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طابع  ت��اأخ��ذ  ب���د�أت  وق��د  ن�سبيًا  قدمية  عمان  ب�سلطنة  �ملعرفية  �سلتي 
�الهتمام حني كان يكتب يل �أخي ع�سام عنها يف �لعام 1974م. فقد كان �أخي 
�الأكرب يف �ملجموعة �لع�سكرية �لتي �أر�سلها �مللك �حل�سني رحمه �هلل للقتال �لى 
جانب �جلي�ش �لعماين يف رّد �لعدو�ن و�نهاء �لتمرد �لذي وقع يف �قليم ظفار 
يف �ل�ستينات من �لقرن �ملا�سي. فقد كان �أخي من منت�سبي �ل�سرية �خلام�سة 
يف �لكتيبة �لثانية يف �سالح �لهند�سة �مللكي.. كانت �لظروف �نذ�ك غاية يف 
�ن  رغم  �جلبال  يف  �لقتال  ياألفون  �ل�سرية  يف  وغريه  هو  يكن  ومل  �ل�سعوبة. 
مهمته كانت هند�سية تتعلق ببناء �جل�سور ومتكني �جلنود و�الآليات من �لعبور 
تعر�سًا  �ال�سلحة  �كرث  �لهند�سة عندها كان من  �ن �سالح  �ال  �الن�سحاب..  �أو 
�لتدمري  من  تتخذ  �لتي  �لع�سابات  ح��رب  �سكل  �حل��رب  تاأخذ  حني  للخطر 
يكون يف  �ن  �ل�سالح ميكن  فهذ�  لها..   ��سلوبًا  تفجريها  �و  �ملن�ساآت  وق�سف 

�ملقدمة �و يف �ملوؤخرة..
كنت وقتها �عمل يف ليبيا  يف �الذ�عة و�لتلفزيون و�أقدم برناجمًا, وكانت 
موجهًا  برناجمًا  �لليبية  �ل�سلطات  �ن�ساأت  فقد  و�ل�سلطنة,  ليبيا  بني  �لعالقة 
�لعاملني  �أرى  وكنت  ظفار«  لتحرير  �ل�سعبية  »باجلبهة  �سمّيت   من  ل�سالح 
لياًل.وقد حملو�  �لى �الذ�عة  ياأتون  �ليمن �جلنوبي.  �ثنان منهم من  �لثالثة, 
�لتمرد  لقادة  م�سجلة  وكلمات  عمانية  حما�سية  الأغ��اٍن  وت�سجيالت  �أ�سرطة 

وملرجعياته من �حلزب �ل�سيوعي يف عدن..

مقدمة
قد يستغنى عنها !!!

�مللك �لر�حل �حل�سني مع �ل�سلطان قابو�ش
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�سلطنة  من  مبا�سرة  ر�سائل  ت�سلني  �أن  وخطرً�  وحمظورً�  �سعبًا  كان 
تر�قب  �الأمنية  فاالجهزة  �لر�سالة,  غالف  على  �ل�سلطنة  ��سم  حتمل  عمان 
كل �لر�سائل وحتى �لعادية منها وقد كنا ن�ستلم ر�سائلنا �الآتية من خارج ليبيا 
مفتوحة وبع�سها �أعيد �إغالقه مع ��سارة �لرقابة وبع�سها �الآخر بقي مفتوحًا 
�أو غريه.  �سو�ء كان �ساحبها  �لر�سائل  لتلك  للقر�ءة من �ي م�ستلم  ومعر�سًا 
وهذ� ما كنت �أخ�ساه كنت حذرً� من هذه �مل�ساألة ولذ� طلبت من زوجة �أخي �أن 

تكتب يل م�سمون ر�سائل �أخي و�أن تر�سلها من �الأردن..
وقد كنت �أطلع على �لو�سع �لعماين من �لوجه �الآخر �إذ �إن روؤية �ملتمردين 
هنا كانت متو�فرة د�خل �أروقة �الذ�عة و�لتلفزيون �لليبي ويف ن�سر�تهم �لتي 

كانت توزع..
وحني كان �أخي يعود يف �جازة �لى بيته يف عمان كنت �لتقيه لي�سرد يل 
ما عا�ش وما ر�أى.. من هنا بد�أ �هتمامي ومتابعتي النت�سار�ت �ل�سلطان على 
�لذين  �ولئك  وحتى  �لد�خلية  �لوطنية  �مل�ساحلة  بناء  و�سرعة  ورّده,  �لتمرد 
�سكلو� حا�سنة للتمرد ودعمه �أعاد �ل�سلطان بناء �لعالقات معهم و�أقام �سفارة 
مع  دبلوما�سية  �ل�سلطنة عالقة  �أقامت  بعد ذلك  ثم  ل�سلطنة عمان يف عدن, 
و�ليمن  �لدعم,  با�سباب  �جلنوبي  �ليمن  ميد  كان  �لذي  �ل�سوفييتي  �الحت��اد 
�جلنوبي بدوره ميد �ملتمردين يف منطقة ظفار, حتى �نتهى متردهم بالن�سر 

عليهم و�نطالقة �سلطنة عمان لتحقيق روؤية �ل�سلطان.. 
كنت �أجد �لفرق كبريً� بني �سيا�سات �لت�سويغ و�ل�سعار�ت �لكبرية -�لتي تقفز 
عن �لو�قع- �لتي كان يتحدث بها �لناطقون با�سم �لتمرد. وبياناتهم �لتي مل تكن 
كان  وما  �لو�قع  �ر�ش  على  قائمًا  كان  �أقارنها مبا  كنت  وال �سحيحة حني  دقيقة 
يحدثني عنه �أخي حني كان قائد �لكتيبة �الردنية ي�سعه يف �أدق �لتفا�سيل وحني 
قائدها  يد  على  �لبناء  �عادة  رحلة  و�قلعت  عمان  �سلطنة  يف  �الأو�ساع  ��ستقرت 
فرتة  �سهدت  ولكني  �لبد�يات.  �أ�سهد  �أن  يل  يتح  مل  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان 
قريبة منها فقد دعيت حل�سور �نعقاد دورة جمل�ش �لتعاون �خلليجي يف �نعقادها 
�الأول يف عمان �لعام 1985م  يف �ساللة وكان وزير �العالم �لعماين �الأ�سبق �نذ�ك 

معايل عبد �لعزيز �لرو��ش وهو �سخ�سية مثقفة ومتمر�سة وذ�ت تفكري تقدمي..
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كان على خربة باملتطلبات �لعمانية �الأ�سا�ش وقدرة على �ر�سال �لر�سائل 
�ملطلوبة لل�سحفيني و�لكتاب �لقادمني حل�سور �ملوؤمتر ولذ� ر�فقنا يف رحلتنا 
على  ووقوفنا  ووع��رة  طويلة  طرق  يف  ومرورنا  باملو�طنني  ولقائنا  �جلبل  �لى 
بتد�عيات  و�أح�س�ست  مرة  الأول  ر�أيتها  �لتي  �للبان  باأ�سجار  ��ستهرت  مناطق 
�لكنائ�ش  و�عتماد  وت�سديره  �للبان  عن  قر�أته  مبا  �رتبطت  عميقة  تاريخية 
�لغربية يف �وروبا عليه كمادة بخور �إ�سافة �لى �ملو�د �الأخرى �لتي كانت ت�سل 
من عمان �لى مو�نىء حينوه و�لبندقية ومو�نىء �أخرى لتفرغ �ل�سفن �لقادمة 
تلك  �سنو�ت من  �أ�سهر ورمبا  بعد  �آ�سيا حمولتها  ُعمان ومن جنوب �سرق  من 

�لرحالت..
يف زيارتي �الأولى �لى �سلطنة عمان يف 1985/11/6م, وقد كنت رئي�سًا 
بديناميكية  �أعجبت   .. �ل�سعب«  »�سوت  ��سمها  �ردنية  يومية  لتحرير �سحيفة 
احلركة العمانية وبانخراط ال�شباب العماين الذي عرفت اأن الكثري منهم ممن 
�ملوؤمتر �عالميًا هم من خريجي  �لقاعات الجناح  �ل�سحفيني يف  يعملون مع 
�لتو��سل..  من  ج�سرً�  يل  وفرت  ب��االأردن  معرفتهم  و�أن  �الأردنية  �جلامعات 
وقد كتبت جمموعة من �ملقاالت ن�سرتها يف جريدة » �سوت �ل�سعب«.. ثم بعد 
ذلك ن�سرت عن �سلطنة عمان وم�سو�رها يف �لنه�سة و�لتطور يف جريدة �لر�أي 
�الأردنية �لتي �نتقلت �ليها كاتب عمود يومي منذ بد�ية �لت�سعينيات من �لقرن 
بعمان  ب�سلطنة  و�سلتي  يومها  ومن   1990 �لعام  �أو�خ��ر  يف  وحتديدً�  �ملا�سي 
تتوثق وقد عملت مديرً� ملكتب وكالة �النباء �لعمانية يف �الأردن حلو�يل �سنتني..

فيها  �لنه�سة  وت��ط��ور�ت  و�خ��ب��اره��ا  بعمان  �سلة  على  بقيت  ولكنني 
بني  م��ا  �مل��م��ت��دة  �الأخ�����رية  �ل�����س��ن��و�ت  ب��ع��م��ان يف  م��ع��رف��ت��ي  تعمقت  �أن   �ل���ى 
�ل�سيخ م�سلم  �الأردن  �لى  – 2013م ( بو�سول �سفري �سلطنة عمان  )2006م 
ثماين  �الأردن  �أم�سى يف  وقد  �أ�سبح �سديقًا مقربًا  �لذي  �لربعمي  بن بخيت 
�سنو�ت وت�سادف �ن كان جاري يف م�سكنه فلم تنقطع �سلتنا ولو الأ�سبوع و�حد. 
وقد كان حري�سًا �أن يزودين باخبار �سلطنة عمان وتفا�سيل �لتطور فيها كما 
كنا نتبادل �لر�أي يف كثري من �لق�سايا �خلليجية و�لعربية. وكان �ل�سفري  بنى 
عالقات مميزة مع خمتلف �لفئات �الأهلية و�ل�سعبية �الأردنية, وبنى �ت�ساالت 
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�أنه كان  �ل�سابق, وقد عرف عنه  �سلفه  بناه  وز�د على ما  �الع��الم,  وثيقة مع 
ي�سهد �لعز�ء�ت و�ملنا�سبات ويجمع �ل�سفر�ء �خلليجيني عليها كما كان ين�سط 
يف �ملنا�سبات �لدينية و�لوطنية �لقومية ويو��سل ��سناد �لالجئني �ل�سوريني يف 
خميم �لزعرتي, �لذي كنت �زوره با�ستمر�ر معه ويف �سيارته كما كان �ل�سفري 
يرتجم �لتوجهات �ل�سلطانية يف توفري »�لكر�فانات« لالجئني قبل حلول ف�سل 
�نفرد  �لتي  �لنقدية  و�مل�ساعد�ت  �ل�سغار.  لالطفال  �ملالب�ش  وكذلك  �ل�ستاء 
بتقدميها �آخذً� باأ�سلوب �أن �مل�ساعد�ت �لنقدية �أف�سل و�أقل ف�سادً� و�أ�سهل �د�رة 
و�أن �لالجئني بحاجة �ليها �كرث من �ملو�د �لعينية �لتي كان �لبع�ش يبيعها ب�سعر 

رخي�ش لي�سرتي دو�ء �أو حاجات �سرورية �أخرى..
�الأردن  يف  �لفل�سطينية  للمخيمات  �مل�ساعد�ت  تو��سلت  �لفرتة  تلك  ويف 
�ل�سفارة  بعثة  على  �ال�سر�ف  يو��سل  كان  فقد  �أي�سًا  فل�سطني  و�لى  وخارجه 

�لذ�هبة �لى فل�سطني من خالل جمموعة ن�سطة من �ع�ساء �ل�سفارة.. 
وقد متكنت يف  ب�سلطنة عمان  �أف�سل  معرفة  ر�سخت  قد  به  �سلتي  ولعل 
هذه �لفرتة من ح�سور بع�ش �جلل�سات �ل�سنوية ملجل�ش عمان ) يوم عمان ( 
و�الحتفاالت بالعيد �لوطني الكرث من مرة و�تاح يل برناجمي �لتلفزيوين»حو�ر 
مع كبار« �ن �لتقي مفتي �ل�سلطنة �سماحة �ل�سيخ �حمد �خلليلي يف حو�ر طويل 
متلفز وكذلك وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية معايل يو�سف بن علوي يف لقاء 
مرة  علوي  بن  �لوزير  معايل  لقاء  ع��اودت  كما  �الأردين  �لتلفزيون  بثه  متلفز 
�أخرى �ثناء زيارتي لل�سلطنة حل�سور ندوة تطور �لعلوم �لفقهية �لثالثة ع�سرة 
يف  عقدت  وقد  �سنو�ت  ب�سع  منذ  �سنويا  عقدها  على  �ل�سلطنة  حتر�ش  �لتي 
2014/3/26. كما �تاحت يل �لزيارة �اللتقاء بوزير �العالم �ل�ساب �لن�سيط 
�حل�سني,  �ملنعم  عبد  �لدكتور  و�الإد�رة  �لت�سوير  يف  �ملتخ�س�ش  و�الكادميي 
�لذي جال�سته و�طلعت على معرفته بتطور �حلالة �لعمانية ورياديتها, ودخولها 
�لى مرحلة جديدة من �مل�ساريع �لكربى على �مل�ستوى �لدويل كم�سروع ميناء 
�لدقم �لذي حدثني عنه بعد �أن حتدثنا مطواًل عن �العالم �لعماين و�إيقاعه 
ومو�كبته  و�لتنمية,  �ال�ستثمار  خدمة  يف  �الع��الم  عن  �حلديث  جانب  �ل��ى 
وا�شتعداده للتف�شري واحلث واملتابعة والتبعية يف او�شاط ال�شباب لتظل افكار 
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ومبادىء �لنه�سة �لتي �نطلقت �لعام ) 1970( و��سحة بعيدة عن �ل�سبابية 
و�الرجتال �و �لفهم �خلاطىء..

�ل�سورة  يقدم  وه��و  �حل�سني  �ملنعم  عبد  د.  �لوزير  ملعايل  ��سمع  كنت 
�لقائمة بامانة و�ل�سورة �لتي يوجه �ليها �ل�سلطان و�لتي يجب �ن تكون عليها 
عمان ويف خ�سم �حلديث �أعلنت عن رغبتي يف �مل�ساهمة كعربي يعتز باالجناز 
�لعماين ويفخر بهذه �لتجربة من خالل تاأليف كتاب ذكرت له ��سمه ) �سلطنة 
و�سلطان ( فاأبدى �لر�سا و�لت�سجيع ومكنني من �أن �أحمل معي ع�سر�ت �لكتب 
الجناز  �سئت  �ن  �ل�سلطنة  لزيارة  �ملجال  يل  و�أف�سح  و�ل�سور  و»�ل�سيديات« 
هذ� �لعمل وظّل على �ت�سال و�سلة معي وقد �هد�ين مو�سوعة عمان �حلديثة 
و�لهامة و�لتي و�سلتني لت�سب �لكثري من معلوماتها وم�سامينها �لى جانب ما 
جمعت من مو�د لهذ� �لكتاب �لذي �ردته حتليليًا و�نطباعيًا و�سهادة �أدلى بها ملا 
عرفته و�ح�س�سته وميزته لعمان �سلطنة و�سلطان عن �سو�ها من �لبلد�ن �لعربية 
�لتي عرفتها وزرتها و�طلعت على جتاربها وخ�سو�سًا �ملغرب و�لبحرين.. ولعل 
عام  مدير  �لرو��ش  جميد  �ل�سيخ  �ل�سديق  ج�سده  قد  �ملتابعة  على  �حلر�ش 
تاأليف �لكتاب ورحبو� بها  �لتقطو� فكرة  �العالم بالوز�رة وهو من �و�ئل من 

وو��سل �حلث على �نفاذها فقد كان خري معني.

�مل�ساهمة وهو هذ�  �لتي عملت فيها من �جل هذه  و�لليايل  �اليام  كانت 
�الأول  مقايل  من  عمان  كتبته عن  ما  �لى  �لتفت  وقد جعلتني  �لكتاب طويلة. 
مقالة يف  خمتلف   )  42  ( كتبت  قد  �نني  �ليوم فوجدت  �لى  �لعام  1985م 
بها..  و�عجابي  �لعمانية  للتجربة  تقديري  يف  �سبت  كلها  ولكنها  �ل�سوؤون 
و�دركت و�نا ��ست�سرف نهايات �لكتابة عن عمان يف كتابي ) �سلطنة و�سلطان ( 
و�أقر�أ �لتاريخ و�جلغر�فيا و�ل�سيا�سة �لعمانية �خلارجية و�عتد�لها وو�سطيتها 
وفكرته  �ل�سالم  وجعل  �لنظر  وجهات  وتغليب  �مل�ساحلة  على  و�عتمادها 
وجتلياته هدفها وغايتها على �مل�ستوى �القليمي و�لدويل و�الن�ساين.. �دركت �ن 
�لتاريخ وقر�ءته و�حلكم على جمرياته م�ساألة �سعبة وحتتاج �لى �أمانة �سيما 
هامة  عربية  حمطات  من  وغريها  �لعمانية  �لنه�سة  و�كب  �لذي  جيلنا  و�أن 
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يف  �لعر�ق  يف  �لها�سميني  على  �النقالب  �أو  �لنا�سر  عبد  ثورة  �سو�ء  و�سهرية 
�لثالثي على  �لعدو�ن  �لعام 1956م يف  �ل�سوي�ش  �أو حرب  �لعام 1952م  متوز 
م�سر وحتى �نطالقة �لثورة �لفل�سطينية �ملعا�سرة �لعام 1965م وحملة كبرية 
و�نعقاد  1981م  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  كت�سكيل  �حلا�سمة  �لتغري�ت  من 
وحرب  1994م  �لعام  �و�سلو  �تفاقيات  وكذلك  1991م  لل�سالم  مدريد  موؤمتر 
�خلليج �الأولى 1979م و�لثانية 1990م وما جرى يف �لعر�ق.. كل هذه �ملحطات 
�ملتعددة  �لنظر  وجهات  فيها  تقدم  ومل  و�ل�سحيح  �ملحايد  تاريخها  يكتب  مل 
ومناظريها �ملتباينة حتى يكون �ملتابع يف �ل�سورة مبو�سوعية فيختار ما ي�ساء 

على �سوء موقفه وتفكريه وحتى روؤيته �لعامة..
و�قعيته  عن  �بعدته  بانحياز�ت  �الحيان  من  كثري  يف  تاريخنا  كتب  لقد 
وظلت  �ملقربني  �تباعها  بروؤية  �أو  �حلاكمة  �ل�سلطة  بروؤية  كتب  كما  �ملطلوبة 

�لغلبة ملن ياأتي من بعد فيكتب ومدى �لتاأثري عليه..
لقد ظلمت �لفرتة �لنا�سرية �لتي هبت يف �ملنطقة فرت�ت �لتاريخ �ل�سابقة 
لها �و �ملعا�سرة لقيامها حني حولت �لتاريخ �لى موجة من �العالم و�لدعاية 
يكتبو�  ال  �أن  �لعمانيني  على  كان  ولهذ�  تاريخية يف ظاللها  وقائع  دّونت  �لتي 
تاريخهم و�سط  تلك �ملعمعة و�منا كان عليهم �ن يفعلوه و�ن  يح�ّسوه وهذ� ما 
فعله �ل�سلطان قابو�ش حني جعل �لكتابة يف ركاب �لعمل ولي�ست بعده �و تابعة 
�و م�سورة لوقائع وهمية �و مزرك�سة �و جمملة لتلك �لوقائع ومن هنا ��ستطاع 
�لعقل �لعماين �ن يظهر �ل�سور �لتي حاولت �لتغطية عليه �و تقدميه ناق�سًا 
كتبها  �لتي  رو�يته  وقدم  �الخرى  �لرو�يات  غلب  �لعماين  فالعقل  م�سوهًا..  �و 

�الجناز وال يقوى غريه على ح�سمها..
لقد ر�أيت �أن �لرو�ية �لنا�سرية للتاريخ �لعربي �ملعا�سر قد جتاوزت كثريً� 
وموؤ�س�سيها  زعيمها  و�سخ�ش  �لنا�سرية  بالتجربة  �عجابي  رغم  �حلقائق  من 
�لعام  �لعر�ق  يف  متوز  �نقالب  عن  �لنا�سرية   �لرو�ية  �ق��ر�أ  كتب  حني  ولكني 
مثل  وموؤثرة  �سخ�سيات هامة  �رى عجبًا فقد ظلمت  �مللكية كنت  1952م �سد 
نوري �ل�سعيد ومن عا�سره ور�فقه وعمل �لى جو�ره �و معه وكذلك �لفرتة �مللكية 

�لرئي�ش جمال عبد �لنا�سر

 �مللك في�سل �لثاين
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كلها يف �لعر�ق وحتى يف ليبيا و�سوريا و�ماكن عربية عديدة �خرى.. و�ذ� كان 
�لعمانية  �لتجربة  و�لبعثيون و�لقوميون وغريهم.. قد حاولو� قر�ءة  �لي�ساريون 
و�إْن متاأخرً� فانهم �سيعيدون �الن �لقر�ءة على �سوء حالة �لتج�سيد و�لتج�سيم 
�لقائمة لهذه �لنه�سة �لتي �بتعدت عن �ل�سعار�ت وقدمت نف�سها و��سحة �سفافة 

يف خمرجاتها �مللمو�سة ويف �سخ�سية �الن�سان �لعماين �ملعا�سرة..
و�نتماء�تنا  ومذ�هبنا  روؤيتنا  وز�وي��ة  مو�قفنا  �ختالف  على  علينا  �الن 
�ل�سيا�سية و�حلزبية -طاملا نحن عرب- �ن نقر�أ �لتجربة �لعمانية و�ن نقدمها 
ناب�سة  فريدة  جتربة  نعي�ش  �ننا  لرنى  وم�سوؤولية  ووعي  مبو�سوعية  هي  كما 
و�ل�سغب  �لت�سوي�ش  �لى  تلتفت  مل  ب��االجن��از�ت,  نف�سها  عن  معربة  باحليوية 
م�سارها  وتو�سع  طريقها  تعمق  م�ست  بل  �لفهم,  و�سوء  �لتعطيل  وحم��اوالت 
وت�سع �هد�فها و��سحة للو�سول �ليها وقد ت�سلحت باالر�دة و�لعزمية وو�سوح 

�لروؤية �لتي بعثها �ل�سلطان قابو�ش يف ثنايا كل مرحلة دخلت فيها �لبالد..
�إنني �أحاول �ن �كتب عن هذه �لتجربة من خالل ما طرحت هي نف�سها وما 
�أجنزت على �أر�ش �لو�قع و�دعو كل �لكتاب و�ملفكرين �لعرب �ملهتمني بنجاح 
�لى  و�خلالفات  و�لوهم  �ل�سعار�ت  د�ئرة  من  �المة  وخروج  �لعربية  �لتجربة 
�لكتابة عن هذه �لتجربة ومر�فقيها وتقدميها كنموذج بعد �ن �ثبتت جناحها 

وجد�رتها وخدمتها لالن�سان �لذي نذرت نف�سها خلدمته..
�حلقائق  �كباد  �أ�سبت  �نني  �أو  كتبته  فيما  �لكثري  قدمت  �نني  �أدعي  لن 
�أو جلوتها �أو تخل�ست من �النطباعية �ل�ساخنة حل�ساب �لعقل �لبارد. ولكنني 
بال�سدق  �حيانا  عنها  عو�ست  �ك��ون  -ق��د  ومبو�سوعية  حاولت  �نني  �دع��ي 
�أمن��وذج يف عامل عربي قلت فيه  �لتجربة  لنا من هذه  و�لرغبة- يف �ن يكون 
�لنماذج و�ختفت �و �جه�ست �و تر�جعت �و مل ي�سنها قادتها �و يحموها مبا 

يكفي بعيدً� عن �ملغامرة �و �لتهور �و حتى �مل�ساومة و�لرت�جع..
�لكتاب  لكل  وحافزة  وموؤثرة  حّية  ر�أيي-  -يف  �لعمانية  �لتجربة  �ستبقى 
�ملخل�سني لريووها للتاريخ و�سيبقى هذ� �لكتاب جهد �ملُقّل وم�ساهمة حمدودة 
فينا  حرك  �أن  الجن��ازه  وكان  �أجنز  �لذي  وقائدها  و�أهلها  لعمان   �لوفاء  يف 

�الدالء بهذه �ل�سهادة.
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و�لع�سكر  �الإذ�ع��ة  بيان  ال  و�لتنمية,  �لبناء  بيان  و�ح��د:  رقم  �لبيان 
»ياأتي من  فم �ساحبه« �لذي مل يكن على دبابة, ولكنه كان على وعد مع 
�لتاريخ, ومع فجر جديد ينهي ظالم عمان و�لعمانيني, فقد طلع بدرهم 
فجاأة مكتماًل بعد والدة ع�سرية, وياأتي �سوته هادرً� : » �إين �أعدكم �أن �أول 
ما �أفر�سه على نف�سي �أن �أبد�أ باأ�سرع ما ميكن الأجعل �حلكومة ع�سرية, 
�لتي ترزحون حتت وطاأتها  �ل�سرورية  �الأو�مر غري  �أزيل  �أن  �أهد�يف  و�أول 
و�ساأعمل باأ�سرع ما ميكن لتعي�سو� �سعد�ء مل�ستقبل �أف�سل, وعلى كل و�حد 
وقوة  �سهرة  ذ�  �ملا�سي  يف  وطننا  كان  �لو�جب«.  هذ�  يف  �مل�ساعدة  منكم 
و�إن عملنا باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�سينا مرة �أخرى, و�ستكون لنا �ملكانة 

�ملرموقة يف �لعامل �لعربي« 

�سنة من  و�أربعني  �أربع  بعد  فماذ�  �لعام 1970م,  يوليو  كان ذلك يف 
رحلة �الألف ميل �لتي بد�أت من �لعا�سمة م�سقط؛ �لتي يدخلها �ل�سلطان 

�جلديد الأول مرة, وتكتحل عيونها بروؤيته؟!.. 

ما بني �لبد�ية و�ليوم م�سرية نه�سة عمان �جلديدة, وبناء �الإجناز�ت 
�لكبرية �ملعجزة �لتي �أخرجت عمان من �لظلمات �إلى �لنور.

و�إذ� كنا نكتب عن عمان �حلديثة �لطالعة وهي جتذب �نتباه �لعامل 

ومن هنا

تبدأ الحكاية 
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عن  نكتب  فاإننا  �ملتفردة  ودبلوما�سيتها  و�سلوكها  لدورها  �ملر�قبني  وت�سد 
�ل�سلطان. �سلطانها قابو�ش بن �سعيد لي�ش كرجل دولة فقط و�إمنا كرمز, 
وقائد, وباعث هذه �لنه�سة, فالكتابة عن عمان, �حلديثة هي كتابة عن 
�ل�سلطان قابو�ش, و�لكتابة عن �ل�سلطان هي كتابة عن عمان وهذ� لي�ش من 
قبيل �ملبالغة, �أو ربط �لبلد�ن بالزعيم كما يف كثري من �لبلد�ن, وخا�سة يف 
�لعامل �ل�سمويل �لذي �نتهى �إلى حد كبري �أو �لعامل �لثالث �لذي نحن جزء 

منه؛ ولكن الأن هذ� �لقائد �سنع بلدً� بالفعل, وقدم منوذجًا عز نظريه.

�ل�سلطان,  خالل  من  �ل�سلطنة  عن  نتكلم  ونحن  بجديد  ناأتي  ال   قد 
هذ�  طاقات  �أطلق  �أن  بعد  و�سعبه  �إجناز�ته  خالل  من  �ل�سلطان  عن  �أو 
عنها,  ويد�فع  يحميها,  وكيف  م�ساحله,  �إلى  �لتعرف  من  ومّكنه  �ل�سعب 
ولكن جديدنا يف �لتذكري و�الإف�ساح و�الإبانة ملا حتقق على �أر�ش عمان من 

بعث وملا تر�كم من �إجناز.

نقتفي �آثار ووقائع �أربٍع و�أربعني �سنة من حياة �ل�سلطنة �لتي ولدت من 
جديد يوم جاءها من رحم �ل�ساللة �لتي �سنعت �المرب�طورية و�ال�ستقالل 
ون�سع �ملعامل يف �ل�سطور يف �سرٍد �أقرب �إلى �سور �لكامري�, ويف حمطاٍت 

يجري �لتوقف عندها وفيها.

�لرماد؛  من  كالعنقاء  ونه�ست  �ملعاناة  رحم  من  عمان  خرجت  لقد 
معتمدة على جذورها �لتاريخية �ل�ساربة يف �لعمل, وقد �نت�سلها �بن بار 
جاء من رحم �ساللة حكمت لقرون؛ فكان بارً� بالتاريخ, ووفيًا للجغر�فيا 
قول  يعيد  وكاأنه  تنقطع  مل  �سنوية  رحالت  يف  بج�سده  يتلم�سها  ظل  �لتي 
�إيو�ن ك�سرى متذكرً� تاريخ �أجد�ده وخا�سة �أحمد بن  �لبحرتي يف تلم�ش 

�سعيد �لذي �نتخب �إمامًا �لعام 1744م 

       يغتلي فيهم �رتيابي حتى   تتقّر�هم يد�ي بلم�������ش 

مبعوث �لتاريخ ل�سناعة �مل�ستقبل يعقد عهدً� مع �جلغر�فيا �لعمانية 
و�أن  كافة,  للنا�ش  بها  تخرج  معا�سرة  ح�سارة  يك�سوها  و�أن  يحييها,  �أن 

�ل�سيد �سعيد بن �سلطان
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ت�سارك يف �لبناء �الإن�ساين, �لذي �آمن به �ل�سلطان قابو�ش ك�سريك لهذه 
�حل�سارة وحري�ش على دميومتها وتطورها و��ستقر�رها.

عمان �لتي يرتبع على عر�سها �ل�سلطان قابو�ش ماز�لت ت�سمخ باالإجناز 
وتقدم �أور�ق �عتمادها للعامل: ب�سفتها وريثة تاريخ مل تنت�سب �إليه وتزدهر 
به فقط و�إمنا تريد �أن تقول للعامل »ها �أنا ذ�«  ولي�ش ما كان عليه �أجد�دي, 
وهو �الأمر �لذي مكنها �ل�سلطان منه يف �أن جتمع بني �الأ�سالة و�ملعا�سرة 

يف �سيغة قل نظريها.

مل �أجال�ش �ل�سلطان قابو�ش, ومل �أحتدث �إليه؛ ولكني قر�أت يف خطبه 
�إيقاع  عند  توقف  قارىء  �أو  م�ستمع  �أي  كما  �ل�سامية, وحتدثت خطبه يل 
مفردة  كل  لفظ  يف  ل�سانه  و�سدق  بكلماتها,  قلبه  ونب�ش  فيها,  �ل�سلطان 

فيها, وما تعنيه كل كلمة من �إح�سا�ش بامل�سوؤولية ووفاء بالوعد.

حماواًل  وبو�سله  دلياًل  قر�ءتها  على  عكفت  �لتي  خطبه  من  �ساأتخذ 
�أو  لتف�سريها  �خلطب  هذه  جاءت  �لتي  باالأحد�ث  وربطها  جملها  �إعر�ب 
تتنباأ بها, �أو ت�سبغ عليها �ل�سرعية, �أو جتعل من �لكلمة بناء لي�سكنه �لفعل.

و�إذ� كان �لكالم �لعربي �لر�سمي كثريً� ومل يحمل دالالته لدرجة �أنه 
�أ�سبح رطانة, �أو لغوً�, �أو �سجيجًا, �أو غثاًء كغثاء �ل�سيل ال ي�سمد �مل�سنوع 
باين عمان خمتلف فخطبه  فاإن كالم  �لنهار,  عليه  ليخرج  �لليل  منه يف 
كانت حتمل �لو�سفة و�لدو�ء؛ �لذي كان حري�سًا �أْن ي�سرفه بعد �أن يكتبه 
و�أن ير�قب �أثره يف �سعبه وعلى من يق�سده �لكالم, وكان يرى كيف تخرج 
عمان من وهدتها, وتقتحم �حلو�جز �لغليظة, وترفع عن عيونها ما �أ�سدل 
عليها من �ستائر وما �أحلق بها من غ�ساوة لتب�سر و�قعها وت�ست�سرف غدها.
1970م  �لعام  �الأول��ى  �لوعد  حلظة  من  قابو�ش  �ل�سلطان  كالم  كان 
�إلى جتليات �للحظة �لقادمة و�إلى م�سرية �ساعدة كالمًا و�حدً� ال وجوهًا 
عدم  تعرف  مل  م�سروفة  معرت�سة,  غري  معربة  ُجماًل  كان  له,  متعددة 
يخاف  كان   .. �أهله«  يكذب  ال  �ل��ذي  »�لر�ئد  ومعها  فيها  كان  �ل�سرف, 
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�لكلمة حني يقولها ليعنيها, وكانت �لكلمة تخافه حني كان يخذلها غريه, 
ولذ� كانت كلماته �أو�مر عند �لعمانيني, وفعاًل قاباًل للتحقيق, كانت لبا�سًا 
الآمالهم وتطلعاتهم.. لبا�سًا بالقيا�ش غري �سيق وال ف�سفا�ش ي�ست�سهدون 
بها ويركنون �إليها ويعّدونها ن�سو�سًا ووثائق ود�ستورً� يلتزمونه يعرفون به 
�هلل  بكتاب  �عت�سمو�  من  وهم  بها  وي�سرت�سدون  و�جباتهم  من  حقوقهم 
يروه,  �أن  قبل  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  مبحمد  �آمنو�  منذ  ر�سوله  و�سنة 
ورفعو�  �حلج  و�أم��و�  �ل�سالة  و�أقامو�  �لزكاة  ودفعو�  موفدين  و��ستقبلو� 
�الإبا�سية  من بني  �ختارو�  يوم  �أو �سطط  �الإ�سالم �سافية بال عنف  ر�ية 
من  ح�سنهم  �لذي  �لنقي  مبذهبها  و��ستظلو�  وحاكمة  حمكمة  مذ�هبهم 
و�لتي  �ل�سحر�ء  �لقادمة من  �ل�سموم  رياح  ومن هبوب  �لتطرف  موجات 
�قتلعت نو�مي�ش وطبائع ومر�قد و�أ�سرحة ومل حترتم �الجتهاد و�لتح�سر 

بل جففت �لتفكري و�سبغت روؤيتها �الإ�سالم بالق�سوة و�لتكفري.
نعم, ح�سنت �الإبا�سية �لعمانيني وحمتهم من �لتطرف حني �أخذت 
بال�سورى و�النتخاب ومو��سفات �الإمامة �لب�سيطة و�لعادلة وحني �أقامت يف 

حكامها علم �جلرح و�لتعديل وقول �حلق ون�سح �المام. 
عمان �ليوم تربز منوذجا يف �جلزيرة و�خلليج, و�سريكا �أ�سا�سا حري�سا 
بامتياز  “عمانية”  �إليه  و�ل�سعي  فكرته  كانت  �ل��ذي  �لتعاون  جمل�ش  يف 
ي�ست�سعر  من  لتكون  �مل�سوؤولية؛  من  �لكثريون  يتهرب  حني  م�سوؤولة  وتربز 
�أمن �مل�سيق �ل�سهري ) هرمز ( وم�سوؤولية حماية و�جهات بحرية عري�سة 
يف �ملحيط �لهندي وبحر �لعرب, ظلت عمان حتميها عرب ع�سور قدمية, 
�لبحر  بني  تقع  جلغر�فيا  �ال�سرت�تيجية  �الأمنية  قبلتها  �ملحيط  كان  حني 
�لدعوة  فيها  تبلورت  �لتي  �ل�سماء  �لقا�سية  �جلبال  وتنبت  و�ل�سحر�ء, 

�الإ�سالمية �ل�سادقة وحمت نف�سها من �القتالع و�لتبعية و�ال�ستعباد.
حملت عمان وثائقها معها حيثما توجهت وهي حني تتكلم يف جمال�سها 
�لنعمة  حمدثي  من  �أو  �لغفلة  �أغنياء  من  �أحد  يقوى  ال  �سر�كاتها  وحيث 
�إن  �أن يقاطعها وهي  �أو بعده  �أو ممن ن�ساأو� بقر�ر قبل ) �سايك�ش بيكو ( 
رغبت �أن ت�سمع فذلك من �سفاتها و�أخالقها, و�إاّل فاإن �أحدً� ال ي�ستطيع �أن 
يعلمها درو�سًا يف �لكفاح و�ل�سمود و�لذود عن �لكر�مة و�لهوية و�ال�ستقالل 

و�النت�ساب �إلى �لتاريخ �ملك�سوفة �أور�قه.
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ولذ� ر�أينا �لعمانيني وهم يتمتعون �ليوم ب�سيا�سة متزنة فيها �حلياد 
�الإيجابي و�ملو�سوعية و�لوعي و��ستلهام �لتاريخ و�حلفاظ على �جلغر�فيا 
ل�سناعة  و�جلهد  �لوقت  فائ�ش  لديهم  ويكون  ويحر�سون  يتحدثون  كيف 
على  �ملختلفني  وب��ني  �ملتخا�سمني  �أو  �ملحرتبني  �الأ�سقاء  بني  و�ساطات 
وقائع �أو مناطق حدودية �أو م�سالح موؤقتة, وقد لفت �نتباه �لدول و�لقوى 
�ل�سيا�سية و�ملر�قبني و�ل�سعوب قدرة عمان على �أن تلعب دور �مل�ساحلة و�أن 
تكون نزيهة ومو�سوعية ال تتطلع الأجرة من ر�أ�ش �ملال, ولكنها تنتظر �لثمار 
و�لنتائج لتنعم مع غريها باال�ستقر�ر, و�الأمن �لذي هو �سعارها ومق�سدها 
�إاّل  و�ل�سعوب يف جو�رها  �سعبها  و�إ�سعاد  �لتنمية  ترى  ال  الأنها  عملها؛  من 
فال�سالح  ديدنها  وجعلته  به  و�آمنت  و�سيلة  �حل��و�ر  �تخذت  ول��ذ�  بذلك, 
ين�سب و�حلروب ��ستثناء و�حلكمة هي �الأ�سا�ش وهي �سالة �ملوؤمن “ ومن 

�أوتي �حلكمة فقد �وتي خري� كثري�”..

