأعمال واال�ستثمار والتوجهات اال�ستثمارية يف اخلطة اخلم�سية
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التا�سعة �إذ ا�ستعر�ض �أبرز مالحمها ..وكان امللتقى الثالث عقد يف العام
2012م ،وقد ح�ضره «توين بلري» رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق وف�ؤاد
ال�سنيورة رئي�س الوزراء اللبناين ال�سابق كمتحدثني (.)75
وقد و�صف امللتقى الرابع التميز العماين يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
بارتفاع معدالت النمو وثباتها رغم التحديات التي يواجهها االقت�صاد
العاملي .فاال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي الذي تتمتع به ال�سلطنة ي�شكل
العامل الأب��رز يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية �إ�ضافة �إلى عوامل
منها زيادة الناجت املحلي النفطي بن�سبة  )76 ( % 4.2ومبادرة احلكومة
ل�ضخ ا�ستثمارات كبرية يف البنية الأ�سا�س وامل�شاريع الكربى وهو ما �أ�سهم
يف زي��ادة الإنتاج غري النفطي بن�سبة  % 5.5وهي الزيادة التي رافقها
انخفا�ض معدل الت�ضخم الى .)77( % 2.8
فالتوجه امللمو�س هو يف تنمية القطاعات املنتجة غري النفطية �إذ
ت�سعى احلكومة �-أي�ضا -لتطوير البنية الت�شريعية والتنظيمية اخلا�ضعة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وت�أمني م�صادر التمويل لها.
وكانت الأمم املتحدة �أ�شادت بالتطور الذي �شهده االقت�صاد العماين
خ�لال ال�سنوات القليلة الأخ�ي�رة ،خا�صة ما حققه يف جم��ال احلكومة
االلكرتونية (.)78
و�أكدت م�ؤ�شرات �أحدث تقارير ودرا�سات الأمم املتحدة �أن �سلطنة
عمان « حت��رز تقدما م�ستمرا يف جم��ال تطبيقات و�سيا�سات احلكومة
االلكرتونية مقارنة مع دول املنطقة والعديد من بلدان العامل الأخرى».
وقال التقرير� ،إن الأمم املتحدة تعتزم �أن تطلق يف منت�صف العام
 2014م ،تقريرا تف�صيليا يت�ضمن املوقف يف خمتلف الدول ويف مقدمتها
ال�سلطنة وهو ير�صد امل�ؤ�شرات التي تو�ضح �أوجه التطور والتحديات يف هذا
املجال(.)79
وي�أتي هذا التقدير الدويل اجلديد مع موا�صلة اجلهود التي ت�شهدها
�سلطنة عمان لتنظيم امل�سابقة الرابعة لنيل جائزة ال�سلطان قابو�س
للإجادة يف اخلدمات احلكومية االلكرتونية – 2014م� ،إذ يتم تقدميها
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يف �إطار ال�سيا�سات الثابتة ،التي تدعو �إلى االهتمام العميق باال�ستفادة من
تقنية املعلومات واالت�صاالت التي ا�صبحت املحرك الأ�سا�س لعجلة التنمية
يف الألفية الثالثة (.)80
وت�أتي �أهمية هذه اجلائزة يف �أنها حتث امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
واجلمهور على تطوير اخلدمات االلكرتونية ،م�شريا �إلى �أنه تقرر اعتبارا
من العام 2014م� ،إت��اح��ة الفر�صة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
للم�شاركة يف املناف�سة لي�صبح عدد الفئات التي ت�شملها اجلائزة  12فئة
منها  3للقطاع اخلا�ص (.)81

مقومات جناح اال�ستثمار يف عمان :
يلفت االنتباه االزدهار الذي عا�شته �سلطنة عمان يف ال�سنوات الأخرية
يف اجلوانب االقت�صادية واال�ستثمارية �إذ ازدادت امل�شاريع التي يقيمها
رجال الأعمال العمانيون والأجانب وتنوعها يف قطاعات عديدة ،ويعتمد
االقت�صاد العماين على عدة م�صادر �أ�سا�س مثل  :الغاز والنفط وفوائ�ض
املوازنة والفوائ�ض التجارية الكربى ويع ّد قطاع املنتوجات النفطية �أكرب
القطاعات و�أكرثها حتقيقا للأرباح (.)82
وي�سعى القطاع اخلا�ص لي�أخذ دوره وح�صته يف اال�ستثمار وحتقيق
الأه��داف الوطنية التي ظل ال�سلطان قابو�س ويف العديد من خطاباته
يحث القطاع اخلا�ص العماين كي ينه�ض بدوره الفاعل ..ولرفع م�ستوى
اال�ستثمار يف ال�سلطنة ومناف�سة اقت�صاديات الدول الأخرى يف ن�سبة الإنتاج
وال�صادرات (.)83
وقد �أدى التنوع يف قطاعات عمل �شركات �سلطنة عمان بني قطاع ال�صناعة
والزراعة والتجارة وغريها �إلى زيادة الناجت الإجمايل املحلي لل�سلطنة.
ومل يخ ُل الطريق �إلى اال�ستثمار من عقبات وحتديات واجهها االقت�صاد
العماين كبقية اقت�صاديات املنطقة ،ولكن حر�ص ال�سلطات وتوجيهات
ال�سلطان دفعت باجتاه رد الكثري من هذه التحديات ب�أ�ساليب مو�ضوعية ومن
خالل و�ضع قوانني يتعلق كل ٍ
واحد منها بقطاع من قطاعات االعمال واي�ضا
جعل القوانني جميعها تلتقي على هدف واحد وهو حتقيق النجاح والتطور
امل�ستمر لالقت�صاد العماين وهو ما عك�سته �شروط اال�ستثمار .وقد جاءت هذه
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«تنفيذ اخل��ط��ط التنموية
املتعاقبة هو ا�ستكمال بناء �أ�س�س
الدولة الع�رصية» .

التوجهات �ضمن خطة تنموية حتر�ص على التنويع يف م�صادر الناجت املحلي
واخل�صخ�صة وال�صناعة الداخلية ورفع ن�سبة ال�صادرات واتباع �سيا�سات
مالية جديدة ومتطورة .ويف نف�س االجتاه قدمت ال�سلطات امل�س�ؤولة العديد من
الت�سهيالت واحلوافز لال�ستثمار الأجنبي يف خمتلف القطاعات وخا�صة يف
التعليم العايل وال�سياحة وال�صناعة وتقنية املعلومات.
حتى �أ�صبحت ال�سلطنة من الدول اجلاذبة لال�ستثمار والقادرة على
توفري مناخ ا�ستثماري �سليم متفاعل ونام خلدمة اقت�صاد عماين منفتح
على العامل اخلارجي ،وم�ستفيد من �أحدث ال�سيا�سات اال�ستثمارية العاملية
وهناك �أمثلة كثرية من امل�شاريع املطروحة الآن يف العام 2014م ،والتي
ميكن متابعتها (.)84
وان من �شان ارتفاع م�ستوى االنتاج النفطي يف ظل حمافظة �أ�سعار
النفط على م�ستوياتها املرتفعة تعزيز �إيرادات اخلزانة العامة وبالتايل
ق��درة ال�سلطة على ال���ص��رف وب��ال�ت��ايل ال�ت��أث�ير على جممل الن�شاط
االقت�صادي.
ال�شيء اجلميل يف هذا ال�صدد هو غياب ال�ضغوط الت�ضخمية كظاهرة
عاملية يف الوقت احلا�ضر على الأقل بالن�سبة للمالية العامة ،فقد اعدت
ال�سلطات املالية موازنة ال�سنة املالية 2013م بنفقات قدرها  33.5مليار
دوالر خملفة وراءها عجز ًا يف حدود  4.4مليار دوالر .لكن من املحتمل
ت�سجيل عجز حمدود يف �أ�سو�أ الأحوال بالنظر لإمكانية تعزيز الإيرادات.
والإ�شارة هنا �إلى �أعداد موازنة 2013م عرب افرتا�ض متو�سط �سعر
ق��دره  85دوالرا للربميل �أي �أق��ل ب�شكل وا�ضح من الأ�سعار ال�سائدة يف
الأ�سواق العاملية .وكما �أ�سلفنا ،يلعب القطاع دور ًا حموريا.
وكتح�صيل حا�صل ،ت�ساعد احلقائق املتعلقة بالنمو وامليزان التجاري
بح�صول ال�سلطنة على درج��ات ائتمانية راقية ،وخ�ير دليل على ذلك
نيل عمان درجة ( �أي) و ( �أي واح��د) من قبل م�ؤ�س�سة « �ستندارد �أند
بور» ووكالة موديز على التوايل .كما تقدم اجلهتان الرائدتان يف جمال
الدرجات االئتمانية نظرة م�ستقبلية م�ستقرة الأم��ر ال��ذي يعك�س �آفاق
االقت�صاد العماين (.)85
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ويف �شهر يونيو 2012م �أع��ادت م�ؤ�س�سة « �ستندارد �أند بور» تثبيت
الدرجة االئتمانية ل�سلطنة عمان عرب الت�أكيد على بع�ض مواقع القوى
يف االقت�صاد العماين وخ�صو�صا االحتفاظ بفوائ�ض يف املوازنة العامة
وامليزان التجاري ،من جملة الأمور الالفتة� ،أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إلى حتقيق
فائ�ض قدره  25مليار دوالر يف امليزان التجاري يف 2012م� ،أي نحو ثلث
الناجت املحلي الإجمايل (.)86
كما �أبدت « �ستندارد �أند بور» وهي حمقة يف ذلك عن �سرورها لتحقيق
ال�سلطنة فائ�ض ًا يف املوازنة العامة للعام  2012والذي �شكل نحو  3.3يف
املائة من الناجت املحلي الإجمايل .كما تتوقع امل�ؤ�س�سة ارتفاع م�ستوى فائ�ض
املوازنة العامة حلد  4.2يف املائة يف ال�سنة املالية 2013م.
على �صعيد �آخر� ،سوف ت�ستفيد خمتلف القطاعات االقت�صادية من
برنامج ل�صرف مبلغ �ضخم قدره  65مليار دوالر يف الفرتة ما بني 2013
و 2017م ،ال �شك ،يعد هذا الرقم نوعيا بالن�سبة القت�صاد قدره  77مليار
دوالر ح�سب �آخر الإح�صاءات املتوافرة (.)87
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التوجه العربي
في السياسة العمانية
جميء ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �إلى احلكم يف يوليو متوز العام
1970م ،مل يكن ا�ستجابة حلالة ذاتية حملية عمانية فقط ،ولكنه كان
�أي�ضا ا�ستجابة لظروف عربية و�إقليمية حميطة م�ؤثرة وفاعلة ربطت
�سلطنة عمان بالنظام العربي الذي كان يعاين تبدالت خمتلفة وحتديات
متوا�صلة ،ولذا كان البد �أن ي�صاحب النهو�ض العماين دبلوما�سية تنطلق
من فهم العمانيني لنه�ضتهم ودورهم وا�سرتجاعهم ل�صورتهم التاريخية
وحماولتهم �إيجاد موقع حيوي لهم على طريقة وطنهم ،هذه الدبلوما�سية
كان البد لها �أن تفكك امل�شاكل وال�صعوبات و�أن تنه�ض ب�أ�سلوب امل�صاحلة
للفت انتباه حميطها لقدرتها وم�ساهمتها يف حل امل�شاكل وبالتايل حماية
م�صالح عمان والعمانيني.
مل تكن الدبلوما�سية العمانية  -وهي ت�أخذ بتوجيهاتها اجلديدة بناء
على توجيه ال�سلطان قابو�س  -متلك فائ�ض الوقت �أو ترف الإمكانيات
ولكنها ر�أت �أن �أ�سلوب الو�ساطة هو يف �صميم عملها ومن متطلباته خا�صة
و�أن حميطها يتطلب ذلك .وكذلك حجم امل�شاكل املحيطة و�أي�ضا رغبة
عمان يف �أن متتلك الوقت امل�ستقر والهادىء لتبني يف ظل جوار مت�صالح.
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�إذن جاء ال�سلطان قابو�س �إلى موقعه يف بلده وهو ميتلك وعيا بالواقع
العماين عبرّ عنه يف �أكرث من خطاب ولقاء ،معتمدا على �إرادة التغيري
وعلى جمموعات من ال�شباب الذين خاطبهم �أو ناداهم لي�أتوه عائدين �إلى
وطنهم بعد �أن غادروه يف ظروف �صعبة وه�ؤالء ال�شباب رافقوه لتحقيق
حلمه ،ول��ذا �أدرك �ضرورة التعامل يف املحيط العربي �« :أخ��ذ مكاننا
الطبيعي يف ال�صف العربي لنتمكن من امل�ساهمة يف اجلهود العربية
ون�صرة ق�ضاياها العادلة» (.)1
لقد �أدرك يف ذلك الوقت مامل يدركه الكثريون من العرب الذي كانت
�أنظمتهم جزء ًا من امل�شكلة يف غياب اال�ستقرار ولي�س جزءا من احلل حني
ر�أى تدخل الأنظمة العربية يف �ش�ؤون بع�ضها البع�ض مبا يف ذلك التدخل
يف ال�ش�أن العماين من خالل دعم املن�شقني يف ظفار من جانب دول عربية
مثل �سوريا وم�صر واليمن اجلنوبي ،ولهذا �أطلق ال�سلطان قابو�س نداءه
بالقول « :موقفنا من �أي��ة دول��ة يتحدد على �ضوء موقفها من ق�ضايانا
الوطنية واحرتام �سيادتنا التي ال ت�سمح ب�أي تدخل يف �ش�ؤوننا ورف�ض �أية
حماولة للت�أثري على �سيادتنا �أو توجيهها مهما كان م�صدرها)2(.
لقد �أدرك ال�سلطان �أن هناك تغريات جتري يف �شرق ال�سوي�س منذ
حرب ال�سوي�س العام 1956م ،والتناف�س الأمريكي الربيطاين اجلديد
و�أن هذا التغري البد �أن ي�صحبه حتالفات جديدة و�إعادة املو�ضعة ملواقف
و�سيا�سات ،وهذه املو�ضعة كانت البد �أن ت�أتي لت�صيب املوقف العماين
فكان التغيري ال��ذي قام ملواجهة التمرد وح�سم ال�صراع معه ويف نف�س
الوقت مواجهة �سيا�سة العزل التي كر�سها والده ليت�سنى لعمان �أن ت�صمد
و�أن تلعب دورها ،لي�س يف حماية نف�سها فقط و�إمنا دورها يف الدفاع عن
واجهتها البحرية الوا�سعة على املحيط الهندي وبحر العرب واجرتاح القوة
كما كان دورها يف التاريخ حني كانت امرباطورية قبل تفتيتها.
لقد �أرادت ُعمان �أن تلعب هذا ال��دور خدمة للعرب يف حماية هذه
الواجهة كما فعلت يف ط��رد الربتغاليني يف عهد اليعاربة وعهد حكم
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«لقد ا�صبح عاملنا ال��ذي
نعي�ش فيه متداخال يف ق�ضاياه
ال�ســيا�ســــية واالجــــتماعية
واالقت�صادية وم��ن ه��ذا املنطلق
فان مواقفنا الثابتة التي اعلناها
دائما �ستظل هي املبادىء اال�سا�س
اخلارجية».

1994/11/18

«�إن حل اخل�لاف��ات بروح
الوفاق والتفاهم امن��ا هو �سلوك
ح�ضاري ي��ؤدي الى نتائج اف�ضل
و�أدوم» .

يف العيد الوطني الثاين والع�شرين

سلطنة وسلطان

البو�سعيد 1747م ،حني مت طرد الفر�س ولهذا كانت ال�سلطنة ت�ست�شعر
جتدد املخاطر عرب حدودها �سواء يف اليمن اجلنوبي ،ومن �سواحل املحيط
الهندي وهي و�إن كانت تختار هذه اجلبهات اللت�صاقها بها وت�أثريها عليها
فلي�س لأنها ال تقوم بدورها يف الق�ضية الفل�سطينية� ،أو على جبهة البحر
الأبي�ض املتو�سط �أو مما تعنيه �إ�سرائيل من تهديد و�إمنا �أرادت ت�ضامنا
عربيا يف الأطراف العربية املعن ّية بال�صراع مع ا�سرائيل حتى ولو يف احلد
الأدنى واتخاذ موقف نهائي ال يتعار�ض مع م�صالح عمان اال�سرتاتيجية
و�أولياتها الدفاعية واالمنية ويحاول بقدر الإمكان �أن يقرتب من الإجماع
العربي و�إن كان ال ميثل �شرطا من ال�شروط التي يلتزم بها ال�سلوك ال�سيا�سي
العماين (.)3
ومع �أن قلب ال�سلطان ينب�ض بالعروبة ويحر�ص على م�صاحلها منذ
اليوم الأول لقدومه �إلى ال�سلطة �إال �أن املواقف الر�سمية العربية يف العديد
من جوانبها خذلته حتى امل�ؤ�س�سة العربية التي كانت ت�شكل �إطارا للعمل
العربي امل�شرتك يف حده الأدن��ى وهي اجلامعة العربية� ،صدت املوقف
العماين وقابلته بربود رغم �أن عمان قدمت طلب ع�ضويتها ويف خططها
دعم املواقف العربية و�إ�سنادها و�أن تكون ع�ضوا فاعال يف هذه املجموعة
العربية املن�ضمة للجامعة العربية ،لقد كان النق�سام املوقف العربي حول
ذلك بني راف�ض الن�ضمام ال�سلطنة �أو بارد يف ا�ستقبال الطلب؛ ما انعك�س
�سلبا على املوقف العماين الذي جرى التعبري عنه على ل�سان ال�سلطان
قابو�س « وقد �أ�سفنا ملوقف ال�شقيقات العربيات منا باتخاذها موقفا معين ًا
حيال رغبتنا باالن�ضمام �إلى اجلامعة العربية ولكن ذلك مل مينعنا من
تذليل ما يعرت�ضنا من عقبات» (.)4
ومل ُيثن ال�سلطان قابو�س و�سيا�سة ب�لاده هذا املوقف يف اجلامعة
العربية بل ا�ستمر يعمل حتى مت قبول ع�ضوية عمان يف اجلامعة يف �أواخر
العام 1971م )5( ،بعد �سل�سلة من املواقف التي �سببت �أمل��ا يف نفو�س
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العمانيني �سواء يف حماولة �أط��راف عربية ا�سناد خ�صوم ال�سلطنة يف
التنازل على ال�سلطة وحتى الذهاب بالق�ضية العمانية �إلى الأمم املتحدة
العام 1963م (.)6
ومع �أن عمان �أخذت ع�ضويتها يف اجلامعة العربية وقامت بالتزاماتها
جتاهها �إال �أن اجلامعة مل ت�سع مبا يكفي �إلى درجة الف�شل يف امل�ساعدة
على حل م�شكلة ال�سلطنة يف التمرد الذي وقع يف �إقليم «ظفار» رغم تطلع
ال�سلطان قابو�س منذ اللحظة الأولى لت�سلمه ال�سلطة �إلى م�ساعدة عربية
يف هذا املجال و�إلى موقف عربي �أكرث و�ضوحا ظل ي�أمله ويتط ّلع �إليه حتى
ال تكون ال�سلطنة بحاجة �إلى م�ساعدات �أجنبية ولكن مل تعدم عمان بع�ض
الت�أييد العربي الذي جاءها من بع�ض البلدان العربية وخا�صة الأردن التي
وقفت �إلى جانب �سلطنة عمان ودعمتها (.)7
ومع كل ذلك ظل ال�سلطان يقدر احلالة العربية ويجد لها العذر يف
كثري من الأحيان على �سلبية املواقف التي كانت تنتهجها �أنظمة عربية يف
اجلامعة « كنت �أقدر يف الوقت نف�سه الظروف الدقيقة التي جتتازها �أمتنا
العربية» (.)8
والعالقة العربية العمانية ال حتت�سب من خالل عالقة �سلطنة عمان
مع اجلامعة العربية ويف فرتة حمددة هي فرتة �صراع العمانيني مع العدوان
على �أر�ضهم و�إ�سناد التمرد الذي وقع يف «ظفار» لأن تلك الفرتة ال�صعبة
حتفل ب�سجل من �ضعف املوقف العربي املعرب عنه مبواقف اجلامعة العربية
وهناك �سجل طويل من ال�شكاوى التي تقدمت بها �سلطنة عمان للجامعة
العربية وحتى للأمم املتحدة.
ففي ال�سجل العماين حادث االعتداء على « قلعة حربوت» من خالل
�أرا�ضي جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية وذلك يف �شهر �أيار مايو
العام 1972م ،ويف نف�س ال�شهر �-أي�ضا� -أبلغت الأمم املتحدة .ومل حترك
اجلامعة العربية �ساكنا يف حني كانت الأط��راف املعادية ل�سلطنة عمان
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«ان مراقبتنا للعامل خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية قد
اعطتنا �أ�سباباً للتفا�ؤل �إذ �إ ّن الدول
ا�صبحت مقتنعة اكرث من اي وقت
م�ضى بان ال�رصاع امل�سلح بينها
مل يعد جمديا ب��ل معيقا ومهددا
لل�سالم».

يف العيد الوطني الرابع والع�شرين
1994/11/18

سلطنة وسلطان

«ان التعاون وتبادل املنافع
وامل�صالح بني الدول يف ظل الوئام
وال�سالم �أمر يف غاية الأهمية يجب
�أن ن�سعى �إليه» .

2008/11/11

تدعم من جنوب اليمن ومن �أح��زاب ي�سارية يف العراق و�سوريا وتتلقى
تدريبات و�أ�سلحة ومعونات ،ومل يقف �إلى جانب ال�سلطنة ان��ذاك �سوى
بريطانيا و�إيران والأردن ،ومع كل اخلذالن الر�سمي العربي كانت عمان
وقفت على قدميها و�صدت العدوان و�أخمدت التمرد ،وتوجهت لتتعاطى
مع �أي �أفكار �إيجابية عربية �سواء من اجلامعة العربية �أو من �أي �أطراف
�أخرى وقابل ال�سلطان عر�ض اجلامعة العربية الداعي لإعادة ن�شاط جلنة
الو�ساطة العربية بني م�سقط وعدن « �أن عمان قبلت هذا االقرتاح ا�ستمرارا
حل�سن النوايا وحر�صا على وحدة ال�صف العربي (.)9
ويف ات�ساق عرب عن قبول ال�سلطان قابو�س لأي و�ساطة عربية كانت
قوات ال�سلطان مت�ضي يف التحرير و�إطفاء ال ُب�ؤر امل�شتعلة وتخمد التمرد
وتقطع دابر املتدخلني وت�ضفي مواقعهم وقواعدهم حتى مت لها ذلك يف
1975/12/11م ،يوم �إعالن الن�صر لأول مرة.
لقد اختزنت عمان جتربة قوية يف التعامل مع اجلامعة يف تلك الفرتة
وفرزت كثريا من املواقف العربية� ،إال �أن ال�سيا�سة العمانية املرنة ظلت
تنفتح على املواقف كافة وال تقابل �سوء الفهم �أو القطعية او املعاداة �أو الكيد
مبثله ،بل ظلت ت�ضع عينيها على امل�ستقبل على الأمن واال�ستقرار وتوطيد
العالقات والنهو�ض بها والت�صالح مع خمتلف الأطراف وقد بادلت املوقف
امل�صري مبوقف �إيجابي عربت عنه الحقا يف عالقة ال�سلطنة مب�صر
كما بادلت ليبيا التي خ�ص�صت �إذاعتها املوجهة يف ال�سبعينيات
1975/74م� ،إعالما معاديا لل�سلطنة وم�ؤيدا للتمرد هذا املوقف ال�سلبي
مبوقف مت�سامح ( )10وكذلك فعلت مع العراق ومع �سوريا وحتى مع اليمن.
وقد عربت عن نوايا �إيجابية جتاه العديد من الدول العربية وخا�صة
مع دول اجل��وار حني انخرطت ال�سلطنة مع ه��ذه ال��دول بت�سويات على
احلدود حتى تقتلع ال�سلطنة �أي مربرات الحقة للتوتر وحتى ت�صل �إلى حالة
من اال�ستقرار وت�صفية اخلالفات القدمية وامل�ستجدة �إذ � ّإن عمان �أخذت
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مببد�أ ت�صفري خالفاتها وبدء العد الت�صاعدي يف بناء وحت�سني العالقات
مع االطراف العربية كلها �سواء التي بادلتها اجلفاء والعداء او تلك التي
ظلت �صامتة او حتى من وقفت معها كاالردن (.)11
كان االنفتاح على املحيط واجلوار والإقليم والعامل جزء ًا �أ�صي ًال من
ال�سيا�سة العمانية .فقد جرى فتح �سجل العالقات الثنائية مبكر ًا وجنحت
على �سبيل املثال اجلهود الكويتية – الإماراتية كو�ساطة يف دفع عمان
واليمن اجلنوبي �إلى التفاو�ض على �صيغة لتطبيع العالقات وحل م�شكلة
احلدود باملفاو�ضات يف ت�شرين الأول 1982م.
وق��د تطورت املحادثات لتثمر بعد ذل��ك تبادل ال�سفراء يف العام
1985م ،وقد جرى درا�سة وتقييم ال�سيا�سة العمانية يف بعدها العربي
لتظهر معتمدة على معطيات �صلبة وفل�سفة وا�ضحة �أخذت بعني االعتبار
جملة من العوامل كاحلقائق اجلغرافية اال�سرتاتيجية واحلقائق التاريخية
واحلقائق ال�سيا�سية واحلقائق االقت�صادية واالجتماعية (.)12
فعمان تعرف مكانتها اجلغرافية ب�صفتها الواجهة العربية الرئي�سة
على بحر العرب ،واملحيط الهندي وهي ت�شرف على م�ضيق هرمز وحتر�ص
على امل�صالح العربية اخلليجية فيه وعربه حيث جتارة النفط العاملية
وبالتايل تع ّد م�س�ؤولة عن الواجهة البحرية وما متثله امل�صالح العربية
فيها وتتحمل وحدها امل�س�ؤولية الأولى دون م�ساعدات عربية عرب تاريخ
عمان ،و�صراعها الطويل مع �أي قوة غزو �سواء الربتغايل �أو االجنليزي
�أو الفرن�سي �أو حتى غزو الفر�س من قبل ،وحتى التحديات املعا�صرة التي
ظلت تتمثل يف التهديدات امل�ستمرة �ضمن �صراع امل�صالح الدولية على
م�ضيق هرمز ،وكان لهذه التحديات امل�ستمرة واملتجددة وحماوالت ال�صيد
والتعبئة فيها وخا�صة ا�ستمرار �إ�سهام �إي��ران من جانب ال��دول الغربية
وبع�ض الدول العربية ب�أنها املهدد الرئي�س لأمن امل�ضيق وجتارته الدولية
وهو ما حاولت عمان مرارا وتكرارا التخفيف منه وعدم ال�سماح بالتعبئة
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«ان الرغبة يف بناء دولة
ع�رصية مل جتعل هذا البلد اال�صيل
يتنكر لرتاثه العريق واجماده التليدة
بل كان ميزج احلداثة بالأ�صالة» .

العيد الوطني الثالث والع�شرين
«على اجلامعة جت��اوز كل
ال�صعاب غري املربرة يف �سبيل حتقيق
هذه الآمال العرا�ض املن�شودة ونبذ
ماالينفع من االف��ع��ال واالق��وال
وااللتفات �إلى الأ�س�س التي تبنى
عليها امل�صالح وال��ع�لاق��ات بني
الدول وال�شعوب» .

مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر الر�ؤية
امل�ستقبلية لالقت�صاد العماين 2020
1995/6/2

سلطنة وسلطان

ر�سالة الر�سول (�ص) الى اهل ُعمان

فيه وقد عك�ست ذلك عرب ت�صريحات ال�سلطان قابو�س ،و�أي�ضا ت�صريحات
رئي�س اجلمهورية الإيرانية روحاين يف زيارته االخرية �إلى م�سقط (.)13
والتي عربت عن رغبته يف ا�ستقرار املنطقة و�أن تكون �إيران �شريكا
كما عربت عن عدم �سعي �إيران المتالك قنبلة نووية ،وجملة ر�سائل عديدة
�أطلقتها الزيارة (.)14
فعمان مل تخذل �أمتها العربية عرب تاريخها كله منذ فجر الإ�سالم
حني نه�ضت بواجباتها يف الدفاع عن عمق الأمة يف املحيط الهندي وبحر
العرب والإطاللة الوا�سعة على اخلليج ،وحتى يف دفع املد ال�شيوعي عن
جنوب اجلزيرة وحماية ال�صحراء يف احلدود مع اململكة العربية ال�سعودية.
كان ال�سجل العماين يف احلقب التاريخية القدمية نا�صعا ،فقد �صدت
الكثري من االعتداءات وظلت يف من�أى عن كثري منها وخا�صة تلك التي
�ضربت ال�شرق كالتتار واملماليك والعثمانيني.
فالعمانيون كانوا ومازالوا يع ّدون �أنف�سهم ورثة ح�ضارة عربية �إ�سالمية
امتد فيها الأزد كنموذج قبل الإ�سالم وبعده وقبائل عربية �أخرى ا�ستقبلت
الإ�سالم حني كانت عمان دولة متح�ضرة يحكمها اجللندي وميتدح الر�سول
�إ�سالمها و�سرعة دخول �أهلها �إليه وقبولهم به و�أ�صبحت منذ ذلك التاريخ
واحدة من القالع احل�صينة للإ�سالم و�ساعدت على انت�شاره يف كثري من
املناطق خا�صة يف �شرق وو�سط افريقيا (.)15
ومن خالل الإ�سالم حافظت على عروبتها وظلت تعتز بها وتعلمها
«�إننا جزء من الأمة العربية تربطنا وحدة الهدف وامل�صري قبل �أن يجمعنا
ميثاق اجلامعة العربية وموقفنا من الق�ضايا العربية وا�ضح و�صريح ال
لب�س فيه وال غمو�ض» (.)16
لقد عملت عمان يف فرتات قوتها لتعرب من خالل بوابة عربية وب�سبب
من دينها وعروبتها وموقعها ا�صطدمت مع القوى الغازية التي جاءتها من
البحر على �شكل موجات ا�ستعمارية برتغالية وفرن�سية واجنليزية وفار�سية
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وحني كانت ترد تلك املوجات كانت تتم�سك بهويتها ولذا ف�إن �سيا�ساتها
اليوم تقر�أ من خالل دعوتها املخل�صة املثمرة عرب جمل�س التعاون العربي
يف �صيغته الراهنة �إلى تقوية البعد الدفاعي والأمني ليتمكن اخلليج ودوله
مبا يف ذلك عمان -من ال�صمود ولذا رف�ضت ال�سلطنة التدخالت االجنبيةوالتبعية لها و�إقامة التحالفات معها وحتفظت على توجهات املجل�س ودعت
�إلى ت�شكيل قوة خليجية دفاعية �إلى االعتماد على النف�س وعدم االرتهان
واالعتماد على الأجنبي (.)17
وظلت ترغب يف �أن يدرك العرب وخا�صة يف اخلليج �أن م�صاحلهم
ترتبط با�ستقاللهم ولذا �سعت عمان �إلى �أن تلعب دورها يف هذا املجال من
خالل بوابة عربية وهو مامل يتحقق �إال يف فرتات ا�ستثنائية من قبل حني
تعاونت مع اخلالفة يف بغداد ملقاومة نفوذ الفر�س.
وتعاونت مع «حممد علي» م�ؤ�س�س الدولة امل�صرية احلديثة ملقاومة
نفوذ الربتغاليني و�أي�ضا النجدة العمانية لإنقاذ الب�صرة من احل�صار
الفار�سي تلبية لنداء ال�سلطان العثماين (.)18
ويف �سياق �آخر نا�صرت �سلطنة عمان الق�ضايا العربية كافة فقد وقفت
�إلى جانب العراق بحيادية واتزان يف ح�صاره الذي دام طويال بعد غزوه
للكويت ومل تقطع العالقات معه وقام م�س�ؤولون عمانيون بزيارة بغداد ()19
كما بادرت �سلطنة عمان من قبل بفك العزلة عن م�صر بعد توقيع اتفاقيات
«كامب ديفيد» وتفهمت املواقف امل�صرية بعد زيارة الرئي�س ال�سادات للقد�س
ور�أت �أن العودة �إلى م�صر و�إعادتها �إلى ال�صف العربي �أولى من عزلها؛ لأن
العزل ي�ضعف االحتواء؛ وهي الفل�سفة العمانية الأ�صيلة يف جوهر العالقات
ال�سيا�سية التي انتهجتها ال�سلطنة يف عهد ال�سلطان قابو�س بن �سعيد.
كما وقفت �سلطنة عمان �إلى جانب الق�ضية الفل�سطينية منذ �أخذ
ال�سلطان بيد �شعبه للخروج من العزلة « وقد �سلكنا �أ�صعب ال�سبل لنخرج
ب�شعبنا من عزلته ون�أخذ بيده �إلى طريق العزة والكرامة» (.)20
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«ان التعاون ال�شامل بني دول
املنطقة يف �شتى املجاالت الدفاعية
الأمنية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ومبا يتنا�سب مع ظروف
كل دولة لي�س جمرد رغبة تخفق بها
القلوب وامنا هي �رضورة الزمة ال
غنى عنها اذ من دونه ال ميكن حتقيق
االهداف املن�شودة» .

1995/12/4

م�ؤكدا �أن طريق العزة والكرامة تدفع �-أي�ضا -باجتاه ت�أييد الق�ضايا
العادلة وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية التي وقفت عمان �إلى جانبها
بتعقل وه��دوء ومو�ضوعية بعيدا عن ال�شعارات وامل��زاي��دات ،لقد �شارك
�شعبنا بقدر ا�ستطاعته يف معركة الأم��ة العربية مع �أ�شقائه يف الوطن
العربي الكبري �ضد العدو ال�صهيوين (.)21
فاالعتزاز بالأمة واالنتماء �إليها ولق�ضاياها ركن �أ�سا�س يف ال�سيا�سة
منحنى عقالني ًا يف كل ق�ضايا ال�صراع و�إذا
العمانية القائمة والتي تنحى
ً
ما �أخذ البع�ض عليها ما ي�صفه بال�سلبية �أو احلياد �أو عدم التدخل ف�إن هذه
امل�آخذ �أثبتت �سقوطها حني ظلت عمان تنطلق من ر�ؤية واقعية عقالنية؛ ال
ت�ستعدي طرفا ،و�إمنا ت�سهم يف �إيجاد احللول ال�سلمية واال�ستقرار ومن هنا
جاء التاكيد جمددا على االعتزاز بالأمة و�إ�سناد ق�ضاياها « نعتز باالنتماء
لأمتنا ونفخر بامل�شاركة يف معاركها والإ�سهام يف حل ق�ضاياها وم�شاكلها
تقديرا لأهمية �إجماعها على عمل ور�أي وكلمة» (.)22
وقد ر�أت عمان يف انت�صارات الأمة ما ت�شري �إليه وتعتز به �إذ �إنّها
ظلت يف �سيا�ساتها تتحفظ على اخلطب الإن�شائية وال�شعارات الف�ضفا�ضة
والدفع باجتاه التوتر وتفاقم ال�صراعات وترى يف اقتحام الأمة يف مزيد
من التحديات دون ا�ستعداد �إمنا هو تفريط �أكرث من حماولة للبناء كما
وجد ال�سلطان يف معركة العبور امل�صرية يف  6اكتوبر العام 1973م ما
يعتز به وا�صفا ذلك بانه انتقال من مرحلة ال�شعارات �إلى مرحلة العمل
الإيجابي حيث جت�سدت الوحدة العربية وحتقق الن�صر (.)23
ومل يتوقف املوقف العماين من دعم الق�ضية الفل�سطينية يف حدود
ما كان يجري يف اجتماعات القمم العربية من وعود �إذ كانت عمان ترى
االنق�سامات واال�ستقطابات التي �أحلقت البالد بق�ضية العرب الأول��ى
الق�ضية الفل�سطينية ولذا عمدت �إلى انتهاج �سيا�سة خمتلفة تقوم على
امل�صارحة والعمل وامل�صاحلة كلما احتاج الأم��ر لذلك فقدمت عمان
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لل�سلطة الفل�سطينية م�ساعدات عديدة على �أك�ثر من م�ستوى �إذ بنت
مدار�س وم�ست�شفيات ومراكز اجتماعية ودعمت �أ�سر ًا حمتاجة و�ساعدت
العديد من �سكان املخيمات الفل�سطينية يف الأردن وفل�سطني ،كما قامت
بالو�ساطة خدمة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية لدى �إي��ران لل�ضغط على
النظام ال�سوري لإدخ��ال امل�ساعدات �إل��ى خميم الريموك الفل�سطيني
املحا�صر بالقرب من دم�شق (.)24
كما تعمل ال�سلطنة على حت�سني عالقات دول اخلليج العربية مع �إيران
عرب جمل�س التعاون اخلليجي وخارجه ،وعلى �صعيد العالقات الثنائية
وهناك جهود من الو�ساطة لتح�سني العالقة ال�سعودية الإيرانية و�أي�ضا مع
م�ساع جنحت يف حت�سني العالقات
دول خليجية �أخرى كما كانت هناك ٍ
امل�صرية الإيرانية عرب القناة العمانية)25( .
لقد كان ال�سلطان قابو�س مبادرا بحث الأطراف العربية اخلليجية
على ت�صفية خالفاتها وكان يبد�أ بنف�سه « ال تنه عن خلق وت�أتي مثله..
وكان �شعاره يف ذلك « وجادلهم بالتي هي �أح�سن» ،ومتثل مواقف الر�سول
يف ذلك «ولو كنت فظ ًا غليظ القلب النف�ضوا من حولك» ،ي�أخذ باحلكمة
واملوعظة احل�سنة.)26( » ..
وحني كانت ال�سلطنة ترى ومن خالل �شراكتها يف جمل�س التعاون الذي
كانت من �أول دعاته وممن و�ضعوا له ت�صورات لأهدافه وحتى ال�شركاء فيه
�أن هذا املجل�س يذهب بعيدا عن �أهدافه ،ويعمل على �سيا�سة اال�ستقطاب
واالنق�سام والتوتري بفعل حماوالت �إمالء بع�ض ال�سيا�سات لدولة �أو �أكرث
عليه دون مراعاة �أ�سباب الن�ش�أة للمجل�س ،وتطوراتها وم�صالح الدول
ال�شريكة فيه والتزاماتها وعالقاتها الإقليمية والدولية ،و�أي�ضا لعدم رغبة
ال�سلطنة يف ا�ستعداء �أي طرف على املجل�س ودوله �أو االرتباط ب�أي طرف
من خارج املجل�س �أو التبعية له« ..حني كانت عمان ترى ذلك مل ترتدد يف
�إعالن موقفها �صراحة « (.)27

«ان التوجهات احلديثة يف
ال�سيا�سة العاملية تقت�ضي تعاونا
اك�بر من ذي قبل و�أو���س��ع مدى
بني املجموعات الدولية املتكاملة
يف �سيا�ستها وظروفها االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية «.

العيد الوطني 26
1996/11/18

«�إن ال�سالم مذهب ن�ؤمن به
ون�سعى ال��ى حتقيقه دون تفريط �أو
افراط».
«ان ما مت حتقيقه من خطوات
ه��ام��ة بالن�سبة للم�ســــــارين
الفل�ســـــطيني واالردين قد اعطى
العامل مثاال ومنوذجا ي�ستحق الدعم».

العيد الوطني الرابع والع�شرين
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كما �أن ال�سلطنة مل تخف موقفها من ال�صراع الدائر على الأر�ض
ال�سورية؛ حني عملت بهدوء على �إعادة تعريفه وربطه مبرجعياته والإ�شارة
�إلى �أن ال�شعب ال�سوري هو من يدفع الثمن نتاج �سيا�سات اال�ستقطاب
والتدخل اخلارجي يف ال�ش�أن ال�سوري وعدم ترك ال�شعب ال�سوري يقرر
م�صريه بنف�سه (.)28
فال�سوريون يف ال�سيا�سة العمانية لي�سوا بحاجة �إل��ى من ميدهم
بال�سالح ليقاتلوا ،و�إ�صالح البني اليكون باالنق�سام ال�سوري وال بار�سال
املقاتلني والذين يتدخلون ال يحق لهم �أن ينتقدوا بعد ذلك من يتدخل
مثلهم �أو حتى يف �ش�أنهم وقد تفهمت ال�سلطنة تعقيدات الأزمة ال�سورية،
ورف�ضت حتميل �إيران امل�س�ؤولية �أو اتهامها ب�إر�سال القوات (.)29
كما �شجبت عمان ال�صراعات يف العامل العربي بعد مرحلة الربيع العربي
على �أ�س�س طائفية ،وانتهت مبحاولة زج ا�سمها يف ذلك رغم اال�ستفزازات
املفتعلة �ضد الأقليات املذهبية يف بع�ض دول املغرب العربي (.)30
كما �أن عمان مل تتورط يف ال�صراع الدائر يف دولة اجلوار اليمن بني
الدولة واحلوثيني.
وهي تدرك �أن هذا ال�صراع توجهه �أطراف عديدة وت�ستفيد منه على
ح�ساب ال�شعب اليمني؛ �إذ � ّإن التجربة العمانية امل�ستخل�صة مازالت ماثلة
يف عدم التدخل يف �ش�أن الغري منذ بدايات النه�ضة العمانية و�صراع اجلوار
مع اليمن ويف تلك املرحلة قال ال�سلطان� « :إن موقفنا من �أي دولة يتحدد
على �ضوء موقفها من ق�ضايانا الوطنية واحرتام �سيادتنا �إذ ال ن�سمح بان
يتدخل �أحد يف �ش�ؤوننا ونرف�ض �أي حماولة للت�أثري على �سيا�ستنا» (.)31
فالتعاون وال�صداقة يف العالقات العربية هو ما يجب �أن يحل حمل
عالقات البغ�ضاء والت�شاحن وال�صراعات ما ظهر منها وما بطن ،ولذا
فانه يوجه يف العالقات العربية وحتديدا اخلليجية ومنذ فرتة مبكرة �إلى
القول « �إن التعاون وال�صداقة املنزهة عن الأنانية هي التي عززت عالقاتنا
مع دول اخلليج ال�شقيقة وق ّوت ق�ضية ال�سالم يف املنطقة»(.)32
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ويف �سياق العالقات مع دول اخلليج ف��إن �شعار ال�سيا�سة العمانية
ظل عادال « ان�صر �أخاك ظاملا �أو مظلوما لكن على الطريقة الإ�سالمية
احلقة ولي�س على الطريقة اجلاهلية �أو القبلية املتع�صبة التي ت�أخذ من
مقولة «وما �أنا �إال من غزية �إن غزت غزيت و�إن تر�شد غزية �أر�شد� ..شعار ًا
لها» فن�صرة الأخ ظاملا �أن متنعه من ُظلمه وتردعه عنه ون�صرته مظلوما
�أن تقف �إلى جانبه و�أن تطلب احلق له وقد فعلت عمان ذلك حني ن�شبت
احلرب بني العراق و�إيران فكان موقفها متزنا(.)33
فقد ظلت حتتفظ بعالقات مع الطرفني وهذه العالقات مكنتها من
�أن تلعب دورا ر�أى فيه الطرفان تفهما و�إيجابية حني بذلت ال�سلطنة جهودا
كبرية لوقف احلرب العام 1988م ،بعد ان ا�ستمرت ثمانية �أعوام وكان
الطرفان الإيراين العراقي ي�ستمعان للر�أي العماين ويح�ضران املحاوالت
التمهيدية �إلى �أن جنحت اجلهود يف وقف احلرب ( ،)34وعلى نف�س النهج
كان املوقف العماين من االعتداء العراقي على الكويت حني �أخذت العزة
بع�ض الأطراف العربية بالإثم فلم ينت�صروا للكويت كما يجب ومل يردعوا
العراق بل ك�سبوا عداوته ودفعت الأمة كلها ثمن االن�شطار وغياب احلكمة
واملو�ضوعية واحللول الهادئة العملية ،ورغم �أن �سلطنة عمان كان لديها
التزامات �إزاء الكويت ح�سب النظام الداخلي ملجل�س التعاون اخلليجي
واالتفاقيات القائمة فيه �إال �أنها ا�ستطاعت �أن تنهج نهجا �إيجابيا فقد
�ساندت الكويت ولكنها مل تدخل احلرب مبفردها �ضد العراق بل مل تقطع
العالقة بها و�إن جمدتها لفرتة ثم ا�ست�أنفتها ل�ضمان بقاء العراق يف ال�صف
العربي واال�ستفادة من �سيا�سة االحتواء يف تغيري مواقفه (.)35
لقد ظل هذا النهج �شعار ال�سيا�سة اخلارجية العمانية التي جتلت يف
جهود الو�ساطة وامل�صاحلات ووقفت �ضد احلروب وال�صراعات وكان لذلك
م�ساهمات كبرية ابتداء من التو�سط لوقف احلرب ( احلرب العراقية –
االيرانية) ومرورا بحرب اخلليج الثانية وم�ساعدة الطرفني والوقوف يف
وجه التغول الغربي على العراق يف احل�صار الذي �ضرب عليه ،و�أي�ضا
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«ان مواقفنا نابعة من قناعاتنا
وه��ي تعرب ع��ن �صدق توجهاتنا
وو�ضوح ر�ؤانا وواقعية تعاملنا مع
خمتلف الق�ضايا وامل�شاكل الدولية
االقليمية» .

العيد الوطني 27
1997/11/18

يف الو�ساطات لإطالق �سراح معتقلني �أو �أ�سرى �أو خمطوفني ( )36من
منطلق �آمنت به ال�سيا�سة العمانية وهو �أن اخلالفات واحل��روب ال تلغي
ثوابت اجلغرافيا ومتغريات التاريخ؛ وهذا ما طبقته عمان على �سيا�ستها
مع م�صر حني قوطعت من �أطراف عربية باعتبار م�صر باقية حتى و�إن
تغري النظام ال�سيا�سي فيها (.)37
لقد �سارعت عمان من حلظة نه�ضتها الأول��ى وحيث بد�أ ال�سلطان
قابو�س ترجمة �أفكاره على �أر���ض الواقع العمانية �إلى �إخ��راج �شعبه من
العزلة ،وقيادته لالنخراط يف حتقيق الأه��داف واملثل العليا للنه�ضة
العمانية ومربرات التغيريات امل�صاحبة لها ،فبد ًال من العزلة فتحت �أبواب
االنفتاح وجرى اختيار التفاعل والتقارب وهي الر�ؤية التي دفعت ال�سلطان
لي�أخذ طريق االنفتاح ؛ « وقد �سلكنا خمتارين �أ�صعب ال�سبل لنخرج ب�شعبنا
من عزلته ون�أخذ بيده �إلى طريق العزة والكرامة ( )38وهذه امل�س�ألة كانت
�ضرورية وملحة لإع��ادة مو�ضعة ال��دور العماين يف تكويناته اجلغرافية
والتاريخية وال�سيا�سية والثقافية مع جتدد وتغري الظروف امل�صاحبة ،والتي
�شكلت الدافع املبا�شر وغري املبا�شر ل�صناعة ديناميكية ال�سيا�سة العمانية
وبلورت فل�سفتها فاملعطيات كخروج بريطانيا من ال�سوي�س و�إحداث فراغ
ون�شوء دور عربي وبروز حتديات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية جديدة
يف املنطقة والدور الكبري الذي يلعبه النفط يف االقت�صاديات العربية عامة
واخلليجية حتديدا وما تفر�ضه اجلغرافيا ومتطلبات االندماج وكذلك
متطلبات التنمية كل ذلك �أ�س�س لتوجهات جديدة التقطها ال�سلطان قابو�س
و�أعاد �صياغة فكرة بناء الدولة العمانية احلديثة على �أ�سا�سها ليجنبها
التحديات ويعقد لها العالقات اجلديدة املتوازنة والندية ويف نف�س الوقت
ليجعل الفل�سفة العمانية امل�ستندة �إلى التاريخ ت�شع مبزيد من الت�سامح
وامل�صاحلات التي مل�سها العرب ومازالوا يرون حيويتها وتاثريها حتى الآن.
«من دون �ضجة وال �إزعاج نحن نريد �أن نعرف �أنف�سنا ويعرفنا العامل،
كما نحن متام ًا» (..)39
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لقد �أدركت ال�سيا�سة العمانية وهي تتحرك يف الإطار العربي �أن الأولوية
لدول اجلوار و�أن �صيغة االحتاد يف جمل�س التعاون اخلليجي حتقق ذلك و�أن
هذه ال�صيغة فيما يتعلق بتنقل املواطنني وحتركاتهم يجب �أن تكون مرنة .
وه��ذا ما عك�سته عمان يف اتفاقيات احل��دود وخا�صة مع الإم��ارات
العربية املتحدة؛ لأنها �أدركت تداخل جغرافية ال�سلطنة من قبل تر�سيم
احلدود ومن بعدها ولذا اعتمدت « مبد�أ حرية العبور والتنقل للمواطنني على
جانبي احلدود �إميانا ب�أن العالقات مع الإمارات على وجه اخل�صو�ص هي
�أكرب بكثري من �أن يتم حتديدها يف �إطار عالقات دبلوما�سية و�سفارة(.)40
وهذا احلق ر�آه ال�سلطان بداية ملواطنيه الذين حرموا قبل عهده من
ال�سفر خارج ال�سلطنة وحتى من التنقل داخلها وقد حر�ص �أن يكون ذلك
يف وقت مبكر من توليه م�س�ؤولياته ففي 1970/8/9م ،ويف حديثه عرب
�إذاعة ال�سلطنة « �إنني �أرغب �أن يكون مواطنو هذا البلد و�أفراد عائالتهم
احرار ًا يف التنقل داخل البالد وال�سفر �إلى اخلارج دون قيود» (.)41
ولعل الرتاكمات التي بناها ال�سلطان يف �إح��داث الثقة مع اجلوار
والتي ا�ستغرق بنا�ؤها ع�شر �سنوات منذ اليوم الأول للنه�ضة و�إلى �شهر مايو
يونيو 1981م� ،إذ �أقرت �صيغة جمل�س التعاون اخلليجي هذه الرتاكمات
يف والدة االحت��اد ويف ال��دور ال��ذي لعبته عمان ،ومازالت تلعبه لتجنيب
االحتاد �سيا�سة االنحياز �أو حرق املراحل �أو القفز عن احلقائق املو�ضوعية
التاريخية واجلغرافية ومن هذه الزاوية �أدركت ال�سيا�سة العمانية �أبعاد
الأم��ن والتعاون يف منطقة اخلليج و�ضرورة جعلها �أولويات دائمة على
�أجندات جمل�س التعاون يف كل دوراته وحتى ت�صل عمان� .إلى ذلك راحت
تتحدث وت�شرح وتقدم الأدل��ة على �إدراكها لأهمية الأمن والتعاون ،وقد
خل�صت ذلك فكانت الدعوة العمانية وا�ضحة والت�شخي�ص العماين كان
دقيقا حينما ا�شار �إلى عدم كفاية مقومات القوة الذاتية الحتياجات الدفاع
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«ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع العماين
حكومة ومواطنني ادراك مدى
�رضورة اال�ستعداد ملجابهة حتديات
العوملة وذل��ك من خ�لال تطوير
القدرات الوطنية» .

العيد الوطني التا�سع والع�شرين

سلطنة وسلطان

«اننا نعمل  -دائما  -مع
اال�رسة الدولية على تر�سيخ دعائم
الأم��ن واال�ستقرار وال�سلم يف
العامل».

عن النف�س ،و�أن حتقيق الأمن يف اخلليج يرتبط بزيادة القدرة االقت�صادية
واالجتماعية و�أن خلق �إطار للتعاون اجلماعي �سي�ساعد يف �إبعاد �أ�سباب
جر املنطقة �إلى �أُتون ال�صراعات الدولية (.)42
ويف هذا ال�سياق جاءت �إ�شارات عديدة من خطب ال�سلطان املتتالية
و�أحاديثه ومقابالته وهنا « لقد �أكدت لل�شيخ زايد �أن دول اخلليج تتعر�ض
للأخطار اخلارجية متاما مثل �سلطنة عمان ويف موقع �آخر �أكد �أن « االحتاد
قوة وهو �إذا ما �أمكن حتقيقه فانه �سيكون الدرع الواقية للمنطقة ( )43ويف
ت�أكيد ذلك عاد لي�ؤكد البعد العربي « �سن�سعى �إلى املزيد من الت�ضامن
واالحتاد بيننا وبني �إخواننا العرب؛ لأننا نع ّد �أنف�سنا وحدة كاملة وامل�ستقبل
كفيل بو�ضع اللم�سات الأخرية لأي نوع من الوحدة �أو االحتاد (.)44
لقد بذلت ال�سيا�سة العمانية جهدا كبريا لتقريب وجهات النظر
اخلليجية حول ق�ضية �أمن اخلليج ،وقد واجهت الكثري من ال�صعوبات
نظرا للرتاكيب القبلية والنزاعات اال�ستقاللية وغياب ال��دور امل�ؤ�س�سي
يف هذه الدول بداية وان�صراف دول اخلليج منذ ا�ستقاللها �إلى �أولويات
�أخرى خا�صة بكل دولة وهذا ما رتب دورا مميزا على ال�سلطنة لإقناع هذه
الأطراف ب�أولوية العمل اجلماعي من �أجل �أمن اخلليج؛الذي كان ي�شغل
بال ال�سلطنة منذ مدة طويلة ويف �أي فر�صة ت�سنح كنا نتحدث لإخواننا عن
ذلك ( )45ففي ال�سنوات الأولى ومع بداية بناء املجل�س « كان هناك الكثري
من الكالم وقليل من الرتكيز على هذه امل�شكلة ويف الآونة الأخرية طر�أ
تطور حقيقي على فهم وابعاد مو�ضوع اخلليج» (.)46
فماذا ح�صل بعد ذلك من ت�ط��ورات؟ ..لقد كانت تطورات مذهلة
ك�شفت احلاجة �إلى ر�ؤية عمان و�ضرورات االخذ بها بعيد ًا عن الرتدد الذي
بقي �سائد ًا.

افتتاح جامع ال�سلطان
قابو�س االكرب
2001/5/4
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وبعد مرحلة الربيع العربي جاء التوافق اخلليجي حول الأمن اخلليجي
وو�سائله و�أهدافه ب�سبب يف املالحظات العمانية وجاء ال�س�ؤال العماين
الوا�ضح والنافر بر�سم البحث عن الإجابة « كيف ميكن و�ضع ا�سرتاتيجية
لتج�سيد الأمن املقرتح» ؟ وقدم ال�سلطان الإجابة يف مقابلته «ل�صحيفة
ال�سيا�سة الكويتية» « هو تقوية �أنف�سنا ،واعتمادنا على �أنف�سنا كليا من
جهة حماية �أمننا و�صون وا�ستقرار املنطقة وخلق التكامل االقت�صادي
وال�صناعي والع�سكري وكذلك �إيجاد قاعدة �صلبة للتفاهم ال�سيا�سي» (.)47
ومع �أن ال�سلطان حدد ما يريده من الغرب يف مهمة بناء �أمن اخلليج
« ال نريد من �أ�صدقائنا يف الغرب �أكرث من م�ساندتهم ال�سيا�سية و�إعطائنا
ما يلزمنا من خربات ومعدات دون تردد» ( .)48فالت�ص ّور العماين �إذن
ب�ش�أن اخلليج وا�ضح « وقلناه لإخواننا من زمن وعندما اجتمعنا بهم يف»
�أبو ظبي العام 1973م».
�إذن املعاناة العمانية من فهم �أمن اخلليج من جانب دول جمل�س
التعاون الحقا والتطورات التي حدثت عرب �أكرث من ثالثني �سنة ت�ؤكد ما
كان ال�سلطان تنب�أ به من خالف وق�صور وحماوالت ا�ستقطاب فقد جاءت
نبوءته مبكرة « ولكن مع الأ�سف ينق�صنا التوحد ،فلم جتر �أي مناورة
ع�سكرية بني دول املنطقة حتى هذا الوقت (1980م ) (.)49
�إذن ك��ان ��س��وء الفهم منذ ال�ب��داي��ة وك��ان��ت مالحظات ال�سلطان
ا�ستحقت الحقا حني ك�شف املجل�س عن �ضعفه وه�شا�شته واعتماده على
القوى اخلارجية.
لقد كان وا�ضح ًا �أن �أ�سلوب الدبلوما�سية العمانية وهند�ستها التي
و�ضعها ال�سلطان قابو�س بداية وحافظت على نهجها اخذت بالأ�ساليب
املتعددة يف الو�صول �إلى �أهدافها فاقامت ات�صاالت ثنائية وحتركت يف
اطار جماعي داخل املنطقة وحافظت على عالقات متوازنة مع كافة دول
املنطقة وطورت عالقاتها مع الدول ذات امل�صلحة يف اال�ستقرار ،وهذا ما
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«�إن الفهم امل�شرتك والفكر
امل�ستنري هما الركيزتان الأ�سا�س
للنهو�ض بعمان وخدمة �أهلها على
�أ�س�س �سليمة».

يف االنعقاد ال�سنوي ملجل�س
ُعمان 2001

سلطنة وسلطان

�أكدته الوقائع فال�سلطان قابو�س يف بداية حكمه وعلى ال�صعيد الثنائي زار
يف الفرتة من 1973م ،حتى 1980م ،ال�سعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وملا كانت اال�ستجابة اخلليجية للت�صورات العمانية يف �أمن اخلليج بطيئة
ومرتددة و�أحيانا مت�صادمة.
طرحت عمان البدائل حتى التكتفي بالذرائع فاقرتحت جملة من
امل�شاريع امل�ساندة والداعمة ملفهوم �أمن اخلليج « م�شروع لت�أمني املالحة يف
م�ضيق هرمز العام 1979م « ،انني طلبت من الدول �صاحبة امل�صلحة يف
ت�أمني املالحة باخلليج متويل احتياجات �شراء كا�سحات �ألغام وطائرات
هيلوكبرت مزودة باالت م�سح و�إعطاء ت�سهيالت للبحرية العمانية كتمكينها
من القيام بدور فعال ولكن الدول الأخرى ترددت يف قبول امل�شروع» ()50
وهذا الرتدد �أ�صبح الحقا موقفا �صنع حالة افرتاق يف وجهات نظر
ال�سلطنة مع حلفائها يف املجل�س.
�أما يف احلقول الأخرى فان التعاون العماين اخلليجي ظل م�ستمرا
وطرح العديد من ثماره حتى يف الوقت املبكر للتعاون داخل جمل�س التعاون
اخلليجي فقد �شاركت عمان يف �إن�شاء �شركة طريان اخلليج �إلى جانب
البحرين والإمارات وقطر (.)51
وكذلك امل�ساهمة يف وكالة �أنباء اخلليج ومنظمة العمل لدول اخلليج العربية
ومنظمة اخلليج لال�ست�شارات ال�صناعية والعديد من ال�شراكات وامل�ؤمترات
على م�ستوى الوزارات والهيئات املتخ�ص�صة وكل هذه الأ�شكال قامت متهيدا
لقيام املجل�س وا�ستمرت من خالله وقام بعد ذلك ع�شرات امل�شاريع الكربى
واملثمرة التي مل يكن فيها خالفات �أو عوامل جذب وا�ستقطاب.
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وظلت عمان تعتقد ان قيام املجل�س ومهماته خا�صة االمنية منها
�ضروري «�إنني را�ض عن هذه التجربة و�سعيد مبا حققته حتى االن» ()52
ولكن هذا الر�ضا دخل االمتحان وعرب عن نف�سه ب�أ�شكال �أخ��رى فيها
الغ�ضب والعتب وحتى اال�ستنكار والتهديد باالن�سحاب (.)53
ورغم �أن عمان دعت الى البدء مبا ميكن االتفاق عليه حتى ال تتعطل
امل�سرية فقد ظلت ترى يف �سيا�سة التدرج والرتاكم ومواجهة التحديات
باحللول واحلوار ولي�س ت�أجيلها �أو الهروب منها �أو و�ضع الر�ؤو�س يف الرمال
�أمامها ،كما �أنها رف�ضت القفز �أو الهروب �إل��ى الأم��ام و�سيا�سة حرق
املراحل.
« فما مل يتحقق تنفيذه يف هذا العام ميكن �أن يتحقق يف العام الذي يليه
�أو يف مرحلة �أخرى» ( )54ولكن الو�سائل مل تكن تذهب باالجتاه ال�صحيح
فبعد �أكرث من ثالثني �سنة اعرت�ضت عمان على القفز فوق الإجناز غري
املكتمل حني طرحت اململكة العربية ال�سعودية فكرة االحتاد بني دول املجل�س
كون الدعوة لي�ست ترفا وداعية �إلى وحدة اندماجية فكان الرد العماين
وا�ضحا « ل�سنا مع االحتاد اخلليجي �إطالقا ولن نن�ضم اليه (.)55
وهذا املوقف بدا وكانه يغلق كثريا من ال�شرايني التي ظلت ت�شكو
الت�صلب وحتتاج �إلى فتح بعد �أن �أ�صبح القلب اخلليجي متعبا..
وج��اء ح��وار «املنامة» ( )56لي�سدل ال�ستار على مرحلة كانت فيها
املجامالت واملداراة وغياب الإف�صاح عنوانا للعمل اخلليجي حني ذكرت
اململكة العربية ال�سعودية باحلاجات امللحة التي كانت عمان حتدثت
عنها قبل ثالثة عقود ولكن ال حياة ملن تنادي ،فاجلملة التي �أراد الوزير
ال�سعودي يف حوار املنامة �إعرابها «�أن الدعوة �إلى االحتاد اخلليجي لي�ست
ترفا �أو نزعة فر�ضتها ظروف خا�صة �أو م�ؤقتة و�إمنا جاءت لتعرب عن حاجة
�ضرورية �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية وا�سرتاتيجية ملحة يرتتب عليها
جمل�س التعاون» ( « )57و�أمام هذه العبارة كان الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
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«اننا ن�ؤمن بان عدم التدخل
يف ال�����ش ��ؤون الداخلية للدول
وااللتزام بقواعد القانون الدويل
من �ش�أنه � ْأن ينتقل بالعامل الى حالة
�أكرث مواءمة بني م�صالح الدول» .

2005/10/1

سلطنة وسلطان

«وما ان�ضمامنا الى خمتلف
التجمعات العاملية والإقليمية �إال
للإ�سهام الإيجابي امل�ؤثر» .

اخلارجية العماين ي�ستغرق يف التفكري وينظر بتمعن �إلى املن�صة وي�ستمع
لزميله ،وك�أن زميله يكت�شف هذه الدعوة الآن فالعمانيون ولهم �أ�سبابهم
يتحفظون على فكرة االحت��اد؛ لأنها مل تن�ضج ولأن الوقت ال��ذي م�ضى
من عمر جمل�س التعاون اخلليجي الطويل مل ين�ضج ذلك ،ولأن الأولوية
يف جمال الأمن مل يجر تلبية �شروطها وا�ستحقاقاتها والتعاون الإيجابي
واملثمر بني الأع�ضاء فيها فكيف يقوم االحتاد .لقد ر�أت عمان �أنه �صيغة
غري جاهزة وفيها مغامرة ولذا هددت باالن�سحاب.
فال�سعوديون يرون عدم االكتفاء بالتن�سيق والتعاون و�إمنا باالحتاد
ميكن درء امل�شاكل واملخاطر يف حني يرى العمانيون �أن االحت��اد فكرة
مرفو�ضة ومت�سرعة قبل ا�ستكمال البناءات الأ�سا�س ..مذكرين مبواقفهم
الداعية للتعاون الأمني وبناء �أ�س�سه قبل اعالن االحتاد « ال نريد الدخول
يف �صراعات ال من قريب �أو بعيد وال ميكن �أن نعود �إلى القرن املا�ضي
وينبغي علينا ان نن�أى مبنطقتنا عن ال�صراعات الدولية» (.)58
كلمات الوزير العماين حتمل من بني حروفها معاين ودالالت �أخرى
واال ملا كان املوقف حا�سما « ل�سنا مع االحتاد اخلليجي �إطالقا وال يبدو
�أن هناك رغبة من «الآخرين» على الأقل يف االتفاق على خطوة من ذلك
ال�شكل» (.)59
�أما الآخرون فهم �أع�ضاء املجل�س من غري اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة والبحرين وما بني ال�سطور هو اخلوف العماين
من �سوق املجل�س الندماج يف ظ��روف ا�ستثنائية حم��ددة ت�ضع مقدرات
املجل�س يف جتاه �آخر ال يتوازى او ين�سجم مع ال�سيا�سات العمانية والتزاماتها
االقليمية والدولية وخا�صة عالقتها من �إيران ويف نف�س الوقت رف�ض و�ضع
كل البي�ض العماين يف ال�سلة الغربية ( االمريكية) ال�ستعماله للم�صالح
الأمريكية دون مراعاة م�صالح االقليم (.)60
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ولطبيعة ال�سيا�سة العمانية املرنة والقائمة على احل��وار واالخ��ذ
با�سلوب التوافق وامل�صاحلة �أبقى الوزير العماين معايل يو�سف بن علوي
الباب مواربا ومل يغلقه متاما يف الطروحات الأخ��رى داخل املجل�س ويف
الت�صورات التي اعرت�ض عليها وق��دم فهمه لكيفية التعامل يف جمل�س
التعاون اخلليجي يف املرحلة املقبلة « �إننا يف مرحلة تاريخية تتطلب العمل
من �أجل حتقيق ال�سلم واال�ستقرار وعلى �أ�سا�س ذلك ميكن بناء التطور
والتنمية امل�ستدامة».
وهذه الدعوة جاءت مقرتنة بالتذكري باملتغريات التي حتدث يف املنطقة
مبا يف ذلك منطقة اخلليج ومراعاة وجهات نظر ال�شباب واملواطنني
قبل اتخاذ هذه اخلطوة ب�إقامة « احتاد « قبل العودة ملواطني هذه الدول
و�شبابها « �إن �سكان بلداننا منهم  %65من ال�شباب وهذا النموذج يتطلب
معه قدرة على خلق ثقافة جديدة تتمكن من �أن تكون جزء ًا من الرتاث
العاملي» (.)61
�إذن ميكن ر�صد اخلالف بني وجهتي النظر ال�سعودية وما متثل وبني
وجهة النظر العمانية ومن يتفهمها يف دول املجل�س حول فكرة االندماج يف
�أن عمان تريد الوحدة نهاية وتتويجا للعمل امل�شرتك بعد تكامله ون�ضجه
ليكون البناء قائم ًا على �أ�س�س متينة على �أن ي�سبق ذل��ك بناء التطور
والتنمية امل�ستدامة.
يف حني ترى اململكة العربية ال�سعودية �أن �إحلاح الواقع و�ضغط وحجم
التحديات الطارئة تفر�ض ال�سرعة يف الدخول �إلى االحتاد واالخذ به « �إن
الأمر يفر�ض عدم االكتفاء بالتن�سيق والتعاون و�إمنا االحتاد» ( ..)62ويرى
ال�سعوديون �أن الت�أجيل واالكتفاء بالتن�سيق جلب امل�شكالت واملخاطر و�أن
االحتاد هو احلل « لدرء امل�شكالت واملخاطر».
وبدال من ا�ستمرار احلوار ورف�ض ال�ضغوط اخلارجية بد�أت موجة من
االتهامات بني دول املجل�س وقالت الريا�ض « خماوفنا من تفكيك جمل�س
التعاون واتهمت طهران وم�سقط بذلك».
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«ان �سيا�ستنا اخلارجية
معروفة للجميع وهي مبنية على
ثوابت ال تتغري ،قوامها العمل على
ا�ستتباب الأمن وال�سالم وال�سعادة
للب�رشية كافة».

وذكرت عمان مب�شروعها الذي كانت طرحته العام 1979م ،حلماية
�أمن اخلليج الذي مل يبد�أ الأن رابطة ب�ضرورة حتقيق ذلك و�أن ق�ضية
االحتاد �سابقة لأوانها « �أن املوقف العماين لي�س جديدا �إذ � ّإن عمان طرحت
ر�أيها الراف�ض لهذا االحتاد يف القمة اخلليجية العام 2011م ولكن لي�س
بهذا الو�ضوح و�أن ق�ضية االحتاد �سابقة لأوانها» (.)63
مذكرا مبا كان يرتدد فيه البع�ض �أو يرف�ضه �أو مياطل فيه « عمان
كانت �أول من دعت �إلى دعم جمل�س التعاون ..وطرحت م�شروعا �أمنيا
حلماية �أمن اخلليج العام 1979م ،بداية الثورة الإيرانية ب�سبب مواقف
بع�ض الدول .هنا املق�صود ال�سعودية».
وجاءت الإ�شارة العمانية وا�ضحة يف �أن دعوة قيام احتاد لي�ست لوجه
اهلل و�إمنا مل�صالح باطنة بدت الآن وا�ضحة « الدعوة الحتاد خليجي مل ت�أت
مل�صلحة دول جمل�س التعاون �أو �شعوب دول جمل�س التعاون و�إمنا لظروف
خارجية (.)64
وهذه الظروف اخلارجية تتمثل يف ال�ضغط الأمريكي على دول اخلليج
للوقوف يف مواجهة �إي��ران ر ّد ًا على م�شروعها النووي ،وات�ساقا مع فر�ض
احل�صار على �إيران ..ولذا يعتقد العمانيون �أن طرح فكرة االحتاد هي لإ�سراج
اخليول اخلليجية كلها يف ه��ذه املواجهة ل�صالح القوى الغربية فاالحتاد
يجربها على ذلك حني ي�ضعها يف �إطار واحد ويلزمها بقرارات حمددة « وجود
هذا االحتاد ي�ستطيع �أن ي�ساعد دول املجل�س وي�ضعها يف �سيا�سة حمددة (.)65
ومل تكن عمان وحدها من ناه�ضت فر�ض االحتاد على دول املجل�س يف
القمة اخلليجية االخرية و�إمنا �أي�ضا قطر « ب�سبب م�شاكل �سعودية قطرية
تعود �إلى ت�سعينيات القرن املا�ضي وخالفات مل حتل (.)66
وحتى الكويت ف�إنها تواجه م�أزقا يف قبول فكرة االحتاد؛ لأن برملانها
معني مبناق�شة ذلك (.)67

2009/11/16
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وتفجر هذا اخلالف داخل املجل�س ال يقت�صر على عمان وال�سعودية
حول مو�ضوع االحتاد ،بل متتد لت�شمل خالفات دول املجل�س حول ق�ضايا
عديدة �أب��رز ما يحدث يف م�صر �أو �سورية و�أي�ضا ما يتعلق باملوقف من
�إيران واتفاقها الأخري مع الدول الغربية حول برناجمها النووي ()68
وح�سمت اململكة العربية ال�سعودية الأم��ر يف م�س�ألة �ضرورة قيام
االحت��اد « � ّإن موقف عمان من ت�شكيل االحت��اد اخلليجي لن يحول دون
قيامه»� .سواء �أرادت عمان االن�ضمام �أم مل ترده (.)69
وراح اخلالف حول فكرة االحتاد ي�شعل مواقع التوا�صل االجتماعي
وي�شرك �شعوب دول اخلليج التي مل ت�شرك يف فكرة قبول االحتاد من عدمه
وترك لها �أن ت�شتبك يف تعبريات م�ؤذية لكل الأطراف �إذ � ّإن هذه ال�شعوب
تُ�ستدعى فقط للخ�صومات والفرقة وتعميقها بدل �أن تُ�ستدعى دائما للبناء
واحلوار حول الق�ضايا اجلوهرية وهو ما ذكره به املناع حني حتدث عن
موقف خمتلف �سيكون يف الربملان الكويتي املعني مبناق�شة ق�ضايا ال�سيا�سة
اخلارجية ..ملجل�س التعاون اخلليجي (.)70
وي�سرد �أحد الكتاب اخلالفات التي طرفاها عمان وال�سعودية داخل
�إطار املجل�س « هذه لي�ست املرة الأولى التي ترف�ض فيها عمان الدخول �إلى
اتفاقيات املجل�س �إذ امتنعت عن االن�ضمام �إلى اتفاقية العملة اخلليجية
املوحدة قبل �أن تلحق بها الإم��ارات احتجاجا على اختيار الريا�ض مقرا
للبنك املركزي اخلليجي ،كما رف�ضت ال�سلطنة مع ال�سعودية االن�ضمام �إلى
مبادرة ا�سطنبول القائمة على التعاون الأمني والع�سكري مع حلف الناتو
مع �أربع دول خليجية (.)71
كما خالفت ال�سلطنة �آراء بقية دول املجل�س حني �أقامت عالقات مع م�صر
كا�سرة االحتجاج على اتفاقيات كامب ديفيد وتعليق ع�ضوية م�صر من �سنة 1979
– 1989م ،كما ظلت عمان حتافظ على عالقاتها مع �إيران بعد الثورة الإ�سالمية
يف العام م و�أي�ضا �أبقت عالقاتها مع العراق بعد حرب اخلليج الثانية ويف الأزمة
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«ه��ن��اك م��ن يتحدثون عن
ا�شياء ال تخ�صهم .نحن ال ن�ستخدم
هذا اال�سلوب يف ال�ش�أن العماين
فلدينا الكثري الذي ي�ستوعب وقتنا
وعملنا».

حديث ال�سلطان
جلريدة ال�سيا�سة الكويتية
( )2008/4/25

«�إن معامل �سيا�ستنا الداخلية
واخلارجية وا�ضحة ،فنحن مع
البناء والتعمري» .

مقابلة ال�سلطان
ل�صحيفة � 26سبتمرب
اليمنية2007/11/15

سلطنة وسلطان

ال�سورية مل تغلق عمان �سفارتها يف دم�شق و�أبقت �سفارة النظام ال�سوري مفتوحة
يف م�سقط؛ وهذا ما يعك�س طبيعة ال�سيا�سة العمانية يف عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول واحتفاظها بعالقات جيدة مع اجلميع .وهذا ما ظل يثري حفيظة
بع�ض دول جمل�س التعاون على ال�سيا�سة العمانية التي رف�ضت الآن فكرة االحتاد
منذ �إن�شاء املجل�س العام 1981م ،لأن املجل�س مل ي�أخذ بالت�صورات العمانية
والتي منها الدعوة لإن�شاء جي�ش خليجي م�شرتك حتت لواء درع اجلزيرة قوامـــه
(� ) 100ألف جندي (.)72
ويرى الكاتب �أن جمل�س التعاون خ ّيب �آمال مواطني دول اخلليج حني
يظل املواطن اخلليجي عالق ًا على احلدود ب�سبب �صورة بطاقته املدنية ،كما
حدث بني الإمارات وال�سعودية حني اعرت�ضت ال�سعودية على �صورة الهوية
الإماراتية ملواطنيها لأنها حتمل خريطة تعرت�ض عليها ال�سعودية (.)73
لقد �أثار املوقف العماين فكرة االحتاد بني دول جمل�س التعاون من
جانب ال�سعودية ومن ينا�صرها يف ذلك معتربين �أن تعطيل الفكرة من جانب
عمان يرجع لعالقاتها مع �إيران وب�ضغط عليها ،يف حني تعتقد �سلطنة عمان
�أن الت�صدي لإيران هو ال�سبب وراء طرح م�شروع االحتاد اخلليجي بقوة يف
قمة دول جمل�س التعاون الأخرية يف الكويت العام 2013م �أي �أن املحرك
الرئي�س مل�شروع االحتاد اخلليجي هو حمرك خارجي �سببه « التوج�س من
�إيران ،وعمان ال ت�شاطر دول اخلليج االخرى هذا التوج�س» (.)74
ولفهم �أف�ضل من جانب �أي مراقب البد � ْأن يقر�أ العالقات العمانية
الإيرانية (.)75
لقد انتظرت �سلطنة عمان �أن تتحقق م�شاريع عديدة داخل جمل�س
التعاون وخارجه ،وعلى امل�ستوى الثنائي بني دولة ترى عمان م�صلحتها
يف حتقيقها ولكن ذلك مل يحدث « مل يتم م�شروع خط �أنابيب البرتول
اخلليجي امل�شرتك الذي كان من املتوقع �أن ي�صب على ال�ساحل العماين.
وبدال من ذلك جاء الطرح الإيراين مبد خط الغاز الإيراين �إلى عمان (.)76
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�إذ بحث هذا امل�شروع وو�ضعت الأ�س�س لتنفيذه ليكون يف العام )77( 2015

كما تعطل �إن�شاء م�صفاة برتول خليجية م�شرتكة اقرتحتها �سلطنة عمان.
�إذن تعيد عمان ت�أكيد �ضرورة �أن ت�سعى كل دولة �إلى بناء مقدراتها
التنموية باجتاه التكامل اخلليجي يف اط��ار خمطط ي�ستهدف التن�سيق
امل�شرتك بني هذه القدرات (.)78
والنفور العماين من فكرة االحت��اد التي تلغي اخل�صو�صيات لدول
اخلليج وت�ؤكد الوحدة وما يرتتب عليها من التزامات مل يكن وليد الطرح
العام 2011م� ،أو حتى العام 2013م ،يف قمم جمل�س التعاون بل �سبق ذلك
بوقت طويل ويرى �أن جمل�س التعاون احلايل ال يعدو �أن يكون « جمرد �إطا ٍر
للتعاون ولي�س ب�أي حال من الأح��وال �إط��ار ًا لوحدة �أو احتاد وال ميكن �أن
يكون �صيغة للوحدة �أو الحتاد بني الدول ال�ست امل�شاركة فيه (.)79
لقد جرى الإخالل بالت�صور العماين يف ن�ش�أة املجل�س وحتى بعد ذلك
يف م�سريته امل�ستمرة لأكرث من ثالثة عقود فعمان ظلت ترى �أن ال يتحول
املجل�س �إلى حلف ع�سكري �ضد �إيران �أو ممار�سة الت�أثري �أو النفوذ الإقليمي
لبع�ض �أع�ضائه؛ ما ينتق�ص ال�سيادة الوطنية لبقيتها ( )80لقد ا�ستثمرت
�سلطنة عمان كثريا يف عالقاتها مع �إيران حيث حماوالت جمل�س التعاون
الآن لتعكري هذه العالقات من خالل �سحب مواقف ال�سلطنة التخاذ خطوات
ال تخدم تلك العالقات املتميزة ولذلك كان املوقف العماين منذ بدايات
احلرب العراقية – الإيرانية متوازنا ال مييل كل امليل لأحد الأطراف وبذل
امل�ساعي من خالل احلوار املبا�شر بني الطرفني.
«�أوكلت لل�سلطنة و�ضع
م�رشوع ا�سرتاتيجية امنية لدول
املنطقة  .ول��دول املنطقة حتديد
االطار الذي يتنا�سب وقدراتها».

يف العيد الوطني احلادي والع�شرين
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العالقات العمانية مع دول العالم
لقد اخرتنا �أن ن�ضيء م�ساحات من عالقة
ال�سلطنة مع دول العامل ،وقد �أخذنا بع�ض هذه
الدول كنموذج دون �أن ن�أخذها كلها.
وجاء اختيارنا لي�صيب ال��دول الأك�ثر عالقة
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ثقافية وقد بد�أنا ببع�ض
ال�ع�لاق��ات م��ع دول اخلليج ال�ع��رب�ي��ة ,ث��م ال��دول
العربية وبع�ض دول العامل.