 - -�ي�سًا  �أّمته  يف  دوره  �أن  ويرى  ذلك  من  ينطلق  قابو�ش  �ل�سلطان 
كدور �حلادي, ودور �ملنقذ و�ملنبه �لذي ال يتدخل ق�سرً� ولكن ياأمر �لنا�ش 
باملعروف بعد �أن ياأمر نف�سه فهو ال ينهى عن �أمر وياأتي مثله, و�منا يريد 
تقدمي �لقدوة و�لن�سيحة, ويرى �أن �لذين مل يدركو� �حلكمة, ومل ياأخذو� 

بها, و�سّلو� �ل�سبيل فاإن حاله معهم كحال �ل�ساعر �لذي قال :

�أمرتهم����������و �أمري مبنعرج �للوى

                                        فلم ي�ستبينو� �لن�سح �إاّل �سحى �لغد

�مل�سلحة  من  �نطلقت  -�لتي  �لعمانية  �ل�سيا�سة  �سجلته  ما  كل  ومع 
�لعمانية- من مالحظات على نف�سها وغريها �إاّل �أنها مل ت�ساحبها �لعد�وة 
ومل ي�سبح فمها مًر�, وال تعبري�تها نابية بل بقيت توؤمن بال�سالم و�حلرية 
“�ذهبو� فاأنتم �لطلقاء”  حتى الأعد�ئها, و�سعارها خل�سومها �لد�خليني 
ظفار  ويف  �ليمن,  جنوب  يف  حاربوها  �لذين  وجلري�نها  ظفار  مترد  بعد 
�حلدود  تد�خل  وحتى  �ل�سفر�ء  لهم  و�أر�سلت  �لعالقات  معهم  طّبعت  �أن 

 مع �لرئي�ش �الير�ين ح�سن روحاين  

مع �لرئي�ش �ليمني عبد ربه من�سور هادي
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و�سبابيتها يف �خلريطة �لعمانية �لبكر �لتي ��ستمهل �ل�سلطان ر�سمها على 
�خلر�ئط ب�سورة قاطعة كما تبدو �ليوم فاإن �ملفاو�سات �ملبكرة لرت�سيم 
و�ليمن  �ملتحدة,  �لعربية  و�الإم���ار�ت  �ل�سعودية  يف  �جل��ري�ن  مع  �حل��دود 
جاءت لينة مت�ساحمة مع �ل�سقيق و�أر�دت �سحب �الألغام من طريق �لعالقة 
�ل�سلطان  كان  �لتي  �لنه�سة  �نطالقة  لتتمكن من مو��سلة  �لدول  مع هذه 
�الأر�ش  على  و�إجن��از�ت  تطبيقًا,  يحققها  �أن  قبل  فكرً�  يختزنها  قابو�ش 
�أبهرت -لي�ش �لعمانيني �لذين �سنعوها- ولكن �جلري�ن �الأغنياء و�لدول 

�لتي تعاملت مع دولة �سادقة يف �لتجارة و�ل�سيا�سة على حد �سو�ء 

وق�سة �حلدود ق�سة ذكية لو جرى �الحتكام للحظتها �سديدة �لق�سوة 
لقال قائل, »عالم نر�سى �لدنية يف حدودنا ووطننا؟«  ولكن �أفعال �ل�سلطان 
�لعقبات  تلك  رفع  الأن  دفع  دون  �أمثالها  بع�سر  �حل�سنة  كانت  -يومها- 
و�إبطال تلك �ملتفجر�ت �سيفتح �لطريق �أمامه بال معوقات ملو��سلة �الإقالع 
باجتاه بناء عمان والأنه كان يدرك �أن �الإعد�د �مل�سبق قبل �لرحلة �أف�سل 
من �نقطاعها و�سرفها عن �أهد�فها, ولذ� فاإن ت�سوية �حلدود مع جري�نه 
ميكنه  �سوف  ر�سمها  و�إع��ادة  �حل��دود  هذه  تاأكيد  يف  ل�ساحلهم  و�لكرم 
باجناز�ته  تودي  خ�سومات  �أو  نز�عات  �أو  مفاجاآت  وقوع  عدم  ياأمن  �أن 
�أْن تاأخذ ولذ� فاإنه  �أو تعيقها, و�أْن تعطي خرٌي من  �أو توؤثر عليها  �لالحقة 
م�سح مايف �لنفو�ش من �سغينة وهد�أ روع �الأعر�ب �لعابرين و�خلارجني, 
�أن  ميكن  كان  ثغر�ت  و�سد  توقعو�  مما  �أكرث  و�أعطاهم  م�ساحلهم  و�أّمن 
ياأتي منها �ملزيد من ريح �ل�سموم, فكانت �حلدود منافذ فيها �سالم وكان 
�لد�خلون عربها يدخلونها ب�سالم, ويخرجون كذلك ونفو�سهم ر��سية وهو 
ما عربت عنه �لزيارة �الأولى لل�سيخ ز�يد بن �سلطان رئي�ش دولة �الإمار�ت 
�لنا�سئة �آنذ�ك, و�لزيار�ت �الأخرى �ملتبادلة للدول �جلارة �لتي مل ينازعها 
�ل�سلطان على حدود؛ حتى غدت �خلريطة �لعمانية -�الآن- نافرة �ملالمح 

حمددة مرت��سة موحدة �جلغر�فيا حا�سنة للتاريخ م�سعة بامل�ستقبل.
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كان على �ل�سلطان قابو�ش �أن يتفرغ ملهمة بناء عمان �مل�ستقبل لتكون 
وي�سارك  �لع�سر  لغة  يتقن  معا�سرً�  و�سريكا  �لتليد,  �لتاريخ  حلمل  �أهاًل 
يف بناء �حل�سارة �لعاملية بال حت�س�ش �أو عقد, وكان هذ� �لتفرغ م�سروًعا 
بريطانيا وحني  للدر��سة يف  �قلعت طائرته  �أن  �ل�سلطان منذ  ذ�تيًا حمله 
كان يزحف يف معاناة �لتدريب �لع�سكري, وتطبيقاته يف �أملانيا بعد �لتخرج 
يف �سانت هري�ست وحني كان يبحر يجول �لعامل يف رحلته �لطويلة قبل �أن 
يعود �إلى م�سقط ر�أ�سه ويحتفي بتخرجه, ويبلغ و�لده عن �فكاره وهمومه 
و�هتماماته, وهو مامل يرق للو�لد حني ر�أى �ل�سلطان �لقادم يحمل نف�سًا 
عمان  لينقذ  عقب؛  على  ر�أ�سا  �مل�ستع�سية  �الأم��ور  قلب  ويريد  تغيرييًا, 
ويف  �الأول  بيانه  �إليه يف  �أ�سار  ما  وهو  و�لظالم,  �الختناق  من  و�لعمانيني 

وعده �الأول للعمانيني كافة.

ومنذ �للحظة �الأولى �لتي وطاأت قدم �ل�سلطان قابو�ش �أر�ش م�سقط 
�لتفرغ  بد�أ  و�ألو�نه  �لعلم  �ل�سيا�سي وغري  �لكيان  ت�سمية  �إْذ غري  �لعا�سمة 
عمان يف  وميثل  ويخطط  وي�سهر  بالنهار  �لليل  ي�سل  كان  �أنه  عنه  ليكتب 
�الأرياف  يف  لهم  ويخ�س�ش  با�ستمر�ر,  مبو�طنيه  ويلتقي  ويتابع  �خلارج 
و�لنجوع و�لبو�دي �سهر� يف �ل�سنة ليلتقيهم يف �سّنة حميدة هو �سانعها �إْذ 
يلتفون حوله وي�سمع لهم وي�ستمعون �إليه فيناق�سهم يف �ل�سغرية و�لكبرية, 
ويحمل �أفكارهم و�سكاو�هم وهمومهم �إلى �مل�سوؤولني �ملتنفذين معه لي�سعو� 
ذلك يف ح�سبانهم ويف خطط وز�ر�تهم وبر�جمها و�أجند�تها, فما ��ستلزم 
من �لق�سايا �سرعة �الإنفاذ جرى �إنفاذه قبل �أن يعود �ل�سلطان �إلى ق�سره 
بعد جولته, وما تطلب �إدر�جه يف �خلطط �ل�سنوية �أو �خلم�سية �أدرَج �أي�سًا.

كان �ل�سلطان يف جوالته وماز�ل بعد �أربع و�أربعني �سنة, وعدٍد يو�زيها 
من �جلوالت ي�ستمع ل�سكاوى �ملو�طنني, من �لوالة و�مل�سوؤولني �لذين ميثلونه 
مفتوحة,  ودميوقر�طية  مبا�سرة  ح��و�ر�ت  عرب  �لعمانية  �الأر���ش  كل  يف 
وبرملان بال جدر�ن فكان ذلك �سبيه �لدميقر�طية �ملبا�سرة حيث �النتخاب 
�ملبا�سر و�لتزكية �ملبا�سرة, وحيث نقد �لو�يل �أمامه ويف وجهه.. و�ل�سلطان 

�ل�سلطان يف مرحلة �لدر��سة
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موقفه  كان  و�إاّل  نف�سه,  عن  يد�فع  �أن  وللمنقود  مد�ه  للحو�ر  ويرتك  يرى 
و�إما  �عتذرت,  فاإما  �ساكروك  وقل  �ساكوك  كرث  »لقد  �لقائل,  موقف  منه 
فال�سلطان يف جوالته  �إكر�ه.  �لنا�ش يف خيار�تهم  يكن على  �عتزلت« ومل 
من  �ملمكن  لهم  يحقق  وكيف  وماير�سيهم  �لنا�ش  يغ�سب  ما  يعرف  كان 
طلباتهم وحاجاتهم, فهم رعيته �لتي يحر�ش على حمايتها وحفظها طاملا 

ظل هو �لر�عي.

مل ياأخذ �ل�سلطان باأ�سلوب حرق �ملر�حل وال �لقفز فوق �لوقائع, وال 
�لهروب لالأمام ؛ تخل�سًا من موقف �أو �زمة. بل كان ميعن �لنظر ويرتوى 
يف �لقر�ر وكان يريد لقر�ره �أن يكون مدرو�سًا وللق�سية �لتي ينظر فيها �أن 
تكون جاهزة مفهومة؛ ولذ� كان يوؤمن بال�سرب و�لرتوي على قاعدة �لعمل 
�جلاد وكان يوؤمن بالتدرج يف �الإ�سالح و�لبناء, وكان يوؤمن برت�كم �لعمل 
جلهد  �إلغاء  دون  لبع�ش  بع�سها  �إجناز�تها  �الأجيال  ت�سلم  و�أن  و�الإجن��از 
�سابق �أو �إنكار لعمل مميز, فالبناء يرتفع مدماكا ور�ء �آخر حتى يبلغ ذر�ه؛ 

كما �لزرع �لذي ينبت وي�ستوي على �سوقه ويطرح ثمره طيبًا.

وحتى نفهم �لنه�سة �لعمانية البد �أن نقر�أ �أعمال �ل�سلطان من خالل 
خطبه؛ الأن �لكالم فيها تطابق مع �لعمل عرب جتربة �لر�سد و�ملعاينة, ولذ� 
فاإننا نحاول �أن نتتبع �الإجناز�ت منذ بد�ياتها من �نطالقها مع �لبيان �الأول 
�أربعة عقود ولنا يف �الإجناز�ت  �أكرث من  �ليوم بعد  و�إلى  �لتعبري  �إذ� جاز 

�لدليل ومن �لتوقف عندها �ل�سو�هد.

و�سيكون ذلك منهجنا يف هذ� �لكتاب حني ن�ستنطق �لعمل �جلاهز يف 
�لنه�سة �لعمانية يف جماالت �لتعليم و�ل�سحة و�لبنية �ال�سا�سية )�لتحتية( 
ويف �الإ�سكان وبناء �الإن�سان ويف �لثقافة و�لفن ويف �لدبلوما�سية و�ل�سيا�سة 
�أو نحلل  و�لدويل  �الإقليمي  و�لتعاون  و�ال�ستثمار  و�لبناء �المني  و�لو�ساطة 
�خلطاب �ل�سلطاين �لذي ظل �سجاًل ومعامل على �لطريق ب�سفته يك�سف 

عن �لعمل �و يعد به.
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�ساأتتبع �خلطاب الأتتبع �الإجناز�ت و�ساأجعل �الإجناز�ت تتحدث عن نف�سها 
حني ��ست�سهد بقول �لقائد �لذي �ألهم �سعبه ليقوم بها, ولذ� فاإن مرجعية �لقول 
لدي �ستكون �خلطاب و�إجناز�ته, �أو �الجناز�ت و�سو�هدها يف �خلطاب حتى 

تكون مالمح �لكتاب �أكرث تاأ�سيال و�أكرث �سو�هد و�أر�سخ يف �لتوثيق.

فماذ� �إذن عن �ل�سلطان قابو�ش ؟ وماذ� عن �ل�سلطنة ؟ ماذ� عن �لتو�أمة 
بني �لقائد و�لكيان �ل�سيا�سي.. عن �لروح و�جل�سد عن �جل�سم وظله.. عن 
�لتي  �لنه�سة؟  م�سرية  يف  و�ملتجدد  �جلديد  عن  م��اذ�  و�سلطان؟  �سلطنة 
ماز�لت �سابة وماز�لت تطرح �أكلها �لطيبة بغز�رة مل ي�سبق لها مثيل دون �أن 
حتول �لظروف �ل�سعبة �الإقليمية و�لدولية �سو�ء �لتي قامت �أو ماز�لت تقوم 
�لدفق  على  �لتاأثري  يف  و�آثارها  و�أعر��سها,  �لعاملية  �القت�سادية  �الأزمة  �أو 
�حليوي لفكرة �لنه�سة وتطبيقاتها على �الأر�ش �إْذ ماز�ل �لقائد -وبعد �أربع 
وينذر  ويحققها  �سعبه,  حاجات  يتلم�ش  �مليمونة�  م�سريته  من  �سنة  و�أربعني 
نف�سه وجهده ملزيد من �النت�سار�ت �مللمو�سة يف �جلهاد �الأكرب �لذي �هتم 
به �ل�سلطان, وهو جهاد �لنف�ش وبناء �لوطن و�ملو�طن �لعماين �إذ مل ي�سجل 
على �لقائد بعد كل هذ� �لزمن �أنه يقتطع �أمو�ل �سعبه يخزنها يف �خلارج �أو 
يخفيها عن �أنظار �لعامل �أو �أنه يرى �أن له حياة �سيعي�سها خارج وطنه �أو �أنه 
ينعم بحب �أر�ش �أو هو�ء غري �أر�ش عمان وهو�ئها,  وتلك ما  عك�سته �لوقائع 
و�لور�ثة  بالفطرة  عماين  وطني  فال�سلطان  و�لكتب,  �ل��رو�ي��ات  و�سدقته 
و�لعاد�ت  و�للكنة  و�لثقافة  و�لب�سرة  �لنخاع  حتى  عماين  وه��و  و�لن�سب, 
�ساحب  وهو  و�النحياز,  و�الإح�سا�ش  و�النت�ساب  و�مليول  و�ل��ذوق  و�لتقاليد 
و�لغاية  �لو�سيلة  فهو  و�أخريً�  �أواًل  �الإن�سان  عنو�نه  �لذي  �لنه�سوي  �مل�سروع 

و�لهدف من �أجل �لتنمية وب�سعادته تقر عني �لقائد �ملخل�ش.

�الأمو�ل ال ُتهرب من ُعمان حني ترى �لربان كيف يعمل و�إمنا تاأتي �إلى 
عمان �سو�ء كانت عمانية �أو عربية �أو �أجنبية, لتنعم باال�ستقر�ر فتلد وتتو�لد 
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هي  وها  وم�ستقرة,  وثابتة  عادلة  قو�نني  ظل  يف  وتزدهر  تنمو  كيف  وترى 
�سفحات �ال�ستثمار يف عمان تفتح وهاهي �أبرز �مل�ساريع تعلن عن نف�سها وقد 
�لنفط  وهاهو  و�ملو�نىء  و�الت�ساالت  �لطرق  يف  �لتحتية  �لبنية  يف  تكاملت 
�متد�ده يف �جلو�ر ولدى  �لعماين ب�سورة خ�سبة, ال يعمل  �لبناء  يعمل يف 
�لغري مثل مايوفره �لنفط �لعماين من ح�ساد وفري ومن �إ�سناد للتنمية �إْذ 
�أ�سبح ي�سكل 70% من �لتكوين �القت�سادي �لوطني, وهو �أي �لنفط, له دوره  
يف بناء �لتنمية مل ي�سل �إر�دة �الإنتاج و�لعمل و�ل�سر�كة عند �لعمانيني �لذين 
هم جتار وفالحون و�أ�سحاب مهن ور�كبو �لبحر, و�إذ� كانت �لتجارة بركة 
وعماًل يفتخر به �لعمانيون عرب �لتاريخ منذ ركبو� �لبحار و�أ�س�سو� “�سور” 
وربطو�  �لبحار  طوعو�  �لذين  بالفنيقيني  �لثانية  “�سور”  لتاأتي  �الأول��ى 
فاإن  �أخرى  و�أ�سناف  و�لبخور  و�لبهار�ت  �لتو�بل  جتارة  يف  بالغرب  �ل�سرق 
�ل�سلطان و�سف نف�سه بالتاجر ؛ ليحفز �لعمانيني على �لعمل وعلى �لتبادل 
و�إلى �حلو�ر و�لتعامل مع �الآخر,  �إلى �النفتاح  �لتجارة حتتاج  �ل�سلعي؛ الأن 
�ملال  ر�أ�ش  وتر�كم  و�ل�سرب,  و�لدبلوما�سية  �لدهاء  �إلى  حتتاج  كما  وقبوله 
و�الأخذ مببد�أ �لربح؛ وكاأنه �نت�سار, وجتنب �خل�سارة وكاأنها هزمية. ج�سد 
بالنه�سة  بناها  �لتي  �لدولة  تعامله مع عمان  �ل�سلطان قابو�ش كل ذلك يف 
ومع �لعمانيني �لذين �أذ�قهم حالوة �لك�سب و�النت�سار و�أبعد عنهم مر�رة 

�لهزمية وجنبهم �خل�سارة مب�سوؤولية �سعى �إليها وماز�ل رّبانها.
و�الإجن���از�ت  �خلطى  ونتبع  �الإجن��از  يف  لنتدرج  �خلطاب  يف  نتدرج 
�لد�خلية �لعمانية و�الإقليمية و�خلارجية؛ لندرك ما �لذي حدث خالل �أقل 

من ن�سف قرن من �نطالقة عمان ومن حتقيق حلمها وبعث تاريخها.
�إنه �لفجر �جلديد �لذي ي�سطع منذ �أربع و�أربعني �سنة وماز�ل يحمل 
�لف�سول ومير بها ويرتبط بالتاريخ ويعانق �جلغر�فيا وير�كم �الجناز�ت 
تلو �الجناز�ت, حتى غد� �لعماين ينت�سب لوطن و�حد ولعلم و�حد ويرى �أن 

له يف �مل�ستقبل ما يجعله يدمي �العتز�ز باملا�سي.





المكتوب يُقرأ من عنوانه
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�سيء  و�ساق فكل  و�لتغيري على قدم  يقر�أ من عنو�نه..  �ملكتوب  والأن 
يحتاج �لى حتريك يف �لربكة �لعمانية �لتي كانت �آ�سنة نتاج غلقها وعدم 
حتريك مياهها.. فقد بد�أ �ل�سلطان يغري ��سم �لبالد لتكون �سلطنة عمان 
�لو�نه  �لى  �لباهت  �الأحمر  �للون  من  و�لعلم   ..) وعمان  م�سقط   ( بدل 
�لز�هية �جلديدة وفوقه رمز �لعمانيني و�لذي يحمل تقاليد �المة وت�سري 

�ليها.. وبالو�نه �البي�ش و�الحمر و�الخ�سر .

وكان -�ي�سا- �لتفت �لى �سرورة �عادة ت�سمية �لريال �ل�سعيدي �لى 
�لريال �لعماين موؤمنًا باأن لل�سعب ��سمًا يحمله من دولته ولي�ش من �لعائلة 
�حلاكمة �خذً� بقوله تعالى {�دعوهم البائهم} فاالبوة �ل�سلطانية لي�ست 
��سم  يف  يخت�سر  ال  فال�سعب  و�لرعاية,  �مل�سوؤولية  �ب��وة  و�من��ا  �ل��دم  �ب��وة 
�لقائد �أو ��سم عائلته وال ين�سب لعائلة و�منا لوطن ولذ� �ز�ح �ل�سلطان ��سم 
�لعائلة عن �لعملة حتى ال تندغم �مل�سلحة �لوطنية �لعامة باخلا�سة و�سماه 
�لريال �لعماين وكان له  ذلك وهاهو �لريال يعتز مبا ميثل وبحمله ل�سورة 

�ل�سلطان و��ستناده �لى �قت�ساد و�عد و�سمعة طيبة..

�ملعرتفني  �أول  فكان  بها  �الع��رت�ف  وتو�تر  �قلعت  �أن  لل�سلطنة  وكان 
بريطانيا وتتابع �العرت�ف من عديد دول �لعامل بال�سلطنة وبد�ت كثري من 

المكتوب
يُقرأ من عنوانه
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�لدول تتعرف على ما يجري يف �سلطنة عمان من تغري  ويف خ�سم �ملعاناة 
من  البد  كان  �جلديد  �ل�سلطان  حكم  وجه  يف  �لتحديات  �جتمعت  وحيث 
�لى  �ملبعوثني  فار�سل  �لعربية  �لد�ئرة  �لى  �لوفود  وت�سيري  �لعزلة  �خرت�ق 
�الردن و�لعر�ق و�ليمن و�لكويت و�ل�سعودية ولبنان وليبيا و�ملغرب و�جلز�ئر 

وم�سر وغريها من �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة. 

ودعا �ل�سلطان زعماء �لعامل وممثليهم -�نذ�ك- لزيارة عمان و�قامة 
�ال�سرت�كية  �لدول  جمموعة  �سوى  يرتدد  ومل  ��ستثناء  دون  معها  عالقات 

)�الحتاد �ل�سوفييتي ومن لف يف فلكه (..

طلب  قبول  �لعربية  �جلامعة  رف�ش  وثقة  ب�سرب  �ل�سلطان  وو�ج��ه 
�نت�ساب عمان لها و��ستمر �حل�ساد �لى �ن �ثمرت �جلهود �لعمانية فتو�كب 

�العرت�ف وكان يف �ملقدمة بعد �لدول �لعربية �لهند وباك�ستان و�ليابان 

وكان على �ل�سلطان -�لذي مل يغادر يف �اليام �الأولى بلده- �أن يبني 
�لتي  �حلالة  بعد  �جل�سام  و�مل�سوؤوليات  �العباء  حتمل  على  قادرة  حكومة 
�أو مهم�سة ومرتهلة وعدمية �مل�سوؤولية. وبد�أت  كانت فيها �الد�ر�ت ملغاة 
تتو�سح  وب��د�أت  �حلاكم  ال  �لدولة  با�سم  ت�سجل  �لنفط  وعائد�ت  �الم��و�ل 
بال�سفر  م��رة  الأول  للعمانيني  و�سمح  لل�سلطنة  �ملالية  �لقرو�ش  طبيعة 
وزوجاتهم للخارج و�عيد �لنظر يف �الأ�سعار وخا�سة ��سعار �لوقود و�فتتحت 
�أول مدر�سة لالناث ب�سعة )80 ( بنتًا و�أخرى للممر�سات. وتاأجلت عملية 
ت�سكيل �حلكومة وت�سمية �لوزر�ء ال�سهر حيث �سمي وزر�ء للد�خلية و�ل�سحة 

و�لرتبية و�لتعليم و�الوقاف و�لعمل و�العالم و�ل�سوؤون �الجتماعية. 

و�الميني  و�ملعوقني  �ملر�سى  ن�سبة  �رت��ف��اع  ���س��ود�ء؛  �ل�سورة  كانت 
و�لوفيات بني �ملو�ليد �لر�سع �لذي و�سلت ن�سبتها �الأعلى عامليًا 80%. ومل 
�أن  �لى  يعود  عاليًا  تعليمًا  ويحققون  عمان  يغادرون  �لذين  من  �أحد  يكن 

دعاهم �ل�سلطان للعودة فعادو� وقد ��ستاأن�سو� �لتغرّي..
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مل تكن �لبالد جاهزة ال يف �ل�سو�رع �لتي ماز�لت مرتبة وال من تغطية 
و�سائل  �أو  �لعمومية  �لنقل  و�سائط  حتى  وال  ن��ادرة  كانت  �لتي  �لكهرباء 
�الت�سال وال حتى ما يلطف حر�رة �ل�سيف �لتي كانت تتجاوز 50 درجة 

بال مكيفات هو�ء.. 

كانت �لبد�ية �سق طريق م�سقط �سحار وت�سييد مطار �ل�سيب وميناء 
قد  جديدة  مدر�سة   )15  ( كانت   1971 �لعام  نهاية  ومع  �جلديد  مطرح 
عدد  وبلغ  �مل�ستو�سفات  من  و�لعديد  م�ست�سفيات   )  6  ( وكذلك  �فتتحت 

�لطالب �ملرتددين على �لدر��سة ) 7( �الف منهم �كرث من �لف تلميذة. 

كان على �ل�سلطان �أن ي�ستنه�ش همة �سعبه و�أن ي�سرك �جلميع بعد �أن 
عفا عن �جلميع يف م�سرية �لبناء مبا يف ذلك �بناء �جلبل يف ظفار ممن 
�لعمل و�سارو� �سندً�  قاوموه ف�سكل منهم فرقًا غري نظامية �نخرطت يف 
للجي�ش �لنظامي وبالتايل عزل من قاومو� �ل�سلطنة وعملو� للخارج وبد�أت 
�نحازو�  �لذين  عدد  و�زد�د  �لهجوم  �لى  �لدفاع  من  �لع�سكرية  �سيا�ساته 
من �ملتمردين �لى �لعهد �جلديد يف �ل�سلطنة وقد بلغ عدد �لفرق �مل�سكلة 
1974م.  �لعام  �ل�سلطنة  نظام  يو�لون  مقاتل   1500 ت�سم  فرقة   )  17  (
وقد خاطبهم �ل�سلطان قابو�ش -ومن ور�ئهم ذووهم- بالقول »فالتحقو� 
يا �خوتي باخو�نكم و��سغلو� مكانكم �لالئق يف خدمة حكومتنا.. ودولتنا 
يف خدمتكم فهي خلريكم ول�ساحلكم, حكومتكم تناديكم وت�سهر عليكم 

وحتميكم وت�سمن لكم حقوقكم, �ال�سالم طريقنا و�حلرية غايتنا«  

يف  ر�أو�  ملن  و��ستمالة  و�ن�سقو�,  عار�سو�  ملن  تخذياًل  �لند�ء  كان  وهكذ� 
من  ومنهم  �لكثريون  �نحاز  وق��د  �ليوم,  حتى  تو��سل  �ل��ذي  �ل�سو�ب  نهجه 
�أ�سبحو� قادة يف م�سرية �لنه�سة و�كبوها وحر�سو� عليها وكانو� �سندً� لل�سلطان 
معروفة  ��سماء  ومنهم  خلططه,  ومنفذين  بنهجه  ومقتنعني  بافكاره  مب�سرين 
�خذت مو�قع قيادية و�خل�ست طو�ل حياتها.. وكان �ميانها ب�سلطنة و�سلطان 

�ميان عمر بن �خلطاب باال�سالم, و��ستب�سال خالد بن �لوليد يف �لدفاع عنه.
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لقد وجدت �ل�سلطنة يف م�سر يف زمن �ل�ساد�ت, ويف �الردن يف زمن 
�مللك �حل�سني عونًا و�سندً�.. كان عون م�سر مبو�قف �سيا�سية حني �سلفها 
�ل�سلطان قابو�ش مو�قف �يجابية وتفهم حركتها ودورها وحتى �تفاقياتها 
�أن  �ل�سلطان  ور�أى  �الجتاه  بهذ�  �لتحرك  وم�ساحلها يف  ديفيد  كامب  يف 
مكوناته  بكل  �لعربي  للنظام  �لكثري  قدمت  عربية-  وهي  بثقلها-  م�سر 
و�حت�سانها  �حتو�ئها  وتنذبل فالبّد من  و�ن حتا�سر  تقاطع  �ن  يجوز  وال 
وم�ساعدتها ولو �أن �لعرب مل يقاطعوها و�حت�سنوها وتفهمو� موقفها حتى 
بعد زيارة �لرئي�ش �ل�ساد�ت للقد�ش وقبل ذلك وبعده لكانو� ح�سنو� �سروطها 
�لتفاو�سية مع ��سر�ئيل و��سعرو� ��سر�ئيل و�لغرب �ملوؤيد لها �أن لها �سندً� 
وظهريً� ودعمًا اليجوز �النفر�د بها �أو �لتهوين من دورها �أو ��ستمر�ر عزلها 
و�بتز�زها. كان �ل�سلطان قابو�ش مبوقفه �لو�عي يدرك ذلك ويدرك ف�سل 
م�سر ودورها ويرى �أن �ل�سعار�ت �لقومية و�لوطنية �لتي رفعت يف وجهها 
�لتي  �ل�سلبية  �مل�سرية  �لفعل  ردود  جتلب  و�منا  �لبد�ئل  توفر  وال  تنقذ  ال 
ز�دت �لطني بّلة, ولذ� �غتنم �ل�سلطان قابو�ش فر�سة �لهدوء بعد �لعا�سفة 
�لتي قال فيها كثري من قادة �لعرب هجاءهم مل�سر ور�أو� �أن ي�ستاأنف دور 
ما  وهو  �لعربي  دورها  �لى  م�سر  �عادة  �أو  م�سر  �لى  بالعودة  �مل�ساحلة 
ذكرته م�سر له وماز�لت تذكره؛ فكان �أن ز�ر م�سر لفك عزلتها بعد رحيل 
�ل�ساد�ت ويف عهد �لرئي�ش مبارك حني ز�ر �ل�سلطان قابو�ش �لعقبة �الردنية 

و�لتقى �مللك �حل�سني �لذي �ن�سم �ليه يف م�سعاه وقد كان لهما ذلك.

 مل يبادل �ل�سلطان قابو�ش �ل�سيئة بال�سيئة وال �لنكر�ن بالنكر�ن بل 
ظل يوؤمن بال�سفح و�لت�سامح و�الحتو�ء و�حلو�ر وت�سفية �خلالفات وفتح 
و�نظمة عربية  �ن�سارً�  ي�ستقطب  كان مترد ظفار  �سفحة جديدة. فحني 
�سمت نف�سها ثورية ور�حت ترفع �ل�سعار�ت وت�سب �لزيت على �لنار, وكان 
من بينها �لنظام �لليبي �لذي كان يقوده �لعقيد �لقذ�يف وخا�سة يف �سنو�ت 
�ل�سبعينيات كان �لعقيد  �حت�سن �ملعار�سة �لعمانية وفتح لها �الثري و�سمى 
لها بر�مج موجهة على �الذ�عة �لتي �سّماها �ذ�عة �لوطن �لعربي وقد بث 

�ل�ساد�ت و�حل�سني و�لقذ�يف
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منها �غاين و�هازيج �ملعار�سة وخطاباتها وتهجمها على �ل�سلطان و�ل�سلطنة 
وقد �ر�سل عربها وعرب �الثري �لليبي ر�سائل وبرقيات مغر�سة و�سيئة م�ست 
�لعمانيني ونظامهم و��ستعملت �قذع �نو�ع �ل�سباب �لتي يرباأ بنف�سه �ملرء 
عن ذكرها وبقيت كذلك �لى �ن �نتهى �لتمرد وغاب هذ� �ل�سوت.. ولكن 
�ل�سيا�سة �لعمانية مل تقف نف�ش �ملوقف ومل تدخل �لى �ملهاتر�ت بل قابلت 
�لعام  �لثورة عليه  �لقذ�يف من خالل  �ل�سيئة باحل�سنة فحني �سقط نظام 
2011م, �سمن موجة ما �سمي بالربيع �لعربي وقتل �لعقيد وت�سردت عائلته 
كانت عمان من خالل �سلطانها �أول من مد يد �لعون ومل ي�سمت ودعا بع�ش 
�الأ�سر �لليبية مبن فيها ��سرة عائ�سة �لقذ�يف �بنة �لرئي�ش معمر �لقذ�يف 
�لى �ال�ستجارة بعمان و�لعي�ش يف كنفها. وهذ� ما حدث -�ي�سًا- مع بع�ش 
رموز �لنظام �لثوري �ليمني �جلنوبي �لذي كان يغذي مترد ظفار ويدعمه 
وي�ستبك مع �جلي�ش �لعماين عرب �حلدود فقد �أجار �ل�سلطان قابو�ش من 
هذه الرموز من ا�شتجاروا ووفر لهم املاأوى واالقامة �شرط عدم التدخل يف 
�ساأن �جلو�ر �و �حد�ث �ي فعل يزعج �جلو�ر و�لعالقة به بغ�ش �لنظر عن 

هذه �لعالقة..

مل ين�ش �ل�سلطان قابو�ش �اليدي �لتي �متدت مل�ساعدة �سلطنة عمان 
�ثناء حمنتها يف �ل�سنو�ت �الأولى وخا�سة �الردن �لتي ظل �ل�سلطان قابو�ش 
يقيم �طيب عالقة و�أميزها مع �مللك �لر�حل �حل�سني و�لذي كان يقر له 
بالف�سل ويقدر مو�قفه �عظم تقدير وقد ورث هذه �لعالقة �لطيبة لوريثه 
نعم  ليجد  عمان,  يق�سد  م��از�ل  �لذي  �الردن  ملك  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 
�مللك �حل�سني  وقد حتدث  ويوؤيد  ويدعم  يحر�ش  ومن  و�ل�سقيق  �ل�سديق 
يرى يف  كان  فقد  منا�سبة  من  �كرث  �ليه يف  ن�ستمع  وكّنا  م��ر�رً�  ذلك  عن 
�أ�سعب  يف  حتى  و�مل�ساندة  �لنفع  من  �لكثري  قابو�ش  �ل�سلطان  مع  عالقته 
�ملوقف  ��سناد  عن  و�ح��دة  للحظة  عمان  تتخل  ومل  و�للحظات,  �الأوق��ات 

�الردين و�لدور �الردين يف �لق�سية �لفل�سطينية..
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قابو�ش  �ل�سلطان  حر�ش  كان  �اله��د�ف  ولنف�ش  �المتد�د  نف�ش  وعلى 
بعد  رغم  ولدو�فع عديدة  عاداًل  ب�سفته حقًا  �لفل�سطيني  على دعم �حلق 
فل�سطني عن عمان فقد ظلت عمان حري�سة على دعم �لق�سية �لفل�سطينية 
تتفهم  وظلت  حتري�ش,  �أو  مز�يدة  �أو  �سعار�ت  دون  �مل�ستويات  كل  على 
وحتى  باال�سر�ئيليني  �الت�سال  �أن  ور�أت  وتدعمها,  �لفل�سطينية  �ملو�قف 
فتح ممثلية لهم, وتبادل �لتمثيل و�إن على م�ستويات دنيا كاملكتب �لتجاري 
�لدولية  ��سناد حقوقهم يف �ملحافل  �لذين البد من  �لفل�سطينيني  قد يفيد 
ويف �لعالقات �لثنائية �لعمانية مع �لعديد من �لدول �ملوؤثرة, وكانت عمان 
متار�ش ��سلوب �ملد و�جلزر يف هذه �لعالقة �لتي �رتبطت جذريا مع م�سالح 
�لفل�سطينيني وقد قطعت هذه �لعالقة حني جاء نتنياهو �لى �ل�سلطة و�نكر 
وخا�سة  �التفاقيات معهم  للفل�سطينيني وجمد  �مل�سروعة  �لوطنية  �حلقوق 
�تفاقيات �و�سلو, وو��سل بناء �مل�ستوطنات وتهديد �الماكن �ملقد�سة بالهدم 
و�مل�سادرة كما فعلت حفريات ��سر�ئيل وماز�لت بامل�سجد �الق�سى. وعمان 
من  كثريً�  دعمت  �لفل�سطينيني  على  متنن  ومل  �ل�سعار�ت  متار�ش  مل  �لتي 
�لفل�سطينية �ملحتلة وعرب �كرث من قناة  �لوليدة على �الر�ش  م�سروعاتهم 
فبنت مد�ر�ش ورممت م�ست�سفيات وقدمت �لدعم ل�سهد�ء �النتفا�سة ولكثري 
وخارجها  فل�سطني  �ر���ش  على  �لفل�سطينية  �ملخيمات  يف  �ملحتاجني  من 
بايعاز من جاللة �ل�سلطان قابو�ش؛ �لذي كان يرف�ش �ن يذكر ذلك �أو يعلن 
يف و�سائل �العالم وما كان يعلن كان يعلنه �ولئك �لذين ��ستفادو� من هذه 
�مل�ساعد�ت �أو �سكرو� لتقدميها وكذلك وفود �ل�سلطان وبعثاته �لدبلوما�سية 
يف �الردن تر�سل يف كل عام من يقدم �مل�ساعد�ت �لعينية و�ملادية للمحتاجني 
و�لقرى و�ملخيمات يف فل�سطني وخا�سة يف �سهر رم�سان  من �سكان �ملدن 

�ملبارك وقد ظلت تلك �سنة حميدة متو��سلة..

�أما موقف عمان من �لق�سية �لفل�سطينية ف�سيكون لذكره موقع �آخر يف 
�سيا�سات عمان �خلارجية ولعل �حت�سان عمان للق�سية �لفل�سطينية وخا�سة 
�لى جانب �حلق ولذ�  يف بعدها �الن�ساين جتلى يف �ن يبقى �سوت عمان 
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قدمت عمان للبعثة �لفل�سطينية لديها مبنى �ل�سفارة و�لدعم �لذي ي�سمن 
�رتقاء �لتمثيل ودميومته كما ��ستقبلت �لرئي�ش �لفل�سطيني حممود عبا�ش 
�لفل�سطينية  �لتحرير  مبنظمة  �عرت�فها  منذ  وظلت  م�سقط  �لعا�سمة  يف 
تدعم هذ� �حلق وتنا�سره رغم �نحياز بع�ش �لف�سائل �لفل�سطينية د�خل 
�ملنظمة ومن خارجها �سد �ملوقف �لعماين ومنا�سرة �ملتمردين يف ظفار يف 

�سنو�ت �ل�سبعينيات �الأولى..

وكانت عمان حمطة لبع�ش �لقياد�ت �لفل�سطينية �ل�ساعية لال�ستفادة 
من �لو�ساطة �لعمانية لدى �ير�ن كي ت�سغط �ير�ن على �لنظام �ل�سوري 
الدخال �مل�ساعد�ت �لى خميم �لريموك �لفل�سطيني �ملحا�سر, وقد كانت 
عربت  �لو�ساطة  هذه  �أن  كما  �الحيان  من  كثري  يف  تنجح  �ملحاوالت  هذه 
م�سعل  خالد  �ل�سيا�سي  �ملكتب  لرئي�ش  عمان  ��ستقبال  يف  نف�سها  ع��ن 
�لفل�سطينية  �مل�ساحلة  �ال�سر�ع يف �جناز  ب�سرورة  و�لذي ن�سحته عمان 
�لفل�سطينية كما �سببته �خلالفات �لفل�سطينية �لد�خلية من �ذى و�سرر بالغ 
للق�سية �لفل�سطينية و�سورتها يف كل �ملحافل..لقد �أ�سهمت عمان بالكثري 
و�بقت  فل�سطينية,  و�جتماعية  ثقافية  و�خ��رى  ريا�سية  لفرق  �لدعم  من 
رو�بط �ن�سانية قائمة وظلت تتفهم با�ستمر�ر هام�ش �حلركة �لفل�سطينية 
وترى �سرورة �لوقوف مع �ل�سعب �لفل�سطيني, و�يجاد حل عادل للق�سية 
يف  �لفل�سطينيني  خطو�ت  باركت  ولذلك  �ل�سلمية  بالو�سائل  �لفل�سطينية 
هذ� �الجتاه وطالبت بفك �حل�سار عن غزة وعدم معاقبة �أهلها ودعمهم 
ظلت  كما  ��ستقطاب  �أو  بتدخالت  �أو  �سيا�سية  �هد�ف  بدون  و��سنادهم, 
تفعل بع�ش �الطر�ف �القليمية و�لعربية ؛ ما كان له �الأثر �مل�سيء على وحدة 
�ل�سعب �لفل�سطيني و�سموده وقدرته على بناء دولته �مل�ستقلة, لقد حتدث 
عن  كثريً�  علوي  بن  يو�سف  �لعماين  �خلارجية  لل�سوؤون  �لدولة  وزير  �يل 
مو�قف �ل�سلطنة من �ل�سر�ع �لفل�سطيني – �ال�سر�ئيلي وعن ما يجب على 
وحترير  وحدتهم  على  عيونهم  تظل  �أن  و�سرورة  يفعلوه  �أن  �لفل�سطينيني 
�ر�سهم و�سعبهم بعيدً� عن �سيا�سات �ال�ستقطاب �أو �ال�ستمالة �لعربية و�ن 

خالد م�سعل
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ال يركنو� �اّل على �نف�سهم و�سرورة �ن يوحدو� �سفوفهم و�ن يعيدو� بناء 
وحدتهم و�ن ي�ستفيدو� من �ي مبادرة دولية �أو موقف م�ساند دويل مهما 
كان. ويف هذ� �ل�سياق -�ي�ساً- ياأتي �ملوقف �لعماين �لر�سمي �ل�سيا�سي من 
�ل�ساأن  يف  �لعربي  �لنظام  زج  عدم  �سرورة  يرى  و�لذي  �ل�سورية  �لق�سية 
�ل�سوري �لد�خلي ووقف �سيا�سات �ال�ستقطاب و�سرورة وقف �لقتال وحقن 
دماء �ل�سوريني و�حلفاظ على وحدة �لرت�ب �ل�سوري وكذلك تالحم �ل�سعب 
�ل�سوري وترك �أمر �ل�سوريني يقرره �ل�سوريون �نف�سهم دون تدخل. وحتى 
مفهوم �لناأي �لعماين بالنف�ش و�لذي �خذته بع�ش �الطر�ف �لعربية على 
�سيا�سة �ل�سلطنة بال�سلبية مل يكن كذلك؛ فعمان ناأت بنف�سها عن �لتدخل 
تناأى  �سيا�ستها ولكنها مل  الأن هذ� من �سميم مبادىء  �ل�سوري  �ل�ساأن  يف 
بنف�سها عن �لوقوف �لى جانب �ل�سطر �ل�سوري يف حمنته ودعمه و�لوقوف 
�لى جانبه فقد بادرت �ل�سلطنة وبتوجيه من �ل�سلطان قابو�ش �لى تقدمي 
نتائج �يجابية يف  �ل�سوريني وقد كان لهذه �ملبادر�ت  �مل�ساعد�ت لالجئني 
با�سم  �ملخيم  يف  �لكرفانات  ببناء  �لتربع  ويف  �لطبية  �مل�ساعد�ت  و�سول 
�ل�سلطنة.. وظلت عمان حتتفظ مبوقفها �ملحايد و�ملو�سوعي وهي مل تنحز 
�سوريا  �لقتال يف  �سريك يف  �ي��ر�ن  �أن  ترى  وال  ذلك  �أو  �لطرف  هذ�  �لى 
�ساحة  �لى  �سوريا  تتحول  �سريكة حيث  �أخرى  �طر�فًا  ترى  ما  �اّل مبقد�ر 
�سر�ع دولية و�ملوقف �لعماين �لو��سح يف هذ� �جلانب ظل �متد�دً� لو�سوح 
مع  �الولى  حربه  يف  �سو�ء  �لعر�ق  من  �لعماين  �ملوقف  وحياد  ومو�سوعية 
�ير�ن �أو يف دخوله �لى �لكويت و�لى �ليوم وظلت تتعامل مع �لعر�ق وتفتح 
فيه �سفارة لها مل تغلقها من قبل حني تغري �لنظام ولعل �ملوقف �ملو�سوعي 
و�ل�سريحة  �ملعتدلة  �لعمانية  لل�سيا�سة  �متد�دً�  و�لذي ميثل  �ملنحاز  وغري 
-و�ملو�سوعية- قد جلب نقد بع�ش �طر�ف جمل�ش �لتعاون �خلليجي حني 
حذرت عمان من مغبة �النحياز و�ال�ستقطاب و�نعكا�ش ذلك على موقف 
دول �خلليج و��سعافها وقد جاء هذ� �لتحذير �لذي عرب عنه وزير �لدولة 
لل�سوؤون �خلارجية �لعماين يف موؤمتر وزر�ء �خلارجية �لعربي يف �لريا�ش 
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��ستمر�ر  من  ويحذر  �لعماين  �ملوقف  ليعك�ش  2014م  �لعام  �بريل  يف 
�الخر  �لر�أي  �لتي ال حترتم  و�ل�سيا�سية  �ملجل�ش  �لد�خلية يف  �الختالفات 

و�لتي قد جتلب �لتف�سح للمجل�ش وزيادة �النق�سام فيه. 

�لو��سع  �لعمل  هذ�  خ�سم  يف  قابو�ش  �ل�سلطان  �سخ�سية  �لى  نعود 
بطابع  وتنطبع  يقودها  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�سيا�سات  من  و�ملعقد 
�سخ�سيته وتقر�أ مقوالت قدمية جلورج لوي�ش بيو فن ) 1707م – 1788م( 
يف �لتحليل �ل�سخ�سي و�ملمار�سة و�البد�ع حني يقول ) �ال�سلوب هو �الن�سان 
ذ�ته( ونحن ن�ستطيع �ن نحكم على �ل�سخ�ش بالتجليات �ملتميزة للموهبة 
جهة  من  باملجازفة  �ملحفوف  �ل�سريع  فالطابع  بها  يتحلى  �لتي  �لب�سرية 
�ل�سلطان يف  �سلوك  ر�أيناه يف  �خرى  بدقة من جهة  و�ملح�سوب  و�ل�سائب 
�حلرب و�ل�سلم و�سرن�ه يف �جناز�ته عرب 44 �سنة من تر�كمها.. لقد قدم 
�ور�ق �عتماده كابن ويّف لتاريخ عمان وخا�ش معركة �لن�سر منذ �للحظات 
�الأولى ليخل�ش �لوطن �لعماين من �لعدو�ن و�اللغاء و�لنفوذ �الجنبي �لذي 
عانت عمان منه طوياًل ودفع قادتها من �ساللة �ل�سلطان �لكثري ال�سرتجاع 
ليعزز  �لعمانية وهاهو يعتمد �الجناز �سرعية حلكمه  جمد �المرب�طورية 
�سرعية �لور�ثة و�لعقيدة و�لن�سب ب�سرعية �الجناز �لتي هي �لغالبة �ليوم 
�أمام نظر �لعامل ويف عهد حقوق �الن�سان و�حلريات ومن هنا كانت �جنحة 
عليها  �أو  فيها  ينازعه  ال  �هد�فه  �لى  قابو�ش  �ل�سلطان  حتمل  �ل�سرعية 
من�سف يف عمان �أو خارجها فال�ساب �لذي خرج على و�لده مل�سلحة �سعبه 
مل يركن �لى �سرعية �لور�ثة وال حتى �لن�سب, و�منا �ر�د �أن ي�سبح بنف�سه 
يف تيار �لتغيري و�ن ي�سارع �ملوج لينقذ �سعبه و�ن يكون لهذ� �ل�سعب خ�سبة 
�أواًل ثم مركب �لنجاة �لى �ن ي�سل به �ل�سو�طىء, وقد فعل, ويف  �لنجاة 
بعد  �لذين حاربوه  �لى  يلتفت  �جله مل  و�لت�سحية من  �سعبه  �نقاذ  خ�سم 
�نت�ساره عليهم ومل ي�سع �لوقت يف �ل�سماتة �أو �النتقام بل قال لهم ما قال 
حممد الأهل مكة عند فتحها ) �ذهبو� فانتم �لطلقاء( وز�د �ن قال لهم 
�نت�سارنا  بالن�سر و�سار على طريق �الجناز�ت: �ن  خماطبًا وقد �حتفى 
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يتج�سد يف عودة �بنائنا �لينا و�لى طريق �حلق �لتي ن�سري عليها ولي�ش يف 
قتلهم وهزميتهم. �ملهم �ن نك�سب �لقلوب ال �ن نربح �ملعارك و�ل�سوؤ�ل هل 
من قائد بعد هذ� �لقائد ميكن �ن يقول مثل هذ� �لقول �اّل �ذ� كان يحمل 
ب�سرى ويعد مب�ستقبل يحمله �ليه بلده وهذ� ما�سرن�ه ونحن نرتجم ما بني 

�ل�سطور من خطبه وكلماته..

حني نرى هذ� �لكم من �ل�سفار�ت يف �جمل �ملو�قع على �لبحر يف م�سقط 
وقد �رتفعت �بنيتها بانتظام ورفرفت عليها �عالم �لدول �لعديدة وقد نه�ست 
�ل�سلطنة باالبنية و�خلدمات فان �ملرء يذهل. وباملقابل ي�ستغرب من �ت�ساع 
�لعدد من  لهذ�  �مل�سابهة  �الع��د�د  �لعامل يف هذه  دول  لدى  �ل�سلطنة  متثيل 
�ل�سفار�ت يف عمان ونت�ساءل ونحن يف �لعام 2014 بعد �ربع و�ربعني �سنة بني 
ما كان يف �الم�ش وما عليه �ل�سلطنة �ليوم. فاخلارجية �لتي يقودها �ل�سلطان 
قابو�ش و�لتي يعمل فيها رجل نابه هو وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لذي 
يف  و�لقادة  �ل�سفر�ء  من  للكثري  مرجعًا  �أ�سبح  حتى  طويلة  خرب�ت  �كت�سب 
�لعامل حني يلتقونه.. كانت �خلارجية �لعمانية �نذ�ك �لعام 1970م, موؤ�س�سة 
�سغرية وكان موظفوها قليلون ال ميتكلون �خلربة وخا�سة يف �لعالقات �لدولية 
�لتي ظلت منذ �ليوم �الأول حمط �هتمام �ل�سلطان وو�سيلته العادة �نت�سار 
�لتي �جنحت من  �آثار �خلريطة  لتعمق  �الر�سية  �لكرة  خريطة عمان على 
قبل.. لقد ��ستبدل �ل�سلطان �ملوظفني �الجانب و�سيوخ �لقبائل وعلماء �لدين 
وبع�ش �ملثقفني غري �خلرب�ء بطو�قم كان ي�سنعها ب�سعوبة ويوؤهلها ويدربها 
من �بناء عمان وبالتدريج لتحل حمل �ولئك, وحتمل ��سم عمان و�سورتها 
وتب�سر بها لي�سل �الأمر �لى �ن يكون لل�سلطنة هذ� �لعدد �لهائل من �ل�سفر�ء 
ممن يحملون �لدكتور�ة وي�سكلون عناوين بارزة يف �لعمل �لدبلوما�سي لي�سل 
تاأخذ  و�ن  �مر�أة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  لدى  �ل�سلطنة  �سفري  تكون  �ن 
�لعمانية  �ملوؤ�س�سات  �كرث  يف  و��سح  ومتكن  حقيقي  با�سناد  مكانتها  �مل��ر�أة 
�لعمل  من  �ملتقدمة  �ملحطات  كل  ويف  و�ل�سورى  �لدولة  جمل�ش  يف  �لقيادية 

�ل�سيا�سي و�الد�ري وحتى �الأمني و�لع�سكري. 
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بال�سر�حة  �الأن  وحتى  �الأول  �ليوم  منذ  �ل�سلطان  ح��و�ر�ت  �ت�سمت 
و�لو�سوح و�جلر�أة حني يقلب �المر ذلك وقد كان حمط �عجاب من �لتقوه 
منذ يومه �الول يف �مل�سوؤولية فقد �عجب به �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان و�ساه 
�ير�ن حيث ز�ر �ل�سلطان �ير�ن كاول دولة يزورها بعد �ن ت�سلم �سلطاته 
وقد �عجب به �ل�ساه ور�أى فيه رمزً� العادة �العتبار �لى عمان كما �عجب 
به �مللك �لر�حل في�سل بن عبد �لعزيز.. ف�سر�حة �ل�سلطان قابو�ش -كما 
كتب عنها- ال ترتك جمااًل للف و�لدور�ن, ومرونته �ل�سديدة ال ت�سبهان ما 
تعود عليه �لنا�ش يف بالدنا �لعربية حيث �لدبلوما�سية متخلفة ومتحجرة 
رغم و�سفها بالعقالنية وهي �ي تلك �لدبلوما�سية �ملتحجرة ح�سب و�سف 

�ل�سلطان يهمها �ن تبلغ �هد�فها بالتحايل و�ملر�وغة. 

و��ستطاع �ل�سلطان بزيار�ته �الأولى لكثري من �لبلد�ن �ن يغري �ل�سورة 
و�ن يزيل �جلليد يف عالقات بالده معها و�ن يعيد �لنب�ش و�ل�سخونة لتلك 
�لعالقات مبا يف ذلك �جلامعة �لعربية �لتي حتفظت على ع�سوية عمان 
بد�ية وكذلك �المم �ملتحدة, وحتى �ململكة �لعربية �ل�سعودية �جلارة �لتي 
�متنعت عن �لت�سويت لع�سوية عمان يف �المم �ملتحدة ؛ ما يعك�ش طبيعة 
�لعالقة مع عمان قبل زيارة �ل�سلطان للريا�ش الأول مرة وهي �لزيارة �لتي 

زرعت بذور �لثقة..

لي�ست  �ير�ن  �ن  يقول,  ظل  ل�سلطاته  ت�سلمه  ومنذ  قابو�ش  �ل�سلطان 
و�سيا�سات  عديدة  مقوالت  �ملقولة  هذه  و�جهت  وقد  �لعربية  لالأمة  عدوة 
�ملقولة  بهذه  �أخ��ذو�  �لذين  الأولئك  ثبتت  ولكن  معها  ت�سادمت  عديدة 
بحاجة  و�نهم  كذلك  لي�ش  �الأم��ر  �ن  قناعاتهم  حتى  �أو  غريهم  بقناعات 
�لى حو�ر �جلار و�ل�سريك يف �لرت�ث و�لديانة, و�نه مبقد�ر عمق �حلو�ر 
ما  وهذ�  �ل�سورة  تغيري  مبقد�ر  فيه  �مل�سرتكة  �مل�سالح  ومر�عاة  وجديته 
و�حلروب  �ل�سر�عات و�خلالفات  �لوقائع جمددً� حتى  يف خ�سم  �أثبتته 
ت�سبح  هنا  وم��ن  و�القليم  �ملنطقة  �ع��د�ء  منها  ي�ستفيد  �لتي  �القليمية 
ودولية  و�قليمية  عربية  �ط��ر�ف  �جل  من  �ي��ر�ن  لدى  �لعمانية  �لو�ساطة 

�مللك في�سل بن عبد �لعزيز
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ذ�ت �همية خا�سة, وخا�سة تلك �لو�ساطات �لتي �نفذها �ل�سلطان بزيارته 
�ير�ن  بني  �لعمانية  و�لو�ساطة  �ي��ر�ن  �لى   2014 �لعام  �غ�سط�ش  �ب  يف 
و�لواليات �ملتحدة و�خريً� بني �ير�ن و�ململكة �لعربية �ل�سعودية, وو�ساطات 
عديدة كانت �ير�ن وغريها �أطر�فًا فيها.. ولعل هذه �لو�ساطات وو�سوحها 
و�سفافيتها- و�ن د�رت خلف �لكو�لي�ش و�حتمت عن و�سائل �العالم- فتحت 

�سفحات جديدة يف �ال�ستقر�ر و�من �القليم و�ملنطقة..

وتر�كم  و�ل�سرب  بالثبات  و�سيا�ساته  �ل�سلطان  مو�قف  �ت�سمت  لقد 
�خلربة ومل تنقلب عمان على �سيا�ساتها حتى و�ن مل توؤت تلك �ل�سيا�سات 
�أكلها �و وجهت مبوجات �لنقد ويف هذ� �ل�سياق على �سبيل �ملثال يقول وزير 
�لدولة لل�سوؤون �خلارجية يو�سف بن علوي م�ست�سهدً�, �أْن �ملوقف �لعماين 
من �ل�سر�ع �لد�خلي يف �سوريا مل يتغري منذ �ليوم �الأول وثبت �الن �سحته 
�لوزير  ربط  وقد  �سوريا  �ل�سيا�سي يف  و�حلل  �مل�ساحلة  �لى  حني �حلاجة 
كالمه هذ� بقوله, حتى يف �لعملية �ل�سلمية يف �ل�سر�ع �لعربي �ال�سر�ئيلي 
مل يتغري موقفنا من دعم �لعملية �ل�سلمية قبل كامب ديفيد وبعدها. كان 
هناك من يعار�ش ومن غري موقفه. لكننا و��سلنا موقفنا بثبات �لى �ن �سهد 
يتغري موقف  �سبقو�..وباملو�ز�ة مل  وقد  موؤمتر مدريد فوجدناهم  �جلميع 
�ل�ساد�ت ورحيله وما قام من عالقات  �ل�سلطنة من م�سر حتى بعد قتل 
�ير�ن  مع  عمان  �سلطنة  عالقات  تغريت  وال  �ل�سلطان  وبني  بينه  حميمية 
حتى بعد رحيل �ل�ساه وقيام �لثورة �الير�نية وقدوم �خلميني. فالعالقات 
مع �ل�سلطنة ال حتكمها �مل�ساعر �ل�سخ�سية وال �مل�سالح �ل�سيقة بل تبقى 
تتماثل مع �مل�سلحة �لعامة وكل ما هو ثابت ومفيد وهذ� ما �ن�سحب �ي�سًا 
و�ملذهبية  �لدينية  �لفو�رق  توؤثر  �ذ ال  و�لهند  �ل�سلطنة  �لتعامل ما بني  يف 
و�لعرقية و�الختالف �لثقايف على عمق هذه �لعالقات ومتيزها. وحتى مع 
�لعر�ق منذ زمن �سد�م �لى ما يعد حكمه و�لى �ليوم ومل ت�سهد �نقطاعًا 
ومل تغلق �ل�سفارة �أو ين�سحب �ل�سفري �اّل ما كان من فرت�ت ��سطرب فيها 
�المن وهذه �مل�سطرة من �لتعامل تتم مع كل �لدول �لعربية و�لعاملية فروح 

�ساه �ير�ن حممد ر�سا بهلوي
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تع�سبي  غري  �ن�ساين  ح�ساري  طابع  ذ�ت  وثقافته  وتوجهاته  �ل�سلطان 
وهو  �ال�سمى  منها  ويعظم  جتلياتها  كل  يف  �لب�سرية  باحل�سارة  يحتفي 
تتوقف..  وال  وتعرب �حلدود  وي�سموعليها  �للغات  تعتلي  �لتي  �ملو�سيقى  من 
�ملو�سيقية  باملقطوعة  �أ�سبه  ومرونتها  �ن�سيابها  يف  �لعمانية  �ل�سيا�سة  �إّن 
�لعاملية �لتي ترتك �ال�ستمتاع بها ي�سمل �لو�نا خمتلفة من �لثقافات وحتى 
يف خ�سم تبدل �النظمة �لقريبة من �سلطنة عمان و�ملوؤثرة عليها كالنظام 
يف �لعر�ق �أو يف �ير�ن �الكرث تاأثريً� فان �ل�سلطان ال يلبث �ن يعيد �لتفكري 
�أو  بها  �ل�سغط  �أو  ولي�ش قطعها  و�عادة متكينها  �لعالقة  يف مو�سعة هذه 
من خاللها و�عادة تاأهيلها ب�سرعة لتكون فاعلة, وهذ� ما �ثبتته عالقات 
�ل�سلطنة مع �ير�ن حتى بعد رحيل �ل�ساه فقد قامت �لو�ساطة �لعمانية لدى 
�ير�ن زمن �لرئي�ش �المريكي كارتر لالفر�ج عن �لدبلوما�سيني �المريكيني 
�لذين وقعو� رهائن يف طهر�ن ولكن تلك �لو�ساطة مل تنجح فكانت �لعملية 
�ليائ�سة �لع�سكرية �لتي ف�سلت يف �نقاذهم ويف �لعام 1987م, كان �ل�سلطان 
وها�سمي  ح�سني  �سد�م  بني  م�سقط  يف  مفاو�سات  �جر�ء  �قرتح  قابو�ش  
رف�سنجاين ومل يتم �للقاء لوقوع �سغب قوّي عليه من �طر�ف خمتلفة �اّل �ن 
جهود �ل�سلطان فتحت كوة يف �جلد�ر و�ساعدت على �ال�سر�ع يف �لو�سول 
�لى هدفه يف �حلرب �لتي ��ستمرت ثماين �سنو�ت وذلك بعد �قل من �سنة 

من �ملجادلة �لعمانية. 

وكانت ن�سائح �ل�سلطان قابو�ش لدول �خلليج كافة �ن تخفف عد�ءها 
من  فا�ستد�ر  �ساغية  �ذن��ًا  تلق  مل  للعر�ق  دعمها  من  تخفف  و�ن  الي��ر�ن 
دعمته ليحقق �حتالل �لكويت وعندها �دركت �ن �سيا�ساتها تتخبط حني 
كان �لبديل هو يف �ال�ستعانة بقو�ت �جنبية ملعاقبة �لنظام �لعر�قي وهذه 
�ل�سلطان  ��ستفزت  �لعربية  �ل�سفن  �ال�ستعانة ورفع �العالم �الجنبية على 
�قرتحه  ملا  �خلليج  �نظمة  ��ستجابت  ول��و  ذل��ك  من  ح��ذر  �ل��ذي  قابو�ش, 
�ل�سلطان عليها بد�ية ملا و�سلت �الأمور �لى ما و�سلت �ليه فقد �ثبتت �لوقائع 
�ن �سيا�سة �سلطنة عمان ومهند�سها �ل�سلطان قابو�ش كانت عملية وو�قعية 

�لرئي�ش �المريكي جيمي كارتر
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و�لت�سميات  �ل�سعار�ت  ور�ء  �الختباء  من  ونفعا  ثباتا  و�ك��رث  ور�سيدة 
�لف�سفا�سة �لتي ال ت�سمد, و�لتي مل حتم �المن �لوطني وال �ال�ستقالل 
�أو �ل�سياق �لوطنية لتلك �لدول �لتي �معنت يف منا�سرة طرف  �لذ�تي 

�سد �آخر.

�أما ق�سة �لتعاون �لعربي �خلليجي على م�ستوى �القليم فلها �ساأن �آخر 
ورو�ية �أخرى فقد �طلق �ل�سلطان �لفكرة �لتي مل تخرج كما �ر�د ولكنه ظل 
مي�سك بجوهرها ويحر�ش على �ن تفرز ثمرة �لدفاع عن �ملنطقة �ملعنية 

باملجل�ش وم�سالح �أهلها..

وهذه �لرو�ية كما ياأتي..

تاأ�سي�ش  منذ  مبكرً�  �لنار  على  و�سعته  �لذي  �خلليج  دول  طبيخ  كان 
�ملجل�ش مل ين�سج �لى �ن كان �للقاء يف م�سقط وقد كنت ح�سرته كرئي�ش 
�لذي  �لب�ستان  فندق  كان  وقائعه..  الأغطي  �ردنية  يومية  �سحيفة  حترير 
تلك  ج��دً� مبقايي�ش  فخمًا  وك��ان  لتوه  �جن��ز  و�مل��ل��وك   �لروؤ�ساء  فيه  �ق��ام 
�لتي  كلمته  ويف  يومها  قابو�ش  �ل�سلطان  كان  1985م.  �لعام  من  �للحظة 
حملتها وعلقت عليها  �عرب �جلملة �خلليجية ونبه من �ملخاطر �لتي تو�جه 
�خلليج و�سرورة �ال�ستعد�د ل�سدها وكانت له يومها روؤية ��ست�سر�فية مل 
يدركها �لكثريون, فقد كان �لوقت مبكرً� لتنبوؤ �لكثريون من �لقادة على ما 
�سيحدث بعد �نتهاء �حلرب �لعر�قية �الير�نية �لتي �نعقد �الجتماع يف ظلها 
و�ن هذه �حلرب �ستلد �خرى, و�ن �سرب �ير�ن مب�ساعدة �لغرب للعر�ق 
�سيتحول �لى �سرب �لعر�ق عن طريق �لغرب مبا�سرة و�ال�ستعانة بالعرب 
�ل�سلطان  كان  �ير�ن.  �لعر�قي يف �سرب  �لنظام  �ساعدو�  �لذين  �نف�سهم 
وهو  ��سياًل  بعدً�  �ل�سابقة  وقر�ر�ته  �ملجل�ش  ��سفى على حو�ر�ت  قابو�ش  
دوره �المني و�لع�سكري �مل�ستقبلي ليكون قادرً� على �لدفاع عن دول �خلليج 
وم�ساحلها ولكن �ملماطلة �ثبتت �لعجز �لالحق �لذي حتدث عنه �المري 
خالد بن �سلطان قائد �لقو�ت �مل�سرتكة للحلفاء �لعام 1991م, يف مذكر�ته 
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حني قال: »علمتنا �الزمة �ن �لدفاعات �خلليجية بال�سكل �لذي كانت عليه 
�لعام 1990م, كانت غري كافية ملو�جهة �سد�م ح�سني, ومل تكن قو�ت درع 
�جلزيرة قوية بالقدر �لذي ميكنها من ردع �لعر�ق �أو �لت�سدي له مبفردها«؛ 

من هنا تاأتي �همية �عادة �لنظر يف �لرتتيبات �لدفاعية �جلماعية.

 وهذ� �لقول �ملتاأخر كان  دعا �لى م�سمونه �ل�سلطان قابو�ش قبل �ن 
لها  �لى عدو  �ي��ر�ن  مع  �ملجل�ش يف حربه  لدول  �لعر�ق من حليف  يتحول 
ومل  �ل�سلطان  حتذير�ت  �أحد  ي�سمع  مل  ولكن  �لكويت..  على  بانق�سا�سه 

يوؤخذ بروؤيته وقتها..

ومع كل �لذي حدث بهزمية �لعر�ق وح�ساره وبدء �لعقوبات على �سعبه 
كانت �سلطنة عمان -بتوجيه من �ل�سلطان قابو�ش- �أول من دعا �لى فك 
�حل�سار �الأعمى عن �لعر�ق ورفع �لعقوبات عنه النها ت�سيب �سعبه ولي�ش 
حاكمه. وقد عمل �ل�سلطان على نزع فتيل �لكر�هية من دول �ملجل�ش �ز�ء 
�لعر�ق حتى ال تتفاقم �مل�سكلة, وحني ر�أى �ع�ساء �ملجل�ش �لنتائج �نتخبو� 
�ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد رئي�سا للجنة �لعليا ل�سوؤون �أمن �خلليج يف �طار 
بناء �لقو�ت �مل�سرتكة؛ �عرت�فًا منهم ب�سو�ب روؤيته �لعام 1987م, يف دورة 

م�سقط �خلليجية...

وح�سادها  �لرب�جماتية  �سيا�سته  وم��رون��ة  قابو�ش  �ل�سلطان  وع��ي 
�ملرت�كم كان د�ئمًا حمط �العجاب فهذ� �لقائد �أبعد �سيا�ساته ودبلوما�سية 
�الحتو�ء  مار�ش  بل  عدوً�  �لعدو  و�بقاء  و�لت�سلب  �اليدولوجيا  عن  نظامه 
و�لتي  �لرئي�سة  معاملها  يف  �لعمانية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �أه��د�ف  وح��دد 

ماز�لت قائمة حتى �الن..

فكانت  �لعمانية  �خلارجية  لل�سيا�سة  �عمق  فهمًا  �ح��اول  كنت  لقد 
�ملدر�سة  موؤ�س�ش هذه  �سعيد هو  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  �ن  �لعمانية  �الجابة 
�ن  يرى  مبد�أ  على  مبنية  وهي  �ملعا�سرة,  �لدولية  �لعالقات  يف  �جلديدة 
و�الط��ار�ت  �حل��دود  و�ن  �الط��ر�ف  �ملتعدد  �لتعاون  باجتاه  ي�سري  �لعامل 



أمة وقائد

43

�لتقليدية يف طريقها للزو�ل وهذ� ما �كده �ل�سلطان يف حديثه ملجلة ميدل 
و�نا  وينكم�ش  يت�ساءل  �لعامل  »�ن  �لثاين  ت�سرين  �سهر  1995م,  �ي�ست  
و�ثق �ن جميع �لبلد�ن يجب �ن ت�سري وفق هذه �لقاعدة وحتاول �ن تفهم 
�الخرية �ل�سنو�ت  يف  الحظت  وقد  بينها..  فيما  وتتعاون  �لبع�ش   بع�سها 
) و�لقول لل�سلطان ( بو�در تدل على �ن �لنز�عات بني �لدول �سارت تعّد من 
�حلماقات �ملطبقة و�ن �خلالفات بني �لبلد�ن يجب �ن حتل باملفاو�سات 

ولي�ش بالعنف«..

وهكذ� ظل �ل�سلطان -وعرب 44 �سنة- يوؤمن د�ئمًا �ن �حلو�ر هو �ملدخل 
�حلقيقي ل�سمان �مل�سالح وهذه �لروؤية ت�سدق �الن �كرث من �ي وقت م�سى, 
كان  �ل�سياق  �ل�سلطان.. ويف هذ�  روؤية  بعمق  قائد  �اّل  ير�ها  يكن  حني مل 
�لعامل �ملتقدم و�ملتح�سر -و�لذي كان يقر�أ روؤية �ل�سلطان ويقدرها-بادر 
�لتعبري  �لعام 1998م, جرى  له  �لتي منحت  �ل�سالم  �لى تكرميه بجائزة 
�ملعا�سرة  �ل�سيا�سية  �ملمار�سات  �لعظيمة يف  مل�ساهمته  فيها وعن طريقها 
ودوره يف �حالل �ل�سالم و�ال�ستقر�ر يف �كرث مناطق �لعامل ��سطر�بًا.                     
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بناء م�ؤ�س�سات الدولة 
�أن  �ل�سلطة-  لتوليه  �الأولى  �للحظة  �ل�سلطان قابو�ش -منذ  كان على 
يبني �أد�ة �لتغيري وهي �حلكومة �أو �لذر�ع �لتنفيذي و�أن يذلل كل �ل�سعوبات 
�جلهاز  هذ�  بناء  �سهاًل  يكن  مل  خيار�ته,  وجه  يف  و�لطارئة  �لطبيعية, 
�أبرزها غياب �لكفاء�ت �لتي كان �أكرثها مهاجرً�  وتنظيمه لعو�مل ذ�تية 
هياكل  �إلى  يده  على  حديثًا  �لنا�سئة  عمان  وفقد�ن  �خلربة  غياب  و�أي�سًا 
باملمكن  ي�ستعني  و�أن  �ملتو�فر  �إلى  يعمد  �أن  عليه  كان  ولذلك  ؛  موؤ�س�ساتية 
للعمل  �أن يجذبهم  �لذين ميكنه  يدرب  و�أن  �لذين هاجرو�  ي�ستقطب  و�أن 
و�لده ال ي�سلح وهو  قائمًا من عهد  �لذي كان  �أن �جلهاز  لقد وجد  معه. 
تعتمد ع�سية  �ل�سلطنة  وكانت  �الأ�سا�ش  �لعائق  وي�سكل  �لتعطيل  �ل�سبب يف 
من  بد�أ  يجد  ومل  فقط  موظفًا   ) على )1750  �ل�سلطان �سالحياته  تويل 
�أن يتولى جمل�ش ��ست�ساري موؤقت من �سخ�سيات يثق بها �ل�سلطان وكان 
خيار ت�سكيل �ملجل�ش �الأعلى لتخطيط �لتنمية �القت�سادية ي�سد فر�غًا �إاّل 
�أنه مل يدم طوياًل. كانت عينا �ل�سلطان قابو�ش على �إ�سر�ك �سعبه و�إاّل ما 
قيمة �لتطور و�لتنمية و�لبناء �إن مل تكن من �أجل �الإن�سان �لعماين و�إن مل 
يكن �الإن�سان �لعماين �سريكا فيها, ومع �أنه ر�أى �أّن �لبنى �لتقليدية �ملوروثة 
�لبنى  �ملرحلة تدمري  �أنه ال يجب يف هذه  �أنه كان يدرك  �اّل  ت�سكل عائقًا 
�لقبلية �أو تفكيكها ب�سرعة طاملا مل يتو�فر �لبديل �لكايف ولذ� وعد �مل�سايخ 
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�أن �لدولة �سوف ت�ساعدهم, مع �در�كه �أنه البد من �العتماد على �لنظام 
�مللكي �ل�سلطاين وتطويره وتعزيزه كموؤ�س�سة �سيا�سية وجعله غنيًا ومرنًا الأنه 
هو �لذي ي�ستطيع �أن ي�سمن �سالمة عمان وقدرتها على مو�جهة �لتحديات؛ 
و�إاّل ملا كان هناك مربر لعزل و�لده �سعيد بن تيمور. ولذ� جند كيف بد�أ 
�لبناء  �عتلى  حتى  �الخ��ر  جانب  �إل��ى  وحجرً�  �الآخ��ر  فوق  مدماكًا  �لبناء 
وماز�ل خالل �أربعة عقود ونيف بنيت فيه موؤ�س�سات �لدولة كافة و�سلطاتها 
وكانت  للدولة  �ال�سا�سي  �لنظام  فكان  و�لق�سائية,  و�لت�سريعية  �لتنفيذية 
�حلكومة وكانت �لبد�يات مع �مل�ساركة �ل�سعبية وتطور �لعمل �لدميقر�طي 
وبد�أت  و�لبلديات  �ل�سورى  �لت�سريعية, جمل�ش  لل�سلطة  �النتخاب  و�عتماد 

خطو�ت �الإ�سالح تتو�لى على �أكرث من م�ستوى و�سعيد. 