مع امري الكويت �صباح االحمد اجلابر

العالقات العمانية – الكويتية
العالقات العمانية الكويتية قدمية ،وتعود �إلى العام 1613م ،حني كان
ا�سم الكويت «القرين» وا�ستمرت العالقات بني �أبناء البلدين يف التاريخ
املعا�صر وعلى م�ستوى احلكومتني ،وكان البحر هو الذي يربط وخا�صة
العمل فيه �إذ ت�شارك العمانيون والكويتيون واللقاءات كانت تتم يف املوانىء
وكذلك تبادل التجارة وال�سلع.
كانت عالقة ال�شيخ مبارك ال�صباح بعمان قوية ج��دا )37( ،وكان
ي�ستورد ال�سالح للكويت عن طريقها ،وكان يقدر (�سلطانها) �آنذاك ال�سيد
برغ�ش وال يريد لأحد ربابنة ال�سفن �أن يتجاوز ما يقرره يف بلده.
مع ال�شيخ جابر ال�صباح �أمري دولة الكويت

وكان يطلب من الربابنة ان ي�أخذ موافقته «انه ال مانع ب�شرط ان
يكتب لكم ال�سيد برغ�ش ورقة يرخ�ص لكم فيها بذلك و�أن تقوموا بعملكم
عالنية ال �سرا .ويف الوثائق الربيطانية ما يدل على عمق العالقات بني
الكويت وعمان وعلى االحرتام املتبادل ما بني عاهليهما (.)38
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وقد كانت عمان توفر ال�سالح لل�شيخ مبارك بعيدا عن عيون االجنليز
ويف فرتة الأربعينيات اهتم ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح ب�إحياء ال�صالت
القدمية وقام بزيارات عديدة �إلى م�سقط ومنها زيارته العام 1947م على
الباخرة دواركا .كما كان ال�شيخ عبداهلل ال�سامل حمبا لعمان كثريا يرتدد على
م�سقط وقد كان فيها حني تويف ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح 1950/1/29م
وقد غادر �إلى الكويت .كما �أن من الأدباء الذين اهتموا بالكتابة عن عمان
عبداهلل العلي ال�صانع ،وقد كتب عنها يف جملة كاظمة (.)39
وهذه ال�صالت العميقة ظلت جتمع �أبناء املنطقة �إلى �أن تبلور قيام
جمل�س التعاون اخلليجي الذي �أ�سهم يف �إقامته عمان والكويت ويف و�صف
لتطور هذه العالقات قال ال�سفري (املع�شني) �سفري ال�سلطنة يف الكويت
منوها بالزيارات املتبادلة �إذ قام ال�سلطان قابو�س بزيارة للكويت 2012م،
ا�ستمرت �أربعة �أيام (.)40
كما قام �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر �أمري دولة الكويت بزيارة
خا�صة �إلى �سلطنة عمان ( ظفار) يف �أكتوبر ت�شرين االول العام 2012م.
وتعمل اللجنة امل�شرتكة العمانية الكويتية ب�شكل م�ستمر على تقوية
هذه العالقات وتطويرها وقد جرى تفعيل العديد من االتفاقيات وخا�صة
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يف جمال البحث العلمي والتعاون الفني والإعالمي والنفط والغاز والتنمية
االجتماعية واحلكومة االلكرتونية وحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث
وحماية املوارد ال�ساحلية (.)41
وقد و�صف رئي�س جمل�س الأمة الكويتي مرزوق علي الغامن عالقات
البلدين ب�أنها « منوذجية ومتطورة» ( )42وبحث يف عمان �أعمال اللجنة
امل�شرتكة والتي تهدف �إلى تقريب الت�شريعات اخلليجية لبناء �أ�س�س حقيقية
ومتينة ،و�إل��ى تدعيم العالقات الربملانية وتبادل اخل�برات والزيارات.
و�أي�ضا من �أجل التعاون مع جمل�س ال�شورى العماين..
وقال ال�سفري الكويتي الأ�سبق يف عمان علي فهد الرا�شد « �إن الكويتيني
ي�ستذكرون مواقف جاللة ال�سلطان ال�شجاعة وال�شعب العماين �إبان حمنة
الغزو العراقي ،ووقوف ال�سلطان �إلى جانب احلق الكويتي �إلى �أن عادت
الكويت لأهلها» (.)43
وكانت الإح�صائيات الر�سمية �أ�شارت �إلى تزايد حجم التبادل التجاري
بني ال�سلطنة والكويت �إذ بلغ يف العام 1998م )11.6( ،مليون ريال عماين
ثم ارتفع �إلى ( ) 16مليون ًا العام 1999م ،و�إلى ( ) 30مليون ًا العام 2000م..
وقد �أ�شار ممثل ال�سلطان قابو�س� ..سمو �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد بالعالقات
العمانية الكويتية وو�صفها ب�أنها « متينة ورا�سخة على مر ال�سنني» (..)44
وكان �سمو �أمري الكويت و�صل الى م�سقط على ر�أ�س وفد يرافقه ال�شيخ
حممد بن را�شد وحممد بن زايد و�شيوخ �آخرون من الإمارات لإعادة بناء
الثقة بني عمان واالمارات (..)45
وكانت الكويت ا�ست�ضافت �أعمال ال��دورة ال�ساد�سة للجنة العليا
الكويتية العمانية امل�شرتكة لتعزيز العالقات الثنائية وقد ر�أ���س الوفد
العماين معايل يو�سف بن علوي وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية العماين
وقد وقع اجلانبان عديد ًا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ومراجعة ما
مت منها يف �صاللة العام 2011م بخ�صو�ص حماية البيئة وال�ش�ؤون املناخية
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وقد بينت االجتماعات �أن حجم التبادل بني البلدين (  )531مليون دوالر
�أمريكي العام 2011م .وكانت الطموحات مازالت تالزم امل�س�ؤولني يف رفع
�سقف التبادل التجاري بني البلدين وتعزيز عالقتهما من خالل الزيارات
املتبادلة(..)46
وك��ان ال�سلطان قابو�س بن �سعيد زار الكويت يف 2012/4/16م،
وقد عك�ست ال�صحف الكويتية واخلليجية زيارته و�أهدافها وعن ما و�صل
اليه التطور العماين على خمتلف الأ�صعدة وخا�صة يف جم��ال التطور
الدميقراطي وم�ؤ�س�سات احلكم وجمل�س ال�شورى (..)48
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العالقات العمانية القطرية
هناك �إيقاع م�شرتك بني �سلطنة عمان وقطر يف كثري من مناحي
ال�سيا�سة العامة ووجهات النظر حول معظم الق�ضايا ،وتع ّد العالقة بني
البلدين مثاال واقعيا على العالقة الدولية التي جتمع بني الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وقد جت�سدت العالقات بني البلدين يف الزيارات املتبادلة التي
قام بها ال�سلطان قابو�س و�أمري قطر لكل من البلدين يف �أكرث من منا�سبة.
وقد �أثمرت هذه اللقاءات يف نتائجها عن ت�شكيل جلنتني للتعاون
االقت�صادي والطاقة واال�ستثمار والأخرى لق�ضايا التعاون املايل.
وعلى اخللفية ال�سيا�سية كان البلدان اتفقا على ال�سماح للمواطنني يف
الدولتني بالدخول �إلى البلد الآخر بالبطاقة ال�شخ�صية بديال عن �أي وثائق
�أخرى وقد جاء ذلك يف قرار رقم 1996/5م (.)9
ويف جمرى هذه العالقات تطورت العالقات الثقافية املتبادلة ،وكذلك
التعليمية والرتبوية وقد مت لذلك التوقيع على الربنامج التنفيذي اخلام�س
للتعاون الرتبوي بني ال�سلطنة وقطر لتغطية ال�سنوات (2012 – 2009م)
وينظر الطرفان بتقدير �إلى ت�صنيف قطر يف املرتبة الثانية لأكرث
املدن �أمانا يف ال�شرق الأو�سط بعد �سلطنة عمان ويف املرتبة ( ) 33لأكرث
املدن �أمانا على م�ستوى العامل من �أ�صل  140دولة (.)10
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�أم��ا عن امل�شاريع االقت�صادية امل�شرتكة بني ال�سلطنة وقطر فقد تدرجت
بان�شاء �شركة عمان وقطر العام 2009م بر�أ�سمال قدره ( )30مليون ريال عماين
وقد قامت وفقا لأ�س�س جتارية �سليمة ،وحتظى اال�ستثمارات القطرية يف ال�سلطنة
برتحاب وت�سهيالت �سواء يف جمال النفط والغاز �أو يف جمال االت�صاالت وال�سياحة
واال�ستثمارات والعقارات وا�ستغالل الرثوات املعدنية(..)11
ويف وقت �سابق كان �أعلن عن ت�أ�سي�س �شركة « النور�س لالت�صاالت»
كيوتل القطرية يف  23حزيران يونيو 2004م ومع القطريني دامناركيون
�شركة ( وتي دي �سي ) وعمانيون وهي ثاين �شركة مرخ�صة يف عمان
للهاتف النقال ..ويف نف�س ال�سياق اال�ستثماري كان �أعلن يف 2007/10/2م
عن �إن�شاء �شركة ت�أمني جديدة ..وهذا ا�ستقطب جمموعة عمانية �أخرى
للعمل يف قطر �إذ جتاوز عدد العمانيني ثالثة الآف ( )12يتقلدون وظائف
�إدارية وفنية خمتلفة ،ومازالت الفر�ص مفتوحة �أمام العمانيني وب�أجور
جمزية ،ويرى رجال �أعمال من البلدين �أن العالقات تتطور ب�سرعة و�أن
بع�ض ثمارها يتمثل يف �شركة قطر وعمان التي �أ�س�ست العام 2006م(..)13
و�أدرج��ت يف �سوق الدوحة ل�ل�أوراق املالية العام 2007م ،وكان من
الثمار �أي�ضا �شركة م�سقط وال��دوح��ة بر�أ�سمال ق��دره  300مليون ريال
عماين ،وهناك جمموعة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين يف
املجاالت االقت�صادية ،ال�صناعية والتعاون يف املجال البرتويل واملوا�صفات
واملقايي�س وكذلك ال�سياحة والبيئة والرثوة ال�سمكية..
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كما ت�ستثمر �شركة الديار القطرية يف م�شروع فندق من فئة خم�س
جنوم يف �سلطنة عمان – كما وين�شط جمل�س الأعمال العماين القطري على
تن�سيق العالقات التجارية واال�ستثمارية بني رجال الأعمال وامل�ستثمرين
من البلدين ،وتع ّد �شركة قطر عمان من �أبرز �أ�شكال التعاون يف جمال
ال�شركات �إذ حققت العام 2012م ن�سب عالية النمو ،وجتاوزت موجوداتها
 330مليون ريال قطري و�أرباحها ( )20مليون ريال قطري..
ولدى هذه ال�شركة جمموعة �شركات �أخرى منها �شركة قطر ل�سحب
الأملنيوم بر�أ�سمال ( )50مليون ريال قطري
وهناك ا�ستثمارات �أخرى منها مبنى « م�شريب ال�سكني» و�سط الدوحة
وفيه � 44شقة �سكنية ()14
�أما التبادل التجاري ،العماين القطري فقد بلغ  610ماليني ريال
يف العام 2012م من ال�صادرات غري النفطية .وقد �أقام البلدان معر�ضا
لل�سلطنة يف قطر لتعزيز اوجه التعاون (..)15
كما �أعطت زيارة �أمري قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين مل�سقط دفعة
جديدة يف زيارة التعاون بني البلدين .اللذين يرتبطان �أي�ضا باتفاقيات
تعاون ع�سكري .وقد �أجرى الطرفان مترينا ع�سكريا م�شرتكا يف العام
2012م ،يف ميدان التمارين ( القالئل)( )16وهناك �-أي�ضا -عالقات
على امل�ستوى القانوين والق�ضائي وتبادل اخلربات والتدريب والعالقات
ال�سياحية .وقد بلغ عدد ال�سياح القطريني الذين زاروا ال�سلطنة (� ) 64ألف
زائر خالل العام 2011م و ( � )102ألف خالل العام 2013م ،وبني امل�س�ؤول
العماين �أن لدى ال�سلطنة حاليا ( � )11ألف غرفة – �سياحية وهناك خطة
لإي�صالها �إلى (� ) 20ألف غرفة خالل خم�سة �أعوام �أي يف العام 2017م
وكانت العالقات بني البلدين قد �أخ��ذت دفعة جديدة يف تطورها �إثر
اجتماعات اللجنة القطرية العمانية امل�شرتكة يف دورتها ال�ساد�سة ع�شرة
وخالل االجتماعات التي ناق�شت جماالت اال�ستثمار والتجارة وال�سياحة
والقوى العاملة والتعليم والثقافة (..)17
كما �أعاد املجتمعون للأذهان �أن م�صنع «كروة» لتجميع البا�صات هو
�أولى ثمار هذا التعاون للجنة ..وك�شف عن �أن كلفة امل�صنع هي ( )584

180

أمة وقائد

مليون ريال قطري اي ( ) 200مليون دوالر وينتج ( � )2000ألفي وحدة من
خمتلف املوديالت وي�ستهدف دول اخلليج كافة و�سوقي قطر وعمان ب�شكل
خا�ص و�سيوفر م�صنع «كروة « ما يقارب (  )450فر�صة عمل و ( )2000
وظيفة للم�صانع التي �ستن�ش�أ للخدمات امل�صاحبة للم�صنع (..)18
يف جانب �آخر فان ت�صريح رئي�س غرفة جتارة و�صناعة قطر حممد بن
�أحمد الكواري �ألقى ال�ضوء على حجم التعاون العماين – القطري وخا�صة
يف جمال البنية التحتية املقرر �إقامتها يف دولة قطر واملتعلقة مبلف ك�أ�س
العامل العام 2022م ،ودعم رجال الأعمال القطريني الراغبني يف �إقامة
امل�شاريع يف �سلطنة عمان وخا�صة يف م�شروع ميناء �صحار وا�ستثمارات
�أخرى يف العقارات وخدمات الكهرباء..
و�صرح �سعيد الكيومي من غرفة جتارة و�صناعة عمان « �أن هناك
تقاربا كبريا بني قطر وعمان من الدرجة الأولى م�شريا �إلى �ضرورة اطالع
القطريني على املنتج العماين الذي يحظى بجودة عالية وفر�ص تناف�سية
غري م�سبوقة .و�أنه « يف الوقت الذي تتجه فيه �أنظار العامل كلها نحو قطر
�إذ تتطلع عمان �إلى �أن يحظى املنتج العماين بح�صة من امل�شاريع ال�ضخمة
املقرر �إن�شا�ؤها داخل قطر ( )19ولفت امل�س�ؤول العماين �أنظار امل�ستثمرين
القطريني �إلى �أن عمان ترغب يف اال�ستثمار يف بع�ض القطاعات مثل ميناء
�صحار ال�صناعي والذي تتجاوز اال�ستثمارات فيه ( )17مليار دوالر منها
( ) 6مليارات ا�ستحوذت عليها �شركة واح��دة وت�ضم املنطقة () 250
م�صنعا وم�صفاة للنفط وم�صنع ًا للحديد ،والأملنيوم وامليثانول (..)20
وهناك م�شاريع عمانية �أخرى يف البنية التحتية على الطريق ال�ساحلي
وال�سريع وال�سكك احلديدية ومن املتوقع االنتهاء منها يف ( 2018م)
وا�ستجابة للتوجه اخلليجي لال�ستثمار يف عمان ف�إن العمانيني وجهوا دعوة
ر�سمية للجنة ( 2022م) لزيارة عمان ومتابعة فر�ص اال�ستثمار (..)21
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عمان – االمارات العربية
ُ
بني عمان والإمارات جلنة م�شرتكة عليا ،يتوا�صل عقد اجتماعاتها.
وبينهما عالقات طويلة ،وتاريخية لها عالقة باالمتداد اجلغرايف وتقا�سم
يف مياه اخلليج والإط�لال��ة عليه ،وم��ن منطلق �سيا�ستها االقت�صادية
وتخطيطها تنطلق ال�سلطنة من توجه يرى �ضرورة خف�ض االعتماد على
النفط �إلى  %9من الناجت الإجمايل مع حلول العام 2020م ،وا�ستبداله
بخطة تنموية تركز على التنويع والت�صنيع واخل�صخ�صة ،وهذا ما يحكم
عالقتها اي�ضا مع الإمارات العربية املتحدة ك�شريك اقت�صادي مميز.
والتوجه التنموي العماين متعدد الأوجه يخدم الإمارات العربية ودول
اخلليج الأخرى وخا�صة م�شاريع املوانىء اجلديدة وتطوير القائمة وكذلك
م�شروعات الطرق والنقل اجلوي ،ولعل الأبرز هو م�شروع ميناء «الدقم» وهو
�أحد �أبرز امل�شاريع االقت�صادية العمالقة وهناك م�شروع القطار اخلليجي
بني ال�سلطنة والإمارات وهذا اخلط ال�سككي يبد�أ من حدود ال�سلطنة �إلى
ميناء �صحار بطول  136كم و�إلى الربميي  27كم من �صحار و�إلى م�سقط
 242كم وو�صالت �أخ��رى ومن �صحار �إل��ى الفجرية بطول  58كم ومن
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م�سقط �إلى الدقم  486كم وو�صلة �إلى ابراء بطول  84كم .ومن الدقم
�إلى متريت ف�صاللة بطول  841كم وهناك م�شروع احلكومة االلكرتونية
والربط املبا�شر بني �شبكات الإنرتنت و�شبكة حديثة من املوا�صالت الربية
والبحرية واجلوية لدى ال�سلطنة ودولة الإم��ارات وكذلك م�شاريع البنية
التحتية والربط بالطرق الربية ورفع كفاءة الطرق وكذلك قطاع الطريان،
وكفاءة الت�شغيل ،واالهتمام الأب��رز يف هذه املجاالت هو مب�شروع طريق
الباطنة ال�سريع الذي يربط عمان بالإمارات و�أي�ضا تطوير مطار م�سقط
الدويل وتنمية املناطق املحيطة باملطارات (.)171
وت�شري تقارير متخ�ص�صة �إلى حجم التجارة الثنائية غري النفطية
بني �سلطنة عمان والإم��ارات العربية املتحدة وقد بلغ  5.5مليار دوالر.
فالإمارات ت�صدر �إلى ال�سلطنة النحا�س وم�صنوعاته والآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية و�أجزائها واحلديد ال�صب والفوالذ ،وت�ستورد منها
الآالت والأج�ه��زة وامل�ع��دات الكهربائية واللدائن وم�صنوعاتها والل�ؤل�ؤ
الطبيعي ،والأحجار الكرمية او �شبه الكرمية ،وت�شري التوقعات االقت�صادية
للعام 2014م ،ان ي�صل النمو يف القطاع غري النفطي الى  5.5مليار
دوالر( )172مدعوما بربنامج ا�ستثمار �ضخم بحيث ينمو الناجت املحلي
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ال�شيخ خليفة بن زايد وال�شيخ حممد بن زايد

مع ال�شيخ را�شد �آل مكتوم

سلطنة وسلطان

ال�شيخ خليفة

ال�شيخ حممد بن را�شد

الإجمايل احلقيقي لي�صل ما ن�سبته  % 5.1وهو ما يعك�س بطء االعتماد
على النفط ل�صالح مكونات �أخرى..
وبني ال�سلطنة والإمارات �أكرث من جمل�س ومنتدى يف جمال االقت�صاد
ويف هذا ال�سياق عقد جمل�س رجال الأعمال الإماراتي العماين امل�شرتك
اجتماعه الثالث يف ( �أبو ظبي ) من �أجل ا�ستك�شاف املزيد من فر�ص
اال�ستثمار ،وتطوير اقت�صاد البلدين ،وزيادة معدالت التبادل التجاري �إذ
حتتل ال�سلطنة املرتبة الثالثة يف حجم التبادل التجاري بني دولة الإمارات
ودول املجل�س بعد ال�سعودية والكويت �إذ بلغت ال�صادرات غري النفطية
( ) 61مليون درهم خالل الأ�شهر الأولى من العام 2011م ،يف حني بلغ
حجم عمليات �إع��ادة الت�صدير �إلى ال�سلطنة ما يقارب (  )273مليون
درهم بينما بلغ �إجمايل التبادل التجاري بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان
ما يعادل (  ) 653مليون درهم خالل نف�س الفرتة يف حني احتلت دولة
الإمارات املرتبة الثانية �ضمن ال�شركاء الع�شرة الأ�سا�سيني ح�سب حجم
التبادل التجاري ل�سلطنة عمان العام 2010م؛ ما يدل على عمق العالقات
بني الدولتني وينعك�س على زيادة اال�ستثمارات املرجوة خالل الفرتة املقبلة.
ويف �سياق الن�شاط االقت�صادي فقد برز التعاون ال�سياحي ،وهذا
التعاون �أثمر اتفاقا ا�ستفادت منه ُعمان على خلفية اختيار وزارة ال�سياحة
العمانية جلائزة منظمة ال�سياحة العربية واختيار م�سقط عا�صمة لل�سياحة
العربية للعام ..)173( 2012
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ملك البحرين حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

مع قادة دول جمل�س التعاون
يف م�سقط 1985

العالقات العمانية – البحرينية
عززت الزيارات بني البلدين ال�شقيقني الع�ضوين يف جمل�س التعاون
اخلليجي بني العاهلني عمق التعاون كما ا�ستفاد البلدين من ا�ضطراد
عالقتهما التاريخية وتعاونهما امل�شرتك عرب حقب زمانية عديدة ..
وقد وجدت البحرين يف ال�سيا�سة العمانية املتوازنة يف االقليم وعرب
جمل�س التعاون ومع االطراف الدولية منوذجا مميزا �ساعد يف �سحب ب�ؤر
التوتر وبناء عمل بعيد عن اال�ستعرا�ض ال�سيا�سي بل ا�ستمرار االلتزام
باملتاح من املعطيات  ..فقد ظلت ال�سيا�سة العمانية بالن�سبة للبحرين
بي�ضة قبان حلل العديد من امل�شاكل النا�شبة يف االقليم ويف هذا البعد ظلت
البحرين ت�ستفيد من هذه العالقة وخا�صة عالقة عمان مع ايران يف اي�صال
الكثري من الر�سائل ..
وهناك عالقات تاريخية جمركية بني البلدين  .منذ عام  . 1860اذ
ت�شرف �سلطنة عمان على م�ضيق هرمز من كوة را�س م�سند وهذا التعاون
انعك�ست فائدته على الدول املتجاورة واالقليمية اي�ضا ..
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وعمان بالن�سبة للخليج توفر �إطاللة خليجية على البحر من خالل
ُ
الياب�سة العمانية باجتاه اجلنوب و�أي�ضا �صوب الطرق البحرية الدولية
الرحبة �سواء عرب �أنابيب الطاقة �أو ال�شحن الربي (..)201
ولذا فانه من املهم �إعادة التوا�صل بني البلدين عرب البحر لإعادة ما
احتفظ به التاريخ من تفعيل تلك العالقة امل�ستندة �إلى اجلغرافيا وميكن
اال�ستفادة منها الآن يف العالقات املتحركة خارج اخلليج للقوى الكربى.
وكذلك مع التوازنات الداخلية ملنطقة اخلليج نف�سها والتي ت�شكل �أهم
عوامل تعزيز العالقات الثنائية لدول االقليم (..)202
ويف العودة �إلى جوهر العالقة العمانية البحرينية ف�إن التعاون امل�شرتك
�أثمر ت�سهيل انتقال مواطني البلدين بالبطاقة ال�شخ�صية واتفاقية التعاون
الدبلوما�سي والقن�صلي ( ،)203وكان البلدان �أن�ش�آ جلنة عليا م�شرتكة
العام 1992م (.)204
�أم��ا على ال�صعيد االقت�صادي ففي �أرق ��ام ال�ع��ام 1998م ،وقبيل
الزيارات املتبادلة على م�ستوى القمة فقد كانت قيمة �صادرات البحرين
لل�سلطنة  5.5مليون دينار مقابل واردات البحرين من ال�سلطنة ( ) 4
ماليني دينار..
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�أما على �صعيد �أ�سواق املال فقد �شهدت تطورا فقد مت ربط «البور�صتني»
�سوق البحرين وم�سقط للأوراق املالية يف �آذار مار�س العام 1995م (..)205
�أما على امل�ستوى التعليمي فقد جرى تبادل الزيارات بني امل�س�ؤولني
لال�ستفادة من جتارب البلدين ويف هذا ال�سياق زار يحيى املنذري وزير
الرتية والتعليم العماين البحرين يف 1993/4/27م ،كما قام وفد عماين
�أي�ضا بزيارة البحرين لالطالع على جتربة وزارة الرتبية البحرينية يف
تطوير الو�سائل الرتبوية والتعليمية وذلك يف 1996/6/7م (..)206
وهناك عالقات تتطور على امل�ستوى الثقايف فقد �أقامت ال�سلطنة
�أ�سبوعا ثقافيا عمانيا يف البحرين يف دي�سمرب ك��ان��ون الأول العام
1988م( .)207وعلى امل�ستوى الريا�ضي فهناك تبادل زيارات ووفود وفرق
ريا�ضية و�أن�شطة �شبابية وتبادل خربات وقد وقع البلدان اتفاقية للتعاون
يف هذا املجال يف 1996/4/16م ،ولعل زيارة ال�سلطان قابو�س للبحرين،
قد قفزت بهذه العالقات وطورتها وفتحت ملفات للتعاون يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والدفاعية والأمنية والإعالمية والثقافية و�أي�ضا
يف انتقال اليد العاملة بني البلدين و�إعطاء الأولوية لعمال كل بلد .وكذلك
ت�شجيع امل�ستثمرين و�إعطا�ؤهما مبد�أ املعاملة الوطنية يف كل من البلدين.
وتعزيز اتفاقية تبادل الأدراج املوقعة بينهما يف زيادة الربط بني ال�سوقني
املاليني العماين والبحريني (.)208
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العالقات العمانية – السعودية
لقد ادرك ال�سلطان قابو�س ،ويف وقت مبكر من توليه م�س�ؤولياته عام
 ،1970اهمية حل امل�شاكل العالقة بني ال�سلطنة ودول جمل�س التعاون
اخلليجي وخا�صة اململكة العربية ال�سعودية وخا�صة يف جمال اخلالفات
احلدودية ،ملا لذلك من تداخل يف االبعاد االمنية واالقت�صادية وال�سيا�سية
ولذا و�ضع ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ن�صب عينيه ح ّل هذه امل�شاكل ،وقد
جنح لري�سخ بذلك مبد�أ ال�سيادة وفقا لقواعد القانون الدويل ويعزز فر�ص
االمن واال�ستقرار يف املنطقة ومع دول اجلوار وخللق فر�ص من اال�ستثمار
والتعامل الدويل االيجابي..
وكان للتجاذبات احلدودية بني ال�سلطنة وجوارها قيام م�شكلة الربميي
وقد جاءت قراءة ال�سلطان للم�شكلة ( وتداعياتها وترحيلها ل�سنوات طوال)
�صائبة حني بحث عن حل لها يف اطار جمل�س التعاون اخلليجي عام 1981
ليمهد بذلك احللول لعديد من امل�شاكل االخرى العالقة مع دول جماورة
اخرى وانطالقا من رغبة ال�سلطان ال�صادقة يف ت�صفري اخلالفات ما بني
�سلطنة عمان وكل دول اجلوار وقع الطرفان �سلطنة عمان واململكة العربية
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ال�سعودية يف حفر الباطن اول اتفاقية لر�سم خط حدودي م�شرتك  .وقد
تبادل الطرفان وثائق الت�صديق ومع حلول �شهر مار�س اذار عام 1995
و�ضعت العالمات احل��دودي��ة ب�شكل وا�ضح على ط��ول  650ميال  .وهذا
االتفاق الذي عمل ال�سلطان قابو�س على اجناحه وقطع دابر كل ما ميكن
ان يعطله انهى خالف ا�ستمر ل�سنوات طويلة وفيه قدم ال�سلطان منوذجا
ملا ميكن ان يتكرر مع دول اخرى  ..وبذلك بقيت الربميي والية عمانية
على التخوم ال�شمالية الغربية لل�سلطنة يف م�ساحة حوايل  4255كم مربع
وي�سكنها اكرث من  100الف ن�سمة ينت�شرون يف حوايل ( ) 50جتمعا �سكانيا
اهمها �صعراء وحما�سة وقد اولى ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بعد احداث
الت�سوية احلدودية مع اململكة العربية ال�سعودية منطقة الربميي عنايته
مبد البناء والتعمري لها وقد خ�صها بن�صيب واف��ر من اخلدمات لبلوغ
م�ستوى معي�شي اف�ضل مل تعرفه الوالية يف زمن ال�صراع عليها قبل بدء
م�سرية النه�ضة العمانية يف عام  .1970ومن ثمار النه�ضة يف هذه املنطقة
احلدودية ان�شاء منطقة الربميي ال�صناعية ب�سعة مليوين م  2لت�ضم اغلب
امل�صانع املتو�سطة والكبرية ..
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والرا�صد املو�ضوعي لتطور العالقات العمانية ال�سعودية قد ال يتوقف
عند حمطة واحدة ففي حني مدت بع�ض امل�صادر عمق هذه العالقات الى
ما قبل مائتي �سنة ،وهناك من يرى بداياتها يف العام  1818وهو العام
الذي �سقطت فيه الدولة ال�سعودية االولى على يد الوايل العثماين يف م�صر
حممد علي با�شا وقد كان لذلك عالقة بن�ش�أة الدولتني البو�سعيدية يف
عمان وال�سعودية يف اجلزيرة العربية ،وقد كان هناك ويف تلك املراحل نوع
من االت�صال الفكري بني الدولتني رغم تعدد املناهج الفكرية واملذهبية
وموروث ال�صراعات الع�سكرية القدمية ..
والن اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان هما االبرز حجما وعددا
يف جمل�س التعاون اخلليجي فان املالحظات العمانية على �شكل التعاون
بعد ت�شكيل جمل�س التعاون اخلليجي ظل ياخذ نهجا وا�ضحا ومبا�شرا،
وظلت �سلطنة عمان تقدم ر�ؤيتها يف خمتلف ا�شكال التعاون الع�سكري
واالمني وال�سيا�سي واالقت�صادي داخل املجل�س ،وب�شكل ثنائي بني دولة دون
ان تخ�شى يف تقدمي رايها وقول احلق لومة الئم ولهذا كانت مالحظاتها
حول عمل جمل�س التعاون واخلطوات االحتادية واالندماجية وا�ضحة ،ولها
تفهم وت�أييد دون ان تف�سد اخلالفات للود ق�ضية .فقد كانت ال�سلطنة يف
�سيا�ساتها من املرونة بحيث ظلت حتتوي النزاعات وتقلل من م�ستوى التوتر
وت�سعى بني االطراف بامل�صاحلة وخا�صة يف م�س�ألة �سحب بع�ض ال�سفراء
اخلليجيني من دولة قطر  ..والدور الذي لعبته ال�سلطنة يف اعادة املياه الى
جماريها ..
والزيارات بني ال�سلطنة واململكة العربية ال�سعودية على م�ستوى القادة
مل تنقطع ،وان مل تكن كثرية ب�شكل ثنائي ولكنها ظلت تتوا�صل يف انعقاد
قمم جمل�س التعاون ،خا�صة تلك التي كان يح�ضرها ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد يف �شكلها الدوري  ..اذ كانت الزيارات للقادة وكبار امل�س�ؤولني
تعمل على تطويق اي خالفات ..وت�ضعها يف اطارها الذي ميكن جتاوزه او
التعامل معه ..
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لقد ا�ستطاعت ال�سيا�سة اخلارجية العمانية ،ان حت��دث توازنات
ملمو�سة بني االطراف االقليمية وي�سجل لها تقريب وجهات النظر املتباعدة
بني اململكة العربية ال�سعودية وايران ،وحتى بني ال�سعودية وقطر ،واي�ضا
يف اع��ادة ت�صويب خطوات جمل�س التعاون اخلليجي يف م�سائل الوحدة
االندماجية والتكامل االمني ..
وحتى يف العالقات على امل�ستوى الدويل وظلت �سلطنة عمان ت�سجل
حتفظاتها على التدخالت االجنبية يف منطقة اخلليج بال�شكل الذي يفقد
كثري من دوله مناعتها ويزج بها يف التبعية ..
اما على امل�ستوى االقت�صادي فتاخذ العالقات العمانية – ال�سعودية
طريقها للتطور وت�شهد مدينة جدة ال�سعودية يف مايو ايار عام  2015اكرب
تظاهرة اقت�صادية عمانية حيث تعر�ض املنتوجات العمانية ( اوبك�س) من
اكرث من (� ) 100شركة متثل قطاعات الرثوات الطبيعية واملعادن واملنتجات
اخل�شبية والت�صنيعية واالث��اث وامل��واد الغذائية والطبية وال�صيدالنية
واال�سمدة واملعدات البال�ستيكية واملعدنية والعطور واجللديات واخلدمات
اللوج�ستية وي�ستهدف هذا العر�ض فتح �آفاق جديدة للمزيد من التعاون
والتكامل بني ال�شركات املماثلة يف البلدين وبزيادة حجم التبادل التجاري
بينهما ،والعمل على االنفتاح على اال�سواق اخلليجية والعربية والعاملية .
وتاتي الن�سخة الرابعة من املنتوجات العمانية لتواكب امل�شاريع ال�ضخمة
التي ت�شهدها اململكة العربية ال�سعودية ..
وت�شري االح�صائيات ال��ى ان حجم التبادل التجاري بني ال�سلطنة
واململكة العربية ال�سعودية بلغ عام ( ) 2013ما مقداره () 12.3مليار
ري��ال منها( ) 6.4مليار ري��ال ��ص��ادرات �سعودية مقابل( ) 5.9مليار
ريال واردات �سعودية من ال�سلطنة وي�شكل التبادل التجاري بني ال�سعودية
و�سلطنة عمان( ) %0.6من التبادالت التجارية بني ال�سعودية والعامل يف
�سنة .. 2013
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وكان هذا التبادل قد بلغ يف عام  2012ما قيمته( ) 12.1مليار ريال
هي عبارة عن( ) 6.8مليار ريال �صادرات �سعودية لل�سلطنة مقابل واردات
�سعودية من ال�سلطنة بقيمة  5.5مليار ري��ال وبفائ�ض جت��اري مل�صلحة
ال�سعودية وذلك يف حدود( ) 1.3مليار ريال ..
ويف اطار التطورات االقت�صادية وهي اكرث مرونة من ال�سيا�سية واقل
تعر�ضا للمد واجل��زر تاتي اقامة مدينة لوج�ستية عند املنفذ احل��دودي
لت�شكل منطقة خدمات تنموية و�ست�ضم م�ستودعات و�شركات نقل وتخلي�صا
جمركيا وتاتي اهمية هذا املوقع على املنفذ احل��دودي بعد ان ا�صبحت
الطريق ق�صرية اذ جرى اخت�صار وقت قطعها الى الن�صف وا�صبحت
مبا�شرة بدل العبور من ابو ظبي ثم الدوحة ثم ال�سعودية ومن املتوقع ان
يزداد بذلك حجم التبادل التجاري بني البلدين با�ضطراد ..
وكان معهد فريزر لالبحاث بكندا قد اعترب يف تقريره عن التجربة
االقت�صادية يف العامل العربي لعام � 2012سلطنة عمان �ضمن اف�ضل خم�س
دول تتمتع باحلرية االقت�صادية على امل�ستوى العربي..حيث ح�صلت على
 7.6نقطة من ا�صل ( ) 10نقاط ..
وكانت ال�سلطنة واململكة العربية ال�سعودية قد وقعتا على اتفاقية ان�شاء
جمل�س رجال االعمال العماين ال�سعودي ليلعب دوره يف توثيق العالقات
وفتح �آفاق اال�ستثمار بني البلدين خا�صة وان التفاعالت االقليمية والدولية
وانعكا�ساتها ال�سلبية ظلت ت�ؤثر على وتائر التنمية وب�سبب من حكمة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد جرى احتواء كثري من التوترات وامل�ضاعفات ،التي كانت
تن�ش�أ ك�أنعكا�س للو�ضع االقليمي والدويل ،ولعل اال�سلوب الذي ر�آه ال�سلطان
لت�سوية ق�ضايا احلدود العالقة بني البلدين منذ عام  1990كان منطلقا
منوذجا  ..وجاءت الزيارات املتبادلة للقائدين ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
وامللك عبداهلل بن عبد العزيز وما �سبقها من زيارات كان امللك الراحل
فهد بن عبد العزيز طرفا فيها لتحتوي الكثري من اخلالفات الناجتة عن
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وجهات نظر ازاء الق�ضايا االقليمية والدولية  .كما ظلت العالقات العمانية
التي وجهها ال�سلطان با�ستمرار تاخذ نهج التوازن واالعتدال وتوظيف
فائ�ض اجلهد لدبلوما�سية احلوار واللقاءات حتى مع االطراف االقليمية
وخا�صة ايران ..
وهناك عمل متوا�صل على اجناح تعاون عماين �سعودي لتقوية مناخ
اال�ستثمار بني البلدين وخا�صة يف جم��االت اال�ستزراع ال�سمكي ،وقطاع
االغ��ذي��ة واخل��دم��ات ال�صحية ،واخل��دم��ات املالية وامل�صرفية والقطاع
اللوج�ستي واملناطق احلرة والقطاع ال�سياحي وقد عملت �سلطنة عمان
على �شرح مناخ اال�ستثمار يف ال�سلطنة لت�شجيع رجال االعمال يف ال�سعودية
على اال�ستثمار يف عمان وخا�صة يف م�شروع الطريق الربي الذي يربط ما
بني ال�سعودية وال�سلطنة ،يف حني جرى التاكيد على ان �سلطنة عمان من
اال�سواق الواعدة يف املنطقة ملا متتلكه من مقومات جتارية واقت�صادية وتقدر
اال�ستثمارات ال�صناعية املعدنية ال�سعودية يف ال�سعودية يف 2014/12/23
بـ  354.6مليون دوالر  .وهناك ارق��ام متوا�ضعة يف التبادل التجاري
واال�ستثمارات اذا ما علم ان حجم التبادل التجاري بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي جمتمعة و�سائر بلدان العامل قد بلغ خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية
 2013 – 2003بلغ  1.5تريليون دوالر يف حني كان عام 335.3 2003
بليون دوالر .
كما ان العالقات بني ال�سلطنة واململكة العربية ال�سعودية يف املجاالت
الريا�ضية قائمة من خالل جمل�س التعاون ومن خارجه حيث تتوجه الفرق
الريا�ضية يف زيارات متبادلة بني البلدين كما ان هناك ن�شاطات ثقافية
ومعار�ض اقت�صادية تاخذ يف ال�سنوات االخرية طريقها باجتاه التو�سع ..
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مع الرئي�س اليمني عبد ربه من�صور هادي

العالقات العمانية اليمنية
قد مت ّيزت العالقات العمانية اليمنية �أنها قدمت منوذجا يحتذى
به يف حل م�شكالت احلدود حني متكنت الدولتان من حتويل مناطقهما
احلدودية الى مناطق للتعاون والتوا�صل �إذ مت توقيع اتفاقية تر�سيم احلدود
العام 1992م (.)185
واخلالف العماين اليمني على احلدود تعود ن�ش�أته الى العام 1965م،
وذلك بني ال�سلطنة وحمافظة املهرة التي تع ّد احدى حمافظات اجلنوب
اليمني بعد ان وقعت �سلطات احلماية الربيطانية التي كانت ت�سيطر على
املحميات ال�شرقية لعدن اتفاقية للحدود مع �سلطان م�سقط وعمان (.)186
وقد جاء هذه التعديل لي�صيب اتفاقية كانت موقعة العام 1954م ،والعام
1960م ،ومع ح�صول اليمن اجلنوبي على ا�ستقالله يف 1967/11/30م.
طالب ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بالعودة �إلى تلك احل��دود �إال �أن
التطورات التي حدثت �أ�شعلت �أزمة حول اتفاقية احلدود وحماولة جتاوزها
وقد كان مرد ذلك تغيري نظام احلكم يف اليمن اجلنوبي والتحول فيه �إلى
املارك�سية وتوثيق العالقات مع االحتاد ال�سوفييتي يف فرتة كانت مو�سكو
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ن�شيطة يف ت�صدير افكارها للمنطقة ؛ ما �أث��ار حفيظة �أنظمة املنطقة
و�شعوبها لي�س يف اخلليج فقط و�إمنا يف العديد من البلدان العربية وبد�أت
احلرب الباردة بني القطبني االمريكي وال�سوفييتي تنعك�س على املنطقة
وعلى هذا اجلزء احل�سا�س منها ولذا غذى النظام يف اليمن اجلنوبية من
خالل تبعيته للفلك ال�سوفييتي متردا ع�سكريا يف حمافظة ظفار املتاخم
حلدوده مع ال�سلطنة وقدم له دعما �سيا�سا وع�سكريا .وقد ا�ستم ّر ال�صراع
ل�سنوات (� )187إلى �أن عاد البلدان العام 1987م الى التفاو�ض بعد انتهاء
ال�صراع على ال�سلطة يف اليمن اجلنوبي يف كانون الثاين العام 1986م،
وبقيت هذه املفاو�ضات تتعرث الن اليمنني ال�شمايل واجلنوبي قررا ت�أجيل
النظر يف م�سائل احلدود التخاذهما خطوات باجتاه الوحدة بني ال�شطرين
بد�أت يف 1989/11/30م (.)188
وبعد قيام وحدة ال�شطرين (الوحدة اليمنية ) ا�ست�ؤنفت املفاو�ضات
املتعلقة باحلدود مع ال�سلطنة وق��د حر�صت الأط��راف على �إنهاء هذا
امللف باالتفاق على نقاط �سيا�سية مت فيها التخلي عن نقاط التحري�ض
يف اتفاقية 1965م وبالتايل عن كثري من االدع ��اءات التاريخية .وقد
راعت ال�سلطنة وهي تعقد اتفاقياتها التوافق وعدم الإفراط والتفريط يف
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سلطنة وسلطان

احلقوق وال�سيادة الوطنية لها ،وحتى لليمن املوحد وعدم حتقيق مكا�سب
على ح�ساب الطرف الآخر وو�ضعت يف اعتبارها ت�سهيل التنقل للقبائل
التي تعي�ش على جانبي احلدود ،وبعد ب�ضع جوالت تو�صل اليمن وال�سلطنة
�إلى اتفاقية تر�سيم احلدود ومت التوقيع عليها يف �صنعاء يف ت�شرين الأول
اكتوبر العام 1992م ،ومعها ملحقان ينظمان حقوق الرعي وتنقل القبائل
والثاين لتنظيم �سلطات احلدود وحتديد منافذ العبور الربية على امتداد
 300كم و�إجراءات التا�شرية واجلمارك واملبادالت التجارية ،وحفظ امللحق
حق االنتقال املبا�شر واملي�سر لالفراد على اجلانبني ب�سياراتهم عن طريق
الرب ،خا�صة و�أن معظم املقيمني يف تلك املناطق احلدودية من عائالت
وع�شائر واحدة على اجلانبني ()189
وكان جناح اتفاق احلدود العماين اليمني ما لفت انتباه اململكة العربية
ال�سعودية التي �أرادت هي الأخرى ت�سوية حلدودها مع ال�سلطنة وهي التي
لها حدود مع اليمن �أي�ضا ،ولذا برزت احلاجة للتفاو�ض بني الأط��راف
الثالثة للو�صول �إلى ت�سوية مر�ضية و�إنهاء اخلالفات وال�صراعات؛ �إذ كان
هناك خالف بني ال�سعودية وعمان على احلدود يف منطقة الربع اخلايل
وجرت ب�ش�أنها جوالت ثنائية من املفاو�ضات .وانتهت بتوقيع اتفاق مار�س
اذار العام 1990م ،وقع عليها كل من ال�سلطان قابو�س بن �سعيد وامللك
فهد بن عبد العزيز.
�أما نزاع احلدود العماين – ال�سعودي ف�سن�أتي عليه بالتف�صيل يف
احلديث عن العالقات العمانية ال�سعودية.
وبتحديد احلدود وبوحدة اليمن �ضمنت �سلطنة عمان �أن تدخل اليمن
يف لعبة توازن القوى باجلزيرة العربية ،خا�صة و�أن ال�سلطنة �أبدت ح�سن
نوايا معلنة جتاه اليمن ،وقبلت ان�ضمام اليمن �إلى جمل�س التعاون اخلليجي
ومل تعار�ض الطلب الذي اعرت�ض عليه �أع�ضاء �آخرون ،والعالقات العمانية
اليمنية ت�ستمد قوتها وتطورها من العمق التاريخي واجلغرايف للبلدين.
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وقد ت�أ�س�ست هذه العالقات احلديثة مع اجلمهورية العربية اليمنية العام
1974م وات�سمت بالتوتر مع جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية على
خلفية التمرد يف ظفار حتى العام 1982م حني وقع بينهما اتفاق مبادىء
اق��را به االع�تراف املتبادل وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية .ومثلت
زيارة الرئي�س اليمني اال�سبق ابراهيم احلمدي الى م�سقط العام 1976م
حتوال يف عالقات البلدين
وفتحت �آفاقا للتعاون بني �صنعاء وم�سقط ومت فيها توقيع برتوكول
للتعاون بني اجلانبني يف جماالت عديدة ،كما جاءت بعد ذلك زيارة الرئي�س
ال�سابق علي عبداهلل �صالح بعدها بعامني لت�ؤكد نف�س االهداف و�شهدت
العالقات يف �سنوات الت�سعينيات من القرن املا�ضي حتوالت كبرية �أهمها
اعرتاف ال�سلطنة بالوحدة اليمنية وتوقيع اتفاقية تر�سيم احلدود 1992م،
وت�شكيل جلنة وزارية م�شرتكة يف �أيلول العام 1993م ،وبزيارة ال�سلطان
قابو�س �إلى �صنعاء يف ت�شرين الأول 1993م ،انتقلت العالقات �إلى مرحلة
�أخرى؛ �إذ لعبت ال�سلطنة دور ًا بارز ًا يف احتواء �أزمة 1994م ،اليمنية التي
ع�صفت با�ستقرار اليمن حني ا�ستقبل ال�سلطان قابو�س يف مدينة �صاللة
لقاء جمع الرئي�س اليمني علي عبداهلل �صالح ونائبه علي �سامل البي�ض
يف حماولة لتطويق الأزم��ة وبعد ذلك توالت الزيارات الر�سمية اليمنية
�إلى م�سقط التي زارها يف �أيلول 1994م ،علي عبداهلل �صالح ويف �شباط
1995م ،واي�ضا يف كانون االول 1997م ،وزار م�سقط كذلك رئي�س جمل�س
النواب اليمني عبداهلل االحمر العام 1997م.
من جانبها وت�أكيد ًا لتطور العالقات ر�شحت �سلطنة عمان اليمن
لالن�ضمام �إل��ى رابطة ال��دول املطلة على املحيط الهندي والتعاون يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية والثقافية .وكل هذا الرتاكم عرب عن
نف�سه يف توقيع اتفاقٍ �أمني عماين ميني العام 2004م ،وت�شكيل جلنة �أمنية
ع�سكرية م�شرتكة بينهما..
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وتطور هذه العالقات ()190التي و�صفت ب�أنها بنيت على و�شائج قوية
ومتينة..
وكان وزير الداخلية العماين و�صف هذه العالقات ب�أنها تتطور عاما
بعد عام وهناك رعاية كبرية لتطويرها من جانب ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد وقال ّ �« :إن هناك ( )71اتفاقية وبرناجم ًا تنفيذي ًا وقعت بني البلدين
كما �أن اللجنة امل�شرتكة من �أن�شط اللجان التي جتتمع بانتظام يف م�سقط
و�صنعاء» (.)191
ومع وقوع اال�ضطرابات يف اليمن يف ما �س ّمي بالربيع العربي �أجرى
د.ف�ؤاد البناء مقارنة بني ما جرى يف اليمن وما جرى يف �سلطنة عمان،
وهذه املقارنات ت�صيب العديد من جوانب احلياة ابتداء من قوله «ان واقع
احلال يقول� ،إن دائرة امل�شاركة يف �صنع القرار يف ال�سلطنة �أعر�ض منه
من اليمن التي ت�ضيق فيها الدائرة ( )192فقد كانت ال�سلطنة واليمن قبل
ثالثة عقود �شديدتي ال�شبه يف مفردات التخلف و�صار الفرق الآن يح�سب
بال�سنني ال�ضوئية ل�صالح عمان ،وقوة االقت�صاد العماين بف�ضل �سيا�سة
ال�سلطان ت�ساوي قوة االقت�صاد اليمني مبئات الأ�ضعاف؛ مبعنى �أن قوة
اجلهد الذي قدمه ال�سلطان خلدمة بالده ي�ساوي � 700ضعف ما قدمه
الرئي�س علي عبداهلل �صالح (.)193
فدخل الفرد اليمني مع نهاية 2009م مل يزد عن  1260دوالر ًا �أمريكي ًا
ويف عمان يزيد متو�سط دخل الفرد يف العام 2009م ،وحتى 2010م ،عن
� 25ألف دوالر للفرد لت�صبح عمان اخلام�سة عربيا وال�ساد�سة والثالثني
عامليا ويف العام 2011م احتلت عمان املركز الأول على م�ستوى العامل
يف معدل التح�سن مبا كانت عليه العام 1970م ،ويف مواجهة املظاهرات
ف�إن ال�سلطان قام فورا بعدة قرارات �إ�صالحية منها ت�شكيل جلنة لتو�سيع
�صالحيات جمل�س ال�شورى وتوفري � 50ألف فر�صة عمل و�إقالة وزيرين من
البالط ال�سلطاين لأنهما مل يو�صال م�شاكل ال�شباب العماين اليه ثم بعد
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ذلك اقال  12وزيرا ورف�ض �أن تخرج املظاهرات من جانب من ي�ؤيدونه
ويحبونه وهم كثريون ب�صدق .وتواكبت الإ�صالحات يف عمان.
ومل تغر ال�سلطان التقارير عن ه��دوء احل��ال �أو الرغبة يف جتمع
املتظاهرين بل وا�صل عملية الإ�صالح و�أعطى �صالحيات وا�سعة ملجل�س
ال�شورى يف جمال الت�شريع والرقابة مع �إعداد قانون احلكم خالل �شهر من
تاريخه وبد�أت �إجراءات عملية ملحاربة الف�ساد (.)194
وقد حتدث ال�سلطان عن احلالة اليمنية يف ا�ضطرابها يف مقابلة مع
فوك�س نيوز « �أن ر�ؤية ال�سلطنة يف �إقناع الرئي�س علي عبداهلل �صالح ملغادرة
اليمن وقد وافق وكان قرارا له �صداه» (.)195
وهذا يدلل على مدى االهتمام الكبري الذي توليه ال�سلطنة لعالقاتها
مع اليمن وحر�صها على ا�ستقرارها ووحدة ترابها ووحدتها الوطنية وعلى
م�ستقبل ال�شعب اليمني ،و�أي�ضا على جت�سيد م�ضمون ال�سيا�سة اخلارجية
العمانية القائمة على امل�صاحلة والدعوة للحوار.
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العالقات العمانية – العراقية
لعلها االقدم بني اي بلد وعمان .فقد كان هناك التوا�صل مع العراق عرب
البحر اذ كان ميناء جمان العماين مركز ًا للعالقات التجارية والعالقات
ترجع الى اعوام  23-58قبل امليالد كما ذكر اجلغرايف �سرتابون وكان
للب�صرة تاثري يف عمان اذ �سكنها املهالبة وهم عمانيون منهم املهلب بن
ابي �صفرة وقد حكموا الب�صرة.وهناك �شخ�صيات هامة �سم ّيت باجل�سور
الثالثة ال�شوامخ وهم اخلليل بن احمد الفراهيدي وابو العبا�س بن يزيد
الكمايل .وابن دريد وهي �شخ�صيات ب�صرية لكنها من االزد العمانية.
والعالقة مع العراق وحتديدا مع الب�صرة اعطت العمانيني املذهب
االبا�ضي  ,وقد ت�أ�س�س املذهب من جابر بن زيد الب�صري ومن الرجل الذي
�سمي املذهب با�سمه وهو عبداهلل بن ابا�ض التميمي وكان ب�صريا اي�ضا..
وقد بحث �صالح احلزومي يف العالقات القدمية بني موانىء عمان
والعراق وبني ان احلفريات يف موقع را�س احلد يف والية �صور والتي تعود
الى االلف الثالثة قبل امليالد ترجع الى ا�صول بع�ض املقتنيات يف العراق..
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متيزت العالقة بني ال�سلطنة والعراق باملو�ضوعية واحلياد االيجابي
يف كثري من الق�ضايا العا�صفة ،وبقيت ال�سلطنة طوال فرتة حرب اخلليج
االولى والثانية التي كان العراق طرفا فيها مت�سك بخيط العالقة وحتافظ
عليه وذل��ك �ضمن ر�ؤيتها لعالقاتها االقليمية وال��دول�ي��ة ففي احل��رب
العراقية االيرانية 1988 – 1980م �سلكت ال�سيا�سة اخلارجية العمانية
م�سلكا توفيقيا اذ رف�ضت ال�سلطنة انطالقا من نهجها املعروف دعوات
القطيعة مع ايران التي هي طرف يف احلرب مع العراق ولكنها مل تقف
كلية معها بالرغم من عالقاتهما املميزة لعوامل تاريخية وجغرافية ويف
نف�س الوقت مل تتخ ّل �سلطنة عمان عن العراق وا�ستمرت يف الوقوف معه
الى حني انتهاء احلرب.
وحتى يف ق�ضية دخول العراق الى الكويت التي هي ع�ضو يف جمل�س
التعاون اخلليجي فان ال�سلطنة ظلت متار�س �سيا�سة احلياد والتعقل االمر
الذي مكنها من بناء حمادثات وات�صاالت باجتاه ابقاء العراق يف ال�صف
العربي ،ويف نف�س الوقت خروجه من الكويت ويف حروب اخلليج املتعاقبة
مل تكن ال�سيا�سة العمانية تتطرف او تندفع باجتاه �ضد اخر ولكنها ومن
منطلق فل�سفتها على اغتنام عالقاتها مع كل طرف يف النزاع �سواء العراق
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او دول اخلليج او الواليات املتحدة ظلت ت�سعى اليجاد خمرج �إلى ان اجتهت
هذه االطراف الى حل �سلمي..
وقد كان التبادل التجاري بني ال�سلطنة والعراق توقف العام 1991م
ب�سبب اخلطر االقت�صادي املفرو�ض على العراق اال ان ال�سلطنة قد بذلت
جهودا كبرية العادة التبادل التجاري حتى مع وجود احل�صار وقد بدات
العام 1997م ،وكانت حققت فائ�ض ًا فيه العام 1997م وكذلك العام
1988م والعام 1999م ،مبا قيمته (  ) 20مليون دوالر ومل تقطع �سلطنة
عمان عالقاتها مع بغداد وار�سلت �سفريها الى العا�صمة العراقية وابقت
�سفارة العراق يف م�سقط مفتوحة كما قام وفد من غرفة �صناعة وجتارة
�سلطنة عمان بزيارة الى اربيل يف ايلول من العام 2013م لتفعيل التبادل
التجاري مع اقليم كرد�ستان العراق ..وكان وفد من «بيت احلكمة» يف
بغداد قد قام بزيارة ال�سلطنة يف 2013/12/25م..
وقد فتحت الزيارة �آفاقا لتطوير العالقات مع العراق يف العديد من
امل�ستويات ،والتي جرى التعبري عنها وتعزيزها يف ندوة العالقات العراقية
العمانية حيث مازال التمثيل الدبلوما�سي ما بني ال�سلطنة والعراق قائما
ومازالت �سفارة ال�سلطنة يف بغداد متار�س عملها (.)238
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من مدينة بغداد
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امللك عبداهلل الثاين ملك اململكة االردنية الها�شمية

مع امللك ح�سني بن طالل

العمانية األردنية
العالقة ُ
تت�سم الدبلوما�سية العمانية وهي تتعامل مع اخلارج ..مع دول العامل
بالرباجماتية التي ت�ضع امل�صالح العمانية يف االعتبار االول بعيد ًا عن اي
انتماءات او والءات او �شعارات ايديولوجية او دينية او مذهبية او عرقية
فاملوقع اجلغرايف العماين والر�صيد التاريخي الوفري ي�ضعان الدولة العمانية
يف موقع متميز بني دول اقليمية وجماورة ت�شكل نزعاتها املختلفة حت ّديات
ورمبا تهديدات .فاملحيط العماين فيه دول ايديولوجية �سواء يف عقائدها
ال�سيا�سية او املذهبية ودول غنية لها فائ�ض قادر ان ميكنها من التدخل.
فايران من جهة وال�سعودية من جهة �أخرى .وهناك تهديد دميغرايف قد
ينفجر لي�صيب عمان اذا ما ا�ستمر الو�ضع اليمني يف التدهور والت�شظي او
ذهب الى حروب داخلية انق�سامية او مذهبية هذا على امل�ستوى االقليمي
واملحيط وهناك مهددات وحتديات على امل�ستوى الدويل ولذا ي�أتي االيقاع
العماين يف العالقات اخلارجية متوازنا ومدرو�سا وخا�صة مع ال��دول
الكربى النافذة يف عامل اليوم وم�صاحلها .فالعالقة مع الواليات املتحدة
وبريطانيا التي �سنتوقف عند بع�ض مظاهرها الحقا متليها اجلغرافيا التي
جتعل احلركة ال�سيا�سية اخلارجية العمانية مرنة ويقظة وبراجماتية بعيدة
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عن االنحياز او االخطاء التي ال تتوافر االمكانيات املالية الكبرية لتغطيتها
كما لدى بع�ض اجلريان..
تعود العالقات االردنية العمانية الى الع�شرينيات من القرن الع�شرين
مع ت�أ�سي�س االمارة االردنية العام 1921م ،وقد وقف االردن بقيادة االمري
عبداهلل االول الى جانب �سلطنة عمان يف �شقيها عمان وزجنبار يف جامعة
الدول العربية واالمم املتحدة ويف حربها �ضد املتمردين يف ظفار لتحقيق
اال�ستقرار يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي (..)209
متتد هذه العالقات منذ بداية النه�ضة العمانية حني اعلن االردن
موقف ًا �سيا�سي ًا وا�ضح ًا داعم ًا ل�سلطنة عمان .وك��ان االردن من الدول
القليلة التي وقفت الى جانب �سلطنة عمان وال�سلطان قابو�س ب�شكل عملي
اذ ار�سلت قوات ع�سكرية الى ال�سلطنة للقتال الى جانب ال�سلطنة �ضد
التمرد الذي قام يف اقليم ظفار..
وقد اخذت العالقة منذ �سنة 1970م وطوال فرتة حكم امللك احل�سني
وحتى بعد رحيله العام 1999م ،ا�شكا ًال عديدة فقد بد�أت باقامة العالقات
الدبلوما�سية العام 1972م ،وكانت البداية يف اجلانب الع�سكري ثم يف
اجلانب ال�سيا�سي ابتداء من العام 1975م ،ثم يف جوانب اخرى يف العام
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«ال ي�سعنا اال ان ن�شيد بدور
الأردن ال�شقيق ودور عاهله جاللة
االخ امللك احل�سني بن طالل يف
دعم م�سرية ال�سالم» .

م�ؤمتر القمة اخلليجي
الدورة اخلام�سة ع�شرة
1994/12/21

1976م ،وبعد ذلك تطورت الى اجلانب االقت�صادي.ففي املجال الع�سكري
ظهر ذلك يف بعدين ..االول م�شاركة االردن يف الت�صدي لتمرد ظفار من
جهة وامل�ساعدة على اعادة بناء القوات امل�سلحة العمانية من جهة اخرى..
وقد اخذت العالقات الع�سكرية �شكل م�ساعدات ع�سكرية اذ جرى
تزويد �سلطنة عمان بواحد وثالثني طائرة هوكرهنرت وو�ضعت كتيبة
اردنية حتت ت�صرف القيادة العمانية ،وقد رابطت يف الطريق الربي
بني �صاللة وم�سقط .وكانت الكتيبة االردنية اول قوة عربية ت�شارك يف
تلك املواجهة �إذ �شارك الطريان الول مرة ؛ ما كان له ردة فعل ايجابية
على نفو�س العمانيني (.)210ام��ا يف ميدان التدريب فقد �أ�سهمت القوات
امل�سلحة االردنية يف اعادة بناء اجلي�ش العماين وتدريبه بديال عن القوات
الربيطانية الى ان عربت قيادة اجلي�ش العماين متاما على يد ال�سلطان
كجزء من بلورة الهوية العمانية وا�ستكمال ا�ستقاللها..
اما على امل�ستوى ال�سيا�سي فقد تطورت العالقات العمانية االردنية
من خالل م�ؤ�شرات وا�ضحة ابرزها لقاءات احل�سني مع قابو�س ( .)211فقد
بد�أت اللقاءات الثنائية يف زيارة ال�سلطان قابو�س لالردن وزيارة امللك
احل�سني الى م�سقط للم�شاركة يف العيد الوطني ال�سابع �إذ رحب ال�سلطان
به يف خطاب العيد الوطني متوجها له بال�شكر لأن هذه امل�شاركة جت�سد
العالقات االخوية الوطيدة بني �سلطنة عمان واململكة االردنية الها�شمية
( .)212وتكررت الزيارات وكانت �آخر زي��ارة قام بها امللك احل�سني الى
�سلطنة عمان يف 1998/3/25م ،وه��ذه ال��زي��ارات اغلبها غري ر�سمي
وبع�ضها ر�سمي وقد انعك�ست العالقات ال�شخ�صية وما حتمله من مودة
�شديدة بني الزعيمني على عالقات البلدين فامللك احل�سني يع ّد ان عمان
واالردن �شيء واحد ويع ّد ال�سلطان قابو�س �شقيقا له فعندما قدم ال�سفري
العماين اوراق اعتماده بني يدي امللك احل�سني رحب امللك وق��ال اهال
ب�سفري اخي ال�سلطان ..
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وقد اخذت العالقات -اي�ضا -مظهر الت�شاور والتن�سيق يف الق�ضايا
الثنائية واالقليمية والدولية ففي احل��رب العراقية االيرانية كان امللك
ح�سني وال�سلطان قابو�س على ات�صال م�ستمر وكذلك بعد ازمة اخلليج
الثانية وغزو العراق للكويت العام 1990م..
فقد توقف امللك ح�سني يف م�سقط اثناء توجهه الى بغداد وا�ستمر
التن�سيق بني وزراء اخلارجية انذاك وات�سع لي�شمل الت�شاور على م�ستوى
التمثيل يف االمم املتحدة واملنظمات االقليمية .وقد جتان�ست املواقف من
الق�ضايا القومية والدولية كالق�ضية الفل�سطينية واالزمة العراقية وعملية
ال�سالم .وظلت املواقف متقاربة رغم ان االردن ايد العراق يف ازمة اخلليج
الثانية يف حني ظل املوقف العماين حم��اي��د ًا .ويف ازم��ة اخلليج الثانية
ظل موقف البلدين متقاربا منذ البداية وكانا على اقتناع ب�ضرورة انهاء
االحتالل العراقي للكويت عن طريق حل عربي بذل امللك احل�سني جهد ًا
كبري ًا لتحقيقه لكنه مل ي�ستطع .اما على م�ستوى عملية ال�سالم يف ال�شرق
االو�سط فوجهة النظر الر�سمية االردنية والعمانية متطابقتان وكلتاهما
تدعوان لل�سالم وحل امل�شاكل الدولية باحلوار..
اما على م�ستوى العالقات الثقافية فانها متطورة ومثمرة يف تطورها
وق��د اب��رم اتفاق ثقايف تربوي يف وق��ت مبكر اي يف العام 1976م ،بني
البلدين ومازالت االتفاقيات العديدة توقع وهناك اعداد كبرية من الطلبة
العمانيني الدار�سني يف اجلامعات االردنية وتبادل ثقايف بني اجلامعات
واي�ضا ا�ستثمارات يف جمال التعليم العايل..
وقد حر�ص ال�سلطان قابو�س على تعزيز العالقات العمانية االردنية
وبادر دائما الى ا�سنادها ب�صفة عامة و�شخ�صية فقد تربع لبناء مركز
القلب يف املدينة الطبية الع�سكرية كما انه اقام على نفقته م�سجد امللك
احل�سني ذي امل�آذن املتعددة والذي جاء ميثل مظهر ًا معماري ًا متميز ًا..
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مع ويل عهد اململكة االردنية االمري ح�سني

ويف جمال العالقات االقت�صادية فقد وقع اول اتفاق جتاري واقت�صادي
بني البلدين يف 1986/2/18م وت�آلفت منه جلنة اردنية عمانية م�شرتكة..
ويف 1988/8/7م وق��ع برتوكول التعاون االقت�صادي بني غرفة جتارة
و�صناعة عمان واحتاد غرف التجارة االردنية وقد عقدت اللجنة العليا
اجتماعات كان �آخرها العام 1999م ()213
كما عمل الطرفان على تنفيذ اتفاقية الت�سيري وتنمية التبادل التجاري
املوقعة يف اطار اجلامعة العربية بهدف اقامة منطقة التجارة احلرة العربية
العام 2007م ولهذا خف�ض البلدان الر�سوم اجلمركية بينهما ابتداء من
1998/1/11م .ويف جمال االعالم فقد وقعت يف العام 1995م ،اتفاقية
ثقافية اعالمية �شملت عدة موا�ضيع اعالمية (..)214ويف مرحلة تويل امللك
عبداهلل الثاين �سلطاته يف االردن وا�صلت العالقات بني البلدين تطورها
م�ستمرة ومعتمدة على ر�صيدها ال�سابق اذ كان امللك عبداهلل الثاين حني
كان امري ًا يرافق والده احل�سني يف زياراته لل�سلطنة وقد بد�أت هذه املرحلة
من العالقات بزيارة ال�سلطان قابو�س لالردن عندما تويف امللك احل�سني
لتقدمي التعزية العام 1999م ،ور ّد عليها امللك عبداهلل الثاين بزيارة
م�سقط يف نف�س العام وقد ظلت العالقات بني البلدين تو�صف باالخوية
واحلميمية وعلى م�ستوى التبادل الثقايف فقد ازداد عدد الطلبة العمانيني
الدار�سني يف االردن اذ بلغ العام 2005م حوايل  1500طالب وهذا الرقم
ت�ضاعف يف ال�سنوات الالحقة)215(.
وقد وقع البلدان -اي�ضا -على م�شروع تعاون ثقايف يف 2001م..
وهناك عالقات اقت�صادية ممتدة قادتها اللجنة العليا امل�شرتكة
العام 2004م� ،شملت املناطق احلرة وال�صناعية واملراكز التجارية ..اما
على م�ستوى العالقات ال�سياحية فقد تو�سعت وا�شتملت على اقامة ا�سابيع
�سياحية وعر�ض برامج وتبادل خربات وت�أهيل وتدريب فندقي ومن املتوقع
ان تزداد العالقات بني البلدين وعلى خمتلف اال�صعدة النها مل تقم يف
تطورها على ح�ساب اي دولة..
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وكانت اقيمت يف جامعة �آل البيت يف االردن ندوة حول العالقات
االردنية العمانية يف 2008/12/2م ،غطت على امتداد هذه العالقات من
العام (2008 – 1970م) و�سجلت حجم ا�ستثماري اردين مبا�شر �صادر
الى عمان بلغ (  )58مليون دوالر وان حجم ال�صادرات االردنية الى عمان
بلغ  180مليون دوالر()216
وكانت هذه العالقات يف �آخر حلقاتها ت ّوجت بزيارة امللك عبداهلل
الثاين الى م�سقط يف 2013/12/2م وقد تباحث الزعيمان يف الق�ضايا
العربية والدولية الإ�سالمية (..)217
كما ان الزيارة امللكية االخرية الى م�سقط بنت لغة �سيا�سية م�شرتكة
�ست�سحب ت�أثريها على منطقة اخلليج واالقليم كون البلدين االردن وعمان
ينعمان باال�ستقرار ومنفتحني على الغرب وحري�صني على �سالمة دول
املنطقة عدا عن العالقات الثنائية .
ف�سلطنة عمان من اكرث البلدان اخلليجية حر�صا على املوقف االردين
ومراعاته وجتنيبه اي خماطر او كلف زائدة او اعباء (..)218
وق��د زادت ه��ذه العالقات تر�سيخ ًا يف ال�سنوات الأخ�يرة ومتيزت
باخل�صو�صية و�شكل النموذج الذي يحتذى وقد متكنت �سفارة ال�سلطنة
يف االردن من تقدمي امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني يف االردن وبخا�صة
يف خميم الزعرتي لت�شمل الكرفانات واملالب�س وامل�ساعدات النقدية
والعينية(..)219
وكان �سفري �سلطنة عمان ال�شيخ م�سلم بن بخيت الربعمي قد كرم من
امللك عبداهلل الثاين بو�سام اال�ستقالل من الدرجة االولى مع نهاية خدمته
يف .2013/9/11
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امللك عبداهلل الثاين يكرم ال�سفري العماين
ال�سابق م�سلم الربعمي

الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س

مع الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات

«العملية ال�سلمية يف حد
ذاتها عمل تاريخي وهدف نبيل ال
ميكن ان ينحرف عن م�ساره نتيجة
تغيري ال�سيا�سات املرحلية لأطراف
النزاع ..انها م�سرية مت�صلة».

العالقات العمانية بالقضية الفلسطينية
ظلت الق�ضية الفل�سطينية -ب�صفتها الق�ضية املركزية االولى لالمة
العربية -حا�ضرة يف ذهن ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور منذ االيام
االولى لقيامه بالنه�ضة العمانية العام 1970م ،وقد ذكرها كونها ق�ضية
حقوق ثابتة لل�شعب الفل�سطيني الذي البد له من اقامة دولته امل�ستقلة على
تراب وطنه وعا�صمتها القد�س.
وقد كانت الر�ؤية العمانية لل�صراع العربي – اال�سرائيلي والفل�سطيني
– اال�سرائيلي ثابتة فعمان تدعو لل�سالم العادل .وهذه الدعوة ظلت جزء ًا
ا�صيال من ال�سيا�سة العمانية على خمتلف ال�صعد ففي خطابه يف اليوم
الوطني الثالث 1973/11/18م ،قال ال�سلطان قابو�س «اننا نقف �ضد
العدوان ال�صهيوين ون�ؤيد احلق العربي يف ا�ستعادة جميع االرا�ضي العربية
التي اغت�صبها العدو بالقوة والغدر واالرهاب و�سنبقى -دائما -م�ؤيدين
للحق العربي وندعمه بالدم واملال ون�سانده بكل طاقتنا حتى يعود احلق الى
ن�صابه وترتفع اعالم الن�صر» (.)119

العيد الوطني 27
1997/11/18
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وقد ظلت ال�سلطنة حتث املجتمع ال��دويل على اجن��از عملية �سالم
عادلة وجتاوز حالة اجلمود التي تكر�س االمر الواقع يف ال�صراع ..فاننا
ن�ساند التحرك االردين الفل�سطيني وكل حترك عربي ودويل ي�سعى لل�سالم
( )120وعاود ال�سلطان احلديث عن �ضرورة ان يقدم املجتمع الدويل املزيد
من امل�ساندة والدعم للجهود الرامية الى عقد م�ؤمتر دويل لل�سالم يف
ال�شرق االو�سط ..وان يو�ضع حد للمعاناة القا�سية التي يرزح حتتها ال�شعب
الفل�سطيني م�شيدا مبا تو�صل اليه املجل�س الوطني الفل�سطيني حالل
اجتماعه باجلزائر من نتائج (.)121
ويف منا�سبة اخرى اعاد ال�سلطان قابو�س التاكيد ( اننا ن�ؤكد عزمنا
على تكثيف م�ساعينا املخل�صة خلدمة الق�ضايا العربية ومنا�صرة ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق يف كفاحه البا�سل ال�ستعادة حقوقه امل�شروعة ).
ودعا مرة اخرى الى �ضرورة التو�صل الى حل عادل ودائم للق�ضية
الفل�سطينية يرفع عن كاهل ال�شعب الفل�سطيني يد االحتالل ،وكل الوان
الظلم واملعاناة ،ويعيد اليه حقوقه الوطنية يف تقرير امل�صري واقامة دولته
امل�ستقلة (.)122

القد�س  ..قبة م�سجد ال�صخرة

«ن��دع��و �إل���ى رف��ع املعاناة
اليومية التي يتعر�ض لها ال�شعب
الفل�سطيني واتاحة الفر�صة لقامة
دولته».

االنعقاد ال�سنوي ملجل�س
ُعمان 2004
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واع��اد التاكيد بالوقوف الى جانب ال�شعب الفل�سطيني يف ق�ضيته
العادلة ون�ضاله امل�شروع من اجل احلرية وتقرير امل�صري (.)123
وكجزء هام من �سيا�ستها اخلارجية فان الدعوة لل�سالم دائما ظلت
عنوانا «لقد دعونا با�ستمرار الى ت�سوية ق�ضية ال�شرق االو�سط بال�شكل
الذي يحقق ال�سالم ال�شامل والعادل جلميع االطراف ،ومن هذا املنطلق
فاننا نرحب مب�ؤمتر ال�سالم الذي افتتح مبدريد ملعاجلة هذه الق�ضية ونع ّده
خطوة هامة من �ش�أنها تعزيز االمن ،وتر�سيخ اال�ستقرار يف هذه املنطقة
امل�ضطربة ،وتهيئة حياة اف�ضل ل�شعوبها وعلى االخ�ص ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق الذي عانى من االحتالل خالل ن�صف قرن م�ضى ونرجو ان يتمكن
هذا امل�ؤمتر من حتقيق االه��داف املتوخاة من عقده ويتو�صل الى اقامة
ال�سالم الدائم والعادل ل��دول املنطقة ،ويعيد الى ال�شعب الفل�سطيني
املنا�ضل حقوقه امل�شروعة وي�ضمن له العي�ش الكرمي على ار���ض وطنه
وتكري�س طاقاته العادة بنائه وتعمريه وتنميته وتطويره «(.)124
وظل املوقف العماين ثابتا وم�ؤكدا �ضرورة انهاء م�أ�ساة طال عليها
الزمن دون الو�صول ال��ى حل النهائها هي م�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني
ال�شقيق ،واذ نرتقب ما �سوف ت�سفر عنه حمادثات ال�سالم حول ق�ضية
ال�شرق االو�سط لندعو الى حترك عاجل و�سريع من اجل رفع املعاناة
اليومية عن ال�شعب الفل�سطيني املنا�ضل الذي يرزح حتت نري االحتالل
(.)125
وكان ال�سلطان قابو�س رحب مبا جرى يف م�ؤمتر مدريد واملفاو�ضات
التي ح�صلت على امل ان تتوا�صل م�سرية ال�سالم «لقد رحبنا باالتفاق
الذي مت يف هذا ال�ش�أن .ونحن نتطلع -االن -الى احتالل �سالم �شامل
وعادل بني العرب وا�سرائيل» (.)126
ويرى ال�سلطان ان ما مت حتقيقه يف اعقاب م�ؤمتر مدريد ميكن البناء
عليه وخا�صة امل�سارات االردنية وال�سورية واللبنانية وان ما مت حتقيقه من
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خطوات هامة بالن�سبة للم�سارين الفل�سطيني واالردين قد اعطى العامل
مثاال منوذجيا ي�ستحق الدعم والثناء من اجلميع .وا�سرائيل مطالبة
اليوم -اكرث من اي وقت م�ضى -باتخاذ خطوات على امل�سارين ال�سوري
واللبناين لتحقيق االن�سحاب ال�شامل من اجل��والن واجلنوب اللبناين
ومع ان عملية ال�سالم واجهت عرثات وعقبات ظلت ا�سرائيل تفر�ضها
مبمار�ساتها االحتاللية وفر�ض �سيا�سة االمر الواقع املتمثلة يف اال�ستيطان
وتهويد االرا�ضي املحتلة كما تفعل يف القد�س اال ان �سيا�سة �سلطنة عمان
يف جوهرها ظلت تغلب -دائما -عملية ال�سالم وتباركها ،وظلت تدعو الى
الوقوف بحزم مع حق ال�شعب الفل�سطيني يف اقامة دولته امل�ستقلة على
ترابه الوطني .وال�سلطان هنا يدعو الى �سالم االقوياء ال ال�ضعفاء ”
ولكن ال�سالم الذي ن�ؤمن به لي�س �سالم ال�ضعفاء الذين ال يقدرون على
رد العدوان ..امنا �سالم االقوياء الذين يعدون لالمر عدته ( )127ثم عاد
ال�سلطان فاكد مرة اخرى الوقوف الدائم احلازم مع الق�ضايا العادلة ويف
طليعتها ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني؛ الذي يعمل من اجل ا�سرتداد حقوقه
واقامة دولته امل�ستقلة (.)128
ويرى �ضرورة ان يقيم ال�شعب الفل�سطيني دولته وعا�صمتها القد�س
ال�شريف (« )129اننا نقف بكل حزم الى جانب ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير
م�صريه واقامة دولته امل�ستقلة على تراب وطنه وعا�صمتها القد�س ال�شريف,
وقد عاود ال�سلطان جمددا ويف منا�سبة وطنية عمانية الى املطالبة برفع
املعاناة عن ال�شعب الفل�سطيني ،واتاحة الفر�صة له يف م�ساعيه الرامية الى
اقامة دولته امل�ستقلة» (.)130
وقد ظل ال�سلطان قابو�س يف معظم خطاباته يف العيد الوطني لبالده
منذ البداية العام 1970م وحتى اليوم من العام 2014م ي�ؤكد موقف
ال�سلطنة الثابت ..كما انه وعرب هذه امل�سرية الطويلة �شارك يف ت�صريحات
واحاديث ومقابالت عن الق�ضية الفل�سطينية ..وكان التقى الرئي�س الراحل
يا�سر عرفات يف 1999/3/14م ،عندما قام عرفات بزيارة مل�سقط يف
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جولة عربية ا�ستطالعية عن نيته اعالن الدولة الفل�سطينية يف مايو ايار
من نف�س العام 1999م ،وقد ن�صحه ال�سلطان قابو�س بت�أجيل اعالن الدولة
وكان جرت له مرا�سم ا�ستقبال ووداع ر�سمية .وكان الرئي�س حممود عبا�س
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية التقى ال�سلطان قابو�س يف م�سقط يف
2011/1/14م� ،إذ اكد موقف ال�سلطنة الداعم للحقوق الفل�سطينية وعلى
ر�أ�سها حقه يف اقامة دولته امل�ستقلة على تراب وطنه..
يجدر بالذكر ان امل�ساعدات العمانية لل�شعب الفل�سطيني اخذت اكرث
من �شكل �سواء على امل�ستوى الر�سمي الذي تقدمه ال�سلطنة او امل�ستوى
ال�شعبي الذي جرى التعبري عنه يف اكرث من مبادرة فقد ا�ستفادت ع�شرة
�آالف ا�سرة فل�سطينية من امل�ساعدات العمانية خارج ال�سلطنة وذلك يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ويف املخيمات الفل�سطينية داخ��ل االرا�ضي
االردنية واللبنانية وقد اخذ �شكل توزيع امل�ساعدات نقدا..
كما �أ�سهمت �سلطنة عمان وبتوجيه من ال�سلطان وعرب �سفارتها يف
االردن ( وممثليتها يف غزة ثم يف ال�ضفة الغربية قبل العام 2000م يف تقدمي
امل�ساعدات العينية والنقدية ملخيمات الالجئني الفل�سطينيني يف االردن
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وفل�سطني ،وقد زارت بعثات متخ�ص�صة من ال�سفارة يف االردن فل�سطني
اكرث من مرة لهذا الغر�ض كما بنت �سلطنة عمان العديد من املدار�س
وامل�ستو�صفات يف االرا�ضي الفل�سطينية حتت االحتالل اال�سرائيلي ،كما
�شملت م�ساعدات ال�سلطنة ،خميمات مثل :الزعرتي مل�ساعدة الالجئني
ال�سوريني ..ببناء الكرفانات وامل�ساعدات العينية بتقدمي املالب�س والنقدية
اي�ضا وزادت هذه امل�ساعدات عن مليوين دينار اردين)131(..
وكانت �سلطنة عمان ا�ستقبلت مبعوثا فل�سطينيا يف طريقه الى طهران
حيث الو�ساطة العمانية لدى طهران جلعل النظام ال�سوري مي ّكن �سكان
خميم الريموك الفل�سطيني جوار دم�شق من و�صول امل�ساعدات الدولية
اليهم ،وق��د ا�شاد املبعوث الفل�سطيني جربيل الرجوب باهمية العالقة
الفل�سطينية العمانية داعيا كادر ال�سفارة الفل�سطينية يف م�سقط الى تكثيف
اجلهد خلدمة هذه العالقة وتطويرها مع ال�سلطنة قيادة وحكومة و�شعبا
وكانت �سفارة فل�سطني يف �سلطنة عمان افتتحها الرئي�س حممود عبا�س
اثناء زيارته الى م�سقط العام 2011م ،بعد ان وف ّرت ال�سلطنة كل االمكانيات
القامة ال�سفارة من ار�ض وبناء واثاث.)132( ..
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العالقات العمانية المغربية
العالقات العمانية املغربية قدمية رغم البعد اجلغرايف بني البلدين
فقد ك��ان لهذه العالقة ج��ذور �ضاربة من خ�لال رحلة القبائل العربية
وخا�صة من عمان الى املغرب وحتديدا «االزد» العربية وقد ك�شفت رحلة
ابن بطوطة لل�شرق وزيارته الى عمان عمق هذه العالقات وت�شابه كثري من
العادات والتقاليد بني البلدين ..فاال�سالم �شكل االطار املرجعي يف فرتة
انت�شاره.
ولعل ما كتبه امل�ؤرخ ابن عبد احلكم ( )1حول م�ساهمة ( ) 1400من
رجاالت االزد يف الفتوحات اال�سالمية باملغرب االزدي وا�ستقرارهم فيه
ما يك�شف عن العالقة وامتداد اجلذور ونقل العادات والتقاليد وبظهور
االبا�ضية كمذهب ت�صاعدت ال�صالت فقد ن�شط دعاة املذهب يف املغرب
العربي حتى ان احد �شيوخهم لقب ب�شيخ املغاربة (...)2
وقد �سافر مغاربة الى عمان والب�صرة؛ لي�شهدوا مرجعيات املذهب
حيث كان العمانيون بكرثة يف الب�صرة وقد ن�ش�أ عن تلك الزيارات وذلك
التمازج مدر�سة عمانية – مغربية لها توجهات ؛ ما متخ�ض عنه ت�أ�سي�س
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ام��ارة ابا�ضية يف املغرب جنحت يف متتني العالقات بني البلدين .كما
�صنعت الرحالت التجارية مدماكا اخر يف العالقة ،وقد حمل التجار
املغاربة ب�ضاعتهم الى عمان ،وكانت رغبة الدعاة االبا�ضيني يف تعريب
الرببر باللغة لرت�سيخ اال�سالم جنحت وخا�صة يف املناطق اجلبلية .وقد
�أ�سهم اي�ضا لقاء احلجيج املغربي بالعمانيني يف مو�سم احلج يف تفعيل
عملية التوا�صل وهناك الرحالت ال�شخ�صية ا�ضافة الى التجارية واحلج
ومثالها رحلة ابن بطوطة املغربي الى عمان وهي على درجة كبرية من
االهمية يف و�صف احوال البالد والعباد ،وهناك ما ي�شري الى ان موطن
املغاربة االمازيغ كان بالد اليمن قبل ان يهاجروا منها الى م�صر ثم املغرب
واذا علمنا ان ا�صل االزد من املغرب يكون الربط قد قام متاما ..وقد
ان�صهرت جمموعة من العادات والتقاليد واملعارف بني العمانيني واملغاربة
الزالت اثارها ماثلة بو�ضوح الى الوقت احلا�ضر..
وقد فطن ابن بطوطة يف زيارته قبل اكرث من (� ) 600سنة الى العديد
من هذه العادات والتقاليد املتمازجة وخا�صة حني حتدث عن اهل ظفار
وقال « وهم ا�شبه النا�س باهل املغرب يف �ش�ؤونهم ( )3وهو يف�صل ذلك يف
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ا�شكال منها .ت�شابه طريقة تزيني البيوت .وو�ضع �سجادات على جدران
البيوت ال�ستعمالها وقت ال�صالة كذلك وتكون مظهر ًا من مظاهر الزينة
يف نف�س الوقت ،وكذلك تزيني اجلدران بالقي�شاين العماين وقد اكد ابن
بطوطة �شبهه بالقي�شاين املغربي ( )4وماتزال �صناعة الزيج من اهم
ال�صناعات يف املغرب حتى الوقت احلا�ضر ..وكذلك الت�شابه يف االطعمة
وقد الحظها ابن بطوطة -اي�ضا -يف الذرة واال�سماك خا�صة ال�سردين
وال�سمك العماين املعروف باللحم وهو ما ي�سمى يف املغرب بح�صى اللبان..
وكذلك الت�شابه يف ا�سماء اجلواري واخلدم فا�سماء اخلدم م�شرتكة
وقد الحظها ابن بطوطة وهو ينزل يف ظفار مبنزل خطيب م�سجدها االعظم
عي�سى ابن فذكر « كانت له جوار �سميت با�سماء خدام املغرب احداهن
ا�سمها بخيتة واالخرى ( زاد املال ) .وكذلك الت�شابه يف الكالم الدال على
تنبيه املخاطب وهو ما ا�شار اليه يف حديثه عن لهجة اهايل قلهات ،م�ؤكدا
انهم ي�صلون كالمهم مب�صطلح « ال « وما ا�ستنتجه ابن بطوطة ي�شري الى
� ّأن القبائل الرببرية هي حمريية من اليمن ( .)5وهذا ما �شد الى الت�سا�ؤل
عن الرتابط ما بني من يعرفون بال�شحوح �شمال عمان وال�شلوح من �سكان
االطل�س املتو�سط باملغرب اذ للمجموعتني مميزات م�شرتكة .ورغم ان
الظروف التي عا�شها ابن بطوطة يف املغرب مل ي�سمح له با�ستق�صاء اكرث
للعادات والتقاليد ولعل بع�ض املظاهر يف الت�شابه ما بني العمانيني واملغاربة
ماثلة حتى االن يف عادة حمل اخلناجر يف عمان( )6وهي نف�س عادة حملها
يف جنوب املغرب وكذلك االزياء فالعباءة الزرقاء والنعال التي يرتديها
العمانيون تتماثل مع ما يتميز به اهل املغرب اجلنوبي..
اما العمائم التي يلب�سها اهل املغرب ال�شمايل فهي ت�شبه ما يلب�سه
العمانيون واي�ضا ت�شابه لهجة اهل ظفار مع نظريتها املغربية وخا�صة
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يف املخرجات ال�صوتية والفلوكلور والرق�صات ال�شعبية وخا�صة امل�سماة
بـــ (الكدره) وهي ت�شبه يف املغرب ما ت�ؤديه العمانيات يف حركاتها وهذا ما
يجعل العادات يف الزواج واالفراح واالعياد وامل�آمت متطابقة ،وكذلك ت�شابه
ا�سماء العائالت املغربية مع العمانية..
وحتى عائلة العزيف التي ا�س�ست امارة يف مدينة �سبته املغربية ا�شار
بع�ض الدار�سني انها تنحدر من ا�سرة قابو�س بن النعمان بن املنذر وقد
انتقلت بحكم ارتباط االندل�س باملغرب ا�سماء عمانية الى املغرب مثل:
املهلب بن ابي �صفرة ويزيد بن املهلب..
وال تزال عادة ال�صيد بال�صقور �سائدة الى اليوم يف منطقة دكاله()7

الواقعة غ��رب املغرب وه��ذه ع��ادة ترجع ال��ى قبائل القوا�سم يف عمان
واخلليج االن ..يذكر اهلها ..وهذه جزء من قرائن عدة ميكن الت�صدي
لها والبحث فيها..
اما يف املرحلة التاريخية املعا�صرة فان العالقات العمانية املغربية
جيدة ومتطورة ،رغم ان زيارات كبار امل�س�ؤولني قليلة ،وهناك عالقات بني
جمل�س النواب املغربي وال�شورى العماين وزي��ارات على م�ستويات اخرى
عالية ،وكذلك على م�ستوى الوزراء وتوقيع االتفاقيات يف اكرث من جمال
وميدان وخا�صة يف جماالت الرثوة ال�سمكية والفالحة والثقافة ..وقد كانت
املغرب واحدة من دولتني فاالخرى هي االردن ممن جرت دعوتهما ليت�أهال
لالن�ضمام الى جمل�س التعاون اخلليجي حني اطلق الدعوة امللك عبداهلل
بن عبد العزيز العاهل ال�سعودي؛ ومازال االمر مل يتحقق بان�ضمام املغرب
الى جمل�س التعاون الذي تدخل �سلطنة عمان يف ع�ضويته ولها ر�أي يف ذلك
عربت عنه يف فرتات خمتلفة (..)8
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العالقات العمانية – المصرية

مع الرئي�س ال�سادات

العالقات العمانية امل�صرية قدمية ورا�سخة ووطيدة ،وقد وفد الى
م�صر منذ ال�سنوات االولى لال�سالم وفد من رجال عمرو بن العا�ص من
ابناء االزد بعد الفتح اال�سالمي لها .ولل�سلطان قابو�س مواقف نبيلة ال
تن�سى من م�صر .اذ مل يتغري موقف ال�سلطنة من م�صر حتى مع توقيع
م�صر التفاقيات كامب ديفيد وزي��ارة الرئي�س �أن��ور ال�سادات للقد�س،
وي�سجل امل�صريون لل�سلطان قابو�س التقدير لرف�ضه املقاطعة العربية مع
م�صر وموا�صلته العمل ال�ستئناف العالقات امل�صرية العربية واعادة م�صر
الى ال�صف العربي ،ويذكر امل�صريون جيدا كلمات ال�سلطان قابو�س يف
العيد الوطني الرابع ع�شر لل�سلطنة يف العام  1984حني قال « لقد ثبت عرب
التاريخ املعا�صر ان م�صر كانت العن�صر اال�سا�س يف بناء الكيان وال�صف
العربي ،وهي مل تتوان يوما يف الت�ضحية من اجله والدفاع عن ق�ضايا
العرب واال�سالم وانها جلديرة بكل تقدير .ومن تلك الفرتة والعالقات
بني البلدين تتوا�صل ،وقد كانت عالقة الرئي�س ال�سادات بال�سلطان قابو�س
قوية (.)145

222

ويف امل�ستوى االقت�صادي هناك ا�ستثمارات عمانية كبرية يف م�صر
وتعاون بني رجال االعمال امل�صريني والعمانيني .كما ان حجم التبادل
التجاري �شهد منوا ملمو�سا يف الفرتة من 2008 – 2004م ،وقد بلغ حجم
التبادل التجاري بني البلدين ( ) 210ماليني دوالر �صدرتها ال�سلطنة مل�صر
يف حني ا�ستوردت م�صر يف ال�سلطنة ما قيمته (  )195مليون دوالر امريكي
وهناك �شركات م�صرية يف ال�سلطنة بلغ عددها (� ) 142شركة كما ان
االتفاقيات املوقعة بني البلدين بلغت ابتداء من العام 1974م ،الى العام
2010م ،ما عدده (  )24اتفاقية وبروتوكو ًال وبرناجم ًا ومذكرة (.)146
وهناك عالقات ثقافية مميزة .وللأزهر دور ريادي يف القطاع الديني
يف �سلطنة عمان ،وهناك تعاون وثيق بني االزهر واي�ضا وزارة االوقاف
امل�صرية ونظريتها العمانية وكانت ايام ثقافية عمانية اقيمت يف القاهرة
واال�سكندرية نهاية العام 2012م (.)147
وكان جاللة ال�سلطان قابو�س ا�ستقبل ف�ضيلة االمام االكرب الدكتور
احمد الطيب �شيخ االزه ��ر يف مايو ال�ع��ام 2013م ،كما عقدت ن��دوة
ا�ست�ضافتها �سلطنة عمان حتت عنوان ( العلماء العمانيون واالزهريون )
العام 2013م.
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« وكان للر�سالة التي حملها معايل يو�سف بن علوي الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون اخلارجية العماين من ال�سلطان قابو�س بن �سعيد الى الرئي�س
امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي داللة عميقة يف الوقوف الى جانب م�صر
ودعمها من خ�لال التعاون امل�شرتك وخا�صة يف امل�ج��االت االقت�صادية
والتطورات التي ت�شهدها م�صر يف هذا املجال ..
وقد عك�ست الر�سالة الرغبة العمانية يف امل�ساهمة يف العملية التنموية
يف م�صر وخا�صة يف م�شروع تنمية وتو�سعة قناة ال�سوي�س  ..والتطلع العماين
للم�شاركة اي�ضا يف م�ؤمتر ا�صدقاء م�صر الذي �سيعقد قبل نهاية عام 2014
من اجل حتديد القطاعات اال�ستثمارية التي يوليها امل�ستثمرون العمانيون
اهتمامهم ..)148( »..
ويف العالقات ان هناك (  )50الف م�صري يعملون يف ال�سلطنة كما ان
هناك  1500طالب عماين يدر�سون يف اجلامعات واملعاهد امل�صرية (.)149
قد ال يكون املجال -هنا -متاحا ملتابعة العالقات امل�صرية العمانية منذ
قيام احل�ضارتني امل�صرية القدمية والعمانية قبل الإ�سالم وامتداد ذلك
وت�أثر ذلك ب�أكرث من و�سيلة وطريقة عرب البحر ،وعرب القوافل التجارية،
ويف امتداد احل�ضارات املتعاقبة القدمية و�إلى فجر اال�سالم ومظلته على
الأر�ض العربية واال�سالمية املمتدة عرب العامل القدمي ..ولكن من امل�ؤكد �أن
البلدين ال�سلطنة وم�صر قد جددتا يف الع�صر احلديث العالقات املتميزة
بينهما م�ستفيدتني من �إرث خ�صب ممتد ،ومن تاريخ متجان�س ومتداخل
حتى ا�ستطاعا �أن يقدما منوذجا يف العالقات العربية – العربية..
فمن عهد قدماء امل�صريني ..وم��ع زخ��م احل�ضارة يف عمان كان
اجل�سر الوا�صل ال��ذي حمل عالقات الن�سب و�صالت ال��دم وامل�صاهرة
وقد تعمق ذلك مع الإ�سالم وبعده؛ �إذ وفد �إلى م�صر مع رجال عمرو بن
العا�ص  -وهو �أزدي  -الكثري من العمانيني الأزديني وبعد تقليب �صفحات
التاريخ الطويلة والغنية نتوقف يف حمطات بارزة يف الع�صر احلديث ؛
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لنجد مواقف ال�سلطان قابو�س التاريخية من م�صر و�أهلها يف دعواتها
العاقلة واحلكيمة واملطالبة يف كل املنا�سبات واللقاءات والوقائع ب�إعطاء
م�صر دورها ومكانتها يف م�سرية التاريخ العربي احلديثة و�ضرورة احرتام
خيارات ال�شعب امل�صري وق��رارات��ه امل�صريية و�صون وا�ستقالل ق��راره
الوطني وحقه يف اختيار ما يراه منا�سبا لأو�ضاعه..
يف التعاون بايجابية واح�ترام للعالقات الثنائية كان لل�سلطنة مع
م�صر �سج ٌل م�ش ّر ٌف يف دعمها والوقوف معها خا�صة يف الأيام ال�صعبة �إذ
جرى �إ�ساءة فهم دور م�صر ،وجرى اخللط بني العالقات الآنية وثقل م�صر
التاريخي يف �أمتها واللجوء �إلى �أ�سلوب العزل والقطيعة بدل �أ�سلوب ال�ضم
واالحتواء والن�صحية واحلوار وعدم التدخل يف �ش�أن االخر �إال مبا ي�ساعده..
وكان ال�سلطان قابو�س -يف خ�ضم تلك امل�سرية من العالقات� -أكد
توجهات ال�سلطنة منذ بداية حكمه �إذ مل يتغري موقف ال�سلطنة الثابت
من م�صر حتى مع قيام مبادرة ال�سالم وتوقيع م�صر اتفاقيات ( كامب
ديفيد ) زمن الرئي�س �أنور ال�سادات والتي رد عليها العرب مبقاطعة م�صر
يف م�ؤمتر قمة بغداد ،وب�إخراج اجلامعة العربية من القاهرة �إلى تون�س.
فقد ظلت عالقات عمان �إلى جانب م�صر وظلت م�سقط حتر�ص على دور
القاهرة وحقها يف التحرك وخياراتها الوطنية .ولذا ف�إن الوجدان امل�صري
ال�شعبي العام مازال ي�سجل لل�سلطنة ولل�سلطان مواقفهما من م�صر حني
رف�ض ال�سلطان مقاطعة م�صر و�أبقى عالقاته و�سفارته وزار م�صر فيما
بعد ،وماتزال �أ�صداء �صوت ال�سلطان قابو�س يف كلمته التي �ألقاها مبنا�سبة
العيد الوطني الرابع ع�شر لل�سلطنة العام 1984م ،ماثلة حينما قال «لقد
ثبت عرب مراحل التاريخ املعا�صر �أن م�صر كانت عن�صر ًا �أ�سا�س ًا يف بناء
الكيان وال�صف العربي وهي مل تتوان يوما يف الت�ضحية من �أجله والدفاع
عن ق�ضايا العرب والإ�سالم و�إنها جلديرة بكل تقدير» (.)150

225

سلطنة وسلطان

مع الرئي�س مبارك وامللك ح�سني

ومل يكتف ال�سلطان قابو�س بذلك ،بل رحب �-أي�ضا -باملوقف الأردين
الذي نهج نف�س النهج حني التقى الزعماء الثالثة ال�سلطان قابو�س وامللك
احل�سني بن طالل والرئي�س ح�سني مبارك يف العقبة االردنية ؛ الطالق
م�شروع اجل�سر العربي للمالحة ،وال��ذي �شاركت فيه العراق وجاء هذا
الرتحيب يف قول ال�سلطان قابو�س  « :اننا ن�سجل اعتزازنا للموقف الأردين
املتمثل يف ق��رار عاهله �أخينا جاللة امللك احل�سني بن طالل يف �إع��ادة
عالقات بالده الدبلوما�سية مع جمهورية م�صر العربية» (.)151
وقد ال تتطابق املواقف ال�سيا�سية يف ر�ؤية الق�ضايا املختلفة ما بني م�صر
وعمان ،ولكن ال�سلطنة حر�صت -دائما� -أن تقيم عالقات طيبة مع م�صر
بغ�ض النظر عن النظام احلاكم طاملا ال يجري تدخل يف �ش�ؤون ال�سلطنة
�أو امل�س مب�صاحلها ،وهذه املرونة ظلت هي ال�سمة العامة لل�سيا�سة العمانية
يف كل مراحلها منذ بدء النه�ضة العام 1970م ،و�إلى اليوم « تلك ال�سيا�سة
التي تتمثل يف عدم التدخل يف �ش�ؤون الغري ورف�ض �أي تدخل يف �ش�ؤون بالدنا
و�إقامة عالقات ال�صداقة والتعاون مع كل الدول املحبة لل�سالم «(.)152
فالعالقات بني ال�سلطنة وم�صر متتد لتاريخ عميق وتاخذ قوتها من
تعدد جوانبها وت�شعبها وعدم اقت�صارها على جانب واحد .
وتع ّد العالقات بني م�صر وعمان حمور ارتكاز هام على ال�ساحة
العربية؛ �إذ تعتمد احلوار حلل كل امل�شاكل العالقة وامل�ستجدة والتفاو�ض
الجناز ما يدعمها .وللدولتني « ر�ؤية واحدة ت�ستهدف تقدمي �أق�صى دعم
ممكن لن�ضال ال�شعب الفل�سطيني لنيل حقوقه امل�شروعة (.)153
ولعل من جتليات هذه العالقة املبادرة امل�صرية يف مو�ضوع مكافحة
القر�صنة البحرية ورئا�سة الناتو ويف املقابل ف�إن املبادرات العمانية عديدة
�أتينا على ذكرها ومازالت ال�سلطنة تدعم �أي تر�شيح م�صري ملنظمات
دولية.
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وهناك زيارات متبادلة لوفود و�شخ�صيات عديدة بني البلدين  .فقد
�شهد العام  2013و  2014العديد من هذه الزيارات وخاللها وقعت اتفاقية
بني وزارة االع�لام العمانية ممثلة بوزير االع�لام الدكتور عبد املنعم
احل�سني ورئي�س هيئة اال�ستعالمات امل�صرية �صالح عبد ال�صادق لتفعيل
التعاون االعالمي ..
كما ق��ام ال��دك�ت��ور �شوقي ع�لام مفتي م�صر ب��زي��ارة لل�سلطنة يف
� 2014/4/6إذ افتتح مع الدكتور يحيى املنذري رئي�س جمل�س الدولة
بال�سلطنة امل�ؤمتر الدويل لتطوير العلوم الفقهية بح�ضور (  )25دولة وكان
وفد م�صر �ضم ( � )42شخ�صية خمت�صة..
كما �شهد العام 2013م ،ا�ستقبال ال�سلطان قابو�س ببيت الربكة
الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب �شيخ الأزهر خالل زيارته لل�سلطنة يف
�آيار مايو .)154( 2013
وقد �أكد �شيخ الأزهر �أن ال�سلطنة -بتوجيه من ال�سلطان -كانت تقف
دائما �إلى جانب الأزهر وتدعمه دعما قويا من �أجل �أن ي�ؤدي ر�سالته (.)155
ويف خ�ضم هذا التعاون جاء توقيع بروتكول بني الأزهر ووزارة الأوقاف
العمانية حني ا�ست�ضافت عمان  2013فعاليات ندوة ( العلماء العمانيون
والأزهريون – القوا�سم امل�شرتكة ) ( )156وهناك عالقات جيدة ما بني
جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية امل�صرية جرى التعبري عنها
بالقول « العالقة الفكرية – واحل�ضارية امل�شرتكة بني املدر�سة العمانية
التي ب��د�أت جذورها منذ القرن الأول الهجري واملدر�سة الأزهرية التي
�أ�س�ست يف القرن الرابع الهجري « (.)157
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الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي

و�سلطنة عمان يف عالقاتها مع م�صر ظلت حتر�ص على عالقات
دائمة مع تبدل نظام احلكم فالعالقة مع م�صر واح�ترام خيارها « ما
كانت الأمور يجب �أن حتدث بهذا ال�شكل « لقد كان هناك بدائل �أخرى
كالإ�صالح ..و�أن على الأحزاب واجلماعات الدينية يف م�صر �أن ال تفر�ض
همينها و�سلطتها وعليهم جميعا العمل معا» (.)161
�أما يف املجال االقت�صادي فقد �شكلت اال�ستثمارات العمانية جزءا هام ًا
من اال�ستثمارات اخلليجية والعربية يف م�صر وزاد حجم التبادل التجاري
ال��ذي بدا ملمو�سا منذ العام � 2004إل��ى 2008م� ،إذ ارتفعت ال��واردات
امل�صرية من ال�سلطنة الى (  ) 195مليون دوالر ويف 2012م ،الى ( )275
مليون دوالر ،وتعد �أهم ال�صادرات العمانية �إلى م�صر املنتجات املعدنية
مثل  :النفط وزيوتها واملنتوجات احليوانية والورق وال�صناعات الكيماوية.
وقد ا�ستوردت ال�سلطنة من م�صر خالل العام 2008م� ،أ�سالك النحا�س
و�أطقم غرف النوم والأخ�شاب واملو�صالت الكهربائية والربتقال و�أجهزة
تنقية املياه وخراطيم الر�ش للري والزراعة والبالط وال�سرياميك (.)162
وه�ن��اك �شركات م�صرية تتعهد م�شروعات �ضخمة يف عمان يف
جماالت البنية التحتية والطرق وال�صرف ال�صحي واال�ستثمارات العقارية
ال�سياحية مثل � :شركة برتوجيت واملقاوالت امل�صرية و�شركة املقاولني
العرب)163( .
وقد بلغ عدد ال�شركات امل�صرية يف عمان (  )142برا�سمال زاد عن
(  )195مليون دوالر وتبلغ ال�شراكة امل�صرية يف  %13وه��ذه ال�شركات
تعمل يف جماالت عديدة يف التجارة واملقاوالت والتمويل واالوراق املالية
واال�ست�شارات الهند�سية وال�سياحة والتامني والتعليم والرثوة احليوانية()164
ويف العالقات �أي�ض ًا �أن هناك ( � )50ألف م�صري يعملون يف ال�سلطنة
كما �أن ه�ن��اك( ) 1500طالب عماين يدر�سون يف املعاهد واجلامعات
امل�صرية.
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وعلى امتداد اربعني �سنة برزت جمموعة من االتفاقيات الآتية :
االتفاقيات املوقعة بني البلدين)165( :
• اتفاق تعاون ثقايف 1974م.
• بروتوكول تعاون اعالمي 1983م.
• اتفاقية التعاون االقت�صادي والفني 1985م.
• اتفاق ب�شان اخلدمات اجلوية 1987م.
• اطار التعاون والتن�سيق بني وزارتي خارجية البلدين 1992م.
• اتفاق ان�شاء جمل�س اعمال م�صري عماين 1997م.
• اتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات 1998م.
• اتفاقية تعاون اقت�صادي وفني 1998م.
• برنامج عمل للتعاون يف جمال املوا�صفات القيا�سية 1999م.
• برنامج عمل للتعاون ال�سياحي 1999م.
• اتفاقية للتعاون بني املعاهد الدبلوما�سية يف البلدين 1999م .
• اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي بالن�سبة لل�ضرائب على الدخل
2000م.
• اتفاقية تعاون بني جامعة االزهر ومعهد العلوم ال�شرعية العام
2001م.
• مذكرة تفاهم يف جمال تنمية ال�صادرات 2001م.
• مذكرة تفاهم يف املجال الزراعي  2001م.
• برنامج تنفيذي ثقايف لالوام 2003 – 2001م .
• اتفاقية التعاون القانوين والق�ضائي 2002م .
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مذكرة تفاهم بني وزارة ال�شباب يف م�صر والهيئة العامة لأن�شطة
ال�شباب يف عمان 2003م.
مذكرة تفاهم بني �سوق م�سقط ل�ل��أوراق املالية وبور�صتي
القاهرة واال�سكندرية 2004م.
متديد العمل الربنامج التنفيذي الثقايف املنتهي  2003للأعوام
2004/2006م.
مذكرة التفاهم للتعاون يف جمال البيئة 2009م.
مذكرة التفاهم للتعاون يف جمال التخطيط 2009م.
مذكرة التفاهم للإعفاء من تا�شريات الدخول جلوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة والهامة 2009م مذكرة التفاهم يف جمال
التعاون الثقايف 2010م.
�أما على امل�ستوى الثقايف ف�إن الثقل الثقايف امل�صري انعك�س يف
العالقات بني البلدين ،وهناك توا�صل من خالل كتابات املثقفني
والكتاب امل�صريني يف ال�صحف العمانية كما �أن ملبدعي م�صر
مكانة جيدة يف املجتمع العماين الذي يتابع الإبداع امل�صري يف
املو�سيقى والأدب وامل�سل�سالت التلفزيونية وكذلك على م�ستوى
التعليم والتعليم العايل والبحث العلمي والطالب الدار�سني يف
م�صر ،وكانت القاهرة ا�ست�ضافت �-أي�ضا -ن�شاطات فنية وثقافية
عمانية ففي دار الأوب��را �إذ �أقامت جمعية ال�صحفيني العمانية
2010/9/28م ،معر�ضا لل�صور الفوتوغرافية بعنوان مالمح من
عمان ،وكذلك الأيام الثقافية العمانية يف نهاية العام 2012م.
وقد زار القاهرة – �أي�ضا  -وزير الإعالم العماين الدكتور عبد
املنعم احل�سني ،وهو �أكادميي يف فن الت�صوير – �أي�ضا � -ضمن
فعاليات ثقافية وحل�ضور م�ؤمتر �إعالمي (.)166
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وزير االعالم الدكتور عبد املنعم احل�سني يوقع يف القاهرة اتفاقية تعاون اعالمي بني ال�سلطنة وجمهورية م�صر العربية
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العالقات العمانية – االيرانية
العالقة الإيرانية العمانية فيها �آفاق وا�سعة بالإمكان تفعيلها لت�أخذ
م�سارها العملي ل�صالح البلدين واملنطقة.
وال�سلطنة م�ؤهلة لتقدمي الكثري ب�ش�أن ت�سهيل التوا�صل بني الغرب
و�إي��ران لتحقيق املزيد من التقدم يف املفاو�ضات النووية بني الطرفني،
خ�صو�ص ًا �أن الطرفني ظال طوي ًال يبحثان عن خمرج حللحلة الأمور بينهما
�إدراك ًا من الغرب ب�أنه لي�س من الطبيعي عزل دولة مثل �إيران)58(.
وقال رغم ت�شدد الغرب و�إ�صراره ف�إن هناك نوعا من التعاون غري
املبا�شر بينه وبني �إيران ،لذلك يجيء دور عمان بف�ضل ثقة الطرفني فيها
لتلعب دور ًا هام ًا من �أجل تقريب وجهات النظر)59(.
هذا الإدراك العماين ملا خفي من عالقات الغرب مع �إيران تدركه
عمان وت�ستثمره وتبني عليه لأنها ال تنطلق من ال�صفر �أو العدم و�إمنا تُبني
على �أ�سا�س ال يراه البع�ض وتراه عمان.
وت��درك �سلطنة عمان  -وهي تتو�سط بني الغرب واي��ران وخا�صة مع
الواليات املتحدة � -أن مهمتها �صعبة و�أن امل�شوار اليزال طوي ًال ؛ ما يتطلب من
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ال�سلطنة املزيد من اجلهد يف هذا اجلانب ويعلل امل�سكري امل�صلحة الغربية
يف �إيران ويراها ملحة بقوله « :و�صل عدد �سكان �إيران ت�سعني مليون ن�سمة
وهي �سوق كبرية لي�س من م�صلحة الغرب �أن ي�ستمر يف عزلها طوي ًال « ويرى
�أي�ضا� -أن لدول اخلليج م�صلحة يف م�صاحلة �إيران و�أن هذه الدول ميكنهاان ت�ستفيد من « حيادية املوقف العماين يف الكثري من ق�ضايا ال�صراعات
باملنطقة ت�ؤهله ليكون حلقة و�صل �إيجابية بني �إيران ودول املنطقة ،خا�صة
�أنه لي�س من م�صلحة �شعوب دول املجل�س �أن ت�ستمر)60(.
ويرى م�س�ؤول عماين �آخ��ر� « :أن �إي��ران على م�سافة قريبة من دول
اخلليج ،ولها ا�ستثمارات كربى يف املنطقة ،وخا�صة يف دولة الإم��ارات
لذلك فان �آفاق العالقات التجارية بني ال�سلطنة و�إيران ودول اخلليج لها
�أهميتها يف تعزيز التعاي�ش ال�سلمي باملنطقة)61(.
هذه الفل�سفة العمانية الوا�ضحة ظلت ت�سند املوقف ال�سيا�سي العماين
وتربره ،وظلت تك�سب حني كان املوقف اخلليجي من �إيران يتغري مد ًا وجزر ًا
مت�أثر ًا باملوقف الأمريكي والغربي عموم ًا .فالتبادل التجاري واالقت�صادي
هو الذي �سيخدم املنطقة اخلليجية و�سيبني اجل�سور بني �شعوبها من �أجل
ح�سن جوار �أف�ضل لكافة الأطراف(.)62
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وزير اخلارجية االيراين

منطقي لدوافع الغرب يف ال�شغب على
ري
ولدى �سلطنة عمان تف�س ٌ
ٌ
العالقات الإي��ران�ي��ة اخلليجية وتوتريها م�ستفيد ًا من م�شاكل ثنائية
بني �إي��ران واخلليج ميكن حلها باحلوار « فامل�سرح ال�سيا�سي يف ال�شرق
الأو�سط ي�ضم ق�ضايا عديدة على ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية التي ب�سبب
ا�ستحقاقها �سعت ا�سرائيل للت�شوي�ش والتن�صل من التزاماتها ،فربطت
ربط ًا معيب ًا بني مالب�سات ال�صراع العربي الإ�سرائيلي وبني اخلالف حول
حلف �إيران النووي « (.)63
�إذن املوقف الغربي ي�ستند �إلى املوقف الإ�سرائيلي ويوفر له مربرات
التهرب من ا�ستحقاقات ال�سالم بافتعال املعركة مع �إي��ران وم��ن هذا
املنطلق ؛ �سعت �إ�سرائيل لرتتيب ال�صياغات والبيانات ب�إحكام لتعطي
االنطباع ب�أن ملف الربنامج النووي الإيراين يدفع العرب و�إ�سرائيل �إلى
بوتقة واحدة تن�صهر فيها م�صاحلهما الأمنية «()64
�إذن �سلطنة عمان ترى �أن هذا العمل الإ�سرائيلي هو خلط متعمد
ل�ل��أوراق تريد به �إ�سرائيل من العرب -خا�صة دول اخلليج العربية-
م�شاركتها يف معاداة �إيران وا�ستعدائها «.
وي�أتي اال�ستخال�ص العماين من نف�س الكاتب  « :يجب عدم التوهم ب�أن
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية هي العدو احلقيقي ولي�س كيان االحتالل
الإ�سرائيلي»(.)65
وي��رى يف النتيجة « �أن �إي��ران حقيقة تاريخية وج��وار تاريخي و�أمة
�أ�سهمت يف تطور العلوم اال�سالمية والبد من تطوير العالقات معها ،وهذا
اال�ستخال�ص ي�ؤكد « �أن العالقة العمانية الإيرانية يف �صياغة تعاون مثمر
بني �إيران ودول اخلليج جتنب املنطقة مزيد ًا من التوترات»(.)66
ويف �سياق تربير العالقة العمانية الإيرانية القوية وتهدئة الأطراف
القلقة منها تبني « �أن �إيران لي�ست يف وارد التناف�س مع دول املنطقة رغم
�أن بع�ض بلدان املنطقة تعاملت معنا بجفاء خالل �سنوات احلرب املفرو�ضة
علينا من العراق �إ ّال �أن ر�ؤيتنا هي ر�ؤية ا�سرتاتيجية للأمور» (.)67
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و�إذا كانت الر�ؤية الإيرانية اال�سرتاتيجية يف هذا اجلانب تقوم على
طي �صفحة املا�ضي املعلنة على الأقل وفتح �صفحة جديدة مع من وقفوا �إلى
جانب العراق من دول اخلليج والدول العربية الأخرى ف�إن امل�س�ؤول الإيراين
ال ين�سى �أن يذكر مبوقف متميز هو املوقف العماين بقوله  ( :ال نن�سى دعم
�سلطنة عمان لنا يف امتالك �إيران التكنولوجيا النووية ال�سلمية (.)68
و�إي��ران ترى يف ق�ضية ملفها النووي « �أن��ه يحل عرب التفاو�ض و�أن
املوقف العماين ي�سهم يف ذلك» ف�إيران وعمان تلعبان دور ًا يف ا�ستقرار
�أو�ضاع املنطقة ونظرتهما لق�ضاياها متقاربة.
و�إي��ران تخاطب العمانيني لطم�أنتهم وكذلك دول اخلليج والعرب
وحتى املجتمع الدويل وحتيلهم �إلى فتوى �إيرانية حترم ا�ستخدام القنبلة
النووية « و�أنتم تعلمون �أن الفتوى الدينية �أكرث �أهمية من القانون الذي
ميكن �أن يتغيرّ �إ ّال �أن الفتوى لن تتغري»(.)69
ويف �سياق العالقات العمانية – الإيرانية يرى الرئي�س الإيراين ح�سن
روحاين �أن زيارته مل�سقط ت�صب يف هذا االجتاه لأنه يريد من هذه الزيارة «
�أن ت�شكل منوذج ًا لالنفتاح الإيراين على �سائر الدول يف املنطقة وخارجها».
ويرى روحاين �-أي�ض ًا� -أن زيارته ت�أتي «نظر ًا للعالقات امل�ستدامة التي
تربط م�سقط وطهران ،وللموقع الهام عرب �إطاللتهما على �أكرث امل�ضائق
اال�سرتاتيجية للعامل « ( .)70و�أي�ض ًا لأن ال�سلطان قابو�س بن �سعيد كان
�أول زعيم دول��ة يف العامل ي��زور طهران بعد ت�سلم روح��اين م�س�ؤولياته
ودعا روحاين من م�سقط �إلى « تطبيق االتفاقيات يف املجاالت التجارية
واالقت�صادية وخ�صو�ص ًا النفطية والغازية ،و�أي�ض ًا املالية وامل�صرفية
والثقافية»(.)71
لقد �أثمرت العالقات بني البلدين يف �أكرث من جمال؛ �إذ � ّإن م�سقط
متكنت من لعب دور و�سائطي ه��ام يف العديد من الق�ضايا بني �إي��ران
وبع�ض الدول العربية والغربية ؛ ما فتح �أفق ًا جديد ًا لت�سوية بع�ض امللفات
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ال�ساخنة ،ور�أى روحاين يف زيارته �إمكانية �إطالق ر�سائل من �أن العالقة
العمانية الإيرانية قادرة �-أي�ض ًا -على التعاطي مع ملفات عديدة اقليمية
يف مواجهة حتديات االره��اب والتطرف ..و�إيجاد حلول لأزم��ات عديدة
كق�ضية فل�سطني ،وحتى الق�ضية ال�سورية وذلك للرد على التحديات التي
تواجه امل�سلمني و�إ�ضعاف م�صدر قوتهم (.)72
وكانت زيارة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �إلى طهران( )73فتحت ملفات
و�أن�ضجت �أخرى وحركت مياه ًا راكدة ،و�أثرت يف جمرى الأحداث القائمة
وفاج�أت �أطراف ًا �إقليمية عديدة بنجاحها وعدم قدرة �أي جهة على اخرتاق
جمرياتها يف الإع��داد وامل�ضمون �إذ جاءت بفعل جهد مرتاكم وكبري يف
بناء العالقات الثنائية وا�ستفادت من الثقة املتزايدة بني البلدين ومن
�إحلاح التحديات املحيطة و�إدراكها ،والتعامل معها ب�شجاعة ولي�س الهرب
منها .فالزيارة الناجحة والتاريخية يف  27و � 28أغ�سط�س العام 2013م،
فتحت ملفات الدفاع وال�سيا�سة واالقت�صاد والتجارة ويرى العمانيون �أن
العالقات التي د�شنت مرحلة جديدة فيها زيارة ال�سلطان قابو�س ميكن
و�صفها بالعالقات « املتينة وال�صادقة والنابعة من روح الت�سامح والتعاون
الأ�صيل ومتجذرة تاريخي ًا»(.)74
وك�شف ف��ارزاد بلطان م�س�ؤول املنظمة الإيرانية للرتويج التجاري
يف دول اخلليج « �أن ال���ص��ادرات الإي��ران�ي��ة ل�سلطنة عمان و�صلت �إلى
(  )170مليون دوالر �أمريكي بينما و�صلت ال�صادرات العمانية �إلى �إيران
الى (  )80مليون دوالر كما و�صل حجم التبادل التجاري بني البلدين
�إلى (  )250مليون دوالر وهناك الكثري من ال�شركات الإيرانية العاملة يف
عمان يف جمال البناء خا�صة بناء حمطات الطاقة وم�صايف النفط والطرق
واملطارات و�شبكات ال�صرف ال�صحي واملياه ( )76وكان وزير اخلارجية
«�أكرب �صاحلي» �أكد �أهمية �إجناز خط نقل الغاز �إلى ال�سلطنة وقد وقع بني
البلدين اتفاق ًا لت�سريع بناء خط �أنابيب الغاز يف وقت ق�صري.
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ولأن �إيران متتلك احتياط ثاين �أكرب احتياطات غاز طبيعي يف العامل
ف�إن ذلك �سيدعم االقت�صادين حني يبد�أ نقله لقرب امل�سافة ولقلة الكلفة
و�سيكون ذلك داعم ًا وم�ساعد ًا لإيران يف ظل العقوبات واحل�صار املفرو�ض
عليها وهو املوقف الذي ظلت �إيران دائم ًا تقدره لل�سلطنة()77
وبح�سب الإح�صائيات الإيرانية ف�إن �إيران متتلك قرابة( )1.045.7
تريليون قدم مكعب و(  ) 26.61تريليون مرت مكعب من احتياطات الغاز
الطبيعي وهو ما يعادل(  ) %15.8من احتياطات الغاز يف العامل ()78
وكان اتفاق بني ال�سلطنة وطهران وقع منذ العام 2009م دفع �إلى تطوير
خط �أنابيب غاز ميتد لـ(  )200كيلو مرت حتت البحر �إلى م�سند و�صحار
ويف العام 2011م عقدت �إيران اتفاقيات مع الهند لإي�صال الغاز اليها عرب
عمان بعد ت�سييله وت�ضييعه و�ستكون الفائدة كبرية خا�صة و�أن ال�سلطنة
�ستك�سب تغطية حاجاتها من الطاقة من بني املكا�سب التي �ستح�صل عليها
ويف هذا ال�سياق مت التو�صل التفاق يف جمال ا�سترياد ال�سلطنة للغاز الإيراين
اعتبار ًا من العام  2015وملدة  25عام ًا كما يق�ضي اتفاق �آخر مب�ضاعفة
الرحالت اجلوية بني البلدين من  14رحلة الى  30رحلة �أ�سبوعي ًا (.)79
وظل ال�سلطان قابو�س يحر�ص على العالقة مع �إيران ويدعو با�ستمرار
�إلى تطويرها ودعم العالقات االقت�صادية فيها وو�صف الرئي�س الإيراين
ح�سن روح��اين يف زي��ارت��ه لل�سلطنة ال��دور املهيمن لعمان يف املنطقة
كلها طالب ًا املزيد من هذا الدور لتحقيق ال�سالم الإقليمي قائ ًال « على
امل�س�ؤولني الكبار يف الدولتني �أن يعملوا �أكرث على تو�سيع وتعميق العالقات
الثنائية فالتعاون بينهما م�ؤثر ج��د ًا ،وه��ام لعودة اال�ستقرار وال�سالم
للمنطقة»( .)80وعرب ال�سلطان عن ا�ستعداده لزيادة الروابط التجارية مع
�إيران ودعا لإجناز «املمرين ال�شمايل واجلنوبي» وبناء حتالف يجمع �إيران
وتركمان�ستان و�أزباك�ستان و�أفغان�ستان �إ�ضافة �إلى عمان (.)81
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ر�ضا بهلوي � ..شاه ايران

ويف اخلال�صة والتحليل ف�إن ال�سلطان قابو�س يف عالقته مع �إيران ومن
خالل حتليل الن�صو�ص والت�صريحات والبيانات واالجتماعات واللقاءات
واالتفاقيات املربمة وجناح مهماته التي انبثقت عن الزيارة �أو �سبقها ال
يبيع وهم ًا وال ي�شرتي �سراب ًا ،بل اخترب املوقف الإيراين لإيران الدولة من
قبل ومن بعد وبنى عالقة ا�سرتاتيجية ال تت�أثر بتغري النظام فقد ظلت
العالقة مع �إيران منذ فجر النه�ضة العمانية العام 1970م ،وحتى رحيل
ال�شاه وقيام الثورة الإيرانية عالقة ذات طابع الدميومة والتطور والأبعاد
اال�سرتاتيجية ،وقد عرف ال�سلطان كيف يوظفها ل�صالح عمان انت�صار ًا
على زعزعة الأمن يف بلده بداية حكمه ،كما وظفها يف م�ساعدة عمان على
التطور والتقدم يف كافة املجاالت ،وعلى عدم ارتهان ال�سيا�سة العمانية
جلهات دولية كان الرتباط ل��دول اخلليج بها ت�أثريات و�أع��را���ض �سلبية
الزالت قائمة.
واذا كان ثمة معايري ميكن من خاللها قيا�س وتوزين مدى الربح من
اخل�سارة باملعيار الدويل غري االنتهازي يف العالقات العمانية – االيرانية
– مقابل عالقات الغرب مع دول اخلليج ،ف� ّإن عمان التي حافظت على
حياد �إيجابي وك�سبت كل الأطراف مبا فيها الغرب والواليات املتحدة �إذ
تتمتع �إيران معه بعالقات نديه ..ف�إن �سلطنة عمان هي الكا�سبة وهي التي
جتري املراجعات الآن يف كثري من املواقف يف الإقليم ل�صاحلها
لقد ح�صد ال�سلطان قابو�س ثمار �سيا�ساته الهادئة واملتزنة والإيجابية
وراح يوظفها ل�صالح عمان ول�صالح دول املنطقة ،ومل يعد بعد هذه
النجاحات يعوزه تقدمي املزيد من الدالئل والإ�شارات والأمثلة حتى مع
ا�ستمرار �شغب بع�ض الأط��راف على ه��ذا النهج املو�ضوعي يف �سيا�سة
ال�سلطان وحماولة الهروب من مواجهة ا�ستحقاقاتها الإيجابية �إلى الأمام..
لقد وجدت اململكة العربية ال�سعودية يف النهج العماين �-أخري ًا -ما
ي�ساعدها على ا�ستعادة عالقات متوازنة مع �إيران حتفظ م�صالح البلدين،
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وتوقف االبتزاز الغربي يف العالقات مع دول اخلليج ،وتغليب امل�صالح
الغربية على م�صالح هذه الدول ،وا�ستقرارها الداخلي من خالل ا�ستمرار
توفري ا�سباب العداء لإيران و�صناعة مربراته.
لقد �أحرقت دول اخلليج العربية �أموالها يف الت�سلح ،ودفعت ثمن
خوفها من �إي��ران والتي و�صلت �إلى درجة املر�ض �أو �سلوك الفوبيا حني
هربت �إلى احل�ضن الأمريكي و�سمحت با�ستفحال التبعية للغرب ب�أ�شكال
غلب عليها طابع املزايدة لهذه الدول باجتاه الت�صاق ال�سيا�سة االمريكية
وتلبية طلباتها..وقد ال يكون الوقت مت�أخر ًا كما نبهت عمان جريانها،
وحلفاءها يف جمل�س التعاون اخلليجي ،للتخفيف من هذه اجلرعات القوية
التي تتناولها دول اخلليج من الو�صفة الأمريكية و�ضرورة االنتباه �إلى �أن
موقعها اجلغرايف اجلار لإيران يفر�ض عليها �سيا�سات متزنة ،خا�صة و�أن
ال�سيا�سة الغربية يف اجنداتها ال ت�ضع امل�صالح العربية يف �أولوياتها ،ومثال
ذلك ق�ضية فل�سطني والأزمة ال�سورية املهددة ال�ستقرار املنطقة كلها وحتى
�سيا�سات التعاون االقت�صادي والعلمي والتقني امل�شروطة..
لقد تقدمت عمان يف م�شاريعها وا�ستثماراتها وهي الآن ب�صدد قفزة
عري�ضة ووا�سعة يف ا�ستكمال بنيتها الأ�سا�س وم�شاريعها الكربى وال�ضخمة
حيث يجري ا�ستغالل كل ريال عماين وحيث ت�ستقطب ا�ستثمارات باملليارات
و�سط �أجواء من اال�ستقرار ،وحوافز �إيجابية بد�أت تدركها كثري من الدول
من خمتلف �أنحاء العامل لتوجه ا�ستثماراتها �إلى ال�سلطنة وقد عك�ست
التقارير الدولية ارتفاع ن�سبة ال�شفافية وتقدم �سلطنة عمان يف جماالت
اال�ستثمار ،واالنفاق على امل�شاريع التي مت�س حياة الإن�سان العماين يف
امل�سكن ،والتعليم وال�صحة ،وتعظيم م�شاركته من خالل اقت�صاد اخلدمات
يف بدء االنفتاح وتو�سيع اال�ستثمارات ال�سياحية ،و�إعادة �صياغة الإمكانيات
العمانية التاريخية واجلغرافية والثقافية لت�صب يف �إطار املوارد ومتكني
القوى الب�شرية العمانية من الت�أهل لت�صبح موارد جديدة فاعلة يف بناء
التنمية التي هي و�سيلة وهدف �أي�ض ًا..
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ولأن عمان حري�صة على جمالها احليوي واال�سرتاتيجي يف اجلوار
الإيراين حيث م�ضيق هرمز وحيث الياب�سة الإيرانية والواجهة البحرية
التي ظلت عمان حتر�سها لتحر�س تاريخها وحتمي �شعبها ومقدراتها.
ولذا كان الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية العماين يو�سف بن
علوي (كان وكيل وزارة اخلارجية ) ثاين �شخ�صية على م�ستوى عالٍ تزور
طهران بعد الثورة وذلك العام 1979م� ،إذ مل ي�سبقه �إليها �إ ّال الرئي�س
الراحل عرفات ال��ذي اعطته طهران مبنى �سفارة �إ�سرائيل لريفع عليها
العلم الفل�سطيني� )82(.إن م�صداقية ال�سيا�سة العمانية جعلت �إيران تتفهم
عالقة �سلطنة عمان بالعراق يف زمن احلرب العراقية – الإيرانية .ظلت
على توازنها حتى حني كانت دول املجموعة اخلليجية تغ�ضب من بع�ضها
وت�سحب �سفراءها من قطر وتع ّد تلك امل�س�ألة ثنائية و�أي�ض ًا عابرة ،ومل
ي�ضعف موقفها املبدئي واال�سرتاتيجي حتى حني غزت العراق الكويت
وانق�سم العرب ،ومل يحاول �أحد �أن يطفىء احلريق .يومها نه�ضت عمان
لت�ستقبل وف��ود ًا عراقية وعربية؛ فقد ا�ستقبلت ط��ارق عزيز وال�شاذيل
بن جديد وامللك ح�سني وكل من له عالقة بالأزمة ،بينما الذين كانوا مع
الكويت �أو حتى لي�سوا معها �أغلقوا الأبواب وانتظروا (..)83
وحتى ما يعاب على ال�سلطنة من عالقتها مع �إيران ف�إن ترجمة هذه
العالقة اقت�صادي ًا ت�ضع عمان يف املرتبة الرابعة بني دول اخلليج يف التبادل
التجاري يف حني �أن الذين يلومون عمان و�سيا�ستها يحتلون املراتب الأولى
والثانية وتلك مفارقات ظلت �سلطنة عمان تالحظها يف ال�سيا�سات العربية
و�شعاراتها منذ بدء م�سرية ال�سلطنة اجلديدة يف العام 1970م ،وقد علق على
ذلك ال�سلطان قابو�س �أكرث من مرة حني و�صف كثري ًا من املواقف العربية
بغياب املو�ضوعية وا�ستعمال الكالم وال�شعارات والوعود بدل العمل..
لقد �ساعدت ال�سيا�سة العمانية يف امت�صا�ص �أزمات يف املنطقة وحتى
احلرب العراقية الإيرانية كان مل�سقط دور كبري يف �إخمادها والتو�صل �إلى
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وقف �إطالق النار فيها ،وكان من املفرت�ض كما يقول الوزير امل�س�ؤول عن
ال�ش�ؤون اخلارجية �أن يوقع اتفاق وقف �إط�لاق النار من هذه احلرب يف
م�سقط التي �أقنعت الطرفني بعدم ج��دوى احل��رب التي ا�ستفزت جميع
الأطراف ( .)84و�أن هذه احلرب التي قامت يف اخلليج بني �إيران والعراق
ر�أت فيها عمان خماطر �شديدة على �أمن اخلليج وحتى على ن�سيجه الوطني
واالجتماعي ،و�أن الأعرا�ض ال�سلبية لها مازالت تتفاعل .وماذا �أدركت هذه
ال��دول يف موقفها يف تلك احل��رب ،و�إي��ران االن تتعامل مع العراق كدولة
جوار ب�شكل خمتلف ،كما تتعامل مع دول عديدة �أخرى (..)85
�إذن يف احل�صاد و�أم��ام العالقات العمانية – الإيرانية ف�إن عمان
التي رف�ضت مقاطعة �إيران وعزلها العام 1987م ،ورف�ضت ال�سماح للعراق
با�ستخدام �أرا�ضيها للهجوم على جزر �أبي مو�سى وطنب ال�صغرى والكربى.
وبعد احلرب تو�سطت عمان لإعادة العالقات بني �إيران وال�سعودية
و�إيران واململكة املتحدة وحتى �إيران وم�صر(..)86
ومل ت�ضع عمان ر�أ�سها يف الرمل وت�سلم بالقدر الواقع من ال�سيا�سة
العربية فقد ت�سببت حرب اخلليج الثانية ( )91-90يف توتري العالقات
بني م�سقط وطهران حني تعر�ضت طهران لناقالت النفط التي تعرب
م�ضيق هرمز ون�شرها لل�صواريخ ،وهذا ما دفع عمان �إلى تكثيف وجودها
الع�سكري يف (م�سندم) ولكن الطرفني �أدرك��ا �ضرورة جتاوز ذلك ()87
وهذا ما �أثبت �أن ال�سيا�سة العمانية لي�ست يف اجليب �إزاء �أي طرف ٍ
معتد
�أو ي�شكل خطر ًا على ال�سيادة والأمن يف عمان..
ويف امتداد العالقة العمانية – الإيرانية ومتتينها مثلت عمان امل�صالح
الإيرانية يف العديد من دول العامل نتيجة قطع عالقات تلك الدول ب�إيران
وح�صارها لها ،وفر�ض احل�صار االقت�صادي عليها ..فمثلت �إي��ران يف
بريطانيا وكندا وحتى مع توتر املنطقة واخلالف النووي الإيراين الغربي
ظلت �إيران تعمل على �ضرورة �أن يكون احلوار ولي�س ال�صدام هو اخليار
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ويف حوار العام ( 2012م ) جاء �صوت ال�سلطان قابو�س وا�ضح ًا ليق�شع كل
غ�شاوة ويف�ضح « كل تربير لإطالة الأزمة وزيادة تعكري مياهها حني �أكد «
�أن على �إيران والواليات املتحدة �أن يجل�سا مع ًا ويتحدثا « (..)88
لقد كرث احلديث عن الدور العماين يف التو�صل �إلى االتفاق املربم بني
�إيران والغرب ،الذي جنب املنطقة حربا كانت على و�شك االنفجار ،ح�سب
ت�صريحات العديد من املراقبني ،وجند �أن العالقات العمانية الإيرانية
لي�ست وليدة اللحظة ،بل ا�ستمرت منذ �أيام ال�شاه ومل تت�أثر مبجيء الثورة
الإ�سالمية �إلى احلكم �سنة 1979م ( ،)89ون�ستطيع �أن نقول� ،إن هذه العالقات
قد تعر�ضت لالختبار الأول حني دعمت دول اخلليج العراق يف حربها �ضد
�إيران ،بينما احتفظت م�سقط بعالقاتها مع طهران ،التي ت�أ�س�ست يف عهد
ال�شاه و�أثمرت عن ك�سب املعركة ل�صالح جي�ش ال�سلطان �ضد ثوار اجلبهة
ال�شعبية لتحرير عمان واخلليج يف حرب ظفار (1975 -1965م) (،)90
وكان ال�سلطان قابو�س زار �إيران يف �أكتوبر 1971م ،للم�شاركة يف منا�سبة
مرور � 2500سنة على عر�ش الطا�ؤو�س يف بالد فار�س ،وهناك طلب من ال�شاه
حممد ر�ضا بهلوي م�ساندته ( ،)91وابدى الأخري ا�ستعداده للتدخل ،وحتقيق
ب�ضع غايات منها م�ساعدة الغرب يف حربه الباردة �ضد املع�سكر ال�شرقي،
وت�أمني م�ضيق هرمز املمر اال�سرتاتيجي ل�صادرات النفط يف العامل من
ا�ستيالء احلركة الثورية الراديكالية التي رفعت �شعار حترير اخلليج العربي،
والتي يدعمها اليمن اجلنوبي واالحتاد ال�سوفيتي وال�صني� ،إذ كانت اجلبهة
حققت انت�صارات ومكا�سب ع�سكرية يف �أر�ض املعركة� ،أما غاية ال�شاه الثالثة
فهي ملء الفراغ يف املنطقة بعد االن�سحاب الربيطاين من اخلليج..
وللتوقيع على االتفاقية فقد بعث ال�سلطان قابو�س ممثله ثويني بن
�شهاب على ر�أ�س وفد ر�سمي لزيارة �إيران يف يوليو 1972م ،ولتوقيع على
اتفاقية التدخل الع�سكري الإي��راين عند الطلب ،ويف نوفمرب 1973م،
و�صلت اول طالئع القوات االيرانية الى ظفار والتي بلغ تعدادها 3000
مقاتل ،الذين و�إن ك�سبوا املعركة ل�صالح القوات احلكومية� ،إال �أنه قتل
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منهم �ألف مقاتل ،خا�صة يف املنطقة الغربية من ظفار واملتاخمة للحدود
اليمنية ،التي كانت ت�شكل القوات اخللفية للثوار(.)92
مل تت�أثر العالقات العمانية الإيرانية بعد و�صول الثورة الإ�سالمية
�إلى احلكم يف �إيران ،على عك�س العديد من العالقات الإيرانية مع الدول
العربية واخلليجية منها على وجه التحديد� ،إذ ا�ستمرت حتى يف �أوج
احل��رب الإيرانية العراقية ،والتي كانت االنظمة اخلليجية طرفا فيها
عرب الت�سليح املبا�شر للجي�ش العراقي ،وكانت ال�سلطنة �أعلنت يف �أكرث
من منا�سبة حر�صها على خلق عالقات ح�سن جوار مع ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة يف املنطقة ،وعدم التدخل يف �ش�ؤون الآخرين وكذلك عدم قبول
تدخل الآخرين يف �ش�ؤون ال�سلطنة (.)93
وحني �ضيق اخلناق على طهران ب�سبب برناجمها النووي ودعمها
ملحور املقاومة يف لبنان وفل�سطني ،كانت م�سقط تقوم بدور الو�سيط بني
�إيران والغرب ،وقد تكللت هذه العالقات بالإفراج عن الدبلوما�سي الإيراين
ن�صرت اهلل طاجيك يف دي�سمرب 2012م ،املتحفظ عليه يف لندن منذ
2006م ،كما �أ�سهمت م�سقط يف الإف��راج عن ال�صحفية الأمريكية �سارة
�شورد يف �سبتمرب 2010م ،والتي اعتقلت مع زميلني لها �أُفرج عنهما بو�ساطة
عمانية �أي�ض ًا يف �سبتمرب 2011م ،هما �شني بوير و جو�ش فاتال ،كانا يف
رحلة يف اقليم كرد�ستان العراق واجتازا احلدود االيرانية يف العام 2009م،
ح�سبما تقول امل�صادر ال�صحفية� ،أ�ضف �إلى ذلك فقد رعت �سلطنة عمان
امل�صالح الإيرانية يف كل من بريطانيا وكندا (.)94
والثابت �أن العالقات بني عمان و�إيران ،وال�سيما يف ال�سنوات الأخرية
ظلت عموم ًا قوية وبعيدة عن التوترات التي �شهدتها وت�شهدها العالقات
اخلليجية الإيرانية فالدبلوما�سية العمانية تنظر �إلى �إيران بو�صفها دولة
�ساعدتها ع�سكري ًا �أثناء حرب ظفار وت�شاركها جزء ًا كبري ًا من روافدها
الثقافية واحل�ضارية �إلى جانب روابط امل�صاهرة التاريخية على جانبي
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م�ضيق هرمز ،كما تتقابل ال�شواطئ العمانية والإيرانية على جانبي خليج
عمان ،وت�شرتك الدولتان يف �أن ك ًال منهما قوة بحرية �إ�ضافة الرتباطهما
بعدد من امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة.
واملتابع مل�سار العالقات بني البلدين يف ال�سنوات ال�ست الأخ�يرة
يالحظ �أنها تت�سم بدرجة عالية من الديناميكية والن�شاط ،وهو �أمر
يعك�سه وبو�ضوح حجم الزيارات املتبادلة بني القيادات وكبار امل�سئولني
التنفيذيني والت�شريعيني يف البلدين ،كما يعك�سه ما �أبرم من اتفاقيات
ومذكرات تفاهم غطت العديد من املجاالت الأمنية واالقت�صادية و�أي�ض ًا
الدفاعية(..)95
فلو نظرنا للزيارات املتبادلة يف الفرتة املذكورة ف�سنالحظ �أنها كانت
�أكرث كثافة من اجلانب العماين �إلى طهران مقارنة بالزيارات من اجلانب
الإيراين �إلى م�سقط ؛ �إذ �شهدت من اجلانب العماين زيارتني لل�سلطان
(قابو�س بن �سعيد) االولى يف 2009/8/5م ( وكانت الزيارة الأولى له
�إلى �إيران منذ قيام الثورة الإيرانية العام 1979م ) ،والثانية هي التي
نحن ب�صددها وكانت يف 2013/8/25م (�إذ كان �أول رئي�س دولة يزور
طهران بعد تن�صيب (ح�سن روحاين ) رئي�س ًا،
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�أما بالن�سبة لالتفاقيات التي تربط بني البلدين فهناك اتفاق تعاون
وتن�سيق �أمني ،واتفاق لتجنب االزدواج ال�ضريبي وقعا خالل زيارة ال�سلطان
قابو�س الأولى لطهران ،وقبلها كان هناك اتفاق لتطوير حقل غاز ( كي�شي)
امل�شرتك ( الذي يحتوي  48تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز والذي
و ّقع يف  2008/4/22م).
�أي�ضا هناك اتفاق لتعزيز التعاون الثنائي يف جمال الدفاع وقع العام
2010م ،كما وافق الربملان الإي��راين يف العام نف�سه على م�شروع قانون
ي�سمح لإيران بتطبيق اتفاقية تعاون وتن�سيق �أمني مع عمان.
هذا غري ما يربط البلدين من عالقات جتارية قوية ؛ �إذ تع ّد عمان
ال�شريك التجاري الثاين خليجيا مع �إي��ران بعد الإم��ارات (مع العلم �أن
�إجمايل حجم التبادل التجاري بني دول اخلليج و�إيران و�صل �إلى  30مليار
دوالر عام 2012م).
و�إذا كان ما �سبق من زيارات واتفاقات �أمنية واقت�صادية ودفاعية
وحجم للتبادل التجاري ي�ؤ�شر لقوة العالقات بني عمان و�إي��ران ،ف�إن
زيارة ال�سلطان قابو�س الأخرية لطهران والتي بد�أت يف 2013/8/25م
وا�ستمرت ملدة ثالثة �أيام تبقى لها اهمية خا�صة بالنظر �إلى توقيتها ،وما
ميكن �أن تكون حملته من دالالت ور�سائل �سواء موجهة �إلى �إيران �أو موجهة
من �إيران �إلى �أطراف يعنيها ال�ش�أن الإقليمي ،وال�سيما الغرب والواليات
املتحدة (.)97
فبالن�سبة لأهمية التوقيت ،ف�إنها جاءت من ناحية بعد �أ�سابيع قليلة من
انتخاب ( ح�سن روحاين) رئي�س ًا لإيران ،ومن ثم فالزيارة فر�صة منا�سبة
للتعرف �إلى توجهات القيادة االيرانية اجلديدة فيما يتعلق بالعالقات
االيرانية العمانية ،وكذا حيال جممل الق�ضايا التي تهم البلدين ،وال�سيما
ق�ضايا الأمن االقليمي (.)98
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وت�أتي زيارة ال�سلطان قابو�س – �أي�ض ًا  -يف وقت ت�شهد فيه العالقات
اخلليجية الإيرانية حالة من التوتر� .أي�ضا جتيء من ناحية ثالثة يف خ�ضم
الكثري من التطورات ،والأح��داث التي فر�ضت نف�سها على املنطقة ككل
وخا�صة ما يرتبط بثورات الربيع العربي .ومن ناحية رابعة ف�إنها ت�أتي يف
وقت يتزايد فيه احلديث عن قرب قيام الواليات املتحدة بتوجيه �ضربة
ع�سكرية �إلى �سوريا املعروفة ب�أنها احلليف الرئي�س لإيران يف املنطقة ،مبا
�سيرتتب على ذلك من تداعيات �سلبية على املنطقة برمتها (.)99
ومن ناحية خام�سة ف�إنها تتزامن مع حماوالت �إ�سرائيل اال�ستفراد
بال�شعب الفل�سطيني وبذر الفنت وتعزيز االحتقان الطائفي بني �شعوب
املنطقة)100(..
والالفت �أن �أغلب ما مت تداوله عن الزيارة واللقاءات التي عقدها
ال�سلطان قابو�س مع القيادات الإيرانية ي�ؤكد �أنها ركزت على بحث تعزيز
العالقات الثنائية التاريخية �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا وجتاري ًا ،و�أنها
�شهدت تبادل وجهات النظر حول العديد من الق�ضايا الإقليمية والدولية
امل�شرتكة (.)101
فبالن�سبة للعالقات الثنائية ت�ؤكد الزيارة حر�ص عمان رغم توتر
العالقات اخلليجية – الإيرانية على االحتفاظ ب�إيران كحليف �سيا�سي
واقت�صادي وه��ي ت�سعى لال�ستفادة م��ن التغيري يف القيادة الإيرانية
لالنطالق بهذه العالقات نحو �آفاق جديدة تخدم م�صالح البلدين (.)102
ام ��ا بالن�سب ��ة للعالقات اخلليجي ��ة – الإيرانية ،فال �ش ��ك �أن الزيارة
كانت فر�صة لتو�ضيح املخاوف اخلليجية من ال�سيا�سة الإيرانية يف املنطقة،
ورمب ��ا تبحث عن بداية جديدة لعالقاته ��ا مع جريانها اخلليجيني ،والذين
ال ميانع ��ون بدوره ��م �شريطة ب ��روز تغيري �إيجاب ��ي يف ال�سيا�س ��ة الإيرانية
باملنطقة (.)103
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�أما بالن�سبة للعالقات بني �إيران والغرب ،وحتديد ًا الواليات املتحدة،
فتذكر حتليالت �أن القمة ال ُعمانية – الإيرانية كانت فر�صة لقيام عمان بدور
الو�ساطة بني طهران ووا�شنطن تلك الو�ساطة التي تعر�ضت لق�ضيتني مت�سان
هذه العالقات ،الأولى  :مرتبطة بالعقوبات الغربية على طهران على خلفية
�أزمة برناجمها النووي ؛ �إذ ذكرت �صحيفة لو�س �أجنلو�س تاميز الأمريكية يف
تقرير لـ ( بول ري�شرت ) يوم 2013/8/31م ،ونق ًال عن �صحيفة (خرا�سان)
الإيرانية اليومية �أن ال�سلطان قابو�س تقدم مبقرتح �أمريكي يت�ضمن �إمكانية
�إع��ادة �إي��ران �إلى النظام الدويل لتحويل الأم��وال يف حال موافقتها خف�ض
الأن�شطة املتعلقة بتخ�صيب اليورانيوم؛ �إذ توقف دخ��ول �إي��ران يف نظام
(�سويفت) نتيجة للعقوبات التي فر�ضت عليها ؛ ما �أدى �إلى حرمانها من
احل�صول على ماليني الدوالرات املودعة يف بنوك اخلارج (.)104
�أما الق�ضية الثانية  :فمرتبطة بالأزمة ال�سورية ،والر�سالة هذه املرة
موجهة من طهران �إلى وا�شنطن ،مع احلديث عن �ضربة ع�سكرية و�شيكة
�ضد �سوريا �أرادت القيادة الإيرانية �أن تو�ضح للرئي�س الأمريكي ( �أوباما )
عن طريق الو�سيط العماين ب�أن عليه �أن يدرك هو وحلفا�ؤه �أن دم�شق خط
�أحمر بالن�سبة لطهران(.)105
وهكذا يبدو �أن زيارة ال�سلطان قابو�س الأخرية لإيران جاءت لتحمل
ب�ضع دالالت (:)106
الداللة الأولى � :أن ُعمان تدرك حجم وثقل �إيران الإقليمي ،وبالتايل
ت��رى �أن��ه من اخل�ط��ورة جتاهلها ،بل ميكن التعاي�ش واحل��وار معها مبا
يحقق امل�صالح العمانية واخلليجية عموما ،ولذلك كانت حري�صة على
عدم ا�ستعدائها بدليل رف�ضها مبرحلة من املراحل االن�ضمام الى املظلة
الدفاعية الأمريكية �ضد �إيران ،ف�ض ًال عن �إبرامها العديد من االتفاقات
الأمنية واالقت�صادية والدفاعية مع طهران كما �سبقت اال�شارة.

247

سلطنة وسلطان

الثانية � :أن ال�سلطنة حت��اول توظيف �سيا�ستها املعتدلة واملقبولة
�إقليمي ًا ،وكذلك عالقاتها القوية مع �إيران والغرب ،يف القيام بدور ن�شط
بالو�ساطة بني اجلانبني ،ومبا ي�سهم يف حتقيق اال�ستقرار االقليمي.
الثالثة والأخرية � :أن حر�ص عمان على اتباع �سيا�سة خارجية اكرث
ا�ستقالال ال يعني ان تكون هذه اال�ستقاللية على ح�ساب ثوابت ال�سيا�سة
اخلارجية اخلليجية امل�شرتكة ،بل �إنها تتكامل وال تتعار�ض.
تر�سخت
واذا ما عدنا �إلى خلفيات العالقة العمانية الإيرانية فقد ّ
عندما زار ال�سلطان �إيران يف �أكتوبر  /ت�شرين الأول من العام 1971م،
و�شارك ال�شاه حممد ر�ضا بهلوي االحتفاالت مبنا�سبة مرور �ألفني وخم�سمئة
عام على قيام امللكية .طلب حينها جاللة ال�سلطان من �شاه �إيران امل�ساعدة
لل�سيطرة على امل�سلحني يف حمافظة ظفار
طيلة الفرتة التي م ّرت على منطقة اخلليج حافظت �سلطنة ُعمان
على عالقاتها اخلارجية املتعددة ومن �ضمنها العالقة مع ايران حتى بعد
انت�صار الثورة اال�سالمية .كان جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد دور
كبري يف جعل م�سقط حمطة انطالق عالقات هادئة وم�ستقرة مع اجلميع،
ومالذا لل�صداقات (.)107
خالل احلرب العراقية الإيرانية ظلت العالقة بني البلدين قائمة حتى
يف �أحلك �أيام احلرب .زار وزير اخلارجية العماين طهران يف العام 1987م،
ووقع �أول م�سودة تفاهم للتعاون يف املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي .ثم زار
وزير اخلارجية الإيراين م�سقط �أي�ضا(.)108
يف اجلغرافيا يتجاور البلدان ح��ول م�ضيق هرمز .و�إذا ما عرف
�أن هذا امل�ضيق متر من خالله �أربعون يف املئة من احتياجات العامل من
النفط ،ف�إن مو�ضوع اجلغرافيا يتحول �إلى معادلة من اجلغراقت�صادية
ومفاعيل حقيقية من اجليوبوليتك.
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�أ��ض��ف �إل��ى ذل��ك ف��ان البلدين يكونان معنيني �أك�ثر م��ن غريهما
بالرغبات الرو�سية ( اال�سرتاتيجية ) يف الو�صول �إلى املياه الدافئة عرب
ك ّوة اخلليج .كما �أنهما ت�صبحان معنيتني �-أي�ضا -حني ين�شب ّاي نزاع
�إقليمي قد حتاول فيه تل �أبيب نقل جزء من قوتها الع�سكرية �إلى منطقة
بحر العرب واملحيط الهندي طمعا يف ا�ستيعاب � ّأي �ضربة ع�سكرية �إيرانية
م�ضادة (.)109
هذا الرتابط الأمني بني �إيران وعمان و ّلد ترابطا �أمنيا طبيعيا مع
عموم الإقليم ؛ بكون عمان ركنا �أ�سا�س ًا بداخله .ولأن نظرية الأمن القائمة
على القوة املادية ال�صرفة قد خفتت ل�صالح الأم��ن العري�ض واملتعدد
القائم على التبادل التجاري والثقايف ،فان العالقات �ضمن هذا الإطار
تكون �أكرث تبادلية وديناميكية.
وقد منذجت العالقات العمانية الإيرانية ذلك بطريقة الفتة .فقد
عقدت اللجنة االقت�صادية امل�شاركة �أولى جل�ساتها يف م�سقط يف العام
1989م ؛ ما و�سع من عملية التبادل التجاري بني البلدين (.)110
ثم تطورت العالقة حينما و ّقعت اتفاقية ت�شجيع وحماية اال�ستثمار
املتبادل يف العام 2002م .واتفاقية التجارة يف العام 2003م .وكان قبل
عام من ذلك قد ت�ضاعف حجم التبادل التجاري بني البلدين الى 5.5
�أ�ضعاف عن منت�صف الت�سعينيات (.)111
وباتت �إي��ران حتتل املرتبة الثانية بعد دول��ة الإم��ارات يف ا�سترياد
ال�صادرات العمانية .وقد �شكلت ال�صادرات العمانية  90يف املئة من �أ�صل
التبادل التجاري بني البلدين يف �أحد املنعطفات القريبة(.)112
وق��د وق��ع البلدان وثيقة لال�ستثمار امل�شرتك لتطوير حقول الغاز
الإيرانية بحجم �سبعة مليارات دوالر وب�سقف �أعلى ي�صل �إلى اثني ع�شر
مليار دوالر
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وخالل الزيارة التاريخية الأخرية جلاللة ال�سلطان مت التوقيع على
عقد اتفاق ( منا�صفة) بني اجلانبني لبناء جممع هرمز للبرتوكيمياويات
النتاج مليون طن من اليوريا و � 650ألف طن من الأمونياك �سنويا ح�سب
�إفادة وزير النفط الإيراين غالم ح�سني نوذري (.)113
لقد تطورت العالقات بني البلدين �إل��ى احل��د ال��ذي ان�سحب على
م�سارات �أخرى خارجة عن ال�سيا�سة واالقت�صاد.
فقد �أ�س�ست طهران كر�سيا للفقه الإبا�ضي يف جامعة الإمام اخلميني
الدولية .وبات املفتي العام ل�سلطنة عمان ع�ضوا يف املجمع الأعلى للتقريب
بني املذاهب الإ�سالمية .كما �أ�صبح هناك تعاون يف جمال املكتبات والراديو
والتلفزيون وال�صحف.
ان الزيارة التي قام بها جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �إلى �إيران
ت�شكل منعطفا خليجيا هام ًا يف م�سرية العالقات االيرانية اخلليجية.
وخ�صو�صا �أن رمزية ال�سلطان ومكانته االقليمية والدولية �أعطت امتيازا
ا�ضافيا للزيارة ،وهو بحد ذاته حتفيز النطالق �آفاقٍ جديدة يف عالقة دول
اخلليج بايران (.)114
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الن�صب من مدينة طهران
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الرئي�س الرتكي  ..طيب رجب اوردغان

العالقة العمانية – التركية
العالقات العمانية – الرتكية قدمية اجل��ذور ،فحني كانت الدولة
العثمانية �أخذت تلك العالقات ذروتها يف التعاون بني الإمام �أحمد بن
�سعيد الذي ا�ستعان بالدولة العثمانية لدفع العدوان الفار�سي عن عمان
بعد �أن كان �سابقه الإمام �سيف بن �سلطان اليعربي ،فقد ا�ستعان بالفر�س
الذين �أحكموا قب�ضتهم على عمان ،ومع و�صول الإمام �أحمد بن �سعيد
للحكم العام 1744م ،عمل على حترير عمان وو�ضع حد ًا لأطماع حاكم
فار�س القوي �آنذاك (نادر �شاه) وقد ا�ستعان بالدولة العثمانية التي كانت
تخو�ض حروبها �ضد ال�صفويني يف فار�س ،ومع الزمن ازدادت قوة عمان
وخا�صة البحرية فرف�ضت دفع اجلزية للفر�س ،ووجد الإم��ام �أحمد �أن
الفر�صة منا�سبة ملزيد من اال�ستقالل ،وبد�أت موانىء عمان تقوى و�أي�ضا
ميناء الب�صرة و�أدى ذلك الى �ضعف املوانىء الفار�سية وملا كانت الدولة
العثمانية متر بظروف �صعبة نتاج حروبها مع رو�سيا القي�صرية وتراجعها
يف معاهدة «كوجك كينارجه» وقيام حركات ا�ستقاللية �ضدها يف بالد
ال�شام فقد بحثت عن ا�صدقاء ليدافعوا عن الب�صرة �ضد فار�س ،ولذا
التفتت �إلى الإمام �أحمد؛ ليملأ الفراغ يف مياه اخلليج العام 1765م ،وقد
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نا�صر القوة العثمانية و�ساندها يف حماية ميناء الب�صرة .وحني جرى
مهاجمة القبائل العربية لل�سفن العمانية �سارعت الدولة العثمانية �إلى
معاقبة املهاجمني ،وملا ر�أت فار�س ذلك ا�ستعدت لتوجيه �ضربة للبحرية
العمانية العام 1774م ،م�ستعينة بالعثمانيني ،ولكن الدولة العثمانية
رف�ضت خذالن عمان وتعززت العالقات وجرى �إر�سال �إ�شارة �إلى كرمي
خان حاكم فار�س ،ب�أن �أي خطر يتعر�ض له �أحد الطرفني ف�إن الطرف
الآخر �سيقف معه؛ وهذا ما ا�ستفز الفر�س الذين حولوا توجههم ل�ضرب
العثمانيني يف الب�صرة والعراق بدل �ضرب عمان وهنا ا�ستنجد والى بغداد
بالإمام �أحمد مل�ساعدة وايل الب�صرة املُحا�صر �سنة 1775م ،فا�ستجاب
و�أر�سل حملة بقيادة ابنه «هالل» وعندها �صرف ال�سلطان العثماين مكاف�أة
�سنوية للإمام �أحمد تقديرا لدوره يف منع �سقوط الب�صرة بيد الفر�س ،وقد
ا�ستمرت املرا�سالت بني الإمام �أحمد وال�سلطان العثماين (.)49
وتقدير ًا له كان ال�سلطان ي�ضع الإمام يف �صورة ما يحدث يف الب�صرة،
وحتى عندما �أراد ال�سلطان عقد �صلح مع الفر�س �أخ�بر الإم��ام �أحمد
وو�ضعه يف حالة الو�ضع ؛ ما يدلل على عمق العالقات بني الدولتني العمانية
والعثمانية (.)50
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سلطنة وسلطان

ُكن ل�سلطنة عمان التقدير ل�سيا�ساتها
لقد ظلت تركيا يف كل عهودها ت ّ
املتوازنة ،وغري املنحازة وقدرتها على التعامل مع كل الأطراف فهي تتعامل
مع تركيا ومع �إيران ،ت�ستقبل الرئي�س الرتكي عبداهلل غول بحفاوة كبرية
كما ت�ستقبل الرئي�س االيراين ح�سن روحاين بنف�س احلفاوة �أي�ضا؛ ولذا
كان ميكن قراءة زيارة غول �إلى م�سقط وكذلك زيارة وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية العماين معايل يو�سف بن علوي �إلى ا�سطنبول ومن قبلها زيارة
وزير اخلارجية الرتكي �إلى م�سقط يف �إطار تعزيز العالقات ودفعها قدما
�إلى االمام.
وقد �أثمرت هذه الزيارات يف تدعيم التبادل الأكادميي والبحثي،
وتبادل الوفود يف املجاالت العلمية والتكنولوجية والإدارية بني م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف البلدين وكذلك التعاون يف جمال الن�شر والكتب اجلامعية
والن�شرات العلمية ؛ ما جعل العالقات قابلة للتطور �أكرث.
وت�أتي زي��ارة الوزير بن علوي �إل��ى �أ�سطنبول ال��ذي ا�ستقبله رئي�س
الوزراء الرتكي طيب رجب �أوردغان بعد ا�ستقبال وزير اخلارجية �أحمد
داوود �أوج�ل��و؛ لت�ؤكد « �أن م�سقط حتر�ص على تقوية العالقات يف كل
املجاالت و�أن الظروف الإقليمية والدولية تتطلب ت�شاورا وتن�سيقا متوا�صال
بني بلدينا وقال � »:إن ال�سلطنة تدعم م�ساعي تركيا الرت�شيح للع�ضوية غري
الدائمة لها يف جمل�س الأمن يف عامي 2016-2015م(.)51
والرا�صد لهذه العالقات يف البعد االقت�صادي يلم�س �أرقاما ترتفع
وتظهر هذا التطور فقد كان حجم املبادالت التجارية يف العام 2004
حوايل  30مليون دوالر ،بينما بلغ هذا الرقم يف 2007م حوايل( )226
مليون دوالر ويف العام 2009م ،بلغ  122مليون دوالر ( ب�سبب الأزم��ة
االقت�صادية العاملية ) التي �أثرت �سلب ًا ولكن هذه الأرق��ام عادت تنطلق
بعد زي��ارة رئي�س ال��وزراء الرتكي غول �إلى م�سقط وزي��ارات العديد من
الوفود االقت�صادية ورجال الأعمال ،وت�شكيل عديد من اللجان فقد نوعت
ال�شراكة بني ال�شركات العمانية والرتكية – امل�صادر والب�ضائع التجارية
وت�سويقها ت�سويقا م�شرتكا وقد و�صف وزير الداخلية الرتكي ب�شري اتابوي
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�أ�شكال التعاون� « :إننا ال نريد بالعالقات االقت�صادية والتجارية فقط بل
اال�ستثمارات امل�شرتكة والتعاون بني البلدين يف املجال امل�صريف ،ويجب
ت�شجيع رجال الأعمال من كال اجلانبني للدخول يف اال�ستثمارات امل�شرتكة.
ويف ال�سياق نف�سه كان ت�صريح وزير اخلارجية الرتكي �أحمد داوود
�أوغلو وهو ي�ستقبل معايل يو�سف بن علوي وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
« �إن اجل��ان�ب�ين ي�ه��دف��ان �إل��ى رف��ع حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بينهما من
(  ) 500مليون دوالر �إلى مليار دوالر ،و�أنهما ميلكان الإرادة ال�سيا�سية
لتطوير العالقات الثنائية يف جمايل ال�صناعات الدفاعية والثقافة وتكثيف
العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية ( ،)52وتركيا كما ق��ال �أوغلو « تويل
�أهمية خا�صة ملنطقة اخلليج « ..وقد وقفت عمان �إلى جانب تركيا من �أجل
تطوير عالقاتها مع جمل�س التعاون اخلليجي ،وميتلك البلدان مقاربات
مت�شابهة ب�ش�أن كثري من املوا�ضيع وتعزيز ا�ستخدام الطرق ال�سلمية وجهود
الو�ساطة»(.)53
وكانت زي��ارة وزي��ر اخلارجية الرتكي من قبل ج��اءت يف الذكرى
الأربعني للعالقات العمانية الرتكية ،و�أ�شار فيها �إلى �أهمية امل�شروع الذي
تتواله �شركات تركية يف جمال البنية التحتية ب�سلطنة عمان وتبلغ قيمته
 5.5مليار دوالر (.)54
وقد نوه الوزير الرتكي مبوقف ال�سلطنة جتاه جمهورية �شمال قرب�ص الرتكية
التي لديها مكتب يف �سلطنة عمان ،وكان وفد جتاري عماين زار جمهورية �شمال
قرب�ص ووقع اتفاقية م�شرتكة يف جمايل التعليم وال�سياحة()55
وكانت �سطنة عمان وتركيا و ّقعتا اتفاقية للتعاون اجلمركي كما �أن
منتدى الأعمال العماين الرتكي طرح العديد من الفر�ص اال�ستثمارية.
يف جم ��االت امل �ع��ادالت وال �ت��دري��ب ون�ق��ل التكنولوجيا وت�سهيل حركة
امل�ستثمرين(.)56
وعلى م�ستوى الدفاع فقد قام قائد البحرية الرتكية بزيارة ال�سلطنة
يف زيارة هامة اطلع فيها على كثري من التطورات وقام بزيارة �إلى متحف
قوات ال�سلطان امل�سلحة (.)57
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ال�سلطان ي�ستقبل يف ق�صره ملكة بريطانيا