لقد �عتمد �ل�سلطان قابو�ش خم�سة م�سار�ت مرت�بطة لتحقيق �لوحدة 
�لوطنية و�إجناز �ل�سالم �الجتماعي و�كبت بناء موؤ�س�سات �لدولة.

يف امل�سار االول 
و�الإقليمية  �ل�سيا�سية  �لوحدة  م�ستعيدً�  �النق�سام  �أنهى خماطر  كان  
لعمان, وحّولها �إلى وطن لكل �لعمانيني ووفر ُمناخات �مل�ساحلة �لد�خلية 
غ��ادرو�  �لذين  ودع��ا  �لعائالت  �سمل  جمع  و�أع��اد  �ل�سر�ع  �آث��ار  وت�سفية 
�سو�ء كانو� معار�سني �أو باحثني عن �لرزق �أو خائفني مما كان حدث �إلى 
امل�شرية  قيادة  يف  حتى  وامل�شاركة،  العامة  احلياة  يف  واالنخراط  العودة 
غريهم  يقنعو�  و�أن  طموحاتهم,  يحققو�  �أن  من  للكثري  �ملجال  و�أف�سح 
ب�سو�ب �مل�سرية ومد يد �لعون ملو�طنيه منذ �للحظة �الأولى فخف�ش �أ�سعار 
�ملحروقات, ووفر لل�سباب �إمكانية �إيجاد فر�ش عمل لهم و�أ�سعرهم �أن هذ� 
�لوطن لهم وعليهم �أن ي�سحو� من �أجله, و�أن يتحملو� بد�ية يف �سبيل �إعادة 

بنائه و�حلفاظ على جمده. 
�أما �مل�سار �لثاين ففيه تو�سيع وتطوير �جلهاز �الإد�ري للدولة وحتويله 
�لنهاية  �حلكومة يف  الأن  �لوطني,  و�لتما�سك  �الجتماعي  للدمج  �أد�ة  �إلى 
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هي جهاز �د�ري تنفيذي, والأن �لدولة حتتاج �إلى عمود فقري وهو �حلكومة 
ليتمكن �جل�سد من �حلركة. 

�أما يف �مل�سار �لثالث فهو رغبته يف �إنقاذ عمان وبنائها فا�ستوعب د�خل 
�الجتماعية  و�ملكونات  و�لفئات  و�لعنا�سر  �لقوى  خمتلف  �الإد�ري  �جلهاز 
بالتدريج ليحل  �لقبلي  �لنفوذ  �لعمانية وظل وهو يبني يحر�ش على دحر 
وت�سند  و�ملوؤ�س�سة,  للوطن  بالوالء  توؤمن  جديدة  وطنية  عقلية  ذلك  حمل 

�لدولة وتنتمي �إليها ولي�ش الأي �نتماء�ت فرعية �أو جانبية.

خلدمة  �خلارجية  �ل�سيا�سة  توظيف  على  عمل  �ل��ر�ب��ع   �مل�سار  ويف 
�الأهد�ف �لد�خلية يف �لتنمية و�ال�ستقر�ر.

يف  �ملو�طنني  جانب  من  �مل�ساركة  �سرورة  ر�أى  �خلام�ش  �مل�سار  ويف   
�إد�رة �لبالد وهذه �مل�ساركة يجب �أن تقوم من خالل �ملوؤ�س�سات وبنائها ومن 
�ملح�سوب  �لتدرج  وهذ�  متدرج  باأ�سلوب دميقر�طي  �مل�ساركة  تطور  خالل 
�أر�د �ل�سلطان قابو�ش �أن يتم �لتاأكد فيه من كل خطوة جرى قطعها حتى ال 
يقع �لنكو�ش �أو �لعودة �إلى �لور�ء فال ياأتي �أي تطور على �سكل حرق مر�حل 
�إل��ى �الأم��ام حتى ال تقع �الأخ��ط��اء, ويجري  �أو ه��روب  �أو قفز�ت يف ف��ر�غ 

�ال�ستقو�ء على �لتغيري وتف�سل �لدعوة �إليه. 
ولذلك جاء �لتطور �لدميقر�طي مو�سوعيًا ومتزنًا وحم�سوبًا, وجرى 

تق�سيمه �إلى مر�حل ميكن ر�سدها :

مراحل التط�ر الدميقراطي
 �الولى : وهذه �ملرحلة بد�أت يف �لعام 1991م, وكان �لناخبون فيها  
يتمثلون فقط يف جمموعة خمتارة من ) �ل�سيوخ و�الأعيان و�لوجهاء ( يف 
كل والية يقومون برت�سيح ثالثة �أ�سماء �سو�ء بالرت��سي فيما بني �حل�سور 
جلل�سة �لرت�سيح �أو من بني �حلا�سلني على �أعلى �ال�سو�ت يف حالة غياب 
�لرت��سي حول �الأ�سماء �ملطروحة وكانت �خلطوة �لتالية هي �ختيار حكومي 

الأحدهم ليكون ع�سوً� يف �ملجل�ش.

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

اجلليلة« 
 1990/1/23
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�لثانية :  وهذه �ملرحلة من �لبناء �لدميقر�طي جاءت �لعام 1994م 
وقد حققت نظاما للرت�سيح يفر�ش �أن يقوم �لناخبون ) �ل�سيوخ و�لوجهاء 
�لواليات  من  لكل  فقط  ع�سوين  برت�سيح  و�لتجار(  و�ملثقفون  و�الأع��ي��ان 
�ملطلوب متثيلها بع�سو و�حد وهو ما يعني ت�سييق �سلطة �حلكومة يف �الختيار 
وباملقابل تو�سيع حق �ملو�طن يف حتديد مر�سحيه ب�سخ�سني وبنف�ش �ملعيار 
و�لتي  بع�سوين  يتم متثيلها  �لتي  �لواليات  �ختيار ممثلي  �لتعامل مع  كان 
يزيد �سكانها عن ) 30( �ألف ن�سمة حيث تختار �لهيئة �النتخابية يف كل 
من هذه �لواليات �أربعة ��سخا�ش ترجح �حلكومة �ثنني من بينهم ما يعني 
�ملنا�سفة, وقد �سهدت هذه �ملرحلة تغريً� هامًا وهو �ل�سماح للمر�أة -والأول 
مرة يف �ل�سلطنة وحتى دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي بامل�ساركة- يف ت�سمية 
�ملر�سحني لع�سوية �ملجل�ش وكذلك حقها يف طرح نف�سها كمر�سحة لتكون 
ع�سوً� يف �ملجل�ش, لكن ذلك كان قا�سرً� فقط على نطاق �لواليات �ل�ست 

ملحافظة م�سقط �لعا�سمة وجنحت حينها بالفوز مبقعدين..

�ملر�أة  �أطلق حق  1997م حيث  �لعام  �سيف  ب��د�أت يف  فقد   : �لثالثة   
يف �مل�ساركة بعميلتي �لرت�سيح و�لرت�سح يف كافة �لواليات �لعمانية ومل تعد 
حم�سورة د�خل واليات حمافظة م�سقط وحدها مع حدود تغري �آخر ��سايف 
يتعلق مبن لهم حق �لت�سويت حيث تو�سعت قاعدة �لناخبني وكان جمموع 
�لناخبني �ملفرت�ش �أنهم يدلون باأ�سو�تهم �آنذ�ك وفق هذه �لقاعدة ) 51( 
�مر�أتني �سمن  �ملرحلة عن فوز  �أ�سفرت هذه  �ألف مو�طن ومو�طنة, وقد 

حدود حمافظة م�سقط �أي�سًا وذلك من بني 27 مر�سحة..

 �لر�بعة : فقد بد�أت �لعام 2000م وقد �سجلت متغريً� �إ�سافيًا متثل يف 
�ملزيد من تو�سيع قاعدة �مل�ساركني يف عملية �لرت�سيحات –�لناخبني– �لى 
175 �لف مو�طن ومو�طنة وهو �لعدد �لذي كان ي�سكل حينها ن�سبة %25 

تقريبًا من بني �لعمانيني �لذين تبلغ �أعمارهم  20 عامًا  فما فوق.

»اإن�صاء املجل�س اال�صت�صاري 
واقعنا  �صميم  من  نابعة  مميزة  جتربة 

العماين« .
خطاب جاللته يف العيد 
الوطني الع�شرين 
1990/11/18
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وهذ� يعني تو�سيع د�ئرة �مل�ساركة �إلى ثالثة �أمثالها مما كان مقررً� يف 
�لفرتة �لثالثة, وقد �سهدت هذه �ملرحلة �أي�سًا �لغاء �لتدخل �حلكومي متامًا 
�أي �إلغاء �أي ح�سة �أو » كوتا« حكومية وهو ما كان ي�سمى “ ت�سمية  �أع�ساء 
جمل�ش �ل�سورى من بني �لفائزين باملو�قع �الأربعة �ملتقدمة يف �لواليات �لتي 
ن�سمة �ملطلوب متثيلها بع�سوين ومن  �ألف  يزيد عدد �سكانها عن ) 30( 
�لرقم  �سكانها عن هذ�  يقل عدد  �لتي  �لواليات  �الثنني يف  �لفائزين  بني 

و�ملطلوب متثيلها بع�سو و�حد.
 �خلام�سة : وقد �سهدت تطورً� هامًا على م�سار �لدميقر�طية �ملوؤ�س�سية 
حق  �إط��الق  ظل  يف  م,   2003/10/2 �نتخابات  جرت  حيث  �ل�سلطنة  يف 
دون  �سنة   21 بلغو�  ممن  �ملو�طنني  جلميع  ليكون  �النتخابية  �مل�ساركة 
حتديد ن�سبة معينة من �أبناء كل والية على �لنحو �لذي متت على �أ�سا�سه 
�النتخابات يف �لفرت�ت �ل�سابقة. كما مت رفع م�ستوى �الإ�سر�ف �لق�سائي 
حيث تقرر �أن ت�سم �للجنة �لرئي�سة ب�سفتها �لقائمة على �إجر�ء�ت �لعملية 
�النتخابية كال من وكيل وز�رة �لعدل و�ثنني من نو�ب رئي�ش �ملحكمة �لعليا 
وفتح �ملجال كاماًل �أمام �ملر�أة للم�ساركة يف �لعملية �النتخابية دون �لتقييد 
بن�سبة معينة؛ تقديرً� لدورها �الأ�سا�ش �لبارز يف �لبناء و�لنهو�ش باملجتمع 
كما حملت هذه �ملرحلة �إ�سافة نوعية متثل يف �ل�سماح الأي مر�سح �لقيام 
بالدعاية �النتخابية من تاريخ �إعالن �لقو�ئم �لنهائية للمرت�سحني وت�ستمر 
تلك  و�سهدت  �النتخابات,   الإج��ر�ء  �ملحدد  لليوم  مبا�سرة  �ل�سابق  لليوم 
بع�ش  �نتخابية يف  ت�سكيل جلان  جو�ز  �خر متثل يف  متغريً�  �ي�سًا  �لفرتة 

�سفار�ت �ل�سلطنة متار�ش نف�ش �ملهام لدى جلنة �النتخابات و�لفرز. 
 �ل�ساد�سة: وقد جرت يف 2007/10/27م حني توجه 388 �ألفًا و 672  
 ناخبًا وناخبة من بينهم 155 �ألفًا و 30 ناخبة �إلى ) 102( مركز �قرت�ع يف 
) 61( والية عمانية الختيار ممثليهم وقد �متدت هذه �ملرحلة �إلى �أكتوبر 
من �لعام 2011م, حيث �سهدت �ل�سلطنة �نتخابات �لفرتة �ل�سابعة و�لتي 
�ل�سابعة  �لفرتة  يف  �ملجل�ش  �سهد  وقد  2015م,  �لعام  �كتوبر  حتى  ت�ستمر 
لالأمام  خطو�ت  �لعمانية  �لتجربة  نقل  ��ستهدفت  �ملتغري�ت  من  �لعديد 
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من �أجل تكامل �لعمل �لربملاين وتعزيز دولة �ملوؤ�س�سات و�لقانون ويف هذه 
يهم  ما  كل  يف  �حلكومة  وبني  �ملجل�ش  بني  �ل�سر�كة  �فاق  تطورت  �ملرحلة 

�لوطن ويدعم م�سرية �لتنمية �لوطنية. 
�ملجل�ش  �نتخاب  يف  ممثلة  �ملرحلة  لهذه  �لنوعية  �الإ�سافة  كانت  وقد 
رئي�سا له من بني �أع�سائه وهذه �أول ممار�سة فعلية لل�سالحيات �جلديدة, 
وهي �ملرة �الأولى �لتي يتم فيها �نتخاب رئي�ش �ملجل�ش من بني �أع�سائه وكان 
�لعام  – 2013م, و�لتي تنتهي  �ل�سورى خالل �نعقاد فرتته 2012  جمل�ش 
2015م, قد و�سع ن�ساطاته د�خليًا بعقد جل�سات ملناق�سة �لوزر�ء حول خطط 
وزر�ئهم و��ستجو�بهم عليها و�عتماد �لالئحة �لد�خلية, وبهذ� �لتطور �لذي 
�لعام 2014م, فان ما  �ليوم من  �لعام 1991م, وماز�ل م�ستمرً� حتى  بد�أ 
�أر�ساه �ل�سلطان قابو�ش من �إجناز يف هذ� �ملجال مكن من قيام حو�ر وتعاون 
بني جمل�ش �لوزر�ء وجمل�ش عمان, وكل ذلك ي�ستهدف خدمة �لعمل �لوطني 

ودفع عملية �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية و�الرتقاء باالإن�سان �لعماين.
�إن ما �أجنز من تدرج دميقر�طي يف بناء �ملوؤ�س�سة �لت�سريعية و�كب 
�لتجربة  به  تو�سف  ما  �أميز  ولعل  �الخ��رى,  �ل�سلطات  جمال  يف  �لتقدم 
�لعمانية يف ر�أيي هي �أنها متدرجة و�عية تخترب نف�سها بني �حلني و�الآخر 
وت�ستلهم بناءها من وعي وعاد�ت وتقاليد وتطلعات و�آمال �ل�سعب �لعماين 
ومن روؤية قائده �لثابتة و�خلبرية و�ملو�كبة, كما �أن هذه �لتجربة تعتمد على 
قدر�تها وخ�سو�سيتها وال ت�ستعري �ل�سعار�ت �أو ت�ستهدف �سناعة خطابني 
هذه  تريد  و�إمن��ا  للمو�طنني  د�خلي  و�آخ��ر  �لعملية  لت�سويق  خارجي  و�حد 
�لتجربة �لدميقر�طية �لعمانية يف تكاملها �أن ت�سكل ر�فعة حقيقية لالأمن 

�لوطني ولال�ستقر�ر وبناء �لتنمية �مل�ستد�مة وحت�سني �أو�ساع �ملو�طنني..
�أن نالحظ كيف حفرت �لتجربة �لدميقر�طية �لعمانية طريقها عميقًا  ولنا 
�ل�سطط  �أ�سابها  �الإقليم  ويف  �خلليج  منطقة  يف  �أخ��رى  جتارب  خالف  وبالتدرج 
�سالحيات  فاختلطت  ت�سابكت  �أو  نظرية  وقائع  مع  وتعاملت  �نق�سامات  وو�جهت 

�ل�سلطات, ووقع �خللط فيها؛ ما �سبب �ال�ستقو�ء وتغول �سلطة على �خرى..
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مرحلة املجال�س البلدية
�إن �الإ�سافة �لنوعية يف �لتجربة �لدميقر�طية �لعمانية هي �نتخابات 
�أن  يل  �أتيح  وقد  2011م,  �لعام  �أكتوبر  يف  جرت  و�لتي  �لبلدية  �ملجال�ش 
�ح�سر جمرياتها و�أن �أر�قب و�أن �أغطي وقائعها, و�أن �أنقل �ل�سورة �حلّية 
ومع  عمان  يف  �لبلدية  لالنتخابات  �أولى  جتربة  �أنها  رغم  لها  و�لنا�سجة 
تعي�ش  �ل�سلطنة  �أن  لو  �أهد�فها؛ كما  ذلك ولدت هذه �النتخابات وحققت 

هذه �النتخابات ل�سنو�ت طويلة.

لنو�ة  حقيقي  بعث  يف  �ملنتخبة  �لبلدية  �ملجال�ش  تد�سني  �أ�سهم  لقد 
�ملجتمع �ملدين �لعماين وتو�سعته و�عتبار �النتخابات �لبلدية عنو�نًا ��سا�سًا 
ب�سال�سة جرى  �لعمانية  �لتجربة  �لتي عربت  �ملرحلة  وهذه  عناوينه,  من 
على  �مللمو�سة  �لتطور�ت  مع  للتتو�كب  زمنها  يف  فجاءت  لها  �لتخطيط 
�لدميقر�طية �لعمانية عن طريق �سندوق �القرت�ع حيث �نتخابات جمل�ش 
�ل�سورى للفرتة �ل�سابعة ماز�لت فرتتها م�ستمرة حتى 2015م, وهي حتمل 
م�سرية  بناء  يف  �مل�ساركة  من  ومتكنهم  و�أ�سمل  �أو�سع  م�ساركة  للعمانيني 
�نتخابات  ج��رت  لقد  قابو�ش,  �ل�سلطان  م�سريتهم  قائد  خلف  وطنهم 
�ملجال�ش �لبلدية يف 2012/2/22م, الختيار ) 192( ع�سوً� يف حمافظات 
�النتخابات هذه  يف  �مل�ساركة  ن�سبة  بلغت  وقد  ع�سرة  �الإح��دى   �ل�سلطنة 
�لت�سويت  ر�أينا  وقد  للن�ساء,   % و 38.7  للذكور   % % وهي 61.3   50.3 
�لعاملية  �ل�سبكة  طريق  عن  فيها  �لفوز  نتائج  بث  مت  كما  �الآيل  بالنظام 
للمعلومات ؛ ما مكن �ملر�قبني من متابعتها �أواًل باأول, وكانت �ملر�أة �لعمانية 
-�أي�سًا - ت�سدرت �ملتناف�سني و��ستطاعت �أربع ن�ساء �لفوز بع�سوية �ملجال�ش 
�لبلدية يف عمان �سالحيات و��سعة ومتجددة ومت�سعة  �لبلدية وللمجال�ش 

وذ�ت طبيعة ��ست�سارية وتنفيذية.

»قررنا ان�صاء جمل�س لل�ص�رى 
ال�صلطنة  والي��ات  جميع  فيه  متثل 
دون ان يك�ن للحك�مة اع�صاء يف 
الع�ص�ية  تك�ن  وامنا  املجل�س  هذا 

بالكامل ملمثلي ال�اليات« .
 1990/11/18
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�سخ�سية ال�سلطان وال�سخ�سية العمانية 

كالهما تاأثر باالآخر
و�لطيبة  بالت�سامح  �لتاريخ  مر  على  �لعمانية  �ل�سخ�سية  عرفت   
�ملجتمع  ف��اإن  جمتمعهم  من  �لعامة  �أخالقهم  ي�سكلون  �الأف��ر�د  كان  و�إذ� 
قد  لها  م�سهوٍد  وح�سارة  جميد  لتاريخ  �لو�رثة  �حلالية  ب�سيغته  �لعماين 
�لكثري  و�سكل  و�قعهم وحميطهم  على  وعيهم  من  كثريً�  �لعمانيني  �أعطى 
من �سلوكياتهم و�أ�ساليب تعاملهم. ذلك �لتاريخ �لذي حمل عبق �ال�سالم 
و�عتد�ل دعوته كما حمل ح�سارة جماهدة ومكافحة وبانية �تقنت �لتجارة 

وكانت ر�ئدة فيها.

�أن �لعمانيني يتميزون عن �سو�هم  يف �لعقل �جلمعي لغري �لعمانيني 
حتى من �أهل �خلليج و�ن لهم �سفات متكنهم �أن ميّيزو� بها وهي �ل�سدق 
وعدم  و�العتد�ل  �لعمل  يف  و�الإخال�ش  و�ل�سر�حة  و�لب�ساطة  و�لو�سوح 

�لتطرف بل و�لتح�سن من �لتطرف.
 لقد �أثرت يف هذه �ل�سخ�سية عو�مل عدة منها تاريخية �إذ �نت�سبت 
�ل�سخ�سية �لعمانية يف �ملا�سي �لى �أجماد �المرب�طورية �لعمانية وحتملت 
م�سوؤوليات �لدفاع عن وطنها وتر�بها يف مو�جهة حتديات كبرية جاءت من 
�لرب و�خرى من �لبحر �لذي ظل ي�سكل �لتحدي �الأكرب �سو�ء من �ملحيط 
�لهندي �أو بحر �لعرب و�خلليج وحيث م�سيق هرمز �أي�سًا وهناك حتدي 
�جلغر�فيا �لكامن يف و�جهات بحرية و��سعة و�سحر�ء ممتدة عازلة وجبال 
و�إ�سر�ر  و�إر�دة  تكيف  �إل��ى  حتتاج  ق�سوة  �سكلت  وجدباء  ومرتفعة  وع��رة 

ملو��سلة �لعي�ش فيها.

تاأثرت �ل�سخ�سية �لعمانية باالإ�سالم �لذي �أن�سفها حني �نت�سرت له فكانت 
�أول من �آمن و�سدق و�نتمى و�ختارت �لو�سطية حني �ختارت » �الإبا�سية« بنقائها 
و�عتد�لها وروؤيتها �لو��سعة و�سفاء �سريرتها وحر�سها و�ميانها بالب�سرية و�الخاء 

و�لت�سامح و�لتعاون و�العرت�ف باالخر و�لتعامل معه..

ن�ش ر�سالة �لر�سول ) �ش( الأهل ُعمان
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فكان هذ� �ملزيج �ملميز لل�سخ�سية �لعمانية ما�سيًا وحا�سرً� وقدرتها 
و�إطاعته  �الإم��ام  وم��و�الة  �ل�سائب  �ل��ر�أي  وقبول  و�الجماع  �لتما�سك  على 
يجعل  وال  �تباعه  عن  نف�سه  ال ميّيز  �لذي  وهو  و�حرت�مه  منه  و�الق��رت�ب 

بينهم وبينه حجابًا..

ركبت �ل�سخ�سية �لعمانية �لبحر وبنت مو�نئ عليه منذ فجر �لتاريخ 
و�أ�س�ست على �سو�طئه �ملدن وقد �سبق �لعمانيون �لفنيقيني يف ركوب �لبحر 
وبناء �ل�سفن و�ملدن فقد بينت »�سور« �لعمانية قبل »�سور« �للبنانية ويقال, 
�إن بناة �سور �لعمانية هم �لذين �رحتلو لبناء �سور �للبنانية و�ن �لفنيقيني 
�لذين �خرتعو� �حلرف وعرفو� �لتجارة وعرفوها للعامل جاءو� من �سو�حل 
عمان, كما �أن �ل�سخ�سية �لعمانية �لتي عرفت �متز�ج �ل�سحر�ء بالبحر 
على  حتافظ  كيف  عرفت  و�ل��وع��رة  �ل�سود�ء  �لقا�سية  �جلبال  وعاي�ست 
فكان  و�لتغيري  و�لبدع  �خللط  �ز�ء  عقائدها  وعلى  �لطبيعة  �ز�ء  حياتها 
و�لدينية  �لثقافية  رموزهم  يف  عرفناها  �لتي  �ل�سخ�سية  هذه  للعمانيني 
و�ل�سيا�سية و�حلربية, ولعل �أبرز �سخ�سية عمانية ميكن �لقيا�ش لها وعليها 
هي �سخ�سية �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �لتي نقر�أها يف هذ� �لكتاب من 
خالل �لنطق �ل�سلطاين �ل�سامي يف خطابات �ل�سلطان, ومقابالته و�سلوكه 
�إز�ء �سعبه, وجوالته يف �جلغر�فيا �لعمانية بانتظام و��ستمر�ر و�أي�سًا من 
خالل ما تنجزه �ل�سلطنة بتوجيهه من و�ساطات و�سعي باخلري بني �ل�سعوب 
�لذي  �الإن�ساين  �لبعد  يف  وحتى  و�جلار  �لقربى  ذوي  وبني  و�لدول  و�الأمم 

ينت�سب �إليه �لعمانيون بفخر, الأنهم يرون جذورهم �ملمتدة فيه.

يف  متباهية  وال  �الإن��ف��اق  يف  مفرطة  لي�ست  �لعمانية  �ل�سخ�سية 
به,  وتلتزم  تدرك �حلق  فهي  تابعة  �سخ�سية  لي�ست  �أنها  كما  �ال�ستهالك 
مرجعياتها  بتو�فر  متتعها  ولعل  تبعته.  وجدته  حيثما  �إْذ  �سالتها  وت��ر�ه 
�أو مرجعياتها يف �سيوخها  �لورعاء �ملطلعني,  �مل�سايخ �حلفظة  �لدينية يف 
ممن �ختارتهم �لقبائل ليقودو� �أو ميثلو� �إدر�كًا من »�أنه ال ي�سلح �لنا�ش 
فو�سى  ال �سر�ة لهم«, لعل تو�فر ذلك �ساعد يف �أن قامت �لدولة �لعادلة 

العظيمة  الطم�حات  »اإن 
�صدفة  تتحقق  ال  وال�صع�ب  لالمم 
وامنا  االآخرين  على  باالعتماد  او 
النف�س  على  باالعتماد  تتحقق 
ق  اخلالاّ واجلهد  ال��دوؤوب  والعمل 

املبدع«. 
 1990/11/18
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�لعمانية على �أنقا�ش مرحلة �لظالم و�جلور قبل �لعام 1970 وقد �نطلقت 
�لنه�سة �لعمانية.. لعّل ور�ء ذلك كان �سطوع �سفات �ل�سخ�سية �لعمانية 
وميلها �إلى �لكرم و�لت�سحية و�عتز�زها بهويتها �لوطنية و�لعربية �مل�سلمة..

�أو  قدومه  �أو  جن�سيته  �أو  دينه  كان  �ّيا  �ملعتدي  �لعمانيون  يهادن  مل 
حتى قوته فقد �سادمو� �لفر�ش و�الجنليز و�لربتغاليني و�لفرن�سيني ورّدو� 
�لدعو�ت �اليديولوجية �لغربية وغري �ال�سيلة ود�فعو� عن وطنهم بكل ما 
�ال�ساطيل  �كرب  �متلكو�  لديهم حني  �الخ��رت�ع  �أم  �حلاجة  فكانت  ميلكون 
�لبحرية قبل عدة قرون وحني ركبو� �لبحر و�أقامو� �مرب�طوريتهم ورفعو� 
عا�سمتهم  و�سّمو�  �فريقيا  �سرق  يف  بدعوته  وب�سرو�  �ال�سالم  علم  عليها 
فيها د�ر �ل�سالم, وحني �أغاثو� �مللهوف ولّبو� ند�ء �مل�ستغيث فكانت �لغزوة 
�ل�ساللة  موؤ�س�ش  خان  كرمي  ملو�جهة  �لب�سرة  النقاذ  �ل�سهرية  �لعمانية 

�لزندية �لذي قاد جي�سا فار�سيا حل�سار �لب�سرة يف �لعام 1188 ه� .

لديهم  وكان  �لب�سرة  عن  �ملد�فعني  �لعرب  لنجدة  �لعمانيون  و�سل 
��سطوال قويا .. �نقذ �لب�سرة و�هلها وعاد �لى عمان ليد�فع عنها حني علم 
وف�سل  �ن�سحاب  �لنتيجة  ..وكانت  بالدهم  غزو  �لفر�ش  نية  �ن  �لعمانيون 
كرمي خان وعقده �ل�سلح وعادت �لب�سرة �لى �حلكم �لعثماين و�مر �لباب 

�لعايل يف ��سطنبول �سرف مكافاأة �سنوية لعمان من خزينة �لب�سرة ....

لقد �أ�سهم �لعمانيون يف ن�سر �الإ�سالم ومنهم خرج �ملهلب بن �أبي �سفرة 
�الأزدي كما ن�سرو� �لتجارة وعلموها للنا�ش وقد �ك�سبتهم �لت�سامح و�حلو�ر 
و�ل�سرب �سو�ء حني كانو� ي�سيدون �للوؤلوؤ �أو يبنون �ل�سفن �أو ي�سوقون �للبان 

للعامل �لقدمي كله ويبدلون �ل�سلع ويحافظون عليها ويعاجلون تلفها.

هذه �ل�سخ�سية �لعمانية جاءت بقيادة �ل�سلطان قابو�ش لتاأخذ بيدها 
وتعيد فجرها بعد غياب �سم�ش �لدولة �لعمانية �لقدمية وقد �أعاد  �ل�سلطان 
من خالل ما �أ�س�ش له من تغيري �ل�سخ�سية �لعمانية من تعزيز روح �لت�سامح 
و�حلو�ر, ونبذ �لعنف و�لتع�سب و�لتطرف بكل �أ�سكاله مهما كان م�سدره 
وقد كان �سهاًل �أن يتو��سل �سقل �ل�سخ�سية مع معطيات �لنه�سة �لعمانية 
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و�أن تقوم هذه �ل�سخ�سية ببناء عمان �جلديدة و�إقامة ج�سور من �لتعاون 
و�ملودة مع �جلو�ر يف خمتلف �جتاهاته فكان �لغنى �لثقايف و�لفكري �إ�سنادً� 
لهذه �ل�سخ�سية �لتي �متد تاأثريها فقبلت �الآخر وتعاملت معه وقد جاء يف 
�ل�سخ�سية و�سمن ممار�ساتها ما  للدولة عن �حلريات  �ال�سا�سي  �لنظام 
حرية  »�إن  بذلك  �لتز�مها  على  ويحر�ش  �لعمانية  �ل�سخ�سية  مع  يتطابق 
�لقيام بال�سعائر �لدينية طبقًا للعاد�ت �ملرعبة م�سونة على �أاّل يخل ذلك 
بالنظام �لعام �أو ينايف �الآد�ب« .. ومن هذ� �ملنطلق وتاأ�سي�سًا على طبيعة 
لغري  �لعماين  �ل�سخ�سية  �الأح��و�ل  قانون  كفل  فقد  �لعمانية  �ل�سخ�سية 
�الأحكام �خلا�سة  �ل�سلطنة, حق تطبيق  �أر�ش  �ملقيمني على  �مل�سلمني من 
بهم مبا ال يتنافى مع �لتقاليد �لعمانية. وقد ر�أينا تطبيقًا لذلك �إذ تتو�فر 
يف �سلطنة عمان دور �لعبادة �خلا�سة بالديانات �الأخرى ت�سيريً� على غري 

�مل�سلمني الإقامة �سعائرهم بحرية و�طمئنان ويف حماية �لقانون..

قامت  �لتاريخية  جذورها  من  و�نطالقًا  �ل�سخ�سية  لهذه  وخدمة 
�لذي  و�لت�سامح  �لتعاي�ش  مفهوم  تعميق  يف  ملمو�سة  بجهود  �ل�سلطنة 
بحاجة  هو  و�ل��ذي  و�أجز�ئه  �سكاّنه  من  كثري  يف  �حلديث  عاملنا  يفتقره 
�لنموذج  �إل��ى  �حلاجة  وبالتايل  م�سى  وقت  �أي  من  �أك��رث  �الأن  له  ما�سة 
�لعماين �لذي تقدمه �سخ�سية �ل�سلطان ونهجه و�سيا�سة بالده �خلارجية 
وهي تدعو لي�ش للم�ساحلة بني �لدول يف �ملنطقة و�الإقليم على �مل�ستوى 
�ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي فقط و�إمنا �أي�سًا �لدعوة على �مل�ستوى �ملذ�هبي 
مد �جل�سور  �لثقايف ويف  و�لتبادل  �الأفكار  وتاأ�سيل  �حل��و�ر�ت  �إجر�ء  يف 
و�إغالق �لفجو�ت ويف دعم كل ما يعزز �الأمن و�ال�ستقر�ر وبناء �الأر�سية 

�الإن�سانية �مل�سرتكة. 

�إن جهود �سلطنة عمان يف حماية مو�طنيها من �لتطرف �لذي حتاربه 
ومن  �لعمانية  �لثقافة  من  نابع  �أ�سيل  دور  لهو  خمتلفة  بو�سائل  �ل�سلطنة 
�ملعتقد�ت �لعمانية �لدينية و�لتاريخية, ت�سهد به �أطر�ف عديدة ر�أت �أن يف 
ما �أجنزته �ل�سلطنة وفيما تدعو �إليه �أو تقوم به هو �لنموذج, ففي �لتقرير 
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�ل�سنوي للحريات �لدينية يف �لعامل �لعام 2012م �لذي �أ�سدرته �خلارجية 
مكافحة  جمال  يف  �لعامل  دول  من  �سو�ها  على  عمان  تتقدم  �الأمريكية, 
�أيا كانت م�ستوياتها  �أ�سكاله  ��ست�ساغة  و�لنفور منه وعدم  �الإرهاب ونبذه 
وبني �لتقرير �أن �سلطنة عمان متار�ش ر�سالة �إ�سالم معتدل ومت�سامح وهو 
ما تدل عليه حرية �ملعتقد �لذي يتمتع به �أبناء �لطو�ئف �لدينية �ملختلفة 
 .. ت�سييق  دون  و�ملذهبية  �لدينية  �سعائرهم  ميار�سون  حيث  �ل�سلطنة  يف 
وك�سف �لتقرير �أن �ل�سلطنة بعيدة عن �لدول �لتي تت�ساهل �إز�ء �نتهاكات 

�حلريات �لدينية حيث متار�ش �الأقليات معتقد�تها بحرية ..
�لرموز  �أو منع  �أو �جبار عليه  لبا�ش ديني  �رتد�ء  فال يوجد حظر 
�الخر  وقبول  �لت�سامح  من  �إطار  يف  ي�سّب  ما  وهو  باالأقليات  �خلا�سة 
وبناء �سيغة �ن�سانية عاملية, ويف هذ� �سبت توجيهات �ل�سلطان يف كلمته 
ملجل�ش  �خلام�سة  �ل��دورة  �فتتاح  يف  2011/10/31م,  يف  �لقاها  �لتي 
عمان )�إن �لفكر متى كان متعددً� ومنفتحًا ال ي�سوبه �لتع�سب كان �أقدر 
على �أن يكون �الأر�سية �ل�سحيحة و�ل�سلمية لبناء �الأجيال ورقي �الأوطان 

وتقدم �ملجتمعات(.

ويف هذ� �ل�سياق تنه�ش وز�رة �الوقاف و�ل�سوؤون �لدينية لتاأكيد هذ� 
�ملذ�هب  بني  �حل��و�ر�ت  و�قامة  �ملعتدل  �ال�سالم  مبادىء  بتو�سيح  �لنهج 
وتقريب �ملرجعيات �لفقهية وتاأتي ندوة تطور �لعلوم �لفقهية �لتي عقدت 
هذ�  لتخدم  دوري  وب�سكل  وبانتظام   2014 �لعام  ع�سر  �لثالث  موؤمترها 
يف  بينها  و�لتقريب  كافة  �الإ�سالمية  �ملذ�هب  حل��و�ر  �ملجال  بفتح  �لنهج 
مو�ز�ة حو�ر �الأديان �ل�سماوية �لثالثة �لذي �ساركت فيه عمان ودعت �ليه 
وهذه �جلهود �لكبرية و�جلادة تعك�سها جملة  »تفاهم« �لتي ت�سدرها وز�رة 

�الأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية و�لتى حتظى باحرت�م و��سع وتقدير.

لالإ�سالم  �ل�سلبية  �لنمطية  لل�سورة  بالت�سدي  عمان  �سلطنة  وتقوم 
و�لتي تقدمها جمموعات مارقة �أو جهات معادية ل�سورة �الإ�سالم, وتعقد 
�نطلقت  وقد  �لديني  �لت�سامح  �سعار�ت  حتت  بانتظام  �ملعار�ش  �ل�سلطنة 

»االن��ف��ت��اح ع��ل��ى جت��ارب 
العمانية  التجربة  يرثي  مبا  االآخرين 

دون تقليد«. 
 1990/11/18
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يف �أبريل �لعام 2011مو وتو�سع نطاقها �الآن وحملت ��سم ر�سالة �الإ�سالم 
وهو جهد يو�زي ما تقوم به �ململكة �الأردنية �لها�سمية يف »ر�سالة عمان« 
يف  عمان  يف  �الأول  �ملوؤمتر  �نعقد  حيث  �ملذ�هب  بني  للحو�ر  دعوتها  ويف 
متوز �لعام 2005 م و�جلهد �لذي تقوم به �ل�سلطنة يتدرج حماور �لت�سامح 
�لديني و�لتفاهم �مل�سرتك و�لتعاي�ش �ل�سلمي وقد �سمل �ملعر�ش �لعماين يف 
خدمة هذه �الأهد�ف ) 16( دولة يف خمتلف �لقار�ت وجت�سيدً� لند�ء �الأمم 
املتحدة بتخ�شي�ص اال�شبوع االول من �شباط من كل عام للوئام بني االديان 
نظم مركز �ل�سلطان قابو�ش �لعايل للثقافة و�لعلوم يف فرب�ير �لعام 2013 
�لديني  و�لوئام  �لتفاهم  خدمة  �لى  يهدف  �لذي  �الن�ساين  �لوئام  �أ�سبوع 

و�حل�ساري..