العالقات العمانية – البريطانية
جذور العالقات العمانية مع بريطانيا قدمية ،وهي اال�سبق يف املنطقة
اذ بد�أت يف (  )1624ووقع االت�صال االول العام  1645زمن االمام نا�صر
بن مر�شد حيث وقعت معه اتفاقية ع��ام  1646ويف عهد خلفه االم��ام
�سلطان بن �سيف اق�ترح عليه االجنليز القيام بعمل م�شرتك �ضد بالد
فار�س وتعاون ع�سكري ولكن ذلك مل ينجح .ويف عهد االم��ام احمد بن
�سعيد م�ؤ�س�س دولة البو�سعيد بد�أت العالقات ترتاجع نتيجة دعم االجنليز
للفر�س اثناء غزو عمان وكذلك لالنف�صاليني يف مومبا�سا عندما حاولوا
االنف�صال عن عمان ول��ذا بقي االم��ام احمد على احلياد حفاظا على
ا�ستقالل عمان ورف�ض الدخول يف مفاو�ضات مع االجنليز ،وكذلك رف�ض
ال�سماح الجنلرتا ببناء م�صنع لها يف م�سقط ،وبعد ذلك وعلى اثر احلملة
الفرن�سية على م�صر  1798كتب نابليون لل�سلطان احمد يدعوه للتحالف
مع فرن�سا ملواجهة بريطانيا وقد ا�ستفز ذلك بريطانيا التي عر�ضت توقيع
اتفاقية مع ال�سلطان احمد ويف العام  1800وقعت معاهدة اخرى وبعد ذلك
ويف عهد ال�سيد �سعيد بن �سلطان تعززت العالقات بني اجلانبني وعقدت
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معاهدة جديدة العام  1839ن�صت على تنظيم التجارة بني البلدين وكانت
ت�ستهدف الوقوف يف وجه الفر�س مب�ساعدة بريطانية ولعل كتاب روبرت
الي�ستون و�ستيورات النغ وا�سمة « ثابتة مدى الدهر « وهو يتحدث عن
العالقات بني بريطانيا وعمان منذ العام  1650اف�ضل ما ي�ضيء العالقات
بت�سل�سل بني البلدين رغم انه يروي العالقة من وجهة نظر بريطانية ..
لقد اقت�صرت العالقات مع عمان -طوال ذلك الوقت -على املنطقة
ال�ساحلية ومل يغامر الربيطانيون يف الدخول ال��ى العمق العماين ويف
فرتة ما بعد معاهدة  1839بد�أ الرحالة والوافدون الربيطانيون يدونون
مالحظاتهم وانطباعاتهم عن عمان يف تلك الفرتة املبكرة وخا�صة ما جاء
يف كتاب جيه ايه اوفنختون ( رحلة الى �صحار ) وفيه �شهادات نادرة اذ
كانت �صحار مبثابة عا�صمة يف تلك الفرتة وهو يقول عن العمانيني « ه�ؤالء
العرب لطيفون يف ديارهم وح�ضاريون جدا يف تعاملهم مع الغرباء وغري
عنيفني لكنهم متم�سكون مببادئهم وفخورون بديانتهم ويف الوقت ذاته ال
يفر�ضونها على احد « وما رواه امل�ؤلف ومن ج��اءوا من بعده والى اليوم
�صحيح كما ي�صف كاتب اخر من تلك احلقبة ال�ضيافة العمانية واللبان
الذي يو�ضع فوق اجلمر والعود الذي يحرق لتعطري اجواء الغرف اثناء
لقاءات ال�ضيوف ..
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كما ي�صف امل�ؤلف ات�ساع ال�سيطرة العمانية يف اجلزيرة العربية
لت�شمل مناطق وا�سعة ونائية وعلى �سبيل املثال يقول ،انه يف العام 1792
امر االم��ام �سلطان بن احمد ب�ضم مدينة ج��وادر و�ضواحيها يف جنوب
باك�ستان الى عمان وقد ظلت خا�ضعة حتى العام  1958ويتحدث امل�ؤلف
عن ال�صراعات الداخلية التي مل ت�ستقر اال يف زمن ال بو �سعيد الذين
اخذوا زمام املبادرة ويف كتاب « رحالت يف ا�سيا وافريقيا « ال�صادر يف
لندن العام  1808كتب الرحالة الربيطاين ابرهام بار�سونز الذي زار
م�سقط « حاليا توجد كميات هائلة من الب�ضائع يف هذه املدينة ونظرا
لعدم وجود خمزن الحتوائها حتى ولو ن�صفها فهي مكد�سة يف الطرقات
وملقاة مك�شوفة يف الليل والنهار من دون حار�س او رقابة ومع ذلك مل
يحدث ولو ملرة واحدة ان تعر�ضت هذه الب�ضائع لل�سرقة او ان �سحبت منها
حتى ولو قطعة �صغرية  ..وقد جرى عام  2000االحتفال مبرور  200عام
على معاهدة العام  1800حيث كان و�صل اول معتمد بريطاين الى م�سقط
وهو الطبيب اجلراح ار�شيبالدبوغل ويروي امل�ؤلف كيف وطد االمام �سعيد
بن �سلطان حكمه وح�سن من مو�ضع عمان االقت�صادي على نحو دفعه
لل�سيطرة باجتاه ال�ساحل ال�شرقي للقارة االفريقية  ..وعزز العمانيون
ا�سطول �سفنهم لي�صبح قوة جمربة عظمى �سيطرت على حركة النقل يف
املحيط الهندي من ال�شرق للغرب ويف تلك الفرتة ونتاج االح�سا�س بالثقة
الكبرية لقب االمام بال�سلطان بدل االمام العام  1827ويف العام 1845
جددت املعاهدة وبعد وفاة ال�سلطان �سعيد عام  1856انق�سمت عمان الى
كيانني االول يف عمان وعا�صمته م�سقط والثاين يف افريقيا وعا�صمته
زجنبار وقد تولى ابنه الثالث ثويني حكم م�سقط واخوه ماجد احلكم يف
زجنبار ورغم الرتاجع نتاج للو�ضع االقت�صادي يف فرتة ما قبل عام 1920
يف عمان االن عمان حافظت على التعامل بندية مع بريطانيا بعد هذا
التاريخ واخذت اهمية عمان تزداد بعد احلرب العاملية االولى وزاد هذا
االهتمام باكت�شاف النفط العام  1932حيث وقعت اول اتفاقية نفطية مع
ال�سلطان �سعيد بن تيمور ومل يثمر التنقيب اال بعد ع�شرين �سنة  ..وبعد
ذلك �شعر ال�سلطان �سعيد بالقوة وبدا جولة خارجية زار فيها العديد من
الدول يف العامل ووقع اتفاقيات م�شرتكة ..
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ويف العام  1948ا�س�ست عمان �شركة عمان لتطوير النفط وبعدها
انتقلت العالقات بني بريطانيا الى م�ستويات اعلى واخذت طابع الندية
واالح�ترام املتبادل وقد تر�سخ ا�ستقالل عمان من خالل نه�ضتها التي
قادها ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور العام  1970ليتوالى تطور عمان
وتاخذ ال�سلطنة مكانتها املرموقة على امل�ستوى االقليمي والعربي وت�صبح
نقطة ارتكاز هامة يف �سالم وامن املنطقة ..
ويف العالقات املعا�صرة القائمة بني ال�سلطنة واململكة املتحدة ميكن
ا�ضاءة هذه امل�ساحات من العالقة با�ستثمارات وا�سعة وتبادل جتاري
وتعاون يف عديد من املجاالت  ..فعلى �سبيل املثال و�صل حجم التبادل
التجاري الى  670مليون جنيه يف العام  2013حيث ت�شهد ال�صادرات
العمانية الى بريطانيا منوا كبريا  ،وابرز ا�شكال التعاون جاء يف قطاع
الطاقة والتميز يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف هذا القطاع  ..وهناك
ا�ستثمارات اخرى �ضخمة ولتعزيز التبادل التجاري واهتمام بامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة  ..وكذلك التدريب ولعل من املحطات البارزة يف هذه
العالقة زيارة ملكة بريطانيا الى ال�سلطنة يف �شهر نوفمرب من العام 2010
وكذلك زيارة امري ويلز وزوجته دوقه كونوول الى ال�سلطنة يف مار�س اذار
العام  2013اي�ضا ويف هذا ال�سياق قال ال�سفري الربيطاين املعتمد لدى
ال�سلطنة جيمي باودن « لقد جمعتنا عالقة �صداقة على امتداد  400عام
وعالقتنا الر�سمية تعود الى ما يزيد عن  200عام  .وتعترب بريطانيا االن
اكرب م�ستثمر اجنبي يف �سلطنة عمان حيث ت�شكل اال�ستثمارات الربيطانية
ما يتجاوز ثلث هذه اال�ستثمارات وكانت �شركة �شل �شريكا ل�شركة تنمية
نفط عمان وتقوم كذلك �شركة برت�ش برتوليوم باال�ستك�شاف يف احد
اكرب حقول الغاز اجلديدة وهناك عالقات يف جماالت البنوك وال�شركات
والتدريب وعلى امل�ستوى الع�سكري وتثمن بريطانيا عاليا الدور املتفرد
الذي تلعبه ال�سلطنة يف �سيا�ستها من اجل احلفاظ على العالقات الطيبة
مع كل دول العامل ومواجهته التحديات يف منطقة ال�شرق االو�سط ..
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ي�ستقبل رئي�س الوزراء الهندي مامنوهان �سنغ

مع رئي�س الهند �شانكر �شارما

مع رئي�س وزراء الهند نا�سيما راو

العالقة العمانية – الهندية
تتميز العالقات العمانية الهندية بعمقها التاريخي وا�ستقرارها
وحيويتها ،وهي ال تقوم على التجارة فقط وال على وجود جالية هندية
ت�سهم يف الن�شاط االقت�صادي العماين ومتده ب� ٍأيد ماهرة و�إمنا تتجاوز كل
ذلك �إلى ما هو �أبعد من �صالت ،وكان ال�سلطان قابو�س �أجل زيارة كانت
مقررة له للهند العام 2011م.
وعلى �صعيد التجارة فقد تطورت من حجم بلغ  1.98مليار دوالر العام
2009م� ،إلى (  )5.1مليار دوالر العام 2010م ،وت�شمل جمموعة كبرية
من املواد� ،أبرزها الأن�سجة والآالت واملواد الكيماوية واحلديد وال�صلب
و�أغذية كال�شاي والقهوة والبهارات والأرز واللحوم واملنتوجات البحرية،
كما ت�صدر عمان �إلى الهند مقابل ذلك النفط والغاز وزيت الت�شحيم
والتمور وي�أتي ترتيب الهند كخام�س بلد يف العامل ت�صدر �إليه ال�سلطنة بعد
الإمارات واليابان والواليات املتحدة وال�صني وهي الدولة الثالثة ل�صادرات
عمان من النفط (.)222
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وفوق العالقات هناك ح�ضور قوي لكل بلد منهما لدى البلد االخر
ففي ال�سلطنة �أكرث من (� ) 140شركة هندية يرافقها من الهنود جالية
ت�صل الى (� ) 600ألف هندي ي�شكلون اجلالية االجنبية الكربى .وه�ؤالء
لي�سوا عمالة واف��دة يف جمموعهم و�إمن��ا منهم عائالت هندية ا�ستقرت
يف ال�سلطنة منذ ع�شرات ال�سنني وعا�صروا املراحل العديدة التي مرت
بها عمان وهم مييزون عمان عن غريها من دول اخلليج لطبيعة الن�سيج
اخلليجي ،وتكويناته ومع تطور العالقات وا�ستقرارها قام تفكري م�شرتك
ب�إن�شاء خط نقل نفط بني عمان والهند يخفف عنها كلفة النقل..
لقد ك�شفت ال�سنوات القليلة املا�ضية عن تغريات �إيجابية يف عالقة
الهند مع دول اخلليج عامة وعمان خا�صة ،وترى الهند �أن من املنا�سب
زيادة التعاون بني دولتني اقت�صاديتني الهند من جانب وكتلة دول اخلليج
م��ن جانب �آخ��ر وه��ذا م��ا ميكن الطرفني م��ن ا�ستمرار جت��اوز الأزم��ة
االقت�صادية العاملية التي بد�أت مع العام 2008م.
ويف خلفية هذه العالقة كان ال�سلطان قابو�س زار الهند العام 1997م،
و�أك��د �أهمية التعاون بني البلدين .ويف العام نف�سه �شاركت ال�سلطنة مع
(  )13دولة على املحيط الهندي يف ت�شكيل رابطة حول املحيط الهندي
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سلطنة وسلطان

للتعاون الإقليمي ،وهي الدولة الوحيدة مع اليمن التي �شاركت يف هذه
الرابطة لتعزيز التعاون مع الهند وكانت امل�شاركة اليمنية بتن�سيب من
�سلطنة عمان وقد و�صل عدد الدول الحقا �إلى (  )19دولة وعقدت اجتماعها
على م�ستوى الوزراء العام 2001م ،ومبوازاة هذه العالقة تتميز العالقة
العمانية – الباك�ستانية �أي�ضا ،ويجري اال�ستثمار العماين فيها لت�ستطيع
ال�سلطنة �أن تلعب دورا يف تر�سيم احلدود بني البلدين الهند والباك�ستان ومع
�أن الدولتني �صديقتان لعمان وهما دولتان نوويتان ولكن ال�سلطنة تتعامل مع
كل واحدة بتوازن يراعي م�صالح الأخ��رى ،وحتى يف ق�ضية ك�شمري تقف
ال�سلطنة موقفا حمايدا مع ميل �إلى املوقف الباك�ستاين وهذا ما ت�سبب يف
زيارة ال�سلطان قابو�س �إلى باك�ستان اي�ضا العام 1997م(.)223
و�سلطنة عمان تنطلق يف �سيا�ستها اخلارجية من مبادىء را�سخة وال
ت�سعى �إلى جمال حيوي �أو تو�سيع رقعتها اجلغرافية ،او نفوذها بقدر ما هو
حماولة لتحقيق الأمن الوطني لعمان ومتا�سك الدولة ونظامها ال�سيا�سي
وا�ستقرارها الداخلي ،ومنع �أي حماولة لهذه ال��دول الإقليمية واملحيطة
واملجاورة من ا�ستغالل �أي توجهات عرقية �أو مذهبية ت�ؤثر على عمان (.)224
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مع ملكة هولندا بياترك�س

مع ملكة هولندا بياترك�س يف زيارة ال�سلطنة

العالقات العمانية الهولندية
العالقات العمانية مع هولندا قدمية ،ولها جذور فقد كانت منذ عهد
اليعاربة يف حكم عمان وحتديدا يف عهد الإمام نا�صر بن مر�شد مرورا حتى
قيام دولة البو�سعيدي العام 1744م ،والتي مازال يرفع راياتها ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد �إلى الآن 2014م ،واالهتمام الهولندي باملنطقة وبعمان
حتديدا بد�أ منذ �سقوط الدولة ال�صفوية العام 1622م� ،إذ بد�أ الوجود
الفعلي الهولندي منطقة اخلليج .وات�سمت هذه العالقة بالودية ب�سبب
العداء الذي حمله العمانيون للربتغاليني يف منطقتهم ،وا�ستمرت عالقات
الهولنديني بال�سلطنة قدميا من خالل البعثات الدبلوما�سية والتجارية
مل�سقط ..ويف عهد الأ�سرة البور�سعيدية ا�ستمرت العالقات رغم حل �شركة
الهند ال�شرقية الهولندية ،ويف عهد تركي بن �سعيد مت توقيع معاهدة بني
عمان وهولندا (.)225
وتقديرا لدور هولندا يف بحار ال�شرق �آنذاك فقد قدم الإمام �سلطان
بن �سيف الأول م�شروعا ي�سهل على الهولنديني نقل ب�ضائعهم عرب الأرا�ضي
العمانية �إلى الب�صرة بدال من جمريون بعد �أن بالغ ال�شاه عبا�س الثاين يف
فر�ض �ضرائب باهظة على جتارتهم.
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و�إذا كان العمانيون ح ّيدوا الهولنديني من العداوة ،ليجهزوا على
املعتدين الربتغاليني �إال �أن العالقة مع هولندا مل ت�صل �إلى درجة التحالف،
فتحفظوا عليها حني �أدركوا �أنها (�أي ال�سيا�سة الهولندية ) يف البحار تريد
�أن تكون وارثة للربتغالية ولذا مل يكن العمانيون على ا�ستعداد ال�ستبدال
النفوذ الهولندي بالنفوذ الربتغايل .وحني كان الفر�س ينتابهم خوف من
تعاظم دور الأ�سطول العماين توجهوا للتحالف مع الهولنديني �أحيانا ومع
الإجنليز �أحيانا �أخرى ملواجهة العمانيني (.)226
ومنذ بداية النه�ضة يف ال�سبعينيات اجتهت العالقات االقت�صادية
وال�سيا�سية مع هولندا نحو مد يد ال�صداقة و�إقامة املزيد من ج�سور
التوا�صل بني البلدين ،وقد عك�ست الزيارات املتبادلة بني البلدين ذلك.
وتع ّد هولندا واحدة من الدول التي لديها ا�ستثمارات يف عمان خا�صة
يف املنطقة احلرة ب�صحار من خالل ا�ستثمار م�شرتك بني احلكومة وميناء
روتردام الدارة �شركة ميناء �صحار الذي �أ�صبح واحدا من �أكرب املوانىء
التجارية وال�صناعية يف املنطقة اخلليجية (.)227
وت�شارك هولندا �أي�ضا من خالل �إحدى م�ؤ�س�ساتها التجارية يف رفد كلية عمان
البحرية الدولية بوالية �صحار بربامج متخ�ص�صة وفقا للمعايري الدولية (.)228
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ويف الإجمال ف��إن العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني ال�سلطنة
وهولندا تت�سم بالعمق واال�ستقرار وخا�صة يف املجال االقت�صادي ؛ وهو ما
�شجع املزيد من ال�شركات الهولندية العاملية لال�ستثمار يف عمان يف كل
املجاالت .
ويف �أبرز التطورات للعالقة كان لقاء ال�سلطان وا�ستقباله مللكة هولندا
يف 2012/1/10م ،بق�صر العلم يف مرا�سم ر�سمية ،ومعها عدد من �أفراد
العائلة املالكة الهولندية وبع�ض امل�س�ؤولني الهولنديني ويف مقدمتهم الأمري
وليم الك�سندر ويل العهد والأم�يرة ماك�سيما حرم ويل العهد ماك�سيم
جاكو�س ومار�سل فريهاجن نائب رئي�س ال��وزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية
والزراعة ،والدكتور يوريل روزنتال وزير ال�ش�ؤون اخلارجية وماركو هين�س
الوزير الأول للديوان امللكي وال�ل��واء مور�سينك القائد العام وال�سفري
الهولندي لدى ال�سلطنة �ستيفان فان بولكييد (.)229
وكان رئي�س وزراء هولندا زار ال�سلطنة يف �أول زي��ارة من نوعها يف
2005/11/16م ،ليد�شن مرحلة جديدة من العالقات بني البلدين ،وقد عقد
حمادثات مع جاللة ال�سلطان قابو�س تتعلق بالتنمية والتحديث وامل�شاريع
واال�ستثمارات والعالقات اخلليجية االوروبية ،وهي الزيارة التي ُبني عليها
فيما بعد لتعطي املزيد من احل�صاد ،حتى و�صلت العالقات �إلى ما و�صلت
�إليه الآن م�ستفيدة من دفعة جديدة مثلتها زيارة امللكة الأخرية ()230
وكانت ال�سفارة الهولندية يف م�سقط قدرت حجم التبادل التجاري
بني ال�سلطنة وهولندا بـ (  )250مليون يورو ( ،) 5وت�ستقطب اال�ستثمارات
ال�سياحية يف ظفار ومنطقة �صاللة حتديدا يف م�شروع جوهرة �صاللة
ا�ستثمارات هولندا (.)231
وكان معايل يو�سف بن علوي وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية بحث مع
( رينيه جونز) �أمني عام وزارة اخلارجية الهولندية جماالت التعاون بني
البلدين يف التجارة والتعليم والتدريب والنقل واالت�صاالت خالل زيارتها
لل�سلطنة يف 2013/8/7م (.)232
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أمة وقائد

�سام
وملزيد من تعزيز العالقات كان ال�سلطان قابو�س وجه بتكليف ٍ
لتد�شني «�سفينة �شباب عمان « اجلديدة بهولندا ،وذلك يف حفل رعاه وزير
ال�سياحة معايل �أحمد بن نا�صر املحرزي يف مدينة فل�شبخ جنوب هولندا
يف 2014/5/11م ،ملا ميثله ذلك من رمزية على التعاون ومن تطوير فعلي
للعالقات يف جمال النقل البحري ،و�صناعة ال�سفن ،والت�أهيل والتدريب
على ال�صيانة (.)233

ملكة هولندا يف زيارتها لعمان تزور احد مواقع احلرف التقليدية
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مع حاكم نيوزيالندا جريي ماتباراي

العالقات مع نيوزيالندا
ل�سلطنة عمان عالقة قدمية مع جزر نيوزيالندا وهي تعك�س نف�سها
الآن فقد قام الفريق ال�سري جريي ماتباراي احلاكم العام والقائد الأعلى
لنيوزيالندا بزيارة لل�سلطنة ،ويف م�سقط زار الأوب��را ال�سلطانية كما
ا�ستقبله ال�سلطان قابو�س بن �سعيد يف 2013/4/14م (..)234
وقد زار ال�ضيف النيوزيالندي جمل�س عمان و�سوق مطرح ومتحف
قوات ال�سلطان امل�سلحة واطلع على املخطوطات واملج�سمات التاريخية
الدالة على فنون العمارة املتنوعة بقلعة بيت الفلج..
كما زار دار االوبرا ال�سلطانية والتقى اع�ضاء جالية بالده يف م�سقط
و�صرح انها تلقى الرعاية  ..يف ال�سلطنة )
ول�سلطنة عمان قن�صلية عامة يف نيوزيالندا ويدر�س عدد من الطالب
العمانيني يف نيوزيالندا حيث تبلغ تكاليف درا�سة الطالب ما بني 19
الى � 24ألف دوالر امريكي ،ونتيجة لل�صالت الثقافية املميزة �أي�ض ًا فقد
انعقد ملتقى الطلبة العمانيني التا�سع يف نيوزيالندا ،واختتم �أعماله يف
2014/4/23م وذلك يف مدينة (�أوكلندا) حيث يوجد يف نيوزيالندا �أكرث
من (  )200طالب وطالبة (.)235
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وجاء يف زيارة حاكم نيوزيالندا املطالبة بالت�أكيد على «�أهمية احلوار
ال�سيا�سي يف الق�ضايا الإقليمية والدولية وت�شجيع فر�ص الإ�ستثمار يف
التعليم وال�صحة» (..)236
وكانت منذ �سنوات و�صلت �إل��ى ال�سلطنة على منت طائرة عمانية
�سيليفيا كارترايت احلاكم العام لنيوزيالندا وا�ستقبلها ال�سلطان قابو�س
بيت الربكة وذل��ك يف 2004/10/3م وق��ام �أي�ض ًا وزي��ر التعليم العايل
ووزير التطوير االقت�صادي ووزير العلوم والإبداع النيوزيلندي بزيارة �إلى
ال�سلطنة.
وقد �أتيح لل�سلطنة الإط�لاع على التجربة النيوزيلندية يف قطاعات
الزراعة والرثوة ال�سمكية �أثناء زيارة معايل وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
العماين �إلى مملكة نيوزلندا وقد زار الوفد جامعة (�أوكالند) لالطالع على
خربات نيوزلندا يف الزراعة وتربية الأحياء املائية وعر�ض نهج ال�سيا�سات
التي تهم ال�سلطنة �إ�ضافة �إلى ال�سعي لتحقيق وحتديد جماالت التعاون
املمكنة بني ال�سلطنة ومملكة نيوزيلندا (..)237
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مع الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك

العالقات العمانية – الفرنسية
العالقات العمانية – الفرن�سية قدمية جد ًا وقد �أ�شار لذلك البحاثة
الفرن�سي بيغان بيلكوك يف كتابه ( عمان  :خم�سة وع�شرون قرن ًا يف كتابات
الرحالة ) والكتاب ي�ؤرخ لرحالة بلغ عددهم �ستني ينتمون الى  22جن�سية
لهم ن�صو�ص عن رحاالتهم يف عمان ابتداء من الإ�سكندر الأكرب العام 326
ن�ص للرحالة الفرن�سي
قبل امليالد و�إلى اليوم ،ومن بني هذه الن�صو�ص ٌ
لوجوز الذي توقف يف م�سقط يف 1648/11/29م ،وكتب « ال�سفر ي�صنع
الرجال والرجال ي�صنعون الأ�صدقاء « (..)22
وك��ان اال�سكندر امل�ك��دوين رغ��ب يف رب��ط العامل غربه ب�شرقه وله
�أغ��را���ض �سيا�سية وجت��اري��ة وه��دف �إل��ى بناء ام�براط��وري��ة عاملية ف�أمر
با�ستك�شاف ال�ساحل اجلنوبي لبحر عمان يف حماولته اال�ستيالء على �شبه
اجلزيرة العربية وكذلك الرحالة امل�سعودي امل�ؤرخ العربي �صاحب كتاب
مروج الذهب الذي قام برحلة العام  915م ،وع ّرج على عمان وكتب عنها.
وكذلك التاجر االيطايل الرحالة ماركو بولو يف رحلته عام 1270م ،ويف
طريق عودته الى بلده البندقية م ّر بعمان وكتب عنها (.)23
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وزار عمان كذلك وكتب عنها الرحالة ابن بطوطة وقد زار عمان
مرتني ،الأولى يف العام 1331م ،بعد زيارته مكة ،واملرة الثانية يف طريق
عودته من ال�صني فقد توقف يف م�سقط وقريات وقلهات وقد كتب عن
ذلك وكتب عن عمان -اي�ضا -الرحالة امل�سلم ال�صيني جانغ هي وقد كان
الأ�سطول ال�صيني توقف يف عمان العام 1597م ،وكتب هذا الرحالة عن
م�شاهداته ما ي�أتي ( :احلليب �ضروري يف غذاء �سكان عمان ،ي�أكلونه مغلي ًا
�أو خملوط ًا مع طعام �آخر ويف الأ�سواق جند اخلراف والدجاج وحلومات
م�شوية �أخ��رى والفطائر وجميع �أن��واع �أطباق احلبوب ،وكقاعدة عامة
فالأ�سر امل�ؤلفة من �شخ�صني �أو ثالثة �أو �أربعة ال ت�شعل النار يف بيوتها من
�أجل طبخ طعامها بل ت�شرتيه حا�ضر ًا و�ساخن ًا» ( )24ويقول نف�س الرحالة «
قدم ملك عمان لال�سطول ال�صيني �أح�صنة ولآلئ وحجارة كرمية ،ا�ضافة
�إلى ر�سالة مكتوبة على ورقة من ذهب ،وكتب رحالة رو�سي عن زيارته �إلى
م�سقط وهو افانا�سي نيكيتني يف كتابه ( رحلة عرب ثالثة بحار) (.)25
�أما �أول رحالة برتغايل فقد و�صل �إلى م�سقط العام 1507م ،وهو
دالبوكركي نائب ملك الهنود الربتغالية فو�صفها « م�سقط مدينة كبرية
كثيفة ال�سكان حتيط بها اجلبال العالية وجلهة ال�شاطىء فهي تقع عند
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الرئي�س الفرن�سي ميرتان

حافة الأمواج ،ووراء املدينة ميتد �سهل كبري تغطيه تالل من امللح ،لي�س لأن
البحر ي�صل �إلى هنا بل لأن املياه ملحية وعندما تتبخر ال يبقى �سوى امللح»
ويكتب �أي�ضا ( « )26كانت م�سقط -دائما� -سوقا للخيل والتمر �إنها مدينة
�أنيقة للغاية ومنازلها جميلة تزود من الداخل مب�ؤن القمح والذرة وال�شعري
والبلح وهذه املنتجات تخزن هنا قبل �أن حتمل على �أكرب عدد من ال�سفن».
كما كتب �أ�شهر الرحالة يف القرن ال�سابع ع�شر الفرن�سي تافرنيي
وقد توقف يف م�سقط العام 1636م يقول (�أمري م�سقط ميلك �أجمل ل�ؤل�ؤة
موجودة يف العامل لي�س حلجمها لأنها ال تزن �سوى ( )12قرياط ًا .بل لأنها
�صافية و�شفافة �إلى درجة انه ميكن م�شاهدة ال�ضوء عربها) (.)27
ومن الن�ساء اللواتي توقفن يف م�سقط ،النم�ساوية ايدا بفايفري العام
1848م ،والتي كتبت م�شاهداتها يف كتاب « رحلة حول العامل تقوم بها
امر�أة وقد كتبت (الن�ساء يف م�سقط يرتدين نوعا من القناع م�صنوع ًا من
القما�ش الأزرق مت�سكه امل�شبكات او ال�سلك احلديدي وهو ال يلم�س الوجه
وهذا القناع مق�صو�ص بني اجلبني والأنف وبالتايل ميكن ر�ؤية �أكرث من
العينني وال ي�ضعن هذا القناع �إ ّال عندما يبتعدن عن املنزل(.)28
ومن الرحالة �-أي�ضا -الفرن�سي بيارلوتي الذي مر بعمان العام 1900م
وكتب عن م�سقط قائ ًال ( املدينة التي تبدو من بعيد بي�ضاء كانت ف�صال
من ال�شوارع ال�صغرية املغطاة �إذ كان يخيم �شبه ظالم حتت ت�سقيفات
منخف�ضة يف الداخل ،كان يحفنا �سحر وقلق يف �آن .كنا نخ�ضع ب�إفراط
�إلى ذلك اال�ضطراب الذي ال يحمل ا�سما وينبعث يف ال�شرق بكامله من
ال�صمت .من الوجوه املحجبة من املنازل املغلقة .وينتهي الكتاب بذكر
رحلتني دبلوما�سيتني معا�صرتني الأولى زيارة امللكة �إليزابيث ملكة بريطانيا
العام 1979م ،والثانية زيارة الرئي�س الفرن�سي متريان العام 1992م (.)29
�أما زيارة متريان �إلى �سلطنة عمان ف�إنها الأولى من نوعها لرئي�س
فرن�سي وهي بروتوكولية ردا على زيارة ال�سلطان قابو�س لفرن�سا العام
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1989م ولكنها جاءت بعد انتهاء االزمة اخلليجية وتطابق االراء بني عمان
وفرن�سا(.)30
وعلى الرغم من كل ذلك ف�إنه مل يكن لفرن�سا يف هذه الفرتة ح�ضور
اقت�صادي فعال �إلى �أن بد�أ يتطور منذ العام 1989م وظلت دول �آخرها
اليابان التي تورد �إلى �سلطنة عمان ما ن�سبته  %17تليها املانيا  %15وبعدها
بريطانيا يف املرتبة الثالثة  %12بينما فرن�سا يف املرتبة ال�ساد�سة ت�سبقها
الواليات املتحدة و�إيطاليا.
وكانت زيارة ال�سلطان قابو�س لفرن�سا حتمل دالالت قوية لإعادة بناء
عالقات مميزة مع فرن�سا ،ليعود االزدهار للعالقات بعد العام 1989م ،ويف
الواقع ف�إن الفر�ص املتاحة يف �سلطنة عمان لل�شركات الفرن�سية هو املجال
النفطي �أوال ،واملجال الع�سكري وخا�صة يف جمال املعدات الع�سكرية..
وكذلك يف جماالت االلكرتونية والكهربائية وقطاع �صيد الأ�سماك
ويف القطاع الزراعي الواعد ويف جمال ال�سلع اال�ستهالكية اليومية وقطاع
املعلومات ،والأدوات املكتبية ..ففي العام 1990م ،بلغت املبيعات الفرن�سية
الى �سلطنة عمان (  )100مليون دوالر بزيادة  %21عن العام الذي �سبقه
وتزداد املبادالت يف ال�سنوات الأخرية و�إذ يلحظ زيادة موازنات ال�سلطنة
يف كل عام وقد و�صل �إلى �أكرث من مليار دوالر موزعة بني وزارات النفط
والكهرباء واملياه والإ�سكان واالت�صاالت.
وكان ال�سلطان قابو�س بن �سعيد وجه �إلى �إطالق احتفالية حا�شدة
يف فعاليات معر�ض ( عمان والبحر ) الذي �أقيم يف باري�س مبنا�سبة العيد
الوطني ( ) 43لل�سلطنة و�أكد ال�سلطان �أن الهدف من تنظيمه هو �إبراز
قيم الت�سامح والتوا�صل احل�ضاري واالحرتام والتعاون الإيجابي التي تقوم
عليها العالقات العمانية اخلارجية على مر الع�صور.
وو�صف الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند املعر�ض ب�أنه ي�سلط ال�ضوء
على ج��ذور التوا�صل الأول��ى بني ال�شرق والغرب عرب خم�سة �آالف �سنة

273

سلطنة وسلطان

م�شيد ًا ب�أ�صالة عمان و�أهمية موقعها اال�سرتاتيجي الفريد على مفرتق
الطرق البحرية ،وما ميثله هذا املوقع الهام من مزايا منذ الألفية الثالثة
قبل امليالد ؛ ما جعله مهد طرق البخور والذهب الأ�سود و�إننا نفخر اليوم
بتقاليد التوا�صل عميقة اجلذور التي متيز عمان وهذا ما يجعل املعر�ض
يجد �صداه يف فرن�سا (.)31
كما تك�شف الأحداث �أن االت�صاالت العمانية – الفرن�سية على م�ستوى
القمة قليلة ،وي�سجل الأر�شيف زي��ارة الرئي�س الفرن�سي �إلى م�سقط يف
فرباير �شباط العام 2009م .ولكن االت�صاالت على م�ستوى �أقل متوافرة
فقد كان لقاء وكيلي وزارت��ي ال�ش�ؤون اخلارجية بانتظام وخا�صة لقاء
�شباط فرباير 2013م .كما �أن اللجنة امل�شرتكة الفرن�سية العمانية ذات
الطابع االقت�صادي تنعقد كل �أربع �سنوات مرة وكانت �سيا�سة امل�صاحلة
والو�ساطة العمانية تركت �أي�ضا ب�صماتها على العالقة مع فرن�سا حني
قدمت عمان م�ساعدة هامة للفرن�سيني بتحرير الرهائن الثالث الذين
اختطفوا يف اليمن .وكذلك ق�ضية الزورق ال�شراعي الفرن�سي تريبال كات
الذي تعر�ض لهجوم القرا�صنة قبالة ال�سواحل اليمنية يف ايلول �سبتمرب
2011م(..)32
�أما على امل�ستوى االقت�صادي ،فقد بلغ حجم املبادالت التجارية بني
فرن�سا و�سلطنة عمان ( ) 610ماليني دوالر العام 2011م ،مقابل رقم
اعلى ( ) 820مليون دوالر العام 2010م ،وه��ذا الرتاجع جت��دد العام
2012م ،بن�سبة  .%21وفرن�سا ال ت�ستورد نفط عمان االن لذا مييل امليزان
التجاري الثنائي ل�صاحلها ( ) 345مليون دوالر يف الأ�شهر ال�ستة الأولى
من العام 2012م..
وال تزيد واردات فرن�سا من عمان عن  % 1.6من جمموع الواردات
العمانية يف العام 2011م .وال حتتل فرن�سا �إال املرتبة العا�شرة بني موردي
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ال�سلطنة وال�سبب التناف�س من املوردين التقليديني وهي (الإمارات العربية
املتحدة واليابان والواليات املتحدة الأمريكية وال�سعودية ) وحتى كثري من
الدول الأوروبية ت�سبق فرن�سا يف هذا ومنها :املانيا وبريطانيا و�إيطاليا
وحتى �أ�سرتاليا  .%1.7ومع فرن�سا ترتكز املعاملة يف قطاعات الطاقة
واملاء والبيئة (..)33
وتذكر امل�صادر الفرن�سية �أن عدد ال�شركات الفرن�سية يف �سلطنة
عمان تزيد عن ثالثني �شركة تنت�شر يف قطاعات اخلدمات وال�صريفة
 والفندقة ول�شركاء كوال�س وكارفور مكاتب �إقليمية يف م�سقط .كما مت�إن�شاء مقر لرجال الأعمال من البلدين يف العام ( 2011م) ونادي رجال
�أعمال فرن�سي عماين قبل ذلك يف حزيران العام 2003م (..)34
�أما على �صعيد التعاون العلمي والتقني والثقايف .ف�إن املجال الثقايف
غني يف التعاون بني البلدين .ففرن�سا تواكب الن�شاط العماين الفاعل يف
�أبرز تراث ال�سلطنة ،وخا�صة العمل على �إن�شاء متحف وطني عماين يعر�ض
املنتوجات الرتاثية العمانية ( .)35وتبدي عمان اهتماما بتدري�س الفرن�سية
ولذا قررت اجلهات املعنية ادراج تدري�س اللغة الفرن�سية يف �أربع مدار�س
ريادية .وكانت ال�سلطنة �-أي�ضا -افتتحت �أق�سام لغة فرن�سية يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل العمانية العام 2007م ،وقد �شهدت املدر�سة الفرن�سية
يف م�سقط �إقباال متزايدا ودعمت الدولة ذلك مبنح املدر�سة �أر�ضا على
م�ساحة ( ) 10االف م ..)36( 2
�أما يف املجال الع�سكري ويف باب العالقات الدفاعية تقول اخلارجية
الفرن�سية � :إنها تتمحور حول �أربعة جماالت رئي�سة هي :حمطات ا�سرتاحة
ال�سفن احلربية الفرن�سية يف عمان وحتليق الطائرات وا�ستقبال املتدربني
الع�سكريني املتبادل ومتابعة اتفاقات الت�سلح..
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العالقة العمانية مع اليابان
تتمتع كل من �سلطنة عمان واليابان بعالقات قوية ومتطورة وقد
ا�ستطاعت هذه العالقات �أن ت�صل ذروتها ابتداء من العام 2008م ،وتزداد
الآن فاليابان ت�ستورد من عمان الأ�سماك واملنتوجات الزراعية وت�ستورد
ال�سلطنة العديد من املنتوجات كال�سيارات واالليات والأدوات الكهربائية
وااللكرتونية ،وقد بلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين العام 2008م،
مايزيد عن  9.6مليار دوالر وكانت تلك ال��ذروة .ويف العام 2013م ،بلغ
حجم اال�سترياد العماين من اليابان ( )2.1مليار دوالر بينما بلغ الت�صدير
من ُعمان ( )4.5مليار دوالر وبذلك ي�صل احلجم �إلى  6.6مليار دوالر وهو
اقل منه يف العام 2008م ب�سبب الأزمة االقت�صادية العاملية وتداعياتها()133
وتتو�سع اال�ستثمارات اليابانية يف �سلطنة عمان وخا�صة يف جمال الطاقة �إذ
ت�شارك اليابان يف م�شروعي ( بركاء  ( )3و�صحار  )2لتوليد الطاقة (.)134
وقد فازت �شركات يابانية بعقد تو�سعة حمطة الغربة العام 2012م،
ويبدو التعاون وا�ضحا �-أي�ضا -يف جماالت القرو�ض اليابانية لل�سلطنة،
ويف املجال الهند�سي للبنى التحتية وق��اط��رات الغاز امل�سال وم�صفاة
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النفط واحلديد يف �صحار ،كما دخلت اليابان جمال اال�ستثمار مع ال�شركة
العمانية للغاز الطبيعي امل�سال .كما �سجلت تعاون ًا يف النقل البحري �إذ
ح�صلت �شركة بناء ال�سفن اليابانية على عقود عمانية لبناء عدد من
ال�سفن ل�صالح ال�شركة العمانية للنقل البحري ( )2ويعمل بال�سلطنة حتى
العام 2013م ،عدد من ال�شركات اليابانية و�صل الى (� ) 13شركة (.)135
كما تقود وكالة جايكا اليابانية ال�شهرية تنفيذ برامج تدريب لعدد
من العمانيني وقد نفذت هذه الوكالة العام  2013ثالث دورات يف القانون
البحري ومكافحة القر�صنة والتخطيط يف جمال الطاقة – كما �أر�سلت
جايكا خ�براء بلغ عدد الداخلني منهم لل�سلطنة منذ العام 1986م �أكرث
من ( )150خبريا و�أ�شرفت على اخلطة العامة للتنمية ال�صناعية وم�شروع
احلفاظ على الطاقة وبرنامج مكثف يف جمال الأ�سماك من العام (1993
– 2000م) لتطوير ال�صناعة ال�سمكية ،وبناء مركز �ضبط اجلودة ال�سمكية
العام 2002م ،ومبنحة مقدارها ( )5ماليني دوالر وهناك برامج م�شرتكة مع
اليابان من خالل جايكا ،ت�شمل جامعة ال�سلطان قابو�س و�شركة تنمية نفط
عمان (..)136
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كما �أن بني ال�سلطنة واليابان تعاون ًا �أمني ًا منذ عقود �إذ تن�شر القوة
البحرية اليابانية �سفنها وطائراتها قبال �ساحل ال�صومال ويف خليج عدن
يف �إطار برنامج مكافحة القر�صنة البحرية.
ويف ال�سياق قامت عدد من ال�سفن البحرية اليابانية بزيارات جماملة
ل�شكر ال�سلطنة على دورها يف مكافحة القر�صنة ،خا�صة حني متكنت هذه
ال�سفن اليابانية ومب�ساعدة ال�سلطنة من �إلقاء القب�ض على املجرمني
وحماكمتهم �أم��ام املحاكم اليابانية ،وق��د قامت ه��ذه القوة البحرية
اليابانية بزيارة ال�سلطنة العام 2013م (.)137
وكانت �سفارة �سلطنة عمان يف طوكيو احتفلت بتد�شني كتاب (اليابان
وعمان عالقات مزدهرة ) حتت رعاية �سمو االمرية تاكامارو مبنا�سبة
مرور ( � )40سنة على �إقامة العالقات بني البلدين والتي بد�أت يف ال�سنوات
الأولى للنه�ضة العمانية(.)138
وكان رئي�س ال��وزراء الياباين �شينزو �آبي هو �أول رئي�س وزراء يزور
ال�سلطنة منذ العام 1990م ،وذلك يف 2014/1/7م �إذ لقي ا�ستقباال من
جانب ال�سلطان قابو�س ،والكتاب املن�شور بثالث لغات منها العربية يتحدث
عن م�ساهمات رج��ال �أع�م��ال وم�س�ؤولني عمانيني ويابانيني يف تطوير
العالقات(..)139
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ويف العالقات اليابانية العمانية هناك عالقات م�صاهرة بني البلدين،
فال�سلطان ال�سابق تيمور بن في�صل جد ال�سلطان قابو�س تزوج من �سيدة
يابانية بعد �أن تنحى .وهو ما ي�ؤكد -دائما -عمق العالقة وفرادتها (.)140
وكان ال�سلطان قابو�س منح رئي�س الوزراء الياباين بعد �أن ا�ستقبله
و�سام عمان .وق��د �أك��د البيان امل�شرتك ال�صادر يف نهاية ال��زي��ارة بني
البلدين تفعيل ال�شراكة ال�شاملة يف كل امل�ستويات وحتقيق امل�صالح يف
تامني م�سارات النقل البحري ؛ ما �ساعد على ا�ستقرار خطوط املالحة
الدولية (..)141
و�أكد ال�سلطان قابو�س ل�ضيفه ” موا�صلة ال�سلطنة جهودها بالتعاون مع
املجتمع الدويل من �أجل ت�أمني املرور امل�ستقر والآمن يف منطقة اخلليج (..)142
كما دفعت ال�سلطنة واليابان يف وزارة اخلارجية العمانية مع رئي�س
ال��وزراء الزائر مذكرة للحوار ال�سيا�سي وتنظيم امل�شاورات بني وزارتي
خارجية البلدين .ووقعتا يف وزارة املالية يف م�سقط �-أي�ضا -اتفاقية جتنب
االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب ال�ضريبي(.)143
والزيارة وم�ضمونها -كما يرى املحللون -ت�ؤكد �أن ال�سلطنة هي خط
الدفاع الأول عن منطقة �أمن اخلليج واالعرتاف بدورها يف ت�أمني امل�سارات
الهامة على خريطة النقل البحري العاملي(.)144
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ي�ستقبل وزير اخلارجية االمريكي جون كريي

العالقات العمانية االميركية

مع الرئي�س رونارد ريجن

العالقات العمانية الأمريكية قدمية ،فقد جذبت عمان اهتمام
الأمريكيني لي�س ملوقعها الهام اال�سرتاتيجي فقط ،و�إمنا مبا كانت تنتجه
وت�صدره وحتمله يف جتارتها للواليات املتحدة االمريكية ،وقد �سجلت
العالقات خطوات مدونة منذ بداية الثالثينيات وقبل النه�ضة العمانية
التي قادها ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ،ويف تلك الفرتة �ص ّدرت عمان
للواليات املتحدة العاج والذهب واجللود والقرنفل واللبان من �أ�سواقها يف
عمان وزجنبار.
وك��ان و�صول ال�سفينة االمريكية �إل��ى م�سقط زم��ن الرئي�س �أن��درو
جاك�سون دلي ًال على �أهمية االمرباطورية العمانية
ويف العام 1833م� ،أُبرمت �أول اتفاقية بني ال�سيد �سعيد بن �سلطان
والواليات املتحدة االمريكية ،وظلت �سارية املفعول �إلى العام 1958م� ،إذ
ا�ستبدلت مبعاهدة جديدة (.)167
وكانت معاهدة ال�صداقة والتجارة التي مت توقيعها بني �سلطنة عمان
والواليات املتحدة الأمريكية العام 1790م ،هي �أول اتفاقية �أمريكية ثنائية
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ودولة يف اخلليج وجاءت ثاين �أهم اتفاقية مت توقعيها وهي معاهدة التجارة
احل��رة التي مت توقعيها العام 2009م .وبتوقيع هذه االتفاقية للتجارة
احل��رة حلت �سلطنة عمان يف املنزلة (� )11ضمن �أك�بر �سوق ل�صادرات
ال�سلع واخلدمات الأمريكية يف العامل العربي وقد بلغت �صادراتها ملياري
دوالر .وقد انتقلت ال�سلطنة �إلى املركز الثامن العام 2013م ،وت�صل بذلك
ال�صادرات �إلى ( )3مليارات دوالر �أمريكي وهناك تعاون ع�سكري و�أمني
بني ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية ويف �أكرث من جمال..
وكانت هذه العالقات تتعزز با�ستمرار ،وقد �شعرت الواليات املتحدة
الأمريكية �أهميتها لدور �سلطنة عمان يف املنطقة والإقليم فقد �ساعدت
الدبلوما�سية العمانية املرنة واملتزنة بالإفراج عن ثالثة �سجناء �أمريكيني
يف �إيران متهمني بالتج�س�س كانوا احتجزوا يف متوز يوليو العام 2009م ،
بعد دخولهم �إلى الأرا�ضي الإيرانية من جهة احلدود العراقية ( .)168ولعبت
�سلطنة عمان دور ًا بارز ًا يف �إعادة احلوار الأمريكي الإي��راين يف �أعقاب
زيارة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �إلى طهران وا�ستقبال مبعوثني �أمريكيني
يف م�سقط بعد زيارته قبل و�صول م�س�ؤولني �إيرانيني �إلى طهران ،وكذلك
جاءت زيارة الرئي�س االيراين االخرية مل�سقط لت�صب يف هذا املجال..
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ي�ستقبل وزير اخلارجية االمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون

مع الرئي�س كلينتون

سلطنة وسلطان

وليام برينز م�ساعد وزير اخلارجية
االمريكي

ويف �سياق تطور العالقات الأمريكية مع ال�سلطنة و�صف وليام برينز
وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون الأفريقية هذه العالقات عندما
قال � « :سيا�سة جاللة ال�سلطان املعظم احلكيمة مل تت�أثر بتغيري املواقف
ال�سيا�سية لدى دول اجلوار»..
وهي �سيا�سة ات�سمت بقدر عال من احلكمة يف مواجهة ال�صعاب،
وكانت هذه العالقات ق��درت دور ال�سلطنة يف �إط�لاق �سراح ال�صحفية
الأمريكية �سارة �شورد ،والتي ع� ّدت الواليات املتحدة �إطالقها تقدير ًا
عماني ًا لدور املر�أة والذي ج�سدته عمان ب�أن ار�سلت �سفرية لتمثيل �سلطنة
عمان يف الواليات املتحدة وهي ال�سفرية حنينة بنت �سلطان املغريية .وكانت
ال�سلطنة تو�سطت �-أي�ض ًا -لدى الواليات املتحدة االمريكية للإفراج عن
املواطنة الإيرانية �شهرزاد مريقلي خان التي كانت موقوفة لديها و�أبدت
اال�ستعداد ال�ستقبالها؛ لت�سهم هذه املبادرة يف خدمة م�صالح البلدين.
وكذلك دور ال�سلطنة ل��دى ال��والي��ات املتحدة ل�ل�إف��راج عن العامل
الإيراين املتهم ب�شراء تكنولوجيا �أمريكية حمظورة ،وهو العامل جمتبي
عطارودي و�إعادته لبلده.
وكانت العالقات الع�سكرية والأمنية يف تطور م�ستمر ،فقد �أعلنت
ال�سلطنة خالل زيارة وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي �إليها يف �شهر
مايو �آيار 2013م ،عن �شراء منظومة �أمريكية متكاملة للدفاع اجلوي من
�صواريخ �أر�ض جو نا�سامز ،كما �أن تقرير اخلارجية الأمريكية 2012م،
بدوره �أ�شاد باحلريات الدينية يف ال�سلطنة (.)169
وكانت �صحيفة وول �سرتيت جورنال الأمريكية �أكدت �أن الواليات
املتحدة الأمريكية �أكت�سبت حليفا جديدا هو �سلطنة عمان يف تعليقها على
اجلهد والدور العماين يتفهم ال�سيا�سة الأمريكية حيال برنامج �إيران النووي
اذ قالت �« :إن �سلطنة عمان حتاول لعب دور م�ؤثر يف ال�ساحة الدبلوما�سية
يف ال�شرق الأو�سط ..و�إن لل�سلطنة دور ًا مركزي ًا هادئ ًا يف توازن العالقة مع
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دول اخلليج ب�سبب دفء عالقتها مع �إيران» ..وكانت ال�صحيفة ذكرت �أن
م�سقط ا�ست�ضافت اتفاق نوفمرب و�أن ال�سلطنة �أ�صبحت �أحد مفاتيح اللعب
يف املحادثات مع طهران .وكانت ال�سلطنة دعمت -علنا -حملة وا�شنطن
للتقارب مع �إيران.
ومتا�شيا مع ال�سيا�سة اخلارجية العمانية الت�صاحلية فقد ا�ست�ضافت
�سلطنة عمان لقاءات �سرية على مدى �سنتني يف م�سقط بني كبار امل�س�ؤولني
الأمريكيني ،والإيرانيني..
وهذا ما �أكده معايل يو�سف بن علوي وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
العماين يف البحرين بقوله « ن�ؤمن ب�أننا يف مرحلة تاريخية مير بها العامل،
ويتطلب ذلك العمل على حتقيق ال�سالم واال�ستقرار ،وتتطلع �سلطنة عمان
من وراء حت�سني عالقات �إيران مع الواليات املتحدة �إمكانية �سماح �أمريكا
ببناء خط غاز �إيراين �إلى ال�سلطنة لتو�سيع التجارة بني �أمريكا و�إيران
ولفائدة ال�سلطنة �أي�ضا»(..)170
وكانت ال�سلطنة ج�سر ًا لنقل الر�سائل الإيرانية �إلى �أمريكا وبالعك�س
طوال فرتة قطع العالقات بني �أمريكا و�إيران منذ العام 1979م.
ورغ��م العالقات املميزة فقد كانت دبلوما�سية ال�سلطنة تقول «ال»
للمواقف االمريكية حني ال تقتنع ال�سلطنة بها ومتار�س موقفها.
فال�سلطنة رف�ضت الدعوة الأمريكية ومل حت�ضر االجتماع الأمريكي
مع دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي دعت له وزيرة اخلارجية ال�سابقة
كونزالي�ساراي�س ،الذي ا�ستهدف ح�شد دول اخلليج �إلى جانب دول جمل�س
الأمن �ضد امللف النووي الإيراين وكذلك موقف ال�سلطنة الوا�ضح واملخالف
للموقف الأمريكي يف ق�ضية ال�سودان ،وحتى اتفاقيات الت�سهيالت الع�سكرية
بني ال�سلطنة والواليات املتحدة فان ا�ستخدامها م�شروط ويجب �أن ت�سبقه
موافقة وا�ضحة من ال�سلطنة وعلى �ضوء م�صاحلها وكانت ال�سلطنة –
�أي�ض ًا  -وقعت مع الواليات املتحدة الأمريكية اتفاقية الأجواء املفتوحة بني
البلدين �إذ يزيد عدد امل�سافرين العمانيني �إلى الواليات املتحدة �سنويا عن
( ) 50الف م�سافر.
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«�إن الإرهاب بكل �صفوفه
وا�شكاله و�أي �اً كانت اجلهة التي
متار�سه امنا هو اعتداء على ال�سالم
الذي تن�شده الب�رشية وت�سعى �إليه».

االنعقاد ال�سنوي ملجل�س
ُعمان 2001

العالقات العمانية مع الصين
العالقات العمانية ال�صينية قدمية ،وتعود جذورها �إلى الآف ال�سنني
حني �أبحرت �سفن «جمان» عمان حمملة بالب�ضائع �إلى �شواطىء ال�صني
وا�ستقبلت �شواطىء عمان ال�سفن ال�صينية .وقد �سجل التاريخ رحالت
عمالقة قادها البحار امل�سلم (زهينج هي ) امل�سمى الأدمرال �شم�س الدين
حاج يف بداية القرن اخلام�س ع�شر امليالدي ،وقد حطت من الأ�سطول خم�س
رحالت من �أ�صل �سبع قبل �أن يختفي جزء من الأ�سطول اال�سطوري (.)174
والبداية �أن االمرباطور ال�صيني �أراد �أن يبحر �أ�سطول �صيني عظيم
يف املحيط الهندي فاحت ًا �آفاقا دبلوما�سية مع الأمم واحل�ضارات ،وقد
ت�شكل الأ�سطول من( � ) 317سفينة ،وطاقم من ( � )28ألف رجل و�ضم
دبلوما�سيني وجتار ًا ،وحماربني ورهبان ًا ،وعلماء فلك ،وبحارة ،ورا�سمي
خرائط وعلماء اجتماع وم�ساحني وكانت ال�سفن حمملة بالهدايا من
الذهب والف�ضة والي�شب ( �أحجار كرمية ) من ال�صني �إلى دول عدة (.)175
يف القدمي �صدرت ال�صني �إلى عمان اخلزف ال�صيني الثمني ويف فرتة
زيارة الأ�سطول ال�صيني الذي يقوده (زهينج هي ) كانت ظروف عمان
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�صعبة وقد كتب عنها يف تلك الفرتة الرحالة امل�سلم ابن بطوطة ي�شري
الى ان عمان كانت حتت حكم بني نبهان و�أن (�سلطان) هرمز يف تلك
الفرتة احتل مدينة قلهات واتخذها عا�صمة ململكته رغم �أن رعاياها من
العمانيني .
�إذن ال�صالت العمانية ال�صينية قدمية وتعبرياتها التجارية وا�ضحة.
فقد �شكلت عمان ج�سرا للتوا�صل احل�ضاري ال�ق��دمي ،وال��ذي يعطي
ثماره اليوم ومنذ �أن كانت جمان يف �أوراق الأ�شوريني على �أنها م�صدر
للنحا�س والعاج والبخور ..وقد حر�صت ال�سلطنة على هذا التاريخ الذي
ميثل جذورا لها وعملت على تخليده و�أر�سلت ال�سفينة «جوهرة م�سقط
« يف رحلة �أ�سطورية �شابهت الرحالت القدمية من كل جوانبها مذكرة
عامل اليوم بتاريخ عظيم ظلت متل�ؤه باملحبة وال�سالم ،وت��زرع جنباته
باحل�ضارة(.)176
�أما اليوم ف�إن �سلطنة عمان كانت �أر�ست مع ال�صني عالقات منذ
العام 1978م وحتديدا يف  5/25من ذلك العام متجاوزة �أن ال�صني كان
فيها نظام �شيوعي حتاربه على �أر�ضها يف ظفار حيث التمرد يف اجلنوب.
ومل يكن متر �سوى �سنوات قليلة على بداية العهد العماين اجلديد عهد
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من العا�صمة بكني

سلطنة وسلطان

النه�ضة حتى ب��د�أت العالقات مع ال�صني والتي مر عليها الآن �أكرث من
( � )36سنة .وال�صني الآن �شريك اقت�صادي هام ل�سلطنة عمان �إذ بلغ
حجم التجارة واال�ستثمارات بني اجلانبني �أكرث من ( )6.470مليار دوالر
يف العام 2007م ،بزيادة  %50ولعل من الأحداث امللمو�سة يف تطور هذه
العالقة �إن�شاء كر�سي ال�سلطان قابو�س لدرا�سات اللغة العربية بجامعة
بكني وهذا ما ي�شري �إلى رغبة عمانية قوية يف بعث عالقات م�ستندة �إلى
ح�ضارة وتراث بني البلدين (.)177
كما �شهدت �أعوام  2007و 2008م ،تا�سي�س جمعية ال�صداقة العمانية
ال�صينية و�إن�شاء �صندوق التبادل الودي ال�صيني العماين وهو ي�ستهدف
تعزيز وزيادة تبادل الزيارات بني ال�شباب واجلماعات الفتية وال�صحفيني
واملثقفني واخلرباء يف البلدين و�إقامة �أ�سابيع ثقافية فيها (.)178
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بني ال�صني وعمان العام 2013م �أكرث
من  23مليار دوالر منها  20مليار دوالر هي منتجات النفط والغاز التي
ت�صدرها ال�سلطنة �إلى ال�صني ومليار دوالر �صادرات عمانية غري نفطية
كالأ�سماك واملواد اخلام املعدنية والبرتوكيماويات� ،أما امللياران الآخران
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فهما حجم ال�صادرات ال�صينية �إلى عمان ،وهي ب�ضائع متنوعة وحتتل
عمان ثالث بلد عربي يف حجم تبادلها التجاري مع ال�صني ( )179وكان هذا
الرقم تطور من  18.8مليار دوالر العام 2012م ،وهو ما يزيد عن %18
عن العام الذي �سبقه 2011م (.)180
وكانت �سلطنة عمان -ويف �إطار تعزيز العالقات يف خمتلف اجلوانب
وخا�صة الثقافية والإن�سانية -بادرت بتوجيه من ال�سلطان قابو�س �إلى بناء
 350منزال لعائالت �صينية نكبها الزلزال يف 2008/5/12م ،بالإ�ضافة
�إلى مدر�سة وم�ست�شفى (.)181
وقد زار �سلطنة عمان عديد من امل�س�ؤولني ال�صينيني وقد بحثت هذه
الزيارات خمتلف الق�ضايا التي تهم البلدين و�سبل تعزيزها.
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ال�سلطان ي�ستقبل نائب رئي�س جمهورية الربازيل االحتادية مي�شيل تامر

العالقات العمانية مع البرازيل
تُ�ش ّكل عالقات ال�سلطنة مع الربازيل -التي هي �أك�بر دول �أمريكا
الالتينية -منوذجا لعالقاتها مع بقية دول هذه القارة ،و�ش ّكلت العالقات
العمانية مع الربازيل جزء ًا من العالقات العربية مع هذه الدولة؛ �إذ �إن
عالقات العرب مع الربازيل متتد لأكرث من مائتي عام ،وقد ب��د�أت من
املهاجرين �إليها من بالد ال�شام وكانت الربازيل يف التاريخ املبكر من
العالقات تُ�ص ّدر النب العربي واملواد الغذائية.
وق��د �شهدت العالقات العمانية الربازيلية ت�ط��ورا بعد قيام وفد
اقت�صادي عماين رفيع امل�ستوى يف �شهر ت�شرين الثاين نوفمرب من العام
2008م ،بزيارة �إلى الربازيل ( )115واجنزت جمموعة من االتفاقيات �إذ
ح�ضر االجتماعات وقادها وزراء االقت�صاد والتجارة وال�صناعة ،وعدد
�آخر من امل�س�ؤولني العمانيني و�ضمت جمموعة االتفاقيات التي وقعت يف
العا�صمة الربازيلية يوريدوجانريو تزويد م�شروع املجمع ال�صناعي املقام
ل�شركة ”فايل” الربازيلية بالغاز مبنطقة ميناء �صحار ال�صناعي ،كما
وقعت ال�شركة العمانية للنقل البحري اتفاقية �إطار مع �شركة فايل لت�أجري
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�أربع ناقالت عمانية عمالقة ؛ لنقل خام احلديد من مناطق ا�ستخراجه يف
الربازيل �إلى املجمع ال�صناعي مبنطقة �صحار ال�صناعي .
وقد �أدت االتفاقيات الناجمة والتي �أ�س�ست لتطوير العالقات بني
البلدين �إلى تبادل التمثيل ال�سيا�سي وهذا التمثيل دفع �-أي�ضا -باجتاه
املزيد من تطوير العالقات االقت�صادية والتنموية واال�ستثمار ،وقد تخطى
ت�أثري العالقة مع الربازيل �إلى دول �أخرى جماورة ؛ ما �أدى �إلى تعزيز
العالقات التجارية والثقافية والريا�ضية ،و�سرتتقي هذه العالقات بعد
تنظيم املنتدى االقت�صادي العماين الربازيلي الذي ا�ست�ضافته مدينة
�ساوباولو الربازيلية يف �أعقاب زيارة الوفد العماين (.)116
وكان لنجاح �إقامة هذا املنتدى الأث��ر يف ترويج اال�ستثمار ،وتنمية
ال�صادرات ،وقد ع ّزز دور �سفارة ال�سلطنة يف الربازيل وكذلك الغرفة
التجارية العربية الربازيلية هذا الدور.
ولأن الربازيل تويل هذا املنتدى اهتماما كبريا ،فقد انعقد حتت
رعاية الدكتور مي�شيل تامر نائب رئي�سة جمهورية الربازيل االحتادية الذي
قام بزيارة لل�سلطنة يف العام 2013م..)117( ،
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ديلما رو�سيف رئي�سة الربازيل

ويف نف�س االجتاه �أكد رئي�س جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم �أن املنتدى عرف رجال الأعمال بالفر�ص اال�ستثمارية
وخا�صة يف منطقة «الدقم» و�إمكانية ا�ستخدامها كمركز لإعادة الت�صدير
�إلى منطقة ال�شرق االو�سط ،و�شمال �أفريقيا �إذ متتلك الربازيل �شركات
متطورة يف جم��ال النقل البحري واخل��دم��ات اللوج�ستية ،وه��و ما يوفر
للبلدين �شراكة قوية وت�ب��ادل خ�برات ،وتبدو ال��ر�ؤي��ة العمانية وا�ضحة
يف نقل العالقات �إل��ى مرحلة متقدمة يف تنقل اال�ستثمارات وتعزيزها
وترجمة اخلربات واملعرفة والتقنيات ،بدل التبادل املحدود لل�سلع ،وهذا
ما جعل الندوة االقت�صادية العمانية الربازيلية تفتح جدول �أعمال وا�سع ًا
فيه العديد من املحاور التي يتطلع امل�ستثمر الربازيلي الى معرفتها يف
جماالت عدة من البنية الأ�سا�س ،والطرق واملناطق ال�صناعية ،واملراكز
التجارية ،واملوانىء اجلوية ،والبحرية ،والربية ،وغريها من اخلدمات
التي تتمتع بها ولعل التخطيط ال�سليم الذي تو�ضع له الأ�س�س وت�ستعمل
فيه الو�سائل بهذا ال�شكل هو ما يعزز الر�ؤية االقت�صادية لل�سلطنة للعام
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(2040م) كما �أن من ثمار هذا املنتدى جمموعة اللقاءات الثنائية التي متت
بني اجلانبني العماين والربازيلي لبحث �سبل التعاون بني رجال الأعمال
وامل�ستثمرين و�أ�صحاب ال�شركات �إذ ح�ضر �أك�ثر من ( ) 200منهم يف
عديد من القطاعات كالزراعة ،والرثوة ال�سمكية ،وال�صناعات الكيماوية،
واخلدمات اللوج�ستية مع الوفد العماين من القطاعني العام واخلا�ص.
وتع ّد ال�سلطنة الآن واحدة من �أكرث الدول التي ت�ستهدفها الربازيل
يف تعزيز وتطوير العالقات التجارية واال�ستثمارية معها كما �صرح رئي�س
الغرفة العربية الربازيلية يف املنتدى..
فال�سلطنة كما قال تتمتع مبيزة تناف�سية ب�سبب موقعها اال�سرتاتيجي
وهذا ي�سهل عملية الدخول للأ�سواق العاملية؛ ما دفع هذه الغرفة �إلى
العمل لتنظيم زيارة وفد جتاري برازيلي كبري �إلى ال�سلطنة مع اواخر
العام 2014م (..)118
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جاللته والرئي�س الأملاين يف م�سقط

العالقات العمانية – االلمانية
العالقات ما بني ال�سلطنة واملانيا قوية �إذ عمل ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد �شخ�صيا على تعزيزها لت�صل الى ما و�صلت اليه من تطور وا�ستقرار
حيث توافر االدراك بقيمة ال��دور االمل��اين يف دعم النه�ضة العمانية يف
امل�سرية التي يقودها ال�سلطان وذلك مبا متلكه املانيا من تقدم وتطور
علمي وخربات يف م�ستويات اقت�صادية عديدة  ..وقد جرى -االن -ا�ستثمار
هذه العالقات وترجمتها الى الواقع؛ ولذا توفرت لل�سلطنة خربات متطورة
وم�صادر متويل م�شرتكة مع �شركات كربى تاخذ با�سباب العلم احلديث يف
جمال ال�صناعة ..
ولعل الزيارة الهامة التي قام بها الوفد املرافق للم�ست�شار االملاين
غريهارد �شرودرالذي زار ال�سلطنة تك�شف عن عمق التعاون بني ال�سلطنة
واملانيا من خالل احل��وارات واللقاءات التي قامت بني ممثلي كربيات
ال�شركات االملانية ورجال االعمال العمانيني؛ حني افتتح امل�ست�شار االملاين
منتدى رجال االعمال العماين االملاين يف تظاهرة اقت�صادية بالغة الداللة
وقد طرحت عدة م�شاريع اقت�صادية وجرى البحث عن اال�سلوب االجنع يف
بناء اال�ستثمارات امل�شرتكة ومنها م�شروع امليثانول بوالية �صحار وهو اكرب
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ا�ستثمار املاين يف �شبه اجلزيرة العربية ي�ؤ�شر على م�سار جاد يف جمال
الدخول الى م�ستويات االعمال الكربى يف ال�سلطنة ومدى اهتمام املانيا
الر�سمية ،ويف القطاع اخلا�ص بتثمني العالقات؛ وهذا ما انعك�س اي�ضا
يف تطور حجم التبادل التجاري بني البلدين والو�صول الى ارقام قيا�سية،
حيث قدرت بع�ض امل�صادر االملانية حجم ال�صادرات االملانية الى ال�سلطنة
خالل العام (  )2013بـ  500مليون يورو وكذلك قدرت �صادرات ال�سلطنة
الملانيا بثمانية مليارات يورو ون�صف املليار وهو رقم قيا�سي ،وي�ؤكد حجم
جن��اح خطط و�سيا�سات االنفتاح االقت�صادي واقتحام ا��س��واق العامل
عرب العالقات االقت�صادية الناجحة هناك ،وعالقات �سيا�سية متطورة
ومت�شاركة يف الفهم حول ال�سيا�سات االقليمية وا�ساليب حل امل�شكالت
العاملية بو�سائل �سلمية حيث ظلت املانيا ترى يف نهج ال�سيا�سة اخلارجية
العمانية منوذجا متفردا يف املنطقة تعمل على تعظيمه واال�ستفادة منه يف
حما�صرة ب�ؤر التوتر املتزايدة ..
لقد رحبت املانيا بالتعاون والتعامل مع ال�سلطنة وفتحت لها االبواب
الوا�سعة لي�ستفيد الطالب واملتدربون العمانيون من فر�ص نادرة لتلقي
علوم ذات اهمية رفيعة كانت دول اخ��رى حتفظت على ذلك ول��ذا فان
اتفاقية وقعت ما بني حكومة ال�سلطنة والوكالة االملانية للتعاون الفني
حيث قامت مبوجب ذلك الوكالة بان�شاء وت�شغيل مركز للمعايري املهنية
واختبارات املهارات يف ال�سلطنة ..
وقد �ساعد ذلك على الرتكيز على قطاعي التدريب وتقنية املعلومات.
وتع ّد املانيا من اه��م ال�شركاء التجاريني لل�سلطنة فهي ت�شغل املركز
اخلام�س بني ال��دول امل�صدرة لل�سلطنة؛ اذ ت�ستورد ال�سلطنة قرابة %4
من جممل وارداتها من املانيا كما حتتل املركز ال�ساد�س ع�شر بني الدول
امل�ستوردة من ال�سيارات واملركبات االلية واجزاء ولوازم ال�سيارات وقطع
واجهزة الهاتف ..
وقد ظلت ال�صادرات العمانية الملانيا تتزايد وتنمو ،ومييل امليزان
التجاري ل�صالح املانيا ..
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وقد �سجل التعاون بني ال�سلطنة واملانيا ا�شكاال اخرى خا�صة يف التعليم
العايل اذ قام تعاون واعد بني جامعتي نزوى العمانية ومارتن لوثر هاله
االملانية وجاء التعاون يف املواد البحثية امل�شرتكة ويف تخ�ص�صات اللغة
العربية واالملانية والعلوم ال�شرقية وكذلك العلوم الطبيعية ويف االتفاق
تبادل الطلبة واال�ساتذة  .وقد قامت جامعة نزوى بتا�سي�س مركز بحوث
ممول من اجلامعة االملانية وال�سلطنة .
ومن جانب اخر ويف نف�س ال�سياق مت االتفاق على افتتاح جامعة املانية
عمانية يف م�سقط بالتعاون مع جامعة �آخن التقنية وذلك يف 2006/12/27
وهي اجلامعة االملانية االولى يف منطقة اخلليج ..
وقد مت اي�ضا ويف اطار العالقات بني ال�سلطنة واملانيا ا�شهار جمعية
ال�صداقة العمانية االملانية وهو ما �سيعزز العالقات يف جماالت االقت�صاد
وال�سياحة والعلوم والثقافة ،وهذه اجلمعية اي�ضا تلتقط توجهات ال�سلطان
قابو�س باجتاه تعميق العالقات مع املانيا نظرا للدور الكبري الذي تلعبه
املانيا على امل�ستوى االوروبي والعاملي وملا لل�صداقة بني ال�شعوب من اهمية
يف تعميق العالقات ال�سيا�سية والثنائية ..
وك ��ان وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة االمل���اين يو�شكا في�شر زار ال�سلطنة يف
 2004/6/23وقد ا�شاد حينها بالدور العماين على ال�ساحتني االقليمية
والدولية وقال ان العالقات العمانية االملانية جيدة ونرغب يف تطويرها يف
املجاالت التجارية وال�سياحية وغريهما من جماالت التعاون االخرى.
ولي�س �أدل على املكانة التي حتظى بها املانيا يف �شبكة العالقات
العمانية من اختيارها املكان االن�سب الذي ق�صده ال�سلطان قابو�س للعالج
والنقاهة ملا حتظى به املانيا من تقدم يف جماالت الطب والرعاية الطبية
واملختربات ..
لقد م ّر اكرث من اربعة عقود على بدء العالقات العمانية االملانية
ومازالت هذه العالقات تت�سع وتتطور ..
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جاللته وملك ا�سبانيا

العالقات العمانية – االسبانية
هذه العالقات قدمية وتت�سم بالعمق وفيها زيارات متبادلة وتت�شعب يف
ابعاد خمتلفة اقت�صادية وا�ستثمارية و�سياحية وتعليمية و�صناعية.
�س وبذلك فان ا�سبانيا �شريك ا�سرتاتيجي لل�سلطنة و�سوق م�ستهدفة
للم�صدر وامل�ستثمر العماين .
وكانت زيارت العاهل اال�سباين امللك خوان كالرلو�س الر�سمية لل�سلطنة
بداية �شهر مايو  2014والتي رافقه فيها وفد كبري متنوع االهتمامات قد
اعطت دفعة لهذه العالقات الثنائية وعمقتها  .فاال�سبان ينظرون الى
ال�سلطنة على انها دولة �آمنة وم�ستقرة حققت جناحات الت�صالح مع الذات
يف دمج الرتاث واملدينة الع�صرية معا ،وهي تنهج نهجا معتدال ي�ستهدف
ال�سالم العاملي واال�ستقرار ولهذا حتظى باحرتام العامل ل�سيا�ستها ..
الزيارة انتجت عددا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ابرزها يف
جمال التعاون الع�سكري واتفاقية جتنيب االزدواج ال�ضريبي ومنع التهرب
من ال�ضرائب على الدخل واخ��رى يف جمال النقل والتعاون يف املجال
ال�سياحي ومذكرة تفاهم بني هيئة الوثائق واملخطوطات الوطنية واالر�شيف
اال�سباين ..
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العاهل اال�سباين ا�شار الى ما يربط بالده من عالقات تاريخية مع
ال�شعوب العربية وهو ما انعك�س على تراث وتاريخ ا�سبانيا ومقدر ًا ما تقوم
به ال�سلطنة من تعاون م�ستمر خا�صة مع ال�شركات اال�سبانية ..
وكان الوفد اال�سباين مكون ًا من عديد ال�شركات ذات اخلربة الكبرية
يف جم��االت قطاع النفط وال�غ��از والطاقة وق��د ج��اءت ا�ستجابة للر�ؤية
امل�ستقبلية  2020التي و�ضعتها ال�سلطنة لل�سنوات املقبلة ..
ويف تقييم العاهل اال�سباين ان ال�سلطنة لديها تاريخ عريق وهي ج�سر
للتوا�صل بني ا�سيا وال�شرق االو�سط وافريقيا من خالل الرتاث والثقافة .
معربا ان تكون الزيارة جم�سدة لروح التعاون الوثيق بني البلدين وال�شعبني
ولي�س فقط ب�سبب االتفاقيات املوقعة ،يجدر بالذكر ان العالقات التجارية
بني ال�سلطنة وا�سبانيا �آخذة يف التطور امللحوظ منذ العام  2013حيث
ازدادت ال�صادرات ال��ى (  )115مليون ري��ال عماين وهناك اك�ثر من
� 20شركة ا�سبانية م�سجلة يف ال�سلطنة يف جماالت االن�شاءات والنقل .
وتاتي اال�ستثمارات اال�سبانية مركزة يف اجلوانب الهيدروكربونية كما ان
�شركة النفط العمانية لديها ا�ستثمارات يف ا�سبانيا  .ويف املجال ال�سياحي
فان االهتمام ملمو�س حيث تعمل ال�شركات اال�سبانية على اعداد املواقع
ال�سياحية وبناء الفنادق وحتويل املواقع الى اماكن ايواء �صغرية خا�صة
حيث اخلربة اال�سبانية يف هذا املجال.
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العالقات العمانية مع جمهورية قبرص
تاخذ العالقات بني ال�سلطنة وقرب�ص زخم ًا متزايدا ملا ينظر اليه ال�سا�سة
القبار�صة من اهمية ملا تلعبه ال�سلطنة من دور يف ا�ستقرار االقليم وال�سعي
للم�صاحلة وت�صفية اخلالفات التي تعي�شها الدول حيث تهتم ال�سلطنة بعالقاتها
املميزة معها ..
وقد تعززت العالقات الثنائية يف الزيارات املتبادلة وخا�صة زيارة الوزير
امل�س�ؤول عن العالقات اخلارجية العماين والتي جاءت بتوجيه من ال�سلطان قابو�س
لتفتح املجال وا�سعا ام��ام املزيد من التعاون  .ال��ذي ظل يعنى اي�ضا باجلوانب
ال�سيا�سية املتعلقة بوجهة نظر البلدين ازاء الق�ضايا االقليمية ال�ساخنة وامكانية
البحث عن جوامع م�شرتكة يف ر�ؤيتهما وهذا ما ناق�شته وزيرة اخلارجية القرب�صية
الدكتورة ايراتو كوزاكو مع م�س�ؤولني عمانيني  .وكان الرئي�س القرب�صي كري�ستوفيا�س
دميرتي�س قد ثمن املواقف العمانية ازاء بالده ونوه بعمق التعاون امل�شرتك اثناء
اللقاء مع الوزير امل�س�ؤول من ال�ش�ؤون اخلارجية العماين يف 2013/1/18
كما ان الرئي�س القرب�صي كان ا�ستقبل م�س�ؤول �ش�ؤون الدفاع العماين الذي
حمل منه ر�سالة جلاللة ال�سلطان قابو�س يف 2013/11/5
وكان ال�سلطان قابو�س قام بزيارة خا�صة الى قرب�ص يف .2012/4/30
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ال�سلطان ي�ستقبل رئي�س جمهورية جنوب افريقيا

العالقات بين السلطنة وجنوب افريقيا
ظلت العالقات التاريخية العميقة تن�ساب بني ال�سلطنة و�شرق افريقيا لقرون
عدة وقد ا�صابت هذه العالقات جنوب افريقيا  .التي حر�صت ومنذ ا�ستقاللها
بقيادة الزعيم الراحل نيل�سون مانديال على عالقات متميزة من ال�سلطنة  .وقد
اخذت هذه العالقات اكرث من م�ستوى �سيا�سي واقت�صادي وا�ستثماري وقد توج هذه
العالقات زيارة رئي�س جمهورية جنوب افريقيا الدكتور جاكوب ليهالكي�سا زوما
الى م�سقط وااللتقاء مع ال�سلطان قابو�س يف .2011/11/15
ويف جمال التعاون امل�شرتك ُو ّقع بني ال�سلطنة وجنوب افريقيا ملحق لتعديل
اتفاقية جتنب االزدواج ال�ضريبي وجملة من االتفاقيات التي وقعها وزراء وم�س�ؤولون
من البلدين �ضمن زيارات متعاقبة من الطرفني وقد ا�ستهدفت االتفاقيات تعزيز
التعاون بني البلدين وحفز القطاع اخلا�ص والعام من اجل اقامة م�شاريع ا�ستثمارية
م�شرتكة واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة للطرفني ..
وكانت العالقات بني ال�سلطنة وجنوب افريقيا وعلى م�ستوى االعمال افرزت
منتدى االعمال العماين اجلنوب افريقي والذي �ساعد يف اقامة عالقات جتارية
واقت�صادية ذات قيمة عالية باال�ضافة الى بلورة مفهوم ال�شراكة االقت�صادية
لتعظيم مردود التجارة امل�شرتكة يف الناجت االجمايل املحلي يف اقت�صاد البلدين
وقد اطلع الوفد يف املنتدى على الواقع االقت�صادي يف ال�سلطنة وعلى احلوافز
التجارية ومقومات اقت�صاد ال�سلطنة ..
و�شهدت احل��وارات االقت�صادية التي جرت االهتمام بقطاع انتاج االغذية
والكهرباء واالن�شاءات وادارة امل�شروعات وتطوير جماالت اال�ستثمار يف القطاعات
الزراعية واحليوانية وامكانية التعاون يف جمال االمن الغذائي وكذلك ال�صناعة
والتعدين وال�سياحة وم�شروعات البنية اال�سا�سية .
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الراحل املنا�ضل نيل�سون مانديال

العالقات العمانية – االيطالية

تتمتع ال�سلطنة بعالقات جيدة مع جمهورية ايطاليا وهي عالقات قدمية
ومم�ت��دة  ،تاخذ �شكلها االع�م��ق االن مبزيد م��ن اال�ستثمارات االيطالية يف
ال�سلطنة وزيادة حجم التبادل التجاري وجملة من االتفاقيات االقت�صادية املوقعة
بني البلدين  .وكانت زي��ارة وزي��رة اخلارجية االيطالية لل�سلطنة يف �شهر متوز
العام  2013قد اعطت هذه العالقات دفعة لالمام �ساعدت يف منو التبادل التجاري
بني البلدين وخا�صة يف جمال نقل التكنولوجيا واال�ستثمار يف املوارد امل�شرتكة.
وتلعب اللجنة العمانية االيطالية امل�شرتكة دورا ا�سا�سا يف تنظيم م�سارات التعاون
والتبادل التجاري والثقايف بني البلدين ..
وهناك تعاون ملمو�س بني ال�سلطنة وايطاليا يف جم��ال ال�تراث ،
وايطاليا مطلعة على اخلربة العمانية يف هذا املجال وكذلك على التجربة
العمانية ال�شوروية وتطورها ..
وت��رى ال�سلطنة اهمية للفر�ص التي تتيحها العالقة بني البلدين
يف جم��ال التدريب الفني التكنولوجي ونقل املعرفة يف كل القطاعات
االقت�صادية والن�شاطات التكنولوجية ،باال�ضافة الى موا�صلة ت�شجيع
احلوار االقت�صادي املتمثل يف املجال�س االقت�صادية وتذليل كل ال�صعوبات
التي تعرت�ض طريق اال�ستثمار بني البلدين ..

300

الفاتيكان

وكانت هذه االجتماعات التي جاءت يف الدورة الرابعة للجنة العمانية
االيطالية امل�شرتكة قد اجنزت بيانا جرى توقيعه ..
وقد تركزت االهتمامات حول املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
وهي املنطقة التي مت تا�سي�سها �ضمن خطة ال�سلطنة لتنويع م�صادر الدخل
الوطني مبا تتمتع به من امكانيات وملا تتميز به من وجود مطار وميناء
ا�سرتاتيجي وحو�ض جاف ال�صالح ال�سفن ومنطقة لوج�ستية ومناطق
لل�صناعات الثقيلة واملتو�سطة واخلفيفة ومناطق �سياحية وجتارية و�سكنية
 .كما تقدم هذه املنطقة خدمة متكاملة من املزايا واحلوافز والت�سهيالت
للم�ستثمرين ..
وقد عقد العديد من الندوات على هام�ش زيارة الوزيرة االيطالية .
حني نظمت املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم مع ال�سفارة االيطالية
ن��دوات تعريفية �شاركت فيها وزارة الزراعة وال�ثروة ال�سمكية والهيئة
العامة لرتويج اال�ستثمار وتنمية ال�صادرات و�شركة عمان للحو�ض اجلاف
و�شركة ميناء الدقم و�شركة النفط العمانية و�شركة تنمية الدقم ..
وكان جاللة ال�سلطان قابو�س قد التقى رئي�س وزراء ايطاليا ماريو
مونتي الذي زار م�سقط وبحث عالقات التعاون بني البلدين والعمل على
تعزيزها يف اكرث من جمال وذلك يف نوفمرب من العام . 2012
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العالقات العمانية – الروسية
تقرتب العالقات العمانية – الرو�سية من عمر ثالثني �سنة اذ كانت
بدات يف العام  1985وجرى االحتفال بذكراها الى الـ ( )20وهي تتوا�صل
وقد اخرتقت زمنني االول يف زمن االحتاد ال�سوفييتي وبعد ذلك يف زمن
االحتاد الرو�سي الذي ورث االحتاد ال�سوفييتي ففي ال�ساد�س والع�شرين
من ايلول �سبتمرب العام  1985بد�أت العالقات بعد اجتماع اجلمعية العامة
يف دورتها االربعني وعلى هام�ش ذلك االجتماع لتنطلق العالقة على ا�سا�س
االح�ترام املتبادل وع��دم التدخل يف �ش�ؤون االخ��ر وكانت ال�سلطنة هي
الدولة التالية بعد الكويت يف اقامة عالقة مبكرة من بني دول اخلليج اذ
بد�أت الكويت العام  . 1963وكان ال�سبب يف تاخر العالقة هو دعم االحتاد
ال�سوفييتي للتمرد يف ظفار من خالل جمهورية اليمن اجلنوبي وهو التمرد
الذي انتهى بعد هزميته العام .. 1975
لقد انطلقت �سيا�سة ال�سلطنة من مراقبة الت�صرفات الالحقة لالحتاد
ال�سوفييتي انذاك يف منطقة اخلليج يف �سنوات الثمانينيات وقبل بدء العالقات
م�ع��ه  .وق��د ج��رى االدراك ان��ه اي االحت ��اد ال�سوفييتي مل ي�ع��د ي�ت��دخ��ل حني
ط��رح م �ب��ادرة ف�براي��ر ال�ع��ام  1982لتحييد منطقة اخلليج وجتنيبها �صراع
ال�ق��وى العظمى واع�ت�ب��ار ع�م��ان ال�ن�م��وذج الكويتي يف اق��ام��ة ع�لاق��ات مبكرة
م��ع االحت ��اد ال�سوفييتي من��وذج��ا ناجحا اذ مل ي�ح��دث اي ت��دخ��ل يف ��ش��ؤون
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الكويت وزاد ان �ساعدها يف ت��وازن عالقاتها بل وباعها �صفقة ا�سلحة قدرت بـ
(  )350مليون دوالر  .لقد تراجعت االعتبارات االيديولوجية املزعجة لدول اخلليج
ولل�سلطنة حل�ساب االعتبارات امل�صلحية التي وجدت لها �شراكات ترحب بها؛ وهذا
ما مهد العالقة ما بني ال�سلطنة واالحتاد ال�سوفييتي قبل ان ت�ؤول هذه العالقات مع
رو�سيا االحتادية  ..وكان بروتكوال قد وقع بني البلدين اذ ان �شركة ريتيك الرو�سية
لتكنولوجيا الوقود والطاقة كانت ب��د�أت عملها يف عمان يف العام  2000وبدات
الزيارات العام  2003وكان العام  2000قد �شهد توقيع اتفاقية للتعاون يف جماالت
الثقافة والعلوم والتعليم وال�سياحة وال�شباب واب��دى الرو�سي اهتماما متزايدا
بالرحالت ال�سياحية الى ال�سلطنة واالهتمام باملكونات التاريخية والثقافية ..
وجرى تبادل ال�سفراء يف العام .. 1987
لقد ا�ستمرت العالقات تتوطد و�شهد البلدان ن�شاطات ثقافية متبادلة
واخذت تعرب عن نف�سها يف امللتقيات واملعار�ض وااليام الثقافية وقد ك�شفت
تلك اللقاءات عن ن�ش�أة العالقات غري املبا�شرة بني احل�ضارتني العمانية
والرو�سية يف الع�صر الربونزي قبل خم�سة االف �سنة وتطورت يف العهد
اال�سالمي ابان الدولة العبا�سية ..
يف القرن العا�شر امليالدي ا�ضافة الى عالقات عربت عنها زيارة
التاجر الرو�سي افانا�سي نيكنت الى م�سقط نهاية القرن اخلام�س ع�شر
امليالدي وحماولة ان�شاء قن�صلية لرو�سيا يف م�سقط العام  1904وقد
جرت ا�ضاءة ا�ضافية لتلك العالقات يف املحا�صرة التي القاها �سريغي
بلخانوف رئي�س جلنة االت�صال الدويل يف احتاد الكتاب مبو�سكو عن تطور
النظام ال�سيا�سي يف ال�سلطنة يف الفرتة ما بعد العام  1970ودخول عمان
الى النه�ضة  ..وهناك كتب وحما�ضرات ون��دوات تعك�س عمق العالقات
التاريخية بني اجلغرافيتني العمانية والرو�سية عرب التاريخ ..
ولعل العالقات بني ال�سلطنة ورو�سيا قد وج��دت نف�سها -اي�ضا-
ملخ�صة فيما كتبه امل�ؤلف �سريغي يف كتابه عن ال�سلطان قابو�س ( م�صلح
على العر�ش) ي�صف بالقول  « :انه فيما العامل يقرع طبول احلرب فان
عمان متد ج�سور ال�صداقة واملحبة وال�سالم م�ؤكدا ان اال�ستثمارات الطائلة
يف العامل وظفت يف خدمة الثقافة كما توظف حاليا يف خدمة اجليو�ش
واال�سلحة لكان عاملنا اكرث جماال وكنا اكرث امنا و�سالما « ..
« وعمان اليوم متهد لنا الطريق ملد ج�سور ال�صداقة بني �شعوبنا»
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الرئي�س الرو�سي بوتني

ال�سلطان ي�ستقبل رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية

العالقات العمانية مع كوريا الجنوبية
اخلربة العمانية بجنوب �شرق ا�سيا عرب البحر ممتدة منذ قرون وقبل ت�شكيل
ال��دول املعا�صرة على �شواطئه وقد ظلت العالقات التجارية عرب التاريخ تربط
عمان بالعامل القدمي.
وظلت العالقات تتوا�صل وهي اليوم تبلغ �أوجها حيث تقيم ال�سلطنة عالقات
مميزة مع العديد من دول جنوب �شرق ا�سيا ومنها جمهورية كوريا اجلنوبية وقد
تعددت زيارة امل�س�ؤولني من كوريا اجلنوبية الى ال�سلطنة وكان منها زيارة قام بها
رئي�س الوزراء اال�سبق جلمهورية كوريا اجلنوبية يل هي ت�شان يف نوفمرب من العام
 2005ومن قبل كان كان رئي�س الوزراء الكوري الذي �سبقه قد زار م�سقط العام
 2001وقد زار م�س�ؤولون من ال�سلطنة وعلى م�ستويات عليا جمهورية كوريا اجلنوبية
لبحث خمتلف الق�ضايا وال�ش�ؤون ال�سيا�سية االقت�صادية ..
وقد امتد التعاون الى جماالت عديدة ابرزها النفط والغاز وبناء ال�سفن
والبرتوكيماويات واالت�صاالت و�صناعة املعلومات والتدريب وحمطات توليد
الكهرباء وحتلية املياه وكذلك اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي ..
وقد �سجلت العالقات ان كوريا اجلنوبية تتقدم الدول اال�سيوية التي ت�ستورد
النفط والغاز الطبيعي امل�سال من عمان وذلك بعد ال�صني وتايلند وهناك اتفاقيات
بني ال�سلطنة وكوريا اجلنوبية تتعلق بخدمات النقل اجلوي وتعزيز التعاون العلمي
بني جامعة ال�سلطان قابو�س وجامعتي هتنكوك وميوبخي ..
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وقد انعك�س هذا التعاون -اي�ضا -يف جماالت الرتويج واال�ستثمار وتنمية
ال�صادرات ويف زي��ادة حجم التجارة بني الدولتني وهناك العديد من النماذج
الناجحة للم�شاريع امل�شرتكة خا�صة يف م�شروع البويل بروبلني وم�شروع االثيلني
وايلكورايد يف �صحار ويف م�شروع بناء ناقلتي الغاز العمانيتني ابراء و�صاللة ويف
ت�صميم احلو�ض اجلاف مبنطقة الدقم ويف جمال اال�ستثمار املبا�شر من جانب
�شركة نفط عمان يف �شركة ال جي اي للطاقة ويف جمال تدريب عدد من الكوادر
العمانية يف كوريا ..
وكان رئي�س الوزراء الكوري هواجن �سيك قام بزيارة الى م�سقط يف ينايرمن
العام  2012والتقى مع ال�سلطان قابو�س وا�ستمع الى املوقف العماين يف ق�ضايا
املنطقة واالقليم ويف العالقات الثنائية بني البلدين  .وهناك زيارات متبادلة اي�ضا
ومنها زيارة وزير الداخلية العماين الذي حمل ر�سالة من ال�سلطان قابو�س الى
رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية يل بيوجن باك يف  2012/5/24وقد كان من ح�صاد
الزيارات امكانية اال�ستفادة من التجربة الكورية يف جمال الرثوة ال�سمكية والبيئة
وا�ستقطاب ال�سياحة الكورية ..
وكانت جمهورية كوريا اجلنوبية قدمت م�شاركة لل�سلطنة يف معر�ض (يو�سو)
الدويل العام . 2012
وقد مت اجن��از جلنة م�شرتكة عمانية مع جمهورية كوريا اجلنوبية معنية
ببحث كافة االمور االقت�صادية واال�ستثمارية وجماالت التعاون االخرى ..
كما جرى االطالع على اخلربة الكورية اجلنوبية يف جمال رعاية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وكذلك ال�صناعات التجمعية املتعلقة بالكرتونيات واجهزة احلا�سوب ..
وتتجلى ا�شكال التعاون بني ال�سلطنة وكوريا اجلنوبية -اي�ضا -يف االتفاقية
املوقعة العام  1996املتعلقة بالغاز الطبيعي امل�سال وهي اتفاقية مبيعات لـ ()25
عاما ت�ضمن ام��دادات بنحو (  )406ماليني طن يف ال�سنة من الغاز الطبيعي
امل�سال ويف جمال امل�ستوردات العمانية من كوريا فقد �شملت ال�سيارات واال�سالك
الكهربائية وال��واح ال�صلب واملنتوجات البرتوكيماوية ومعدات البناء وااللياف
ال�صناعية واملحركات وقطع ال�سيارات  .اما امل�شاريع الكورية الكربى يف ال�سلطنة
فت�شمل بناء �ساحة ا�صالح ال�سفن يف الدقم وامل�شاركة يف بناء املطار الدويل مع
�شركة �سيمنز وهناك تعاون تقني يف م�صفاة �صحار ،وهناك عمل لتطوير منطقة
�سكنية يف جمال البناء يف الدقم وكذلك يف املجال ال�سياحي ال�ستقطاب �سياح
كوريني لل�سلطنة ،وكذلك يف جمال الطاقة املتجددة وامل�شروع التجريبي للطاقة
ال�شم�سية يف املزيونة ..
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عمان في الجغرافيا
ُ
ت�ق��وم اجلغرافيا يف ج��وه��ره��ا على حتميات امل��وق��ع والت�ضاري�س
وام �ت��دادات احل��دود �ساحلية كانت �أو برية� ،إال �أنها متثل كذلك حوار
الطبيعة واملوارد املتاحة وكيفية التعامل الإن�ساين معها لي�س فقط للتغلب
على م�شكالتها ولكن لتحويلها �إلى عنا�صر قوة.
ويف عمان ت�آلفت اجلغرافيا ب�شكل وثيق مع ذاتها ومع الإن�سان ،فالتقى
الرب والبحر ،واجلبل والوادي ،وكانت نقطة و�صل /ف�صل بني الربع اخلايل
واملحيط الهندي ،وكان الإن�سان العماين عن�صرا فاعال يف جغرافيا املكان
يف ُعمان.

ُعمان�..أ�صل الت�سمية
يقول ياقوت احلمويُ :عمان ب�ضم �أوله وتخفيف ثانيه و�آخ��ره نون،
وقد اختلفت الآراء يف ا�صل هذا اال�سم ،فالبع�ض يرجعه الى قبيلة ُعمان
القحطانية ،والبع�ض ي�أخذه من معنى اال�ستقرار واالقامة ،فيقول ابن
االعرابي  :العمن �أي املقيمون يف مكان ،ويقال رجل عامن وعمون ،ومنه
ا�شتقت كلمة ُعمان ،وي�ستطرد فيقول� :أعمن الرجل �أي دام على املقام
ب ُعمان.
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(�سلطنة ُعمان تعرف ،كما
يعرف ال��ع��دو ،ب�أنها خط الدفاع
الأول للمنطقة ،باعتبار موقعها
اال�سرتاتيجي ،و�إنها املنفذ الرئي�س
لها..ف�إذا �سقطت ف�إن باقي املنطقة
ذات الرثوات الهائلة ت�صبح مهددة
بالغزو الأجنبي الهدام �أو �سيطرته،
وكالهما �رضر بالغ ال بد من منع
حدوثه)

خطاب ال�سلطان قابو�س
مبنا�سبة انعقاد الدورة الرابعة
مل�ؤمتر وزراء خارجية دول
اخلليج ،يف .1976/11/25

سلطنة وسلطان

اما الزجاجي فيقولّ � :إن ُعمان �سميت با�سم ُعمان بن ابراهيم اخلليل
عليه ال�سالم ،بينما يذكر ابن الكلبي انها �سميت با�سم ُعمان بن �سب�أ بن
يغثان بن ابراهيم خليل الرحمن لأنه هو الذي بنى مدينة ُعمان� ،أما �شيخ
الربوة يف نخبة الدهر فيقول� :إنّها �سميت بهذا اال�سم ن�سبة الى ُعمان بن
لوط النبي عليه ال�سالم ،وقيل ان الأزد �سمت ُعمان ( ُعمان ًا) الن منازلهم
كانت على واد لهم مب�أرب يقل له ُعمان ف�شبهوها به.
ومن اقدم امل�ؤرخني الرومان الذين ذكروا ُعمان بهذا اال�سم «يلنو�س»
الذي عا�ش يف القرن الأول للميالد (79-23م) فقد ورد يف كتاباته ا�سم
مدينة ت�سمى ُعمانه  OMANAوكذلك ورد هذا اال�سم عند بطليمو�س
الذي عا�ش يف القرن الثاين للميالد ،ويظن جروهمان ان ُعمانه املذكورة
عند هذين امل�ؤرخني هي �صحار التي كانت تعد املركز االقت�صادي الأكرث
اهمية يف املنطقة يف الع�صر الكال�سيكي.
وقد عرفت ُعمان با�سماء اخرى ،فقد �أطلق عليها ال�سومريون ودول
بالد ما بني النهرين ا�سم ( جمان) رمبا ن�سبة الى �صناعة ال�سفن التي
كانت ت�شتهر بها ُعمان �إذ ورد يف النقو�ش امل�سمارية بان جمان تعني هيكل
ال�سفينة ،كما �سماها الفر�س با�سم مزون وورد ا�سم ُعمان يف امل�صادر
العربية على انها اقليم م�ستقل ،فقد ا�شار اال�صطخري يف امل�سالك
وعمان ناحية
واملمالك وابن حوقل يف �صورة الأر�ض الى ذلك يف قولهماُ :
ذات اقاليم م�ستقلة باهلها ف�سحة ،اما ابن خلدون فلقد ذكرها يف حملة
االقاليم العربية التي ظهرت كدول م�ستقلة يف جزيرة العرب وهي اليمن
وعمان ،وو�صف نظام حكمها ،فقال �أنها
واحلجاز وال�شحر وح�ضرموت ُ
اقليم �سلطاين منفرد ومهما كان الأمر ،فان ا�سم ُعمان كما هو مالحظ
يعود الى ع�صور تاريخية قدمية ،واذا رجحنا ان ُعمان حملت هذا اال�سم
ن�سبة الى واد يف اليمن ي�سمى ُعمان او الى قبيلة مينية حتمل نف�س اال�سم،
فان ذلك يدل على قدم الهجرات العربية التي توالت من اليمن الى ُعمان،
والى ان ُعمان كانت ت�صطبغ بال�صبغة العربية منذ اقدم الع�صور.
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املوقع
متتلك �سلطنة عمان موقعا ا�سرتاتيجيا بالغ الأهمية كان له دوما
قوي يف �سيا�ساتها وخياراتها يف التعامل مع الق�ضايا والتطورات
�صدى ّ
املحلية والإقليمية والعاملية.
وتقع عمان يف �أق�صى اجلنوب ال�شرقي ل�شبه اجلزيرة العربية ومتتد
بني خطي عر�ض  16 , 40و  26 , 20درجة �شماال وبني خطي طول 51 , 50
و  59 , 40درجة �شرقا ،وتطل على �ساحل ميتد �أكرث من  3165كيلومرت يبد�أ
من �أق�صى اجلنوب ال�شرقي حيث بحر العرب ومدخل املحيط الهندي،
ممتدا �إلى خليج عمان حتى ينتهي عند م�سندم �شماال ،ليطل على م�ضيق
هرمز مدخل اخلليج العربي.
ترتبط حدود عمان مع اجلمهورية اليمنية من اجلنوب الغربي ومع
اململكة العربية ال�سعودية غربا ،ودولة الإم��ارات العربية املتحدة �شماال.
ويتبعها عدد من اجلزر ال�صغرية يف خليج عمان وم�ضيق هرمز مثل �سالمة
وبناتها ،ويف بحر العرب مثل  :جزيرة م�صرية وجمموعة جزر احلالنيات.
وتقع عمان �شمال مدار ال�سرطان وجنوبه فتنتمي بذلك �إلى املناطق
احلارة اجلافة للكرة الأر�ضية �إال �أنه بجنوبها امتدادات للمناخ اال�ستوائي.
ومن هذا املوقع ت�سيطر �سلطنة عمان على �أقدم و�أهم الطرق التجارية
البحرية يف العامل وه��و الطريق البحري بني اخلليج العربي واملحيط
الهندي ،ومن هذا املوقع �-أي�ضا -ات�صلت طرق القوافل عرب �شبه اجلزيرة
العربية لرتبط ما بني غربها و�شرقها و�شمالها وجنوبها .وتبلغ م�ساحة
عمان حوايل  309500كيلومرت مربع.
وح��دود ُعمان اجلغرافية تاريخيا وا�ضحة من الوجهة الطبيعية،
فاطرافها ال�شمالية متتد الى م�سندم على �ساحل م�ضيق هرمز ،وتتداخل
�أرا�ضيها مع رمال الربع اخلايل من الغرب واجلنوب الغربي ،ويف�صلها
عن البحرين وقطر رمال بينونة ،وعن ح�ضرموت رمال االحقاف املت�صلة
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بالربع اخل��ايل ،وقد ادى هذا املوقع الى ان ا�صبحت ل ُعمان �شخ�صيتها
اجلغرافية اخلا�صة وا�صبح ات�صالها بالبحر من �سماتها الوا�ضحة ،ومتيز
�ساحلها ال��ذي يطل على البحر بكرثة اخللجان الطويلة العميقة ذات
اجلوانب ال�صخرية العالية �شديدة االنحدار ،اما داخل ُعمان فمعظمه
ه�ضبة مرتفعة ،متو�سط ارتفاعها نحو  1500مرت ولها �سل�سلة فقرية هي
اجلبل الأخ�ضر الواقع الى اجلنوب الغربي من م�سقط ،والذي ترتفع قممه
الى نحو ثالثة �آالف مرت ،وتكرث يف اله�ضبة الأودية ال�سحيقة ذات اجلوانب
�شديدة االنحدار ،ويتجه بع�ض هذه االودية الى بحر ُعمان وبحر العرب،
واهمها وادي �سمائل الذي ي�صب قرب والية ال�سيب مبحافظة م�سقط،
وهو من اعظم االودية خ�صب ًا ،وينتهي البع�ض الآخر الى �صحراء الربع
اخل��ايل ،ويوجد بها �سهل �ساحلي ي�شرف على بحر ُعمان ي�سمى �سهل
الباطنة ،تن�ساب اليه املياه من اله�ضبة ،وتقوم به زراعة انواع من احلبوب
والفواكه باال�ضافة الى ا�شجار النخيل ،كما يوجد بها �سهل �ساحلي يطل
على البحر العربي ي�سمى �سهل �صاللة تغذبه مياه الآبار والأفالج ويزرع
فيه بع�ض ا�شجار النارجيل واملوز والعديد من الفواكه واخل�ضراوات ،ويف
غربي هذه اله�ضبة يوجد واحات عديدة من ا�شهرها واحة الربميي.
وهكذا تتنوع االقاليم اجلغرافية يف ُعمان تنوعا مفيدا فمن �سهول
�ساحلية الى جبال بها �سفوح ي�سكنها االن�سان منذ اقدم الع�صور ،الى
اودي��ة تنحدر من ه��ذه اجلبال كانت اي�ضا م�ستقرا لالن�سان ال ُعماين
القدمي /الى �صحارى كانت متنف�سا للقبائل ال�ضاربة يف ال�صحراء ،وهذه
االقاليم اجلغرافية املتنوعة تنتظمها م�ساحة كبرية من االر�ض تبلغ يف
الوقت احلايل  309٫500كيلو مرت مربع ،بيد ان ُعمان احلالية ال متثل
بالد ُعمان يف ال�سابق� ،إذ �إنّها كانت ت�شمل بع�ض االقاليم املجاورة لها من
االقطار العربية املتاخمة ،وكانت م�ساحتها يف القرن الأول الهجري متتد
جنوب ًا حتى ال�شحر وغربا حتى الربع اخلايل ،وتت�صل بالبحر من اجلهات
ال�شرقية واجلنوبية ال�شرية وال�شمالية ال�شرقية كما انها تت�صل بالبحرين
من جهة ال�شمال.
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واذا كانت اجلغرافيا الطبيعية ل ُعمان متيزها على هذا النحو عن
�سائر انحاء اجلزيرة العربية ،ف� ّإن موقعها اجلغرايف -اي�ضا -له اهمية
كربى ،ذلك النه لعب دور ًا هام ًا يف قوة البالد الذاتية ،فلم يكن جمرد
عامل جغرايف فح�سب وامنا هو ر�أ�سمال طبيعي و�سيا�سي ومورد ا�صيل من
موارد الرثوة القومية ،كما �أنه ميثل �شبكة من العالقات االقليمية التي ت�ؤثر
يف املحيط االقليمي والقومي ،ال �سيما وان ُعمان تتمتع مبوقع بحري هام،
اذ متتد �سواحلها الى  3165كيلو مرت ًا ،وتط ّل كما هو معروف على بحر
ُعمان ثم بحر العرب الذي يت�صل باملحيط الهندي.
كما تتحكم ُعمان يف م�ضيق هرمز من الناحية اجلنوبية ،وهو امل�ضيق
او املمر املائي الوحيد الذي ي�صل اخلليج العربي ببحر العرب واملحيط
الهندي.
وق��د ادى ه��ذا املوقع املمتاز ل ُعمان ال��ى نتيجة هامة ،هي تفوقها
البحري ،خا�صة اذا ما علمنا ان االت�صال ال�بري بينها وب�ين املناطق
وعمان -على �سبيل املثال-
املجاورة لها كان �صعبا ،فقد كان بني البحرين ُ
برية ممتنعة ،باال�ضافة الى كرثة القفار ،قلة ال�سكان ،فكان على ال ُعمانيني
ان ي�سلكوا الطريق البحري فنبغوا يف ركوبه واال�ستفادة منه ،حتى ا�صبحت
بالدهم تلعب دور ًا ا�سا�س ًا يف جتارة اخلليج العربي واملحيط الهندي بعد ان
ا�صبحت قاعدة اخلليج االولى التي تتحكم يف مدخله من اجلهة اجلنوبية،
وحلقة الو�صل الرئي�سة بني عاملني ،عامل ال�شرق الأق�صى ممثال يف الهند
وال�صني وجنوب �شرق �آ�سيا من جهة ،وب�شرق افريقيا وم�صر ،ومنها الى
الغرب االوروبي من جهة اخرى.
واذا كان ملوقع ُعمان كل هذه االهمية ،فان ذلك ال بد ان ينعك�س
على �سري الأحداث التاريخية ،وال بد ان ي�ؤثر يف حتديد موقعها ال�سيا�سي،
ومبا يت�صل بها جغرافيا من البلدان ،بكونها متثل جزء ًا من بالد العرب
لوقوعها يف الزاوية اجلنوبية ال�شرقية من جزيرة العرب.
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وت�أ�سي�س ًا على ذل��ك ،فقد كان ما يحدث يف مركز الدولة العربية
اال�سالمية ينعك�س على ُعمان وعلى بقية االقاليم العربية االخرى ،كما كان
امن ُعمان وم�صلحتها يت�صل ب�أمن وم�صلحة الدولة العربية اال�سالمية
وي�ستفاد من ذلك ،ان موقع ُعمان كان ادارة ربط وتفاعل بدولة اال�سالم
ولذلك كتب عنها كثري من اجلغرافيني والرحالة وخا�صة يف الع�صور
الإ�سالمية..

املناخ
تخ�ضع عمان للمناخ اجلاف (ال�صحراوي) و�شبه اجلاف (الإ�ستب�س)،
مع ارتفاع ملحوظ يف درجات احلرارة معظم العام ـ عدا املناطق املرتفعة
واجلزر ـ وهي تتجاوز يف النهار °45م �صيفَا ،وال يقل متو�سط احلرارة يف
�أبرد ال�شهور عن °20م بحكم مرور مدار ال�سرطان يف ثلثها ال�شما ّ
يل.
ونظ ًرا ملوقعها الهام�شي بني �أعا�صري العرو�ض الو�سطى ،واملو�سميات
يف العرو�ض الدنيا؛ �أ�صبحت الأمطار قليلة ومتذبذبة يف الكمية ويف توقيت
الت�ساقط .وهي �شتوية يف �شمايل عمان نتيجة وجود املنخف�ضات اجلوية
التي تتعر�ض لها ويبلغ متو�سطها  100ملم �سنو ًيا .وهي �أغزر ما تكون على
اجلبال وكذلك يف الظاهرة ،و�أق��ل ما تكون يف الباطنة ،ثم يف اجلهات
الداخلية والو�سطى .وت�سيل بها الأودية وال�شعاب التي حتدد مواقع العمران
والتنمية .ولذلك اهتم العمانيون كث ًريا بحفر الأفالج ـ القنوات ال�صغرية ـ
و�صيانتها امل�ستمرة و�إقامة �سدود التغذية على الأودية الرئي�سة التي ت�سهم
يف جتديد املخزون ال�سنوي من املياه اجلوفية على �شكل عيون طبيعية �أو
بحفر الآبار االرتوازية.
وخ�صو�صا على جبال ظفار ،فالأمطار �صيفية
�أما يف جنوبي البالد،
ً
نتيجة لهبوب الرياح املو�سمية اجلنوبية الغربية .وقد يزيد معدلها خالل
هذا الف�صل على  150ملم .كما تتجمع ال�سحب ويت�ساقط ال��رذاذ حول
اجلبال هناك ما �ساعد على منو نباتي غني تقوم عليه تربية املا�شية والإبل.
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وقد �ساعدت الأمطار ال�شتوية وال�صيفية على منو املراعي والنباتات
الطبيعية املختلفة من �أ�شجار �شوكية �أو نباتات �صحراوية ،وعلى جناح
الزراعة يف ُعمان ،وتر َّكز ال�سكان يف مواقع معينة حددها توافر املياه بها.
وتتع َّر�ض البالد معظم العام للرياح التجارية ال�شمالية ال�شرقية التي
قد تتح َّول �إلى �شمالية غربية م�صحوبة بالأمطار �شتاء� .أما يف جنوبي
البالد ،ف� َّإن الرياح اجلنوبية الغربية املمطرة تهب عليها �صيفًا.
وبينما يتميز داخ��ل ُع َمان باجلفاف ؛ ما يخ ِفّف من وقع احل��رارة
ال�شديدة على النا�س ،تتميز املناطق ال�ساحلية بارتفاع كبري يف درجة
الرطوبة الن�سبية ؛ ما يرفع من درجة الإح�سا�س باحلرارة.
ويختلف املناخ يف ال�سلطنة من منطقة لأخرى ،ففي املناطق ال�ساحلية
جند الطق�س حارا رطبا يف ال�صيف يف حني جنده حارا جافا يف الداخل،
با�ستثناء بع�ض الأماكن املرتفعة �إذ اجلو معتدل على مدار �أكرث اعتداال.
�أما الأمطار يف �سلطنة عمان فهي قليلة وغري منتظمة ب�شكل عام ،ومع
ذلك ففي بع�ض الأحيان تهطل �أمطار غزيرة ،وت�ستثنى من ذلك حمافظة
ظفار �إذ تهطل عليها �أمطار غزيرة ومنتظمة يف الفرتة بني �شهري يونيو
و�أكتوبر نتيجة للرياح املو�سمية.

ال�سكان
وفقا لتعداد العام  ،2010كان �إجمايل عدد ال�سكان .2.773.000
وحوايل  ٪50من ال�سكان يف عمان يعي�شون يف م�سقط و�شمال غرب
�سهل الباطنة ال�ساحلي من ر�أ���س امل��ال ،وح��وايل  200،000يعي�شون يف
املنطقة (اجلنوبية) حمافظة ظفار ،وح��وايل  30000يعي�شون يف �شبه
جزيرة م�سندم بعيد عن م�ضيق هرمز.
وهناك � 600٫000أجنبي يعي�شون يف عمان ،ومعظمهم من العمالة
الوافدة.
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املحافظات والواليات ال ُعمانية
ا�ستند التق�سيم الإداري لل�سلطنة� ،إل��ى املر�سوم ال�سلطاين رقم
(2011/114م) ال�صادر يف  26ت�شرين الأول (�أكتوبر) 2011م؛ �إذ
ا�شتمل التق�سيم الإداري لل�سلطنة على  11حمافظة هي  :م�سقط وظفار
وم�سندم والربميي والداخلية و�شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب
ال�شرقية و�شمال ال�شرقية والظاهرة والو�سطى.
ومتثل كل حمافظة منها �أهمية خا�صة �إدارية وجغرافية واقت�صادية،
وت�ضم كل من هذه املحافظات عدد ًا من الواليات ي�صل جمموعها الكلي
الى  61والية ،وتعنى وزارة الداخلية بالإ�شراف على كل هذه املحافظات
با�ستثناء حمافظتي م�سقط وظفار ،ويقوم ال��وايل يف كل والي��ة بت�سيري
الإدارة املحلية والعمل كهمزة و�صل بني احلكومة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة بني
املواطنني.
وم��ن اب��رز �سمات التنمية ال ُعمانية انها ا�ستطاعت عرب اخلطط
املتتابعة ان حتقق تكام ًال وتوازن ًا الى حد كبري يف توزيع ثمار التنمية الى كل
حمافظات ال�سلطنة� ،إذ انت�شرت امل�شروعات الكبرية واملناطق ال�صناعية
من م�سقط الى �صاللة ،ومن �صور الى �صحار ،ومن نزوى حتى م�سندم
وال�برمي��ي ،وم��ن ع�بري حتى الدقم يف تكامل ي�سري يف �إط��ار الأول��وي��ات
الوطنية واحتياجات كل حمافظة ،وحتى احتفاالت البالد باملنا�سبات
الوطنية والدينية ويف مقدمتها العيد الوطني املجيد ف�إنه يتم االحتفال بها
انطالق ًا من خمتلف حمافظات ال�سلطنة.
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• حمافظة م�سقط:
تقع حمافظة م�سقط على بحر ُعمان يف اجلزء اجلنوبي من �ساحل
الباطنة ،وتت�صل من ال�شرق بجبال احلجر ال�شرقي وحمافظة �شمال
ال�شرقية ،ومن الغرب حمافظة جنوب الباطنة ومن اجلنوب مبحافظة
الداخلية ،ويبلغ عدد �سكانها  775٫878ن�سمة وفق ًا لنتائج التعداد العام
لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م.
وتعد حمافظة م�سقط املنطقة املركزية للبالد �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
و�إداري � ًا ،ففي حمافظة م�سقط مركز رئي�س حيوي للن�شاط االقت�صادي
وال�سياحي والتجاري �سواء على امل�ستوى املحلي �أو يف عالقات ال�سلطنة مع
الدول الأخرى.
وتتكون حمافظة م�سقط م��ن �ست والي��ات ه��ي  :م�سقط ومطرح
والعامرات وبو�شر وال�سيب وقريات ،ومركز املحافظة والية م�سقط ،ويدير
كل والية (وال) يعينه حمافظ م�سقط ،واملحافظة مبثابة جهاز �إداري ُيعنى
بخدمة املواطنني داخل حدودها الإدارية ،ويدير �ش�ؤون حمافظة م�سقط
معايل وزير الدولة وحمافظ م�سقط.

• حمافظة ظفار:
تقع حمافظة ظفار يف �أق�صى جنوب �سلطنة ُعمان ،وتبعد مدينة
�صاللة عن م�سقط بنحو  1000كيلو م�تر ،وتت�صل حمافظة ظفار من
الغرب مبحافظة الو�سطى ومن اجلنوب ال�شرقي واجلنوب ببحر العرب،
ومن الغرب واجلنوب الغربي باحلدود مع اجلمهورية اليمنية ومن ال�شمال
وال�شمال الغربي ب�صحراء الربع اخلايل.
وتك�سب حمافظة ظفار �أهمية تاريخية ومكانية خا�صة يف التاريخ
ال ُعماين احلديث والقدمي عهلى ال�سواء .فمن �صاللة (مدينة الأ�صالة
واملجد) انبلج فجر النه�ضة ال ُعمانية احلديثة بقيادة �صاحب اجلاللة
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ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم .وكما كانت حمافظة ظفار� ،أر�ض اللبان
والبخور يف اجلزيرة العربية بوابة ُعمان ال�ضخمة على املحبط الهندي
ومعرب القوافل يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية ،ف�إنها كانت كذلك بوابة
ُعمان الى التقدم والتطور واالزدهار يف ظل النه�ضة ال ُعمانية احلديثة.
وت�ضم حمافظة ظفار  10واليات هي �صاللة وطاقة ومرباط ،ورخيوت
وثمريت و�ضلكوت واملزيونة ومق�شن و�شليم وج��زر احلالنيات و�سدح،
ومركز املحافظة والية �صاللة.
يبلغ عدد �سكان حمافظة ظفار  249٫729ن�سمة وفق ًا لنتائج التعداد
العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م ،ويف اطار م�شروعات التنمية
التي ت�شهدها كل واليات حمافظة ظفار مت تنفيذ العديد من امل�شروعات
التنموية بها ،وتوفري كل اخلدمات ال�ضرورية للتجمعات ال�سكانية يف اجلبل
والبادية ،مبا يف ذلك �إقامة مراكز التطوير احل�ضرية يف تلك املناطق،
ويدير �ش�ؤون حمافظة ظفار معايل وزير الدولة وحمافظ ظفار.

• حمافظة م�سندم:
تقع حمافظة م�سندم يف �أق�صى �شمال �سلطنة ُعمان وتطل على م�ضيق
هرمز وهو مبثابة البوابة التي تربط بني اخلليج وبني البحار املفتوحة يف
بحر ُعمان واملحيط الهندي.
وحتظى حمافظة م�سندم ب�أهمية �إ�سرتاتيجية كبرية ،حيث تطل
على م�ضيق هرمز الذي يعد �أكرث املمرات املائية الدولية �أهمية بالن�سبة
ل�صادرات النفط والتجارة �سواء على م�ستوى املنطقة �أو على امل�ستوى
الدويل� ،إذ مير من خالل نحو  %90من �صادرات دول اخلليج من النفط
الى العامل اخلارجي ،كما انه يعد البوابة ال�شرقية حلركة التجارة واملالحة
من والى الدول املطلة على اخلليج.
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• حمافظة الداخلية:
متثل حمافظة الداخلية مركز ات�صال باملحافظات الأخ��رى ،فهي
تت�صل من ال�شرق مبحافظتي جنوب و�شمال ال�شرقية ،ومن الغرب مبحافظة
الظاهرة ،ومن اجلنوب مبحافظة الو�سطى ومن ال�شمال مبحافظة م�سقط
وحمافظة جنوب الباطنة.
وتع ّد حمافظة الداخلية بتاريخها و�إ�سهامها احل�ضاري ومبوقعها
وطوبوغرافيتها واحدة من �أهم حمافظات ال�سلطنة ،فهي مبثابة العمق
اال�سرتاتيجي لل�سلطنة� ،إذ �إنها تتكون من اله�ضبة الكربى الواقعة يف و�سط
البالد حيث يوجد اجلبل الأخ�ضر الذي تنحدر من �سفوحه هذه اله�ضبة
يف اجتاه ال�صحراء جنوب ًا.
وتتميز حمافظة الداخلية لي�س فقط بكونها من املحافظات الزراعية
الرئي�سة يف البالد ،ولكن �أي�ض ًا بدورها ومكانتها ال�ب��ارزة يف التاريخ
ال ُعماين.
وت�ضم ثماين واليات هي نزوى وبهالء ومنح واحلمراء وادم وازكي
و�سمائل وبدبد ومركز املحافظة والية نزوى ،ويبلغ عدد �سكانها 326٫651
ن�سمة وفق ًا لنتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م.
وحتققت مبحافظة الداخلية م�شاريع تنموية عديدة لي�س فقط يف
جمال اخلدمات ال�صحية والتعليمية وال ُعمرانية ،ولكن �أي�ض ًا يف جمال
الطرق وال�صناعة واالت�صاالت وغريها ،ف�إلى جانب امل�ست�شفى املرجعي،
توجد يف والية نزوى �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة ،واملعهد
العايل للق�ضاء الذي يتكامل مع كلية احلقوق بجامعة ال�سلطان قابو�س يف
تخريج رجال الق�ضاء واملتخ�ص�صني يف جمال القانون.
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• حمافظة �شمال الباطنة:
تع ّد حمافظة �شمال الباطنة ،والتي متتد ك�شريط� ،ساحلي بني البحر
واجلبل ،من �أهم حمافظات ال�سلطنة جغرافي ًا واقت�صادي ًا ،وت�ضم �ست
والي��ات هي �صحار و�شنا�ص ول��وى و�صحم واخل��اب��ورة وال�سويق ومركز
املحافظة والية �صحار.
ولكونها متتلك موقع ًا جغرافي ًا بالغ احليوية ميتد على ال�ساحل
اجلنوبي لبحر ُعمان ،كانت حمافظة �شمال الباطنة نافذة بحرية ُعمانية
ربطت ُعمان بالدول االخرى عرب الن�شاط البحري والتجاري ال ُعماين يف
اخلليج واملحيط الهندي.
كما تتميز حمافظة �شمال الباطنة بامكانات اقت�صادية تتمثل يف
انها ت�ضم اكرب�سهول ال�سلطنة الزراعية(�سهل الباطنة) وتتنوع بها
اخلامات املعدنية التي مت البدء يف ا�ستغاللها القامة ب�ضع �صناعات ثقيلة
حيوية ،وميثل ميناء �صحار ال�صناعي واحد ًا من امل�شروعات االقت�صادية
العمالقة يف ال�سلطنة خا�صة يف ظل ا�ستقطاب املنطقة ال�صناعية يف
�صحار لعدد كبري من امل�شروعات ال�صناعية الكبرية والتحويلية كال�سماد
والبرتوكيماويات واالملنيوم واحلديد ،وعزز ذلك ان�شاء املنطقة احلرة يف
�صحار ومطار �صحار الذي يتوا�صل العمل يف تنفيذه وي�صل عدد �سكانها
الى  483,582ن�سمة وفق ًا لنتائج التعدد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
للعام 2010م.

• حمافظة جنوب الباطنة:
متتد حمافظة جنوب الباطنة بني بحر ُعمان �شرق ًا وبني �سفوح جبال
احلجر الغربي غرب ًا .وتتكون حمافظة جنوب الباطنة من �ست واليات هي
الر�ستاق والعوابي ونخل ووادي املعاول وبركاء وامل�صنعة ومركز املحافظة
والية الر�ستاق ،ويبلغ عدد�سكانها  289,008ن�سمة وفق ًا للتعداد العام
لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م.
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وبحكم موقعها و�إمكاناتها االقت�صادية وكثافتها ال�سكانية ف�إنها لعبت
دور ًا م�ؤثر ًا على امتداد التاريخ ال ُعماين  .ويف حني حتققت العديد من
االجنازات يف جمال اخلدمات والطرق واالت�صاالت والتخطيط العمراين
وعلى نحو يتواكب مع تطور احلياة االقت�صادية واالجتماعية يف ال�سلطنة،
ف�إنه مت العناية كذلك بتجميل وتخطيط املدن وتطوير املواقع ال�سياحية فيها
مبا يف ذلك العيون الطبيعية كعني ( الك�سفة) بالر�ستاق وعني (الثوارة)
بوالية نخل وهما من �أ�شهر عيون املياه املعدنية احلارة بال�سلطنة بالإ�ضافة
الى احلدائق العامة الكبرية.

• حمافظة جنوب ال�شرقية:
متثل حمافظة جنوب ال�شرقية الواجهة ال�شمالية ال�شرقية ل�سلطنة
ُعمان ،وهي تطل على بحر العرب من ناحية ال�شرق ،كما تت�صل برمال
ال�شرقية من ناحية اجلنوب ومبحافظة الداخلية من ناحية الغرب ،وت�ضم
حمافظة جنوب ال�شرقية خم�س واليات وهي �صور والكامل والوايف وجعالن
بني بوح�سن وجعالن بني بوعلي وم�صرية ومركز املحافظة والية �صور،
ويبلغ عدد �سكان حمافظة جنوب ال�شرقية  32 188٫ن�سمة وفق ًا لنتائج
التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام .2010
ومت يف العام 1999م ،تد�شني م�شروع الغاز الطبيعي امل�سال يف قلهات
والذي يتم ت�صدير �إنتاجه وقد مت �إ�ضافة القاطرة الثالثة يف �إطار م�شروع
قلهات للغاز الطبيعي يف �أوائل العام  ،2006كما يتم ت�صدير ال�سماد الى
الهند من م�صنع �سماد اليوريا واالمونيا ،ومت يف العام 1999م� ،إن�شاء
املنطقة ال�صناعية يف �صور لتكون منطقة لل�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة.

• حمافظة �شمال ال�شرقية:
تظل حمافظة �شمال ال�شرقية على اجلانب الداخلي جلبال احلجر
ال�شرقي ،وتت�صل بها من ناحية ال�شمال حمافظة م�سقط ،ومن الغرب
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حمافظة الداخلية ،ومن ال�شرق واجلنوب حمافظة ال�شرقية ،وتتكون
حمافظة �شمال ال�شرقية من �ست واليات هي� :إبراء وامل�ضيبي وبدية والقابل
ووادي بني خالد ودماء والطائيني ومركز املحافظة والية �إب��راء .وي�صل
عدد �سكان حمافظة �شمال ال�شرقية  162٫482ن�سمة وفق ًا للتعداد العام
لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م ،وقد حظيت حمافظة �شمال
ال�شرقية بالعديد من م�شروعات التنمية التي امتدت الى خمتلف املجاالت
ال�صحية والتعليمية وال�سياحية والطرق والكهرباء واملياه وغريها.

• حمافظة الظاهرة:
حمافظة الظاهرة من املحافظات الغنية بامكانياتها الزراعية
وال�سياحية والتاريخية ،وقد حققت تطور ًا كبري ًا وملمو�س ًا خالل �سنوات
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة ويف كل املجاالت ،وحمافظة الظاهرة عبارة عن
�سهر �شبه �صحراوي ينحدر من ال�سفوح اجلنوبية لدبال احلجر الغربي
يف اجتاه �صحراء الربع اخلايل ،وتف�صله جبال الكور عن داخلية ُعمان
من ناحية ال�شرق ،كما تت�صل ب�صحراء الربع اخلايل من ناحية الغرب
ومبحافظة الو�سطى من ناحية اجلنوب .وعرفت هذه املحافظة قدمي ًا
با�سم ( توام) و ( اجلو) ،وت�ضم حمافظة الظاهرة ثالث واليات هي :
عربي وينقل و�ضنك ومركز املحافظة والية عربي ،ويبلغ عدد �سكانها
 151٫664ن�سمة وفق ًا لنتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت
للعام 2010م ،وتتميز بالن�شاط الزراعي ومبوقعها الذي يت�صل باملناطق
الأخرى يف �شبه اجلزيرة العربية عرب طريق القوافل املمتدة منذ قرون.
وت�ضم حمافظة الظاهرة العديد من حقول النفط والغاز وحظيت بن�صيب
وافر من املنجزات وامل�شروعات التنموية.
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• حمافظة الو�سطى:
تقع حمافظة الو�سطى جنوب حمافظتي الداخلية والظاهرة ،وتطل
من ال�شرق على بحر العرب ومن الغرب على �صحراء الربع اخلايل ،وتت�صل
جنوب ًا مبحافظة ظفار ،وتتميز املحافظة بوجود عدد كبري من حقول �إنتاج
النفط والغاز بها ،وكذلك مبناخها املعتدل طوال العام.
وت�ضم حمافظة الو�سطى رابع والي��ات هي :هيماء وحموت والدقم
واجلازر ومركز املحافظة والية هيماء ،ويبلغ عدد �سكانها  42٫111ن�سمة
وفق ًا لنتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت للعام 2010م.
وحت�ظ��ى حمافظة الو�سطى باهتمام كبري م��ن ج��ان��ب احلكومة
لتطويرها والنهو�ض بها على نطاق وا�سع ،ويعك�س جممع احلو�ض اجلاف
مبنطقة الدقم االقت�صادية الذي مت افتتاحه يف التا�سع من يونيو ،2012
�إ�سرتاتيجية احلكومة يف جمال تنمية حمافظة الو�سطى لكونه من امل�شاريع
الإ�سرتاتيجية التي �سوف ت�سهم �إ�سهام ًا كبري ًا يف دعم االقت�صاد الوطني
ب�شكل كبري وتعزيز مكانة ال�سلطنة دول�ي� ًا ،وتزامن ذل��ك مع االحتفال
با�ستقبال مطار جعلوين لأول طائرتني بعد تطويرها كبداية لرحالت
قادمة متهد الجتذاب وت�سهيل و�صول امل�ستثمرين.
و�إلى جانب ذلك مت افتتاح العديد من م�شروع املياه والكهرباء والطرق
وموانئ ال�صيد واخلدمات ال�صحية والتعليمية.
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ُعمان يف كتابات اجلغرافيني والرحالة:
• التاجر �سليمان:
( ت 237ه �ـ 851 /م ) ،يتحدث يف كتابه (�سل�سلة التواريخ) عن
حركة ال�سفن واملراكب التجارية املنطلقة من �سرياف ومنطقة ُعمان
باجتاه الهند وال�صني ،فيقول� :إن �أكرث ال�سفن التجارية ال�صينية حتمل من
وعمان وغريها �إلى �سرياف ،فيعب�أ
�سرياف ،و�أن املتاع يحمل من الب�صرة ُ
يف ال�سفن ال�صينية هناك ،ثم تقلع ال�سفن �إلى م�سقط ،وهو �آخر عمل
ُعمان ،وامل�سافة من �سرياف �إلى م�سقط نحو  200فر�سخ ،ويف هذا البحر
جبال ُعمان ،حيث يوجد فيها املو�ضع الذي ي�سمى ال��دردور ،وهو م�ضيق
بني جبلني ،ت�سلكه ال�سفن ال�صغار ،وال ت�سلكه ال�سفن ال�صينية ،وفيها �أي�ضا
اجلبالن اللذان يقال لهما ( ك�سري وعوير) ،وال يظهر منهما فوق املاء،
�إال اجلزء الي�سري ،ف�إذا جاوزت ال�سفن اجلبال ت�صل �إلى ( �صحار) ،ويف
العادة ف�إن ال�سفن تر�سوا يف م�سقط� ،إذ تتزود باملياه العذبة ،ثم تقلع �إلى
بالد الهند ،ومتر يف طريقها �إلى (كوكم ملي) ،وتقطع ال�سفن تلك امل�سافة
يف مدة �شهر �إن كانت الريح معتدلة ،وكانت �سفن ال�صني تنقل احلرير �إلى
بالد العرب.
ويذكر �أبو زيد احل�سن ال�سريايف يف كتابه �أخبار ال�صني والهند �أن
ب�لاد ُعمان كانت ت�شتهر بالربابنة والإدالء لتزويد املراكب ال�صينية
والهندية والعربية بهم� ،أما عن عالقات ُعمان بجزر ال�شرق الأق�صى
فيقول� :إن يف جزيرة كلة ،جممع الأمتعة من الأعواد والكافور وال�صندل
والعاج والر�صا�ص والأبنو�س والبقم واالفاوية كلها ،وتنقل هذه ال�سلع من
هذه اجلزيرة �إلى ُعمان بالإ�ضافة �إلى �أن املراكب جتهز ب�صنوف ال�سلع
العربية يف طريقها �إلى الهند.

322

أمة وقائد

• ابن خرداذبة:
يتحدث ابن خرداذبة ( ت272هـ 885م) يف كتابه امل�سالك واملمالك
عن بالد ُعمان ،فيذكر �أن خراجها يبلغ � 300ألف دينار �سنويا ،ثم يو�ضح
�أهمية موقعها يف التجارة الدولية �آن��ذاك� ،إذ ك��ان التجار يق�صدونها
يف طريقهم �إلى الأبلة يف جنوب العراق �إلى الهند وال�سند وال�صني� ،أما
ال�سلع التي كانوا يجلبونها من بلدان ال�شرق الأق�صى فكانت امل�سك والعود
والكافور والدار �صيني وغري ذلك مما يحمل من تلك النواحي ،ثم يعودون
يف طريقهم �إلى �أوروبا عرب البحر الأحمر وخليج القلزم وم�صر ،واثناء
عودة ه�ؤالء التجار كانوا يجلبون معهم اخلدم واجلواري والغلمان والديباج
واجللود واخلز والغراء وال�سمور وال�سيوف.

• الهمداين:
�أما الهمداين ( ت 334ه �ـ945/م) فيذكر يف كتابه (�صفة جزيرة
العرب) بان اليمن تقع يف جنوبي اجلزيرة ،ويف �شماليها تقع ال�شام،
وغربيها تقع �شرم ايلة وما طردته من ال�سواحل الى القلزم وف�سطا�س
م�صر ،و�شرقيها تقع بالد ُعمان والبحرين وكاظمة والب�صرة ،ويف و�سطها
تقع احلجاز و�أر�ض جند والعرو�ض ،وعند حديثه عن البحر املحيط ببالد
ُعمان واملت�صل ببالد احلجاز يقولّ � ،إن هذا البحر يحيط بالد اليمن �إلى
�أر�ض الزجن واحلب�ش.
�أما كورة ار�ض ُعمان هي �صحار ،واما قراها ف�أكرث جمامعها مورد من
�أوديتها ،و�أما الذين �سكنوا ُعمان من الأزد فهم :يحمد ،وحدان ،ومالك
واحلارث ،وعتيك وجديد.
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• الأ�صطخري:
ويذكر الأ�صطخري ( ت 340هـ ـ 951م) يف كتابه م�سالك املمالك:
�إن ديار العرب ال ي�شركهم يف �سكناها �أحد غريهم ،ويحيط بها فار�س
( اخلليج العربي ) الذي ميتد من عبدان التي ي�صب عندها ماء دجلة
والفرات يف البحر �إلى البحرين ،وينتهي يف ُعمان ،ثم ينعطف على �سواحل
مهرة وح�ضرموت وعدن ،وينتهي على �سواحل اليمن الى جدة ،ثم ميتد على
طول احلجاز حتى ينتهي يف ايلة ( العقبة احلالية) ،ويعطينا الأ�صطخري
و�صف ًا جيد ًا ل ُعمان فهو يقولُ :عمان م�ستقلة ب�أهلها كثرية النخيل والفواكه
كاملوز والرمان والنبق وغريه� ،أما ق�صبة بالد ُعمان فهي �صحار،وتقع على
البحر ،وبها متاجر البحر ،وتق�صدها املراكب ،وهي �أعمر مدينة ب ُعمان،
و�أكرثها ماال ،وال تكاد تعرف على �ساحل البحر بجميع بالد الإ�سالم مدينة
�أكرث عمارة وماال من �صحار ،بالإ�ضافة �إلى �أن بالد ُعمان حتتوي على
مدن كثرية� ،أما م�ساحتها فتبلغ  300فر�سخ ،وامل�سافة بني ُعمان والبحرين
م�سرية �شهر واحد ،ومنها الى ار�ض مهرة نحو �شهر كذلك.

• بن �شهريار:
ويذكر برزك بن �شهريار ( تويف قرب منت�صف القرن الرابع الهجري/
العا�شر امليالدي) يف كتابه ( عجائب الهند بره وبحره وجزره) �أن �أهل
ُعمان ا�شتهروا باملالحة وكان منهم الربابنة ونذكر منهم  :يزيد ال ُعماين
ناخوذة الزجن ،ويحدثنا هذا الربان بانه قد �شاهد يف بالد الزجن جبلني
عظيمني بينهما واد وفيه �آثار النار ،ف�س�أل عنه فقيل له� :إن هذا الوادي
جتري فيه النار يف وقت من ال�سنة وت�أتي على كل ما فيه من نبات وحيوان
و�إن�سان ،وال �شك �أن هذه النار هي ما ن�سميه الآن بالرباكني.

• ابن الفقيه الهمداين:
�أما ابن الفقيه الهمداين( 365هـ 975 /م) فيقول يف كتابه ( كتاب
البلدان) � ّإن �أر���ض ُعمان هي �صفوة الأر���ض من الأر�ضني ،وهي مبنزلة
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الر�أ�س منها ،وي�ستطرد قائ ًالّ � :إن ح�شو�ش الدنيا ثالثةُ :عمان والأبلة
و�سرياف ،و�إنها ت�شتهر بال�سمك ،والقني (ال��رم��اح) والنخيل ،ويعدد
�أ�صناف متورها امل�شهورة :الفر�ض والبلعق واخلبوت.

• ابن حوقل:
ويقول ابن حوقل ( 380هـ ـ 990م) يف كتابه ( �صورة الأر�ض) �إن ديار
العرب يحيط بها بحر فار�س ( اخلليج العربي) من عبدان وهو م�صب
دجلة يف البحر ،فيمتد �إلى البحرين حتى ينتهي �إلى ُعمان ،ثم يعطف على
�سواحل مهرة وح�ضرموت وعدن ،حتى ينتهي على �سواحل اليمن �إلى جدة،
ثم ميتد على اجلار ومدين حتى ينتهي الى �أيلة  .ومن الأماكن التي يذكرها
يف �سواحل ُعمان ر�أ�س اجلمجمة ومدينة �صحار ،ويتحدث عن ُعمان فيذكر
ب�أن ُعمان ناحية ذات اقاليم م�ستقلة ،ب�أهلها ف�سحة كثرية من النخيل،
والفواكه من املوز والر ّمان ونحو ذلك ،و�أنها بالد حارة ،ومع ذلك في�سقط
على ر�ؤو�س بع�ض جبالها ثلج خفيف� ،أما ق�صبتها فمدينة �صحار الواقعة
على البحر ،وب�صحار من التجار والتجارة ما ال يح�صى كرثة ،وهي �أعمر
مدينة ب ُعمان و�أكرثها ما ًال ،وال يكاد يعرف على �شط بحر فار�س بجميع
بالد اال�سالم مدينة اكرث عمارة وما ًال من �صحار ،ول ُعمان مدن كثرية.

• املقد�سي:

وقد ق�سم املقد�سي ( ت بعد 390هـ ـ 999م ) يف كتابه �أح�سن التقا�سيم
اجلزيرة العربية �إلى �أربع كور جبلية وا�سعة ،و�أربع نواح نفي�سة� ،أما الكور
وعمان وهجر ،والنواحي هي الأحقاف والأ�شحار
فهي احلجاز واليمن ُ
واليمامة وقرح ،ويقولّ � ،إن كورة ُعمان كورة جبلية م�ساحتها  80فر�سخ ًا
مربع ًا ،كلها نخيل وب�ساتني ،وي�ستقي �أهلها من �آبار قريبة ،ينزعها البقر،
�أكرثها يف اجلبال� ،أما ق�صبة ُعمان فهي مدينة �صحار ،ومن مدنها نزوى،
ال�سر� ،ضنك ،حفيت ،دبا� ،سلوت ،جلفار� ،سمد ،ب�سيا ،منح ،ويتحدث عن
مدينة �صحار قائ ًال� :إنّها ق�صبة ُعمان لي�س على بحر ال�صني اليوم (القرن
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الرابع الهجري) بلد �أجل نتع ،عامر اهل ح�سن طيب نزه ،ذوو ي�سار وجتار
فواكه وخريات ،وهي �أي�سر من زبيد و�صنعاء اليمنيتني ،بها �أ�سواق عجيبة،
وهي بلدة ظريفة ،ممتدة على البحر� .أما دورها فمبنية من الآجر وال�ساج،
وهي �أبنية �شاهقة نفي�سة و�أهلها يف �سعة من العي�ش و�صحار دهليز ال�صني،
وخزانة ال�شرق والعراق ،ومغوثة اليمن ،وي�ستقي اهلها من �آبار عذبة وقناة
حلوة وبها م�سجد جميل يقع على البحر يف �آخر الأ�سواق ،له منارة ح�سنة
طويلة ،وحمراب بلولب يدور فرتة ،مرة �أ�صفر ،ومرة �أخ�ضر ،وحينا �أحمر.
ويتحدث املقد�سي عن املدن ال ُعمانية الأخرى فيقولّ � ،إن نزوى تقع يف
اجلبال ،وهي مدينة كبرية ،بناء بيوتها من الطني ،ويقع اجلامع يف و�سط
ال�سوق ،وي�شرب �سكانها من �أنهار و�آبار ،و�إذا غلب الوادي يف ال�شتاء دخل
�إلى اجلامع� ،أما ال�سرف فهي ا�صغر من مدينة نزوى تلتف حولها �أ�شجار
النخيل ويقع جامعها يف و�سط ال�سوق ،وي�شرب اهلها من �أنهار و�آبار.
وهناك مدينة �ضنك وبها عدد قليل من ا�شجار النخيل ،و�أما حفيت
فهي كثرية النخيل ،وجامعها يف و�سط ا�سواقها ،وتقع �سلوت على ي�سار
نزوى �أما دباء وجلفار فهما من نحو بالد هجر ،وهناك مدن �سمد وب�سيا
ومنح والقلعة ،و�ضنك ،وعند حديثه عن م�سقط يقول� ،إنّها �أول ما ي�ستقبل
املراكب اليمنية وقد ( ر�أيته مو�ضع ًا ح�سنا ،كثري الفواكه) �أما مدينة توام
فقد غلب عليها قوم من قري�ش ،فيهم ب�أ�س و�شدة.
ويف حديثه عن جت��ارات اجلزيرة العربية يذكر �أن التجارات فيها
مفيدة ،لأن بها فر�ضتي الدنيا و�سوق منى ،والبحر املت�صل بال�صني ،وجدة
واجلار خزانتي م�صر ،ووادي القرى مطرح ال�شام والعراق ،واليمن ومعدن
الع�صائب والعقيق والأدم ،ف�إلى ُعمان يخرج �آالت ال�صيادلة والعطر كله
حتى امل�سك والزعفران والبقم وال�ساج وال�سم�سم والعاج والل�ؤل�ؤ والديباج
واجلزع واليواقيت واالبنو�س والنارجيل والقند واال�سكندرو�س وال�صرب
واحلديد والر�صا�ص واخلريزان والغ�ضار وال�صندل والبلور والفلفل وغري
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ذلك .وتزيد عدن بالعنرب وال�شروب والدرق واحلب�ش واخلدم وجلود النمور
وبتجارات ال�صني ت�ضرب الأمثال.
�أما مكاييل ُعمان فكانت يف زمن املقد�سي :ال�صاع واملد واملكوك،
ولهم باملراكب �صاعان يعطون ب�أحدهما جرايات املالحني ،ويتعاملون
بالكبري وارطالهم هو املن املعروف يف جميع بالد اال�سالم ،ويتعامل �أهايل
ُعمان بالدينار وي�ساوي ثالثني درهم ًا والدراهم امل�ستعملة يف ُعمان ت�سمى
الط�سوة ،ويف العادة كان الأه��ايل يدفعون عن كل نخلة ميلكونها درهم ًا
واحد ًا لل�سلطان� ،أما خراج ُعمان فكان يبلغ على ر�أي قدامة بن جعفر 300
الف دينار �سنوي ًا ،ويف العادة كان ي�ؤخذ من التجار القادمني الى ُعمان
الثلث من �أم��وال التجار ،وكان التجار يتعر�ضون يف بع�ض الأحيان الى
تفتي�ش دقيق.

• خ�سرو:
ويقول نا�صر خ�سرو ( ت481هـ ـ 1088م) يف كتابه ( �سفر نامة) عن
ُعمان� ،إنها والية ،ف�إذا �سافر امل�سافر جنوب احل�سا يبلغها ،وهي يف بالد
العرب ،وثالثة جوانب فيها �صحراء ال ميكن اجتيازها ،وهي حارة اجلو،
يكرث فيها اجلوز الهندي ،امل�سمى نارجيل ،و�إلى اجلنوب من ُعمان تقع
عدن ،و�إلى ال�شرق منها عرب البحر تقع جزيرتا كي�ش ومكران.

• ابو عبيد البكري:
يقول البكري (487هـ 1094/م) يف كتابه ( جزيرة العرب ) امل�أخوذ
عن كتاب امل�سالك واملماليك� ،إن ظفار منازل العرب العاربة ،ودار امللوك
العظام من التبابعة ،واالقيال ( الهياطلة) والعياهلة ،و�إن بها ال�سيوف
والثياب من الق�صب ،وال�سعيدي والو�شي واملغمر واحلرب والربود والأردية
العدنية وال�صنعانية ،والعنرب واجل��زع والعقيق والبخت والإب��ل املهرية
واخليل العراب ،والنظار وغري ذلك من ا�صناف االمتعة والتجارات.
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ويذكر �أن يف بالد ُعمان مغاو�ص الل�ؤل�ؤ ،وكان الغوا�صون يتقا�ضون
عن كل يوم من قرياط �إلى ن�صف درهم ،ويف العادة فهم يغو�صون من بكرة
النهار الى ن�صفه ،ثم ي�أخذون يف �شق ال�صدف الى �آخر ذلك النهار ،ول�ؤل�ؤ
مغا�ص ُعمان من النوع اجليد ،ذو قيمة مرتفعة �إذ � ّإن بع�ض حبات ل�ؤل�ؤ
ُعمان تباع بع�شرة �آالف �إلى خم�سة ع�شر �ألف دينار.
ويف حديث البكري عن بالد ُعمان يذكر �أن يها �سهو ًال �ساحلية ،وكلما
بعدت عن ال�ساحل جتد احلزون واجلبال� ،أما مدنها فيذكر منها مدينة
م�سقط وتقع على �ساحل البحر ،وهي مدينة ح�صينة ،يحيط بها جبل فيه
مياه �سائحة� ،أجريت �إلى املدينة ،وهي مدينة كثرية النخيل ،والب�ساتني
و�ضروب الفواكه ،وطعام �أهلها احلنطة وال�شعري والأرز واجل��اور���س.
ومدينة �صحار ،وهي مدينة كبرية على �ساحل البحر ومياهها من الآبار،
ثم مدينة نزوى وهي اكرب من �صحار وهناك مدينة �صحم وما�ؤها من
العيون وبها نخل كثري ويزرع فهيا ق�صب ال�سكر.
ويذكر البكري �أن خراج ُعمان � 80ألف دينار �سنويا ،ومنها ميكن
للمرء �أن ي�سافر بحر ًا �إلى �سواحل اجلزيرة العربية و�أفريقيا وال�صني
والهند ،وهي ذات جتارات وا�سعة ،وقد بنيت فيها اخلانات خدمة للتجار
القادمني اليها واملقيمني فيها يف البلدان الأخرى ،وقيل يف الأمثال( :من
تعذر عليه ال��رزق فعليه ب ُعمان) وب�سبب ثراء �أهلها فقد �أه��دى �صاحب
ُعمان بعد العام 420هـ �إلى الكعبة حماريب ف�ضية ،زنة املحراب �أزيد من
القنطار ،وقناديل ف�ضية متقنة ال�صنع ،وقد �سمرت املحاريب يف جوف
الكعبة مما يقابل بابها.

• االدري�سي:
ويتحدث االدري�سي (ت 565ه�ـ1169 /م) عن بالد ُعمان يف كتابه
(نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق) فيقول :ويت�صل ب�أر�ض مهرة بالد ُعمان
وهي جم��اورة لها من جهة ال�شمال ،وبالد ُعمان م�ستقلة بذاتها عامرة
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ب�أهلها ،كثرية النخيل والفواكه اجلرومية من املوز والرمان والتني والعنف
ونحو ذلك ،ومن ا�شهر مدنها مدينتا ( �صور ) و (قلهات) على �ساحل
البحر وهما مدينتان �صغريتان لكنهما عامرتان ،ي�شرب اهلها من مياه
الآبار ،وي�صاد بهما الل�ؤل�ؤ بكميات قليلة وامل�سافة بني �صور وقلهات مرحلة،
�أما يف البحر فدون ذلك ،ويوجد على �ساحل ُعمان ر�أ�س اجلمجمة ،وهو
جبل عال على �ساحل البحر يقع جنوب غبة احل�شي�ش وهناك �صعوبات
مالحية يف �ساحل ُعمان ب�سبب وجود جبال و�صخور �ضخمة مغطاة باملياه
تتك�سر عليها عادة بع�ض املراكب ان اقرتبت منها ،وت�شتهر يف منطقة
ر�أ�س اجلمجمة مغاي�ص الل�ؤل�ؤ ،ويوجد يف مواجهة �سواحل ُعمان جزيرتان
هما :جزيرة ابن كاوان طولها  52مي ًال بعر�ض ت�سعة اميال ،وجزيرة ك�شف
ويوجد بالقرب من جزيرة ابن كاوان الدردور وهو مو�ضع يدور فيه املاء
كالرحى دورانا دائم ًا ،من غري فرتة وال �سكون ،فاذا �سقط اليه مركب او
غريه مل يزل يدور حتى يتلف ،وهناك م�ضيق على مقربة من جبلي ك�سري
وعوير ،ت�سلكه ال�سفن ال�صغرية وال ت�سلكه ال�سفن ال�صينية ،وهذان الدبالن
غائران حتت املاء ال يظهر منهما �شيء وربابنة ال�سفن يعرفون مكانيهما
ويتجنبونهما ،ويوجد على �ساحل ُعمان فيما بني �سرياف وم�سقط انف
قائم يف البحر وبازائه جزيرة �صغرية.
ويتحدث االدري�سي عن �صناعة ال�سفن عن �سواحل ُعمان وباخ�ص يف
مدينتي �صحار ومرباط وهو نوع من ال�سفن ي�ستخدمون يف �صناعتها خ�شب
النارجيل و�سعف النخيل وكانوا يربطون تلك االخ�شاب بعد �صنعها بحبال
ي�صنعونها من ليف النارجيل ،كما كانوا يفتلون من خو�صه حبا ًال ،ويوجد
يف ُعمان دهن م�شهور ي�ستخدم يف �سد خروق تلك املراكب بعد خرزها،
باال�ضافة الى �سفن اخرى اكرب كانوا ي�صنعونها من اخ�شاب حملية او
م�ستوردة ،وبتلك املراكب كان ال ُعمانيون يركبون املحيط الهندي وبحر
العرب في�صلون الى �سواحل افريقية والهند وال�صني ينقلون الب�ضائع
والأمتعة ،ويعودون ب�سلع تلك البلدان.
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ومن مدن بالد ُعمان دما (ال�سيب) ،وهي قرية �ساحلية ذات كثافة
�سكانية قليلة �شتاء اال ان احلياة تعج �صيف ًا ب�سبب قدوم الغوا�صني اليها
للبحث عن الل�ؤل�ؤ يف �سواحلها ففيها مغا�ص الل�ؤل�ؤ املمتاز وهي م�شهورة
بجودة الل�ؤل�ؤ امل�ستخرج منها.
اما مدينة �صحار فيذكر االدري�سي انها من اقدم مدن ُعمان واكرثها
اموا ًال قدمي ًا وحديث ًا ،ويق�صدها يف كل �سنة من جتار البالد ما ال يح�صى
عددهم ،والى هذه املدينة جتلب جميع ب�ضائع اليمن ،ويجهز منها بانواع
التجارات� ،أم��ا �أهلها فهم يف �سعة من العي�ش ومتاجرهم مربحة� ،أما
زراعتها فت�شتهر بكرثة النخيل والفواكه منها  :املوز والرمان وال�سفرجل
وكثري من الثمار العجيبة الطيبة ،وكانت املراكب تبحر من �صحار �إلى
بالد ال�صني ،اال �أنها انقطعت فيما بعد ب�سبب اعمال القر�صنة البحرية
املنطلقة من بع�ض اجلزر املقابلة ل�سواحل ُعمان فتحولت املراكب الى عدن،
اما (م�سقط) فيذكر �أنها مدينة م�شهورة على �ساحل بالد ُعمان وامل�سافة
بينها وبني �صحار نحو  45مي ًال ،ويف مواجهة �ساحل ُعمال ال�شمايل توجد
جزيرة كي�ش وهي جزيرة مربعة م�ساحتها  12مي ًال يف مثلها وبها ح�صن
جيد باال�ضافة الى زروع واغنام وابقار وكروم ،ثم يتحدث عن �شهرتها
مبغاي�ص الل�ؤل�ؤ .ومن مدن ُعمان ال�ساحلية باال�ضافة الى �صحار ودما
وم�سقط بلدتا اخليل وجلفار ،ويوجد يف �سواحل البلدتني الأخريتني الى
�صحار مغاي�ص الل�ؤل�ؤ يقابلها يف البحر طرف جبل كبري غائ�ص يف البحر
يظهر منه القليل يف بع�ض الأماكن ويغيب يف غريها ،لذا ي�سبب هذا اجلبل
متاعب للمراكب املبحرة اذا اقرتبت منه ورمبا انك�سرت وحتطمت ب�سببه،
ثم ي�ستطرد يف احلديث عن بالد ُعمان فيقول :م�ساحتها تبلغ  900ميل،
وهي حارة �صيف ًا� ،إنه ينزل باعلى جبل �شم�س ثلج قليل �شتاء ،ويوجد بني
بالد ُعمان وبالد جند برار مت�صلة والطريق منها الى مكة بر ًا �صعبة جد ًا
لكرثة القفاز وقلة ال�سكان ،ويت�صل ب�أر�ض ُعمان من الغرب وال�شمال ار�ض
اليمامة.
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• احلموي:
�أم��ا ياقوت احلموي(  ت626هـ ـ 1228م) فيقول يف كتابه معجم
البلدانُ :عمان ب�ضم �أوله وتخفيف ثانيه و�آخره نون ا�سم كورة عربية على
وعمان يف الإقليم الأول  74درجة ،و 30دقيقة،
�ساحل بحر اليمن والهندُ ،
وعر�ضها  19درجة و 45دقيقة.
وقع �شرقي بالد هجر وت�شتمل على بلدان كثرية وهي ذات نخيل وزروع،
وق�صبة ُعمان مدينة �صحار ،وقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إين
لأعلم �أر�ضا من �أر�ض العرب ،يقال لها ُعمان ،على �شاطئ البحر ،احلجة
ري من حجتني من غريها) .ويف حديثه عن �صحار يقول:
منها �أف�ضل �أو خ ٌ
ب�أنها ق�صبة ُعمان مما يلي اجلبل ،ثم يكرر ياقوت ما ذكره املقد�سي من
قبل من هذه املدينة وعن �أهميتها بالن�سبة ل ُعمان وللتجارة مع ال�شرق .
ثم يتحدث عن نزوى فيقول :النزو هو الوثب ونزوى جبل ب ُعمان لي�س
بال�ساحل ،وحوله ع��دد من القرى الكبار ي�سمى جمموعها بهذا اال�سم،
وت�شتهر منطقة نزوى بالثياب املنمقة باحلرير وهي ثياب جيدة فائقة ال يعمل
مثلها يف بالد العرب ،وي�صنعون م�آزر من �صنف تلك الثياب �أثمانها مرتفعة
ويبالغون فيها ،وقد ر�أى احلموي بع�ض ًا منها وا�ستح�سنها ،والظاهر ان هذه
الثياب اجلميلة وامل�آزر الفائقة جتلب من بالد ُعمان �إلى البالد الأخرى.
ويذكر ياقوت احلموي ب�أن م�سقط بالفتح و�سكون ال�سني وفتح القاف
تطلق على عدة اماكن منها :م�سقط الرمل يف طريق الب�صرة وم�سقط
مدينة من نواحي ُعمان على �ساحل البحر وم�سقط اي�ض ًا ر�ستاق ب�ساحل
بحر اخلزر دون باب االبواب  .ومن مدن ُعمان  -مدينة قلهات ،وتقع على
�ساحل البحر ،و�إليها ترف�أ �سفن الهند ،وهي مدينة لي�ست بالقدمية يف
العمارة ،ويرى ياقوت احلموي �أنها مت�صرت بعد العام 500هـ ،وهي من
�أ�شهر مدن ُعمان ،و�أح�سنها عامرة �آهلة بال�سكان فر�ضة بالد ُعمان على
املحيط الهندي وبحر العرب .
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وهناك مدينة جلفار بال�ضم ثم الفتح والت�شديد وفاء و�آخره راء،بلد
ب ُعمان ،عامر ،كثري الغنم واجلنب وال�سمن ،يجلب منها �إلى ما يجاورها،
ومن قراها ( كلبا) �أو (كلبة) وهي مو�ضع من نواحي ُعمان على �ساحل
البحر ،ثم خورفكان بليدة على �ساحل ُعمان يحول بينها وب�ين البحر
الأعظم جبل ،وبها نخيل وعيون عذبة.

• املغربي:
ويقول ابن �سعيد املغربي (ت673ه� �ـ1274/م) عن ظفار يف كتابه
(كتاب اجلغرافيا) ظفار قاعدة التبابعة فخربت ،وهي من حيث الطول 73
درجة والعر�ض  15درجة ،ثم يلقاك على ال�ساحل مدن ال�سحر ،وهي بالد
العنرب واللبان ،ومن مدنها (مرباط) وتقع على جون يدخل الى ال�شمال
على طول  74درجة وعر�ض  14درجة ون�صف ،ويف �شرقيها على جلون نف�سه
تقع مدينة ظفار املحدثة ،ومدينة ظفار كانت يف زمن ابن �سعيد املغربي
القرن ال�سابع الهجري قاعدة بالد ال�شحر وفر�ضتها امل�شهورة يدلب اليها
خيل العرب ومنها يحمل الى بالد الهند ،ويقال ان يف ار�ض هذه املدينة
الكثري من عقاقري الهند مثل  :النارجيل والتنبل والفوفل والعنبا ،ويقع يف
�شمايل هذا اجلون رمال االحقاف والى ال�شمال من االحقاف متتد جبال
اللبان من الغرب الى ال�شرق.

• القزويني:
اما القزويني (ت 682هـ 1283 /م) فيقول� :إن ظفار ت�شتهر باجلزع
الظفاري اجليد وا�شجار اللبان الذي ال يوجد يف الدنيا اال يف جبالها ،وهو غلة
ل�سلطانها ،في�أتي اهايل ظفار ويجرحون ا�شجارها بال�سكرين في�سيل منها
اللبان فيجمعونه ويحملونه الى مدينة ظفار في�أخذ ال�سلطان ق�سطه ويعطهم
الباقي.
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• ابن املجاور:
ويقول ابن املجاور (ت960هـ 1291/م) يف كتابه ( �صفة بالد اليمن
ومكة وبع�ض احلجاز ) �إن بالد ُعمان تعم باخلري ،وجتارتها وا�سعة ومن
مدنها قلهات وم�سقط و�صحار وامل�سافة �ستة فرا�سخ ،وت�شتهر بالد ُعمان
ب�صيد ال�سمك ،في�أكل اهايل البالد ال�سمك والتمر.
ويذكر ابن املجاور ان م�سقط كانت مر�سى مدينة �صحار ،ففيها كانت
تر�سو املراكب القادمة من اطراف البالد ،ثم حتمل تلك املراكب ب�صنوف
ال�سلع املختلفة يف طريقها الى بالد كرمان و�سج�ستان وكانت تلك ال�سلع
تتفرق يف بالد خرا�سان وما وراء النهر وزاول�ستان والغور وكرميل.
ولعظم جتارة ُعمان وكثافتها فقد كان يوجد يف مدينة �صحار 192
قبانا لوزن الب�ضائع للطالب واملطلوب وهذا يدل على دور ُعمان الكبري يف
التجارة الدولية يف القرون الو�سطى.

• الدم�شقي:
ويتحدث الدم�شقي (ت 727هـ 1326 /م) يف كتابه ( نخبة الدهر
يف عجائب الرب والبحر) عن الل�ؤل�ؤ ومغا�صاته فيقول :والغو�ص يكون يف
�أربعة موا�ضع ،جزيرة خارك من عمل فار�س وار�ض ُعمان وقطر وجزيرة
�سرنديب والل�ؤل�ؤ نوعان :كبري ي�سمى الدر ،و�صغري ي�سمى الل�ؤل�ؤ و�أجود
الدر املدحرج ال�صاف ال�شفاف الكبري احلجم الرزين النقي ،ويتفاوت يف
الوزن من ن�صف مثقال الى مثقال ون�صف املثقال .و�أج��ود الل�ؤل�ؤ النقي
امل�ستدير والل�ؤل�ؤ له الوان ،فمنه ا�صفر م�ستدير ومنه احمر ومنه اخ�ضر
ومنه ازرق ،ويذكر الدم�شقي ان بالد ُعمان ت�شتهر ( بال�صرب) وهو �صمغ
من �شجر له ورق كورق ال�سو�س ،وعلى حريف الورقة �شوك �صغر وهو اطول
واغلظ من ورق ال�سو�س وعليه رطوبة تلت�صف باليد ،و�صمغ ُعمان �أ�سود
ملمع وي�ستخرج من بالد ُعمان ( املقل الأزرق ) وهو �صمغ ا�شجار كبرية
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وعمان ،وهو �صمغ ي�شبه الكندر طيب
تنبت يف املنطقة الواقعة بني ال�شحر ُ
الرائحة ..وينبت يف ُعمان ا�شجار اللبان وخ�صو�ص ًا يف منطقة ظفار
باال�ضافة الى هذه اال�شجار تنبت يف اماكن من بالد اليمن.
ويذكر الدم�شقي ان ُعمان تقع على �ساحل بحر الهند ،وما يلي البحر
توجد �سهول ورم��ال ،ومن ورائه حزون ( ار�ض غليظة �صعبة امل�سالك)
وجبال.
وت�شتهر بالد ُعمان بالنخيل وامل��وز والرمان ،فكانت ق�صبتها او ًال
مدينة �صحار فخربت ،وبنى بعد ذلك مدينة قلهات.
ومن مدن ُعمان �صور وهي مدينة �ساحلية وم�سقط وتقع على البحر
كذلك ،وكان النا�س ينزلون فيها يف اخ�صا�ص ايام الغو�ص على الل�ؤل�ؤ،
ومن مدن ُعمان ادم وهي مدينة برية م�سورة ومدينة ميح باحلار املهملة،
وهي مدينة م�سورة جتري اليها مياه من املرتفعات املجاورة ،ومدينة(
نزوي) وتقع يف وادي بني جبلني ،وقلعة بهالء الواقعة على را�س دبل ممتنع
ثم مدينة جلفار وت�شتهر بالد ُعمان باالفالج وهي �شبه االنهار وجتري
مياه هذه االفالج الى املدن والقرى ال�ساحلية وت�ستخدم يف ري االرا�ضي
وزراعتها وي�صب بع�ضها يف البحر.

• �أبو الفداء:
اما ابو الفداء (ت723ه� �ـ1331/م) فعندما يتحدث عن اجلزيرة
العربية يف كتابه تقومي البلدان يذكر ان البحر الذي يحيط بجزيرة العرب
من جهة الغرب هو بحر القلزم وهذا البحر ميتد من اطراف اليمن الى
ايلة ،ومن ال�شرق يحيط بها بحر فار�س اخلليج العربي الذي ميتد من
الب�صرة الى البحرين ثم ميتد حتى يتجاوز ُعمان ،ويذكر ان ُعمان تقع
على فم اخلليج الفار�سي اخلليج العربي حيث الطول  74درجة والعر�ض
 19درجة و 45دقيقة.
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ويحيط بها من اجلنوب بحر الهند الذي ميتد من ُعمان الى �سواحل
مهرة ،وي�ستدير على اليمن الى عدن وي�صف مدينة مرباط فيقول  :انها
تقع على �ساحل خليج ظفار ،وينبت بجبالها �شجر اللبنان ويجهز منها الى
البالد.

• احلمريي:
ويذكر احلمريي الذي توقي يف القرن الثامن للهجرة /الرابع ع�شر
للميالد يف كتابه ( الرو�ض املعطار يف خرب االقطار) مدينة �صحار ،ويقول
�إنها مدينة كبرية بار�ض ُعمان هي قبتها تقع على �ساحل البحر م�ساحتها
فر�سخ يف فر�سخ ،وي�ستقي اهلها من الآبار ،ويقول � :إنّها اقدم مدن ُعمان
واكرثها �أموا ًال قدمي ًا وحديث ًا ويق�صدها يف كل �سنة من التجار ما ال يح�صى
عددهم ،وجتلب اليها جميع ب�ضائع اليمن ،وجتهز منها بانواع التجارات،
وكانت مر�سى ملراكب ال�صني والهند فت�سافر منها الى تلك املراكب بعد
ان حتمل بال�سلع املختلفة وظل الأمر كذلك حتى قام عامل جزيرة كي�ش
بان�شاء ا�سطول غزا به بالد اليمن ال�ساحلية فا�ضر بامل�سافرين والتجارة
ومل يرتك لأحد ما ًال فت�سبب يف ا�ضعاف البالد وانقطعت ال�سفن عن ُعمان.
وكانت �صحار قبل ذلك جمتمع التجار ،ومنها يتجهز لكل بلدة ،وهذا
مما زاد يف ثروة اهايل البالد و�سعة عي�شهم ،وي��زرع يف منطقة �صحار
النخيل واملوز والرمان وال�سفرجل وكثري من الثمار الطيبة ،ويف حديث
احلمريي عن بالد ُعمان يقول :هي بالد م�ستقلة يف ذاتها عاملة باهلها
كثرية النخيل والفواكه واملوز والرمان والتني والعنب ..وتبلغ م�ساحة ُعمان
 80ر�سخ ًا يف مثلها ..والى البحر منها �سهول ورمال وما تباعد منها مدينة
ُعمان ..وتقع على �ساحل البحر وهي مدينة ح�صينة وعل اجلانب الآخر
يحيط بها جبل فيه مياه �سائحة قد اجريت الى املدينة ،وهي كثرية النخل
والب�ساتني و�ضروب الفواكه ..ومبدينة ُعمان اخلانات واحلمامات التي
بنيت خدمة للتجار القادمني اليها وطعام اهايل ُعمان احلنطة وال�شعري
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والأرز واجلاور�س وملدينة ُعمان �سور به ابواب من حديد وبها ا�سواق كثرية
وهي فر�ضة ال�صني ،حتمل اليها االمتعة من �سرياف وتكون احلمولة يف
قوارب �صغرية ثم حتمل تلك الب�ضائع يف مراكب كبرية عظيمة فت�سري يف
البحر العظيم بالريح الطيبة باجتاه الهند وال�صني.
اما م�سقط فيذكر انها يف طريق ُعمان على البحر مير عليها من اراد
بالد الهند وال�صني ،في�سري من ال�شمال تلقاء اجلنوب حتى ي�صل الى
م�سقط ،وتقع هذه املدينة بني جبلني وتر�سو فهيا ال�سفن حيث ت�ستقي من
�آبارها الغذبة ،وحتمل تلك ال�سفن احلجارة من م�سقط لرمي العدو اذا
خرج عليها وتبعد م�سقط عن �شحر ح�ضرموت م�سافة  90فر�سخ ًا.