�لت�سامح  و�أه��د�ف  �الأه��د�ف  لهذه  قابو�ش -وخدمة  �ل�سلطان  �أن  كما 
�الإن�ساين ب�سكل عام وخدمة لال�ستقر�ر و�ل�سالم �لدويل وتقريب �ل�سعوب 
يف   ) �لعلمية  قابو�ش  �ل�سلطان  كر��سي   ( جمموعة  �أن�ساأ  �الآخ��ر-  وقبول 
�لعديد من جامعات �لعامل �ل�سهرية �ملتعددة لتقدمي �حل�سارة �ال�سالمية 
�لتو��سل مع  وتعميق �حلو�ر بني �الأديان, وتو�سيع �لفهم �ملتبادل, وحتقيق 

�ملجتمعات.

كما �أن هناك �لعديد من �ملر�كز و�ملوؤ�س�سات �لثقافية �لتي �قامتها 
�ل�سلطنة بتوجيه من �ل�سلطان قابو�ش يف مناطق عدة من �لعامل لتحقيق 
�ل�سلطانية  �لكر��سي  وهذه  و�لثقافات  �ل�سعوب  بني  �لتقارب  من  �ملزيد 
وفنون  ولغات  علوم  من  و�لتخ�س�سات  �ملو��سيع  خمتلف  على  توزعت 
و�ديان فمن كر�سي �ل�سلطان قابو�ش لدر��سات �للغة �لعربية يف بكني و�لذي 
�ن�سىء �لعام 2009م, �لى كر�سيه للدر��سات �ال�سالمية يف جامعة جورج 
تاون �لعام 2009م, �أي�سًا و�آخر يف جمال �ال�ستزر�ع �ل�سحر�وي يف جامعة 
�خلليج �لعربي و�أي�سًا �أن�ساأ يف جامعة هارفرد كر�سيا يف �لعالقات �لدولية 
وكر�سيًا يف جامعة »ليد« للهند�سة يف جمال تقنية �ملعلومات وو�حدً� �آخر 
يف جامعة ملبورن با�سرت�ليا للدر��سات �لعربية و�الإ�سالمية, ويف جامعة 
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�أك�سفورد لالآد�ب و�لعلوم �الإن�سانية و�الجتماعية.. ويف جامعة كامربدج 
�لكمية  ل��الإد�رة  روزفلت  �أكادميية  ويف  �ملعا�سرة..  �لعربية  للدر��سات 
�أو�سطية ويف  للمياه ويف جامعة طوكيو �لعام 2010م, للدر��سات �ل�سرق 
اليدن 2010 للدر��سات �ل�سرقية ويف كلية وليام وماري 2012 للدر��سات 
�ل�سرق �أو�سطية ويف جامعة �آل �لبيت 2012 يف �الأردن ويف جامعة جورج 
تاون للغة �لعربية ويف جامعة كمربدج �أي�سًا للديانات �البر�هيمية وكان 

ذلك �لعام 2012م.

ومل تتوقف �جلهود يف هذ� �الإطار بل �إن �ل�سلطان قابو�ش يف م�سريته 
�لوطنية  �مل�ستويات  على  �الإن�سانية  للم�ساريع  دعمه  ويف  بلده  قيادة  يف 
و�ل�سهاد�ت  و�الأو�سمة  �جلو�ئز  من  �لعديد  تلقى  و�لدولية,  و�القليمية, 
�لفخرية وخ�س�ش بدوره �لعديد من �جلو�ئز �ل�سلطانية �لتي حتمل ��سمه 
ويف  وخارجها  �ل�سلطنة  يف  عديدة  و�إبد�عات  وموؤ�س�سات  ملو�قع  �أورعايته 
هذه �ملجاالت فقد نال �ل�سلطان جائزة �ل�سالم �لدولية وجائزة جو�هر الآل 
نهرو للتفاهم �لدويل وجائزة من �جلمعية �لدولية �لرو�سية, وقد خ�س�ش 
وجائزة  �لتطوعي..  للعمل  قابو�ش  �ل�سلطان  جائزة  �لتالية..  �جلو�ئز 
�لبيئة..  حلماية  وجائزة  �اللكرتونية  �حلكومية  �خلدمات  يف  ل��الإج��ادة 

جائزة �ل�سلطان قابو�ش للثقافة و�لفنون و�الآد�ب. 

جامعة  ان�صاء  من  الغاية  »اإن 
اجيال  اعداد  قاب��س هي  ال�صلطان 
امل�ؤمن  ال�اعي  العماين  ال�صباب  من 
ه�يته  على  واملحافظة  وامته  بدينه 

املتميزة وتراثه احل�صاري« 
 1990/11/18
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كان �لثامن ع�سر من ت�سرين �لثاين نوفمرب من �لعام 1970م, على 
�ليوم لل�سلطنة قائدً� فذً� و�بنًا  �أهدى ذلك  موعد مع �سلطنة عمان. فقد 
بارً� لعمان و�سعبها هو ثامن �سالطني �أ�سرة �لبو�سعيد, وهو �حلفيد �ملنحدر 
�لذي  �سعيد  بن  �أحمد  �الإمام  لدولتها  و�ملوؤ�س�ش  عمان  �سالطني  �أبرز  من 
�رتبطت با�سمه �إجناز�ت كبرية و�أفعال �سجاعة وذود عن �لرت�ب �لوطني 

�لعماين و�حلفاظ عليه.

كان فجر �لثامن ع�سر من نوفمرب م�سيئًا وم�سرقًا على ظالم ظل 
تاريخية  حلظة  �ل�سلطان  مولد  فكان  ل�سنو�ت,  �ل�سلطنة  على  خميمًا 
بن  �سعيد  و�لده  من  1970م,  �لعام  �ل�سلطة  با�ستالمه  وعدها  حتقق 
تيمور. ويعّد �ل�سلطان قابو�ش �الأطول حكمًا بني �لقادة �لعرب ممن هم 

على قيد �حلياة.. 

بن  تركي  بن  في�سل  بن  تيمور  بن  �سعيد  بن  قابو�ش  �إن��ه  ن�سبه:  ويف 
�سعيد بن �سلطان بن �أحمد بن �سعيد بن �أحمد بن حممد بن خلف بن �سعيد 
بن مبارك �لبو�سعيدي �الأزدي و�أ�سرته من �أعرق �الأ�سر �حلاكمة يف �لعامل 
�لعربي �إذ جاء �متد�ده من موؤ�س�ش �لدولة �لعمانية �حلديثة �الإمام �أحمد 

بن �سعيد منذ �لعام 1744م. 

وعن  �لن�ساأة  تلك  وظروف  �ل�سلطان  ن�ساأة  عن  �لكثري  �لكتب  �سجلت 
�البن  قابو�ش  �ل�سلطان  كان  فقد  فيها  و�ث��رت  �ساحبتها  �لتي  �لتاأثري�ت 
تعليمه  تلقى  وفيها  �ساللة  مدينة  يف  ون�ساأ  ولد  وقد  �سعيد,  الأبيه  �لوحيد 
�البتد�ئي و�لثانوي و�أر�سله و�لده بعد �لثانوية �إلى بريطانيا �لعام 1958 م, 
ليدر�ش يف مدر�سة خا�سة ��سمها »�سافوك« ثم بعد ذلك �ساأن �أوالد �لقادة 
فقد  �لع�سكرية  �لكليات  �إلى  �أوالده��م  �إر�سال  �لى  مييلون  �لذين  و�حلكام 
�أر�سله و�لده �إلى �أ�سهر تلك �لكليات يف بريطانيا وهي كلية �سانت هري�ست 
�أم�سى فيها عامني هي مدة �لدر��سة و�لتدريب وتخرج فيها برتبة  و�لتي 
مالزم ثاين, و�أكمل تدريبه يف �إحدى �لكتائب �لعاملة يف �أملانيا �الحتادية 

�سجرة عائلة �ل�سلطان
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ملدة �ستة �أ�سهر بقي فيها يف جمال �لعمل �لع�سكري بعدها عاد �إلى بريطانيا 
�أكمل  �أ�ساليب �الإد�رة يف �حلكومة �ملحلية هناك, حيث  ليتلقى تدريبًا يف 
قام  �أن  له  تهياأ  ثم  �لدولة,  وتنظيم  �الإد�رة  �سوؤون  يف  تخ�س�سية  دور�ت 
بجولة حول �لعامل ��ستغرقت ثالثة �أ�سهر ز�ر خاللها �لعديد من دول �لعامل 
قبل �أن يدخل عا�سمة �ل�سلطنة م�سقط الأول مرة يف حياته و�لتي مل يدخلها 
�إاّل بعد �أن �أ�سبح �سلطانًا وقد جاءها من �ساللة �لتي عاد �إليها بعد تخرجه 
ليقيم فيها �ست �سنو�ت حيث �أ�سر و�لده على �أن يعكف على در��سة �لدين 
�الإ�سالمي وتاريخ وثقافة عمان, وهو ما كان له بالغ �الأثر يف نف�سه كما ذكر 
�ل�سلطان يف �حدى مقابالته ودر��سته للدين و�لتاريخ و�لثقافة �لعمانية كان 
لها �الأثر يف تعلقه بتاريخ بلده و�إدر�كه لعمق �أ�سالته وقد تكامل لديه �لوعي 
ب�سرورة �أن ينتقل �سعبه �لذي عانى يف فرتة حكم و�لده من مرحلة �سعبة 
�ساد فيها �لتخلف و�لق�سوة وغياب �ملوؤ�س�سات �إلى مرحلة �لنه�سة �لتي �نبلج 
فيها فجر عمان. لقد ز�وج �ل�سلطان بني �لعلوم �لغربية وخا�سة �لع�سكرية 
�لتي تلقاها وهي علوم متقدمة وبني �لثقافة �لعربية وتاريخ عمان �لعريق 
وكان لهذه �ملز�وجة �أثر كبري يف �ملر�حل �الأولى من توليه للحكم و�إدر�كه 
الأهمية توظيف تلك �ملعارف يف �إعادة بناء �لدولة �لعمانية �حلديثة و�إقامة 
�ملوؤ�س�سات و�إطالق طاقات �ل�سباب وربط �لعمانيني بوطنهم ومتكينهم من 

�العتز�ز به ملا يقدمه �لوطن الأبنائه وما يقدمه �البناء لوطنهم.

�لكتب  من  �لكثري  �ل�سلطان  فيها  قر�أ  خ�سبة  �ل�ست  �ل�سنو�ت  كانت 
و�طلع على فل�سفات عديدة وثقافات خمتلفة وجتارب �سيا�سية وقارن بني 
ت�سنعه  �لتي  و�لعو�مل  �لتخلف  �أ�سباب  ور�سد  و�ملتخلفة,  �ملتقدمة  �لدول 
وحت�س�ش يف هذه �ملرحلة هم �سعبه و�سكو�هم بهدوء ودون �أن يلفت �النتباه 
له �إلى �أن جاءت حلظة �حلقيقة ليقوم بو�جبه يف خدمة وطنه ويقدم نف�سه 
�أحالمه  حتقيق  من  مكنه  مميزً�  دورً�  �أعطاه  �لذي  �لوطن  لهذ�  كمنقذ 

و�لنهو�ش ب�سعبه..
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نبت �ل�سلطان من جذور تاريخية �ساربة يف �لعر�قة و�الأ�سالة فكان �بن 
تاريخ عمان و�سليل جمدها وكان عليه وهو يحمل ر�سالة تاريخية �أن يتعرف 
�مرب�طوريات  ناف�ست  �مرب�طورية  حملت  �لتي  �لعمانية  �جلغر�فيا  �إلى 
�لتاريخ �ل�سهرية.. كان يتوق الحت�سان �جلغر�فيا �لعمانية و�لتعرف �إليها 
فظل ذلك �حللم ير�وده منذ وطاأت قدماه �أر�ش م�سقط ليعلن وحدة �لدولة 
�لعمانية حتت ��سم و�حد وعلم جديد و�حد وعملة �سّماها �لريال �لعماين 
وقد �أ�سقط ما عد� ذلك, كان �لتاريخ عنده م�سمونًا فقد عا�سه �لعمانيون 
و�أدركو� فيه جمدهم وكان توقه �أن ينه�ش باجلغر�فيا و�أن ي�سعد �الإن�سان 
�لذي يعي�ش عليها وكان �ل�سوؤ�ل كيف �نبتت تلك �جلغر�فيا �لعمانية �ملنوعة 
و�ل�سعبة ذلك �لتاريخ �ملجيد وكان �جلو�ب كامنًا يف معرفة �ل�سلطان �نها 
�لدولة  �الأول موؤ�س�ش  �لتي ج�سدها قائده  �لعماين  �ل�سعب  �إر�دة  �الإر�دة.. 
�ل�سلطان قابو�ش يف فجر  بعثها  �أعاد  �لتي  �الإر�دة  �لعمانية �حلديثة وهي 

�لنه�سة حني �أطلقها ليطلق بها �إر�دة �لعمانيني وطاقتهم يف بناء بلدهم.

وريث  �أنه  وهي  �لتاريخية  �جلملة  �الأول  �ليوم  منذ  �ل�سلطان  �أع��رب 
�جلغر�فيا  يف  ليتجدد  جم��ددً�؛  �لتاريخ  ذلك  زر�عة  و�أع��اد  جميد,  تاريخ 
�لعمانية �لتي طرحت �أكلها من خالل �لنه�سة وهذ� �لنموذج �لعماين �لذي 

يعتز به �لكثريون حول �لعامل.
و�أدرك  وت�سربها  �لعمانية  و�لتقاليد  بالعاد�ت  قابو�ش  �ل�سلطان  تاأثر 
بالتطوير  و�إمنا  �ملكونات  كل  على  باالنقالب  اليقوم  �اليجابي  �لتغيري  �أن 
و�لتغيري و�حلفاظ على �جليد و�جتثاث �لفا�سد و�لظامل و�ملعيق و�ملتخلف. 
بع�سها  مع  وتو�فق  ببع�سها  �أعجب  و�لنظريات  �ل�سيا�سات  من  كثريً�  قر�أ 
وحتفظ على �أخرى لكنه ظل منفتحًا على �لثقافات ومدركًا �نها نتاج �سعوب 
كانت  و�لتعامل مع غريها حني  �لتعارف  و�إن رغبت يف  لها خ�سو�سياتها 
ثقافاتها منفتحة, لقد تاأثر ببع�ش �ملفكرين من �أ�سحاب نظريات �حلرية 
تاأثره ببع�ش �ملفكرين �ال�سالميني �سو�ء من �لرت�ث �أو من مفكري �لنه�سة 
�الأول��ى  �ل�سنة  منذ  كان  �أمتهم..  ي�ستنه�سون  كتبوه  وما  دعو�تهم  وتتبع 
للنه�سة يرى نف�سه منذورً� الأ�سياء كثرية وجديدة وطنية و�إن�سانية.. ورغم 
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�لعمانيني  هوية  عن  و�لدفاع  بالقتال  �سلطاته  من  �سنة  �ول  منذ  �ن�سغاله 
وثقافتهم وتاريخهم وجغر�فيتهم ودولتهم �إاّل �أنه كان يجد �أن تعبريه عن 
د�ئمًا  كان  لذلك  �ل�سالم  وبناء  و�ال�ستقر�ر  �لتنمية  خدمة  يف  هو  نف�سه 
ي�ستعجل �لو�سول �إلى تلك �الأهد�ف ويق�سر �لزمن �لذي ي�سبقها ومن هنا 
كان حر�سه على �الحتفاظ بعالقات طيبة مع �جلميع �سو�ء يف �جلو�ر �أو 
عرب �لعامل ومن هنا �أي�سًا كانت رغبته �لعارمة يف ت�سفري خالفات عمان 
�ملوروثة و�لنا�سئة ليت�سنى له �الإقالع بها نحو �الأهد�ف �لتي ظل يوؤمن بها 
و�أبرزها �إ�سعاد �الإن�سان �لعماين �لذي هو �سانع �لتنمية وهدفها يف نف�ش 
�لوقت وقد �نعك�ش ذلك يف �سلوك �ل�سلطان وخطو�ته باجتاه ت�سوية م�ساكل 
�حلدود مع جري�نه حتى ال تعيقه الحقًا �مل�ساكل �لناجمة عن حتقيق �هد�فه 

�لتي ر�سمها لبلده.
حبه لتاريخ بلده ظل يج�سده يف دعوة �لعمانيني لالإم�ساك بوحدتهم 
وحدتهم  يكر�ش  ظل  �ل��ذي  تاريخهم  من  وتعلمهم  تاريخهم  حتفظ  �لتي 
و�ر�دتهم وي�سجل �جمادهم وقد �نعك�ش حبه لتاريخ عمان يف دعوته �ملثمرة 
�لثقافة  لتاأكيد  �سنة  قبل 44  �الأول  �ليوم  ومنذ  �لطالعة  �لعمانية  لالأجيال 
يف  �لعمانية  و�لروح  �لعمانية  و�ملهن  �لتقليدية  �لعمانية  و�لفنون  �لعمانية 
�لت�سامح و�لعطاء و�ملودة و�لنخوة و�لعمل و�ملغامرة ويف �لطلب من �الأجيال 
�إلى  تبقى من�سابة من خالله  و�أن  بتاريخه,  �رتباطها  تفك  �أن ال  �لطالعة 
�مل�ستقبل, تو��سل �لبناء, وتكتب �سطورً� �إ�سافية يف �سجالت تاريخها من 

خالل �الإجناز.
و�إلى  �لقدمي ومكوناته  �أ�سكال من �القت�ساد  �إلى �ملحافظة على  دعا 
يف  �لتاريخ  ج�سدها  �لتي  و�الآث��ار  �لعمانية  �لبيئة  مكونات  على  �ملحافظة 
و�إلى  و�خليل  و�ل�سيد  �ل�سحر�ء  ع�سق  و�إل��ى  و�ل�سيح  و�حل�سون  �لقالع 
روح �لك�سافة و�ل�سابلة, و�إلى �إحياء �لقدمي �لنافع و�لدفاع عنه يف �الإبد�ع 
�لعماين يف �لثقافة و�لرتفيه و�لعمارة, �لتي ظل �ل�سلطان قابو�ش يع�سقها 
ويبدي ر�أيه فيها ويرى �أن �لعمارة �لعمانية روح ولي�ست جمرد ج�سد وثقافة 
عن  وتد�فع  ت�ستمر  �أن  البد  و�لعامل  للعمانيني  ور�سالة  بناء  جمرد  ولي�ش 

نف�سها..
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على  حر�ش  �ل�سلطان  الأن  وملمو�سة  و��سحة  �لعمانية  �لهوية  ظلت 
ودون  باملا�سي  �رتباطها  تفك  �ن  دون  وحتديثها,  وجت�سيدها  �إحيائها 
فاإنه خ�س�ش  ولذ�  �لعامل  وتنفتح على  تتو��سل معه  �ليه و�منا  ترتهن  �ن 
خلدمة  �لعامل  يف  و�ملعروفة  �ل�سهرية  �جلامعات  عرب  �سلطانية  كر��سي 
و�لعربية  �ال�سالمية  مكوناتها  و�حياء  و�سر�كتها  وروحها  �لعمانية  �لثقافة 
كما خ�س�ش �جلو�ئز للمثابرة و�لبناء و�ال�سالة و�لبيئة �لعمانية و�لدفاع 

عنها.. 
�أما ع�سقه للجغر�فيا �لعمانية و�ملكان �لعماين فقد عرب عنه بو�سوح 
�سديد و�إ�سار�ت و��سحة بهذه �لزيار�ت �ل�سلطانية �لعديدة و�ملتكررة منذ 
ت�سلمه �سلطاته وهي �لزيار�ت �لتي ع�سق فيها �جلغر�فيا و�سخرها خلدمة 
�الن�سان �لعماين, فكان يلتقيه يف �لنجوع و�لبو�دي و�ل�سحر�ء ويف �ل�سيح 

وحيث تدب قدم �لعمانيني وتنت�سر ح�سارتهم.
وديانها  يف  وجتو�له  عمان  الأرج��اء  قابو�ش  �ل�سلطان  زي��ار�ت  كانت 
�جلغر�فيا  حمبة  يف  �عتماده  �أور�ق  هي  وبحرها  و�سحر�ئها  وجبالها 
وبناء  و�ال�ستثمار�ت  بامل�ساريع  طبيعتها  ولني  ق�سوتها  ذلل  �لتي  �لعمانية 
يف  �ل�سحية  و�ملر�كز  �ملد�ر�ش  وبناء  �لطرق  و�سق  �ملياه  بتو�سيل  �حلياة 

�الأماكن �لبعيدة وكذلك �إي�سال �لكهرباء و�لهاتف وغريها.
مرتبطا بالتاريخ وحمبا للجغر�فيا و�آخذً� بيد �الإن�سان �لعماين ومتطلعًا 
لل�سر�كة يف �حل�سارة �الإن�سانية بنى �ل�سلطان قابو�ش زيار�ته �ل�سنوية �لتي 
حتولت يف م�سمونها بلقاء �ملو�طنني �إلى برملان مفتوح بال جدر�ن, وتنقل 
يجال�ش  �لبريوقر�طية  وال  �حلو�جز  تعرف  ال  مبا�سرة  دميقر�طية  و�إل��ى 
�لعمانيني وي�ستمع ل�سكو�هم ويرى ق�سمات وجوههم �لتي تعك�ش �لفرح �أو 
�ل�سكوى �أو �الأمل ويرد على �ساحب �حلاجة ويغيث �مللهوف, ويو�سل �ل�ساعي 
ويبني لالأرملة و�ملحتاج ويحر�ش على توفري حاجاته على �إقامة �مل�ساريع 
�ل�سخمة يف برملان �لوجه للوجه و�لعني تنظر �إلى �لعني ��ستطاع �ل�سلطان 
قابو�ش �أن يح�سد حب �سعبه وتقديره و�أن يبادل هذ� �ل�سعب حبا بحب, 

ومودة مبودة.

العماين  االإن�صان  بناء  »ان 
وتك�ين �صخ�صيته املتكاملة لتعليمه 
االه��داف  مقدمة  يف  ه�  وتثقيفه 

النبيلة« .
 1993/11/18
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ظاهرة �لزيار�ت �ل�سلطانية فريدة يف �لدميقر�طيات �ملعا�سرة ويف 
�سلوكيات �حلكام �ملعا�سرين يف كل دول �لعامل وهي زيار�ت لي�ست خاطفة 
ليوم اأو يومني ولي�شت لرفع العتب اأو التقاط ال�شور اأو اإلقاء اخلطابات اأو 
مت�سية �لوقت يف �ل�سيد و�لرحالت هي مالقاة من �ل�سلطان قابو�ش ل�سعبه 
حيث يقيم مو�طنوه بعيدً� عن �لعا�سمة يف زر�عتهم ورعيهم وجتمعاتهم, 
وهو ينتقل �ليهم ليعي�ش ظروفهم ويح�ش بها وهم يق�سدونه �لى خميمه 
لي�سمع لهم وي�ستمعو� لتوجيهاته ور�أيه ويرو� كيف يحا�سب �مل�سوؤولني على 
�ختالف درجاتهم ومو�قعهم ويجعلهم �أند�دً� مع من يحاورهم من عامة 
�لنا�ش �سو�ء �أكان �ملحاور رجاًل �أم �مر�أة �أم �سيخًا طاعنًا يف �ل�سن �أم �سبيًا 

يافعًا..

كل  ومتّيز  عنها  كتب  ما  ور�جعت  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  تابعت  كنت  و�إذ� 
فاإنني  �أو م�سروع  بفكرة  تتعلق  �لتي  باملكان و�ال�سافة  �الأخرى  و�حدة عن 
هذه  �لعربي يف  �الإن�سان  يريدها  �لتي  �حلقيقية  �لدميقر�طية  فيها  ر�أيت 
�لدرجة من تطوره وهي �الأقرب �إليه و�إلى نف�سه وم�ساحله من كل �الأ�سكال 
�الأخرى فالغاية من �لدميقر�طية بغ�ش �لنظر عن نظرياتها �ملختلفة يف 
�ل�سرق و�لغرب �أو يف �لقدمي و�حلديث هي �مل�ساركة و�مل�ساءلة وهو ما توفره 
در��سات  يف  و�سعها  يجري  �أن  �أرج��و  �لتي  �ملده�سة  �ل�سلطانية  �للقاء�ت 
و�إقناعه  �الن�سان  �إلى  �لو�سول  �أن  �لعامل  �لكثريون حول  ليدرك  وتعميمها 
وتفاعله وك�سبه ومتكينه من �مل�ساركة و�لعي�ش �لطيب ال يتم با�سلوب و�حد 
�لعو�ئق  من  �لكثري  ن�ستوردها  حني  �لغربية  �لدميقر�طيات  ففي  جاهز 
�الأخذ  فاإن  ذلك  ورغم  و�الإجر�ئية,  و�ملعرفية  �لثقافية  و�ملو�نع  و�لعقبات 
با�سكالها يف �ل�سلطنة قائم يف �ملوؤ�س�سات �ل�سورية وجمل�ش عمان و�ملجال�ش 
�لبلدية ويف �سناديق �القرت�ع و�النتخابات لكن ذلك كله على نفعه يجري 
جت�سيده؛ ما ميكن �ل�سلطان قابو�ش من معرفة �سعبه, و�عر�ب �سعبه عن 
حبه له من خالل �لزيار�ت �ل�سنوية �ملتكررة؛ و�لتي مل يبطلها �ل�سلطان �أو 

يوؤجلها �أو يبدلها بغريها..
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�نها مهرجانات و��سعة للتنمية و�لبناء و�ال�ستقر�ر وحو�ر�ت عميقة يف 
�النتماء و�حتفاء بالثقافة و�لفن و�ل�سعر و�لرت�ث ومبارزة يف �لقول و�الإبد�ع 
�لتي  و�ملقابالت  �ملفتوحة  �ملمتدة وطرق �حلو�ر  �للقاء فهذه �خليم  وفرح 
�لتجربة  تفرد  تعلن  �منا  �لطلق  �لهو�ء  تدور يف  و�لتي  �حلو�جز  تعرف  ال 
و�حل�سارة  �ال�ستقر�ر  عرفو�  �لذين  �لعمانيني  حت�سر  وتعك�ش  �لعمانية 
و�لعمارة و�لبناء و�سناعة �الأ�ساطيل و�لتجارة, وربطو� ��سمهم باحل�سار�ت 
القدمية كعناوين حني انخرطوا يف جتارة العامل القدمي وفتحوا خطوط الرب 
و�لبحر وزرعو� �للبان وحملوه �إلى �لعامل ليطيب �ملعابد و�لبيوت و�لكنائ�ش 
,ويطرد �ل�سر ويقيم �الألفة, كما �أنهم �أي �لعمانيني كانو� �ملهرة يف �إي�سال 
�إنتاجهم و�إنتاج غريهم حني ربطو� �آ�سيا باأوروبا عرب عمان بالبحر وحتى 
عرب �ل�سحر�ء وقد �سجلت رحالتهم �لبعيدة حني و�سلو� �أمريكا يف وقت 
مو�نىء  يف  �سفنهم  وحطت  �ل�سالح  �لرجاء  ر�أ���ش  حول  لفو�  وحني  مبكر 

�فريقيا قبل �أن يحكمو� �سرق �لقارة ويرفعو� ر�ية �ال�سالم فيها.

للجغر�فيا  حبه  �إاّل  يو�زيه  ال  للتاريخ  قابو�ش  �ل�سلطان  ع�سق  �إذن 
�لعمانية وحم�سها وقته وم�ساهد�ته, وعي�سه يف تفا�سيلها وال يفوق ذلك �إاّل 
حر�سه على �الإن�سان �لعماين �لذي يخرج �سنويا للقائه دون �أن يجعل بينه 

وبني مو�طنيه �لعاديني حجابًا.

فاملوظف �لعماين باٍق يف موقعه �إلى �أن ي�سكى منه, فاإذ� �ُسكَي جرى 
�إبعاده و�ال�ستغناء عنه, فاالأ�سل هو ر�سا �ملو�طن؛ �إذ ال مكان للتع�سف �أو 

�ال�ستبد�د �أو �لتكرب �أو �البتز�ز.  

 



اأبواب ُعمان
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و�ذ� كنا نريد مزيدً� من �ملعرفة عن �ل�سلطان يف بو�كري �سبابه فاننا 
نقر�أ ملن حتدثو� عنه.

يافعًا  �سابًا  كان  منذ  معه  تعاملو�  و�لذين  ين�سوه,  مل  عرفوه  فالذين 
ظلو� مطبوعني ب�سخ�سيته �ملميزة و�سلوكه �مل�ستقيم و�أخالقه �لدمثة ولذ� 

فاإنهم �دلو� ب�سهاد�تهم عنه دون عناء ودون �سوؤ�ل.

فقد كانت ترد ذكرياتهم عنه عن طيب خاطر ويف �أي حديث ميكن 
�أن يف�سي �إلى �سريته. فاالإنطباع �الأول عن �للقاء به ال يختلف عن �الإنطباع 

�لتايل �أو حتى �الأخري..

يف  يدر�ش  طالبًا  ك��ان  حني  معها  عا�ش  �لتي  �لعائلة  به  تاأثرت  لقد 
بريطانيا, فهذ�  »جون رومانز«)1( �بن �لعائلة �لتي عا�ش معها �ل�سلطان 
قابو�ش يرتك لنا �نطباعًا ور�أيًا ي�سيء �سخ�سية �ل�سلطان يف تلك �ملرحلة 
في�سفه باأنه » �سادق مع نف�سه ومع �الآخرين » و�سفة �ل�سدق هذه الزمت 
�ل�سلطان طو�ل حياته قبل ت�سلمه �سلطاته وبعد ذلك و�إلى �ليوم وقد كانت 
هذه �ل�سفة �أتعبته يف تعامله مع �الآخرين من �لقادة �لعرب �لذين �نتقد 
طريقتهم يف �لتربير و�لت�سويغ وعدم طرق �حلقائق مبا�سرة؛ وذلك ما كان 

ُيبقي �خلالفات قائمة ويزيد من تفاقماتها.

شخصية السلطان
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قدوة  كان   « �ل�سلطان  �أن  �سهادته  يف  -�أي�سًا-  رومانز«  »جون  ويرى 
ح�سنة«  و�لقدوة �سرورة يف �لقائد �لذي ال يكذب �أهله ولذ� ظل �لعمانيون 
يتطلعون لل�سلطان من هذ� �لباب باب �لقدوة �حل�سنة يف �ل�سلوك و�الأخالق 
طعامهم,  من  وي��اأك��ل  دي��اره��م,  يجوب  يرونه  وه��م  و�ملخرب  �ملح�سر  يف 
ويو��سي مري�سهم ويعطف على فقريهم وهو ال يغادرهم وهم بحاجة �إليه 
وال يبتعد عنهم حني يكون وجوده بينهم �سرورة. وهو قدوتهم يف �ل�سدقة 
حني  �لت�سحية  ويف  وجماعات  �أف���ر�دً�  �لنا�ش  م�ساعدة  ويف  �خلري  وفعل 
يلزم �لت�سحية وهو قدوتهم يف �لتقوى وخ�سية �ملولى وكذلك يف حب عمان 

و�أهلها و�الإخال�ش لها ويف �حلر�ش على �أمنها و��ستقر�رها.

وقع  ي��وم  جانبهم  و�إل��ى  �لنه�سة  �نطلقت  ي��وم  مقدمتهم  يف  وج��دوه 
عمان  مي�ش  م��ا  ك��ل  يف  وروؤي��ت��ه��م  م�ساحلهم  على  و�مل��ع��رب  �لت�سونامي 
يف  مميز  �أ�سلوب   « �ل�سهادة  �ساحب  يقول  كما  ولل�سلطان  وم�ساحلها.. 
حياته » وهذ� �الأ�سلوب يتجلى يف قلة �ل�سفر و�لبقاء يف �لوطن ويف �لقدرة 
على �ل�سماع و�ملتابعة لكل �لتفا�سيل ويف قبول �ملظامل ومناق�ستها ويف حب 
�لعمل و�ال�ستمر�ر فيه و�إتقانه وعدم �مللل ويف �إنفاق �ل�ساعات �لطويلة يف 
مكتبه يتابع ويوجه وير�أ�ش ويقود ويعالج �مل�سائل ولذ� فاإنه يعرتف يف �أقو�له 
باأنه ينفق �أكرث من ع�سر �ساعات يوميًا يف مو��سلة �لعمل من �أجل �أن تقطع 
بالركب  تلحق  �أن  �أجل  ومن  نه�ستها,  طريق  على  �أط��ول  م�سافات  عمان 

�لعاملي وتخت�سر �لو�سول �إلى حيث �الأهد�ف �لتي ر�سمها لها �ل�سلطان.

و�ل�سلطان مقل يف كالمه ويف مقابالته وخروجه على و�سائل �الإعالم 
�أن  وي��رى  �لكالم  يف  تكون  ال  قد  وف�سائل  حما�سن  �ل�سمت  يف  يرى  وهو 
تنق�ش يف  �أو  �لداللة  تزيد يف  �أن  يجوز  �لتي ال  وموجباتها  للكلمة مكانها 
يف  قلياًل  �أكرث  �أو  مرتني  �لعمانيني  على  بخطاباته  يطل  فاإنه  ولذ�  �ملعنى 
�ل�سنة ويف منا�سبات يحرتمونها ويحبون ظهور قائدهم فيها وهو �إن قال 
�أوجز و�إن حتدث �أفهم, ميتلك لغة عربية و��سحة وجميلة, ونطقًا بّينًا بعيدً� 
عن �للحن و�الأعياء يربط �لقول بالعمل ويف�سل �لقول على قدر �لعمل, وال 
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يرد �أن ي�سرف كالمًا جمانيًا يف ق�سايا �الأمة و�ل�سعب لي�ش على م�ستوى 
قيادته ل�سعبه و�إمنا �أي�سًا فيما يقوله �أو يفعله من �أجل �أمته.

ولذ� فاإنه �إن قال �أن�ست له �ل�سامعون و�إن حتدث جذب �إليه �جلال�سني 
وقبول  �ملجاملة  يحب  ال  عرفوه  من  يرى  فيما  و�ل�سلطان  �مل�ستمعني.  �أو 
�خلطاأ �أو �ل�سكوت عنه ويعمد �إلى �ل�سر�حة على ما فيها من كلفة �اّل �أن 
�لذين يتعامل معهم يدركون �أن �سر�حته هي �أ�سلوبه و�سخ�سيته وطريقة 
عمله معهم �أو مع غريهم؛ وقد كان �سريحًا يقول ر�أيه �لذي هو ر�أي بلده 
يتو�فق  من  هناك  كان  و�إن  حتى  و�ملنعطفات  �لظروف  �أ�سعب  يف  حتى 
ل�سرور�ت يح�سبها �لبع�ش دبلوما�سية �أو حلالة تاأجيل ق�سية �أو ��ستحقاق. 
فال�سر�حة عند �ل�سلطان هي غاية يف حد ذ�تها الأنها �لطريق �ملو�سل �إلى 

�ل�سدق حني تكون مبنية على �الإخال�ش..

مالحظة  وق��وة  خ��ارق  بذكاء  يتمتع  �لكثريون  عرفه  كما  و�ل�سلطان 
�سديدة وحب �لعمل.. ويبدو ذكاوؤه يف قدرته على �الإقناع وك�سب �الحرت�م 
و�سد �جلمهور �إليه و�إجاباته عن خمتلف �الأ�سئلة �لتي يو�جهها ومالحظاته 
عديدة ت�سيب حياة �لنا�ش وت�سري �إلى �خليار�ت �ل�سائبة, ورغبته يف �أن 
يكون �ملعمار �لعماين متطابقًا مع �لرت�ث وقريبًا له وهو يعرف من خالل 
ذكائه �لفطري و�ملكت�سب و�الجتماعي ما يلزم �سعبه وما ال يلزمه من طبائع 
�ملبكرة  مفاو�ساته  يف  وملمو�سًا  باديًا  ذك��اوؤه  كان  وقد  حياة  ومنط  وفنون 
حول �حلدود �لعمانية مع �أكرث من دولة. ويف حلمه �لو��سع و�سربه وميزه 

للرجال وقبوله لهم..

ويرى نف�ش �ساحب �ل�سهادة �لذي يقول, �إنه عرف �ل�سلطان وعا�سره 
يف ) مرحلتني هامتني ما قبل �حلكم ومرحلة ما بعد توليه مقاليد �حلكم 
يف عمان.. فقد كان عظيمًا من قبل وعظيمًا من بعد.. فالبذرة �ل�ساحلة 
تعطي ثمرة �ساحلة و�ل�سجرة �لطيبة ثمرها طيب وتوؤتي �أكلها يف كل حني 
وقد مل�ش فيه من عرفوه هذه �لعظمة �لتي مل تزدها �مل�سوؤولية �اّل ر�سوخًا 
وهيبة وجتلي فمنذ �سغره و�لكالم هنا ل� » رومانز« »كان فار�سًا مغو�رً�« .. 
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�أن يف  ويوؤمن  و�لفرو�سية ظلت تر�فقه, فهو يحب �خليل ويحر�ش عليها, 
نو��سيها �خلري كما كان يقول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم.