• القلق�شندي:
و�أخري ًا ف�إن القلق�شندي (ت 821هـ 1418 /م) يذكر يف �سفره ( �صبح
(عمان)
الأع�شى يف �صناعة الإن�شا) بالد ُعمان فيقول� :إن قاعدتها مدينة ُ
 ...وتقع على البحر حتت الب�صرة وهي مدينة جليلة بها مر�سى ال�سفن من
ال�سند والهند والزجن ولي�س على بحر فار�س مدينة �أجمل منها وهي ديار
الأزد وتبلغ نحو  300فر�سخ ،كثرية الفواكه والنخيل ،ولكنها حارة جد ًا
كانت ق�صبة بالد ُعمان قدمي ًا مدينة ( �صحار)ب�ضم ال�صاد وفتح احلاء
وهي يف زمن القلق�شندي ( القرن التا�سع الهجر /اخلام�س ع�شر امليالدي)
خراب  .وهكذا تعددت الكتابات التي وردت عن ُعمان عند اجلغرافيني
العرب ب��دء ًا من القرن الثالث وحتى القرن التا�سع للهجرة ،وكما ترى
فقد اعطتنا هذه الكتابات معلومات وفرية عن موقع ُعمان واهميته ،وعن
عالقاتها املكانية وحما�صيلها الزراعية وثرواتها االقت�صادية ،ومدنها
العامة ،وعالقاتها التجارية مبختلف دول العامل املعروفة وقتذاك.
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• امل�سعودي:
قام امل�سعودي بالعديد من الرحالت بداية من 309ه�ـ عرب فار�س
وكرمان والهند وامللبار واملن�صورة و�سرنديب ،وذهب الى ال�صني وطاف
البحر الهندي من مدغ�شقر وع��اد ال��ى ُعمان وق��ام برحلة اخ��رى الى
اذربيجان وال�شام ثم ا�ستقر مب�صر وعند زيارته ل ُعمان بهره الن�شاط
التجاري وخا�صة مدينة �صحار التي متتعت ب�شهرة وا�سعة يف التجارة،
ولقد و�صف رحلته يف املحيط الهندي فذكر ان املحيط ميتد من احلب�شة
الى اق�صى الهند وال�صني وانه ميتد ثمانية �آالف ميل وان غالبية البحارة
على ال�سفن من اهل ُعمان وهم اح�سن البحارة وانهم ارب��اب املراكب
ولديهم خربة بالبحر وب�صيد الل�ؤل�ؤ من بحر ُعمان واخلليج ،ويقول� ،إنه
بجانب الل�ؤل�ؤ كان يوجد يف هذه املنطقة العقيق والياقوت ومعدن والذهب
وان ار�ض ُعمان ا�شتهرت بالنحا�س خا�صة ،باال�ضافة الى الطيب والعنرب
وال�ساج واخل�شب.
كما يذكر ان ال�صيد كان من حرف اهل ُعمان الرئي�سة ،وذكر نوع ًا
من اال�سماك هو غالب ًا احليتان وكانت املدن ال�ساحلية التي كانت تتمتع
بحركة جتارية يف ُعمان قلهات و�صحار وكان الفر�س ي�سمونها مزون ،اما
م�سقط فلم تكن اكت�سبت �شهرتها بعد فيذكر انها فر�ضة ي�ستقي ارباب
املراكب املاء من �آبار عذبة فيها.
اما ال�شحر فهم عرب من ق�ضاعة وهم مهرة اي�ض ًا يف التجارة وي�شري
الى ان لغتهم دخلت عليها لكنه ،واملدينة بها اف�ضل اجلمال وكذلك كان
لديهم اف�ضل عنرب ،ولقد عدد له جتار ُعمان انواع العنرب.
وي���ذك���ر ان مب �ن �ط �ق��ة ت �� �س �م��ى احل� �ل��اد م� �ك ��ان� � ًا ب���ه ع�ل�ام��ات
من�صوبة م��ن خ�شب ع�ل��ى ال�ب�ح��ر وه ��ي ع�لام��ات ل�ل�م��راك��ب املتجهة
الى ُعمان.
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• ماركوبولو:
ايطايل املولد واجلن�سية ،عا�ش �سبعة ع�شر عام ًا يف بالط املغول
وزار ُعمان اثناء عودته خالل القرن الرابع ع�شر للميالد ،وهنا جند ان
الو�ضع اختلف عما راه امل�سعودي يف القرن الرابع وان ظلت ُعمان تتمتع
باهميتها القدمية وح ّلت حملها ظفار وقلهات .وكانت اول مدينة مر بها
اثناء رحلته هي مدينة ا�سكبري ( ال�شحر) وا�شار الى �شهرتها التجارية،
�إذ كان ي�صدر منها اهم منتجات ُعمان وهو اللبان  .ويعد اللبان االبي�ض
اف�ضل انواعه وانهم يح�صلون عليه من �شجرة �صغرية ،يقوم النا�س بجرح
ج�سمها في�سيل منها �سائل من حلائها ،فمن هذا اجلرح ين�ضح اللبان ثم
ما يلبث ان يتجمد ،ويذكر ان حاكم هذه املدينة يحتكر جتارته في�شرتيه
ب�سعر ع�شر بيزنطيات ( دوقيات ذهبية) لكل قنطار ثم يبيعه للتجار
باربعني بيزنطية.
ويذكر ان اخليول -اي�ض ًا -متثل جانب ًا هام ًا من �صادرات هذه املدينة
وكانت تباع با�سعار عالية وت�صدر للهند ،اما عن حا�صالت ُعمان فيذكر
ان اهمها النخيل ،وينتج اجود انواع البلح وكان لديهم �شراب من االرز
وال�سكر والبلح ،وان كاين ذكر انه مل تكن هناك العديد من الزراعات بل
اقت�صروا على االرز والدخن وانهم كانوا ي�ستوردون املواد الغذائية.
وب��اال��ض��اف��ة ال��ى ال�ت�ج��ارة وه��ي حرفتهم الأ� �س��ا���س ،فهناك �صيد
اال�سماك ...وال�سمك ميثل بالن�سبة لهم م�صدر طعام رئي�س ًا �إذ انهم
يجففونه ويجعلونه طعام ًا ملا�شيتهم وابقارهم التي تعودت على تناوله.
وبالن�سبة لظفار فيذكر انها كانت مينا ًء هام ًا ت�صدر منه اخليول الى الهند
وكذلك كان ي�صدر منها اللبان ويدخل يف دائرتها مدن وقالع عديدة.
وهنا ي��رد ذك��ر مدينة قلهات واهميتها التجارية ويذكرها با�سم
قالياتي وهي غري بعيدة عن م�سقط ،ويذكر ان املدينة تتبع ملك هرمز
الذي يعتقد انه تابع حلاكم كرمان ،واورد ان احلاكم كان يلج�أ اليها حني
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يتعر�ض خلطر من �أي مدينة اخرى حل�صانة موقفها وهي كظفار ال تنتج
احلبوب بل ت�ستوردها.
ويتحدث عن ميناء املدينة واملرجح انه يتكلم عن م�سقط فيذكر ان
ال�سفن تنقل الى هذا امليناء القما�ش والتوابل حيث يبيعها التجار ويح�صلون
يف املقابل على اخليول.
ويذكر ان للميناء قلعة يف موقع منيع عند مدخل اخلليج بحيث ال
ي�ستطيع مركب الدخول اليه او اخلروج منه بغري اذن ،وكان يجبي ر�سوم ًا
من التجار ،وكان ذلك احل�صن مبكانه املنيع ال ي�شكل بالفعل مفتاح ًا للخليج
فقط بل للبحر نف�سه ،لأن املقيم يف احل�صن ميكنه يف كل االوق��ات من
اكت�شاف ال�سفن التي متر ،اذ يوجد ملج�أ لل�سفن املعدة للتطواف ،وميكن
حمايته عن طريق ر�ؤية ال�سفن التي تقرتب من ال�شاطئ وكان االمري الذي
ميلك هذا احل�صن مينح ال�سيادة على تلك البحار.
ويعي�ش �سكان هذه املنطقة على البلح وال�سمك �سواء الطازج �أو اململح
ويقولون ،البلح هو الطعام الأ�سا�س ويخلطونه بكل انواع الطعام الأخرى
وي�أكلونه م�ستغنني عن اخلبز.

• ابن بطوطة:
ويف القرن الذي تال القرن الذي عا�ش فيه ماركوبولو ،وهو القرن
الرابع ع�شر للميالد ،ي�أتي الرحالة املغربي ابن بطوطة ويعطينا و�صف ًا
رائع ًا لبع�ض بالد ُعمان وعادات �أهلها ،فذكر انه زار الهند ومنها ابحر
الى ظفار مع م�ساعدة الريح يف �شهر كامل ،وانه �سبق ان قطع امل�سافة
اي�ضا من كاليكوت الى ظفار يف ثمانية وع�شرين يوما وان املدينة حتيطها
ال�صحراء ...وهو ي�صف املدينة كما يراها ...فق�صر ال�سلطان بداخل
املدينة ،ومن عادة ال�سلطان ان ت�ضرب الطبول امام ق�صره كل يوم بعد
�صالة الع�صر كما انه جعل يوم اجلمعة جمل�س ًا للم�شاورة مع االهايل،
وكان يلتقي بجنده كل يومي اثنني وخمي�س ...وكان ال�سلطان اذا خرج،
خرج ب�سالحه وممالكيه الى خ��ارج املدينة حيث ي�ؤتى اليه بجمل عليه
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حممل م�ستور ب�سرت ابي�ض منقو�ش بالذهب فريكب هو وندميه يف هذا
املحمل بحيث ال يرى ...وكان له وزير يدير اموره  ...اما النا�س فكان جل
اعتمادهم يف طعامهم على اال�سماك ،التي كانوا ي�ستعملونها اي�ض ًا طعام ًا
ملا�شيتهم.
وهنا يعطينا ابن بطوطة -بعينه الفاح�صة -و�صف ًا للمجتمع واهل
املدينة ،فيذكر ان اهل املدينة ا�شبه النا�س باهل املغرب وانهم �أهل تقى،
وان يف كل دار من دوره��م �سجادة من اخلو�ص معلقة يف البيت لي�صلي
عليها �صاحب الدار ،كما يفعل اهل املغرب وحتى ا�سماء جواريهم تت�شابه
مع املغاربة ،ومن عاداتهم احل�سنة الت�صافح يف امل�سجد يف �صالتي ال�صبح
والع�صر وي�ستند اهل ال�صف االول الى القبلة وي�صافحهم الذين يلونهم،
وكذلك يفعلون بعد �صالة اجلمعة.
وهو ي�صف االهايل -اي�ضا -بالتوا�ضع وح�سن اخللق وف�ضيلة حمبة
الغرباء وكانوا يلب�سون القطن الذي يجلبونه من الهند ،وي�شدون الفوط يف
او�ساطهم عو�ض ال�سروال واكرثهم ي�شد فوطة يف و�سطه ويجعل فوق ظهره
اخرى من �شدة احلر ،ويغت�سلون ب�ضع مرات يف اليوم.
ويذكر ان من عادة اهل املدينة اذا و�صل مركب من الهند او غريها
ان يخرج عبيد ال�سلطان ال��ى ال�ساحل وي�صعدوا يف �سنبوق (مركب)
ومعهم الك�سوة الكاملة ل�صاحب املركب او وكيله وللربان  ...وللكراين وهو
كاتب املركب وي�ؤتى لهم بافرا�س يركبونها وت�ضرب امامهم الطبول من
�ساحل البحر الى دار ال�سلطان ،في�سلمون على الوزير و�أمري جندار ،فيبعث
ال�ضيافة لكل من باملركب ثالث ًا ،وبعد الثالثة ايام ي�أكلون بدار ال�سلطان.
كذلك يذكر االماكن امل�شهورة لدى اهل البلدة فيعدد امل�ساجد ،وان
بها زاوية م�شهورة لرجل �صالح من اهل ظفار ي�سمى ابي حممد بن بكر
بن عي�سى ،وانه اذا ا�ستجار بالزاوية �شخ�ص مل يتعر�ض له ال�سلطان....
ويذكر انه اثناء زيارته ا�ستجار بها كاتب ال�سلطان واق��ام بها حتى مت
ال�صلح بينهما.
ويف طريقه الى ُعمان نزل بحا�سك ،و�أهلها �صيادو �سمك ،وذكر ب�أن
باملدينة �شجر الكندل الذي ي�ستخرج منه اللبان ...وان لديهم نوع ًا من
ال�سمك ي�شبه كلب البحر ،وان منازلهم من عظام ال�سمك و�سقوفها من
جلود اجلمال  ...ولقد ا�شار اي�ض ًا الى ال�سارية التي تهدي املراكب الى
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ُعمان  ...ويذكر ان غالبية البحارة وعدد ًا كبري ًا من التجار الذين التقى
بهم اثناء ا�سفاره كانوا من ال ُعمانيني وانهم كانوا يتناولون �أكلة ُعمانية
مطبوخة من الذرة وع�سل التمر وكان ي�صنعها عادة التجار ال ُعمانيون كما
ذكر �أن �صاحب املركب الذي كان يركبه يف رحلته كان من جزيرة م�صرية.
وا�شار -اي�ض ًا -الى اهمية مدينة قلهات البحرية ،وذكر ان املدينة
ح�صينة ،فال ي�سمح بدخول �أي فرد قبل الرجوع الى حاكم املدينة؛ ف�إذا
�سمح له بالدخول اخذوه عند و�صوله وقابل حاكم املدينة الذي ا�ست�ضافه
كما ذك��ر ان حاكم املدينة ك��ان حتت �سيطرة قطب الدين متهنت ملك
هرمز ...وان هذه املدينة ح�سنة اال�سواق ولها م�سجد حيطانه من القا�شاين
وقد �أن�ش�أته ال�صاحلة بيبي مرمي.
�أم��ا اهلها فطعامهم االرز ال��ذي يجلب م��ن الهند باال�ضافة الى
اال�سماك ،ولهم لهجة خا�صة بهم ولقد زار ابن بطوطة مدينة جماورة لها
ت�سمى طيوي ،وذكر ان لها ب�ساتني وانهار ًا وا�شجار ًا وقال انه بني ُعمان
وهذه املدينة م�سرية �ستة �أيام يف ال�صحراء.
وحني يتحدث ابن بطوطة عن بقية بالد ُعمان ذكر انها متتاز بخ�صوبة
ارا�ضيها وب�ساتينها ،وان عا�صمتها ت�سمى نزوى وهي مدينة يف �سفح جبل
حتيط بها الب�ساتني واالنهار ،وان اهل هذه املدينة يو�صفون بال�شجاعة
والنجدة وهم ابا�ضية املذهب ،وي�صلون اجلمعة فاذا فرغوا منها قر�أ
االمام �آيات من القر�آن ،وعادة اهلها ان ي�أكلوا يف �صحون امل�ساجد ،في�أتي
كل فرد مبا عنده ويجتمعون للأكل يف �صحن امل�سجد وي�أكل منه كل من
وجد بامل�سجد.
ويذكر �أن حاكم املدينة عربي من قبيلة الأزد ويعرف ب�أبي حممد
بن نبهان ،ويذكر ان ا�سم ابي حممد �سمة كل �سلطان ب ُعمان ،وعادة ما
يجل�س خارج باب داره يف جمل�س ،وال �صاحب له وال وزير وال مينع �أح ٌد
من مقابلته �سواء �أكان غريب ًا ام من �أهل املدينة  .ويذكر من املدن التابعة
ل ُعمان قريات ...وكلبا  ...و�صحار وكلها �أرا�ض خ�صبة.
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عمان في التاريخ
ُ
التاريخ ِ�سجل ال�شعوب ووثيقة بطوالتها و�أجمادها .ولل ُعمانيني يف
التاريخ �صوالت وج��والت ،دونها ووثقها امل��ؤرخ��ون ،وكتب عنها الرحالة
وامل�ست�شرقون التي الم�ست �أقدامهم ثرى عمان عرب التاريخ.

• التاريخ القدمي:
تعد ُعمان من اقدم االماكن التي �سكنتها الب�شرية ،ويعد موقع الوطية
مبحافظة م�سقط اقدم م�ستوطنة الن�سان الع�صر احلجري يف �شرق �شبه
اجلزيرة العربية� ،إذ تعود الى � 10,000سنة م�ضت ،وقد مت الك�شف عن
خملفات اثرية تعود الى فرتات خمتلفة تبد�أ بالع�صر احلجري ثم ع�صر
الهل�ستيني والفرتة االنتقالية املنحدرة بينهما ومن ثم الع�صر الربونزي.
ومن املواقع التي ترجع -اي�ض ًا -الى الع�صور احلجرية ب ُعمان مو�صع
�سيوان بهيماء .وت�ؤكد الن�صو�ص امل�سمارية اهمية جمان ( ُعمان) يف
ت�صدير النحا�س ال��ى ال�ع��راق ،وبالتايل فالتاريخ واحل�ضارة ال ُعمانية
القدمية ي�شكالن جزء ًا من الن�شاط التاريخي واحل�ضاري العام ملنطقة
اخلليج العربي ،الذي لعب الطريق القدمي مبراكزه احل�ضارية دور ًا بارز ًا
يف �صياغة مكوناته.
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( �إن لعمان تاريخا عريقا
وم��ب��ادئ را���س��خ��ة م��ن��ذ ع�صور
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من خطاب ال�سلطان
قابو�س
مبنا�سبة االنعقاد
ال�سنوي ملجل�س ُعمان،
يف .2010/10/4

سلطنة وسلطان

ومتيزت املالحة ال ُعمانية القدمية عن غريها من مراكز اخلليج
العربي بعظم �سفنها ،ورمبا -اي�ض ًا -باهمية جتارتها من النحا�س الذي
كان يجد ا�سواقا رائجة له يف مدن بالد الرافدين ،الن�صو�ص امل�سمارية
تقرن جمان ب�سفن معينة تدعوها� ،سفينة جمان ،ومن ابرز الن�صو�ص
التي تذكرها ق�صيدة �سومرية تتعلق برحلة جلجام�ش الى ار�ض احلياة،
تقول اريد من ورائها ان تكون �سفينة جمان مثا ًال العظم ال�سفن وا�شدها،
ويت�أكد هذا الفهم لل�سفن املجانية من مقدمة قانون اورمنو التي يتفاخر
فيها بتمكنه من اعادة هذه ال�سفن لرت�سو يف ر�صيف مدينة اور ,واالكثار
من ترددها وجعلها م�شهورة.
وت�شري الن�صو�ص امل�سمارية الى نظام �سيا�سي واداري حمكم يقوده
ملك ا�سمه مانو دانو وذلك يف حدود القرن الثالث والع�شرين قبل امليالد،
ومن فرتة معا�صرة لزمن امللك نرام �سني من ملوك الدولة االكادية يف
العراق ،كما ان ن�صو�ص ًا اخرى من زمن �سرجون االكادي جد نرام �سني،
تتحدث عن مزيد من �سفن جمان ال ُعمانية التي و�صلت الى بالد اكاد.
وكان العراق القدمي ي�ستورد الب�ضائع التجارية ال ُعمانية ال عن طريق
جمان مبا�شرة بل كان ي�ستوردها ب�صورة غري مبا�شرة وذلك من خالل
ال�سفن الديلمونية  .وقد ت�أكدت هذه احلقيقة من خالل جتارة العراق
القدمي قد اكدت بو�ضوح كامل بان ال�سفن التجارية التي كانت تاتي الى
موانئ املدن العراقية القدمية هي �سفن ال تعود ملكيتها الى املدن العراقية
بل ان ملكيتها كانت تعود الى ملوخا وجمان وديلمون.
ومتكن االك��ادي��ون من اقامة عالقات متينة مع مدينة جم��ان ،ب�أن
حتولت الى احدى املقاطعات التابعة للدولة االكادية ،وقد تاكدت هذه
احلقيقة من الكتابات امل�سمارية التي خلفها امللك نرام �سني حفيد امللك
�سرجون� ،إذ ا�شار الى ان جميع مقاطعات االمرباطورية الأكادية قد ثارت
�ضده يف بداية ت�سلمه احلكم وكانت من بينها ثورة مدينة جمان ،ولذلك
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ا�ضطر امللك نرام �سني ( 360ت – 2223ق .م) الى جتهيز حملة ع�سكرية
وتوجه بها نحو جمان للق�ضاء على انتفا�ضتها ،وبعد ان مت له ما اراد قام
با�سر حاكمها املدعو ماين دانو الذي يعني ا�سمه باللغة االكادية َمن هو
قوي مثله.
وف�ض ًال عن حجر الدايوريت الذي �صنع منه متثا ًال لنف�سه فقد عرث
على اناء م�صنوع من حجر الكل�س. ،
واك��دت املعلومات التي خلفها امللك ن��رام �سني ب��ان امللك �شرتوك
ناهونته قد ق�صر اثناء حياته جتارته مع مدينة جمان فقط ،ومل تذكر
ن�صو�صه الكتابية اية مدينة خليجة �سوى مدينة جمان .وال�سبب يف ذلك
هو ان احتالل امللك نرام �سني ملدينة جمان قد ت�سبب يف عقد معاهدة
جتارية بني جمان والدولة االكادية ،مت االتفاق فيها على ان العراق ال
ي�ستورد ب�ضائعه التجارية اال من مدينة جمان.
ويبدو ان هذه العالقة التجارية فيما بني العراق وجمان قد انتهى
مفعولها ب�سقوط ال��دول��ة االك��ادي��ة الن ك�ت��اب��ات �ساللة لك�ش الثانية
2109-2164ق.م) التي حكمت العراق خ�لال ف�ترة االحتالل الكوتي
لبع�ض اجزاء العراق القدمي قد اكدت بان حكام هذه ال�ساللة قد تاجروا
مع ملوخا وجمان وجوين وديلمون ولكن �سقوط هذه ال�ساللة وجميء �ساللة
اور الثالثة الى حكم العراق املوحد قد اعاد تلك العالقة التجارية مع مدينة
جمان الى �سابق عهدها ،الن امللك اورمنو 2094- 2111ق.م م�ؤ�س�س حكم
�ساللة اور الثالثة 2003-2111ق.م وم�شرع اول قانون عر�ض حتى الآن قد
ا�شار يف مقدمة قانونه بانه قد اعاد �سفن جمان لرت�سو يف مدينة اور.
�ري �آخ���ر ي �ع��ود ال ��ى زم ��ن امل �ل��ك اي �ب��ي �سنة
وه �ن��اك ن ���ٌّ�ص � �س��وم� ّ
2004-2084ق.م /اخر ملوك �ساللة اور الثالثة يذكر بان مواد جتارية
قد و�صلت الى اور وبالذات الى معبد الإله ننا ،من عدة اقاليم جتارية يف
اخلليج العرب ،ويذكر الن�ص بان مدينة اور قد �صدرت وعن طريق مياه
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اخلليج العربي الى ُعمان جمان زيت ال�سم�سم وال�صوف مقابل ح�صولها
على نحا�س جمان.
ويف الع�صر الذي تال �ساللة بابل االولى �أي الع�صر الكا�شي ،يبدو
ان العالقة التجارية قد عادت ثانية الى عهدها ال�سابق �إذ تذكر حوليات
بع�ض ملوك الكا�شيني االقاليم املتجاورة مع اقليم ديلمون وبطبيعة احلال
فان العالقات قد امتدت ثانية الى اقليم جمان �أي ُعمان .
وابان الع�صر اال�شوري الو�سيط وبالذات خالل حكم امللك توكلتي
نتورتا االول 1208 1244ق.م) يظهر ن�ص يعود الى هذا امللك يذكر فيه
وبهيئة ملك ديلمون وملوخا.
�أما اقليم ديلمون فكان ي�شمل ابان الع�صر االمرباطوري الآ�شوري
جميع االقاليم الواقعة على ال�ساحل الغربي للخليج العربي مبا يف ذلك
ُعمان� ،إذ � ّإن كثري ًا من املكت�شفات االثرية التي عرث عليها يف ُعمان له
عالقة مبا�شرة مع تلك التي عرث عليها يف العوا�صم الآ�شورية كالفخاريات
والقطع املعدنية والآواين احلجرية.
�أما العالقات التجارية التي قامت بني ال�ساللة الكلدية التي حكمت
ما بني 439-632ق.م واالقاليم الواقعة �شمال بابل وامتداد ًا الى �سواحل
وعمان
البحر االبي�ض املتو�سط ،فقد ح ّدت من العالقات التجارية بني بابل ُ
ب�صورة خا�صة واالقاليم التجارية الأخرى الواقعة يف منطقة اخلليج العربي
ب�صورة عامة .ولذلك مل يات �أي ن�ص يذكر ُعمان خالل هذه ال�ساللة.
وابان حكم ال�ساللة ال�سلوقية ن�شطت احلركة التجارية بني بالد وادي
وعمان �إذ ان كثري ًا من امل�ستوطنات التي تعود الى هذه الفرتة قد
الرافدين ُ
ك�شف عنها يف ُعمان ،كما ان كثري ًا من الرحالة واجلغرافيني اليونان زاروا
ُعمان وكتبوا عنها.
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• ظهور اال�سالم:
بعد انتهاء الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم من توقيع �صلح
احلديبية مع قري�ش تفرغ لن�شر اال�سالم خارج نطاق احلجاز وبالطرق
الدبلوما�سية ،وذلك مبرا�سلة امللوك املجاورين وحتديد ًا ملكا ُعمان  :جيفر
وعبد ابنا اجللندي ،وتروي كتب التاريخ ان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بعث كتب ًا الى اهل ُعمان ،منها كتاب ار�سله مع عمرو ابن العا�ص الى جيفر
وعبد ابني اجللندي يقول فيه :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم من حممد بن
عبداهلل الى جيفر وعبد ابني اجللندي� ،سالم على من اتبع الهدى ،اما بعد
فاين ادعوكما بدعاية اال�سالم ،ا�سلما ت�سلما ف�إ ّ
ين ر�سول اهلل الى النا�س
كافة النذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ،وانكما ان �أقررمتا
باال�سالم وليتكما وان ابيتما ان تقرا بالإ�سالم فان ملككما زائل عنكما
وخيلي حتل ( �أي تنزل) ب�ساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما.
وقد جاء ن�ص هذه الر�سالة يف �سرية زين دحالن الذي روى اي�ض ًا عن
م�سلم عن ابي برزة ر�ضى اهلل عنه قال :بعث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم رج ًال الى قوم ف�سبوه و�ضربوه فجاء الى ر�سول اهلل �صلى اهلل علبه
و�سلم فقال له  :لو اهل ُعمان اتيت ما �سبوك وال �ضربوك وروى االمام
احمد عن عمر ر�ضي اهلل عنه قال � :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقول  « :اين لأعلم ار�ضا يقال لها ُعمان ين�ضح بناحيتها البحر لو
�أتاهم ر�سويل ما رموه ب�سهم وال بحجر».
كما ذكر ابن االث�ير يف ا�سد الغابة ان عمرو بن العا�ص قدم على
اجللندي ،فقال له :يا جلندي انك وان كنت منا بعيد ًا فانك من اهلل غري
بعيد� ،إن الذي تفرد بخلقك اهل ان تفرده بعادتك واال ت�شرك فيه ما مل
ي�شركه فيك ،واعلم انه مييتك الذي احياك ويعيدك الذي بد�أك ،فانظر
يف هذا النبي الأمي الذي جاء بالدنيا والآخ��رة ،فان كان يريد به اجر ًا
فامنعه� ،أو مييل به هوى فدعه ،ثم انظر فيما يجيء به ،هل ي�شبه ما يجيء
به النا�س ،فان كان ب�شبهه ف�سله العيان وتخري عليه يف اخلري و�إن ال ي�شبهه
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فا ْق َب ْل ما قال وخف ما وعد ،قال اجللندي« :انه واهلل لقد دلني على هذا
النبي الأمي انه ال ي�أمر بخري اال كان �أول من اخذ به ،وال ينهى عن �شر اال
كان اول تارك له ،وانه يغلب فال يبطر ،ويغلب فال ي�ضجر ،وانه يفي بالعهد
وينجز املوعود ،وانه ال يزال �سر قد اطلع عليه ي�ساوي فيه اهله ،وا�شهد انه
نبي».
ونتيجة لهذه الكتب ،وثمر ًة الت�صال بع�ض اهل ُعمان املبا�شر بالر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم افراد ًا وجماعات ،انت�شر اال�سالم يف ُعمان انت�شارا
وا�سع ًا وكان مازيد بن ع�ضوبة الطائي ال�سمائلي اول من رحل الى املدينة
واول امل�سلمني من اهل ُعمان� ،ساعد على ذلك ان الر�سول حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم جعل حكم عمان بيد ابني اجللندي يف حالة اعتناقهما
اال�سالم ،وفو�ض ابو العا�ص يف جمع الزكاة من اموال اغنياء البالد بعد
قبول اال�سالم وتوزيع االموال على من يحتاجها من الفقراء وامل�ساكني،
بد ًال من ار�سالها الى عا�صمة اال�سالم يف املدينة املنورة ،وقد اثرت هذه
ال�سيا�سة النبوية الرحيمة يف �أهل ُعمان فاقبلوا على اال�سالم دون تردد.
وقد اجاب ابنا اجللندي فع ًال الى اال�سالم كما ورد عن ابن �سعد الذي
ذكر ن�ص ما قاله عمرو بن العا�ص عن ح�سن ا�سالهما وعن طاعتهما له،
وانه كان ياخذ ال�صدقات من االغنياء فريدها على الفقراء ،كما �أن ابا
زيد االن�صاري كان يقوم على تعليم اهل ُعمان ال�صالة وق��راءة القر�آن
وتعاليم الدين اال�سالمي احلنيف ،زيادة على ذلك ف�إن عا�صمة اال�سالم
«املدينة املنورة» �شهدت قدوم وفود عديدة من اهل ُعمان ،ويذكر احد
امل�صادر الأ�سا�س ان وفدين ُعمانيني قدما للمدينة احدهما برئا�سة ا�سد
بن يربح الطاحي والآخر برئا�سة �سلمة بن عياذ االزدي� ،أعلنا ا�سالمهما
وخ�ضوعهما لل�سلطة اال�سالمية يف املدنية.
ولذلك ال عجب ان جند الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يدعو الهل
ُعمان قائ ًال :
( رحم اهلل اهل الغبرياء ( �أي اهل ُعمان) �أمنوا بي ومل يروين).
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•

يف عهد اخللفاء الرا�شدين:

حني غ��ادر عمرو بن العا�ص ُعمان بعد وف��اة الر�سول الكرمي كان
مطمئن ًا الى ح�سن ا�سالم ال ُعمانيني ،فعاد الى املدينة و�صحبه وفد من
ال ُعمانيني كان على ر�أ�سهم عبد بن اجللندي احد ملكي ُعمان وجعفر بن
ج�شم العتكي ،وابو �صفرة �سارق بن ظامل ،وملا دخل الوفد ال ُعماين على
�سيدنا ابي بكر ال�صديق خليفة ر�سول اهلل قام �سارق بن ظامل وقال « :يا
خليفة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ويا مع�شر قري�ش هذه امانة كانت
يف ايدينا ويف ذمتنا ،ووديعة لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فقد برئنا
اليكم منها.
وقد �شكرهم ابو بكر ال�صديق ،وقام اخلطباء بالثناء عليهم واملدح
فقالوا  :كفاكم معا�شر االزد قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وثنا�ؤه
عليكم اما عمرو بن العا�ص فلم يدع �شيئ ًا من املدح والثناء اال قاله يف ازد
ُعمان.
ثم جاءت وجوه االن�صار يف املدينة املنورة من االزد وغريهم لي�سلموا
على عبد بن اجللندي ومن معه .فلما كان من الغداة امر ابو بكر فجمع
النا�س من املهاجرين واالن�صار وقام ابو بكر ال�صديق خطيب ًا فحمد اهلل
واثنى عليه وذكر النبي ف�صلى عليه وقال  :معا�شر اهل ُعمان  :انكم ا�سلمتم
طوعا ومل يط�أ ر�سول اهلل �ساحتكم بخف وال حافر وال ع�صيتموه كما ع�صاه
غريكم من العرب ومل ترموا بفرقة وال ت�شتت �شمل.
فجمع اهلل على اخلري �شملكم ثم بعث اليكم عمرو بن العا�ص بال
جي�ش وال �سالح فاجبتموه اذ دعاكم على بعد داركم /واطعمتموه اذ امركم
على كرثة عددكم وعدتكم فاي ف�ضل ابر من ف�ضلكم !! واي فعل ا�شرف
من فعلكم !! كفاكم قوله عليه ال�سالم �شرف ًا الى يوم املعاد!! ثم اقام فيكم
عمرو ما اقام مكرم ًا ورحل عنكم اذ رحل م�سلم ًا !! وقد َمن اهلل عليكم
با�سالم عبد وجيفر ابني اجللندي ،واعزكم اهلل به واعزه بكم ،كنتم على
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خري حتى اتتكم وفاة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فاظهرمت ما ي�ضاف
الى ف�ضلكم ،وقمتم مقام ًا حمدناكم فيه ،وحم�ضتم بالن�صيحة و�شاركتم
بالنف�س وامل��ال ،فيثبت اهلل به ال�سنتكم ويهيئ به قلوبكم والنا�س جولة
فكونوا عند ح�سن ظني بكم ،ول�ست اخاف عليكم ان تغلبوا على بالدكم وال
ان ترجعوا عن دينكم ،جزاكم اهلل خري ًا.
واحلقيقة ان خطبة ابي بكر ال�صديق يف الوفد ال ُعماين برئا�سة عبد
بن اجللندي ويف جمع من املهاجرين واالن�صار ،تعد وثيقة هامة وعظيمة
ال�ش�أن يف ح�سن اخ�لاق ال ُعمانيني وك��رم وفادتهم ويف ح�سن ا�سالمهم
ويف ثباتهم على اال�سالم بعد ان ا�سلموا  .واتبع ابو بكر موقفه من الوفد
ال ُعماين بار�سال كتاب الى اهل ُعمان ي�شكرهم ويثني عليهم ،واقر خليفة
ر�سول اهلل جيفر �أخاه عبد ًا على ملكهما ،وجعل لهما �أخذ ال�صدقات من
�أهلها وحملها اليه.
وتذكر الروايات ال ُعمانية ان جيفرا و�أخ��اه عبدا مل يزاال يف ُعمان
متقدمني الى ان ماتا وخلفا من بعدهما عباد بن عبد بن اجللندي يف زمن
عثمان وعلي.
وت�شري اقدم الروايات ال ُعمانية الى انه مل حتدث حركة ردة يف ُعمان
بعد وفاة الر�سول عليه ال�سالم ويقول ال�شيخ خلف بن زياد املتويف �سنة
134هـ 751م يف �سريته  ( :بلغنا ان �أبا بكر بعث الى اهل ُعمان م�صدق ًا
ياخذ �صدقات اموالهم وهم مقرون باحلكم كله فاعطوا ال�صدقة ،غري
ان امر�أة من اهل دبا ت�شاجرت مع بع�ض امل�صدقني فق ّرعهما فا�ستغاثت
ببع�ض اهلها ،فنادت عند ذلك يا �آل مالك ،وكانت دعوة جاهلية يقال ان
من دعا بها حل دمه حني يدعو بها فاقتتلوا عند ذلك وظهر امل�صدقون
عليهم فجاءهم حذيفة الغلفاين ف�سبى من قدر عليه من �آل دبا وقدم
بهم الى املدينة وو�صل وفد ُعمان الى املدينة ،وقد تويف ابو بكر فرد عمر
بن اخلطاب عليهم ال�سبي واموالهم واج��از امل�سلمني مبا ا�صيب منهم
بثالثمائة.
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• يف عهد الأمويني:
حني ثارت الفتنة بني امل�سلمني يف زمن عثمان بن عفان ،وحني قبل علي
بن ابي طالب التحكيم بينه وبني معاوية بن ابي �سفيان ،بد�أت ُعمان تكون
ر�أيا �سيا�سيا خمالفا ملا قامت عليه خالفة بني امية ،ثم ا�ستقلت متام ًا عن
الدولة الأموية وذلك منذ �سنة 37هـ657/م بعد اجتماع احلكمني – عمرو
بن العا�ص وعبداهلل بن قي�س ابي مو�سى اال�شعري – وخلعهما عليا بن ابي
طالب من خالفة امل�سلمني.
ورغ��م التطورات ال�سيا�سية التي ط��ر�أت يف �سلطة الدولة العربية
اال�سالمية ،اال ان ادارة ُعمان ظلت حتت �سيطرة �آل اجللندي اذ بقوا
حمافظني على ا�ستقاللهم االداري وخا�صة يف �صدر الدولة االموية ،ولعل
انتقال مقر احلكم العربي اال�سالمي من الكوفة الى دم�شق قد جعل ُعمان
اكرث ا�ستقال ًال نظر ًا لبعدها اجلغرايف ،ومما يدلل على ذلك ان ال�سلطة
املركزية االموية مل تعني �أي وال من جانبها على ُعمان.
وخالل حكم يزيد بن معاوية بد�أ الو�ضع ال�سيا�سي ي�ضطرب يف االقاليم
وبد�أت املعار�ضة تن�شط يف احلجاز والعراق عقب تنازل معاوية بن يزيد
�سنة 64هـ عن �سدة احلكم وترك من�صب اخلالفة �شاغر ًا ،االمر الذي
اف�سح املجال للقوى ال�سيا�سية يف الدولة العربية اال�سالمية ان تت�صارع
من �أجل نيل احلكم ،ويعني هذا فقدان �سيطرة ال�سلطة املركزية للخالفة
على اقاليم االطراف ،وت�أ�سي�س ًا على ذلك ،فقد ظهر على م�سرح االحداث
جن��دة بن ع��ام احلنفي زعيم اخل��وارج ال��ذي متكن من ال�سيطرة على
البحرين وتطلع الى مد نفوذه الى ُعمان ،وبغية حتقيق هدفه هذا ،ار�سل
حملة ع�سكرية الى ُعمان بقيادة عطية بن اال�سود احلنفي ،وكانت ُعمان
�آنئذ حتت حكم عباد ابن عبد بن اجللندي يعاونه ابنا�ؤه �سليمان و�سعيد يف
تدبري امور ُعمان ال�سيا�سية والتجارية ،ومتكن عطية احلنفي من مفاج�أة
�آل اجللندي بقواته �إذ متكن من الق�ضاء على عباد اجللندي وا�ستولى على
ُعمان بالقوة وبهذا خرجت من قب�ضة ال�سلطة العربية اال�سالمية.
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والواقع �أن ابناء اجللندي كانوا يح�صلون على ت�أييد �شعبي كبري يف
ُعمان ،وكانوا يتحينون الفر�ص للتخل�ص من ت�سلط اخلوارج ،وقد حانت
الفر�صة عندما قفل القائد اخلارجي عطية احلنفي راجع ًا الى البحرين
تارك ًا وراءه كنائب عنه ابا القا�سم يف ادارة �ش�ؤون ُعمان.
يف هذه الظروف املواتية ،انق�ض ال ُعمانيون بقيادة �آل اجللندي على
ابي القا�سم وق�ضوا عليه وعلى قواته وخل�صوا ُعمان من �سيطرة اخلوارج.
وتُعزى معار�ضة اهل ُعمان للحكم الأموي ل�سيا�سة احلجاج بن يو�سف
ب�شكل خا�صن اذ يحملونه امل�س�ؤولية فيما حدث من جمابهة ع�سكرية بني
القوات الأموية واهل ُعمان ،فقد وجد �آل اجللندي يف �سيا�سة احلجاج بن
يو�سف تهديد ًا حقيقي ًا مل�صاحلهم وا�شارة وا�ضحة لزوال ا�ستقالليتهم يف
ادارة ُعمان تلك االدارة التي ا�ستمرت اكرث من ثمانني �سنة يف ظل الدولة
العربية اال�سالمية.
وملا تويف احلجاج بن يو�سف الثقفي يف �سنة ( 95ه �ـ714/م) ولى
الوليد ابن عبدامللك على العراق يزيد بن ابي م�سلم ،فبعث يزيد واليا
جديد ًا على ُعمان هو �سيف بن الهاين الهمداين.
وحني تولى �سليمان بن عبداللك ،عزل العمال الذين كانوا على ُعمان
وولى عليها �صالح بن عبد الرحمن بن قي�س الليثي ،ثم ر�أى ان يكون عمال
ُعمان على ما كانوا عليه فردهم ،وجعل �صالح بن عبدالرحمن م�شرف ًا عليهم.
ثم قام �سليمان بن عبدامللك فولى يزيد اخاه زياد ًا على ُعمان  .وملا
تولى عمر بن عبدالعزيز الدولة االموية ( 101-99ه 720-717 /م) ولى
عدي بن �أرط�أه الفزاري على العراقي وولى عدي على ُعمان عما ًال ا�ساءوا
ال�سرية فيها ،فكتب ال ُعمانيون الى عمر بن عبدالعزيز بذلك ،فولى عليهم
عمر بن عبداهلل االن�صاري ،فاح�سن ال�سرية فيهم ،ومل يزل والي ًا على
ُعمان مكرم ًا بني اهلها ،ي�ستويف ال�صدقات منهم بطيبة �أنف�سهم حتى وفاة
عمر بن عبدالعزيز.

354

أمة وقائد

وحني تويف عمر بن عبدالعزيز ،خرج واليها عمر بن عبداهلل االن�صاري
من ُعمان ،وقال لزياد بن املهلب :هذه البالد بالد قومك ف�ش�أنك بها،
وفع ًال قام زياد ابن املهلب ب�ش�ؤون ُعمان ،حتى ظهر ابو العبا�س ال�سفاح
و�صار ملك بني امية اليه وقامت على يديه اخلالفة العبا�سية .
ويف نف�س العام الذي قامت فيه اخلالفة العبا�سية قامت يف ُعمان اول
امامة ابا�ضية على يد اجللندي ابن م�سعود بن جيفر بن اجللندي ،وحتقق
اال�ستقالل الكامل ل ُعمان عن الدولة العبا�سية الوليدة.

• يف العهد العبا�سي:
بقيام الدولة العبا�سية (132هـ749/م) ولى ابو العبا�س ال�سفاح اخاه
ابا جعفر املن�صور على اقاليم ُعمان واليمامة والبحرين ،وقد اختار ابو
جعفر جناح ابن عبادة بن قي�س الهنائي عام ًال على ُعمان فظل يف من�صبه
مدة ق�صرية حتى عزله وعني بدله ابنه حممد ابن جناح.
ومل ت�شري امل�صادر الى �سبب عزله بل ت�شري الى ان حممد ًا عامل اهل
ُعمان معاملة طيبة واح�سن اليهم فاحبوه.
وقد ت�أثر حممد بن جناح كثري ًا باالفكار االبا�ضية وهو ما دعاه الى
االعرتاف بنفوذهم ،فبادر اهل ُعمان وعقدوا االمامة للجلندي بن م�سعود،
الذي يع ّد االمام الأول لالمامة االبا�ضية يف ُعمان ،وبذلك خرجت ُعمان
من يد العبا�سيني زمن ابي العبا�س ال�سفاح.
وقد ا�ستقرت االمور يف عهد اجللندي بن م�سعود ملا اظهره من عدل
بني اهل ُعمان ،ونعم النا�س بحكمه ،وعظم نفوذ االبا�ضية يف ايامه يف
مناطق اخ��رى من العامل اال�سالمي ،ف�ض ًال عن ُعمان ،وك��ان اجللندي
ممن ح�ضر بيعة االمام طالب احلق عبداهلل بن يحي الكندي يف اليمن
�سنة (129ه� �ـ746/م) وقد تدفق العديد من اتباع االبا�ضية من اليمن
وح�ضرموت والب�صرة الى ُعمان بعد اعالن االمامة االبا�ضية بها لتدعيمها
وحتقيق ا�ستقالل ُعمان عن الدولة العبا�سية.
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وقاومت االمامة ال�ضغط العبا�سي فحدث ال�صدام بني الطرفني،
وكان ابو العبا�س ال�سفاح �سنة 134ه�ـ 752-751م قد ار�سل جي�ش ًا الى
ُعمان حملته ال�سفن بقيادة خازم بن خزمية ،ملقاتلة �شيبان الي�شكري ومن
معه من ال�صفرية الذين كانوا هربوا الى جزر اخلليج ،ون�شبت معركة
حا�سمة بني االم��ام اجللندي و�شيبان انتهت بانت�صار االبا�ضية ومقتل
�شيبان الي�شكري والعديد من اتباعه ،من ال�صفرية.
وبذلك مهد اجللندي بن م�سعود بق�ضائه على �شيبان الي�شكري
الطريق امام اجلي�ش العبا�سي الزاحف الخ�ضاع ُعمان لل�سلطة العبا�سية،
فوقع بينهما القتال عند مو�ضع يقال له جلفار ( ر�أ���س اخليمة) وكانت
قوة الفريقني متكافئة ،لكن العبا�سيني الذوا باحليلة فا�ستعملوا النا�س يف
حربهم ،فان�شغل اهل ُعمان باطفاء النريان انقاذ ًا الطفالهم من احلرب،
فمال عليهم اتباع خازم واذرع��وا فيهم ال�سيوف حتى قتلوا منهم مقتلة
عظيمة ،وات��وا على اجلي�ش ال ُعماين باكمله ،وقتل امامهم اجللندي يف
هذه املعركة بعد ان دامت امامته �سنتني و�شهر ًا .كما قتل هالل بن عطية
اخلرا�ساين والعديد من االبا�ضية ،وبهذا ق�ضي على االمامة االبا�ضية
االولى يف ُعمان.
لقد تركت وفاة اجللندي فراغ ًا �سيا�سي ًا كبري ًا و�صدمة بني اتباعه
ولن ت�ستطع ال�سلطة العبا�سية اخ�ضاع ُعمان ،فابا�ضية ُعمان مل ي�ستكينوا
للوايل العبا�سي وظلوا يناوئون العبا�سيني ويعار�ضون حكمهم لبالدهم،
وان دبت اخلالفات بني ابناء اجللندي وما رافقها من خالفات قبلية.
وقد ت�أكدت ال�سلطة العبا�سية على ُعمان خالل االربعة واالربعني
�شهر ًا التي تلت قتل اجللندي ،وتُعزى هذه ال�سيطرة الى ان احلكام الذين
حكموا ُعمان خالل هذه الفرتة واطلق عليهم ال ُعمانيون ا�سم اجلبابرة،
ات�سم عهدهم ب�شيوع الف�ساد وتف�شي الظلم.
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ومن ه�ؤالء اجلبابرة ،حممد بن زائدة ،ورا�شد بن النظر اجللنديان،
غري انه يف العام 177هـ 793/حل الوئام واالن�سجام بني اهل ُعمان فاتفق
علماء وفقهاء االبا�ضية برئا�سة مو�سى بن ابي جابر االزك��وي فازالوا
ملك اجلبابرة من �آل اجللندي ،وا�ستقر ر�أيهم على اعالن االمامة ثانية
وعقدوها ملحمد بن ابي عفان ،غري انه كان �شديد ًا تنق�صه املرونة ،فعزل
وانتخب بد ًال منه االمام الوارث بن كعب االزدي الذي حكم بعدل ونزاهة.
واجتمعت كلمة اهل ُعمان على مبايعة غ�سان بن عبداهلل اليحمدي
باالمامة بعد وفاة الوارث بن كعب �سنة 192هـ807م .
وام�ضى يف احلكم خم�س ع�شرة �سنة مرتعة باخلري والرخاء ناعمة
يف االمن واال�ستقرار متمتعة باحلفاظ على كرامة االن�سان ،ومت�ضي فرتة
ا�ستقرار ُعمان الى االم��ام حيث تنتقل االمامة الى عبدامللك بن حميد
.ومن ثم الى االمام املهنا بن جيفر اليحمدي االزدي وتاله االمام ال�صلت
بن مالك.
فرتة القلق واال�ضطراب يف عهد ائمة بني خرو�ص :فلما اعتزل االمام
ال�صلت من�صبه ،عم اال�ضطراب ،وتعددت ال�سلطات واختلف العلماء من
اهل احلل والعقد .
ويف ظل هذه الظروف متكن الوايل العبا�سي من ت�شديد قب�ضته على
ُعمان وال�سيطرة على املوقف متام ًا ،ويع ّد احد م�ؤرخي ُعمان على ذلك بقوله:
فا�ستولى ال�سلطان اجلائر �أي الوايل العبا�سي على جميع النواحي والبلدان.
ال�سيطرة العبا�سية على ُعمان مل تدم طوي ًال فقد ا�ستطاع ال ُعمانيون
طرد الوايل العبا�سي على نزوى وانتخبوا امام ًا جديد ًا اعقبه �أئمة �آخرون مل
ي�ستطيعوا �أن يوحدوا ُعمان وال ان ي�ضمنوا والء قبائلها ؛ ما عر�ضها لهجمات
القرامطة ،ويبدو ان اول هجوم قرمطي تعر�ضت له ُعمان كان يف �سنة 294هـ
906-905م حتت قيادة ابي �سعيد اجلنابي القائد القرمطي يف البحرين� ،إ ّال
�أن الوايل العبا�سي مب�ساعدة القبائل النزارية كان قادر ًا على �صدهم.
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وقام القرامطة مبحاولة ثانية �سنة 305هـ917/م وثالثة �سنة 318هـ
(931-930م منتهزين �سحب املقتدر باهلل القوات العبا�سية من ُعمان بعد
ان تو�صل الى اتفاق مع اهل ُعمان على تقدمي الوالء للخالفة مع �ضريبة
�سنوية للخزينة املركزية ،وجنح القرامطة يف ال�سيطرة على ُعمان دون
اية مقاومة تذكر ،واتفق على دفع ال�ضريبة للقرامطة بد ًال من العبا�سيني
ومع ذلك مل تكن قب�ضة القرامطة على ُعمان حمكمة ،فقد ظل اهل ُعمان
يحتفظون بدرجة من احلرية واال�ستقالل الذاتي حتى انهم انتخبوا امام ًا
جديد ًا لالبا�ضية هو حممد بن يزيد الكندي.
وقد توالى على حكم ُعمان يف الفرتة التي �سبقت حكم القرامطة
�سبعة ائمة بالتتابع خالل ثالثني عام ًا .ومل يحل العام 318ه�ـ 930 /م
اال وقد ب�سط القرامطة نفوذهم على كثري من مناطق ُعمان يف عهد ابي
طاهر القرمطي ،وا�ستمرت �سيطرة القرامطة على ُعمان ب�صورة متقطعة
حتى �سنة 375ه �ـ985/م وكان نفوذ القرامطة خالل هذه الفرتة يت�أثر
بالأو�ضاع القائمة يف ُعمان ويف الدولة العبا�سية فمرة يقوى وتارة ي�ضعف.
مل تدم �سيطرة القرامطة على ُعمان طوي ًال �إذ ا�ستنجد نافع امري
ُعمان ال�سابق مبعز الدولة يف العراق الذي اخذ ي�ستعد ملقاتلة القرامطة يف
ُعمان ،ف�أع ّد ا�سطو ًال بلغ عدد قطعه مائة مركب �شحنها بالرجال ،وعني على
قيادتها ابا الفرج حممد ابن عبا�س ف�ساجن�س ،وعند و�صول هذه القوات
الى �سرياف ان�ضمت اليها قوات جديدة بعث بها ع�ضد الدولة البويهي
الى عمه معز الدولة ،وا�ستطاعت القوات جمتمعة ان تلحق هزمية كبرية
باهل ُعمان واال�ستيالء على بالدهم بعد ان تكبدوا خ�سائر فادحة ،وكان
ذلك يف �سنة(356-355هـ966-965/م) .
مل ي��دم ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي ط��وي� ً
لا فقد ا�ستمرت الفنت
واال�ضطرابات الداخلية جتتاح ُعمان ب�سبب اخلالفات بني اهل ُعمان
انف�سهم حول ال�سلطة ؛ ما �ساعد العبا�سيني على ا�ستعادة نفوذهم ،فقد
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ا�ستنجد بنو مكرم وكانوا من وجوه اهل ُعمان بالبويهيني حكام بغداد
وطلبوا م�ساعدتهم ملحاربة ائمة ُعمان ا�صحاب ال�سلطة الفعلية ،وكانت
فر�صة �سانحة للبويهيني للنفاذ مرة اخرى ل ُعمان ،وا�ستطاع بنو مكرم
ال�سيطرة على اغلب املدن ال ُعمانية الهامة با�سم البويهيني.
وظل بنو مكرم يحكمون ُعمان نواب ًا عن البويهيني حتى �أنهم اقاموا
اخلطبة لبني العبا�س ،وظلت العالقة بني بني مكرم والبويهيني جيدة رغم
ما عكر �صفو هذه العالقة عندما عزلوا ابا حممد بن مكرم وعينوا بد ًال
عنه الفرخان بن �شريان الذي ال ينتمي الى ا�سرة بني مكرم ،ومت ذلك
يف �سنة 392هـ1001/م ولكن ابا حممد اعيد الى من�صبه بعد �سنتني من
عزله واظهر ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف ادارة �ش�ؤون ُعمان ،ونال ر�ضا بني بويه
وجعل الق�ضاء يف ُعمان بني يدي القا�ضي ابي بكر.
و�سرعان ما بدت اال�ضطرابات والقالقل تعزو ُعمان وثار اهلها على
حكم بني مكرم وقاد كالبحار �سنة 433هـ1041/مبتجريد حملة الى ُعمان
متكنت من اعادة الهدوء والنظام اليها  .ومل يلبث ان دب ال�ضعف يف دولة
بني مكرم فت�سلط عليها الن�ساء والعبيد ،و�ضعف امرهم ،فكان الو�ضع
مغريا البا�ضية ُعمان للقيام مبحاولة ا�سرتجاع نفوذهم ،واخذوا ينظمون
انف�سهم بق�صد اجالء بني بوية ،وجنحوا يف التغلب على البويهيني ،ومت
اعتقال ابي املظفر بني كاليجار الذي ن�صب نف�سه امري ًا على ُعمان ،ومت
ا�سقاط ال�سلطة البويهية يف �سنة 442هـ1050/م.
ع��ادت ال�سلطة لالئمة االبا�ضيني قبيل �سقوط حكم البويهيني يف
ُعمان �إذ انتخب اهل ُعمان االمام اخلليل بن �شاذان يف العقد الأول من
القرن اخلام�س الهجري وا�ستمر حكمه مدة كبرية من الن�صف االول
من هذا القرن وقام با�صالحات وا�سعة وا�صلح امر اهل ُعمان ،وبذلك
خرجت ُعمان متام ًا من طاعة الدولة العبا�سية وا�ستعادت ا�ستقاللها رغم
املحاوالت العبا�سية امل�ستمرة يف ادخالها �ضمن دائرة النفوذ العبا�سي.
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ولكن الدولة العبا�سية نف�سها انتابها ال�ضعف واخذت ت�سري يف طريق
االنحدار حتى ق�ضى عليها املغول اخري ًا يف العام 656ه �ـ1258/م بينما
�سارت ُعمان يف طريقها بعيد ًا عن نفوذ هذه اخلالفة الواهية ،ومل تلبث
ان دخلت حوال منت�صف القرن ال�ساد�س للهجرة يف ع�صر جديد هو ع�صر
بني نبهان الذين حكموا ُعمان حوايل خم�سة قرون من الزمان.
اجمع امل�ؤرخون ال ُعمانيون على ان حكم بني نبهان يف ُعمان ا�ستمر
خم�سة قرون ،وكان على فرتتني.

• يف عهد النبهانيني:
كانت فرتة حكم ملوك بن نبهان من اكرث فرتات التاريخ ال ُعماين
تناف�س ًا و�صراع ًا على ال�سلطة فعند خلو من�صب االمامة من امام قائم
بامور الدولة لأي �سبب من الأ�سباب ،تعود االو�ضاع يف البالد الى حالة
الفو�ضى والت�سيب ليعود ال�صراع والتطاحن بني القبائل وا�ستمر هذا
الو�ضع امل�ضطرب يف ُعمان اكرث من مائتني وخم�سني عام ًا.
ويبدو ان هذه الفرتة خلت فيها البالد -متام ًا -من من�صب االمامة لذا
كان ال�صراع على ا�شده بني قبيلة النباهنة والقابئل ال ُعمانية الأخرى ،بل بني
افراد ا�سرة بني نبهان انف�سهم ،ومل ينح�صر التناف�س وال�صراع فيما بني ابناء
العم فقط ،بل تعداه الى التناحر والقتال على ال�سلطة بني االخوة انف�سهم .
فقد �صمم ح�سان بن �سليمان على انتزاع ال�سلطة من يد �أخيه �سليمان
بن �سليمان الى ان لقي حتفه يف ذلك ال�صراع الدائر بينهما.
ي�ضاف الى ذلك ان امللك النبهاين دخل يف �صراع رهيب مع زعماء
القبائل ال ُعمانية الأخرى ،مثل :قبائل بني عمرو ،والعوامر ،وبني عمري،
وبني ربيعة ،وبني كعب و�آل طيء ،وهو ما �أدى الى تكتل هذه القبائل يف
ع�صبة واحدة �ضده ويقال انه يف احدى الوقائع بلغ عدد املقاتلني فيها اكرث
من �سبعة �آالف مقاتل.
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• الغزو الربتغايل:
بعد ان ثبت الربتغاليون اقدامهم على �سواحل الهند اوائ��ل القرن
ال�ساد�س ع�شر بد�أوا ينفذون خطتهم يف تطويق �شبه اجلزيرة العربية من
ناحية ال�شرق� ،أي من اخلليج العربي� ،إذ ا�ستولوا على بع�ض اجلزر وبد�أوا
يف مهاجمة ُعمان.
وكانت ُعمان مرت خالل القرن اخلام�س ع�شر مبرحلة من عدم
اال�ستقرار ،وعمت ارجاءها املنازعات بني الأمراء املحليني؛ ما مهد الطريق
ل�سقوط �سواحلها يف ايدي الغزاة الربتغاليني الذين ات�ضحت لهم اهمية
ُعمان ،مثلما ات�ضحت لهم من قبل �أهمية ال�سواحل العربية الأخرى و�شرق
افريقيا يف طريقهم الى الهند ،وذلك بعد الرحلة التي قام بها املكت�شف
الربتغايل فا�سكودي جاما العام 904هـ1498/م فبعد ع�شر �سنوات توطد
النفوذ الربتغايل يف وجنبار واجلزر املحيطة بها مثل مافيا وبيمبا وو�صلت
الى ُعمان اول حملة بقيادة الفون�سو البوكريك العام 913ه�ـ1507/م �إذ
احرقت ال�سفن ال ُعمانية ومركب �صيد اال�سماك واحتلت م�سقط و�صحار
و�صور وقريات واقام الربتغاليون عدد ًا من احل�صون لتوطيد نفوذهم يف
ُعمان وقاموا بارهاب ال ُعمانيني فقتلوا وجدعوا االن��وف وقطعوا الآذان
لعدد كبري من وجهاء م�سقط ثم احرقوها بالنا ،كما احرقوا قلهات وطيوي
ودار�سيت وجلفار.
وب�ع��د غ��زو ُع�م��ان على ه��ذا النحو يف ال�ع��ام 1507م ب��د�أ التغلغل
الربتغايل يف اخلليج العام 914ه �ـ1508/م حيث غزا القائد الربتغايل
بدرو البوكريك جزيرة هرموز ،وارغم امريها على دفع غرامة حربية،
باال�ضافة الى �ضريبة �سنوية تقدم لل�سلطات الربتغالية.
ا�ستمرت ال�سيطرة الربتغالية على ُعمان منذ بداية القرن ال�ساد�س
ع�شر وحتى العام 1060هـ1650/م حني ا�ستطاعت ا�سرة اليعاربة حترير
ار�ض ُعمان بطردها الربتغاليني من معاقلهم يف م�سقط ومطرح وكان
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ذلك التحرير ثمرة الكفاح واالرادة ال ُعمانية التي ا�ستثمرت تناف�س و�صراع
االجنليز والهولنديني مع الربتغاليني لتخرج منه يف الن�صف الأول من
القرن ال�سابع ع�شر اق��وى قوة بحرية حملية يف غرب املحيط الهندي،
قادرة على انهاء ال�سيطرة الربتغالية .
وكانت اجنلرتا برزت منذ اواخر القرن ال�ساد�س ع�شر كقوة بحرية
�ضاربة بني القوى االوروبية ،وراحت تفت�ش عن �سبيل الو�صول الى مناهل
الرثاء ال�شرقية وك�سر االحتكار الربتغايل فكانت (ادوارد بانوتي) �أول
�سفينة اجنليزية قامت بزيارة زجنبار العام 1000ه �ـ1591/م ،وظهرت
نتائج زي��ارت�ه��ا بعد ت�سع �سنوات ح�ين ت�شكلت �شركة الهند ال�شرقية
االجنليزية.
بد�أت �شركة الهند ال�شرقية متار�س ن�شاطها بدخول منطقة اخلليج
العربي وبذلك التقت م�صالح كل من االجنليز والفر�س ملهاجمة العدو
الربتغايل امل�شرتك ،وق��د بلغ اخلطر االجنليزي الفار�سي على مركز
الربتغاليني اوجه يف �صفر 1032ه�ـ /يناير �سنة 1622م وذلك على اثر
الهجوم امل�شرتك الذي �شنه االجنليز والفر�س على هرمز كذلك تعاون
االجنليز مع الهولنديني الزاح��ة املناف�سة الربتغالية ،فنجح ا�سطول
اجنليزي -هولندي م�ؤلف من ثماين �سفن يف دحر اال�سطول الربتغايل
بالقرب من هرمز يف العام 1035هـ1652/م.
ونتيجة لذلك كله بد�أ النفوذ الربتغايل يتقل�ص ،وخرجت بلدان كثرية
من دائرة نفوذهم ،و�ضاعت هرمز من ايديهم يف العام 1032هـ 1622/م
وبذلك فقد الربتغاليون ال�سيطرة على مياه اخلليج العرب ،وا�ستغل عرب
ُعمان هذه الفر�صة ووا�صلوا االعداد اجليد لطرد الربتغاليني املحتلني من
البالد..
وكان قيام دولة اليعاربه يف ُعمان يف العام 1157-1034ه��ـ1624/
1744-م ايذانا ب�أفول جنم الربتغاليني.
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• يف عهد اليعاربة:
قامت دولة اليعاربه يف ُعمان يف العام 1034هـ1624/م نتيجة لظروف
عديدة ،منها �أن البالد كانت تعاين الكثري من الفو�ضى ال�سيا�سية قرب
نهاية عهد النباهنة .
ونتيجة لال�ضطرابات حتولت ُعمان ال��ى جمموعة من املقاطعات
ال�صغرية يحكمها امراء و�شيوخ وات�سمت العالقة بينهم جميع ًا بقدر كبري
من التوتر ،ويف هذه االثناء اتخذ الربتغاليون «هرمز» قاعدة ع�سكرية
لهم ،بينما تبددت القوة ال ُعمانية ب�سبب احلروب االهلية  ..ويف الوقت
ال��ذي ان�شغل فيه ال ُعمانيون ب�سبب خالفاتهم عمل الربتغاليون على
م�ضاعفة �سيطرتهم على العديد من املواقع اال�سرتاتيجية يف اخلليج
العربي فا�ستولوا على �صحار وم�سقط وغريهما من املوانئ ال ُعمانية كما
�سبق القول وا�صبحوا يتحكمون يف اخلليج العربي واملحيط الهندي باكمله.
وهكذا كان و�صول الربتغاليني الى مياه اخلليج وتدعيم نفوذهم يف
ُعمان بداية حلقبة تاريخية واكبتها حالة من الت�صدع على كل امل�ستويات
ال ُعمانية� ،إذ انق�سمت البالد الى كيانات �ضعيفة وا�صبح ال�ساحل ال ُعماين
من �صور الى م�سقط ثم �صحار وجلفار حتت ال�سيطرة الربتغالية.
وبينما كان الربتغاليون يجهزون على كل القوى اخلليجية كانت ُعمان
ت�شهد مولد عهد جديد وزعامة جديدة �أر�سى دعائمها نا�صر بن مر�شد
بطريقة ا�ستوعبت كل القوى ال ُعمانية.
وكان طرد الربتغاليني من «هرمز» نقطة حتول �ضاعفت من مهمة
ال ُعمانيني ،فقد ا�ستقر الربتغاليون على ال�سواحل ال ُعمانية و�ضاعفوا من
حت�صيناتها وخ�صو�ص ًا م�سقط التي كانت تعد من اقوى معاقلهم القوية .
ولعل من اهم املتغريات التي حدثت يف منت�صف الع�شرينيات من
القرن ال�سابع ع�شر ظهور نا�صر بن مر�شد كاول امام لدولة اليعاربة ،وقد
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ا�ستطاع هذا االمام ان ي�ستوعب كل ابعاد الق�ضية ،وان يدرك املتغريات
اجلارية من حوله �سواء على امل�ستوى ال ُعماين او على م�ستوى املنطقة ب�شكل
عام� ،إذ اعتقد ان مواجهة الربتغال ال ميكن ان تكون حا�سمة اال اذا ا�ستند
الى جبهة وطنية مرتا�صة ومتما�سكة ،وهو امر ال ميكن حتقيقه اال اذا
خا�ض حروب ًا �ضارية يف �سبيل توحيد كل القبائل ال ُعمانية.
وقد متيزت هذه احلروب التي قامت بني االمام وبني بع�ض الزعامات
املحلية بقدر من احل�سم واالقدام ال�شديدين منذ بدايتها ،االمر الذي �ضاعف
من اميان النا�س بق�ضية الوحدة ،حتى التفوا حول االمام م�ؤمنني بدعوته.
وا�ستطاع االمام نا�صر بن مر�شد خالل �سنوات حكمه والتي امتدت
حتى 1059هـ 1649 /م ان يحقق ل ُعمان متا�سكها وي�ؤمنها الى حد كبري من
االخطار اخلارجية التي كانت تتعر�ض لها ،وينفرد االمام نا�صر بن مر�شد
بني ائمة اليعاربة بت�صديه للم�شكالت �إذ حارب يف جبهتني ( ال�ساحل
والداخل) ،وعند وفاته يف ربيع الثاين 1059هـ  23 /ابريل 1649م كانت
كل القبائل ال ُعمانية حتت لواء واحد ،وتع ّد فرتة االمام نا�صر بن مر�شد
من �أغنى واخ�صب الفرتات يف تاريخ اليعاربه ،ويعد دوره يف �سبيل الوحدة
الوطنية ا�سا�س ًا لكل االنت�صارات الالحقة �ضد الربتغاليني.
ومنذ العام 1050هـ1640/م بد�أ االمام نا�صر بن مر�شد يجني ثمار
الوحدة الوطنية وبد�أ معركته �ضد الربتغاليني �إلى ان تويف .
وا�ستطاع �سلطان بن �سيف الذي بويع باالمامة ( ربيع الثاين 1059هـ/
ابريل 1649م بعد وفاة االمام نا�صر بن مر�شد ان يوا�صل اجلهاد� .إذ �سبق
له ان متر�س على االعمال احلربية ،حينما كان يقود بنف�سه العديد من
العمليات احلربية بتوجيه من الإمام الراحل وحينما ار�سل ب�ضع مرات الى
م�سقط لت�سليم اجلزية امل�ستحقة على الربتغاليني ،ولذا فقد كان االمام
اجلديد �أه� ً
لا لتويل القيادة يف وقت كانت البالد يف ا�شد احلاجة الى
موا�صلة امل�سية التي بد�أها االمام نا�صر بن مر�شد.

364

أمة وقائد

ومل يتوقف ال ُعمانيون عن مطاردة الربتغاليني الذين ان�سحبوا ،وهكذا
طرد الربتغاليون من ُعمان واخلليج وال �شك ان طردهم نهائي ًا من اخلليج
يعد عم ًال بطولي ًا و�صفحة م�شرقة يف التاريخ ال ُعماين.
وهكذا ظهرت قوة ُعمان بعد الق�ضاء على الهيمنة الربتغالية ب�شكل
بات يخ�شاه اجلميع ،فقد ا�صبحت ال�سفن ال ُعمانية هي التي تبحث عن
�سفن االعداء يف مياه اخلليج العربي واملحيط الهندي ،وا�ضطرت ال�سفن
الهولندية واالجنليزية الى تعزيز دفاعاتها تخوف ًا من عرب ُعمان ،وقد
عرب املقيم الربيطاين يف بندر عبا�س عن خماوفه من تنامي قوة ُعمان
بقوله� ،سنة 1106ه� �ـ1694/م  « :انهم �سيثبتون �أنهم كارثة كربى على
الهند كجزائريني يف اوروبا».
وقد ا�شارت ال�سلطات ال�صفوية -اي�ض ًا -الى تفوق ال ُعمانيني يف هذه
الفرتة من خالل مذكرة رفعتها الى احلكومة الفرن�سية جاء فيها « :ان
متتعهم مبوقع جغرايف هام يتيح لهم الفر�صة لل�سيطرة على اخلليج ،وهذا
يف�سر قوة ال ُعمانيني الذين يتمكنون مبا يناهز الثالثني قارب ًا من اال�ستيالء
على الغنائم».
وهكذا ا�ستطاع اليعاربه ك�سر �شوكة الربتغاليني ،وانهاء �سيادتهم
االحتكارية والق�ضاء على مراكزهم اال�سرتاتيجية �سواء على ال�شاطئ
االفريقي او على �سواحل الهند.
وبعد وفاة االمام �سلطان بن �سيف بويع بلعرب بن �سلطان باالمامة
باالجماع يوم اجلمعة  16من ذي القعدة 1091ه �ـ  /منت�صف دي�سمرب
1680م .وبعده تولى اخيه االمام �سيف بن �سلطان واثر وفاته تولى ابنه
�سلطان االمامة الذي قام بتحرير البحرين من الفر�س.
وقد انتهت �إمامته بوفاته يف ح�صن احلزم يوم االربعاء اخلام�س من
جمادي الآخرة �سنة 1131هـ  /مايو 1718م وبذلك دامت امامته �سبع �سنوات
وب�ضعة �شهور ،وبوفاته بد�أ ت�صدع الوحدة الوطنية ونهاية دولة اليعاربة.
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ودخلت البالد عقب وفاة �سلطان بن �سيف الثاين يف 1131هـ1718/م
مرحلة ات�سمت بتباين الآراء وانق�سم النا�س الى فرقتني� ،إحداهما تطالب
ب�أحقية �سيف بن �سلطان بن االمام �سلطان بن �سيف وكان �صبي ًا مل يبلغ
احللم ،ونادى بذلك اليعاربه وعامة النا�س� ،أما اهل العلم واخلربة فطالبوا
بامامة مهنا بن �سلطان بن ماجد اليعربي ،والذي كان مو�ضع ثقة االمام
املتوفى وزوج ًا البنته.
ومل ت�ستقر االو�ضاع يف ُعمان منذ ذلك التاريخ فقد انق�سم النا�س
الى فرقتني هناوية وغافرية وان�ضم الى كل منهما جمموعة من القبائل
ال ُعمانية ،وبويع زعيم الغافرية حممد بن نا�صر الغافري امام ًا ل ُعمان بعد
ان قاتل يعرب بن نا�صر با�سم �سيف بن �سلطان ،وبعد مقتل حممد بن نا�صر
الغافري بلغ �سيف بن �سلطان احللم وبويع باالمامة �سنة 1140هـ1727/م
وتطلع النا�س وكلهم امل يف �سيف بن �سلطان الذي �صار �شاب ًا قوي ًا خ�صو�ص ًا
وانه قد عا�صر الكثري من االحداث التي ادت الى انق�سام البالد وت�شتت
اهواء النا�س ،اما وقد بلغ ال�سن التي ت�ؤهله لتويل مهام االمامة فقد تعلق
النا�س به وانتظروا منه خري ًا ،اال ان �سيف كان �ضعيف ًا ب�شكل افقده القدرة
على القيام مببادرة جادة بهدف اعادة اال�ستقرار ،وجمع ال�شمل وهو امل
كان ينتظره اجلميع ،بل وتفاقم ال�صراع يف عهده بني اليعاربة انف�سهم
ب�شكل مل ي�سبق له مثيل.
وان�صرف االم��ام اجلديد عن القيام مبهامه اجل��ادة واق��دم على
ممار�سة الكثري من ال�سلوكيات التي ال تتنا�سب وطبيعة من�صبه ،ولذا عر�ض
نف�سه لعداء كثري من ال ُعمانيني ويف مقدمتهم العلماء الذين انف�ضوا من
حوله وعزلوه وقدموا بلعرب بن حمري امام ًا وذلك �سنة 1145هـ1732/م.
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• الغزو الفار�سي:
عندما ُعزل �سيف بن �سلطان عن االمامة وبويع مكانه بلعرب بن حمري
ا�ستنجد �سيف البلو�ش من مكران وحارب بهم بلعرب بن حمري اال انهم
هزموا ،ثم طلب �سيف من احلكومة الفار�سية يف عهد نادر �شاه ار�سال
قوات مل�ساعدته يف اخ�ضاع خ�صومه.
وكان هذا القائد يتطلع يف تو�سعاته الى ال�ساحل العربي من اخلليج،
وات�خ��ذ م��ن طلب �سيف ب��ن �سلطان بابا ينفذ منه ال��ى اح�ت�لال ُعمان
واخ�ضاعها الى احلكومة الفار�سية ،وقد رحب نادر �شاه بهذه الفكرة وامر
بت�شكيل قوة بحرية وبرية للتوجه الى ُعمان وبذل ما يف و�سعه الجناح هذه
املهمة �إذ ا�شرف بنف�سه على اعدادها وجتهيزها ،كما امر بت�شكيل هيئة
لدرا�سة املنطقة تكون عون ًا للقوات الفار�سية ولتمدها باملعلومات الالزمة،
وكان نادر �شاه يهدف من ذلك الى �ضم ُعمان والبحرين الى فار�س ا�ضافة
الى طموحاته يف ال�سيطرة التامة على مياه اخلليج.
ويف منت�صف ربيع الأول 1150هـ 14/مار�س 1737م ابحرت القوات
الفار�سية امل�ؤلفة من اربع �سفن كبرية و�سفينتني متو�سطتني وعدد كبري
من ال�سفن وال��زوارق ال�صغرية بقيادة لطيف خان ،واكت�شف �سيف فيما
بعد ان هذه القوات مل تات مل�ساعدته وامنا جاءت الخ�ضاع ُعمان لل�سيطرة
الفار�سية ،ويف هذه االثناء قام بع�ض ر�ؤ�ساء القبائل بال�صلح بينه وبني
بلعرب بن حمري على ان يتنازل بلعرب عن االمامة ل�سيف؛ حقنا للدماء
وانقاذا ل ُعمان من الغزو الفار�سي.
و�صار �سيف بن �سلطان امام ًا للمرة الثانية ،واختار ال�شيخ احمد
بن �سعيد البو�سعيدي م�ؤ�س�س الدولة البو�سعيدية والي ًا له على �صحار،
غري ان �سيف مل يلبث �أن ا�ساء ال�سرية واحدث احداث ًا خمالفة لل�شريعة
اال�سالمية فعزله امل�سلمون ون�صبوا �سلطان بن مر�شد اليعربي اماما �سنة
1154ه�ـ1741/م االمر الذي اغاظ �سيفا فجعله ي�ستنجد بالفر�س للمرة
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الثانية ،وقد بعث نادر �شاه امدادات اخرى لقواته بقيادة حممد تقي خان،
وقد وعد �سيف بن �سلطان احلكومة الفار�سية ب�أنه �سوف يقدم والء الطاعة
ويعرتف بال�سيادة الفار�سية على ُعمان ويدفع ال�ضرائب واالتاوات لها اذا
متكنت من اعادة حقوقه.
قد تويف االمام �سيف بن �سلطان وكذلك االمام �سلطان بن مر�شد
وكان على احمد بن �سعيد ان يظل يف ال�ساحة يف مواجهة الفر�س الذين
كانوا حما�صرين �صحار وم�سقط.
وق��د ا�ستمر ح�صار ال�ق��وات الفار�سية ملدينة �صحار ت�سعة ا�شهر
وا�ستطاع واليها احمد بن �سعيد ان يقاوم ال�غ��زاة على الرغم من ان
امداداته قد جوبهت ليل نهار باملدافع الثقيلة .فا�ضطر ال�سيد احمد الى
طلب الهدنة وعقدت اتفاقية بني اجلانبني الفار�سي وال ُعماين يف جمادي
الأول 1155هـ/يوليو 1742م بعد ان فقد الأمل يف و�صول امدادات من قبل
القبائل ال ُعمانية.
تزعم ال�سيد احمد بن �سعيد حركة التحرير �ضد الفر�س ،كما
وهكذا ّ
اح�س �شيوخ ُعمان ان االو�ضاع قد �ساءت ،وان ُعمان بحاجة الى امام قوي
ّ
ي�ستطيع ان يوحد البالد ،وال �سيما ان املذهب االبا�ضي ال يجيز وجود اكرث
من امام للدولة.
وبذلك بد�أ جنم احمد بن �سعيد يعلو يف ُعمان وكان حمل تقدير جميع
القبائل ال ُعمانية واالعيان الذين كانوا يتطلعون الى حترير بالدهم من
الغزاة الفر�س واعادة االمن واال�ستقرار الى ربوع ُعمان.
ويف ذلك يقول ابن رزيق ،ان احمد بن �سعيد ملا �آل اليه امر ُعمان كله،
وعول اهلها عليه ،اجتمع اكابر الر�ستاق و�سائر اكابر ُعمان ،فاتفقوا على
عقد االمامة البي هالل االمام املعظم ،الفا�ضل املمجد ،احمد بن �سعيد
بن حممد البو�سعيدي االزدي ال ُعماين اال�ستقامي االبا�ضي املذهب ،وكان
ذلك يف العام 1157هـ1744/م.
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وب�ه��ذا مت��ت البيعة ل�لام��ام احمد ب��ن �سعيد ب��ن حممد اب��ن �سعيد
البو�سعيدي وقامت الدولة البو�سعيدية على انقا�ض الدولة اليعربية التي
ا�س�سها نا�صر بن مر�شد اليعربي يف العام 034-19هـ1624/م يف ظروف
م�شابهة لقيام الدولة البو�سعيدية.