و�قتناء  و�أن�سابها  �أ�سولها  وتتبع  بها  و�لعناية  ركوبها  هو�ياته  ومن 
�ملميز منها الأنه ظل يعي�ش �أجماد �أجد�ده من �سالطني �آل �لبو�سعيد ممن 
�لذي  �لعربي  كما  �عتز�زهم  وعنو�ن  و�أ�سلحتهم  �أدو�ت��ه��م  �خليل  كانت 
ظل ح�سانه ر�أ�ش ماله وعنو�ن  فرو�سيته وهو �أي �ل�سلطان من �لفو�ر�ش 
و�سفات �لفار�ش �ل�سجاعة, فال يكون �لفار�ش فار�سًا �اّل �إذ� كان �سجاعًا 

كما يقول �ملتنبي :

               وفار�ش �خليل من خفت فوّقرها 

                                     يف �لدرب و�لدم يف �أعطافها دفع..
�ملعطيات,  له  تتكامل  فار�ش فهو �ساحب قر�ر.. ال يرتدد حني  والنه 
وكثرية  ولغريه,  له  حياة  �أو  عالجًا  ليكون  �لقر�ر  ي�ستلزم  حني  يخاف  وال 
ت��ردد,  ودون  ب�سجاعة  �ل�سلطان  �تخذها  �لتي  �حلا�سمة  �ل��ق��ر�ر�ت  هي 
ولعل �أبرزها و�أو�سحها و�أكرثها تاأثريً� يف حياة �لعمانيني ويف حياة عمان 
و��ستقاللها هو قر�ره مبحاربة �لعدو�ن على بلده وخروج �ملتمردين �لذين 
�أر�دو� �إلغاء هوية عمان وت�سويه �سورتها وجتيري ��ستقاللها, وخا�سة منذ 
وقاتله  ظفار  يف  للتمرد  بعزم  ت�سدى  حني  1970م,  �لعام  �سلطاته  توليه 
بال هو�دة حتى �أعاد �ل�سالني �إلى ر�سدهم ودفع عن �سعبه بالء �أفكارهم 
و�أطماعهم, وهو �ساحب قر�ر حني دعا الأمن �خلليج وبحر �لعرب وحني 
دور  توظيف  على  �خلليجي. وحني حتفظ  �لتعاون  بناء جمل�ش  �سارك يف 
وهو  �إليه  �ملنت�سبني  جميع  حقوق  حتفظ  ال  الأغر��ش  ت�سخريه  �أو  �ملجل�ش 
�ساحب قر�ر يف خدمة �أهد�ف �ل�سالم وقد ظل يعرب عن ذلك باملبادر�ت 
�إلى  عمان  ب��ادرت  �لتي  �لعديدة  �مل�ساحلات  �أجل  من  و�لكبرية  �لعديدة 

عقدها �أو �لدعوة �إليها.
 ولذ� فاإن قر�ر�ته و�أن مل جتد لدى �لبع�ش �جماعًا �أو قبواًل ظلت تخدم 
�ل�سو�ب, وتعلن �حلقيقة, وجت�سد روح �لعمانيني وتاريخهم, فقر�ره بفك 

املتفرج  ال�ق�ف م�قف  »ان 
ناجعة  اج��راءات  اية  اتخاذ  وعدم 
من  بابا  �صيفتح  لن�صابه  احلق  تعيد 

ال�رش ال ميكن �صده« .
مبنا�شبة تخريج طالب 
جامعة قابو�س 
       دفعة اولى طب 
1993/11/16
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�لعزلة عن م�سر بعد �تفاقيات كامب ديفيد,  وقر�ره يف ت�سفية �خلالفات 
�إير�ن و�لواليات �ملتحدة,  �لتو�سط بني  �ل�سلطنة, وقر�ر�ته يف  على حدود 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وخا�سة  �خلليج,  دول  وبني  بينها  �لتو�سط  ويف 
�ملناخية,  �الن��و�ء  �سببته  ما  �إع��ادة  نف�سها يف  باعتماد عمان على  وق��ر�ره 
لالقت�ساد  �لفقري  �لعمود  و�عتباره  فقط  �لنفط  على  �العتماد  ويف عدم 
�لتفكري  وطرق  و�أ�سلوبها  نهجها  �لعربية  �لقمم  تغرّي  باأن  وقر�ره  �لعماين 

فيها ولذ� فاإنه ال يح�سر منها �اّل ما �أعتقد �أنه قد يكون نافعًا..

�تفاق  �أو  معاهدة  يف  �أو  لبلد  �أو  ل�سخ�ش  وع��دً�  يخلف  ال  و�ل�سلطان 
و�إمنا هو ممن يوفون بالوعود و�لعهود دون تاأخري, ولذ� ظل �لتز�مه قائمًا 
فيما �لتزم به وهو ال يلتزم وال يقطع على نف�سه وعدً� �أو عهدً� حني اليريد 
�أن يفي به وال يكيل �لوعود بال ح�ساب, حتى �إذ� جاء وقت �ل�سد�د ال يتّم 
لكثري  �الآن  تتو�فر  قلما  و�لعهد  بالوعد  �لوفاء  يف  �ل�سفات  �لوفاء..وهذه 
ينقلبون  �أو  ويربرون  وعودهم,  من  يهربون  �لذين  �لقادة  �أو  �لزعماء  من 

فيفقدون  م�سد�قيتهم, وي�سغرون يف عيون �سعوبهم ويف عيون �الآخرين.

�لذي  �لعماين  و�لزي  بالده,  لب�ش  يلتزم  مظهره  يف  �أنيق  و�ل�سلطان 
بزيه  معروف  فالعماين  و�إ�سهاره  به  بالتم�سك  ب��الده  وتنفرد  به  يفاخر 

ومظهره الأن قدوته �ل�سلطان قابو�ش و�لذي هو مو�طن عماين �أي�سًا..

للعمانيني  �أعلى  مثل  لياقته  على  و�حل��ف��اظ  مظهره  يف  و�ل�سلطان 
عليه  ومت��ر  ولياقته  ب�سحته  ويتمتع  ريا�سته  على  يو�ظب  فهو  و�ل��ق��ادة, 
وهو  وحيويته  �أناقته  بكامل  ليبدو  كثرية  تغري�ت  فيه  ت�سيب  فال  �ل�سنون 
ب�سيط يف خروجه للنا�ش مهما لب�ش. ومظهره يطابق خمربه �لذي ال يطيق 

�لتملق و�ملدح و�لكذب.

�أيًا كان  فال�سلطان ينفر من �لكذب و�لتملق وال يحرتم من ميار�سوه 
من  يكرث  ال  ولهذ�  وي�سوهونها  �حلقيقة  يغطون  به  �أنهم  وي��رى  موقعهم 
ويقبل  �أ�سلوبه.  ي�ستهويهم  �أو  يقربهم  وال  و�لقو�لني  للمد�حني  �ملجال�سة 
�لب�ساطة و�ل�سدق و�ل�سر�حة و�لعفوية يف �لنا�ش �لذين يقابلهم ويحرتم 

مع �لرئي�ش �نور �ل�ساد�ت
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�لعامة  �مل�سلحة  على  ر�أي��ه��م  يقف  �ل��ذي��ن  �ل�سرحاء  �ل���ر�أي  �أ�سحاب 
يف  �ل�سلطان  �أ�سلوب  عن   « رومانز  »جون  و�سف   يف  ولعل  بها  و�لتب�سري 
تناول �لطعام قوله » جاللته كان ياكل كل �سيء حملل يف �لدين �ال�سالمي«. 
ومل ي�سبق لو�لدته �أن �أعدت له غذ�ءً  خا�سًا به » فما ناأكله ياأكله. فالغد�ء 
كان عاديًا جدً� ؛ ما �أدى �إلى �رتياحنا �ل�سديد منه«.. لقد كان �ل�سلطان 
كما عرب �ساحب �ل�سهادة.. وجه خري ومقدمه مقدم خري وب�سرى يقول » 
بوجوده بيننا تدفق �إلينا �لرزق و�خلري و�أ�سبحنا نعي�ش حياة مرفهة بف�سل 
بركاته )1( �إنه جالب للخري, �أني�ش وهو لي�ش عاقًا كان يذكر و�لده �ملرحوم 

�ل�سلطان �سعيد باملعروف و�الإح�سان لقد كان بارً� بو�لديه«..

وح�سنت خيار�ته  �إلى جانبه  د�ئمًا  وقفت  �أي�سًا  و�لدته  �أن  و�ملعروف 
ولوطنه  لو�لديه  يتوق  كان  �خلطى.وقد  وت�سديد  و�ل�سرب  بالعون  و�أمدته 

ويحن مل�سقط ر�أ�سه وينظر يوم �لعودة..

و�ل�سلطان كما يقول �ساحب �ل�سهادة.. » يحب �ملو�سيقى �لكال�سيكية 
�لطيور«..  تغريد  ي�سمع  �لب�سيطة ومن خاللها  �لريفية  فيها �حلياة  ويرى 
تبدل  مع  يربحها  ال  فهو  وعميقة  �أ�سيلة  �ل�سلطان  لدى  وحبها  و�ملو�سيقى 
�لزمن وكرثة �مل�سوؤوليات الأنها عنده ريا�سة للقلب و�لوجد�ن و�لفكر. وهي 
و�ال�سياء.  بالكون  وعالقته  و�إح�سا�سه  باالإن�سان  ترتقي  ح�سارية  جرعة 
وهي و�سيلة لتغيري �لقبح �إلى جمال, و�إعادة �سياغة �لعامل يف قالب جميل 
�إنها �أد�ة تغري �أي�سًا على �مل�ستوى �لفردي و�لنف�سي ولذ� �حتفى �ل�سلطان 
�سيتها  ذ�ع  �لتي  �ل�سلطانية  لالوبر�  ود�رً�  �سهرية  فرقة  لها  و�أق��ام  بها 
و�نت�سر تاأثريها وتنقلت يف �لعديد من �لعو��سم لتحمل �سرية عمان وتروج 
حل�سارتها وتربط تاريخها بفن عظيم هو لغة �لعامل عندما ت�ستغلق �للغات 
على �لفهم و�لنطق فاإن �ملو�سيقى تبقي �للغة �ملو�سلة و�ملحركة للوجد�ن..

�لفن  باب  �لغرب ممن ي�سنف يف  �أجمل ما يف  �ل�سلطان  �ختار  لقد 
و�أهمية  تاريخها  لعمق  �لكال�سيكية  وخا�سة  �ملو�سيقى  �ختار  و�حل�سارة 
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داللتها ودورها.وكانت و�سيلة ربطه باجلمال و�لطبيعة و�لوطن و�لذكريات, 
�لتعريف  فارقة يف  �ملميزة عالقة  وفرقتها  �ل�سلطانية  �ملو�سيقى  �أر�د  لقد 
متح�سرة  بالد  �ملو�سيقية  �لر�سالة  يف  كما  فعمان  تاريخها  وعمق  بعمان 
عرفت �ال�ستقر�ر قدميًا وبنت �مرب�طورية و�ساركت �الأمم وفتحت �بو�بها 
و�آمنت  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  ور��سلت  وحملته  وقبلته  لال�سالم 
بدعوته حني كانت �ملمالك قليلة  �أو مندثرة وحني كان �لتو��سل مع �لتاريخ 
نادرً�.. �ن �ل�سماع لفرقة �ملو�سيقى �لعمانية �سو�ء يف د�ر �الوبر� يف م�سقط 
جميلة  تد�عيات  �لى  �مل�ستمع  ياأخذ  �لبالد  خارج  رحالتها  من  �أي  يف  �أو 

ير�سم فيها �سورة ح�سارية لعمان حتى و�إن مل يزرها �أو يرها..

و�ل�سلطان �أر�د للمو�سيقى �أن ت�سري يف �الأجيال �لعمانية يف �ملد�ر�ش 
و�لتالحم  و�ل�سكينة  �ل��ه��دوء  فيها  وتبعث  �لنف�ش  لتهذب  و�جل��ام��ع��ات 
هو  و�ملاي�سرتو  جماعي  عمل  فال�سمفونية  �لفريق.  روح  وتبني  �جلماعي 
القائد، واملو�شيقي رمز للمجتمع الذي يحب االن�شباط وااليقاع اجلماعي 

و�لعمل �مل�سرتك..

خاللها  من  ويتطور  للمعرفة  ويتوق  و�لقلب  �لعقل  متفتح  و�ل�سلطان 
وينفتح عليها ويقبل مكابدة �لتعليم و�لتعلم يقول �ساحب �ل�سهادة » حني 
جاء �ل�سلطان �إلى بريطانيا للدر��سة كانت لغته �الجنليزية �سعيفة ولكن 
�ل�سيء �ملده�ش �نني حني �لتقيته مرة �أخرى بعد فرتة وجيزة وجدت �أنه 
يتحدث �للغة �الجنليزية ب�سكل �ثار �عجابي, ويكتبها بخط م�ستقيم و�سليم, 
فكان جمدً� للغاية يف �لدر��سة » و�جلدية هي �سفة الزمة يف �ل�سلطان ولذ� 
مل ي�سع وقته وهو طالب يف �لتلهي �أو �لتهرب من مكابدة �لتعليم كما كان 
يفعل �لكثريون من �ملوفدين �لعرب �أو من لديهم �أمو�ل وثرو�ت و�منا كان 
التر�به  زيار�ته  حني  �لدو�م  �نتهاء  بعد  حتى  و�ملر�جعة  �لدر��سة  يو��سل 
و��سدقائه و�بناء �سفه وقد ظلت هذه �جلدية ت�ساحبه �لى �ليوم فهو ال 

يرتك مالحظة �اّل وي�سجلها وال معرفة �سرورية ب�سيء �اّل ويدونها.
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يروي من عرفوه  كما  �لدر��سة  زمن  زيار�ته ال�سدقائه يف  وحتى يف 
كان ياأتيهم لهدف, ويجال�سهم لهدف, ويغادرهم لهدف, وكل هو�ج�سه �أن 
يخدم وطنه و�سعبه و�أن يعمل ما يف و�سعه للو�سول �لى �ليوم �لذي ي�سحي 
فيه من �جلهم.. ولذ� فان جديته يف �لدر��سة  �نعك�ست على زمالئه وعلى 
�لتز�مه بالقانون  �لكلية �لذين ظلو� يقدرون له  ��ساتذته ومدربيه, وقادة 
ومراعاته لل�شروط ومواظبته على احل�شور وانفاذه لالوامر وانخراطه يف 
قا�سيا..  �و  كان �سعبًا  ما يطلب منه مهما   لكل  وقبوله  �لعمل �جلماعي, 

�سو�ء يف فرتة �لدر��سة �و �لتدريب �و حتى �المتحانات..

وال  �الآخرين  م�ساوئ  اليذكر  �حل�سنة  ويوؤكد  �ال�ساءة  عن  يعف  وكان 
�سوء�تهم وال يغتابهم �آخذً� بقوله تعالى { وال يغتب بع�سكم بع�سًا, �يحب 
�أحدكم �أن ياأكل حلم �أخيه ميتا فكرهتموه } وكان يذكر ح�سنات �أ�سدقائه 
�أح�سن حتى حني يختلف معهم  ومن ي�ساعدونه وكان يجادلهم بالتي هي 
�فكاره ومعتقد�ته  �لهادىء يف بث  و�الأ�سلوب  �لى �حلو�ر  �لر�أي ويعمد  يف 
ولو كنت فظًا غليظ  ر�سوله {  تعالى خماطبًا  بقوله  �آخذً�  ور�أيه  وقناعته 
�لقلب النف�سو� من حولك فاعف عنهم و��ستغفر لهم و�ساورهم يف �المر 
فاذ� عزمت فتوكل على �هلل �ن �هلل يحب �ملتوكلني} .. و�ل�سلطان  يحب 
�خلري للجميع ال يفرق بني جن�ش وجن�ش و�سخ�ش و�سخ�ش يف حبه للخري 
وهو ال مييز بني �لب�سر بعن�سرية �و تع�سب على �للون �و �لب�سرة �و حتى 
�لفكرة فهو يقبل �جلميع ويحاور �جلميع ويحرتم كل �حل�سار�ت و�ل�سعوب 

وينظر �ليها بتقدير.
 اليزدري �سغريً� وال ينافق كبريً� و�منا �لنا�ش عنده �سو��سية يعطي كاًل 
ح�سب قدره.. ولعل هذه من ��سر�ر طبع عمان بطابعة �و حمله خل�سائ�ش 
�أهل ُعمان. ولذ� جند �ن �ل�سلطنة وحدة و�حدة ال متّيز بني مو�طنيها يف 
�ل�سلطان  وعي  بفعل  ومعتقد�تهم  مذ�هبهم  حتى  �و  �لو�نهم  �و  ��سولهم 

وتوجيهه ونهجه وثقافته و�سلوكه..

كانت  مهما  التطرف  »ان 
كانت  مهما  والتع�صب  م�صمياته، 
كانت  مهما  والتحزب  ا�صكاله، 
كريهة  نباتات  ومنطلقاته  دوافعه 
العمانية  ال��رب��ة  ترف�صها  �صامة 

الطيبة«.
1994/11/18
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ج��د�ل يف  وال  وال خ�سام  تنازع  �ل�سبيل من��وذج, فال  وُعمان يف هذ� 
�ملو�طنة وحولها ويف تكري�ش �لهوية و�لدفاع عنها..

لقد ه�سمت عمان يف تاريخها خمتلف �لتيار�ت, حني كونت �المرب�طورية 
دمج  يف  و�ملعرفية  �ملذهبية  مكوناتها  كل  ��ستيعاب  على  كذلك  قادرة  وظلت 
ناجح ويف �سيغة ح�سارية �رتقت بها عمان لتكون �ساهدً� يف حميطها و�قليمها 

على �لتعاي�ش و�لتو�فق وعلى بناء وحدة وطنية متينة و�سلبة..
مع  ومتازجها  �ال�سالمية  �لعربية  ثقافته  من  �ل�سلطان  ��ستفاد  لقد 
يف  �لغرب  يف  يدر�ش  كان  حني  لها  وتعر�ش  تلقاها  �لتي  �لغربية  �لثقافة 
بريطانيا ويتدرب يف �ملانيا ويجوب �قطار �لعامل باحثًا عن �ملعرفة ومطالعًا 
لثقافات �ل�سعوب و�لو�ن ح�سارتها.. وكان لتمازج ثقافته �لدور يف �ن يرى 
وحلاقها  و�حل�ساري  �ملعا�سر  وتطلعها  �ال�سيل  �لتاريخي  دوره��ا  لعمان 
باملركب �لعماين, ولذ� فان �ل�سلطان بحق حرر �لعمانيني من تقاليد موؤذية 
ومن م�سادرة حرياتهم يوم قال لهم » �ذهبو� فانتم �لطلقاء » ع�سية ت�سلمه 
يدمر  دول, ومل  فعلت  كما  �رتد�ء �حلجاب  م�سوؤولياته ومل يجربهم على 
للتقدم  وفيًا  وظل  م�سمى  �ي  حتت  وتقاليدهم  �عر�فهم  ي�سوه  �و  تر�ثهم 
و�ل�سر�كة �لعاملية يف بناء �حل�سارة, وعمان مل تعرف �الرهاب ومل ت�سدره 
�نها مل  به, كما  �و مذ�هبها ماي�سي  �و يخرج من معتقد�تها  به  ُتفت  ومل 
�ل�سباق  �لتقدم و�لبناء و�لتعليم وقد �سجلت يف هذ�  تغلق طريقًا يف وجه 
فمن  قيا�سية.  �رقامًا  و�ملتدرج  �مل�سوؤول  و�النفتاح  و�لتطور  �لتعليم  باجتاه 
غياب �ملد�ر�ش وخا�سة للبنات كليًا �لى �الف �ملد�ر�ش, ومن �أمّية ثقيلة �لى 
�ز�لة �المية بن�سبة تناف�ش دوال عريقة, ومن حجر على �لفكر و�ملعتقد�ت 
�الكت�سافات  �مل�ساركة يف  �لنافع من  �لعماين  �ل�سباب  �لى متكني  و�لتطور 

وت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع و�لتميز يف جماالت عديدة..

لهم  �سرّي  حني  للعمانيني  د�ئمًا  �ر�ده  لنف�سه  �ل�سلطان  �رت�ساه  وما 
�ملعرفة  على  �الطالع  من  ومكنهم  �لدنيا  �نحاء  كل  يف  �لتعليمية  �لبعثات 
و�مل�ساهمة فيها دون �ن ين�سى د�ئما �ن يذكرهم با�سالتهم وتر�ثهم ودور 

�جد�دهم يف ركوب �لبحر و�لتجارة و�لعمل و�لبناء و�لتفوق..

»تعدد االآراء واالأفكار التي 
العام وترثي م�صرية  ال�صالح  تخدم 
التط�ر والبناء ه� من اهم الع�امل 

التي تعني على و�ص�ح الروؤية« .
1998/11/18
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من  مكنه  ما  منها  ونهله  �حل�سارة  على  �ل�سلطان  الط��الع  كان  لقد 
بنتائجها..  وتتويج  للمعرفة  وه�سم  معرفة  �ال�سل  �لتغيري يف  الن  �لتغيري 
العمانيون  ينخرط  ول��ذا  يفعل  ان  يقوده  ال��ذي  العماين  للجيل  اراد  وقد 
�الن يف �لتعليم يف �لد�خل و�خلارج ويف ع�سر�ت �لدور�ت على �مل�ستويات 
�لى  تفتقر  بالده  كانت  �لذي  �ل�سلطان  مكن  ما  وهذ�  و�لع�سكرية  �ملدنية 
�ملتخ�س�سني و�ملتعلمني و�خلرب�ء بد�ية �لنه�سة �لى بناء �ملوؤ�س�سات �ليوم 
و�لقادرة على �لعمل يف بناء �لدولة �ملعا�سرة دولة �ملوؤ�س�سات ودولة �لقانون 
و�لت�سريع ودولة �لعد�لة.. �لدولة لكل مو�طنيها حيث �حلقوق و�لو�جبات.

وهذ� ما مكن �ل�سلطان قابو�ش من خالل قيادته �ملثقفة و�حلكيمة من 
�د�رة �سوؤون بالده ومو�جهة �الزمات و�لتحديات مهما تعاظمت, و�لتعامل 
و�لتعاطي من موجة �لربيع �لعربي, وما و�جه ُعمان منها مبعرفة و�قتد�ر 
و�حتو�ء, وقدرة على حل �مل�ساكل �لتي ن�سبت و�طفاء �آثار �لتوتر و��ستعالها 
�لهادئة  باملعاجلة  �ل�سرر و�حلريق و�منا  يولد  �لذي  بالقمع  لي�ش  ب�سرعة, 
و�سحب �لذر�ئع وحتقيق �ملطالب و�لتخل�ش من �الخطاء وحماربة �لف�ساد 
�الجناز  و�عتماد  و�مل�ساركة  �الط��الع  من  �ل�سباب  ومتكني  رم��وزه  و�بعاد 
و�سيلة لل�سرعية وقبول �حلكم و�لتعاقد �الجتماعي, وقد فعل �ل�سلطان كل 
ذلك ومببادرة منه وتلقائية, وقد القى �ملحتجني و�ملتذمرين يف منت�سف 
�لطريق من �جل �سالمة عمان ومو�طنيها و��ستقر�رها وم�ستقبلها وهو مل 
ي�ستخف باي ر�ي �و مطالبة رغم و�سوح كثري من �الخطاء و�ملعتقد�ت غري 
�ل�سائبة لدى بع�ش �لفئات �ملحتجة �لتي تاأثرت بعو�مل خارجية و��ستمعت 

الآر�ء غري وطنية..

ويعمم  يدر�ش  و�ن  عنده  نتوقف  �ن  جدير  �لعمانية  �ملعاجلة  �أ�سلوب 
لنجاحه وهو �أ�سلوب �عتمد على خدمة �ملو�طن وتعظيم دوره وم�سوؤوليته. 
مع  �ملخل�سة  �ر�دت��ه   « تالقت  ولهذ�  بلده..  خدمة  يف  �مل�سوؤولية  وحتميله 
�لعلمي«   �لنهج  طريق  على  و�حد  موكب  يف  معا  ف�سار�  �لويف  �سعبه  �ر�دة 

�لذي و�سفه جاللته يف خطابه �لتاريخي �الول..

» ان بناء الثقة بني ال�صع�ب 
من  مزيد  الى  ي���ؤدي  اأن  �صاأنه  من 
التفاهم ال�اعي والتعاون البناء من 

اجل انت�صار االأمن وال�صالم« . 
افتتاح جمل�س عمان 
 1997
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وقدرو�  بال�سلطان  �عجبو�  ممن  وحده  هذ�  �ل�سهادة  �ساحب  ولي�ش 
كان  فقد  تاثريها  و�سطوع  و�هميتها  دورها  �لكارزماتية  �ل�سخ�سية  لهذه 
يف �العجاب قادة كبار وروؤ�ساء دول وفال�سفة وموؤرخون وعلماء وباحثون 

�تخذو� من �فعال �ل�سلطان و�جناز�ته لبلده منوذجا للمقارنة..

وفّية  و�الربعني  �خلام�ش  عامها  تدخل  وها هي  �مل�سرية  تكاملت  لقد 
للحظة �الولى مكر�سة ومنفذة للوعود �لتي قطعها �ل�سلطان على نف�سه يف 
�ن يظل رحيما ب�سعبه, خمل�سا الهد�فه وم�ستمر� يف بناء �جناز�ته, ويف 
بناء �الجيال �لعمانية وتعهد �لرجال �لقادة منهم ليو��سلو� �مل�سرية م�سرية 
عمان �مل�ستقبل �لذي ر�سم �ل�سلطان  مالحمها, وجت�سدت حمطاتها ب�سكل 
علمي ومو�سوعي يف هذه �ال�ستثمار�ت �لهائلة �لقائمة و�ملنظورة و�لتي ر�ت 

يف عمان بيئة منا�سبة �آمنة وم�ستقرة..

�لربيعي  جنيب  حممد  هي  عر�قية  ل�سخ�سية  �خرى  �سهادة  وهناك 
�حل�ساري  �سلوكه  يف  �لعربي  لل�سابط  مثاال  كان  جاللته  »�ن  يقول  �لذي 
و�لتهذيب.  و�لقوة  �لنظام  يعك�ش  م�سيته  يف  وهو   .)2( �لقادة«  مع  وتعامله 
ومن هذ� �ملنطلق  تزود باملعرفة �لع�سكرية �لرفيعة يف وقت ت�سكو فيه �مته 
من �ل�سعف ومن هو�نها على �المم فانه يظل يحثها على �لتقدم و�ل�سمود 
و�لعمل على ك�سب �لن�سر يف كل �مليادين وخا�سة ميادين �لتنمية و�ل�سالم 
�و  تنت�سر حني حتارب  �ن  �ي�سا مبا ميكنها  وتنت�سر  �المم  تتقدم  فبهما 
تخترب �ر�دتها ولهذ� حّيا �ل�سلطان �نت�سار�ت �المة وعمل على دعمها ونقد 
�ال�سباب  من  �ملخبوء  وك�سف  معاجلتها  على  وعمل  و�لرت�جعات  �لهز�ئم 
للت�سحية  منذور�  يكون  �ن  البد  �سرف  �لع�سكرية  �ن  يرى  وظل  تردد  دون 

و�لعطاء..

ولهذ� ظل -با�ستمر�ر- يحي قو�ته �مل�سلحة ومنت�سبيها على �ختالف مو�قعهم 
ورتبهم ويرى فيهم �لوعد بامل�ستقبل.. و�المل وال يخلو �ي خطاب له تقريبا منذ 
بد�ية �لنه�سة �لى �ليوم �ال وفيه ��ساره لهذه �لقو�ت �ل�سلطانية �مل�سلحة, ودورها 
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و�ال�ستثمار فيها لتكون درع عمان �لو�قية وحافظة �لتنمية وحامية �مل�سروع 
�لوطني يف �لدميقر�طية و�لتغيري و�ال�سالح و�ل�سر�كة..

و�لربيعي يف �سهادته يقول : » �ننا عرفنا يف �ليوم �لتايل من در��ستنا 
يف �لكلية ��سم قابو�ش حني �سرب قائدنا �لع�سكري يف �لكلية �ملثل بال�ساب 
قابو�ش فقد كان ي�سرح لنا برنامج �لعمل ومنط �حلياة و�لو�جبات �لتي يجب 
علينا تنفيذها ودعانا �لى �الهتمام باملظهر و�العتناء باملالب�ش �لع�سكرية.. 

فتوجهت عيوننا �لى �ساحب �ال�سم ومن يومها تعرفت �إليه » )3(..

و�لكالم ل�ساحب  لنا  �ملدرب  �لذي �سربه  �ملثال  قابو�ش هو  وملا كان 
ومهتم  ملتزم  ع�سكري  �سابط  �ف�سل  »�ن��ه   : وقوله  �لربيعي  �ل�سهادة 
يف  ��سمه  وعلق  قابو�ش  �ل�سلطان  ب�سخ�سية  معرفتي  ج��اءت  مبالب�سه.. 
ذهني �لى �ن جاء �لوقت �ملنا�سب فتعرفت �إليه وقد كنت قبل ذلك ��ساأل 

عنه �لزمالء �لذين �سبقونا يف �لدر��سة من �بناء دفعته« 

ومي�سي �لربيعي قائاًل : » و�ساءت �القد�ر �ن �لتقي بالطالب قابو�ش 
يف ردهة �حد �لزمالء بينما كنا جال�سني د�خل �لغرفة فدق �لباب فدعوناه 
�لتقدير  ملوؤها  طيبة  حتية  فحيانا  علينا  يطل  �نيق  �ساب  و�ذ�  للتف�سل, 
لنا  �نه زميل  �إلى جاللته وقال  �ل�سوك  و�الحرت�م وعرفني زميلي ع�سام 

بالكلية« )4(..

وتاأكيدً� ملا حللناه من �سخ�سيته ياتي كالم �ساحب �ل�سهادة بالقول 
�لرتابة  �مللل وك�سر  �لى غرفة زميله بق�سد قتل  �لطالب قابو�ش  ياأت  »مل 
وكان  �لع�سكرية  و�خلطط  �ملعلومات  بع�ش  عن  لال�ستف�سار  ق��دم  و�من��ا 
�لي�سرى خارطة وكتابًا ووقف �مامنا لب�سع دقائق وقبل �ن  يحمل يف يده 
يغادر �لغرفة دعاين لزيارته ووعدته وتركنا فتذكرت خلقه و�دبه و��سلوبه 
�لطيب«. ثم تكررت لقاء�تنا بجاللته يف �ملطعم و�ملمر�ت و�ال�سرت�حة وكنا 
حني نلتقيه نلمح يف وجهه �البت�سامة �جلميلة �لتي ترت�سم على حمياه. وقال 
يقول يل ونحن نفرتق عبارة عربية ��سيلة » ��سوفك مرة ثانية يا حممد«)5( 
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فنفرتق على �خلري. وي�سيف �لربيعي �مللقب بابو جنيب قائال: »�تذكر �ين 
لعبت مع جاللته �لهوكي وقد كان يف �لفريق �لند لفريقي« وي�سيف �ساحب 
�ل�سهادة.. »�تذكر من هذه �ل�سخ�سية �لعمانية �نه كان فار�سا من �لطر�ز 
�الول ويحب ريا�سة �لفرو�سية وقد �هدى فر�سًا للكلية.. وذلك على �سبيل 
�ساحب  وعرب  �ال�سيل«   �لعربي  و�لكرم  �ال�سالة  وتاأكيد  �لكرمية  �للفتة 
�ل�سلطان  �ل�سلطان بقوله » كم كنت فخورً� حني تولى جاللة  �لرو�ية عن 
قابو�ش �مل�سوؤولية يف عمان.. لقد ن�سرت �لنباأ بني زمالئي باعتباره زمياًل 
لنا يف كلية �ساندهري�ست. وقد بد�أت �تابع خطاه على طريق �خلري �لذي 
�إت�سف به �ل�سلطان د�ئما وتابعت كل خطو�ته �لتي كر�سها من �جل وطنه 

و�سعبه حتى و�سلت عمان �لى ما و�سلت �ليه �ليوم يف عهده �مليمون.

كل  يف  �ل�سلطان  جاللة  �عطى  مبا  يفخر  �ن  عربي  كل  حق  من  �ن   
�مليادين و�ساحات �لعمل �لوطنية على �متد�د �المة �بتد�ء من عمان �البية..

بني  �لفرق  �الن..  ��سبحت  و�ين  عمان  كانت  »�أين  يت�ساءل  �لربيعي 
�حلالتني كالفرق بني �لرثى و�لرثيا«  )6(. 
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�ن قر�ءة �سخ�سية �ل�سلطان يف �لبعد �الن�ساين و�لدويل تذهب باجتاه 
مبادر�ته �خل�سبة وروؤيته �لثاقبة يف دعم �لعديد من �مل�سروعات �لدولية 
و�الأممية عرب �ليون�سكو وخارجها يف جهد ي�سب من �أجل عمان وتاريخها 
�أجل �الإن�سانية و�سالمها فكانت م�ساهماته يف جمال دعم  و�سورتها ومن 
علوم �لفلك ويف جمال �لبيئة وعلومها و�لتاأليف عنها ملمو�سة.. ويف مقابل 
ذلك �قر�ر �ملجتمع �لدويل جمددً� يف حدث بارز ز�خر باملعاين و�لدالالت 
يف منح جائزة �ل�سالم �لدولية )7( لل�سلطان لي�ش فقط كامتد�د لالإجماع 
�الإجماع  �سمولية  لتاأكيد  -�ي�سًا-  ولكن  �ل�سلطان  جاللة  به  يحظى  �لذي 
و�متد�ده �إلى �ملوؤ�س�سات �لعلمية �مل�سهود لها وعرب دورها �ملوؤثر يف �لواليات 
وجامعات  �لعريقة  هارفارد  جامعة  �ملقدمة  ويف  و�لعامل  و�لغرب  �ملتحدة 

عديدة �أخرى مميزة.
كما جرى �ختيار جاللته ليكون ��سمًا لوردة طورتها �مل�ساتل �لهولندية 
�ل��ورود  من  جديد  �سنف  البتكار  �لعلماء  �أم�ساها  مطورة  �أبحاث  نتاج 
�ملعروفة مت ت�سليمها يف �حتفاالت �ل�سلطنة بالعيد �لوطني �لع�سرين �لعام 
1990م, بح�سور �لعديد من �ل�سخ�سيات )8(. ويف جمال �لبيئة �إذ يحر�ش 
�ل�سلطان فقد جرى منحه جائزة �ل�سلطان قابو�ش حلماية �لبيئة )9( وهي 
�الأفر�د  �لتي يقدمها  �لبارزة  جائزة متنح كل �سنتني مكافاأة لال�سهامات 
و�ملوؤ�س�سات و�ملعاهد و�ملنظمات يف جمال �د�رة �لبيئة و�سونها وهي جائزة 
بد�أ منحها �لعام 1989م, حتت �إ�سر�ف منظمة �ليون�سكو والأنه لكل �مرىء 
من ��سمه ن�سيب كما يقولون يف �لرت�ث �لعربي داللة على �ال�سم و�مل�سمى 
فاإن معنى ��سم �ل�سلطان قابو�ش يف �للغة هو » �لوجه �جلميل �حل�سن �للون«. 
وقابو�ش لغة من قب�ش وهو طالب �لنار وموقدها وطالب �لعلم و�ملفيد منه 
ويف �سبيل ذلك كان �ل�سلطان بدوره  �أهدى �الأمة مو�سوعة باأ�سماء �لعرب 
ليكون ذلك م�سروعًا �سخمًا و�جنازً� ح�ساريًا م�سهودً� له به وقد بد�أ �لعمل 

يف هذ� �مل�سروع �لعام 1985م.
والأنه يوؤمن باحلرية لالأفر�د و�ل�سعوب ويكافح من �أجلها منذ قيادته 
يحاول م�سادرتها من عمان  لكل من  وت�سديه  بالده  �لنه�سة يف  حلركة 

» وردة » حتمل ��سم �ل�سلطان
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و�لعمانيني فانه كان على موعد معهم من �أجلها وقد خا�ش يف �سبيل حرية 
وطنه معارك �لكفاح �ملريرة الأنه يدرك �أن :

                للحرية �حلمر�ء باب            بكل يد م�سرجة يدق 
بقوله يف خطابه  للعمانيني  يقدمها  �أن  نف�سه  �لزم  فقد  معنى �حلرية 
�الأول » �ساأبد�أ باأ�سرع ما ميكن يف �أن �أجعل �حلكومة ع�سرية. و�أول هديف �أن 

�أزيل �الأو�مر غري �ل�سرورية �لتي ترزحون حتت وطاأتها �ّيها �ل�سعب« )10(.
�ساأعمل   « قال  حني  يقولون  كما  دين  �حلر  وعهد  فاأوفى.  تعهد  وقد 
و�حد  كل  وعلى  �أف�سل  مل�ستقبل  �سعد�ء  تعي�سون  ما ميكن جلعلكم  باأ�سرع 
منكم �مل�ساعدة يف هذ� �لو�جب )11(.. وقد و�سع �ل�سلطان قابو�ش ن�سب 
عينه تاريخ عمان وجمدها و�أن يعيد ت�سكيل �جلغر�فيا �لعمانية باالإجناز�ت 
ليخدم �لتاريخ �لعماين وميكن هذه �جلغر�فيا من �لتعبري عن نف�سها من 
خالل بعدي �الن�سان و�لتنمية.. وهو يرى �أن عمان �ملعا�سرة ت�ستحق ذلك 
�الجناز  من  �سياق  �الأجماد من خالل  هذه  وتقدم  �أجمادها  ت�ستعيد  و�أن 

وبناء منه يعلو وي�سارك وال يكتفي باحرت�م �لتاريخ و�أجماده. 
عملنا  و�إن  وق��وة  �سهرة  ذ�  �ملا�سي  يف  وطننا  كان   « �ل�سلطان  يقول 
باحتاد وتعاون ف�سنعيد ما�سينا مرة �أخرى.. و�سيكون لنا �ملحل �ملرموق يف 

�لعامل �لعربي« )12(..
ومل يخيب �ل�سلطان �أمل �سعبه بل م�سى يبني عالقات عمان �خلارجية 
من  �مل�سد�قية  لها  ليكون  عمان  بناء  �عادة  خالل  من  بالدليل  وي�سندها 
�ل�سلطان  ويرى  فقط  �لتاريخية  و�لوقائع  �ملعطيات  ولي�ش  �الجناز  خالل 
على  �لعمانيني  يحث  وهو  هدفه  و�سالمة  طريقة  و�سوح  �الأول  �ليوم  منذ 
مو��سلة �لرحلة معه موؤكدً� لهم �أنه يف ذلك م�ستقبلهم, و�سمان حياتهم 
الجناز  نهدف  �جلديدة  وحكومتي  »�ين  ذلك  قال  وقد  �أجيالهم  وحياة 
هدفنا �لعام.. كان باالأم�ش ظالم ولكن بعون �هلل غدً� �سي�سرق �لفجر على 

عمان وعلى �أهلها« )13(..