• يف عهد البو�سعيديني:
�أُعد امل�سرح يف ُعمان لظهور رجل قوي �شديد االن�ضباط ا�ستطاع ان
يلعب دور ًا فاع ًال يف حترير وطنه من االحتالل الفار�سي وهو االمام احمد
بن �سعيد البو�سعيدي االزدي ،الذي يعد امل�ؤ�س�س الأول لدولة البو�سعيد،
وقد كان ي�شغل من�صب وايل �صحار؛ تلك املدينة التي �شاء القدر لها ان
تلعب دور ًا هام ًا يف بعث املقاومة الوطنية وا�ستب�سال حامياتها يف �سبيل
املقاومة التي نالت من قوة الفر�س وعجلت بنهايتهم.
ولقي احمد بن �سعيد ت�أييد ًا كبري ًا من القبائل ال ُعمانية لدرجة ان
هذا التاييد كان مدعاة ل�شكوك االم��ام �سيف الذي �ساورته الظنون يف
ان م�ؤامرة تدبر خللعه عن االمامة لذلك ا�صدر اوام��ره -وكان ال يزال
م�سيطرا على م�سقط -بالقب�ض على احمد بن �سعيد الذي ادرك ما يدبره
له �سيف ف�آثر الرتاجع وهو يف طريقه الى م�سقط.
مل يلبث �سيف ان اف�صح عن عدائه الحمد بن �سعيد ومن اجل ذلك
فقد بعث با�سطول الى �صحار التي ا�ستع�صت على املهاجمني لكن احمد بن
�سعيد �آثر ال�سالمة واعلن والءه لالمام �سيف ،وقبل ان يبعث باحد ابنائه
الى م�سقط ليكون رهينة لدى االمام ،لكن االحداث ما لبثت ان تطورت
ب�شكل �سريع �إذ اعلن االمام �سيف ان�سحابه من م�سرح االحداث بعد ان
ادرك ما جره على بالده من ويالت وظل يف الر�ستاق الى ان وافاه االجل يف
الوقت الذي ا�ستمر فيه ح�صار الفر�س ل�صحار وا�صيب �سلطان بن مر�شد
بجروح كثرية عجلت بوفاته هو الآخر.
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وهكذا ه ّي�أت الظروف بوفاة االمامني املتناف�سني لوايل �صحار احمد
بن �سعيد الو�صول الى االمامة وتب ّدت النظرة الثاقبة ،تقدير ًا للظروف
الداخلية واخلارجية التي كانت متر بها ُعمان ،حيث ادرك احمد بن
�سعيد ان اختيار املهادنة هو اف�ضل ال�سبل العادة ترتيب البيت ال ُعماين من
الداخل بعد �أن دفعت البالد ثمن ًا باهظ ًا لالنق�سامات.
وبويع احمد بن �سعيد اماما عقب وفاة االمامني وانفرد بحكم ُعمان
منذ العام 1744م وهو ما يع ّد بداية المامته.
وميكن القول ،ان البالد �شهدت ولأول مرة بعد اكرث من ع�شرين عام ًا
من ال�سلطة املركزية توحيد القبائل املتناحرة �إذ بادر باتخاذ االجراءات
الكفيلة برت�سيخ قواعد ال��دول��ة احلديتة ،وق��ام ب��إع��داد ق��وات م�سلحة
تتنا�سب والتحديات التي تفر�ضها مكانة ُعمان وقيامه بتحديث االن�شطة
االقت�صادية وامتلك ا�سطو ًال حربي ًا وجتاري ًا .ويف عهده ا�صبحت م�سقط
من اهم املدن التجارية يف اخلليج العربي وغدا مينا�ؤها من اهم املوانئ
التجارية الذي ترتاده ال�سفن االوروبية.
لقد و�صلت ُعمان يف عهد االم��ام احمد بن �سعيد درجة من الرقي
والتقدم جعلت التقارير الهولندية واالجنليزية تعرتف بال�سيادة ال ُعمانية
على كثري من �شواطئ اخلليج العربي واملحيط الهندي واعرتفت بفطنة
وذكاء احمد بن �سعيد الذي ا�ستمال اليه ابناء وطنه وات�سم بالت�سامح يف
تعامله مع االجانب وامتد نفوذه الى �شرق افريقيا.
ويع ّد «ري�سو «ان ُعمان هي الدولة الوحيدة التي ا�ستفادت من انحدار
جتارة بندر عبا�س وتدهور او�ضاع االوروبيني يف اخلليج خالل الن�صف
الثاين من القرن الثامن ع�شر.
وي�شري تقرير هولندي �صدر العام 1749م الى ان احمد ابن �سعيد قد توطدت
عالقاته بكل ال�شيوخ العرب القاطنني على ال�سواحل الفار�سية ،وقد حتالف ه�ؤالء
ال�شيوخ -الذين كانت لديهم امكانات ع�سكرية هائلة -مع احمد بن �سعيد.
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واذا كان احمد بن �سعيد جنح يف طرد الفر�س من ُعمان فانه جنح
اي�ض ًا يف التغلب على امل�شاكل الناجمة عن احلرب االهلية ال ُعمانية وحتقق
له الوالء من جانب ال ُعمانيني الذي اجمعوا على مبايعته امام ًا تقدير ًا للدور
الذي لعبه يف حترير ُعمان.
ومبجرد ان فرغ احمد بن �سعيد من حترير ب�لاده ب��ادر على الفور
باتخاذ العديد من الإجراءات التي من �ش�أنها ان تكفل تر�سيخ قواعد الدولة
يف ُعمان ،من ذلك قيامه باعداد قوات م�سلحة واجتاهه نحو تعيني بع�ض
املوظفني املدنيني للعمل على حتديث االن�شطة االقت�صادية يف الدولة.
وجتمع امل�صادر العربية واالوروب�ي��ة على ان الثمانني عام ًا االولى
من حكم البو�سعيديني تتميز باالزدهار ال�شديد ،وهناك عوامل عديدة
�ساعدت ال ُعمانيني على االنفراد ب��دور رائ��د ،ت�أتي يف مقدمتها املهارة
واخل�برة املالحية والتجارية� ،إذ اكت�سب ال ُعمانيون ر�صيد ًا �ضخم ًا من
التجربة تعد حم�صلة لالحداث التاريخية واملوقع اجلغرايف وال�تراث
ال ُعماين ،ثم اال�ستقرار الذي �شهدته ُعمان ومتتعت به املوانئ ال ُعمانية يف
الوقت الذي �سادت فيه الفو�ضى وعم اال�ضطراب اغلب موانئ اخلليج،
ثم ت�أتي �شخ�صية احمد بن �سعيد الذي متيز بدرجة كبرية من االن�ضباط
واحل�سم والقدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة ،ا�ضافة الى احرتام القوى
االوروبية له وثقتها يف �سيا�سته التي جذبت االجانب وحفزتهم على ان�شاء
وكاالت جتارية لهم يف املدن ال ُعمانية وخ�صو�ص ًا م�سقط التي �أ�صبحت �سنة
1790م من اهم املدن الآ�سيوية وفق ًا لتقرير اعدته �شركة الهند ال�شرقية
االجنليزية ويقدم التقرير دلي ًال موثق ًا على ان م�سقط متار�س ن�شاط ًا
جتاري ًا يفوق حجم التجارة يف كل املدن اخلليجية الأخرى.
كان موت االمام احمد بن �سعيد خ�سارة كربى بالن�سبة ل ُعمان واهلها،
وتولى االمامة بعده ابنه �سعيد بن احمد .ونظر ًا لأن االمام �سعيد كان
زاه��د ًا يف احلكم واالدارة فقد تولى ابنه حمد زم��ام الأم��ور واتخذ من
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م�سقط مقر ًا للحكم ،بينما بقي والده �سعيد يف الر�ستاق ،ومع م�ضي االيام
تزايدت قوة ونفوذ حمد حتى ا�صبحت ال�سلطة الفعلية يف يده.
ومن اعماله التي ذكرتها كتب التاريخ انه بنى برج ًا على البحر عند
املدخل الى ميناء م�سقط وزوده مبدافع كبرية رغبة منه يف حت�صني هذه
املدنية كما بنى قلعة بيت الفلج يف روي وقلعة بح�صن بركاء زودهما مبدافع
�ضخمة للدفاع عن املدينة �ضد �أي هجوم خارجي ،كما امر ب�صنع باخرة
يف زجنبار �سميت با�سم الرحماين التي ا�شتهر امرها يف عهد الدولة
البو�سعيدية نظر ًا ل�ضخامتها وبديع �صنعها.
وبعد موت حمد بن �سعيد �آلت الى ال�سيد �سلطان بن احمد بن �سعيد
امور احلكم التي كان يتوالها حمد يف نف�س الوقت الذي كان ال يزال فيه
�سعيد قائم ًا يف الر�ستاق ،ومل تلبث امور البالد ان خل�صت لل�سيد �سلطان
بعد موت اخيه �سعيد بن احمد ،و�سا�س النا�س �سيا�سة حممودة و�سار على
وترية ابيه االمام احمد ابن �سعيد ،وزاد يف بذل املال فكان ال يرد �سائ ًال وال
يدخر عن قومه �شيئ ًا ي�ستطيع بذله لهم ،ف�أحبه النا�س ووقروه واحرتموه.
واجه ال�سيد �سلطان بن االمام احمد بن �سعيد – وهو اول من تلقب
بهذا اللقب من اوالد االمام – بع�ض امل�شاكل الداخلية واحلروب القبلية
ولكنه تغلب عليها ب�سيا�سته وق��وة جي�شه ،وما لبث ان توجه الى البناء
الداخلي ،فقام بتح�صني مدينة م�سقط وذل��ك ببناء قلعة �ضخمة على
ار�ض الراوية لتكون ح�صن ًا لهذه املدينة ،كما بنى الربج املقابل لها ،والربج
ال�شرقي اجلنوبي ،وذلك يف ثالثة ا�شهر؛ وبذلك مت حت�صني مدينة م�سقط
حت�صين ًا كام ًال.
ثم التفت الى داخل هذه املدينة فبنى فيها ق�صر ًا �ضخم ًا وهو بيت
العلم الذي بني على ار�ضه ق�صر العلم احلايل ،وجعله مقره اخلا�ص ،وبنى
ح�صن الفليج يف الواحة املعروفة بهذا اال�سم وهو واحة الفليج التي تقع
على الطريق بني بركاء وم�سقط ،وجعل هذا احل�صن مقر ًا للعائلة بعيد ًا
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عن العوا�صف واحلروب والتقلبات ال�سيا�سية ،ولذلك ا�سكنه بع�ض اهله
وكان كثري ًا ما يرتدد عليه ويقيم فيه بعيد ًا عن ال�سيا�سة وم�شاكل احلكم.
اجتهت انظار ال�سيد �سلطان بن احمد بعد ذلك الى خارج ُعمان ب�أن
راح ي�سرتد امالكها التي �ضاعت يف غفلة من الزمن ،ولذلك نراه ي�شن
حمالت ي�ستعيد بها جزائر ق�شم ( الق�شم) وهرمز والبحرين ويبدو ان
ال�سيد �سلطان فعل ذلك اتقاء لأخطار عدة منها اخلطر الفار�سي واخلطر
االوروبي وكذلك اخلطر الوهابي الذي �أط ّل على ُعمان يف تلك الفرتة.
وذكرت املراجع ان ا�سطول ُعمان يف عهده زاد عدد �سفنه عن 500
�سفينة كانت حمولتها ترتاوح بني  250و  1000طن عدا � 100سفينة اخرى
ميتلكها اهل �صور ،ويبدو ان هذه ال�سفن كانت �سفن ًا تعمل يف التجارة ويف
القتال اي�ض ًا اذا لزم االمر ،ذلك �أن املراجع ا�شارت الى ان ال�سفن الكبرية
املخ�ص�صة للقتال وحده مل تزد عن ثالث .
ونظر ًا لقوة اال�سطول ال ُعماين وقوة اجلي�ش الذي كان ال يقل عدد
جنده عن  12الف مقاتل متكن ال�سيد �سلطان بن احمد من ردع الوهابيني،
وا�سرتد نفوذه يف البحرين بعد ان كان ا�شياخها دبروا حيلة اخرجوا منها
واليه عليها وا�ستعانوا بالوهابيني وحالفوهم ودخلوا حتت طاعتهم.
ويع ّد ع�صر ال�سيد �سعيد بن �سلطان من �أزهى الع�صور التي مرت ب ُعمان
خالل القرن التا�سع ع�شر �إن مل يكن اكرثها ازده��ار ًا ،رغم ال�صعوبات
الكثرية التي واجهته يف بناء الدولة ،ويعد ال�سيد �سعيد بن �سلطان ابرز
ال�شخ�صيات يف ا�سرة البو�سعيدي التي لعبت دور ًا يف تاريخ ُعمان واخلليج
و�شرق افريقيا.
ومنذ توليه احلكم يف ُعمان العام 1222هـ1807/م واجهته �صعوبات
�شتى يف الداخل كاخلالفات مع بع�ض القبائل التي ت�سعى الى نبذ ال�سلطة
والتمتع باال�ستقالل كما هي حال القبائل على امتداد الوطن العربي،
وكذلك مناف�سة القوا�سم من ر�أ�س اخليمة على املالحة يف اخلليج العرب،
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الى جانب ال�صعوبات اخلارجية التي واجهته والتي متثلت يف غزو الوهابيني
ملنطقة الظاهرة يف ُعمان وا�ستيال�ؤهم على واحة الربميي ،الى جانب
حماولة الفر�س منذ االربعينيات من القرن التا�سع ع�شر انتزاع ميناء بندر
عبا�س الواقع على ال�ساحل ال�شرقي للخليج من احلكم ال ُعماين.
وكانت وفاة ال�سيد �سعيد يف الع�شرين من �صفر 1273ه ،التا�سع ع�شر
من اكتوبر من العام 1856م نهاية لعهد حاكم عربي بارز ،ومهما يكن
من �أمر ،فال يزال عهده يعد مرحلة ماجدة يف �إطار احل�ضارة التقليدية
للمنطقة ونظامها الديناميكي القدمي.
�إال ان النفوذ الربيطاين وعملية التحديث للمنطقة ا ّثرا على البناء
ال�سيا�سي العام الذي �أقامه ،ومبعنى �آخر مل يكن هناك بني �أبناء ال�سيد
�سعيد من يتمتع بالكفاءة والت�أييد ال�سيا�سي الكايف الذي ي�ؤهله حلكم
الإمرباطورية ال ُعمانية واحلفاظ على وحدتها مثلما كانت احلال يف عهد
والدهم .رغم ان ال�سيد �سعيد كان عني اثنني من �أجناله نائبني عنه يف كل
من اجلزء االفريقي – زجنبار – واجلزء الآ�سيوي – ُعمان اثناء الفرتات
الطويلة التي يتغيب فيها عن احلكم ومنذ العام 1249هـ 1832 /م كان
ال�سيد ثويني ينوب عن والده يف العا�صمة م�سقط بينما االبن الثاين ال�سيد
ماجد ينوب منذ العام  1271هـ1854/م عن والده يف زجنبار.
وقد �أ�صبح لكل منهما نفوذ وا�سع يف املنطقة التي كان يحكمها ولكن
لي�س بالدرجة التي متكنه من �ضم اجلزء الآخر �إلى حيز نفوذه ،كما ال
يبدو ان ال�سيد �سعيد قد ر�شح �أحد �أبنائه ليخلفه يف احلكم بعد وفاته.
ولذلك ظل ال�صراع بني ابناء ال�سيد �سعيد من ال�سمات املميزة للتاريخ
ال ُعماين على امتداد بقية القرن التا�سع ع�شر ،علم ًا ب�أنهم كانوا قادرين
باال�ستخدام الذكي لالمكانيات االقت�صادية وال�سيا�سية التي كانت لديهم
على ان يحافظوا على دولتهم ب�شطريها العربي واالفريقي.
ونتيجة لال�ضطرابات ال�سيا�سية التي اجتاحت ُعمان بعد وفاة ال�سيد
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�سعيد ،ن�شبت احل��رب الأهلية لال�ستيالء على ال�سلطة بني ورث��ة ال�سيد
املتويف تلك احلرب التي �أخذت تهدد الدولة ال ُعمانية ب�شطريها الآ�سيوي
واالفريقي بالتمزق واالنهيار ،وخا�صة بعد ان ا�ستغلت ال��دول الأجنبية
الطامعة ذلك اخلالف وال�صراع الذي ن�شب بني الأخوين ثويني وماجد.
وقد لعبت كل من بريطانيا وفرن�سا دور ًا متفاوت ًا يف ا�ستغالل هذا اخلالف
بني هذين الأخوين .
ومهما ك��ان الأم��ر فقد كانت اجنلرتا ت�ؤيد تق�سيم الإم�براط��وري��ة
ال ُعمانية وتعار�ض فكرة �ضم ممتلكات ثويني الى ممتلكات ماجد ،ولذلك
وقفت بجانب الأخ�ير متذرعة بان �أية حرب بني الأخوين �سوف ت�شكل
خطر ًا على م�صاحلها يف الطريق البحري الى الهند.
وقد حاول ثويني بالفعل �إعادة توحيد الإمرباطورية وبد�أ يف �إعداد
حملة �سنة 1276ه � �ـ1859/م لإر�سالها �إل��ى زجن�ب��ار� ،إال �أن ال�سلطات
الربيطانية يف الهند �أ�سرعت ب�إر�سال الكولونيل ر�سل وهو احد �ضباط
البحرية الهندية لكي يوقف تقدم احلملة ،وا�ستطاع ر�سل ان ي�صل يف
الوقت املنا�سب ما ا�ضطر ثويني الى الرتاجع الى م�سقط بعد �أن �أغلق
الأ�سطول الربيطاين الطريق يف وجهه.
واجلدير بالذكر ان ال�سيد تركي وال�سيد برغ�ش �أ�صبحا على عالقة
ودية طيبة منذ الوقت الذي تعهدت احلكومة الربيطانية ب�ضمان دفع معونة
زجنبار ،وقد ادت تلك العالقة الودية الى �أن اقرتح ال�سيد تركي فع ًال يف
�سنة 1297هـ1889/م ان يتنازل عن حكم ُعمان لل�سيد برغ�ش.
وقد انزعجت حكومة الهند لهذه الأنباء �أميا انزعاج و�أر�سلت الى
رو�س املقيم الربيطاين يف اخلليج لتحري هذا الأم��ر ،ورد عليها انه قد
متّت فع ًال ات�صاالت ومفاو�ضات بني ال�سيد تركي وال�سيد برغ�ش ،و�أن
هذا املو�ضوع �أ�صبح �سائد ًا بني النا�س ،ف�أ�صدرت حكومة الهند تعليماتها
لوكيلها ال�سيا�سي ب�أنها �ستتدخل يف حالة وقوع حماولة لإعادة الوحدة بني
ُعمان وزجنبار.
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ال�سيد تيمور بن في�صل بن تركي

وقد �شهدت الفرتة الأخرية من حكم ال�سيد تركي هدوء ًا حتى وفاته
العام 1306هـ1888/م بعد ان ترك وراءه مملكة تتميز بقدر من التنظيم
واال�ستقرار؛ ما هي�أ البنه وويل عهده ال�سيد في�صل �أن يتولى مقاليد احلكم
يف جو �سلمي.
وقد تولى ال�سيد في�صل بن تركي حكم ُعمان يف فرتة �شهد فيها العامل
العربي موجة ازدي��اد النفوذ اال�ستعماري الأوروب��ي وبخا�صة الربيطاين
والفرن�سي� ،إذ احتلت بريطانيا وفرن�سا العديد من �أجزاء الوطن العربي
�أو �أ�صبحت حتت نفوذهما.
والقليل من الدول افلت من هذا الغزو اال�ستعماري ومن بينها ُعمان
�إذ متكن ال�سيد في�صل بن تركي من �أن يقود دفة احلكم و�سط هذه الأنواء،
كما �أولى اهتمامه للو�ضع الداخلي بهدف تقوية اجلبهة الداخلية ،ومن اجل
ذلك ك ّون جي�ش ًا قوي ًا جعل قيادته لأخيه فهد الذي قام ب�أكرث من حملة لتوطيد
الأمن يف ربوع ُعمان.
وق��د ات�سمت �سيا�سة ال�سيد في�صل بن تركي بالتوازن يف عالقة
ُعمان بكل من بريطانيا وفرن�سا يف العام 1312ه� �ـ1894/م واف��ق على
ان�شاء قن�صلية فرن�سية يف م�سقط ،كما �أعطى للفرن�سيني امتياز ًا ب�إن�شاء
م�ستودع للفحم يف منطقة اجل�صة يف العام 1316ه �ـ1898/م  .وعندما
علمت بريطانيا بذلك �أر�سلت القيم ال�سيا�سي يف اخلليج الكولونيل ميد الى
م�سقط مبعوث ًا من نائب امللك يف الهند ثم تبعه الأدمريال دوغال�س وبعد
مقابلتهما لل�سيد في�صل انتهى النقا�ش الى �أن ل ُعمان احلق يف االرتباط
بعالقات خارجية مع �أية دولة من الدول.
وان ُعمان على ا�ستعداد لعقد معاهدات جتارية وود و�صداقة مع
بريطانيا ،وا�ستمر حكم ال�سيد في�صل حتى وافته املنية يف �شهر ذي القعدة
1332هـ� /أكتوبر العام 1913م ليخلفه ابنه الأكرب تيمور.
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تولى ال�سيد تيمور دفة احلكم يف ظروف �صعبة على امل�ستويني الداخلي
واخلارجي �إذ �شهدت ُعمان �صراعات داخلية ،كما �أن �شبح احلرب العاملية
الأول��ى  1337- 1332ه � �ـ1918-1914/م اخ��ذ يلوح يف االف��ق ،والأزم��ة
االقت�صادية العاملية تكاد تخنق معظم الدول.
وق��د ح��اول ال�سيد تيمور ان يتجنب كل ما ميكنه جتنبه من هذه
امل�صاعب والأزمات ،فحاول ان يخلق نوع ًا من اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي
يرتتب عليه حت�سني الو�ضع االقت�صادي ولذا بادر الى عقد اتفاقية ال�سيب
يف العام 1339هـ1920/م.
ويف اعقاب احلرب العاملية االولى اخذت التجارة ال ُعمانية تنتع�ش من
جديد ،اال انها تعر�ضت الزمة ب�سبب الك�ساد االقت�صادي الذي �ساد العامل
يف مطلع الثالثينيات ،كما قام ال�سيد تيمور با�صالح الو�ضع االقت�صادي ب�أن
ا�ستقدم ثالثة من اخلرباء امل�صريني لتطوير نظام اجلمارك يف م�سقط،
كما �شكل �أول جمل�س للوزراء يف تاريخ ُعمان برئا�سة نادر بن في�صل ،ومل
يلبث ان عني ولده ال�سيد �سعيد رئي�س ًا ملجل�س ال��وزراء وذلك منذ العام
1348هـ1929/م ,
وم��ن االح��داث يف عهد ال�سيد تيمور ،توقيع اول اتفاق بني ُعمان
و�شركة داركي للتنقيب عن النفط يف ال�سلطنة يف العام 1344هـ1925/م،
�إال �أنه مل يتم اكت�شاف �أي من �آبار النفط يف عهده الذي امتد حتى العام
1351هـ1932/م �إذ تنازل يف ذلك العام عن احلكم لولده ال�سيد �سعيد،
وذلك لأ�سباب �صحية �أملت به.
وبعد تويل ال�سيد �سعيد بن تيمور احلكم وجد ان العامل يعاين معاناة
�شديدة من وط�أة الأزمة االقت�صادية التي جتتاحه ،لذلك اختط لنف�سه
�سيا�سة مالية ات�سمت بعدم حتميل البالد ما ال تطيق من الديون ،الن
الديون هي مكمن الداء؛ �إذ تخلق و�ضع ًا ي�سمح بالتدخل يف �ش�ؤون البالد
من قبل الدول الدائنة ،لذلك قرر ب�أن ينفق يف حدود امكانات دولته والتزم
بت�سديد ما على الدولة من ديون .
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كما اتخذ خطوات لتدعيم عالقاته اخلارجية ،فقام بجولة يف العام
1356هـ1937/م ،زار فيها اليابان والواليات املتحدة الأمريكية ،واجتمع
مع رئي�سها روزفلت 1365-1352هـ1945-1933/م الذي ا�ستقبله وتبادل
معه الهدايا ،فكان �أول حاكم عربي يزور الواليات املتحدة الأمريكية،
ومنها �سافر الى بريطانيا �إذ ا�ستقبله ملكها جورج اخلام�س ،ثم انتقل
الى فرن�سا ف�إيطاليا و�أخري ًا الهند التي عاد منها الى م�سقط .ويف العام
1363هـ  1944/م قام برحلة الى م�صر وا�ستقبله ملكها فاروق ،ثم زار
القد�س يف فل�سطني.
ويف عهد ال�سيد �سعيد بن تيمور ح�صل حدثان كبريان� ،أولهما حل
اخل�لاف��ات التي كانت قائمة مع اململكة العربية ال�سعودية ح��ول واحة
الربميي �إميان ًا منه بوحدة الرتاب ال ُعماين� ،أما احلدث الثاين فهو منح
�شركة تنمية نفط ُعمان امتيازات للتنقيب عن النفط يف ال�سلطنة ،وفع ًال
مت اكت�شاف النفط وب��د�أ ت�صديره منذ جمادي الأول��ى العام 1388ه �ـ /
�أغ�سط�س عام 1968م.
وقد وفر احلدث الأول الهدوء بالن�سبة للجبهة الداخلية ،كما وفر
احلدث الثاين الدعم املايل لبدء نه�ضة اقت�صادية �شاملة مل تلبث �أن بد�أت
يف عهد ولده جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – فيما يعرف بع�صر
النه�ضة ال ُعمانية احلديثة.
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املبحث:عمان يف التاريخ
• م�صادر
ُ

� .1أحمد حمود املعمري ،عمان و�شرقي �أفريقيا ،ترجمة :حممد �أمني
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	.2ابراهيم حممد ابراهيم �شهداد ،ال�صراع الداخلي يف عمان خالل
القرن الع�شرين ،1975-1913 ،دار الأوزاعي ،ط.1989 ،1
	.3ابن حوقل� ،صورة الأر�ض ،بريوت( ،د.ن)( ،د.ت).
	.4ابن �سعد ،الطبقات الكربى ،القاهرة( ،د.ن).1968 ،
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حممد �أم�ين عبداهلل ،وزارة ال�تراث القومي والثقافة� ،سلطنة
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والثقافة� ،سلطنة عمان ،ط.1
� .11سامل بن حمود ال�سيابي ،عمان عرب التاريخ ،وزارة الرتاث القومي
والثقافة� ،سلطنة ُعمان ،ط.2001 ،5
� .12سرحان بن �سعيد الأزكوي العماين ،تاريخ ُعمان املقتب�س من كتاب
ك�شف الغمة اجلامع لأخبار الأمة ،حتقيق :عبداملجيد القبي�سي،
طبوعات وزارة الرتاث القومي والثقافةُ ،عمان.1980 ،
� .13سيد نوفل ،الأو�ضاع ال�سيا�سية لإم��ارات اخلليج العربي وجنوب
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 .14عامر علي عمري املهرييُ ،عمان قبل وبعد الإ�سالم ،عمان( ،د.ن)
.1980

379

سلطنة وسلطان

.15
.16
.17
.18
.19

عبدالرحمن العاينُ ،عمان يف الع�صور الإ�سالمية الأولى ،بغداد،
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عمان ،ط( ،2د.ت).
عبداملجيد امل��وايفُ ،ع�م��ان ..تاريخ ال��دول��ة احلديثة ،القاهرة،
(د.ن).2003 ،
عبداملنعم عبداحلميد �سلطان� ،صفحات من تاريخ عمان يف
الع�صر الإ�سالمي ،دار ن�شر الثقافة ،اال�سكندرية ،ط.1991 ،1
ُعمان يف التاريخ ،وزارة الإعالم ،عمان.2005 ،
عمان  ،2013-2012وزارة الإعالم� ،سلطنة عمان.
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 .23فاطمة الطراونة ،دور القبيلة يف ال�سلطة� :سلطنة عمان �أمنوذجا،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة البرتا -عمان -الأردن،
.2009
	.24القزويني� ،آثار البالد واخبار العباد ،دار ال�صياد ،بريوت( ،د.ن)،
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 .25نور الدين ال�ساملي ،حتفة الأعيان يف �سرية �أهل ُعمان ،مطبعة
الإمام ،م�صر( ،د.ت).
 .26حممد ح�سن العيدرو�س ،ال�سلطان �سعيد والعالقات العربية
والأفريقية ،دار املتنبي ،للطباعة والن�شر� ،أبوظبي ،ط( ،1د.ت).
 .27حممد مر�سي عبداهلل� ،إمارات ال�ساحل وعمان والدولة ال�سعودية
الأولى ،1818-1793 ،املكتب امل�صري احلديث ،القاهرة.1978 ،
 .28حممود �شاكر ،مو�سوعة تاريخ اخلليج العربي ،دار �أ�سامة للن�شر
والتوزيع ،عمان -الأردن.2003 ،
 .29م�سرية اخلري ،وزارة الإعالم� ،سلطنة عمان.2010 ،
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العمانيون  ...سادة البحار
ُ
حكاية العمانيني مع البحر حكاية ع�شق وبطولة ورزق ،فقد خرب
العمانيون البحر ككف اليد ،وكانوا �أ�سياده ور ّواده� ،أ�شرعت �سفنهم فيه
وخمرت عبابه ،وتك�سرت �أمواجه ب�صواريهم التي جالت و�صالت يف البحر.
ولل ُعمانيني م��وروث طويل من الن�شاط البحري قبل ظهور اال�سالم
بزمن بعيد.
وكان للموقع اجلغرايف الهام الذي ت�شغله ُعمان اعظم االثر فيما
احرزه املالحون ال ُعمانيون منذ اقدم الع�صور التاريخية يف �شهرة بحرية،
ذل��ك ان ه��ذا املوقع ما بني خم��رج اخلليج العربي ومدخل بحر الهند
االعظم ،على الطريق التجاري البحري الرئي�س امل�ؤدي غرب ًا الى ال�سواحل
ال�شرقية الفريقيا ،و�شرق ًا الى الهند وماليزيا وال�صني ،ول�صعوبة االت�صال
الربي بينها وبني املناطق املجاورة لها كالبحرين وح�ضرموت ،دفع �أهلها
الى التطلع نحو البحر.
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ح�ضارات الأمم كلها ،القريبة
منها والبعيدة .كما ن��ود بعد
ذلك �أن نذ ّكر الأجيال ال�صاعدة
بتلك الهمة العالية لأجدادهم
الأجم��اد الذين ركبوا �صهوات
البحار ،و�شقوا �أمواجها العاتية
ونازلوا عوا�صفها الهائجة ،طلبا
للعي�ش الكرمي ،ورغبة يف العمل
ال�رشيف ،و�إن كانت تكتنفه
ال�صعاب ،وحتيط به امل�شاق من
كل جانب)
من خطاب ال�سلطان قابو�س
مبنا�سبة العيد الوطني
ال�ساد�س والع�شرين،
يف 1996/11/18
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و�سعى ال ُعمانيون للح�صول على الرزق من ار�ضهم ومن البحار املحيطة
بهم ومن الياب�سة التي تقع على �شواطئ املحيط الهندي والبحر الأحمر،
فقاموا بارتياد البحار �سعي ًا وراء التبادل التجاري مع ال�شعوب املجاورة،
و�شكل البحارة ال ُعمانيون طليعة رواد املحيطات يف العامل على مر الع�صور،
ي�أخذون من ال�شعوب التي ات�صلوا بها ويعطونها ،وكان ال ُعمانيون من اوائل
ال�شعوب القدمية التي ا�ستخدمت ال�صاري وال�شراع.
وتع ّد املعلومات الواردة يف اللوحات ال�سومرية واالكادية املعروفة يف
بالد ما بني النهرين -والتي تعود الى االلف الثالثة قبل امليالد -من الأدلة
املوثوقة على وجود جتارة لهم بعيدة املدى مع بالد ما بني النهرين.
وال غرابة اذا ما �سمي ابناء ُعمان برواد املالحة البحرية ،وكان يطلق
ال�سومريون على بالد ُعمان قبل اربعة االف �سنة ا�سم جمان كما ورد ذكر
لبنائي ال�سفن فهيا يف عهد �شلجي حوايل 2050ق .م ورمبا كانت جمان
ت�ستورد اخل�شب من الهند لتقوم بت�صديره من جديد.
ولعب موقع ُعمان اجلغرايف ب�شكل عام دورا بارزا يف ن�شاطها البحري،
ويف اهتمام بالد ما بني النهرين بها ،وكانت ُعمان يف هذه الفرتة ما بني
 1800 -2800ق .م يف حال ازدهار ح�ضاري ولقد ا�سهم -اي�ضا -ن�شاطها
البحري يف ذلك ،ا�ضافة الى عوامل اخرى ،وا�ستمر ازدهارها يف ع�صر
املعينيني وال�سبئيني يف االلف االولى قبل امليالد بفعل ن�شاطها البحري.
وما ان انتهى القرن الثالث قبل امليالد حتى كانت ُعمان متلك ثاين
�أكرب ا�سطول بعد قرطبة وطريه ،ورمبا كان ا�سطولها اقوى ا�سطول بحري
يف العامل �أو اكرث عددا وكان بال ريب الو�سيلة الوحيدة لنقل ح�ضارة ميا
وبابل و�سو�سة الى الهند ،فعن تلك احل�ضارات اخذ الهنود علوم الفلك
والفل�سفة والريا�ضيات والتنجيم وكل معامل احل�ضارة والتقدم الفكري،
وكان ذلك قبل الع�صور الهلن�ستية بعدة قرون ،ف ُعمان وا�سطة العقد بني
املحيط الهندي واخلليج العربي والبحر االحمر و�شرق افريقيا وداخل
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بالد العرب ،و�إذ � ّإن جبال ُعمان كانت ت�شكل �صعوبة يف االت�صال بني �أهل
ُعمان و�سهولها ال�ساحلية ،تلك ال�سهول التي مل ت�سد احتياجات ال�سكان
من الرزق؛ ما دفع بهم نحو البحر بحث ًا فيه� ،سواء يف جوفه او على متنه
او ما وراءه ،كما فعل الفينيقيون على �شواطئ البحر االبي�ض املتو�سط ،يف
الع�صور القدمية.
ولذلك فان معظم التجمعات الب�شرية التي ن�ش�أت على �سواحل ُعمان
كانت معتمدة يف رزقها على البحر بالدرجة االولة ،وكان ال بد من وجود
بحرية كبرية لل ُعمانيني تفي باغرا�ضهم ،ولهذا �شكلت البحرية ال ُعمانية
ومنذ البداية العمود الفقري للحياة االقت�صادية يف ُعمان ،واوكلت اليها
مهام عديدة ،ك�صيد اال�سماك واللآيل والنقل والتجارة وحماية الوطن
وابنائه ( على الياب�سة وعلى ظهر �سفنهم).
ولعل �أجلى املعلومات عن البحرية ال ُعمانية يف الع�صور القدمية
كانت الفتوحات الكربى لال�سكندر املقدوين  322-356ق.م التي ادت الى
تغيريات عميقة يف الطابع ال�سيا�سي واحل�ضاري لغرب ا�سيا رغم ق�صرها،
وبالرغم من اعتماد اال�سكندر على البحارة الفينيقيني يف البحر االحمر
واخلليج العربي ،اال ان ال ُعمانيني لعبوا دورا ا�سا�س ًا وايجابيا يف الن�شاط
البحري يف املحيط الهندي وبحر ال�صني يف هذه الفرتة ،فقد ورد يف
كتابات �آجارتا�سيد�س الذي عا�ش يف م�صر  120ق .م :
« ان ال ُعمانيني قد و�صلوا ال��ى �شواطئ الهند ،وبالرغم من ندرة
املعلومات التي وردت يف كتاب بطليمو�س عن ُعمان قدميا اال انه يذكر ان
جمد ُعمان و�شهرتها التي كانت م�صدر فخرها ،امنا جاءت عن طريق
ما كانت تقوم به من ن�شاط بحري ومالحي ،ولي�س عن طريق الن�شاط
الربي ،و�أن الكو�شيني يف ُعمان ،كانوا يعتمدون الى حد كبري على الن�شاط
اخلارجي ،وانهم بحكم كونهم رواد املالحة يف املحيط الهندي ،فانهم
ا�ستطاعوا ان ينقلوا خمتلف ادوات ومنتجات ال�شرق الهامة الى العامل
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العربي عرب املحيط وبذلك الن�شاط ا�سهموا يف تطوير احل�ضارة� ،أ ّما
عن ات�صال البحرية ال ُعمانية بال�صني قدمي ًا فتوجد بع�ض اال�شارات
يف الكتابات ال�صينية حول هذا الن�شاط وذلك ما بني عامي  206ق.م
و 97م� ،إذ و�صل ال ُعمانيون الى �شواطئ ال�صني اجلنوبية ،كما يذكر امل�ؤلف
بريبلو�س ان ثمة ميناء بعيد ًا ي�سمى ُعمانه ،ورمبا هو ميناء يف ُعمان مثل
( �صحار �أو م�سقط �أو غريهما) ،وكذلك هناك ا�شارات الى مدينة ت�سمى
اكليك بالقرب من را�س م�سندم ورمبا هو ميناء قلهات قرب ر�أ�س احلد.
وقد �سعى الفر�س ملناف�سة ال ُعمانيني يف الفرتة ال�سابقة لالجتياح
املقدوين ،وب�شكل خا�ص يف عهد دارا الكبري ملك الفر�س االخميني -521
 485ق .م ومل يكتف الفر�س بذلك ،بل حاولوا ف�صل ال ُعمانيني عن البحر،
�إال ان ال ُعمانيني ما لبثوا ان ا�ستعادوا دوره��م البحري ال��دويل يف العام
 100ق .م ،فكانت �سفنهم تبحر من اخلليج الى الهند ،كما مل ي�ؤثر على
ن�شاطهم البحري اكت�شاف ملك م�صر الهليني بطليمو�س ال�سابع للطريق
البحري املبا�شر بني م�صر والهند اعتماد ًا على الرياح املو�سمية.
وعندما برز الرومان كقوة دولية ما بني العام  50وحتى 200م� ،شاهد
العامل تو�سعا يف الن�شاط البحري ال��دويل على ايديهم ،خا�صة ما بني
ال�شرق والغرب ،ومل ي�ؤثر ذلك كثري ًا على ن�شاط البحرية ال ُعمانية بل على
العك�س من ذلك ،فقد زاد ال ُعمانيون من ن�شاطهم البحري ،وقاموا بتغيري
طرقهم البحرية املعهودة من قبل ،لي�سايروا �شواطئ فار�س وال�سند و�صو ًال
الى الهند متحا�شني بذلك اال�صطدام مع ال�سفن املعادية لهم.
ويف العام 225م �سقطت دولة الفرثيني يف فار�س ،وحلت حملها دولة
جديدة هي الدولة ال�سا�سانية التي �سلكت �سيا�سة مغايرة للفرثيني وذلك
بت�شجيعها النقل البحري يف اخلليج؛ ما ادخلها يف مناف�سة مع البحرية
ال ُعمانية؛ ذلك ان ال�سا�سانيني ا�س�سوا ا�سطو ًال قويا يف اخلليج واحتلوا به
اجزاء من م�شرق وجنوب اجلزيرة العربية ومنها ُعمان ،اال ان بحارة ُعمان
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من قبيلة الأزد ت�صدوا لهم بعد ان ا�ستعادوا قوتهم ون�شاطهم البحري
التجاري ،ثم قاموا بغزو فار�س واحتلوا ال�سواحل واملناطق اجلنوبية منها،
بعد معارك متعددة وطاحنة.
ولقد امتدت الفرتة التي غاب فيها العرب عن هذه ال�سواحل� ،شطر ًا
من القرن الثاين امليالدي ،والقرن الثالث كله ،وجزء ًا من القرن الرابع،
وكانت جتارة اخلليج والبحر واملحيط طوال هذه الفرتة يف حوزة العرب.
ام��ا ال�ساحل الغربي للخليج فقد �أن�ش�أ فيه الفر�س بع�ض املراكز
الع�سكرية الفار�سية ،وعلى ال��رغ��م م��ن قيام ه��ذه امل��راك��ز الع�سكرية
الفار�سية على ال�ساحل اال ان ذلك مل ي�ؤثر على غلبة العنا�صر العربية التي
�سرعان ما ا�صطدمت بالعنا�صر الفار�سية ،ففي منت�صف القرن ال�ساد�س
امليالدي �شهدت ُعمان قدوم موجة عربية جديدة من ازد اليمن ؛ ما ادى
الى انح�سار الوجود الفار�سي يف ال�سواحل و�شطوط البحر ،ومتكن العرب
االزد من ال�سيطرة على البادية واجلبال واطراف ُعمان,
وا�صبحت كل االمور مناطة بهم ،بينما اتاح بقاء الفر�س يف ال�سواحل
القيام ببع�ض الن�شاط التجاري البحري يف اخلليج �أ ّول القرن ال�ساد�س
الهجري ،اال ان ال�صراعات الدولية يف ذلك القرن على الطرق واملنافذ
البحرية التجارية خلقت �صعوبات جديدة امام ال ُعمانيني ،فد ازدادت
املناف�سة بني مملكة اك�سوم والفر�س يف الربع االول من القرن ال�ساد�س
امليالدي ،وبالتايل ازداد نفوذ بيزنطة لتعاونها مع اك�سوم �ضد الفر�س
ووج��د ال ُعمانيون انف�سهم ام��ام قوى كربى تت�صارع على منطقة جنوب
اجلزيرة العربية و�شرقها ،اال انهم قاموا بن�شاطهم البحري املتداخل بني
هذه الدول.
ويف بقية القرن ال�ساد�س للميالد قامت قوى بحرية م�ؤلفة من الفر�س
واالحبا�ش واليونان وال�صومال مبناف�سة ال ُعمانيني يف الن�شاط البحري،
وبد�أت �سفن هذه القوى تظهر يف اعايل البحار ،ما دفع بال ُعمانيني معتمدين
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على ا�سطولهم البحري للت�صدي لهذه القوى وخا�صة قوى االحبا�ش الذين
كانوا يحتلون اليمن ،كما ت�صدوا -اي�ضا -للن�شاط الفار�سي ،ولذلك مل
يتمكن الفر�س من التفوق على العرب يف جمال جتارة اخلليج ،قبل ظهور
اال�سالم ن�شطت احلركة التجارية التي كان روادها عرب ُعمان من الأزد
مع �سواحل افريقيا ال�شرقية ،وازدهرت دبا على �ساحل ُعمان ب�أن ا�صبحت
احدى ا�سواق العرب ال�شهرية ،كما ا�شتهرت مواقع عديدة على امتداد
وعمان عرفت با�سم اخلط.
�سيف البحرين ُ
وكانت ت�ستورد الرماح والقنا من الهند ،وتقوم بت�صنيعها وبيعها
للعرب ،ون�سبت هذه الرماح الى تلك املنطقة ،فعرفت بالرماح اخلطية،
وهذا يعني ان الغلبة ال�سكانية يف عمان قبل اال�سالم كانت للأزد ،وكان
الوجود الفار�سي بها يكاد يكون معدوم ًا
وكان للبحرية العربية وال ُعمانية دور كبري يف فتح بالد فار�س يف عهد
اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب ،مما يثبت تفوق ال ُعمانيني يف جمال
البحر ،وان ال�سيادة يف مياه اخلليج العربي كانت للعرب ال ُعمانيني على
وجه اخل�صو�ص ،فقد اقدم العالء بن احل�ضرمي وايل ُعمان والبحرين
على عبور اخلليج الى ار�ض فار�س يف بداية ع�صر الفتوحات ،غري ان ذلك
اغ�ضب اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب عليه ،ودفعه غ�ضبه �إلى اقدامه
على فتح جزيرة الالر املقابلة ل�سيف عمارة ،والهجوم على جزيرة خرج
فيما يقرب من العام 16ه �ـ637/م الى تلوميه ،لأنه خرج من دون �إذنه
ولأنه عر�ض ارواح امل�سلمني ملغامرة بحرية قد تنتهي بكارثة يف هذه الآونة
املبكرة.
وانتهى الأمر بعزل العالء عن البحرين وتولية عثمان ابن ابي العا�ص
الثقفي �سنة 17ه� �ـ638/م ب��د ًال منه على ُعمان والبحرين ،ومنذ ذلك
التاريخ تبد�أ الرحلة احلقيقية لفتوحات اقليم فار�س من ُعمان ،فقد طلب
اخلليفة عمر من عثمان بن ابي العا�ص ان يقطع البحر ملحاربة ك�سرى
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فار�س ،فخرج ومعه ثالثة �آالف حمارب والفان و�ستمائة من الأزد وناجية
وعبدالقي�س ،وع�بر بهم من جلفار ب ُعمان ال��ى جزيرة اب��ن ك��اوان وهي
جزيرة عربية ن�سبة الى كاوان وهو لقب تلقب به احلارث بن امر�ؤ القي�س
ابن حجر بن عامر من بني عبدالقي�س ،ورمبا كان اختيار عثمان لهذه
اجلزيرة يرجع الى كرثة العرب بها وباال�سياف القريبة منها.
هذا باال�ضافة الى اهمية موقعها اال�سرتاتيجي� ،إذ كانت تتحكم يف
الطرق البحرية امل�ؤدية الى ر�أ�س اخلليج من جهة واملحيط الهندي و�سفالة
الزجن من جهة اخرى ،كما �أنها كانت تع ّد حمطة لتجمع القوات الع�سكرية،
ف�ض ًال عن بعدها عن مراكز االحت�شادات الع�سكرية الفار�سية الواقعة
�شمايل و�شمال �شرقي اخلليج العربي.
ووفق عثمان الثقفي مب�ساعدة قواته الربية والبحرية من اهل ُعمان
والبحرين من فتح جزيرة اب��ن ك��اوان بعد ف�ترة ،فيما يقرب من �سنة
19هـ640/م وبنى بها م�سجد ًا ،ومن ثم نزلها العرب ،وكان عثمان الثقفي
اثناء ذلك -ا�شتبك مع جيو�ش الفر�س بقيادة �شهرك يف جزيرة الق�سم،ومتكن بف�ضل ال ُعمانيني من التغلب على الفر�س واال�ستيالء على هذه
اجلزيرة وقتل القائد الفار�سي �شهرك.
ويبدو ان اخلليفة عمر بن اخلطاب ،ادرك -ببعد نظره� -ضرورة
التن�سيق الع�سكري بني قاعدة الب�صرة يف العراق ،وقواعد عثمان بن ابي
العا�ص الثقفي يف ُعمان والبحرين ومت ذلك على نحو جتاوز كل تقدير .فقد
انتقل عدد كبري من ابناء ُعمان ب�سفنهم الى الب�صرة بهدف امل�شاركة يف
فتح فار�س من جهة الب�صرة وبد�أت ب�شائر الن�صر عندما �سقطت ا�صطخر
يف �سنة 29ه�ـ640/م يف ايدي بني بكر بن وائل وعبدالقي�س وبني �سامة
الذين ينتمون يف الأ�صل الى ُعمان والبحرين.
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كذلك كان لعثمان الثقفي وقواته ال ُعمانية الف�ضل يف ا�ضعاف مركز
املقاومة الفار�سية يف كرمان التي مت فتحها يف خالفة عثمان بن عفان.
مل تكن ف��ار���س ه��ي ال�ه��دف الوحيد للبحرية ال ُعمانية يف ع�صر
الفتوحات ،فقد كان لها دور مميز �آي�ض ًا يف فتح بالد ال�سند ،فقد اغار
عثمان بن ابي العا�ص الثقفي ب�سفنه ال ُعمانية على �سواحل الهند عند تانه
بالقرب من بومباي ،كما وجه �أخاه املغرية الى خور الديبل عند م�صب
نهر ال�سني يف �سنة 15هـ636/م ،كذلك كان ل ُعمان دور مرموق يف مواجهة
اعتداءات القرا�صنة الهنود يف الع�صر االموي ،فقد �أمر احلجاج بن يو�سف
الثقفي قائد ُعمان ان يرد على غارات القرا�صنة الهنود.
واذا كان ال ُعمانيون ومعظمهم من االزد �شاركوا يف هذه االن�شطة
البحرية ذات الطابع احلربي ،فانهم �شاركوا -اي�ضا -يف الفتوحات
اال�سالمية يف اجلناح الغربي من العامل اال�سالمي ،اذ ت��روي لنا كتب
التاريخ ان االزد �شاركوا يف فتوح املغرب واالندل�س وابلوا فيها بالء ح�سنا،
وقد افاد اخلليفة معاوية بن ابي �سفيان عند �شروعه يف ان�شاء ا�سطول
ا�سالمي ،من خرباتهم القدمية يف قيادة ال�سفن.
فمن امل�ع��روف ان اه��ل ُعمان ا�شتهروا قبل اال��س�لام مبهارتهم يف
املالحة يف املحيط الهندي والبحر احلب�شي ،وبقدراتهم العالية يف ركوب
ال�سفن الى الهند ،وكانت لنواخذتهم براعة ال حدود لها يف قيادة ال�سفن
املعروفة بالتريماهية الى الهند .ويف خو�ض مياه بحر الزجن.
وهذا يف�سر ال�سبب يف اعتماد اخلليفة معاوية بن ابي �سفيان على الأزد
يف قيادة ا�سطول امل�سلمني يف عهده ،فظهرت �شخ�صية جناح بن ابي �أمية
الأزدي الذي غزا قرب�ص ورود�س وارواد واقريط�ش ،و�سفيان بن جميب
الأزدي الذي حا�صر طرابل�س ال�شام من البحر ومتكن من افتتاحها.

390

أمة وقائد

ّ
تطور �صناعة ال�سفن ال ُعمانية
لعل اخل�صائ�ص املميزة لل�سفن العربية يف املحيط الهندي قبل
الت�أثريات الأوروبية كانت:
• ا�ستخدام الألياف يف ربط اجزاء املراكب بدل امل�سامري.
• ال�شراع املثلث املمتد من املقدمة الى امل�ؤخرة بدل ال�شراع العري�ض
املربع.
• ت�شابه طريف ج�سم املركب.
وهذه اخل�صائ�ص الثالث موجودة يف بقايا ال�سفن التقليدية ال ُعمانية
مثل  :البوم والزوارق والبدن ،وان كانت ال جتتمع يف طراز معني من املراكب
اال ال�سنبوق.
وك��ان هيكل ال�سفينة او بدنها ي�صنع من خ�شب ال�ساج .وك��ان هذا
اخل�شب ي�ستورد من الهند ،وهو خ�شب �شديد االحتمال فاذا ات�صل باحلديد
ال ي�ضره احلديد وال يت�ضرر منه ،كما انه مرن ي�سهل ا�ستعماله.
وكذلك النارجيل او جوز الهند ،فقد كان العرب ي�ستوردونه من الهند
وجزرها او يذهبون الى مواطنه نف�سها لبناء �سفنهم فيها ،وكانت جزر
ملديف والكديف م�سرح ًا لن�شاط بالغ يف بناء ال�سفن.
كما كان من االخ�شاب الداخلة يف �صناعة املراكب ال ُعمانية القرط
وال�سدر ( وهما نوعان من �شجر ال�سنط) وهو اخ�شاب �صلبة ،ولهذا فان
�صناعة املراكب يف ُعمان كانت تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على اخ�شاب تنمو يف
ُعمان نف�سها على عك�س هذه ال�صناعة يف بقية اخلليج.
وكان الهيكل يثبت على اب�سط وجه ممكن ،فتو�ضع العار�ضة او ًال على
االر���ض ثم تربط اليها ال��واح افقية على كال اجلانبني بحبال من ليف،
وت�شد هذه االلواح الى بع�ضها بهذه اجلبال اي�ض ًا .وكانت الواح اجلانبني
متال�صقة االطرف؛ الن ال�سفن التي تركب فيها االلواح اخلارجية والتي
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ّ
تغطي اطرافها بع�ضها بع�ضا وليدة مياه �شمال اوروب��ا ،ومل تعرف يف
املحيط الهندي قبل القرن ال�ساد�س ع�شر.
وكانت اخليوط تغرز خالل ثقوب تدق على ابعاد معينة قرب اطراف
االلواح املتجاورة ،وكانت االلواح تثبت باخليوط ولي�س بامل�سامري.
وبعد تركيب الهيكل وتثبيت الواحه باخليوط كان ال بد من م�ضاعفة
�صموده امام ت�أثري البحر وعوامل الزمن ،ولهذا ت�أتي عملية القلفطة (�أي
�سد خرز ال�سفينة) وذلك مبزيج من القار او الراتنج ودهن احلوت او
ال�شحوم والنورة وهي عجينة من اجلري.
ومبجئ ال�سفن االوروبية الى املنطقة يف اوائل القرن ال�ساد�س ع�شر
تطور بناء كثري من ال�سفن ب�أن اخذ احلديد يحل �شيئ ًا ف�شيئ ًا حمل اخليوط،
وان ظلت بع�ض ال�سفن ت�ستخدم اخليوط يف بنائها على ال�سواحل التي تاخر
ت�أثرها بالتطورات احل�ضارية احلديثة.
ويف احلالتني :حالة ال�سفن املخيطة وال�سفن ذات امل�سامري ،كان �صانع
ال�سفن ال ُعماين ي�ستخدم ادواته الب�سيطة مثل  :االزميل واملثقاب اليدوي
واملطرقة والقدوم واملنا�شري بانواعها وامل�سجح الف�أرة وحديد القفطة وكان
هذا ال�صانع ال ي�ستعني باية ت�صميمات او ر�سوم عند بنائه ال�سفينة ،بل
يعتمد على خربته ومهارته وتعلمه من ا�سالفه ،ولهذا فان حرفة �صناعة
ال�سفن يف ميناء مثل �صور كانت ذات طابع عائلي .
واملراكب ذات الطرفني املت�شابهني ،واجلهاز املوجه باحلبال والتي
تدخل اخليوط يف بناء بع�ض اجزائها كانت طراز ًا منت�شر ًا يف املياه ال ُعمانية
منذ حوال مائتي عام ،ومن اجلائز ان تكون هذه املجموعة متثل طراز ًا
حافظ على هذه اخل�صائ�ص دون ان مت�سها امل�ؤمترات االوروبية الوافدة،
ومل ين�س �صناع ال�سفن ال ُعمانيون ا�ضفاء مل�سة جمالية على مقدمات �سفنهم
وم�ؤخراتها ،وذلك بحفر ا�شكال زخرية حفرا دقيقا كالأهلة والنجوم او
الزهور واوراق ال�شجر ،حتى لقد كان هناك متخ�ص�صون يف هذه العملية
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اجلمالية ممن يجيدون فن احلفر وطرزه املختلفة ،وهو فن مل يقت�صر
على ال�سفن وحدها بل امتد الى االبواب والنوافذ اخل�شبية اي�ض ًا.
وكانت الدفة اجلانبية او جم��داف التوجيه هي النوع الوحيد من
الدفات ال��ذي عرفه العامل القدمي والعامل الو�سيط ،ويف القرن الثالث
ع�شر امليالدي ظهرت دفة امل�ؤخرة يف اوروبا واخلليج يف وقت واحد ،ولعل
العرب قد ابتكروا يف ذلك الوقت دفة امل�ؤخرة التي تتحرك بجهاز التوجيه
باحلبال على النحو الذي كان موجود ًا يف وادي النيل خالل القرن الثالث
ع�شر الهجري – التا�سع ع�شر امليالدي ،وهو الذي ظل موجود ًا يف مركبي
البدن والبقارة العمانيني.
اما ال�صاري او الدقل -ومعناه يف الأ�صل جذع النخلة داللة على املادة
اال�صلية لل�صواري حول �سواحل اجلزيرة العربية -فقد كان ي�صنع يف
القرون الو�سطى من �شجر جوز الهند او خ�شب ال�ساج ،ويبدو �أن ال�صواري
كانت اطوالها ت�صل الى ارتفاع بعيد بالن�سبة الى اطوال ال�سفن كما هي
احلال يف املراكب العربية احلديثة� ،إذ يذكر �صاحب كتاب عجائب الهند
�ساريا طوله خم�سون ذراع ًا.
�أما الأ�شرعة فكانت ت�صنع �إما من �سعف النخيل او �سعف النارجيل
او القطن .ويف القرن الثالث ع�شر الهجري  /التا�سع ع�شر امليالدي كان
يف �صحار وحمب�س على �ساحل الباطنة زراع��ة مزدهرة يف عمان ورمبا
– كانت يف عمان قبل الربتغاليني – لن�سيج القما�ش الذي كانت ت�صنع
منه اال�شرعة ،واال فان االقم�شة كانت ت�ستورد من الهند ،وكان املركب
يحمل �شراعني� ،شراع الليل واجلو العا�صف ،و�شراع النهار واجلو املعتدل
ومل تكن هناك و�سيلة لطي اال�شرعة عندما يكفهر اجلو وتقليل م�ساحتها.
وقد اخت�صت ال�سفن العربية بال�شراع املثلث ال�شكل ،وي�شبه كثري من
كتاب الرتاث البحري ال�شراع ب�أجنحة ال�سمك او زعانفه ؛ ما يوحي بان
ال�شراع مثلث ،وهو �شراع بطول ال�سفينة يتم تثبيته يف املقدمة وامل�ؤخرة،
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هذا بينما كان ال�شراع امل�ستخدم يف البحر االبي�ض بوجه عام هو ال�شراع
املربع ذو احلبال املربعة ،كما كانت ال�سفن الهندية ت�ستخدم يف القرن
ال�سابع للميالد ال�شراع املربع اي�ضا .ومعنى ذلك ان اهل اجلزيرة العربية
كان لهم دور يف تطوير ال�شراع.
وكان االجنر او املر�ساة �أ ّما من حجر يف و�سطه ثقب للحبال �أو من
خ�شب يتم تفريغه ثم ي�صب يف الفراغ ر�صا�ص مذاب في�صري كال�صخرة
اذا �ألقي يف املاء ر�سا ،ورمبا عرفت املرا�سي املعدنية كما عرفت يف البحر
املتو�سط قبل ذلك بزمن طويل.
كما كان العرب يحملون معهم على ظهور �سفنهم مراكب �صغرية
للبيع ،بل ان بحار ال�سفينة كان ي�صنعها فوق ظهر ال�سفينة او كانت ت�صنع
على ال�شاطئ ال�سفن املخيطة املحلية التي كانت عمان ت�صدرها الى اليمن
يف زمن بريبلو�س� ،أي يف القرن الأول للميالد.
وقد حر�ص املالحون العرب على معاينة املراكب بعد �صنعها وقبل ان
تنزل البحر ل�ضمان �سالمة الركاب  .وكذلك كا ينبغي تفقد �آالت ال�سفينة
و�أدواتها املالحية التي تتوقف عليها �سالمتها و�سالمة ركابها و�شحنتها .
ومن اهم هذه االدوات  :الراهماجن ( �أو املر�شد املالحي) واحلقة ( بيت
االبرة) والفانو�س والبلد ( �آلة �سرب االعماق) وادوات القيا�س التي ير�صد
بها ارتفاع النجوم ،ويو�ضح ذلك ابن ماجد يف بيتني من كتابه حاوية
االخت�صار:
وجدد الآلة قبل ال�ســــــــــــفر كحقة او قيا�س �أو حجــــــــــــر
والبلد والفانو�س والرهماجن وان تكن �سافرت كمن حجج
وعن بيت االبرة يقول “ :املغناطي�س الذي عليه املعتمد وال تتم هذه
ال�صنعة اال به وهو دليل على القطبني” ،وينوه ب�ضرورة معاينة املكان
املخت�ص لها خ�شية ان يكون �صانع ال�سفينة �أخل بالقاعدة التي حتكم
اتزان هذه الآلة فيقول “ :ومل�س احلقة يف مكانها وتفقد كل التفقد او ًال يف
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ن�صب احلقة ،لأن من املراكب ما يكون يف جنارته خلل فيعدي عن جمراه
فا�ستدرك االمر باوله.
كما يعدد من �أدوات ال�سفينة االجنر وهو املخطاف او الهلب او املر�ساة
يثبت املركب بالقاع او ال�شاطئ وعند ا�شتداد الرياح وهياج البحر يو�صي
ابن ماجد با�ستخدام ال�سال�سل ؛ ما يدل على ان الربابنة يف عهده كانوا
ي�ستخدمون �سال�سل احلديد لتثبيت االجنر.
كما يهتم ب�سكان ال�سفينة �أي بدفتها اهتماما كبري ًا فيقول :ت�أمل جميع
الآالت خ�صو�صا ال�سكان يف كل حني و�ساعة ،ويف مو�ضوع اخر يقول :وما
�صنف هذا الكتاب �إال بعد �أن وقف يل خم�سني �سنة ،وما تركت فيه �صاحب
ال�سكان �إال ان �أكون على ر�أ�سه او من يقوم مقامي.
ثم ين�صح الربابنة بالعناية بال�سفينة وب�صيانتها يف جميع االوقات ال
يهملون خلال ا�صابها ولو ب�سيطا لئال يتفاقم بل ي�سارعون الى معاجلته ،كما
ينهى عن �شحن ال�سفينة مبا يزيد عن حولتها طمعا يف مزيد من الربح،
فال ينتج عن ذلك �سوى الهالك يف عر�ض البحر ،ويف ذلك يقول :وال تر
خل ًال يف ال�سفينة وتهمله �إلى وقت �آخر اال عند �ضرورة ا�شد مما انت فيه
( �أي اال ب�سبب اقوى ) وج ّود املو�سم �أي اخرت املو�سم اجليد املالئم لل�سفر
واخت�صر ال�شحنة واح�سب ح�سابات العارفني.
وقد درجت العادة �أن جتري بع�ض الطقو�س التقليدية عند االنتهاء
من �صنع �سفينة ،فمع بداية العمل تذبح عنزة ،وعند االقرتاب من نهايته
تقام احتفاالت الرق�ص ال�شعبي البناء احلرفة الواحدة ،ي�شرتك يف ذلك
الرجال والن�ساء .وتقوم الن�سوة بعمل قالدة حبال قطنية ت�سلم للرجال
لتثبيتها بني امل�سامري منعا لت�سرب املياه الى داخل ال�سفينة ،وهي طقو�س
ا�ستمرت ومور�ست حتى العام 1980م.
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انواع ال�سفن ال ُعمانية
ال�سفن ال ُعمانية كثرية االن ��واع خمتلفة االغ��را���ض ،منها عابرة
املحيطات ومنها كان ي�ستخدم ل�صيد اال�سماك ،منها ما كان قا�صرا على
اخلليج ومنها ما هو م�شرتك بني ُعمان وجنوب اجلزيرة العربية ،ومنها ما
هو قا�صر على ُعمان وحدها ؛ ما يربهن على ان ُعمان كانت ت�شكل نقطة
ارتكاز يف تاريخ املالحة املالحة يف منطقتي اخلليج واملحيط الهندي،
ومنها ما مل يعد ي�ستخدم ،ومنها ما يزال م�ستخدم ًا على حاله او بعد
تطويره ك�إدخال املحركات الآلية بعد اعادة ت�صميمها مبا يتنا�سب وذلك
التطوير  ...ومن هذه االنواع.
البغلة :وت�سمى �أي�ض ًا ال�شويعي ،وقد كانت خالل القرن الثالث ع�شر
الهجري او التا�سع ع�شر امليالدي ،والن�صف االول من القرن الرابع ع�شر
الهجري او الع�شرين امليالدي اكرث انواع مراكب النقل ال ُعمانية واخلليجية
ا�ستعما ًال وكانت حمولة الغلة ترتاوح ما بني مائة وخم�سني واربعمائة طن،
ويبلغ طولها مائة وخم�سة وثالثني قدما والكبرية منها ذات قاعدة نحا�سية
ولها ثالث �صوار كما كانت تتميز بال�سطح العايل واملمرات والفتحات
الهم�س املوجودة بها ،وغالبا ما تكون مزخرفة بحفريات ونقو�ش دقيقة،
ويقال ان �آخ��ر مركب من هذا الطراز مت بنا�ؤه يف �صور العام 1371ه�ـ
1952م ويعد هذا النوع من ال�سفن من اكرث املراكب ال ُعمانية ا�ستعما ًال
وكان خم�ص�ص ًا لال�سفار البعيدة .
الغنجة :وه��و ي�شبه ال��ى حد كبري مركب البغلة ،لكنه مت�أثر يف
ت�صميمه باال�سلوب الهندي وان كان يتميز بالنقو�ش والزخرفة يف املقدمة،
وهي عبارة عن نتوء �صغري م�ستدير حفرت به دوائر متحدة املركز يعلوها
عرف ثالثي االوراق ،وبهذا النتوء حلقة من حديد ،وهذا العرف الثالثي
عالمة مميزة للغنجة وت�شرتك الغنجة مع البغلة يف ان لها م�ؤخرة مربعة
وان كانت اقل زخرفة ونقو�ش ًا ،كما انها مزوجة مثل البغلة بثالث �صوار،

396

أمة وقائد

وقد ا�شتهرت مدينة �صور ب�صناعة مركب الغنجة ،وقد اندثر هذا الطراز
من املراكب ومل يبق منه اال مركبان ير�سوان يف مطرح و�صور ،اما حمولة
الغنجة فانها بني مائة وخم�سني وثالثمائة طن ،وكان طولها يرتاوح بني
خم�سة و�سبعني ومائة وع�شرين قدما ،وكانت ت�ستخدم يف التجارة عرب
املحيط كالبغلة.
البوم :ويف القرن الع�شرين حل البوم تدريجيا حمل البغلة ،وا�صبح
املركب الرئي�س لنقل الب�ضائع والركاب يف املحيط الهندي عند ال ُعمانيني،
وهو مت�شابه الطرفني ،وتكاليف �صنعه اقل من كل من البغلة والغنجة،
وقد ظل البوم ذو الطرفني املت�شابهني حمتفظ ًا ب�شكله كما كان قبل دخول
الربتغاليني املنطقة يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وت�تراوح حمولة
البوم بني اربعة و�سبعني واربعمائة طن ،كما ي�تراوح طوله بني خم�سني
ومائة وع�شرين قدم ًا  .وعر�ضه بني خم�سة ع�شر وثالثني قدما ،وهو
يتميز مبقدمته امل�ستقيمة ،وتوجد على اطرافه عادة ر�سوم ب�سيطة تطل
باللونني االبي�ض واال�سود ،وهي ر�سوم رمبا ت�شبه يف ا�صولها �صورة العني
التي كانت موجود على كثري من املراكب القدمية ،وقد حتلى مقدمة البوم
بوردة حمفورة او ر�سوم ،اما دفة البوم فيتم حتريكها بالة توجيه معينة...
وي�ضاف الى ال�شراع الكبري املائل يف معظم مراكب البوم �شراع �آخر يف
امل�ؤخرة.
ال�سنبوق :ك��ان ال�سنبوق من ا�شهر امل��راك��ب العربية يف اخلليج
وعمان والبحر االحمر ،وهو من اكرث املراكب ال ُعمانية عراقة وقدما ،فقد
ُ
وجد يف ظفار ،ويتميز هذا املركب مقدمته املنخف�ضة املحفورة ذات ال�شكل
املنحني وم�ؤخرته العالية مما ي�ضف عليه �شك ًال جمي ًال ،وكان ال�سنبوق من
املراكب امل�شهورة يف �صور حيث ظلت �صناعته قائمة حتى العام 1380هـ
1960م ،وهو ميتاز بكرب حجمه على عك�س �سنابق اخلليج ال�صغرية ،وكان
ي�ستخدم يف الرحالت التجارية البعيدة وترتاوح حمولته بني  20طن ًا الى
حوايل  150طن ًا كما يبلغ طوله نحو  80قدم ًا  .و�سنبوق �صور ال يتميز
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باية زخارف فيما عدا حلية مطلية باللونني االبي�ض واال�سود على م�ؤخرته،
وكان من ال�شائع ا�ستخدام ال�سنبوق يف اخلليج كمركب ل�صيد الل�ؤل�ؤ لكنه
ا�ستعمل فيما بعد يف ال�شحن ونقل الركاب ،ومن اخل�صائ�ص التي بقيت
فيه من ايام ا�ستخدامه يف البحث عن الل�ؤل�ؤ طول خ�شبة املقدمة املمتدة
حتت املاء وما ترتب على ذلك من ق�صر قاعدة املركب ،وهو امر كان يتيح
للمركب �سهولة حتركها قرب ال�شاطئ ،اما ال�سنبوق املخيط فلعله اهم
املراكب ال ُعمانية لعراقته يف القدم ...وهو يوجد يف ظفار ،ويتميز بت�شابه
طرفيه وعدم ا�ستخدم امل�سامري اال يف حاجز امل�ؤخرة ،كما انه ي�ستخدم
ال�شراع املربع القدمي ،فهو اذن النوع الوحيد الذي جتتمع فيه خ�صائ�ص
املركب التي كانت موجودة خالل الفرتة ال�سابقة على جميء الربتغاليني،
وال�سنابيق املخيطة جميلة ال�شكل دقيقة ال�صنع الواحها من خ�شب العنبة،
وعر�ضها و�سمكها متنا�سقان ،ومعدل طول ال�سنبوق من  25الى  40قدما،
وله دفة �صغرية وجماديف و�صار واحد ،وي�ستعمل ل�صيد اال�سماك ،ويعمل
عليه طاقم من اربعة رجال الى ثمانية.
اجللبوط او اجللبوت :ويتميز مبقدمته العمودية وم�ؤخرته
العري�ضة ما يدل على ت�أثره بالت�صميم االوروبي ،وي�شبه القوارب االوروبية
امل�سماة (ج��ويل – ب��وت) التي كانت ت�ستخدم يف البحرية الربيطانية،
وميكن ارج��اع ت�سميته الى املركب ال�ساحلي الهندي جلبوتي وهو ا�سم
م�شتق ب��دوره من الت�سمية الربتغالية جالبوت وك��ان �شائع اال�ستعمال
يف اخلليج ل�صيد الل�ؤل�ؤ اما يف ُعمان فكان ي�ستخدم يف التجارة البحرية
ال �سيما يف �صور ،ورمبا ا�ستخدم احيان ًا ،ل�صيد ال�سمك لكن ا�ستخدامه
م�ؤخر ًا يقت�صر بوجه عام على النقل ال�ساحلي ،ويبلغ طول اجللبوت حوايل
خم�سني قدم ًا ،وترتاوح حمولته بني اربعني وخم�سة و�سبعني طنا ،وهو مزود
ب�صار واحد ،طوله ما بني  75 – 40قدما اما الدفة فهي مثبتة يف امل�ؤخرة
مبا�شرة ولي�س يف خ�شبة منف�صلة تو�صل بعمود امل�ؤخرة ،كما هي احلال يف
االنواع االخرى.

398

أمة وقائد

ابو بوز  :وهو مركب �شحن ب�سيط ي�شبه ال�سنبوق الكبري يف حجمه...
وه��و ط��راز حديث من املراكب ذات املحركات االلية ن�ش�أ نتيجة لت�أثر
ال ُعمانيني باال�ساليب االوروبية يف �صنع املراكب ال�شراعية  ...ومل يتم بناء
مثل هذا النوع من املراكب يف �صور منذ اكرث من ربع قرن .
ال�شوعي او ال�شويعي :وا�سمه عبارة عن لفظة هندية ،حمرفة
ال�سم احد قوارب ال�صيد الهندية ويو�ضع على ظهر �سفينة البغلة للتنقل
واالنقاذ عند احلاجة ،وهو ال يكاد يختلف عن ال�سنبوق اخلليجي ال�صغري
اال يف حجمه ،فحمولته قلما تتجاوز  15طن ًا ومقدمته م�ستقيمة ب�صفة
عامة بعك�س خ�شبة املقدمة املنحنية التي ينتهي ر�أ�سها -احيانا -بانحناءة
مزدوجة حمدبة ،وهو مركب �ساحلي ي�صلح لكل االغرا�ض .
البدن :وهو اكرث املراكب ال ُعمانية �شهرة وال يزال ي�ستعمل حتى الآن
يف �صيد اال�سماك والنقل ال�ساحلي يف جميع انحاء ُعمان النه يتنا�سب مع
االحتياجات املحلية ...وت�صميمه منخف�ض م�ستقيم ،كما ميكن متييزه
بال�صدر البارز ،وامل�ؤخرة العالية ،التي ن�صبت عليها الدفة باحلبال والبدن
لي�س له �سطر لكنه يبطن بح�صري من �سعف النخل ،وهو م�سطح ال�شكل
خفيف ال��وزن عند امل�ؤخرة ،وي�صنع من الق�صب و�سعف النخيل ويزود
عادة ب�صا ٍر عمودي فريد يف طريقة تثبيته ،ويف اوائل القرن الع�شرين حل
ا�ستخدام امل�سامري يف تثبيت الواحه بدل اخليوط ،ما يدل على انه عريق
موغل يف القدم ،وكثريا ما يتم �صنعه بقاعدة مزدوجة تي�سر �سحبه الى
ال�شاطئ يف و�ضع افقي ،وتلك ميزة هائلة يف هذا النوع من املراكب.
البتيل :كان البتيل �شائع اال�ستعمال حتى اوائل هذا القرن يف جتارة
النقل ال�ساحلي وهو �صغري الغاط�س ،عليه نقو�ش دقيقة ويتميز ب�سرعته
ولهذا كان ي�ستخدم يف االغرا�ض احلربية عند بع�ض �سكان اخلليج حتى
انه زود يف القرن الثالث ع�شر الهجري – التا�سع ع�شر امليالدي باملدافع،
وهو من اكرث املراكب ال ُعمانية – بل العربية – جما ًال ملقدمته ال�شبيهة
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بر�أ�س الكمان وم�ؤخرته املرتفعة املزخرفة بالنقو�ش اجلميلة الزاهية،
وكان له طرفان يف النهائية وقد ت�صل حمولته حتى مائتي طن ،كما ان
طوله قد يزيد عن  75قدم ًا  ...وكان للبتيل �صاريان واحيانا ثالثة ،ومل تعد
مراكب البتيل ت�شاهد يف ُعمان.
الهوري :فهو قارب �صغري منحوت من جذوع اال�شجار يرتاوح طوله
عادة بني  10و  20قدم ًا وي�صنع من خ�شب العنبة امل�ستورد من �ساحل املليار.
وي�ستخدم يف �صيد اال�سماك ونقل ال�سلع الى م�سافات ق�صرية ،وي�ستخدم
املجداف لتحريكه ،لكن قد ي�ستعان بال�شراع او املحرك البخاري ...وهيكله
ال�ضيق ي�ساعده على ال�سري يف املاء ،وان كان ال�صيادون يخ�شون تعر�ضه
لالنقالب يف حالة هياج البحر ،والهوري لفظة هندية اال�صل ،وتطلق كلمة
هوري يف منطقة الباطنة من ُعمان على القوارب ال�صغرية.
ال�شا�شة :وهو مركب �صيد �صغري بدائي من �سعف النخيل وحلاء
�شجر النخيل واغ�صانه والياف جوز الهند مما ي�ساعده على الطفو ،ويت�سع
ل�شخ�ص او �شخ�صني على االكرث وعمره ق�صري ال يزيد عن ثالث �سنوات،
وطوله ع�شرة اقدام وال يعمر طوي ًال.
املا�شوه :ورغم عدم �شهرة هذا النوع من ال�سفن يف ُعمان ،فانه ا�سم
ي�ستعمل للداللة على قوارب م�ستطيلة �صغرية طولها عادة حوايل  25قدما
ت�ستخدم الغرا�ض كثرية ،وبها م�ؤخرات عري�ضة ومقدمات م�ستقيمة او
منحنية او عمودية ولي�ست لها ا�سطح ،وهي تتحرك عادة باملجاديف مثل:
الهوري وقد تزود ب�شراع و�صار ،وقد ي�ستعمل لفظ ما�شوه ا�ستعما ًال عاما
للداللة على جميع القوارب ال�صغرية العري�ضة امل�ؤخرة والتي بال ا�سطح،
كما قد ي�ستعمل للداللة على املراكب امل�صنوعة من االملنيوم بهذا ال�شكل.
البقارة :والبقارة او ال�شاحوف ال يختلف عن البتيل كثريا اال يف
�صدره وم�ؤخرته ،فهو يتميز عنه مبقدمته امل�ستقيمة على عك�س مقدمة
البتيل املدببة ،كما انها حتلى بالنقو�ش وااللوان ،اما امل�ؤخرة فهي عالية
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كم�ؤخرة البتيل لكنها لي�ست بارزة  ...وهو ب�صفة عامة ا�صغر من البتيل
وال يزال ي�ستخدم يف ُعمان �إذ يحتفظ الكثريون يف را�س م�سندم بانواع
ممتازة منه ت�ستخدم يف �صيد اال�سماك ،كما ال تزال ت�ستخدم اخليوط يف
�صنعه ،ويبلغ طول البقارة عادة من  35 -25قدم ًا.
الرمث او الرم�س :والرمث نوع من ال�صنادل كان ي�ستخدمه �صائدو
اال�سماك يف �ساحل الباطنة كما كان اهل جزيرة �سوقطرة ي�ستخدمونه يف
رحالتهم الى م�سقط والباطنة يف مو�سم �صيد اال�سماك  ...وهو ي�صنع
من ثالثة جذوع ا�شجار ترتاوح بني �ستة اقدم وت�سعة ،تربط الىبع�ضها
باحلبال ،وكان اجلذع االو�سط اطولها ،ويتحرك الرمث مبجداف مزدوج.
العوي�سية :وهو كالبدن ،ولكنه ا�ستخدم يف التجارة عرب البحر،
وزود ب�صاريني ويحمل ما بني  100 – 30طن ،طوله  45قدم ًا وعر�ضه
 10اقدام وقد اختفى من الوجود ،وما زالت اثاره يف منطقة الباطنة من
ُعمان.
الزميا  :هو من ال�سفن ال�ساحلية وهو كبري كالبتيل ولكنه اقل اهمية منه.
الزاروق  :اطلقت هذه الت�سمية على جمموعة من املراكب ال ُعمانية
مثل  :البدن – البتيل – البقارة – ال�شاحوف واطلق عليه بع�ض الغربيني
الذين زاروا ُعمان -ا�سم جاروكة وه��ذا اال�سم حتريف للكلمة اال�صل
وي�ستخدم ل�صيد ال�سمك وللأعمال احلربية،
الداو  :من اكرب ال�سفن.
العربة :قارب عادي ذو جماديف.
اجلنك :وهو نوع من املراكب كان ي�سافر من ُعمان الى الهند يف
القرن الرابع ع�شر الهجري ،و�شاهده ابن بطوطة يف �شواطئ الهند.
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الدجنة :مركب هندي ال�صنع ،له مقدمة من نوع خا�ص ،على عك�س البوم.
الغراب :وجتمع على اغربة وغربان لونها ا�سود لطالئها بالقار
وغ�يره ،وهي من اقدم ال�سفن احلربية ،ورد ذكرها على ل�سان الكتاب
االوروبيني و�صنعت من اخليوط وتع ّد نوع ًا من الزوارق.
الزعاميم او الزعيمات  :وه��و ن��وع من ال�سفن ال ُعمانية القدمية؛
انقر�ض مع الزمن.
الرب�شة :منها ال�صغري ومنها الكبري ،من ا�صل ايطايل Barca
وكانت حتمل االم��وال وال��زاد واملدافع وجتمع على بر�شات وبر�ش وتعمل
باملجاديف.
ال�شذاءات والغرف :وهما نوعان مت�شابهان ا�ستخدما يف الت�صدي
لغزو القرا�صنة البحريني يف الع�صور الو�سطى ،وال�سفن من هذا النوع
�سريعة احلركة.
وهكذا تعددت انواع ال�سفن امل�صنوعة يف ُعمان وكان معظمها ي�صنع
ح�سب الطرق التقليدية القدمية التي ا�شرنا اليها.
وبقيت احلال كذلك حتى دخول ال�سفن االوروبية الى مياه بحر العرب
واخلليج وبدا للعيان تفوقها من جهة ت�سليحها وحمولتها نظر ًا ال�ستخدام
امل�سامري يف بنائها ،عند ذلك ادرك ال ُعمانيون والعرب �سر تفوقها فقلدوها
با�ستخدامهم امل�سامري يف بناء �سفنهم ،وا�سهم ذلك يف جعل ال ُعمانيني
يبنون �سفنا اكرث حجم ًا مما كان عندهم من قبل واكرث ت�سليحا ،جابهوا
بها �سفن الربتغاليني امل�ستعمرين وقلدوا يف ذلك النماذج االوروبية ،وما
ان حل القرن الثامن ع�شر حتى كانت جميع اال�ساطيل البحرية وال ُعمانية
ت�ضم �سفنا من الطراز االوروبي ،وز ّودت مبدفعية حديثة ،بني بع�ضها يف
املوانئ ال ُعمانية كمطرح و�صور وبع�ضها الآخر يف مواين ،الهند يف تر�سانات
ال يعرف عنها �شيء.
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وكانت عملية بناء ال�سفن تتم بح�سب الغر�ض املطلوب منها ادا�ؤه،
كال�شحن وال�ت�ج��ارة ال�ساحلية واخل��ارج�ي��ة وع�ب��ور املحيطات وال�صيد
ال�ستخراج الل�ؤل�ؤ ولنقل الركاب ،او ذات اغرا�ض خمتلفة بع�ضها كان يعمل
يف التجارة والقتال مثال وهذه املهمة مت�شعبة بدورها ،فمنها :املطاردة
والت�صدي للقرا�صنة ،والدخول يف معارك مع البحرية املعادية واالنزاالت
البحرية على ال�سواحل ،و�ضرب القالع والتح�صينات ال�ساحلية ،وامداد
ال�سفن البحرية.
وق��د اختلف رك��اب كل �سفينة �سدنتها وبحارتها بح�سب مهمامها
وحجمها وت�سليحها وحمولتها فمث ًال املراكب العابرة للمحيطات ،كان
طاقمها مكون ًا من  40 – 25بحار ًا ،ومن ه�ؤالء النواخذة او الربان ثم
املعلم مالح او مر�شد ثم الكراين وهو كاتب ما�سك لدفاترها وال�ساهاجن
م�ساعد ربان وال�سكاين موجه ال�سكان او الدفة ،وكان يف ال�سفينة من 3-2
�سكانيني ،ثم من  15-10بحار ًا ثم الباتيلي وهو مراقب القوارب ،ثم من
 3-2اوالد وهم خدم على ظهر ال�سفينة.
ويالحظ مما �سبق ان معظم ت�سميات ركاب ال�سفينة وطاقمها فار�سية
او هندية وقد ا�ستخدم ال ُعمانيون الفاظ ًا فار�سية اخرى للداللة على افراد
وا�شياء وادوات يف ال�سفينة ،مثل البلنج م�شتقة من كلمة بلنك الفار�سية
التي تعني حجرة ،ثم الدفرت وتعني �صحن االر�شادات املالحية ،والديدبان
وتعني الرقيب والطليعة ،واخلن تعني النقطة يف البو�صلة ثم الرهماين
وهو دفرت ار�شادات املالحة.
واطلق البحارة ال ُعمانيون ا�صطالح املعلم على امر املالحني يف قيادة
املراكب ال�شراعية �سواء على اخلطوط يف اعايل البحار او امل�سايرة للعبور،
ودرجته اعلى من درجة الربان ،وي�سمى املعلم احيانا باال�ستاذ او الرئي�س .
وكما �سبق القول ،فان معظم املعلمني يف البحر الهندي كانوا من
ال ُعمانيني او من عرب اخلليج او من الهرامزة والهنود وال�سوليان والزنوج،
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وكانت ال�سفن حتتاج الدارة معقدة ،فكان فيها النواخذة وعاملو املجداف
وامل�صلحون ،والنواخذة هم اما مالك ل�سلفن او وكالء لهم ،وعمل نواخذة
ُعمانيون على ظهر �سفن خمرت عباب بحر ال�صني والهند وال�سند واليمن
والقوم واحلب�شة وال��زجن واخلليج ،ومل يكن املالحون االوائ��ل ال ُعمانيون
يبتعدون كثريا عن ال�شواطئ للدرجة التي يغيب فيها عن ب�صرهم ثم
بد�أوا بعد ذلك ير�سمون طرقهم على هدي النجوم املعروفة ،وكان ال بد
لهم لقطع املحيط من معرفة كبرية بالفلك ،ونظر ًا لتطور علم الفلك
يف عهد املامون وما بعده تطور ًا �سريع ًا فقد ا�ستفاد ال ُعمانيون من ذلك
كله وا�ستفادوا -اي�ض ًا -من البو�صلة التي ق�سموها الى اخنان �أي منازل
�سميت با�سم مطلع ومغيب  15جنم ًا ثابت ًا مع ا�ضافة ال�شمال واجلنوب،
وقد اخذت ا�سماء كثرية عن الفار�سية ،كقطب اجلاه كاه �أي مو�ضع ثم
ا�ستخدم الرهامي خطوط عر�ض كل ميناء ور�أ�س �سجلت يف دفاتر االر�شاد
البحرية ،و�ضمت معلومات عن الرياح وال�سواحل وال�شعاب وكل ما يحتاجه
الربان.
ويذكر لنا التاريخ عددا من البحارة ال ُعمانيني الذين برعوا يف هذه
العلوم التي ذكرناها ،ويف قيادة ال�سفن لال�ساطيل البحرية املختلفة �سواء
يف الع�صور الو�سطى او احلديثة وقد �سبق احلديث عن ه�ؤالء البحارة وعن
ريادتهم للعامل يف هذا املجال.
ولقد تدرج مالحو املراكب ال ُعمانية يف وظائفها على امتداد �سنني
طويلة من اخلدمة عليه؛ ما اك�سب الواحد منهم خربة من خالل املران
واملواظبة يف معظم الوظائف واالعمال التي يقوم بها على ظهر ال�سفينة
من اب�سطها الى اكرثها تعقيد ًا الى ان ي�صل يف النهاية بع�ض ه�ؤالء البحارة
الى قيادة ال�سفينة كنواخذة.
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املوانئ العمانية:
ت�ضم �شبكة املوانئ الرئي�سة يف �سلطنة ُعمان العديد من املواين ذات
االهمية اال�سرتاتيجية على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ومنها:
• ميناء ال�سلطان قابو�س :مبحافظة م�سقط ،مت �إن�شا�ؤه يف العام
1974م ليكون امليناء الرئي�س لأن�شطة اال�سترياد والت�صدير ،و�شهد تطويرا
م�ستمرا على مدى �سنوات النه�ضة احلديثة.
ويحتوي امليناء حاليا على  13ر�صيف ًا .وقد قررت احلكومة يف متوز
(يوليو) من العام 2011م حتويل امليناء من ميناء جتاري �إلى ميناء �سياحي
بالكامل ،ونقل كافة �أن�شطة اال�سترياد والت�صدير التجارية (الب�ضائع
العامة واحلاويات) �إلى ميناء �صحار مبحافظة �شمال الباطنة.
وفاز امليناء بجائزة «�أف�ضل ميناء ا�ستجابة ملتطلبات ال�سياحة البحرية للعام
 ،»2012التي مت منحه �إياها من قبل جملة «كروز �إن�سايت» ال�سياحية العاملية.
• ميناء �صاللة :يقع مبحافظة ظفار ويتمتع ب�أهمية كبرية نظر ًا
لقربه من م�سار اخلطوط املالحية العاملية ،ما ميكن معه ا�ستغالل الفر�ص
التي يتيحها هذا املوقع اال�سرتاتيجي لتعزيز املكانة التجارية لل�سلطنة
ب�صفته �أحد املوانئ الرئي�سة لتبادل احلاويات يف املنطقة.
• ميناء �صحار :يقع مبحافظة �شمال الباطنة ،وقد حظي ب�أهمية
م�ضاعفة بعد ب��دء تنفيذ ق��رار احلكومة بنقل كافة �أن�شطة اال�سترياد
والت�صدير التجارية �إليه (من ميناء ال�سلطان قابو�س) لي�صبح ميناء
�صناعيا وجتاريا رئي�س ًا بال�سلطنة.
• ميناء الدقم :يقع مبحافظة الو�سطى ،ويع ّد �أح��دث املوانئ
الرئي�سة يف ال�سلطنة ،وقد دخل يف �شهر �آذار (مار�س) 2013م مرحلته
الأولى من عمليات مناولة الب�ضائع وال�سفن ،ويعد واحدا من امل�شروعات
الكربى التي ترفد االقت�صاد الوطني ،وتفتح املجال ال�ستقطاب اال�ستثمارات
ال�ضخمة �إلى ال�سلطنة مبا ي�سهم يف تنويع م�صادر الدخل ،وتت�ضمن �شبكة
املوانئ الرئي�سة يف ال�سلطنة – �أي�ضا -عدد ًا من املوانئ الأخرى.
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• م�صادر املبحث:ف�صل العمانيون �سادة البحار
	.1ال�ساملي ،حتفة الأعيان يف �سرية �أهل ُعمان ،القاهرة( ،د.ن)،
(د.ت).
� .2سرحان بن �سعيد الأزكوي العماين ،تاريخ ُعمان املقتب�س من كتاب
ك�شف الغمة اجلامع لأخبار الأمة ،حتقيق :عبداملجيد القبي�سي،
طبوعات وزارة الرتاث القومي والثقافةُ ،عمان.1980 ،
 .3حميد ب��ن حم�م��د ب��ن زري� ��ق ،ال�ف�ت��ح امل �ب�ين يف � �س�يرة ال���س��ادة
البو�سعيديني ،حتقيق :عبداملنعم عامر وحممد مر�سي( ،د.ن)،
(.) 1857
 .4عبداهلل بن �صالح الفار�سي ،البو�سعيديون حكام زجنبار ،ترجمة:
حممد �أم�ين عبداهلل ،وزارة ال�تراث القومي والثقافة� ،سلطنة
عمان ،ط( ،2د.ت).
	.5ال�سيدة �ساملة بنت �سعيد بن �سلطان ،مذكرات �أم�يرة عربية،
ترجمة :عبداملجيد القبي�سي� ،سلطنة عمان.1983 ،
� .6صالح حممد العابد ،دور القوا�سم يف اخلليج العربي ،بغداد،
(د.ن).1976 ،
 .7عمان وتاريخها البحري ،وزارة الإعالم والثقافة ،عمان( ،د.ت).
 .8عمان يف التاريخ ،وزارة الإعالم.2005 ،
 .9عمان  ،2013-2012وزارة الإعالم� ،سلطنة عمان.
 .10م�سرية اخلري ،وزارة الإعالم� ،سلطنة عمان.2010 ،
 .11علي حممد فريد مفتاح ،م��واينء ال�ساحل العماين ودوره��ا يف
ازده ��ار حركة التبادل التجاري العماين الهندي يف الع�صر
الإ�سالمي ( ،)1398-815بحث مقدم �إلى الندوة الدولية حول
عمان والهند �آفاق وح�ضارة ،مركز الدرا�سات العمانية ،جامعة
ال�سلطان قابو�س.2011/1-2/29 ،
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العماني
التراث ُ
امتلك ال�شعب العماين ،على امتداد حقب التاريخ ،تراثا غنيا وتقاليد
را�سخة ،توارثها العمانيون كابرا عن كابر وجيال عن جيل.
وقد �أ�سهم الرتاث العماين ب�شكل ملمو�س يف الرتاث العاملي ،كما عني
االن�سان العماين مبجاالت الرتاث والثقافة والفنون ب�شكل عميق.
وقد �أولت الدولة العمانية الرتاث �أهمية بالغة ،وعني جاللة ال�سلطان
قابو�س وحكومته عناية كبرية بالرتاث العماين ،كما ان النظام الأ�سا�س
للدولة ين�ص على ان ترعى الدولة ال�تراث الوطني وحتافظ عليه ،ومت
تخ�صي�ص العام 1994م عاما وطنيا للرتاث العماين ،وتعزز ذلك بان�شاء
الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية كرافد اخ��ر للحفاظ على احلرف
التقليدية.
ومتتلك ال�سلطنة العديد من املواقع االثرية ذات الأهمية الكبرية
لي�س فقط على ال�صعيد العماين ولكن على ال�صعيد العاملي اي�ضا ،وقد
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(�إن قوتنا ال تكمن يف
االزده��ار امل��ادي وح��ده ،بل �إن
قوتنا احلقيقية تكمن يف الرتاث
العماين العريق و�رشائع ومبادىء
ديننا الإ�سالمي احلنيف)

من خطاب ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد
مبنا�سبة العيد الوطني
العا�شر املجيد،
1980/11/18

سلطنة وسلطان

مت ت�سجيل العديد من املواقع االثرية العمانية �ضمن قائمة الرتاث العاملي
لأهميتها على امل�ستوى احل�ضاري للب�شرية.
وق��د ادرج��ت اليون�سكو نظام االف�لاج العمانية ال��ى قائمة ال�تراث
العاملي ب�صفته جزءا ا�صيال من ن�سيج حياة املجتمع العماين ،ومن اهم
املوروثات احل�ضارية العمانية التي تعرب عن قدرة االن�سان العماين على
مواجهة التحديات �سعيا لبناء احل�ضارة واث��راء ال�تراث االن�ساين فكرا
وعمال وابداعا ح�سبما ا�شار جاللة ال�سلطان املعظم يف كلمته التي وجهها
الى الدورة  23للم�ؤمتر العام لليون�سكو يف اكتوبر 2005م ،ومن العروف ان
ال�سلطنة ع�ضو يف جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو.
وعمان هي كنز للفنون التقليدية وال�شعبية ،ومن خالل الفنون املختلفة
يعرب االن�سان العماين عن ذاته وموروثاته و�أمناط حياة الآباء واالجداد.
والفنون ال�شعبية يف كل واليات ال�سلطنة تعرب عن خ�صو�صية املكان
والإن�سان ،كما �أنها تقوي روح اجلماعة والتما�سك الوجداين والفني ملجموع
ال�شعب العماين .واهم �شيء هو ان العمانيني ما زالوا متم�سكني مبمار�سة
هذه الفنون يف املنا�سبات املختلفة.
وتع ّد القالع واحل�صون واالبراج واال�سوار والبيوت وامل�ساجد االثرية،
التي تقف �شاخمة يف كل حمافظات ومناطق وواليات ال�سلطنة ،من ابرز
�شواهد التاريخ العماين فهي جت�سد جانبا من عظمة ال�شعب العماين
وا�سهامه الكبري يف احل�ضارة االن�سانية ،وذلك يف �ضوء �أهميتها التاريخية
والثقافية والهند�سية واملعمارية والدفاعية واحلياتية اي�ضا ،ومتثل براعة
فن وهـند�سة البناء العمانية وتـفاعلها التام مع احتياجات االن�سان العماين
االجتماعية والدفاعية وخربته بالفنون املعمارية منذ مراحل تاريخية
مبكرة ،وقد مت ادراج عدد من احل�صون والقالع العمانية �ضمن قائمة
ال�تراث العاملي مبنظمة اليون�سكو الهميتها وقيمتها االثرية والتاريخية
ومنها على �سبيل املثال قلعة بهالء وح�صن جربين.
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والى جانب اجراء العديد من الدرا�سات والبحوث التاريخية توثيقا
لهذه االثار العريقة ،فانه يتم كذلك ترميم القالع واحل�صون واالبراج
ب�أ�ساليب علمية ومب�شاركة كوادر عمانية مدربة جيدا ،وذلك حفاظا عليها
وت�سهيال لزيارتها واال�ستفادة منها .وذلك �ضمن خطة متـكاملة وعلى نحو
يعيد هذه الكنوز احل�ضارية �إلى حالتها التي كانت عليها وبا�ستخدام نف�س
الأدوات واملواد التي بنيت بها منذ مئـات ال�سنني ،وتدريب كوادر وطنية
متخ�ص�صة للقيام بذلك مب�ساعدة خربات من الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
ويف جم��ال التنقيبات الأث��ري��ة تتوا�صل الأع �م��ال الأث��ري��ة م��ن اجل
احل�صول على �صورة متكاملة للتطور احل�ضاري يف اجلزء ال�شرقي من
ال�سلطنة املتمثل يف منطقة جعالن خ�لال ال�ف�ترة املمتدة م��ن ع�صر
الهولو�سني «بداية الألف ال�سابعة قبل امليالد» وحتى جميء الإ�سالم ،وقد
مت الرتكيز على تطور التجارة البحرية يف فرتة الن�صف الثاين من الألف
الثالثة قبل امليالد يف ثالثة مواقع هي« :را�س احلد ورا�س اجلنز وال�سويح».