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

كالببغاء«.
جمل�س عمان 
 2000/11/4
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�لطيبة و�سلوكه يف خدمة  �ل�سلطان ومناقبه و�سمعته  �أو�ساف  ومل تكن 
وطنه و�أمته بعيدة عن ��سارة �لقادة و�لزعماء يف �لعامل بل كانت يف �سميم 
ر�أيهم وقناعتهم ويف هذ� �ل�سياق قال �لرئي�ش �لر�حل �سد�م ح�سني يف تقييم 
قابو�سان  هناك  كان  »لو  وحر�سه  ومبادر�ته  و�أمته  �سعبه  يف  �ل�سلطان  دور 
يف هذ� �لزمان ملا حدثت �حلروب و�الأزم��ات«. كما جاء قول �مللك فهد بن 
عبد�لعزيز موؤكدً� ملا يح�ش به فقال : »عالقتنا لها �سفة �ال�ستمر�ر وتدعمت 
�أكرث حني �أنعم �هلل على عمان بقائد مثل �ساحب �جلاللة قابو�ش بن �سعيد 
فجاللة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد من �لقادة �الجالء �ملدركني و�ملفكرين«..

�أما �لر�حل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان فقد كان ر�أيه يف �ل�سلطان معروفًا 
ويف �أكرث من منا�سبة وباأكرث من �سيغة منها قوله : » نكن جلاللة �ل�سلطان 
قابو�ش بن �سعيد �ملحبة و�لتقدير و�جناز�ت عمان مفخرة لالإمار�ت« )14(. 
فقد  �لعربية  م�سر  جلمهورية  �الأ�سبق  �لرئي�ش  مبارك  ح�سني  �لرئي�ش  �أما 
عنون حمبته لل�سلطان و�قر�ره بدوره بقوله : »جاللة �ل�سلطان حقق �جناز�ت 
�ل�سعب  ن�سال  قائد  عرفات  يا�سر  �لر�حل  �لرئي�ش  و�أم��ا  ل�سعبه«,  عظيمة 
�لفل�سطيني �ملعا�سر فقد و�سف �ل�سلطان قابو�ش حني �لتقاه بقوله: »جاللة 
�ل�سلطان قابو�ش عمل ب�سمت من �أجل فل�سطني«  )15( وهو ما قاله �لرئي�ش 
حممود عبا�ش وكرره من �أن  »�سلطنة و�سلطان قدما �لكثري لفل�سطني بال مّنٍة 

وكان �ل�سلطان �سادقًا د�ئمًا يف روؤيته لفل�سطني وق�سيتها«..
وهذه �ل�سهاد�ت �سملت قادة عامليني وروؤ�ساء دول كربى بارزين منهم 
�لرئي�ش �الأمريكي �الأ�سبق بل كلنتون �لذي قال : »لقد  قدمت عمان يا جاللة 
حول  عظيم  باحرت�م  حتظى  قيادتكم  و�أن  وت�سميم..  ب��روؤى  �ل�سلطان 
�لعامل.. و�إن جاللتكم يج�سد �لتاريخ بروح  متفتحة على ق�سايا �لع�سر«..

�أما �سمو �الأمري جابر �الأحمد �ل�سباح �أمري دولة �لكويت �لر�حل فكان 
�ن و�سف مو�قف �ل�سلطان قابو�ش بقوله : »ما حتقق من �جناز�ت ر�ئعة يف 
عمان يف فرتة ق�سرية من �لزمن خلري �ل�سعب �لعماين �ل�سقيق بف�سل ما 
يتمتع به �ساحب �جلاللة �الأخ �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �ملعظم من قيادة 

�سديدة و�سيا�سة حكيمة وعمل جاد دوؤوب« )16(..

�مللك فهد

مع �لرئي�ش عرفات 

�لرئي�ش حممود عبا�ش 

مع هيالري كلنتون
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 ومن قادة �لعامل �لذين �دلو� ب�سهاد�تهم يف جهود �ل�سلطان و�جناز�ته 
ودوره يف بعث عمان وو�سعها على طريق �مل�ستقبل �لرئي�ش �لفرن�سي �ل�سابق 
متفتحة  بروح  �لتاريخ  يج�سد  قابو�ش  �ل�سلطان   »: بقوله  ميرت�ن  فر�ن�سو� 
من  و�نني  �لدولية,  بالق�سايا  معرفة  على  وجاللته  �لع�سر,  ق�سايا  على 
ما  و�أن  �ل�سيا�سية,  وبحنكته  جاللته  به  يقوم  �لذي  بالدور  �ملعجبني  �أ�سد 
�منا ذلك مت  بلغته من مكانة مرموقة  وما  لل�سلطنة من �جن��از�ت  حتقق 

برعاية جاللته«)17(..
وهناك  �سهادة �أخرى هامة مل�سوؤول فرن�سي كبري �أي�سًا �سغل من�سب 
رئي�ش �لوزر�ء يقول فيها : »�لعالقات �لعمانية �لفرن�سية ��ستفادت من روح 
�لتجديد �لتي بعثها �ل�سلطان يف �ل�سيا�سة �لد�خلية لل�سلطنة منذ �رتقائه 
�لعر�ش وعمان �ليوم بلد موحد وم�ستقل يتحلى بدبلوما�سية حكيمة ومتو�زنة 

وينعم بنمو مثايل«. )18( 
�أما م�ساعد وزير �خلارجية  �الأمريكي �ال�سبق  روبرت بللرتو فقد ��سار 
�لى �لدور �لتاريخي �لذي لعبه �ل�سلطان قابو�ش يف نقل بالده من مرحلة �لى 
�خرى وقال : »لقد ��ستطاع �ل�سلطان �ن يك�سر عزلة عمان حتى �أ�سبحت 
�ل�سلطنة �ليوم تقوم بدور ريادي يف �لدبلوما�سية �القليمية و�لدولية« )19(..
�أما �لقائد �لفل�سطيني رفيق �لنت�سه فقد قال يف �ل�سلطان : »�إن �ملكانة 
�ملنطقة  �للذين يحظى بهما جاللته من جميع حكام  �لعظيمني  و�لتقدير 
يوؤهالنه للقيام بدور لتحقيق �ل�سالم و�سوف يكون لذلك تاأثري كبري على 

م�سلحة �المتني �لعربية و�ال�سالمية« )20(..
وما متيز به �ل�سلطان من �سفات ومناقبية عالية وما �جنزه من �أعمال 
لبالده ولكثري من دول �القليم ودوره يف �ر�ساء فر�ش �ل�سالم وتعظيمها وجد 
)�لفاو(  �لدولية  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  عام  مدير  لدى  عاليًا  تقديرً� 
�ل�سلطان  جاللة  مبقابلة  �أحظى  �أن  �ل�سرف  عظيم  يل  كان  »لقد   : فقال 
قابو�ش بن �سعيد �ملعظم وقد تقدمت بال�سكر و�لتقدير جلاللته على �لدعم 

�لذي تقدمه حكومة جاللته ملنظمة �لفاو« )21(..

فر�ن�سو� ميرت�ن 

رفيق �لنت�سة
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�للحظة  منذ  �أدرك  فقد  �لب�سري  ح�سن  عمر  �ل�سود�ين  �لرئي�ش  �أما 
�الأولى لتوليه �مل�سوؤولية يف �ل�سود�ن عظم �لدور �لذي ينه�ش به �ل�سلطان يف 
دعم �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة لل�سلطنة وو�سف هذ� �لدور من وجهة نظر 
�سود�نية بقوله : » �ن �لتاأييد �ملبكر من جاللة �ل�سلطان لل�سود�ن وكلماته 
يف  �ل�سود�ن  يف  �لثورة  عن  ممتازة  و�سورة  طيبا,  �نطباعا  �عطت  �لقوية 
كافة �ملناطق وخا�سة يف �لدول �لغربية وكثري من �لدول �لعربية فجاللته ال 

يتخذ �أي خطوة �اّل بعد �لتاأكد منها )22(..
وهذ� خليفة بن ز�يد ويل عهد �أبو ظبي �آنذ�ك و�لذي بهرته �الجناز�ت 
�لعمانية وتر�كمها و��سر�ك �لعمانيني يف م�سرية هذه �الجناز�ت و�سناعتها 
كل  �ملعظم  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  �سخ�سية  تو�فرت يف  »لقد   : يقول 
�سفات �لقيادة فجاللته �ساحب مو�قف عظيمة و�الجناز�ت �لهائلة �لتي 
حتققت يف �سلطنة عمان �ل�سقيقة تعد دليال على رعاية و�هتمام جاللته 

باالن�سان �لعماين« )23(..
�ي�سًا  كان  و�لذي  �مل�سري  �خلارجية  وزير  �ملجيد  عبد  ع�سمت  �أما 
يف  �اليجابي  �ل�سلطان  دور  يف  ر�أى  فقد  �لعربية  للجامعة  عاما  �أمينًا 
�لعالقات �لعربية �لعربية ما يدعم �لعالقات �لعمانية �مل�سرية وير�سخها 
وي�سفها بالقول : » �نها متميزة وهي لي�ست وليدة �ليوم وقد تدعمت كثريً� 
�ل�سلطان  �جلاللة  ل�ساحب  �حلكيمة  �لقيادة  ظل  يف  كبريً�  �سوطًا  وقطعت 

قابو�ش«  )24(..
و عالقة �تز�ن �ل�سلطان و�ل�سلطنة باملحيط وباالإقليم ظلت منوذجًا 
�لى  �أقرب  نتائجها  ظلت  حني  خا�سة  بها  للتاأ�سي  ومدعاة  �العتد�ل  على 
�لعر�ق  مع  �لعمانية  �لعالقة  تقدمي  ميكن  هنا  وم��ن  و�ل�سحة  �ل�سالمة 
و�العتد�ل  بالتو�سط  �لعر�ق  من  �ل�سلطنة  موقف  �ت�سم  فقد  كنموذج.. 
وترجيح �جلانب �لعقلي على �لعاطفي ف�سيا�سة �ل�سلطان تنطلق من عدم 
�لتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية الي بلد. ولذ� مل تدعم �ل�سلطنة �ي حركة �و 
�لبعيدة. وظلت  �و حتى  �لبلد�ن �ملجاورة  بلد من  �ي  منظمة معار�سة يف 
�ل�سيا�سة �لعمانية من �لعر�ق  �كرث �طمئنانا النها حددت منهجًا و��سحًا يف 

ع�سمت عبد �ملجيد

�لرئي�ش عمر �لب�سري
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كيفية �لتعامل مع جميع �الطر�ف �ملتقاتلة, فلم متل لهذ� ومل تقطع �حلبل 
عن هذ� ل�سالح ذلك فهي �أي عمان مل تدعم �سد�م ح�سني يف حربه على 
�ير�ن ومل ت�سفه باأنه حامي حمى �لبو�بة �ل�سرقية للحدود �لعربية ومل تنفق 
ي�سبه �عالمها �سد�م  و��ستمر�ريتها, ومل  لوقود هذه �حلرب  مالها دعمًا 
باف�سل  �لعر�ق  مع  �حتفظت  ذلك  مع  وهي  مقاوم  فاحت  بطل  باأنه  ح�سني 
�ل�سلطنة  فان  �ملقابل  ويف  �سده.  تكن  مل  لكونها  �لدبلوما�سية  �لعالقات 
ممثلة ب�سخ�ش جاللة �ل�سلطان مل تعلن �لعد�ء �ل�سافر لنظام �جلمهورية 
�ال�سالمية �جلديد يف �ير�ن ومل تر �سببًا للخال�ش منه �أو �الطاحة به, وكل 
�ل�سوؤون  �لتدخل يف  تنطلق من عدم  ثابتة  عمانية  �سيا�سة  �سياق  ذلك يف 
�لد�خلية وهذ� �ملوقف خالف �ملوقف لبع�ش �لدول �لعربية �لتي وقفت �سد 
�سيا�سة �لرئي�ش �سد�م �و معها وقد �أثبتت �ل�سيا�سة �لعمانية �سو�بية روؤيتها 

وو�سوح �أهد�فها..
�إير�ن  وتعادي  �سد�م  �لرئي�ش  تدعم  كانت  �لتي  �لدول  �نقلبت  وحني 
متامًا ولفت بو�قع )180( درجة يف حرب �خلليج �لثانية يوم �حتالل �لكويت 
�إذ �نقلب قادتها و�سا�ستها ووظفو� علماء �لدين لي�سبحو� على �لنقي�ش مما 
كانو� عليه يف حرب �خلليج �الأولى. �إذ �نهم �أفتو� هذه �ملرة بتكفري �سد�م 
بدول  توؤيده  �لتي  �لدول  و�سمو�  يوؤيده  منه وممن  ونالو�  بعثي  الأنه  ح�سني؛ 

�ل�سد. وكاأنهم ال يعلمون ببعثيته وفكره �اّل بعد �حلرب �خلليجية �لثانية..
لقد ظل موقف �ل�سلطنة مميزً� ومل تنظر يف �تخاذ قر�رها من ز�وية 

�لعو�طف بل من ز�وية �ن �ملتقاتلني م�سلمان يجب �ل�سلح بينهما..
ويف �ل�سياق نف�سه يقول �لكاتب �لرو�سي ) �سريجي بليخا نوف ( موؤلف 
كتاب » م�سلح على �لعر�ش« عن موقف �ل�سلطان و�لدولة �لعمانية » فلئن 
�سخّية  م�ساعد�ت  ح�سني  ل�سد�م  قدمت  �الأخرى  �ملجاورة  �الأقطار  كانت 
�إلى �مل�ساحلة,  �ل�ساعية  �لقوة  لعبت دور  فاإن عمان  �إير�ن  يف حربه �سد 
�الأمر �لذي حظى بتقدير عميق على كلتا �سفتي �خلليج ومن خالل و�ساطة 

�ل�سلطان تقارب �لطرفان �ملتحاربان من بع�سهما« )25(..

»ال�����ص��الم ه���دف ال��دول��ة 
ت�جه  التي  املبادىء  من  يبداأ  الذي 
وه�  واخلارجية  الداخلية  �صيا�صتنا 
على  نعمل  ا�صراتيجي  ه��دف 
لالأمن  �صماناً  وا�صتمراره  حتقيقه 

واال�صتقرار والنم� واالزدهار« .
العيد التا�شع والع�شرون 
1999/11/18
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ومي�سي �ساحب كتاب م�سلح على �لعر�ش يقول: »عندما �أيدت �أقطار 
�خلليج �لعر�ق يف �أطول حرب يف �لقرن �لع�سرين ك�سفت عن ق�سر نظر 
�خلليج  لتنقذ  باأمو�لها  �الأرج��ح  على  �أو  بيدها  دعمت  وعندما  عجيب, 
�كت�سفت فجاأة �أنها عاجزة عن �إنقاذ نف�سها من نبوخذ ن�سر �آخر �لزمان 

�اّل مب�ساعدة جيو�ش �أجنبية جر�رة« )26(..
ويخل�ش �لكاتب �إلى �لقول : »وكان �لنهج �ل�سيا�سي �لعماين لل�سلطان 
حتى يف �ساعة �ملحنة �أقل تعر�سًا للتذبذب الأنه �سيغ على �أ�سا�ش �لتقومي 
�لو�عي و�لو�قعي للزعماء �ل�سيا�سيني و�أفعالهم يف �مل�ستقبل �ملنظور ال على 

�أ�سا�ش من �لهوى و�لغر�ش« )27(..
و�سيا�سته  حكومته  خ��الل  م��ن  قابو�ش  �ل�سلطان  ك��ان  ح��ني  وح��ت��ى 
جمل�ش  يف  �لوحدة  �إعالن  حول  ر�أي��ًا  يبدي  لعمان  ر�سمها  �لتي  �خلارجية 
عمان  �سلطنة  حتفظات  هي  و�لتي  حتفظاته  تفهم  مل  �خلليجي  �لتعاون 
�لتي عرّب عنها �كرث من مرة معايل يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون 
�ل�سياق  يطالع  �أن  دون  عمان  �سلطنة  موقف  ينقد  من  فقام  �خلارجية 
مبكرً�  لقيامه  و�ل��دع��وة  �لتعاون  جمل�ش  على  عمان  حلر�ش  �لتاريخي 
وتقدمي �ملقرتحات �لو��سحة �لتي لو جرى �الأخذ بها من �لنو�حي �المنية 
و�لع�سكرية ملا كان ميكن �أن يحدث �لذي حدث من تد�عيات ظلت تتو�لى 
باأعر��سها �ل�سلبية �أمام كل �لتحديات �لتي و�جهتها دول �خلليج �لعربية 
�ل�سافر  �الأجنبي  �لتدخل  وحتى  و�لثانية  �الأول��ى  �خلليج  حرب  من  �بتد�ء 

�لذي جلبته تلك �حلروب و�ل�سر�عات وماز�لت جتلبه..
�إن لعمان وجهة نظر و��سحة يف هذ� �ملجال عربت عنها ب�سور عديدة 
�لتعاون  جمل�ش  �سيغة  �سد  و�لعمل  و�لرف�ش  بالتعطيل  �تهامها  فاإن  ولذ� 

وتطوره و��ستمر�ره ال مكان لها يف �لو�قع .
�لعماين  �ملوقف  ت�سويه  خليجية  وغري  خليجية  �أط��ر�ف  حاولت  لقد 
من حتفظه على �إعالن وحدة �ندماجية لدول �خلليج �لعربي ب�سوق حجج 
و�دعاء�ت وحتري�ش و�سائل تو��سل �جتماعي عك�ست �آر�ء قامت من �لتعبئة 

وعدم �إير�د �حلقائق..

»ن�ؤكد  �رشورة الت��صل الى 
حل �صلمي الأزمة اخلليج يق�م على 
دولة  الى  ويعيد  الدولية  القرارات 

الك�يت �صلطتها ال�رشعية«.
 1990/11/18
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ب�سهولة  تتبعه  ميكن  بو�سوح  قر�ءته  ميكن  �ل��ذي  �لعماين  فاملوقف 
وهدوء. فقد كانت �سلطنة عمان �أو من دعا �إلى �لوحدة �خلليجية يف وجه 
�قليمية. وكانت  �أو  �لتي تو�جه دول �خلليج �سو�ء خارجية دولية  �ملخاطر 
تو�سلت  كما  و�الأمنية  �لع�سكرية  �لوحدة  ت�ستهدف  �ملبكرة  �لدعوة  هذه 
دول �خلليج �الآن �إلى فهم �لدعوة �لعمانية بعد �أكرث من ثالثني �سنة. �إذن 
بد�ية  منذ  �أمنيًا  �خلليجي  �ل�سف  وحدة  �إلى  دعا  من  �أول  عمان  �سلطنة 
�ل�سبعينيات حني كانت عمان تو�جه حتديات خارجية من تدخل دولة جو�ر 
�ل�سلطان  حذر يف حينها من ذلك  �أر�سها وكان  �ل�سيوعي على  �ملد  ومن 
و�أن هذ� �ملد لن يتوقف يف حدود �سلطنة عمان و�إمنا �سيتخطاها �إلى دول 
�خلليج و�ملنطقة كافة وقد كان ذلك و��سحًا يف خطاب �ل�سلطان �ل�سنوي 

مبنا�سبة �ليوم �لوطني �لعام 1972م.
وتاأكيدً� ملا ظل �ل�سلطان يدعو �إليه ويحر�ش على حتقيقه وهو �لوحدة 
�أبكر من زمن تاأ�سي�ش جمل�ش  �لع�سكرية و�الأمنية لدول �خلليج منذ وقت 
�لتعاون �خلليجي فقد جاء يف مقابلته مع جريدة �لر�أي �الأردنية حني ك�سف 
عن حديث له مع �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان  رئي�ش دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة » وقد �أكدت له �أن دول �خلليج تتعر�ش لالأخطار �خلارجية 

متامًا مثل �سلطنة عمان«  )28(.
وهذ� �لتاأكيد لدعوة �ل�سلطان جاءت �أي�سًا يف جملة �مل�سور �مل�سرية 
يف 1973/6/23م, حني قال  » الريب �أن �الحتاد قوة وهو �إذ� �أمكن حتقيقه 

فاإنه �سيكون �لدرع �لو�قية للمنطقة« )29(..
وعاد �ل�سلطان فكرر يف خطابه �ل�سنوي �لعام 1975م نف�ش �مل�سمون 
على  �إّن �حلفاظ  وقلنا,  �لر�بع  �لوطني  �لعيد  »لقد حذرنا يف خطابنا يف 
�أمن �ملنطقة م�سوؤولية �سعوب �ملنطقة كلها. ويف �لعام 1976م يف �جتماع 
وزر�ء خارجية �لدول �لو�قعة يف �خلليج مبا فيها �إير�ن و�لعر�ق دعت عمان 
لبحث فكرة �لوحدة �الأمنية �سد �أية تهديد�ت خارجية«, �اّل �أن تلك �لدول 
مل تر �سرورة ملحة للوحدة ودعوة �ل�سلطنة لهذه �لفكرة ) �لوحدة �الأمنية 
عادت  1979م,  �لعام  ففي  ترت�جع  �أو  تخُب  ومل  تو��سلت   ) و�لع�سكرية 

ت�صهد  الدولية  ال�صاحة  »ان 
عنها  جنمت  رمب��ا  عديدة  ت�ترات 
اقت�صاديات  على  حمم�دة  غري  اثار 
�رشاعات  هناك  ان  كما  ال���دول 
ال�صمري  ت����ؤرق  وطائفية  عرقية 

االإن�صاين« .
العيد الوطني )22(

 1992/11/8
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على  بالرتكيز  جمددً�  و�لع�سكري  �الأمني  �لتعاون  فكرة  لتطرح  �ل�سلطنة 
ق�سية �ملالحة و�لتجارة عرب م�سيق هرمز �سد �أية تهديد�ت..

و�قرتحت �ل�سلطنة �أن يتم ذلك بالتعاون مع قوى عظمى لها قدر�ت 
ع�سكرية وفرية يف �لتاأمني ولكن �ل�سعودية حتفظت يف حينه ورف�ست �أي 
دور �أمريكي كردة فعل على �تفاقيات كامب ديفيد �مل�سرية – �الإ�سر�ئيلية. 

ولذ� جمد �قرت�ح �سلطنة عمان..
ومل تياأ�ش �ل�سلطنة يف معاودة �لطرح لنف�ش �لفكرة بعد غزو �لعر�ق 
�خلليجي  �جلي�ش  �إن�ساء   ( يف  يتلخ�ش  �لعماين  �لطرح  وك��ان  للكويت 
عدو�ن  �أي  ل�سد  خليجي  جمند  �ألف   )100  ( تعد�ده  يكون  و�أن  �ملوحد( 
وقدم �ل�سلطان يومها مع رئي�ش �أركانه ت�سورً� متكاماًل لذلك, ولكن دول 

�خلليج حتفظت و�أحالت �مل�سروع للدر��سة..
وذهبت باجتاه �آخر وهو تعزيز قو�ت درع �جلزيرة �لتي كانت موجودة 

منذ �لثمانينيات ب�سكل متو��سع..
تاأ�سي�ش جي�ش موحد تنطلق من م�سلحة  وكانت �الأفكار �لعمانية يف 
ولي�ست  و�ل�سعودية  �لكويت  كان  فاملهدد  عمانية.  ولي�ست  عامة  خليجية 

عمان..
لوحدة  �لعمانية  �لرغبة  تاأكيد  لت�سل�سل  �لتاريخي  �ل�سياق  فاإن  ولذ� 
تعطل  �أنها  عمان  �تهام  على  �لقاطع  �لرد  فيه  خليجية  و�أمنية  ع�سكرية 

�ملزيد من �الندماج يف جمل�ش �لتعاون �خلليجي..
والأن �ملظهر و�مل�سمون غالبًا ما يكونان ملت�سقني فاإن �ل�سلطنة تو�كب 
�ل�سلطان يف حر�سه ورغبته يف �لتطور, وينعك�ش على جغر�فيتها �هتمامه 
�ملنطقة  مدن  عن  مييزها  ب�سكل  نظيفة  مدينة  م�سقط  ج��اءت  هنا  ومن 

و�القليم وقد فاقت نظافة �ملدن �الأوروبية..
�لرملية  �لكثبان  بني  من  �ل�سفر,  نقطة  من  م�سقط  نه�ست  لقد 
و�لتاريخ �ملن�سي لتعرب عن نف�سها وقد �متلكت كل �أ�سباب �حل�سارة و�لتقدم 
ور�حت ت�سري بخطى و�ثقة لتمثل طموحات �ل�سلطان و�ل�سعب �لعماين. لقد 

»ن�صعى خلدمة ق�صايا ال�صالم 
االقليمية  امل�صت�يات  كافة  على 
م�اقفنا  يف  ملتزمني  وال��دول��ي��ة 
وامل��ص�عية  وال�رشاحة  ال��ص�ح 

والنهج العقالين« .
العيد الوطني الثاين 
والع�شرين 
1992/11/8 
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كانت ب�سمات �لنه�سة �لعمانية و��سحة يف تفا�سيل �ملدينة �لتي عاهدت 
�ل�سلطان منذ �ليوم �الأول حني و�سلها ور�آها وهو م�سوؤول الأول مرة يف حياته 

�أن تو�كب خطاه و�ن حتث �خلطى من �أجل ترجمة �ر�دته. 
�لز�ئر للمدينة ال ي�سدق �أن عمر هذه �ملدينة هو عمر �سنو�ت �لنه�سة 

�لعمانية و�لتي تقل عن خم�سة عقود.
�إنها �الآن يف �نطالقتها �جلديدة يف �ملرحلة �لثالثة وقد ح�سلت على 
وهذه  �لعامل.  عو��سم  �أنظف  من  باأنها  �لعامل  و  �ملتحدة  �الأم��م  �ع��رت�ف 
�لعمال  من  يوفرونها  من  جهود  من  ولي�ست  م�سطنعة  لي�ست  �لنظافة 
�لقيم  تطبيق  على  و�حلري�سة  �جلديدة  �لعماين  �ملجتمع  ثقافة  نتاج  بل 
وحني  لها..  ووقته  جهده  �ل�سلطان  وكر�ش  �لنه�سة  حملتها  �لتي  و�ملعايري 
ينظف  من  هناك  لي�ش  �ستكون  �لنتيجة   فاإن  يلوث  من  هناك  لي�ش  يكون 
ويدعو �أحد �لكتاب �جلز�ئريني وهو حممد يعقوبي يف مقالة له وقد كان 
ز�ر م�سقط �إلى �القتد�ء بامل�ستوى �لذي و�سلته �لعا�سمة �لعمانية بالقول.. 
»علينا �أن نفكر يف �ال�ستفادة من جتارب �أ�سقائنا يف �سلطنة عمان �لذين 

حتدو� �لطبيعة وناف�سو� �لغرب حتى يف �بتكار�ته ونظافة مدنه« )30(..
ويرى نف�ش �لكاتب يف �نطباعاته �أن �ل�سلطنة تكاد تكون �لبلد �لوحيد 
يف �لعامل �لذي لي�ست لديه م�ساكل ال مع دول �جلو�ر وال مع �أي دولة �أخرى 
يف �لعامل. ويرى �أن تلك و�حدة من ثمار �حلكمة �لتي ي�سهد بها �لعمانيون 

ل�سلطانهم وهو ما يرتجم يف عالقة �حلب و�لود بينهما )31(..
 فال�سلطان قابو�ش مبا قدم ب�سكل متو��سل الأكرث من �أربعة عقود وقد 
�أ�سبح ما قدمه ملمو�سًا ومعا�سًا. فقد �أ�سبح رمز وحدة �لعمانيني ومنائهم 
و��ستقر�رهم و�أ�سبح رمزً� لهيبة �لدولة و�سيفها �مل�سلول يف وجه �خلارجني 
عن  و�لبحث  �ل�سوؤ�ل  د�ئ��م  وهو  وج��دو�  �إن  له  �ملخالفني  �أو  �لقانون  على 
�أ�سحاب �ملظامل ال يرتدد يف �أن�ساف �ملظلومني ورد لهفة �مللهوفني. وهو 
يقف  �لذي  كان  ومهما  كبرية.  �أو  �سغرية  كانت  مهما  باملخالفة  ي�سمح  ال 

ور�ءها �أو معها.. مو�طنًا عاديًا �أو �سخ�سية متنفذة..
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�ملتنفذين  �أمر بهدم ق�سر الأحد وزر�ئه  �ل�سلطان  �أن  يعقوبي  ويروي 
حني علم �أنه خمالف للقانون. وكان لهذه �حلادثة �أثرها يف �أن تكون مثااًل 
»�أين  �لكاتب  وي�ساأل  و�ملف�سدين.  و�لفا�سدين  �لف�ساد  لد�بر  وقطعًا  وقدوة 
هذ� من طوفان �لف�ساد يف بالدنا, و�لذي ينخر ج�سد �الأمة ويحيل �سعوبنا 
 �لعربية و�ال�سالمية على �لفقر و�لنز�عات و�النتحار�ت وحتى حرق �لنف�ش«. 
ويقول : تذكرت قو�رب �ملوت �لتي تبتلع �سنويًا مئات �ل�سباب �لباحثني عن 

�لرزق يف �ل�سفة �الأخرى للمتو�سط وقارنت مع عمان..
�ل�سلطان ال يخطب �اّل مرة و�حدة كل �سنة ولب�سع دقائق يحدد فيها 
�ليه  ��ستمع  و�أن��ا  تذكرت  عمله..  �لى  بعدها  وين�سرف  �مل�ستقبل.  معامل 
خطاباتهم  يف  روؤو�سنا  ي�سدعون  �لعربي..  �لعامل  يف  روؤ�ساوؤنا  يفعله  ما 

بال�ساعات لكنهم يف �لنهاية ال يقولون �سيئًا واليفعلون �سيئًا )32(..
و�لعمانيون بقيادة �ل�سلطان قابو�ش مثال حي للتدين و�لوطنية �لتي ال 
�أنه عندهم يدعمها وتقويه. وهم منوذج للتعاي�ش  تتناق�ش مع �لدين. بل 
رغم  �ملذهبية  مكوناتهم  بني  خالف  وال  خ�سام  وال  جد�ل  فال  �ملذهبي. 
�ل�سلطان  ��ستطاع  �ل�سيعة وقد  و�ل�سافعية ومذ�هب  �البا�سية  تعددها بني 
ب�سيا�ساته �حلكيمة وحر�سه على �سعبه وبلده �أن يقدم منوذجًا من �ملحبة 
�لذين جتمعهم عمان  �ملتعددة  �ملذ�هب  �تباع هذه  بني  و�ل�سالم  و�لتاآخي 
�أو �لتمييز وال  �أو �لتع�سب  على �ملو�طنة. فالعمانيون ال يعرفون �لطائفية 
ر�ية �ال�سالم �سافية ويعمرون م�ساجد �هلل  ين�سغلون بذلك وهم يرفعون 
يف �ل�سلطنة وخارجها فكثريً� ما تذكر م�ساجد يف عو��سم عربية وعاملية 
يرتبط بناوؤها بتربع �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد دون �أن يكر�ش ذلك مذهبًا 
�النحر�ف  عن  بعيدً�  ظل  �ل��ذي  �ل�سمح  �ال�سالم  لوجه  و�من��ا  طائفة  �أو 

و�الرهاب و�لتع�سب يف عمان..
ما  �ذ�  �ملذ�هب  على  �أنف�سهم  يوزعو�  �أن  عن  يرتفعون  و�لعمانيون 
�ساألهم �سائل �كتوى بالتفريق يف عاملنا �لعربي ويخت�سرون �الجابة »�أنهم 
م�سلمون«. ولعل �ل�سماع �لى مفتي �ل�سلطنة )33( وهو يتحدث عن �ال�سالم 
يف جو�نب �لعقيدة �أو �الحكام كفيل باخلروج بانطباع �أن هذ� هو �ال�سالم 

التطرف : 

»ه� يف حقيقة االمر بعيد عن 
الغل�  يرف�س  ال��ذي  اال�صالم  فكر 
يُ�رش  دين  النه  الت�صدد  عن  وينهى 

ويحب الي�رش يف كل االم�ر« .
 1994/11/18

»ان التزماّت يف الفهم الديني 
امل�صلمني  تخلف  الى  اال  الي���ؤدي 
يف  الت�صامح  وعدم  العنف  و�صي�ع 

جمتمعاتهم«.
 1994/11/18
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منوذجًا  ت�سكل  مذ�هبها  وت�سالح  �أهلها  ت�سامح  يف  وعمان  �ل�سحيح.. 
��سالميًا يدعو �لى �القتد�ء به ومعرفة مكوناته وحر�سه على تربية �الجيال 

تربية بعيدة عن �لتع�سب و�لتكفري ومعاد�ة �الآخر �أو مقاطعته..
قابو�ش  �ل�سلطان  �سيا�سة  ف��اإن  �الع���د�ء  ب��ه  �سهدت  م��ا  �حل��ق  والأن 
ومب�سالح  �الن�سان  وحقوق  �لدويل  بالقانون  و�مللتزمة  و�جلليلة  �لو��سحة 
عربية  �سيا�سة  �عتادو�  �لذين  �ولئك  وحتري  تقلق  بدت  �لعماين  �ل�سعب 
عديدة �لوجوه ومتقلبة ومو�سمية, وهذ� ما دفع جريدة هارت�ش  �ال�سر�ئيلية 
لتن�سر �أن �ل�سلطان قابو�ش هو �لعقبة �لكربى )34( و�أن �لعمانيني » �الأكرث 
��سكالية«  من دول �خلليج من حيث وجهة نظرهم من �إير�ن. وعمان كما 
يقول هد��ش » مل تف مبا رغبنا به بفتح مكتب ��سر�ئيلي يف م�سقط. وذكرت 
�ل�سرق  ل�سوؤون  �ال�سر�ئيلية  �خلارجية  وزير  نائب  ل�سان  على  �ل�سحيفة 
�الأو�سط يعقوب هد��ش » �إن �سيا�سة �ل�سلطان قابو�ش هي �مل�سكلة �لكربى 
 .)35( �ير�ن«  �سد  �لعربي  �خلليج  و�مريكا يف  ��سر�ئيل  الأهد�ف  بالن�سبة 
ذلك  ويرجع  �خلليج  ملنطقة  تهديدً�  ي�سكل  فيما  تعريفها  عمان  لدى  و�أن 
جزئيًا �لى موقع عمان �جلغر�يف وقال » �إنه ال يعتقد �أن عمان �ستكون على 

��ستعد�د لالن�سمام �لى بقية دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي �سد �إير�ن«.
�لق�سايا  مع  يتعامل  �ن  ي�ستطيع  همةعالية  لديه  قابو�ش  و�ل�سلطان 
�لكربى و�ملعقدة �لتي يهرب منها �لقادة حتى ال يف�سلو� وتذهب مبادر�تهم 
�لعر�قية  �حل��رب  وقف  يف  للم�ساعدة  دفعته  �لهمة  �ل�سخرية.وهذه  �لى 
�الير�نية. ويف �إعادة م�سر �لى �لد�ئرة �لعربية بعد كامب ديفيد و�أخريً� يف 
�مل�ساحلة �الأمريكية – �الير�نية على تعقيد�تها وهو يك�سف عن مبادر�ته 
و�منا  ولبلده  له  �العالمية  �لدعاية  بق�سد  لي�ش  �لنجاح,  �لى  ت�سل  حني 
�لذي  و�القليم  بلده  مل�سالح  وحماية  �لدويل  و�ل�سالم  للم�ساحلة  تكري�ش 
�الأبو�ب  فتح  �أو  �مل�ساحلة  ��ست�سرقت جهود  فاإنه حني  ولذ�  بلده  به  تتاأثر 
و�ير�ن بعد �جتماعات عديدة يف م�سقط وخارجها  �ملتحدة  �لواليات  بني 
ح�ساد  عن  ليعلن  ميلر  جوديث  �الأمريكية  �ل�سحفية  �ل�سلطان  ��ستدعى 
�سعب ويقول لها »�نه ميكن وجود حل لل�سر�ع �المريكي مع �ير�ن« )36( 