دار املخطوطات والوثائق
تع ّد دار املخطوطات والوثائق ب��وزارة ال�تراث والثقافة من �أ�شهر
املكتبات الثقافية التي ت�ضم يف جنباتها  4300خمطوط ووثيقة عمانية
ت�شكل ثروة فكرية وتاريخية فريدة بالن�سبة للإ�سهام العماين يف احل�ضارة
االن�سانية ،وبينما تقوم وزارة الرتاث والثقافة ب�صيانة هذه املخطوطات
والوثائق واحلفاظ عليها بطرق وا�ساليب علمية متطورة ،واعداد وا�صدار
فهار�س علمية م�صنفة ومبوبة لها بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س
ون�شرها على موقع وزارة الرتاث والثقافة على �شبكة املعلومات العاملية -
االنرتنت  -فانه يتم العمل على احل�صول على الوثائق العمانية املوجودة
يف اخلارج ،وقد مت احل�صول -م�ؤخرا -على عدد من الوثائق من رو�سيا
االحتادية ،ومت تطوير ا�ساليب العمل والعر�ض يف دار املخطوطات والوثائق
العمانية وت�شجيع املواطنني ممن لديهم وثائق او خمطوطات عمانية
لتقدميها الى الدار للحفاظ عليها ولتي�سري اال�ستفادة العلمية منها كذلك .
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ميثـل احلفاظ على ال�تراث العماين اال�صيل ركيزة ا�سا�س ًا للدولة
الع�صرية وملمح ًا من املالمح املميزة للمجتمع العماين على ان الرتاث
عن�صر ا�سا�س يف ت�شكيل الهوية الوطنية  .وي�شكل االهتمام العميق
واملتوا�صل باحلرف التقليدية امتدادا للعناية بالرتاث العماين بوجه عام،
ومن ثم اهـتمت احلكـومة بـتـ�شجـيـع القـائمني على هذه احلرف وتطوير
مهاراتهم يف ظـل احلفـاظ على طبيعة و�سمات تـلك احلرف التي متيزت
بها دائمـا.
ويف هـذا املجـال تـقـوم الـدولـة ب�شراء انـتـاجـهم احلريف وتـنظيم
املعار�ض داخـل وخـارج ال�سلطنـة البراز املوروث احل�ضاري العماين ،ومتثل
عملية ت�سجيل وتوثيق ال�صناعات احلرفية يف كل مناطق وواليات ال�سلطنة
خطوة �ضرورية للحفاظ على هذه ال�صناعات والعناية بالعاملني فيها،
فان ندوة «حماية ال�صناعات احلرفية» التي عقدت يف �شباط (فرباير)
2005م �شكلت ركيزة هامة لبلورة ا�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض باحلرف
التقليدية وبال�صناعات احلرفية ،خا�صة وانها ا�صبحت احد عنا�صر
اجلذب ال�سياحي عرب اال�سهام يف كثري من املعار�ض التي يتم تنظيمها
داخل ال�سلطنة وخارجها.
ومن املعروف انـه يوجد م�صنعان �أحدهما يف بهالء والآخر يف �سمائل
النتاج مواد احلرف التـقـليديـة التي يحـر�ص كثري من ال�سائحني واملواطنني
على اقتـنائها ،كمـا توجد مراكز للتدريب على هذه احلرف يف �صور وبهالء
و�سمائل حتظى باقبال متزايد من قبل ال�شباب خا�صة وانه مت تطويرها
بالتعاون مع منظمة اليون�سكو.

املتاحف

متثـل املتاحف العمانية مبقتـنياتها العديدة ،املتـنوعة والنادرة من
الآثار� ،صفحات رائعة من التاريخ العماين الذي يج�سد ح�ضارة ال�شعب
العماين ودوره الكبري يف احل�ضارة الإن�سانية عرب الع�صور.
وهناك اثنا ع�شر متحفا يف ال�سلطنة ،وهي  :متحف ار���ض اللبان
ومتحف اال�سلحة التقليدية ،املتحف العماين ،واملتحف الوطني ،ومتحف
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التاريخ الطبيعي ،ومتحف ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،ومتحف الطفل،
ومتحف قلعة �صحار ،ومتحف �صاللة ،واملتحف العماين الفرن�سي ،ومتحف
قلعة نخل ،ومتحف بيت الزبري.
�إن االهتمام بالرتاث والثقافة والعادات والتقاليد العمانية الأ�صيلة
�سمة مميزة مل�سرية النه�ضة العمانية منذ بزوغ �شم�سها ،وقد ادت النه�ضة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية الى �إيجاد نه�ضة ثقافية ،متثلت يف
�إحياء املوروث احل�ضاري العماين فكريا وثقافيا ومعماريا واحلفاظ عليه،
والتعبري عن اجلوانب الثقافية للنه�ضة العمانية احلديثة.
وقد اكد ال�سلطان قابو�س ان املجتمع العماين يعي�ش متغريات ع�صره
اال انه مل يفرط يف هويته وتراثه بل ا�ستطاع ان يجمع بني الطيب من تقاليده
والطيب من واقع حا�ضره ،فن�سيج البناء الع�صري يف عمان ترتابط فيه
التقاليد مع التحديث مبتانة ووفاق.
وقد �أكد ال�سلطان قابو�س يف كلمته ال�سامية التي وجهها الى الدورة 33
للم�ؤمتر العام ملنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو)
مبنا�سبة م��رور �ستني عاما على ان�شاء املنظمة والتي عقدت يف باري�س
يف “ 2005/10/3اننا نويل تراثنا الثقايف مبختلف ا�شكاله وم�ضامينه
املادية اهمية خا�صة و ُنعنى به عناية متميزة ملا له من اهمية ودور ملمو�س
يف النهو�ض باحلياة الفكرية والفنية واالبداع واالبتكار .ونبدي اعتزازنا
بوجود جمموعة من املواقع الثقافية والطبيعية العمانية على الئحة الرتاث
العاملي والتي متثل دليال وا�ضحا على م�ساهمة العمانيني عرب الع�صور
املختلفة يف بناء احل�ضارات وتوا�صلها وتفاعلها مع الثقافات االخرى”.
فبم�ساعدة الدولة وم�ؤ�س�ساتها يقوم املجتمع العماين مبمار�سة تراثه
و�إحيائه للحفاظ عليه؛ اذ تع ّد عمان من الدول �صانعة احل�ضارة الإن�سانية
بحكم وجودها ودورها احليوي منذ االف ال�سنني.
ومن �أمثلة فعاليات و�أن�شطة الرتاث العماين ،املو�سيقى التقليدية،
الأزياء الرتاثية ،واحلرف التقليدية.
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�إجنازات ثقافية
�شكلت مفردات الرتاث والثقافة والفنون �سمة مميزة وعالمة بارزة
مل�سرية النه�ضة العمانية املباركة وجاء االهتمام بها �إدراكا لقيمة الإ�سهام
العماين يف احل�ضارة الإن�سانية ولأهمية دور ال�تراث والقيم والتقاليد
العمانية الأ�صيلة يف احلفاظ على �أ�صالة ال�شخ�صية العمانية من ناحية
وكركيزة لبناء الدولة الع�صرية من ناحية ثانية .
وقد �أبرزت اخلطوات التي مت قطعها على �صعيد االهتمام بالثقافة
والفنون والعناية بالرتاث وما �صاحب ذلك من �إجن��ازات ثقافية وفنية
على امل�ستويات املحلية والعربية والدولية �إميان جاللته واهتمامه بالإن�سان
العماين وتقوية ملكاته االبداعية وتعميق وجدانه ليم�ضي يف طريق الرقي
الإن�ساين الى �آف��اق �أرح��ب وم�ستقبل �أ�سمى لتتوا�صل حلقات امل�ساهمة
العمانية عرب التاريخ يف �شتى جماالت الثقافة والفنون والآداب .
ويف هذا االطار جاء تد�شني جائزة ال�سلطان قابو�س للثقافة والفنون
والآداب يف � 10آذار (مار�س) 2012م والتي �أن�شئت باملر�سوم ال�سلطاين
ال�سامي رقم ( 2011/18م) لت�ؤكد اهتمام املقام ال�سامي جلاللة ال�سلطان
املعظم بالإجناز الفكري واملعريف وت�أكيدا من جاللته للدور التاريخي لعمان
يف تر�سيخ الوعي الثقايف ب�صفته احللقة الهامة يف �سلم الرقي احل�ضاري
للإن�سانية ودعما من جاللته للمثقفني والفنانني والأدب��اء املجيدين يف
ال�سلطنة .
وتعمل ال�سلطنة على تعزيز التوا�صل الثقايف مع ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة حيث اجلهات املعنية بالثقافة يف العديد من امللتقيات والربامج
والأن�شطة والفعاليات الثقافية الدولية ،باال�ضافة الى دورها يف اقامة هذه
الفعاليات على امل�ستوى املحلي.
ويف هذا ال�صدد تعمل كافة اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ذات
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ال�صلة باملجاالت الثقافية ك��وزارة ال�تراث والثقافة ومركز ال�سلطان
قابو�س العايل للثقافة والعلوم واملنتدى الأدبي والنادي الثقايف واجلمعيات
العمانية املعنية مبختلف املجاالت الثقافية من م�سرح و�سينما و�صحافة
وغريها ،على امل�شاركة يف الفعاليات والأن�شطة الثقافية التي تقام داخل
وخارج ال�سلطنة ،وتعزيز التوا�صل الدائم مع املثقفني والأدب��اء والكتاب
العمانيني والعمل على ت�شجيعهم من خالل طباعة و�إ�صدار نتاجهم الأدبي
بالإ�ضافة الى م�شاركتهم يف الفعاليات والأن�شطة الثقافية داخل ال�سلطنة
وخارجها .كما تعمل ال�سلطنة على تعزيز التوا�صل الثقايف مع ال��دول
ال�شقيقة وال�صديقة على امل�ستوى الإقليمي والعاملي.

اجلمعيات واملنتديات الثقافية
 املنتدى الأدبي والنادي الثقايف:ي�سهم النادي الثقايف يف تن�شيط احلركة الثقافية يف ال�سلطنة من
خالل الربامج التي يقدمها �سنويا ،والتي تت�ضمن ع��دد ًا من الفعاليات
الثقافية التي ت�شتمل على الندوات الأدبية والفكرية والأم�سيات ال�شعرية،
كما يحتفي النادي بالأعالم العمانيني من علماء وفقهاء بتقدمي درا�سات
وبحوث حول ارثهم الفكري والعلمي .كما قام النادي بتنظيم فعاليات
ثقافية متنوعة وعرو�ض فيلمية ق�صرية وت�سجيلية ،وحلقات عمل حول
الرتاث الثقايف غري املادي ،وغريها من الأن�شطة الثقافية املتنوعة.

 دار الأوبرا ال�سلطانية :تع ّد دار الأوب��را ال�سلطانية دليال على اجلهود التي يبذلها جاللة
ال�سلطان املعظم يف دعم التنمية الثقافية يف ال�سلطنة ،والتزام جاللته
باالنفتاح على العامل عرب بوابة الفنون ،وهي تكر�س جهودها لدعم احلوار
بني الثقافات عرب الفنون �سواء على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل.
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 مركز جامعة ال�سلطان قابو�س الثقايف :جاء ان�شاء مركز جامعة ال�سلطان قابو�س الثقايف بناء على الأوامر
ال�سامية خالل لقائه وحديثة مع طلبة جامعة ال�سلطان قابو�س يف الثاين
من مايو 2000م ،وقد تف�ضل جاللته بافتتاح املركز يف الثامن ع�شر من
دي�سمرب 2010م.
ويعد املركز معلما ثقافيا ويقوم بن�شر وتطوير الثقافة العلمية والبحثية
يف اجلامعة ب�شكل خا�ص ويف ال�سلطنة ب�شكل عام ،ويتكون املركز من مبنى
القاعة الرئي�سة ،التي تت�سع حلوايل خم�سة �آالف �شخ�ص ،ومبنى املكتبة
الرئي�سة ،ومبنى مركز الدرا�سات العمانية ،ومبنى قاعة اال�ستقبال ومدرج
الفهم والباحات املرافقة.

 مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم :ان���ش��ئ امل��رك��ز يف 2012/9/19م مب��وج��ب امل��ر� �س��وم ال�سلطاين
رق ��م(2012/52م) ويتبع دي��وان البالط ال�سلطاين وي�شرف املركزعلى
�ش�ؤون جوامع ال�سلطان قابو�س والأم��اك��ن الدينية ،واملعاهد واملدار�س
و�أم��وال الوقف التابعة للمركز ،وعلى مراكز وكرا�سي ال�سلطان قابو�س
الثقافية والعلمية خارج ال�سلطنة.
كما ي�شرف املركز على اجلمعيات الفنية مثل  :اجلمعية العمانية
للفنون الت�شكيلية وجمعية هواة العود وجمعية الت�صوير ال�ضوئي ،كما يدير
�ش�ؤون جائزة ال�سلطان قابو�س للثقافة والفنون والآداب ،هذا الى جانب
�إعداده للدرا�سات والبحوث العلمية ،وتنظيم امل�ؤمترات والندوات املتعلقة
بالثقافة والعلوم وتزويد املكتبات املحلية والإقليمية والدولية بها ،وترجمة
ون�شر نتاج الفكر العماين الى اللغات الأخرى الوا�سعة االنت�شار ،والعمل
على ر�صد ومتابعة �أهم الأعمال العاملية وترجمتها الى اللغة العربية.
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ويف اطار التعريف بال�سلطنة وح�ضارتها وابراز النتاج الثقايف واالدبي
والفكري فيها جاء تنظيم الأيام الثقافية العمانية بباري�س بالتعاون مع
منظمة الأم��م املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليوني�سكو) يف يناير
2012م ،للم�ساهمة يف مد ج�سور التعاون والتفاهم و�إعالء قيمة احلوار
وال�سالم واملعرفة بني احل�ضارات وال�شعوب املختلفة.
كما جاء تنظيم �أ�سبوع التقارب والوئام الإن�ساين يف فرباير 2012م
ملجموعة منتقاة من كبار املفكرين واملثقفني والباحثني والأكادمييني على
م�ستوى العامل ،للتحاور من اجل اخلروج بر�ؤى و�أفكار ومقرتحات تعزز
مبد�أ الوئام الإن�ساين.

 جممع عمان الثقايف:ميثل جممع عمان الثقايف �ساحة ثقافية لل�سلطنة مبا ي�ضمه من
عنا�صر �ستخدم املواطنني واملثقفني والباحثني من النواحي العلمية
والعملية .ويقام امل�شروع على م�ساحة �إجمالية تبلغ � 400ألف مرت مربع
مبنطقة مرتفعات املطار بالعا�صمة م�سقط ،وبتكلفة �إجمالية مبدئية تبلغ
 45مليون ريال عماين.
ويت�ألف جممع عمان الثقايف من مكونات معمارية متعددة ،ت�ضم
الهيئة الوطنية للمحفوظات والوثائق ،وامل�سرح لوطني ،ومكتبة وطنية
ومكتبة �أطفال ،ومبنى لل�سينما واملو�سيقى ومقاهي متعددة ،وحديقة عامة
�أمام مبنى املجمع باال�ضافة الى مبانٍ ادارية وخدماتية .ويقام امل�سرح
الوطني على م�ساحة تبلغ  9200مرت مربع و�سيت�سع لأك�ثر من 1000
�شخ�ص ،و�سيتم جتهيزه بكافة التقنيات احلديثة واخلا�صة بامل�سارح من
نظام �إ�ضاءة ونظام �صوت وغرفة للتحكم وغريها.
وت�ضم املكتبة الوطنية قاعات عر�ض للكتب وم�ساحات للقراءة
واملطالعة وم�ساحات �أخرى للدرا�سة وقاعات �أخرى للدوريات واملجموعات
اخلا�صة واخلرائط وال�صور ،وقاعة ال�صوتيات و�سيكون يف املكتبة ق�سم
خا�ص لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وق�سم لأدب الأطفال ،وتبلغ امل�ساحة
الإجمالية للمكتبة  9600مرت مربع.
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و�سيقام املنتدى الأدبي على م�ساحة  1200مرت مربع و�سيحوي على
قاعات للمحا�ضرات والندوات ،ومكتبة ،وقاعات قراءة ،وقاعات للحا�سب
الآيل� .أما معهد الفنون في�ضم قاعات لعر�ض الأعمال الفنية وال�صور
والفنون الت�شكيلية ،وقاعات للتدريب جميعها جمهزه بكافة التقنيات
الفنية و�إجراءات ال�سالمة

-

املعار�ض والأيام الثقافية:

يعد معر�ض م�سقط الدويل للكتاب من �أهم معار�ض الكتاب باملنطقة
وقد �شهدت الدورة الأخرية م�شاركة �أكرث من خم�سمائة دار ن�شر من 23
دولة و�ضمت ع�شرات الآالف من الإ�صدارات.
وعلى ال�صعيد الدويل ت�شارك ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتاث والثقافة
يف معار�ض الكتاب اخلارجية �سواء بالدول العربية �أو الأجنبية �إذ انها
ت�شارك �سنويا يف اكرث من  22معر�ضا للكتاب .وت�صنف ال�سلطنة �ضمن
�أكرث ال��دول العربية ح�ضورا وم�شاركة يف الفعاليات والربامج الثقافية
مبختلف دول العامل.

ال�شعر العماين املعا�صر
كان ال�شعراء يتبارون يف موا�سم خا�صة بعر�ض ق�صائدهم وخطبهم
امام انا�س اعرتفوا لهم بال�سبق والريادة يف هذا امل�ضمار عرفت ب�أ�سواق
العرب قبل اال�سالم �إذ كان ال�شاعر يع ّد املعرب عن �آالم جمتمعه و�آماله،
وتدوين �أحداثه.
ولل�شعر مكانة خا�صة ومميزة عند العمانيني مبا يتم ّيز به من حكم
رائعة او امثالٍ يحتذى بها يف تعبري �صادق عن احلياة كما يح�سها ال�شاعر
من خالل وجدانه وعمق اح�سا�سه و�صدق تعبريه.
وانطالقا من هذا املفهوم ولت�أكيد هذا التوجه يف احلفاظ على الرتاث
الفكري �صدرت توجيهات ال�سلطان قابو�س ب�إقامة مهرجان لل�شعر العماين
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لت�أكيد عدم االن�شغال يف هذا الع�صر وغريه من الع�صور عن االهتمام
ب�أهم مامييز العقل الرا�شد للأمة وانه (ال تدع هذه االمة ال�شعر حتى تدع
االبل احلنني) وتنطبق مقولة ال�شعر ديوان العرب على ال�شعب العماين
متاما �إذ ان لل�شعراء يف عمان �صوالت وجوالت ،و�شعر ًا جز ًال وعذب ًا.
ففي عمان كانت وما زالت تقام حلقات لل�شعر وال�شعراء يف املجال�س
ويف الربامج التلفزيونية واالذاع��ة ويف املنا�سبات الوطنية واالجتماعية
ف�ضال عن الن�شر يف ال�صحف واملجالت وو�سائل الإعالم الأخرى بالإ�ضافة
الى كتابته يف الدواوين.
و�إقامة مهرجان ال�شعر العماين يف كل دورات��ه خطوة موفقة لذلك
التالحم ال�شعري العماين ما�ضيا وحا�ضرا؛ �إذ عربت عن مدى مت�سك
العمانيني برتاثهم الفكري والثقايف يف كل زمان ومكان لهذه االمة جم�سدة
خ�صو�صية الإبداع لدى االدباء واملفكرين وال�شعراء  .يف عمان يتناولون يف
ا�شعارهم وق�صائدهم كافة مناحي احلياة ،ويتعاطون كافة �صنوف ال�شعر
:الف�صيح وال�شعبي والنبطي والق�صيد واملالحم.
ويتميز �شعراء عمان املعا�صرون مبقدرة على اجلمع بني القدمي
واجلديد ،وبني اال�صالة واملعا�صرة يف ا�شعارهم يف ال�شكل واملحتوى.

الر�سم والت�صوير
ي�سعى مر�سم ال�شباب واجلمعية العمانية للفنون الت�شكيلية  -كروافد
للفن والإب��داع العماين  -الى الأخذ بيد الفنان العماين وتوفري خمتلف
الت�سهيالت التي متكن الفنانني العمانيني من �صقل مهاراتهم ومتابعة
احلركة الفنية االقليمية والدولية وامل�شاركة يف العديد من الفعاليات داخل
ال�سلطنة وخارجها � .شارك الفنانون الت�شكيليون العمانيون يف العديد من
املعار�ض من خالل اعمالهم التي ابدعوا فيها .
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ويوجد يف ال�سلطنة فنانون ت�شكيليون ور�سامون وم�صورون مبدعون،
وي�ساعد جمال الطبيعة يف ال�سلطنة وتنوعها املبدعني يف الر�سم والت�صوير
يف انتاج لوحات يف غاية اجلمال والروعة� ،إذ متار�س تلك الفنون من خالل
املبادرات الفردية ومن خالل جمعيات نذكر منها اجلمعية العمانية للفنون
الت�شكيلية ،اجلمعية العمانية للفنون اجلميلة ،جماعة الفنون الت�شكيلية
بجامعة ال�سلطان قابو�س ،جماعة الت�صوير الفوتوغرايف بجامعة ال�سلطان
قابو�س ،ق�سم الت�صوير مب�ؤ�س�سة عمان لل�صحافة والن�شر واالعالن.

االحتفاالت العمانية
حتر�ص احلكومة وال�شعب العماين على �إقامة املنا�سبات الوطنية،
و�إحياء املنا�سبات والأعياد الدينية ،ومن هذه املنا�سبات  :العيد الوطني
املجيد ،ويوم النه�ضة املباركة ،وعيدا الفطر والأ�ضحى املباركان .
ويف يوم االحتفال يخرج ال�شعب العماين �شيبا و�شبابا ورجاال ون�ساء
فرحني وم�ستب�شرين يف حمبة ووئام ووحدة روحية خال�صة  .وتراهم يف
مالب�سهم العمانية التقليدية ورق�صاتهم ال�شعبية الفلكلورية التي تعرب عن
فرحتهم مبقدم العيد واملنا�سبة.
واجلدير بالذكر ان جاللة ال�سلطان املعظم يحر�ص دوما على ت�شريف
االحتفاالت العمانية وم�شاركة �شعبه الويف الفرحة وال�سرور.
ففي املنا�سبات الوطنية ي�شرف جاللته منا�سبة العيد الوطني
يف �ساحة االحتفاالت ويتم نقل االحتفال مبا�شرة عرب االذاعة والتلفزيون.
ويحر�ص جاللته على م�شاركة املواطنني يف خمتلف واليات ومناطق
ال�سلطنة اعيادهم الدينية �إذ يح�ضر جاللته �صلوات االعياد وم�شاركة
مواطنيه فرحتهم كل عام م�شرفا والية من واليات ال�سلطنة.
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القالع واحل�صون:
يف عمان ما يربو على الألف من القالع واحل�صون و�أبراج املراقبة،
التي ظلت �شاخمة حتر�س �سهول ووديان وجبال ال�سلطنة ،وكل منها ي�شهد
ما�ضي ًا يدعو للفخر ولكل منها ق�صته اخلا�صة التي يرويها.
�إن هذه املباين التاريخية ال�ضخمة بجانب توفريها للحماية لعبت دورا
حيويا يف التعريف بتاريخ عمان كونها تقف كنقاط التقاء للتفاعل ال�سيا�سي
واالجتماعي والديني ،وكمراكز للعلم والإدارة والأن�شطة االجتماعية،
وغالبا ما تكون متكاملة مع �أ�سواق ت�ضج باحليوية واحلركة وم�ساجد
و�أحياء حرفية و�سكنية جذابة التي توفر للزائر اليوم فر�صة فريدة لتجربة
ومعاي�شة التاريخ.
ومن تلك القالع  :قلعة اجلاليل وقلعة املرياين ،وقلعة مطرح ،ح�صن
قريات ،ح�صن طاقة ،ح�صن مرباط ،ح�صن �سدح ،ح�صن خ�صب ،ح�صن
البالد ،ح�صن اخلندق ،ح�صن احللة ،قلعة نزوى (تعرف بـ ال�شهباء ،قلعة
بهال ،ح�صن جربين ،ح�صن بيت الرديدة ،قلعة الفيقني ،ح�صن �سمائل،
قلعة الر�ستاق ،ح�صن احلزم ،قلعة نخل ،ح�صن بركاء ،ح�صن ال�سويق،
ح�صن العوابي ،ح�صن لوى ،ح�صن �صحم ،ح�صن بيت الفليج ،ح�صن
�صحار ،ح�صن اخل��اب��ورة ،ح�صن الرثمد ،قلعة ف��زح ،ح�صن �شنا�ص،
ح�صن عربي ،ح�صن جبل ال�شح�شاح ،ح�صن الدريز ،ح�صن الغبي ،قلعة
ال�سليف ،ح�صن اال�سود – مقنيات ،ح�صن ينقل ،ح�صن املعمور ،وغريها.

املعامل الأثرية
تزخر ال�سلطنة بالعديد من املعامل الأثرية التي تروي ق�صة ح�ضارات
�ضربت بجذورها يف عمق الن�ش�أة الأول��ى للإن�سان .وت�شري املكت�شفات
الأثرية التي تعود الى الألف اخلام�سة قبل امليالد واملوجودة يف مناطق
متعددة يف ال�سلطنة وغريها من املواقع التي مت التنقيب فيها على فرتات
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خمتلفة ،وت�شري كلها الى الع�صور واحلقب الزمنية املختلفة التي مرت بها
عمان على مدى التاريخ و�إبداع الإن�سان العماين و�إ�سهاماته وتوا�صله مع
احل�ضارات الإن�سانية �آنذاك.
وقد بد�أت امل�سوحات الأثرية الأولى يف ال�سلطنة مع بداية اخلم�سينيات،
�إذ قامت البعثات العلمية بالتنقيب يف مواقع متعددة بحث ًا عن �شواهد من
الألف الثالثة قبل امليالد ،لتدخل البالد بذلك مرحلة التاريخ املبني على
املكت�شفات الأثرية واحلقائق العلمية بعد �أن �أرخ لها يف كتب الرحالة �أمثال
ابن بطوطة وبرترام توما�س وماركو بولو وغريهم .وبلغت االكت�شافات
الأثرية ذروتها بعد �إن�شاء وزارة الرتاث القومي والثقافة يف العام 1976م،
�إذ نظمت عمليات البحث والتنقيب والدرا�سة بتن�سيق مع اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية املتخ�ص�صة يف العديد من دول العامل ،ومن ابرزها
مكت�شفات ر�أ�س اجلنز ،وموقع مدينة البليد ،وموقع �ش�صر /وبار الأثري،
وخ��ور روري يف مدينة �سمهرم ،وموقع عني حمران ،ومنطقة هانون �أو
حانون ،ووادي دوكة ،ودحقة النبي �صالح ،وقرب النبي عمران ،و�ضريح
النبي �أيوب ،و�ضريح النبي هود عامر ،وموقع ال�سويح ،وموقع ر�أ�س اخلبه،
وموقع ر�أ�س احلد ،وموقع وادي �شاب يف والية �صور ،وغريها.

امل�ساجد الرتاثية
منذ �أن اعتنق �أهل عمان الإ�سالم طواعية يف العام ال�ساد�س الهجري
�شيد ال�صحابي اجلليل م��ازن اب��ن غ�ضوبة ال�سعدي العماين  -وال��ذي
كان ي�سكن مدينة �سمائل � -أول م�سجد يف عمان ،وي�سمى حاليا مب�سجد
“امل�ضمار” ،وكان هذا امل�سجد نقطة البداية النت�شار امل�ساجد وعمارتها
يف هذا البلد امل�سلم ..وتعاقبت الأيام وال�سنوات وامل�ساجد تزداد انت�شارا
وتطورا يف �أحجامها وحمتوياتها.
وكانت امل�ساجد يف عمان تتميز يف ال�سابق بعدم وجود منارات عالية،
بل يوجد امتداد ل�سقف امل�سجد على �إحدى الزوايا وهو �إ�شارة للم�سجد كما
توجد فتحة يف ال�سقف للرقي ل�سطح امل�سجد مت�صلة بالداخل ب�سلم يو�صل
�إليها.
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هناك – �أي�ضا � -أم��اك��ن خا�صة لتربيد امل��اء امل��وج��ود يف الأواين
الفخارية� -إ�ضافة �إلى �آبار (الطويان) املاء لل�شرب والو�ضوء.
ومن النماذج التي تدل على عراقة هذا البلد وازدهار الفن املعماري
م�سجد امل�ضمار ،م�سجد ال�شواذنة ،م�سجد العايل ،م�سجد املزارعة ،جامع
نخل ،م�سجد ال�شيخ �شبيب ،م�سجد العقر ،م�سجد ق�صر ،م�سجد العقبة،
م�سجد اجلامع ،م�سجد احلليلة ،م�سجد �أبو بقرة ،م�سجد الرديدة ،م�سجد
ح�صن ع�بري ،م�سجد ح�صن ينقل ،م�سجد البيا�ضة بقلعة الر�ستاق،
م�سجد ح�صن جربين.

املخطوطات والوثائق
تويل حكومة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد اهتمام ًا كبريا للمخطوطات
والوثائق كونها �شواهد وكنوز ًا للإبداع الفكري على مر الزمن� ،إذ تهتم
وزارة الرتاث والثقافة بجمع املخطوطات والوثائق ون�سخ و�صيانة هذه
املخطوطات والوثائق واحلفاظ عليها بطرق وا�ساليب علمية متطورة،
خ�صو�صا تلك التي لها �صلة بالتاريخ العماين �سواء من داخل ال�سلطنة
�أوخارجها ،وقد متكنت الوزارة خالل الفرتة املا�ضية من جمع العديد من
املخطوطات وكانت اقدمهن خمطوطة يف احلديث ال�شريف تعود �إلى �سنة
 617هـ .
وحر�صت وزارة الرتاث والثقافة على �أحياء الرتاث الفكري العماين
بطباعة املخطوطات با�سلوب علمي ودقيق يف �شتى فنون العلم واملعرفه
والعمل ج��ا ٍر وم�ستمر ال��ص��دار كل ما هو جديد ومفيد وحتقيق ون�شر
املخطوطات التي مل تن�شر يف ال�سابق.
وحتظى املخطوطات التي تقتنيها الوزارة بعناية واهتمام امل�س�ؤولني
الذين ر�أوا �ضرورة ت�صنيف وفهر�سة ه��ذه املخطوطات� ،إذ مت اع��داد
فهار�س علمية �شاملة لهذه املجموعة الهامة من املخطوطات ،باال�ضافة
�إلى توثيق جمموعة املخطوطات ،وحتديد هوية كل خمطوط منها بالتحقق
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من حمتواه ون�سبته مل�ؤلفه وذلك لتعريف العلماء والباحثني يف �شتى �أنحاء
العامل بهذا الرتاث الفكري العماين الأ�صيل ،وما قدمه �أبناء هذا الوطن
للإن�سانية من جهود علمية و�أدبية ودينية وتاريخية وجغرافية ...وغريها .
وتتويج ًا لهذا العمل فقد كان هناك تعاون فعال بني دائرة املخطوطات
بوزارة الرتاث والثقافة وجامعة ال�سلطان قابو�س لإ�صدار تلك الفهار�س،
وقد كان ثمرة هذا التعاون البناء �إجناز ثالثة �أج��زاء من هذه الفهار�س
والتي تعنى باملخطوطات التي كان للعلماء العمانيني �إ�سهام كبري يف �إثرائها.
ويحتوي ق�سم الوثائق الآالف من الوثائق املحلية يف موا�ضيع خمتلفة،
فمنها الوثائق ال�سلطانية والدينية واالدبية وال�سيا�سية والقانونية والإدارية
والع�سكرية واالجتماعية وال�شخ�صية .
وهناك وثائق خارجية من خمتلف البلدان التي كانت على �صلة تاريخية
ب ُعمان وهي كثرية ,فالوثائق الزجنــبارية تقارب ت�سعة �آالف  9000وثيقة .
ومائتان وثــالث وثمانون وثيقــة  283من دولة الإمــارات ،ومائتان و�أربعة
وثالثون  234جمــلد ًا يحوي وثائق من فرن�سـا ,وهي عـبارة عن مو�سوعة
وثائق فرن�سية من الفرتة ما بني 1944 -1832م  ,وكذلك خم�سة ع�شر
 15جملدا حتــوي وثائــق من بلجيكا بالإ�ضافة �إلى وثــائق من البــرتغال
وهى مرتجمة �إلى اللغة العربية ,ووثائق من بلدان �أخرى باال�ضافة الى
خرائط تقدر ب�إحدى وخم�سني  51خريطة و�أ�شرطة ميكروفيلم التي حتوي
وثائق خمتلفة ,وتقدر بخم�سمائة وثمانية � 508شريط و�شريحة ()slides
حتوي �صور وثائق وتقدر بخم�س وخم�سني � 55شريحة وا�شرطة الفيديو عن
املنا�سبات الوطــنية واملعار�ض والأفــالم الوثائقية ذات ال�صلة بالرتاث
تقدر مبائة و�ستة وع�شرين � 126شريط ًا وا�شرطة �سمعية ( كا�سيت)
وعددها اثنان وخم�سون � 52شريط ًا ،و�ألبومات �صور قدمية وحديثة،
و�ألبومات طوابع بريدية ودوريات من جميع الوزارات والهيئات احلكومية
بال�سلطنة ،ومن دول اخلليج العربي وغريها من الدول العربية ور�سائل
ماج�ستري ودكتوراه لطلبة عمانيني.
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الفنون التقليدية
املو�سيقى التقليدية وت�شمل �أمناط ًا متعددة من املو�سيقى والغناء
والرتاث القدمي ،حمليا ي�سمى ذلك النوع من الرتاث بالفنون ومفردها
فن .و�سلطنة عمان غنية مبو�سيقاها وفنونها املو�سيقية وذلك يعرب عن
عراقة ح�ضارتها وتفاعل �شعبها مع بع�ضه البع�ض وتفاعله مع حميطه
اخلارجي العربي والأفريقي والعاملي.
وقد متثل اهتمام جاللته وحكومته الر�شيدة باملو�سيقى التقليدية
العمانية يف اجلمع والتوثيق والدرا�سة و�إقامة الندوات واحلفالت وت�شجيع
ودعم الفرق املو�سيقية املختلفة.
ومن منطلق �أهمية الفنون ال�شعبية و�ضرورة توثيق هذا الإرث القيم
وحفظه من ال��زوال ،عملت وزارة ال�تراث والثقافة على توثيق وطباعة
هذا املوروث الثقايف العماين ون�شرة ،على ان ذلك ي�سهم يف نقل املعارف
والثقافات العمانية الأ�صيلة من جيل �إل��ى جيل ،ومن اجل ذلك قامت
الوزارة من خالل برنامج �إعادة ت�سجيل الفنون العمانية وب�شكل يتنا�سب
وروح الع�صر الذي نعي�شه ،كما متت املبا�شرة يف م�شروع لتوثيق الفنون
املو�سيقية من خالل الرجوع الى م�صادرها الأ�صلية ،و�إع��ادة ت�سجيلها
ب�شكل وا�ضح ،وتدوين �إيقاعاتها وتيمها اللحنية ،بالإ�ضافة الى عرو�ضها
املو�سيقية وال�شعرية ،وي�شمل هذا امل�شروع جميع حمافظات ال�سلطنة
بغر�ض ا�صدار مو�سوعة مو�سيقية ملختلف الفنون العمانية ت�ضم اللحن
والكلمة والإيقاع ،وتكون مرجع ًا علمي ًا متاح ًا للباحثني م�سقبال.
كما كان لوزارة االعالم من خالل مركز عمان للمو�سيقى التقليدية
الذي ان�شئ العام  1984دور بارز يف احلفاظ على الفنون ال�شعبية واملو�سيقى
التقليدية العمانية ,فقد جنح املركز يف جمع وت�سجيل وتوثيق وت�صنيف
خمتلف امناط املو�سيقى التقليدية العمانية وفنون الأداء احلركي من غناء
وفولكلور وغريه ب�صفته موروثا ثقافيا يعرب عن ا�صالة ال�شعب العماين
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على مر الع�صور من ناحية ،وارتباطه بالهوية العمانية من ناحية �أخرى,
وقد احتوى ار�شيف املركز على قاعدة بيانات متكاملة ,الى جانب نظام
مكون من ال�صور ال�ضوئية وال�شرائح امللونة والأ�شرطة ال�سمعية والب�صرية
ب�أنواعها املختلفة .
وكان للمركز عدة �إ�صدارات �ضمن �سل�سلته العلمية �شملت مطبوعات
وب�ح��وث� ًا و�أق��را� �ص � ًا مدجمة وا��ش��رط��ة �سمعية ح��ول ج��وان��ب ع��دي��دة من
املو�سيقى التقليدية العمانية وامناطها و�آالت�ه��ا ,وقد مت �إ�صدار كتابني
�أحدهما بالعربية وهو “املو�سيقى العمانية التقليدية وعلم املو�سيقى” يف
جزئني ومعه �شريط فيديو� .أما الكتاب الثاين فانه �صدر باللغات العربية
والإجنليزية والأملانية بعنوان “دور املر�أة يف احلياة املو�سيقية العمانية”
مع �شريط فيديو.
وتعد ال�سلطنة �أول دولة عربية تن�ضم �إلى اجلمعية الدولية للأر�شيف
ال�صوتي وامل��رئ��ي ،وذل��ك منذ العام 1989م وهي تعد خطوة يف �سبيل
الت�أ�سي�س والتوثيق العلمي للمو�سيقى التقليدية ،وحر�صا على اال�ستفادة
من اخلرباء يف جمال الأر�شفة ال�صوتية واملرئية على امل�ستوى الدويل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن منظمة اليون�سكو �أ�صدرت �ضمن �سل�سلة �إ�صداراتها
ال�سمعية �شريط فيديو وا�سطوانة �سي دي يت�ضمنان ت�سجيالت لفنون عمان
املو�سيقية ،كما يتم تدري�س املو�سيقى العمانية التقليدية يف ف�صول درا�سية
يف كل من جامعة ميونخ الأملانية وجامعة بازل ال�سوي�سرية.

الأزياء ال�شعبية
تتميز �سلطنة عمان بتنوع الأزي��اء الرتاثية وثرائها وجمال �ألوانها
و�أ�شكالها ،وهي متثل عراقة املجتمع و�أ�صالته وح�ضارته وامناط حياته.
ويحافظ الإن�سان العماين الرجل وامل��ر�أة والطفل على ارت��داء تلك
املالب�س ويفتخر بها ،وهذا ما يلحظه الزائر لل�سلطنة من مظاهر املحافظة
واالعتزاز بالرتاث ال ُعماين التي تتمثل يف الأزياء العمانية وما تت�سم به من
الأناقة والب�ساطة يف �آن واحد.
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 الأزياء الرجالية:تت�صف هذه الأزي��اء بالب�ساطة والتكيف مع البيئة املحيطة ،وهي
عبارة عن ثوب طويل (د�شدا�شة) ذات عنق م�ستدير يحيط بها �شريط
رفيع قد يختلف لونه عن لون الد�شدا�شة ،وتتدلى على ال�صدر (الفراخة �أو
الكركو�شة) التي عادة ما ت�ض ّمخ بالعطور والبخور ،وتطرز �أطراف وعرى
الد�شدا�شة ب�شريط من نف�س اللون.
وينح�صر االختالف يف الد�شدا�شة بني مناطق ال�سلطنة غالب ًا يف
�شكل التطريز ،كالد�شدا�شة ال�صورية مث ًال تطرز يف اجلزء العلوي من
الأم��ام واخللف ،وتختلف درجة التطريز ح�سب الفئة الن�سبية؛ �إذ تزيد
كثافة التطريز يف د�شدا�شة الأطفال.
�أما لبا�س الر�أ�س فهو العمامة ذات الألوان املتعددة ،والكمة وهي طاقية
مطرزة باليد ب�أ�شكال وزخارف جميلة ،ويتزين الرجال باخلنجر العماين
املطرز وامل�صنوع من الف�ضة اخلال�صة ،و�أحيان ًا يلف ال�شال حول الو�سط
فوق حزام اخلنجر وهو من نف�س نوع ولون العمامة ،ويكتمل الزي بلب�س
الب�شت فوق الد�شدا�شة وهو عباءة رجالية مطرزة الأكمام والأطراف.
ويعد اخلنجر �إحدى �سمات ال�شخ�صية العمانية ،وقد متيز الرجل
العماين بهذا املظهر الذي يع ّد من �أهم مفردات الأناقة الذكورية ،وهو
ي�صنع من الف�ضة اخلال�صة التي كانت ت�ستخل�ص من �صهر النقود الف�ضية
املتداولة قدمي ًا بعد ف�صل احلديد عنها ،وهي عملية دقيقة قد ت�ستغرق
�أكرث من �شهر ،غري �أن الوقت الأكرب كانت ت�ستغرقه عملية النق�ش على
�صفائح الف�ضة.
وهناك طريقتان لنق�ش اخلنجر هما؛ النق�ش بالقلع :وي�ستخدم
م�سمار دقيق لنق�ش ال�صفيحة الف�ضية؛ �إذ يتطلب �صرب ًا ومهارة لتظهر
النقو�ش كعمل فني متقن.
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نق�ش التكا�سري :وهو الطريقة الثانية وفيها ي�ستخدم ال�صائغ خيوط
الف�ضة يف تزيني اخلنجر وهذه من الأمور امل�ستحدثة يف �صياغة اخلنجر.
وتتعدد �أنواع اخلناجر ،فهناك النزواين الذي يتميز بكرب احلجــم
مقارنـــــة بال�صوري الذي تغرز يف قرنه م�سامري �صغرية على �شكل جنمة
�أو متوازي �أ�ضالع ،وهناك – �أي�ض ًا  -اخلنجر ال�سعيدي الذي ين�سب الى
العائلة املالكة ،واخلنجر ال�صحاري وغريها ،واالختالف ي�أتي من حجم
و�شكل اخلنجر ونوع املعدن الذي ي�صنع منه �أو يطلى به.
واخلناجر على اختالف �أنواعها حتمل �سمات م�شرتكة وتتكون من
الأجزاء الآتية:
القرن (املقب�ض) :ويختلف من منطقة الى �أخ��رى واغلى املقاب�ض
ثمن ًا تلك امل�صنوعة من قرن الزراف �أو اخلرتيت� ،أما ال�صندل والرخام
فهي من اخلامات البديلة ل�صناعة املقب�ض.
الن�صلة (�شفرة اخلنجر) :وتختلف من ناحية القوة واجلودة وتعد من
حمددات قيمة و�أهمية اخلنجر.
ال�صدر (�أعلى الغمد) :وهذا اجلزء عادة ما يكون مزخرف ًا بنقو�ش
ف�ضية دقيقة.
القطاعة (الغمد) :وهو اجلزء الأك�ثر جاذبية يف اخلنجر ،ويكون
مطعم ًا بخيوط ف�ضية.
وتكمن قيمة اخلنجر يف القرن والن�صلة ،فالقطاعة وال�صدر ،ومن ثم
الطوق (�أ�سفل املقب�ض ).

 الأزياء الن�سائية:تتعدد �أنواع الأزياء الن�سائية بح�سب املناطق العمانية� ،إال �أنها �إجما ًال
تتكون من ثالث قطع �أ�سا�س:
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 حجاب الر�أ�س (حلاف  -وقايه  -لي�سو  -فتقه) ،وتتفنن الن�ساء يفتزيينه بالنقو�ش عن طريق (الرتتر واخلرز امللون) ،وقد ي�ضاف �إليه عند
الأطراف ما يعرف (باحل�ضية �أو ال�شال�شل) وهي عبارة عن خيوط ملونة
بثالثة �أو �أربعة �ألوان.
 القطعة الثانية :الثوب �أو الد�شدا�شة �أو الكندورة ،وتتكون من(الردون ،وهي الأكمام املطرزة يدوي ًا بال�سيم والغويل)� ،إ�ضافة الى اخلرز
والرتتر بت�شكيالت خمتلفة� ،أما ال�شق الذي يتو�سط ال�صدر فت�ستخدم يف
تطريزه (ال�سفة وال�سنجاف) وهي �أنواع من النقو�ش اجلاهزة ،وعادة ما
تكون باللون الأحمر والبنف�سجي� .أ ّما الثوب الظفاري فيعرف (ب�أبو ذيل)
فهو طويل جد ًا من اخللف لدرجة �أنه يحمل �أو يجر على الأر���ض خلف
املر�أة ،وعادة يطرز بتطريزات المعة.
 والقطعة الثالثة :ال�سروال ،وهو يكون وا�سع ًا من �أعلى و�ضيق ًا منالقدمني مع تنوع يف النق�ش والتطريز بح�سب املناطق.

 احللي /املجوهرات الن�سائية:عرفت ال�صناعات املعدنية منذ �آالف الأعوام ،وذلك تلبية الحتياجات
الإن�سان ورغبته يف الزينة والأناقة؛ �إذ ت�شري امل�صادر التاريخية �إلى �أن
ال�صناعات املعدنية النفي�سة ظهرت منذ الألف الرابعة قبل امليالد يف �آ�سيا
ال�صغرى كما �أن اللوحات ال�سومرية و البابلية ت�شري �إلى �صفقات النحا�س
التجارية التي كانت تتم ما بني بالد الرافدين و البالد التي كانت تعرف
با�سم جمان قدميا و عمان حاليا ،وذل��ك ب�صفتها من الأقطار الهامة
لت�صدير هذه املادة .
وقد عرف الإن�سان العماين �أرقى احل�ضارات القدمية وتعامل معها
وذلك من خالل موقع عمان املميز الذي يتو�سط ح�ضارات ال�شرق القدمية.
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وكان للعماين دور رئي�س نحو االكت�شاف والإبداع؛ �إذ جادت �سواعد
القدماء بالعديد من احل��رف التقليدية التي ما زال��ت ماثلة يف عقول
ووجدان الأحفاد ،م�ستخدمني ما توافر لديهم من خريات عمان الوفرية
والتي كانت بال �شك م�صدر عون ل�سعادته يف هذا اجلزء الغايل من �أر�ض
اجلزيرة العربية.
كانت الن�ساء العمانيات -لعدة �أجيال -يزين �أنف�سهن باملجوهرات
الف�ضية املحلية املتقنة .وقد كان ملهارة �صائغ الف�ضة العماين دور كبري
يف عمل الت�صميمات الرائعة ابتداء من الأ�شكال الب�سيطة �إل��ى تزيني
املجوهرات .
وت�شتمل التقنية الرئي�سة لتزيني الف�ضة العمانية على الرت�صيع
بالنقو�ش ال�ب��ارزة مع ا�ستعمال بع�ض الأح�ج��ار الكرمية يف املجوهرات
الف�ضية العمانية .
وت�شتمل امل�ج��وه��رات العمانية القدمية على :اخل��وامت والأق ��راط
و�أقراط الأنف وقطع لزينة الر�أ�س والأ�ساور واخلالخل والقالئد وال�سال�سل
والتمائم واملكاحل.

• الأقراط:
من امل�ألوف �أن تلب�س الفتاة عددا من الأقراط يف �آن واحد من خالل
ثقوب مرتا�صة يف الأذن� ،إال �أن بع�ضهن ي�ضعنها يف مقدمة الر�أ�س .
ومن �أنواع الأقراط الغريبة ال�شكل تلك الأقراط الكبرية التي تكون
جموفة عادة،وحتيط بها نقو�ش جميلة لتنتهي داخل مثلث من اخلرز على
�شكل هرم مقلوب،ومثبتة يف م�ساحة ت�سمح بتعليقها يف الأذن ،وان كانت يف
معظم الأحوال تتدلى من خالل �سال�سل خا�صة بها .
�أك�ثر �أن ��واع الأق ��راط التي تزين بها �آذان الن�ساء العمانيات يف
املحافظات ال�شمالية من عمان هو النوع املدور امل�سمى (ال�شغاب) ويكون
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�أحد �أجزاء هذه احللية �أمل�س بينما �أجزا�ؤه الأخرى م�ضلعة وي�ضم القرط
عادة قالدة �أو قالدتني تتدليان منه،ويتم ت�صميم هذه القالدة يف عمان
على �شكل ورقة التوت.

• القالئد وال�سال�سل:
تنت�شر املر�صعات الف�ضية وب�شكل وا�سع كجزء من ال��زي العماين
الن�سائي ،بع�ضها عليه نقو�ش ومزخرف زخرفة كثيفة بر�سوم �أوراق ال�شجر
والأزهار.
ومن �أنواع احللي املنت�شر ا�ستعمالها يف حمافظة الداخلية من عمان
قالئد اخل��رز والتي يطلق عليها ا�سم املنثورة ،ويعد ا�ستعمال اخلرز
امل�صنوع من الف�ضة عادة قدمية ترجع �إلى خم�سة �آالف عام وهناك مناذج
�أخرى من هذه القالئد  .منها النوع املفلطح العري�ض الذي يلب�س حول
العنق ويغلق مب�شبك� ،أو �ضمن �سل�سلة تتدلى من خلف العنق  .وهذا النوع
ي�ضم – �أحيانا  -عددا من احللقان املتدلية  .كما توجد يف عمان �أنواع
�أخرى من قالئد تعد �أكرث تطورا وتعقيدا ،تعلوها نقو�ش ور�سوم ذهبية
بارزة  .وترمز بع�ض هذه النقو�ش لأ�شخا�ص معينني ؛ ما يوحي ب�أن الذهب
امل�ستعمل منقول من عمالت نقدية وقد ي�ضاف الى الزخرفة بع�ض خرز
املرجان ؛ وهناك نوع �آخر من القالئد تعلوه نقو�ش كثيفة مو�صول ب�سال�سل.

• التعاويذ �أو التمائم:
ت�ستعمل يف عمان �أنواع كثرية من العقود التي حتمل ا�سم التمائم،وهي
حلي ف�ضية مربعة ال�شكل �أو �سدا�سية تعلوها نقو�ش وزخ��ارف يف �أغلب
الأحيان ،ويتو�سطها عادة حجر.
وقد يحمل غالف التميمة �آية من القر�آن الكرمي .كما يتم تثبيت
ال�سل�سلة بعلب ف�ضية �صغرية �أو بتعاويذ .وميكن �أن تكون هذه القالدة قابلة
للفتح ،باال�ضافة �إلى �أنها حتمل �سدادات ف�ضية منقو�شة� ،أو قرن حيوانات،
او عظام ًا مثبتة على قطع من الف�ضة� ،أو فكوك حيوانات كالأ�سد.
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ويعتقد النا�س �أن مثل هذه القطع تقي النا�س من احل�سد �أو العني
ال�شريرة .ومع �أن التميمة �أو احلرز يلب�س عادة حول العنق اال �أنه يف بع�ض
الأحيان ي�ستعمل كحلية تلب�س يف مقدمة الر�أ�س  .وتخت�ص املنطقة ال�شرقية
من عمان بالأحراز الف�ضية ،بينما ت�ستعمل حمافظة ظفار وحمافظة جنوب
و�شمال الباطنة الأحراز الذهبية .

• الأ�ساور:
وغالبية الأ�ساور العمانية مطعمة بالأحجار الكرمية والف�صو�ص .ولعل
الذي مييز الأ�ساور امل�صنوعة يف عمان عن مثيالتها يف البلدان الأخرى هو
الزخارف البارزة ومبختلف �أ�شكالها و�أنواعها ،وهذه النقو�ش تت�ألف من
خطوط بارزة �أو حبيبات فاخرة تف�صل بني كل منها �أربع كرات �أو ثالث
بارزة طبقا ملا ي�سمح به عر�ض ال�سوار.
وهناك �أنواع من الأ�ساور ال تزال م�ستعملة بني �أهل عمان تتكون من �أ�سالك
من الف�ضة وتتم طريقة �صنعها بحياكتها على غ��رار الطريقة التي حتاك بها
اجلوارب ،وهي من �أحجام خمتلفة وميكن ا�ستعمالها ك�أقراط �أي�ضا.

• اخلوامت:
تلب�س اخلوامت يف كل �أ�صابع اليد و�أ�صابع القدم على ال�سواء .وخوامت
القدم رقيقة ومنقو�شة بب�ساطة .اال �أن هناك خوامت منقو�شة وفقا لكل ا�صبع
تلب�س فيه ،وتتكون عادة من خامتني ،واحد منها يف كل كف ،فاخلوامت التي
ت�سمى ال�شواهد تخت�ص بالإ�صبع الأولى ،وحتتوي على زخارف ونقو�ش يف
الواجهة ت�ستدق عند الأطراف � .أما خامت الإ�صبع الثانية في�سمى اخلامت
بو ف�صو�ص ويتكون عادة من قطعة م�ستديرة منقو�شة� .أما خامت الإ�صبع
الثالثة في�سمى خامت �أبو�ست املربع،وعليه زخارف مربعة ال�شكل .
�أما خامت الأ�صبع الرابعة في�سمى حي�سة ،وقد يزين بف�ص �أو حجر ملون �أو
زجاج ،و�شكله ي�شبه �شكل ورقة التوت امل�صنوعة من اخلرز الف�ضي� ،أما خوامت
�أ�صبع االبهام فهي من الف�ضة وتكون �أحيانا حمالة بحجر �صغري يف و�سطها .
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ومع �أن �أكرث اخلوامت ت�صنع ل ٍ
أهداف تت�صل بالفن والزخرفة و�أعمال
النق�ش،غري �أن اخلوامت املر�صعة بالقرون والعظام كانت لها �أهمية خا�صة
بني �أهل عمان حني كان االعتقاد �أنها تطرد العني ال�شريرة وتبعد احل�سد
ع��ن �صاحبها؛ ول�ل��زار خ��وامت خا�صة ت�صنع ع��ادة م��ن ال��ذه��ب وتر�صع
بف�صو�ص من العقيق الأحمر �أو بقاعدة مربعة ال�شكل حتمل نقو�شا وزخارف
على اجلوانب ويف �سطحها ،و�شكلها ي�شبه �شكل قبة امل�سجد� ،أما الأحجار
الكرمية فقلما ت�ستعمل يف اخلوامت العمانية ،رمبا لأنها غري متوافرة ،غري
�أنه يوجد بع�ض اخلوامت املر�صع بالفريوز �أو غريه من الأحجار النفي�سة.
وت�ستعمل اخل��وامت يف عمان غالبا يف املنا�سبات االجتماعية و احلفالت
الر�سمية .

• اخللخال:
ان الرنني الذي يحدثه لب�س اخللخال يف ر�سغ قدم امل��ر�أة العمانية
يكون له وقع مو�سيقي جميل ،كما يقال� ،إن الق�صد منها يف املا�ضي كان �أن
يبقى الرجل على علم بحركات زوجته دون �أن يراها .
وللخالخيل العمانية �أطراف معقوفة ،بينما ال ينطبق هذا على الأ�ساور
ويوجد نوع �سميك ي�سمى النطل ،وتخت�ص مدبنة نزوى ب�صنعه كما ي�سمونه
اجللجل �أو اخللخال .
ويرتدي كثري من الأطفال يف حمافظات �شمال وجنوب الداخلية من
عمان نوعا مفلطحا �صغريا من اخللخال ،ي�سميه البع�ض حواجيل ،وله
�سل�سلة تتدلى منه ،ومن �أنواع اخلالخيل كثرية اال�ستعمال يف عمان الويل،
�شكله دقيق يثبت مب�سمار يف الو�سط؛ كما يوجد يف حمافظة �شمال وجنوب
الباطنة يف عمان نوع من اخلالخيل ال�سميكة التي ت�شبه حدوة احل�صان يف
ال�شكل تعلوها نقو�ش بارزة �أما اخلالخيل الظفارية فهي عادة تت�ألف من
�أ�شرطة معقدة من ال�سال�سل تتدلى منها �أجرا�س.
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احلرف الوطنية التقليدية
� ّإن احل�ف��اظ على ال�ت�راث العماين اال�صيل رك�ي��زة �أ�سا�س للدولة
الع�صرية وملمح من املالمح املميزة للمجتمع العماين ؛ ل ّأن الرتاث عن�صر
�أ�سا�س يف ت�شكيل الهوية الوطنية وقد امتد االهتمام بالرتاث العماين الى
العناية باحلرف الوطنية التقليدية واحلفاظ عليها برغم التطور الهائل يف
ادوات وو�سائل االنتاج.
ومتثل عملية ت�سجيل وتوثيق ال�صناعات احلرفية يف كل مناطق وواليات
ال�سلطنة خطوة �ضرورية للحفاظ على هذه ال�صناعات والعناية بالعاملني فيها.
ويتم �صقل مهارات القائمني على هذه احلرف وت�شجيعهم وتنظيم
دورات متخ�ص�صة لهم ،و�شراء �إنتاجهم احلريف ،و�إقامة املعار�ض للتعريف
به وت�سويقه .وقد مت ان�شاء مراكز تدريب للحرف الوطنية يف كل من بهالء
و�سمائل و�صور لتعليم املواطنني هذه احل��رف ،باال�ضافة الى م�صنعني
احدهما يف بهالء واالخر يف �سمائل النتاج مواد احلرف الوطنية ،التي
جتد اقباال متزايدا عليها من املواطنني وال�سائحني على ال�سواء .

• غزل الن�سيج:
تتم عملية مت�شيط امل��ادة املن�سوجة وغزلها بوا�سطة �آالت تقليدية
م�صنوعة من �سعف النخيل ،بينما يتم ت�صميم النول بطريقة تقليدية.
الن�ساج يجل�س فيما ي�شبه احلفرة بينما متتد �أمامه خيوط
وك��ان ّ
الن�سيج البالغ طولها حوايل ع�شرين �أو ثالثني قدما� ،أما القما�ش الذي يتم
ن�سجه فكان ي�ستخدم لعمل (الوزرة) �أو (اللنجي) الذي يرتديه الرجال.
الن�ساج مرتبطة بروح احلما�سة املتوافرة لديه.
�أما اليوم ف�إن مهارة ّ
وقد انتقلت �أ�سرار طرق الن�سج للأجيال الالحقة بوا�سطة �أ�صحاب
املهنة التقليديني من امل�سنني .وتكرث هذه ال�صناعة عند البدو يف املناطق
الو�سطى وال�شرقية من عمان.
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• الفخار:
يعود تاريخ �صناعة �أول فخاريات وجدت يف عمان �إلى عهد جمدت
ن�صر (بداية الألف الثالث قبل امليالد) ،وقد �صنع الفخار الذي ميكن
االنتفاع منه منذ �أن بد�أ الإن�سان يحتاج للأواين.
�أم��ا الفخار ال��ذي ال ي��زال ي�صنع يف القرى حتى ال�سبعينيات فهو
ي�ستخدم يف �أغرا�ض عملية �إلى حد كبري ،وي�شمل �أواين ذات م�سام حلفظ
املياه و�أواين للطبخ و�أكوابا .ويعتمد م�ستوى الإنتاج والطرق املتبعة على
نوعية الطني املتوافر وعندما يكون الطني من النوعية ال�سيئة تكون الطرق
امل�ستخدمة بدائية.
وكانت بهال  -ولفرتة طويلة  -مركزا ل�صناعة الفخار يف عمان ،وقد
تطورت هذه احلرفة اليدوية حديثا ب�أن عززت مبواد �صينية خا�صة.
وهناك مراكز �أخ��رى ل�صناعة الفخار مثل  :ب�لاد بني بو ح�سن
و�سمائل وم�سلمات ومطرح و�صحم و�صاللة ويف بهالء حيث يتوافر الطني
ذو النوعية اجليدة.
كانت هذه احلرفة متطورة �إلى حد ما ،وكان �صانعو الفخار يف غاية
املهارة بتقنياتهم القدمية ،التي ي�ستخدمون فيها عجلة ب�سيطة تعمل
بوا�سطة القدم.
لقد كانوا يقومون بت�سخني املادة اخلام يف �أفران كبرية خم�ص�صة
ل�صناعة الطوب ،ويزودونها بالوقود الذي كان عبارة عن �أغ�صان مقطوعة.
و�صانعو الفخار يف �شمايل عمان هم من الرجال ب�صورة �أ�سا�س،
لكن الن�ساء يقمن ب�صناعة مواد من الفخار يف �صاللة كاملباخر اجلذابة
وامللونة ،وطا�سات للمياه وغريها من املواد التي يحتاج النا�س �إليها ،ويتم
ذلك يدويا من دون عجلة بالإ�ضافة� ،إلى �أن �صنع الفخار املزخرف يقوم به
�أفراد ذوو كفاءة عالية في�صنعون �أ�شكاال كالقوارب وال�سيارات والطائرات.
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احللوى العمانية
حتظى احللوى العمانية ب�شهرة وا�سعة داخل وخارج البالد� ،إذ تعرف
ب�أنها رمز عماين للكرم والأ�صالة ،ذلك لأنها مرتبطة بالإن�سان العماين
ارتباطا وثيقا متثل ما�ضيه العريق يف عاداته وتقاليده و�أ�سلوب حياته.
ويدخل يف �صناعة احللوى مواد عديدة منها الن�شا والبي�ض وال�سكر
وامل��اء ،وكذلك ال�سمن واملك�سرات والزعفران والهيل وم��اء ال��ورد الذي
يجلب ع��ادة من اجلبل الأخ�ضر� ،إذ تخلط هذه امل��واد بن�سب ومقادير
حمددة مبعرفة ال�صانع العماين املاهر وتو�ضع يف (املرجل) ،وهو قدر
خا�ص باحللوى ،ملدة ال تقل عن �ساعتني.
وت�صنع احللوى على مواقد الغاز �أو الكهرباء �إال انه يف�ضل �أن ت�صنع
على مواقد احلطب ،خا�صة ذلك امل�ستخرج من �أ�شجار (ال�سمر) ل�صالبته
ولأنه ال ينبعث منه رائحة �أو دخان.
كما �أن احللوى ميكن �أن حتتفظ بجودتها لأكرث من �أربعة �أ�شهر دون
�أجهزة �أو مواد حافظة.
وعادة ما تقدم احللوى يف( الد�ست) ،وهو طبق دائري كبري خا�ص
باحللوى� ،إال �أنه تختلف نوعيات و�أحجام �أواين التقدمي فمنها الفخار
واملعدن والبال�ستيك ،وذلك ح�سب الطلب ونوعية املنا�سبة.
فاحللوى رفيقة العماين فال يخلو بيت عماين من احللوى العمانية
خا�صة �أوقات االحتفاالت والأعياد والأفراح واملنا�سبات الدينية وغريها،
�إنها بحق زينة املائدة العمانية.

فن النق�ش على اخل�شب
يعك�س فن النق�ش على اخل�شب ذروة الأعمال الفنية يف عمان ،وتع ّد
الأبواب املنقو�شة برباعة وبطريقة مزخرفة �سمة متيز كل مدينة وقرية
عمانية �سواء يف حمافظة الداخلية �أو يف املحافظات الواقعة على ال�ساحل.
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كما توجد �أب��واب م�شابهة للأبواب يف بع�ض مناطق �شرق �أفريقيا
وذلك عائد �إلى الت�أثري العماين الذي كان �سائدا هناك .لقد كانت هذه
احلرفة التقليدية ت�ستخدم زخرفات لت�صاميم معينة تنق�ش على م�ؤخرة
ال�سفينة وعلى �سطحها املرتفع .ومل يتال�ش ه��ذا الفن يف عمان �إذ ال
يزال النق�ش على اخل�شب موجودا لتزيني الأبواب وال�سفن على حد �سواء
وبخا�صة يف مدينة �صور التي مل تتغري فيها طريقة هذه احلرفة �أو الطراز
الذي ت�ستخدمه منذ عدة قرون .وغالبا ما تنق�ش على الأبواب �آيات قر�آنية
كرمية والتاريخ الذي مت نق�شها فيه.
�إن الت�صاميم املنقو�شة على الأب��واب والنوافذ العليا هي ت�صاميم
�إ�سالمية متنوعة تعك�س مناذج هند�سية �أو �أ�شكال �أزهار ويع ّد نق�ش الأزهار
والأوراق من بني النماذج الأكرث �شيوعا .وا�شتهرت مدينة �صور ب�سفنها
الكبرية التي بنتها لتمخر عباب املحيطات ،وكانت م�ؤخرات هذه ال�سفن
و�أ�سطحها تزين بنقو�ش يف غاية اجلمال والرباعة .ومما يدعو للأ�سف
انه مل يبق �أي من هذه ال�سفن الكبرية ،ومن هنا ال ميكننا تقدير جمال
تلك النقو�ش �إال من خالل �صور ور�سومات قدمية .ومهما يكن من �أمر فان
الأدوات القدمية التي ا�ستخدمها النجارون والنقا�شون كالأزميل ومثقاب
اخل�شب والقدوم واملطرقة واملثقاب املقو�س قد بقيت وال يزال ي�ستخدمها
بناة ال�سفن حتى يومنا هذا.

�صناعة احللي والف�ضيات
تع ّد احللي والف�ضيات من �أكرث ال�صناعات العمانية التقليدية �شهرة
و�إتقان ًا؛ �إذ عرف العمانيون هذه ال�صناعات منذ القدمي وهي ترتبط
ارتباطا وثيقا باملنا�سبات االجتماعية كالأعرا�س والأعياد �إذ ت�أتي ك�أحد
�أ�سا�سيات زينة املر�أة يف الزواج واملنا�سبات ال�سعيدة� ،إ�ضافة �إلى �إنها كانت
متثل قيمة اقت�صادية؛ نظرا لكونها من ال�صناعات التي يعاد ت�صنيعها،
لذلك كانت ترتبط الأو�ضاع االقت�صادية للمجتمع العماين ارتباط ًا وثيق ًا
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بالو�ضع االجتماعي ،واحللي متمثلة يف زينة امل��ر�أة كاملرية واخل��وامت
واحلجول كانت ت�ؤكد وتكر�س ملوروث بيئي واجتماعي يعتز به العمانيون
وال يزالون يحافظون عليه حتى وقتنا احلايل مع ادخال كثري من التجديد
عليه.
وت�أتي �صناعة اخلناجر وال�سيوف ك�أحد املالمح الوطنية الرتاثية
واحل�ضارية لأه��ل عمان وهي حتمل مدلوالت جغرافية و�أب�ع��ادا ورم��وزا
ثقافية وتاريخية لـعمان كمنطقة عا�شت ظروفها وحقبها التاريخية ال�صعبة
يف وقت من الأوقات.

ال�سعفيات
امل�شغوالت ال�سعفية من �أ�شهر ال�صناعات احلرفية التي ت�شتهر بها
حمافظة الو�سطى يف البالد وقد ج��اءت هذه ال�صناعة نتيجة الرتكاز
البيئة العمانية على زراعة �أ�شجار النخيل التي ا�ستفاد احلريف العماين
من خاماتها الطبيعية يف �إبداع الكثري من ال�صناعات املحلية التي اعتمد
عليها العماين قدميا كالب�ساط “ال�سمة” وال�سلة “الزبيل” وغريها من
�أدوات اال�ستخدام اليومي.

عمالت عمانية
من املعروف �أن �أغلب املبادالت التجارية يف �شبه اجلزيرة العربية منذ
عهد الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) وما قبل ذلك كانت تتم باملقاي�ضة
�سلعة ب�سلعة �أو خدمة� ،أما النقود امل�ستعملة يف ذلك الوقت فهي البيزنطية
وال�سا�سانية .
و�صدرت �أول عملة يف العامل الإ�سالمي يف دم�شق خالل عهد الدولة
الأموية؛ �إذ �صدر الدينار الأموي الذهبي.
وي�سجل التاريخ �أن �أول دار �إ�سالمية ل�سك النقود يف �شبة اجلزيرة
العربية كانت يف �سلطنة ُعمان ،وتعود ل�سنة  81هـ املوافق 700م؛ �إذ مت
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�ضرب �أول قطعة نقدية حملت ا�سم ُعمان وكان الدرهم الأموي الف�ضي
يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان �إذ يعد �سبق ًا هام ًا ل ُعمان يف جمال
امل�سكوكات ،كما �أن �أول قطعة نحا�سية معروفة حتمل ا�سم �صحار تعود
ل�سنة 141هـ �صدرت با�سم وايل �صحار روح بن حامت.
وبف�ضل موقعها اجلغرايف وتوا�صلها احل�ضاري مع خمتلف ال�شعوب
منذ القدم قامت �سلطنة ُعمان بدور جتاري هام ،فكان البحارة العمانيون
على معرفة بطرق التجارة املمتدة على طول �سواحل اجلزيرة العربية
و�شرق �أفريقيا والهند وال�شرق الأق�صى ،ومن خالل ممار�ستهم للتجارة
اكت�سب ال ُعمانيون معرفة بنقود العديد من البلدان.
و�أو�ضح دليل على نوع النقود املتداولة قدمي ًا يف �سلطنة ُعمان ،ما مت
اكت�شافه يف نيابة �سناو التابعة لوالية امل�ضيبي �سنة 1979م �إذ مت العثور على
كنز يحتوي على العديد من القطع النقدية القدمية ال�سا�سانية والأموية
والعبا�سية ،بالإ�ضافة الى قطعتني ف�ضيتني ظهرتا دون تاريخ ُيرجح بع�ض
الباحثني �أنهما �ضربتا ب�أمر الإمام غ�سان بن عبداهلل ( 824 - 807م).
ومن مراكز �ضرب النقود يف ُعمان (ظفار)؛ �إذ يوجد لدى اجلمعية
الأمريكية لقطع النقود يف نيويورك درهم م�ؤرخ �سنة 689هـ ،وكان حكام
بني ر�سول يف ظفار هم ال�سلطة الوحيدة التي قامت ب�إ�صدار العمالت
املعدنية يف �سلطنة ُعمان يف ذلك الوقت .
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• م�صادر املبحث(:م�صادر عامة)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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العماني
العلم ُ
اعتمد العلم العماين بقرار �سلطاين ورفع لأول م ّرة يف � 18شوال 1319
هجرية ،املوافق  17دي�سمرب  1970م.
والعلم العماين م�ستطيل ال�شكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب
ال�سارية ،وث�لاث وح��دات متتد �أفقيا من الوحدة العامودية .ويوجد يف
الزاوية العليا من الثلث العمودي الأحمر املحاذي لل�سارية �شعار الدولة
باللون الأبي�ض املكون من �سيفني متقاطعني يتو�سطهما اخلنجر العماين.
�أما الوحدات الأفقية الثالث فتتكون وبن�سب مت�ساوية من الأل��وان
الآتية :اللون �أبي�ض يف الأعلى ،واللون الأحمر يف الو�سط ومت�صل مع الوحدة
العمودية املحاذية لل�سارية ،واللون الأخ�ضر يف الأ�سفل ،ولهذه الألوان رموز
ودالالت معينه:
 اللون الأبي�ض :ويرمز �إلى الرخاء وال�سالم على ار�ض عمان. اللون الأحمر :وهو اللون ال�سائد يف العلم م�ستمد من العلم العماينالقدمي ويرمز ال��ى املعارك التي خا�ضها ال�شعب العماين عرب تاريخه
الطويل لطرد الغزو الأجنبي عن �أرا�ضية.
اللون الأخ�ضر :ويرمز الى اخل�صب والنماء والزراعة يف البالد.

شعار السلطنة
�أما �شعار الدولة :وهو �سيفان عمانيان تقليديان متقاطعان يتو�سطهما
اخلنجر العماين فريتكز يف الربع الأعلى القريب من ال�سارية ويرجع
ا�ستخدامه ك�شعار ال��ى منت�صف القرن الثامن ع�شر وه��و ميثل بذلك
الأ�سلحة التقليدية لل�شعب العماين.
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نشيد السالم السلطاني
ي���ا رب� �ن ��ا ...اح�� �ف� ��ظ ل�ن�ـ��ا
ج � �ـ � �ـ �ل�ال� ��ة ال� ��� �س� �ل� �ط� �ـ ��ان
وال� ��� �ش� �ع ��ب يف الأوط� � � ��ان
ب� ��ال�� �ع�� �ـ�� �ـ� ��ز والأم�� � � � � � ��ان
ول � � �ي� � ��دم  ...م � ��ؤي � �ـ� ��دا
ع�� � ��اه� � � �ـ� �ل ��ا ..مم � �ج� ��دا
ب� ��ال � �ن � �ف� ��و�� ��س ي� �ف� �ـ� �ـ� �ت ��دى
يا ُعمان نحن من عهد النبي
�أوف� �ي ��اء م��ن ك ��رام العربي
�أب � �� � �ش� ��ري ق���اب���و����س ج ��اء
ف� �ل� �ت� �ب ��ارك ��ه ال�����س��م��ـ��ـ��اء
وا��س�ع��دي والتقيه بالدعاء
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