يف  دول��ة  كاي  عم��ان  »ان 
الع��امل تتاث��ر دون �صك مب��ا يحدث 
على ال�صاحة الدولية ولكن اجله�د 
تبذل حتى ال يتاثر االقت�صاد ال�طني 
ال�ص���ق  بتقلب��ات  كب��ري  ب�ص��كل 

العاملية«.
مبنا�شبة بدء التعداد 
العام لل�شكان وامل�شاكن 
 1993/11/30  

�ل�سيخ �حمد �خلليلي
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بقوله  و��سر�ره  لها  �ل�سلطان  تاأكيد  بالده�سة من  �ل�سحفية  �أ�سيبت  وقد 
بهدوء  قال ذلك   ..)37(  « مهتمون  �الير�نيني  �أن  �أعلم  و�أنا  �لوقت  » حان 
و�سفته �ل�سحفية و�أ�سافت, �إن » �ل�سلطان د�هية ميكث يف ق�سر فخم يف 

مكان بعيد عن �لعا�سمة تتدفق �ليه �ملعلومات من �لعامل �لكبري«)38(..
�ل�سلطان �لذي �أعلن �أنه » يعر�ش ربط �خليول« �أي وقف �ل�سر�ع فاجاأ 
بالنحت  �أ�سبه  كانت  �لتي  �ملبادرة  على  بقدرته  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
يف �ل�سخر وهو يزور �ير�ن ليحمل لها ر�سائل ويحمل منها ر�سائل ال تهم 
ويف  كافة  �خلليج  دول  و�إمن��ا  وحدهم  �الإير�نيني  وال  وحدهم  �الأمريكيني 
مقدمتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية �لتي ظل ي�ستفزها ويقلقها تو�سع �لنفوذ 
مبادرة  فاإن  ولذ�  و�لد�خل  �خلارج  عليها يف  وتاأثريه  �ملنطقة  �الير�ين يف 
�ل�سلطان �لتي ��ستمرت �سملت عملية تقريب وجهات �لنظر بني �ل�سعودية 

و�ير�ن ودفعها باجتاه �لتقارب و�نهاء �لقطيعة )39(..
فيما  وهو  ويختربها  �خلطط  ي�سع  بارع  �سيا�سي  مهند�ش  و�ل�سلطان 
ير�سم من خر�ئط للم�ساحلة و�لتو�فق و�نهاء �ل�سر�عات يظل يحكم لغة 
�لعقل, ويتم�سك باملنطق ويطرح �لق�سايا مبو�سوعية وحياد ونز�هة. وهو 
مل يرتك �لقناة �ل�سرية �لتي �سنعها ليتو��سل بها �الأمريكيون و�الإير�نيون 
�ل�سياغات وحددت  �لور�ش, وح�سر �خلرب�ء ومتت  ��ستكملت  �أن  بعد  �اّل 
بالقناة  واذا  العلني  التوا�شل  رحلة  لتقلع  احلروف  على  وو�شعت  النقاط 
�ل�سرية �لتي كانت من ور�ء ظهر �لرئي�ش �الير�ين �ملت�سدد �أحمدي جناد 
مع  روح���اين  ح�سن  �الي���ر�ين  للرئي�ش  �جل��دي��دة  �لقيادة  لرتبط  �سالكة 
مبادرته  تنجح  �أن  �ل�سلطان  هاج�ش  وكان  خمتلفة  مب�ستويات  �الأمريكيني 
�ل�سرية  بالقناة  و�إذ�  و�ل�سرية,  بال�سرب  �الأط��ر�ف  تتحلى  و�أن  تثمر  و�أن 
�لتي بد�أت يف �أذ�ر 2013م, تخرج من �لنفق و�لعتمة �إلى نور �العالم بعد 
�أن ن�سجت �الت�ساالت.. وتطورت �الأحد�ث فعاًل وب�سكل �سريع حني جاء 
�خلارجية  وزير  نائب  وهو  �جليد  و�ملحاور  و�ملوؤثر  �لهادىء  برين�ش  وليام 
�الأمريكي ومعه م�ست�سار نائب �لرئي�ش �الأمريكي وهو« وجيك �سلفان » )40( 
ليطلعا على نتائج �الت�ساالت ويتاأكد� من �مكانية �لبناء عليها فالتقيا بوفد 
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يطلع  كان  تقارير  وو�سط  �سهرين  وبعد  ب�سرية  �ملحادثات  وجرت  �ير�ين. 
عليها �ل�سلطان �واًل باأول ويدفع باجتاه �ملزيد من تقوية �الت�ساالت وزيادة 
م�سمونها هبطت طائرة ع�سكرية يف عمان حتمل وزير �خلارجية جون كريي 
وقد كانت  �سرية.  �الأه��د�ف  تلك  و�أبقى  �لزيارة  �أهد�ف  �لذي غطى على 
هذه �لقناة يف �سريتها �سبيهة بقناة �أو�سلو بني �ال�سر�ئيليني و�لفل�سطينيني 
حتى �إذ� ما ن�سجت �الت�ساالت �ل�سرية �أخذ �لطرفان �الأمريكي و�الير�ين 
طريقهما �لى جنيف لي�ستكمال هناك خططًا جرى �التفاق عليها. وبقيت 
�ملحادثات يف طي �لكتمان و�الختمار �لى �أن جاء �لرئي�ش �الير�ين ح�سن 
روحاين لزيارة عمان وبعد ذلك تلقى ر�سالة �أمريكية حملت تاريخ �سهر �آب 
�أغ�سط�ش وعليها توقيع �لرئي�ش �أوباما, و�أر�د �الأمريكيون �الف�ساح فجرى 
��ستمهالهم وكانو� يريدون ذلك حني ز�ر روحاين نيويورك حل�سور جل�سات 
حتى  �لظروف  ن�سج  بعدم  تذرعو�  �الير�نيون  �أي  ولكنهم  �ملتحدة  �الأمم 
للم�سافحة مع �المريكيني �لذين �أثبتو� �نهم غري �سبورين. ولذ� ��ستبدلت 
�الآخ��ر  �لطرف  ويف  �أوب��ام��ا  طرفها  على  ك��ان  هاتفية  مبكاملة  �مل�سافحة 
�لرئي�ش روحاين وكان �ل�سلطان قابو�ش عندها  �أدرك �أن جهوده تثمر و�أن 
�لطرفني يتقدمان. و�نعقدت على طريق �لقناة �ل�سرية و�الت�ساالت �لى ما 
قبل مكاملة �أوباما خم�سة لقاء�ت �أمريكية – �ير�نية وبقيت كل �مل�سامني 
طي �لكتمان �لى �أن رغبت �لواليات �ملتحدة �لت�سريب فكان �ن علم رئي�ش 
�لوزر�ء �ال�سر�ئيلي نتنياهو باالأمر يف �سهر �أيلول �سبتمرب )41( �أي بعد �ستة 
�أ�سهر من �لبد�ية فجن جنونه ومل ي�ستطع �ن يح�سل �سوى على �لعناوين 
و��ستعملت ��سر�ئيل طرقها �الخرى �لتي ح�سلت منها على معلومات �أكرث 
مما ت�سرب لها ولذ� جاءت ردة فعل ��سر�ئيل بان�سحاب وفدها من قاعة 
�الأمم �ملتحدة �أثناء خطاب �لرئي�ش روحاين يف �جلمعية �لعمومية وو�سف 
نتنياهو �لغا�سب �الير�نيني باأنهم » ذئب يف جلد نعجة » وبني �أن ��سر�ئيل 

ال تنطلي عليها �ملالب�ش �لتنكرية �جلديدة« )42(.

مع �لرئي�ش ح�سن روحاين

�لرئي�ش �أحمد جنادي 
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ويرى �ال�سر�ئيليون )43( �أن �لعمانيني قادرون على �لتخطي و�ملخادعة 
و�حلر�ش على م�ساحلهم يتمتعون بال�سرب و�ل�سرية و�ملو�ظبة. ويرى �أن 
��سر�ئيل مل ت�ستفد �سيئًا من فتح مكتب مفو�سية ��سر�ئيلية يف م�سقط قبل 
ع�سرين �سنة و�أن كل ما عملناه معهم هو �النتظار وعيوننا من م�سقط على 
وتاريخها  كثرية  خيواًل  ي�سرقون  �بيب  تل  يف  كانو�  باملقابل  ولكنهم  �ير�ن 
و�سالالتها مما كنا نحتفظ به ونحافظ عليه �إلى �أن ف�سدت �لعالقات بيننا 
وبني �سلطنة عمان بعد �ملعارك يف غزة.. كنا ن�ستخف بالعالقة معهم الأنهم 
لقد  علينا.  و�لتفو�  �ل�ساع �ساعني  لنا  وردو�  �الهانة  فا�ست�سعرو�  بعيدون 
�الير�نية  �المريكية  �لعالقة  �قتحم  من  هم  فر�سة)44(..  علينا  �أ�ساعو� 
ومرو� من ور�ء ظهورنا ونحن ال نعلم ومل نالحظ ظهورهم حني عملو� من 
�لتقى  �لى جنيف حيث  ير�سلو� مندوبًا عمانيًا  �نهم مل  �ل�ستار حتى  ور�ء 
�الير�نيون و�الأمريكيون للتوقيع نتاج جهودهم. ويومها كان �ل�سلطان قابعًا 
ت�سله  �ملعلومات  وكانت  ير�قب  كان  ولكنه  �الأنظار  عن  وبعيدً�  ق�سره  يف 
�خلا�سة  طائرته  يركب  كان  طهر�ن  �لى  وتوجه  خرج  وحينما  ب��اأول  �واًل 
لتكون  �ل�سلطنة  يف  �ن�ساأها  �لتي  �ل�سلطانية  �ملو�سيقية  فرقته  معه  ويحمل 
�لتغطية  �أر�د  ما  كل  على  ويغطي  �لكال�سيكي  للفن  �لذو�قة  مهمة  مهمته 
ربح  ولذ�  ��سر�ئيلية  فر�سة  ��ساعة  كان  ذلك  �أن  نعرتف  �أن  وعلينا  عليه 
من  و�سيح�سد  �ير�ن  باجتاه  �ل�سباق  ربح  لقد   ..)45( وخ�سرنا  �ل�سلطان 
ذلك �سر�كات �سخمة و��ستقطاب رجال �عمال وم�ستثمرين �أمل نقل لكم 

�إنه د�هية و�إنه عقبة, و�إن عمان هي �أكرث ��سكالية.. 
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مير�ش   .. للطباعة  ماثل  و�م��ة  قائد  و�سلطان  �سلطنة  عن  وكتابي 
�ل�سلطان وينقل �لى �حدى �مل�ست�سفيات �الملانية ويبد�أ رحلة �لعالج وتو�زن 
�خبار  عن  ويبحثون  �نفا�سهم  �لعمانيون  ويحب�ش  نب�سه  مع  نب�سها  عمان 
�كرث  منذ  فاجيالهم  �سفاههم,  بها  تلهج  مت�سلة  �دعية  و�سط  �ل�سلطان 
ومودة  وتبادله حّبا بحب  بقيادته  وتوؤمن  تلتف حوله  �ربع عقود وهي  من 
بالعمانيني  �ل�سلطانية  �مل�سرية  �قلعت  فقد   . لهم  قدم  ما  على  و�خال�سا 
من حتت �ل�سفر لتقطع م�سافات تاريخية من خالل �جلغر�فيا �لعمانية 
�لتي عك�ست �ر�دة �لتطور و�للحاق باملجتمعات �لدولية �ملتقدمة �و �ملتطلعة 
يف  عماين  ريال  كل  لت�سع  �لرتجمة  يف  �ل�سلطانية  �لروؤية  وتبد�  للتقدم. 
�لنفطية �لدول  تناف�ش  موقعها  يف  عمان  غدت  حتى  �لتنمية  من   مو�سعه 

 �أو تلك �لتي �سبقتها يف �متالك �ملال �و بدء �مل�سرية..

أيام مرض السلطان قابوس 

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
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قيادة  يف  ون�سف  عقود  �ربعة  عن  ز�دت  �سنو�ت  �ل�سلطان  ومي�سي 
حكيمة متزنة ت�سع م�سالح �لعمانيني �وال وتك�سب لعمان �ال�سدقاء وحتييد 
للتنمية  للتفرغ  �خل��الف��ات  وت�سفري  �اليجابي  باحلياد  وت��وؤم��ن  �الع���د�ء 

�لد�خلية..
وحني كان �ل�سلطان يرى �ن لدى عمان فائ�ش وقت وجهد وعطاء كان 
يو�سل فيها �لبعد �الن�ساين �لتاريخي �لذي بنته لنف�سها يف عقب خمتلفة 
من �لتاريخ بلغت ذروتها يف �لوقت �ملعا�سر فالو�ساطات �لعمانية �ثمرت 
�و  �لعربية  �و  �خلليجية  �مل�ساحلة  �سو�ء يف حمطات  �كرث من حمطة  يف 
�القليمية وحتى �لدولية, ولعل �آخر هذه �ملحطات, ��ست�سافة عمان جلولة 
م�سقط يف مفاو�سات �لنووي بني )5+1( و�لتي ت�سمل دوال �وروبية و�لواليات 

�ملتحدة و�ير�ن..
�اليجابية  نتائجه  �ل�سبيل  �لعماين يف هذ�  �اليجابي  لل�سعي  وقد كان 
فقد وفرت عمان مناخا �سحيا للتفاو�ش و��س�ست لبناء هذ� �ملناخ بالزيارة 
ر��سها  وعلى  �الير�نية  بالقياد�ت  و�اللتقاء  لطهر�ن  �ملعروفة  �ل�سلطانية 
مر�سد �لثورة �ال�سالمية �الير�نية, ويف هذ� �ل�سياق جنحت �لدبلوما�سية 
�الير�نية يف توفري حا�سنة منا�سبة للتفاو�ش بحيث قدمت �ملكان ووفرت 

�المن و�المان ومتطلبات �خرى..
ذلك  �ساأن  من  و�على  �ملوؤ�س�سات  دول��ة  عمان  يف  �ل�سلطان  بنى  لقد 
�لوطني  �ل��رت�ب  عن  غيابه  ومع  �للحظة  حتى  عمان  بقيت  ول��ذ�  وقيمته 
�لعماين ت�سري باقد�م ثابتة وروؤية ب�سرية �سو�ء بوجود �ل�سلطان على �ر�ش 

عمان وحتى وهو بعيد عنها..
وكانت م�سيئة �هلل عز وجل �ن مير�ش �ل�سلطان و�ن يغيب ج�سد� عن 
�ر�ش عمان يف حني ظل عقله ووجد�نه و�ر�دته مرتبطة باالن�سان �لعماين 
و�ملكان �لعماين. وظل يتابع حال �لعمانيني و�حو�لهم بحر�ش وحمبة و�زت 
�ح�سا�سه مبر�سه و�حيانا فاقت ذلك حني كان د�ئما يوؤمن �نه �منا يكر�ش 

حياته ل�سعبه ووطنه و�ن �سعادته تعرب من هذ� �لباب..
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لقد ��ستطاعت قيادة �ل�سلطان �ن حتمل عمان �لى حيث �ر�دت و�لى 
بّر �المان و�لى حيث ي�ستطيع �الن�سان �لعماين �ن ُيعرب عن نف�سه..

وياتي مر�ش �ل�سلطان قابو�ش يف وقت ع�سيب �ذ ماز�لت رياح �لتغيري 
�آث��ار�  فترتك  و�القليم  �ملنطقة  على  تهب  خمتلفة  م�سميات  حتمل  �لتي 
و��سحة وموؤملة �حيانا وتختلط �لب�سرى فيها بالنذير وتدور �لدو�ئر لت�سيب 

�لعديد من بلد�ننا و�سعوبنا لتكون �ل�سورة د�مية. 
وياخذ �لعمانيون على عاتقهم وهم مي�سكون بقيادة �ل�سلطان ويرجون 
و�خلارجية  �لد�خلية  �ملاثلة  للتحديات  و�لت�سدي  وطنهم  حماية  عودته 
وخا�سة �ملرتب�سة باال�ستقر�ر �لعماين و�مل�ستهدفة له با�ساعة �لفو�سى �و 

ترويج �لطائفية و�ملذهبية و�النق�سام..
ظل  يف  عمان  يجدون  و�القليمية  �لعربية  �حلال  و�قع  يقر�أون  �لذين 
�سيا�سة �ل�سلطان م�ستقرة, غري متدخلة ب�سوؤون �الخرين, قر�رها �القليمي 
و�لعربي م�ستقل بروؤية �يجابية غري مت�سادمة, و�قت�سادها ينمو ويحافظ 
�لتعمني,  �سيا�سة  �سمن  �لت�سغيل  يف  �الولوية  لهم  و�لعمانيون  تو�زنه  على 
و�ل�سحية  �لتعليمية  مبكوناتها  �الجتماعية  وحتى  �القت�سادية  و�لتنمية 
وبناء �الن�سان تاخذ �الولوية, و�لبالد �آخذة على �النفتاح �ملدرو�ش وتعظيم  
�ال�ستثمار�ت وت�سجيعها بكل �نو�عها �ملحلية و�لدولية, ولدى عمان فائ�ش 
عطاء يف نقل ر�سائل �ن�سانية ور�سائل �سالم وم�ساهمة ملمو�سة يف �ال�ستقر�ر 
�النحياز  ��سبابه وعدم  و�لتوقف عند  �الرهاب  و�سجب  �لدوليني  و�ل�سالم 
لغري �مل�سالح �لعمانية �لتي يقررها وعي �لقيادة �لعمانية على �ملعطيات 

�ملتغرية يف �ملنطقة..
ال ي�ستطيع �حد �ن مينع �ملر�ش ويظل �ل�سفاء �أُعطية �هلل فهو ي�سفي.... 
ويقبل �لعمانيون ق�ساء �هلل وقدره وهم ال ي�ستطيعون رد �لق�ساء ولكنهم 

يو��سلون �لدعاء من �جل �للطف به وهم يف ذلك �سادقون..
نتوقف عند  �ن  �ال  للطبع  �لكتاب ماثل  �ملقام وهذ�  وال جند يف هذ� 
كلمة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �سافاه �هلل وعافاه من منزله �خلا�ش �إلى 
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�سعبه �لويف يخربه عن حالته �ل�سحية وعن �سكره �ملو�سول ل�سعبه و�لرغبة 
�لكبرية يف �ن يبعد عنهم �حلزن ويقرب منهم �لب�سرى و�لفرح فامل�سرية 
�مل�سرية عنده  �خبار مر�سه الن  لديه عن  )44( عاما مقدمة  �لتي قطعت 
هي �حلياة �لتي �جنزها �ما �العمار فبيد �هلل وهو ير�ها �ي �مل�سرية ثابتة 
وظافرة ت�سري وفق ثو�بت وت�سعد لالمام النها بنيت منذ �ليوم �الول على 
ما  خالل  من  مو�سلة  بال�سك  وهي  �سحيحة  مقدمات  يف  وكانت  �سو�ب 
بد�ت وكر�ست وما حتلت به من ر�سد و�سالح للو�سول بعمان �لى �لدولة 
�لع�سرية ر��سخة �الركان و�لدعائم ليكون �لنماء و�لتنمية �ور�ق �عتمادها 

و�مل�ستقبل �مل�سرق �لو�عد لالجيال �لعمانية هدفها..
كل  فوق  �اللهية  �الر�دة  �ن  ويرى  �لتفاوؤل  فيه  ويزرع  �سعبه  يهنىء  �ل�سلطان 

قدرة وهي �لتي �ملت وجوده خارج وطنه حيث يتز�من ذلك مع ذكرى �لنه�سة..
ال ُيفرط ال�شلطان يف احلديث عن نف�شه و�شحته وال يذكرها اال من باب حق 
وحاديهم  وقائدهم  �ملهم  باعتباره  و�سالمته  �ل�سلطان  حال  معرفة  يف  �لعمانيني 

ور�ئدهم �لذي ال يكذب �هله..
و�ل�سلطان �ساكر د�ئما هلل ول�سعبه ولف�سل �سعبه عليه بال�سوؤ�ل عنه و�المتنان 
�ن  وي��رى  �لوطن..  عن  و�البتعاد  �ملر�ش  ومعاناة  �ل�سعبة  �للحظات  يف  حتى  له 
�بتعاده مل يكن �ال ملا �ساغه �الطباء من ن�سائح وما قدموه من عالج وما ٍ�قت�سته 
حالته. وهو يرى �سرورة �ن يبادل حب �لعمانيني باحلب ووفاءهم بالوفاء وجميلهم 
باجلميل.وهو يحيي فيهم قو�تهم �مل�سلحة بكل قطاعاتها يف جميع ثغور �لوطن فهو 
قائدها وهو �خلبري بها وبطهارة �سالحها وحر�سها على �المن �لوطني.. ويرى �ن 

مكانتها مقدمة و�ن دعمها و�جب و�سرورة لتقوم بو�جبها وتوؤدي ر�سالتها..
لقد جاءت كلمة �ل�سلطان �ن�سانية مقت�سبة تفي باحلال �لقائمة تبعد �لت�ساوؤم 
وال تفرط يف التفاوؤل وامنا ت�شع عمان ونه�شتها وم�شريتها ومكا�شب �شعبها ووحدتها 

�لوطنية يف �العتبار �الول تذكري� وثناء� وتعظيما للوفاء..
�لر�سالة �ل�سلطانية �ملتلفزة . كانت �لبدر يف ليل عمان �حلالك لغياب 
قائظ  �لن�سيم يف جو  وهبة  �لذي و�سل  و�لرتياق  �لبل�سم  وكانت  �ل�سلطان 
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�سيق.... تنف�ش �لعمانيون �ل�سعد�ء وعادت قلوبهم تخفق بالوفاء و�ملحبة 
بعد �ن ظلت حزينة منذ غادر �ل�سلطان �ر�ش �لوطن للعالج..

هناك ر�بطة بني �ل�سلطان و�سعبه ال يدركها �ال �لر��سخون يف �ملعرفة 
�الثناء..فال�سعب  ويف  بعد  ومن  قبل  من  �ل�سلطنة  عرفو�  ومن  �لعمانية 
�حلزين ملر�ش �سلطانه يخرج عن بكرة �بيه بدعاء تلهج به �الل�سنة وي�سرتي 
�سرب� و�نتظار� ليوم �لعودة �مل�ستب�سرة وهم وفاء لذلك �ليوم يحافظون على 
�المانة و�لوديعة �لتي بني �يديهم وهي ��ستقر�ر عمان ووحدتها �لوطنية..

�ل�سلطان  مر�ش  ز�ده  وقد  م�سريته  يف  موحد�  �لعماين  �ل�سعب  كان 
توحد� ووفاء ال �نق�ساما و�ختالفا و�لى �ن يكتب لل�سلطان �ل�سفاء و�لعودة 

فان عمان �ستبقى على عهده وفية له وملبادئه وما �آمن به..
بال�سفاء  ل�سلطانهم  ودعائهم  و�نتظارهم  �لعمانيني  قلق  و�سط  �كتب 

�لعاجل و�لعودة �مليمونة وما ذلك على �هلل بعزيز..
وبهذه �ملنا�سبة وو�سول �سوت �ل�سلطان مل�سمع �لعمانيني نظم �ل�ساعر 

هالل �ل�سيادي هذه �لق�سيدة..

�جل�سدفديت �سوتا �سرت ب�سر�ه يف بلدي �سحة  يف  بد�  وجها  فديت 
�لكمدحروفك �لغيم �سالت فانت�سى وطني ظ��ل��م��ة  ع��ن��ا  ينف�ش  وق����ام 
�أل��ق �ل��ي��وم يف  ز�ن  وج��ه��ك  غدب��ن��ور  ي��وم  �ل��ن��ور  بلقيا  ي��زي��ن  حتى 
�لغِرد�أرى على �لغ�سن وجها من ب�سا�ستكم �لطائر  عند  �سوتك  ووق��ع 
يف �لكهل يف �لطفل عند �لبنت و�لولديف ك��ل وج��ه ب��د� م��ن ن��ورك��م قب�ش
فلقد �أ�سماعنا  على  ن��رثت  منفردم���اذ�  �لعر�ش  كعقد  �جلميع  هب 
نبعثها �ل�سوق  ح��روف  كل  �أن��ق��ى دع���اء ل��ن��ور �ل��و�ح��د �الأح��دقابو�ش 
�أل���ًق���ا ع���ز� وم��ف��خ��رة ُعددم ���س��ي��دي  �سُ يف  ب��االأجم��اد  �سع  كوكبا  دم 
�سعادتنا فينا  ت���دْم  ه��ن��اء  يف  ل��الأب��ددم  د�م  وف�����اء  ����س���ع���اَر  وك����ن 
فرحتنا منك  �إلينا  ع��ادت  ح��ت��ى ت���ع���ود �إل��ي��ن��ا ���س��امل��ا, ف��ُع��ِدقابو�ش 
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�قت�ساد  لتطوير  روؤيته  قابو�ش  �ل�سلطان  �أو�سح  �لتالية  ويف خطاباته 
يف  �لر�بع  �لوطني  �لعيد  يف  خطابه  ففي  �لتنمية,  �أه��د�ف  ليحقق  �لبالد 
�لنهو�ش  �أج��ل  من  �لطاقات  كل  جنند  �إننا   «  : قال  1974م,  نوفمرب   18
�أن » ��ستغالل  مب�ستوى �لفرد وتنمية مو�رده ووعيه �قت�ساديا«,  مو�سحا 
�ملقبلة  �ملرحلة  ي�سكل عامال هاما يف  بالدنا  �القت�سادية يف  �ملو�رد  كافة 
من �جل حت�سني دخل �لفرد و�رتفاع م�ستو�ه �القت�سادي »)1(  وحتدث عن 
» خطة طموحة تهدف �إلى حتقيق تنمية �ساملة, فعالة ومتو�زنة مو�سوعة 
وفق برنامج مدرو�ش يقوم على ح�سر �ملو�رد و�لطاقات �ملختلفة للمجتمع 
وتوجيهها باال�ستغالل �المثل«, ويف خطابه �لى �ل�سعب يف 26 نوفمرب 1975 
عهد  بد�ية  منذ  حققه  وما  �لوقت  ذلك  يف  �القت�ساد  و�قع  عن  حتدث  م 
�لنه�سة, موؤكد� يف �لوقت نف�سه �أهمية �إير�د�ت �لدولة يف حتقيق �لتنمية 
�لتجارية  �حلركة  �أن  ر�أينا  عهدنا  بد�ية  منذ  �إننا   «  : قائال  و�سيانتها, 
�أ�سو�ق تقليدية دون قو�نني ومبعزل عن  تتم ب�سورة �جتهاد�ت فردية يف 
�لتوجيه و�لرعاية ومل تكن �حلال بالن�سبة لل�سناعة �أف�سل من �لتجارة �إذ 
كانت بع�ش �ل�سناعات �ليدوية �لبد�ئية يف �لبالد هي كل �سيء وال يخفى 
�أن �القت�ساد هو ع�سب �لدولة و�أهم ��سباب قوتها وتقدمها, لذ� وجدنا �أن 

االستراتيجية

االقتصادية العمانية  
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نو�جه �لتو�سع �لهائل يف �حلركة �لتجارية خالل �ل�سنو�ت �الأربع �ملا�سية 
دو�ئر  تنظيم  عن  ذلك  بعد  وحتدث  و�ل�سناعة«.  �لتجارة  وز�رة  باإن�ساء 
�لوز�رة وما حققه ذلك من �ت�ساع جمال �لتجارة و�ل�سناعة و�الإ�سهام يف 
�ملوجودة يف  �ل��رثو�ت  نوفمرب 1975م,  وتناول يف خطابه يف 26  �لتنمية, 
�لبالد وخطة ��ستثمارها �قت�ساديا, وقال : » و�إذ� كانت عائد�ت �لنفط هي 
�مل�سدر �لرئي�ش لدخلنا يف �لوقت �حلا�سر فاننا ندرك �أن لدينا م�سادر 
�أخرى وفرية البد من ��ستثمارها لندفع عجلة �لتنمية و�لتطور بال�سرعة �لتي 
نرجوها لهذه �لبالد ومن هذ� �ملنطلق ��ستحدثنا وز�رة �لزر�عة و�الأ�سماك 
و�لنفط و�ملعادن لتقوم بخدمات �الأبحاث �لزر�عية و�ملائية و�أبحاث تربية 
باأر�سه  وربطه  �لعماين  �مل��ز�رع  م�ستوى  لرفع  �لرتبة,  و�أبحاث  �ملو��سي 
�الأمر��ش  �ملز�رع و�حليو�نات من  وقاية  �الأبحاث يف  �إلى  �إ�سافة  �حلبيبة 
و�الآفات �لتي قد ت�سيبها«)2(, وفيما يتعلق بالرثوة �ل�سمكية قال جاللته :« 
�إن �لهدف هو توفري �لت�سهيالت لزيادة عر�ش �ل�سمك لال�ستهالك �ملحلي, 
باأ�سعار منا�سبة لي�سهم يف خف�ش   تكاليف �ملعي�سة ثم  للمو�طن  وتوفريه 

ت�سديره للخارج لي�سهم يف رفع م�ستوى دخل �ل�سلطنة«)3(.
 26 يف  �ل�سعب  �إلى  خطابه  يف  �ل�سلطان  قال  �لنفط  عن  حديثه  ويف 
نوفمرب 1975 م : »�إن �لنفط م�سدر دخلنا �الأ�سا�ش حاليا وقد  عملنا على 
�أر�سنا �حلبيبة من �لنفط,  تو�سيع عمليات �لتنقيب و�لك�سف عما تخزنه 
ومت �لتعاقد فعال مع ب�سع �سركات �أجنبية للقيام بذلك, ومبا �أن �حلكومة 
�لوز�رة  تنمية نفط عمان, فقد مت متثيل  �سركة  �أ�سبحت متلك 60% من 
يف �إد�رة �ل�سركة ونحر�ش على �ال�ستفادة من مو�رد �لغاز �لذي ي�ساحب 
عمليات �ال�ستخر�ج – �أي ��ستخر�ج �لنفط – و�لذي كان غري م�ستغل لكي 
ن�ستفيد منه يف ت�سنيع �الأ�سمدة �لكيماوية.. و�إلى جانب ذلك فاإن �الأبحاث 
عن �حتمال وجود �لعديد من �ملعادن كان م�سجعا و�سوف يبد�أ �لعمل قريبا 
يف ت�سنيع �لنحا�ش, ثم ت�سنيع غريه من �ملعادن �لتي قد توجد«)4(, وهكذ� 
و�سع �ل�سلطان �الأ�س�ش �لتي تقوم عليها خطة تنويع م�سادر �لدخل وتنميتها 

بال�سكل �لذي يحقق �أهد�ف �لتنمية �لتي �أعلنها يف 23 يوليو 1970م )5(.

يف  واالزده���ار  التقدم  »ان 
بكرثة  يقا�س  ال  وال�صع�ب  االأم��م 
بتحقيق  وال   ، واالأع����ام  ال�صنني 
الغنى ووفرة االأم�ال وامنا بالعزائم 

ال�قادة امل�صتنرية« .
العيد الوطني 
 1994/11/18
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ا�سرتاتيجية التنمية ط�يلة االجل :
كان  م   1975 �ل��ى  م   1970 �لعام  من  �ملمتدة  �خلم�ش  �ل�سنو�ت  يف 
�سحت  لدولة  �لتنمية  لتحقق  موؤ�س�ساتها  بكافة  �لدولة  بناء  على  �لرتكيز 
�أو  �أي �قت�ساد  �لعام 1970 م  لتوها من �سبات عميق, ومل يكن فيها قبل 
�إلى  تفتقد  �لبالد  كانت   ,)6( و�لتنمية  للتطوير  خطط  �أو  مالية  مو�زنة 
من  هناك  نف�سه  �لوقت  ويف  و�الجتماعية  و�ل�سحية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
وبالعمل  و�لتقدم,  و�الزده��ار  �لرفاهية  حتقق  �أن  لها  يرد  وال  ي�ستهدفها 
�لدوؤوب منذ 23 يوليو 1970 م حتققت �لكثري من �الأحالم, حتى �إذ� و�سلنا 
�إلى �لعام 1976م, بد�أت �ل�سلطنة تنفيذ �أول خطة خم�سية ت�ستهدف حتقيق 
�لرخاء للمجتمع �لعماين, و » تاأكيد �لنمو �القت�سادي و��ستمر�ره وحتديث 
�القت�ساد �لوطني وتنويع م�سادر �لدخل ورفع م�ستوى �ملعي�سة يف خمتلف 

�ملناطق وبني خمتلف فئات �ل�سعب« )7(.  

�لتي  �الأج��ل  طويلة  �لتنمية  ��سرت�تيجية  لتنفيذ  بد�ية  �خلطة  وتعّد 
��ستمرت حتى نهاية �خلطة �خلم�سية �لر�بعة)1991م – 1995م( و�لتي 
م�سادر  تنمية  على  �لعمل  �أول��ه��ا:  رئي�سة  �أه���د�ف  ع�سرة  على  �رت��ك��زت 
جديدة للدخل �لقومي تقف �إلى جو�ر �الإير�د�ت �لنفطية وحتل حملها يف 
�مل�ستقبل, و�لثاين : زيادة ن�سبة �ال�ستثمار�ت �ملوجهة �إلى �مل�سروعات �ملغلة 
و�لزر�عة  و�لتعدين  �ل�سناعة  جماالت  يف  �خل�سو�ش  وجه  وعلى  للدخل 
و�ال�سماك, و�لثالث : توزيع �ال�ستثمار�ت جغر�فيُا بحيث تعود بالنفع على 
�حلالية  �ل�سكانية  �ملر�كز  وتنمية  دعم   : و�لر�بع  �لبالد,  مناطق  خمتلف 
) بح�سب ما كان قائما يف �لعام 1975م عندما �سدرت �ال�سرت�تيجية ( 
و�ملحافظة عليها من خطر �لهجر�ت �جلماعية �إلى مر�كز �لتجمع �ل�سكنية 
�لكثيفة و�ملحافظة على �لبيئة, و�خلام�ش : �الهتمام مبو�رد �ملياه ب�سفتها 

عن�شرا حيويا الزما ال�شتمرار الن�شاط االقت�شادي ومنوه.

»فهذا القطاع لدى كل الدول 
االقت�صادية  الركيزة  ميثل   - االن   -
وقدرته  املناف�صة  على  بقدرته  وه� 
على ال�صم�د ير�صي القاعدة ال�صلبة 

للحك�مة وللم�اطنني« .
حديث ال�شلطان
 يف �شيح اخلريات
 1995/1/30
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 �ل�ساد�ش : �الهتمام بتنمية �ملو�رد �لب�سرية �ملحلية حتى تتمكن من 
هياكل  ��ستكمال   : و�ل�سابع  �لوطني,  �القت�ساد  يف  كامال  بدورها  �لقيام 
البنية االأ�شا�ص، والثامن : دعم الن�شاط التجاري املحلي واإزالة �شعوبات 
�الأ���س��و�ق  �كتمال  من  تنتق�ش  �لتي  �لعو�ئق  وخمتلف  و�لتخزين  �لنقل 
التجارية وذلك بهدف زيادة الن�شاط التناف�شي فيها وكفالة م�شتوى معقول 
من �ال�سعار, و�لتا�سع : ��ستكمال مقومات قيام �قت�ساد وطني حر يرتكز 
على �أ�سا�ش �ملناف�سة �حلرة �لبعيدة عن �الحتكار, وذلك عن طريق تقدمي 
�لقرو�ش  تقدمي  طريق  وع��ن  �ملنا�سبة  �ل�سريبية  و�الإع��ف��اء�ت  �حلو�فز 
راأ�شمال  امل�شاهمة يف  ب�شروط معقولة وعن طريق  االإنتاجية  للم�شروعات 
 :  )8( و�لعا�سر  للدولة,  �ملتاحة  و�مل��و�رد  يتنا�سب  مبا  �حليوية  �مل�سروعات 
رفع كفاءة �جلهاز �الإد�ري للدولة وهكذ� و�سعت �ل�سلطنة منذ بدء تنفيذ 
�خلطة �خلم�سية �الأولى ) 1976 – 1980م( )9( مقومات بناء �قت�ساد حر 
متعدد �ملو�رد, خا�سة �أن فرتة �ل�سبعينات �سهدت تر�جعا يف حجم �إنتاج 
�لنفط, وهو ما تنبهت له �خلطة وو�سعت �حللول �لتي متكن �ل�سلطنة من 
زيادة �الإنتاج ويف نف�ش �لوقت تعزيز مو�رد �لدخل �الأخرى, وبنهاية �خلطة 
ملحوظا  حت�سنا  �سجل  لل�سلطنة  �ملايل  �ملوقف  �أن  جند  �الأول��ى  �خلم�سية 
�إلى  و�إذ� عدنا  و�مل�سروفات,  �الإي��ر�د�ت  تو�زنا يف  �لعامة  �ملالية  وحققت 
�لعام 45.4  بلغت يف ذلك  �الإي��ر�د�ت �حلكومية  �أن  �لعام 1970م, جند 
�لنفط �ي �ن �ير�د�ت  �إي��ر�د�ت  مليون ريال من بينها 44.4 مليون ريال 
�لنفط مثلت 97.9 % من �إجمال �الإير�د�ت, ويف �ل�سنو�ت �لتالية �سجلت 
�الإير�د�ت �حلكومية �رتفاعا تدريجيا لتبلغ 459.3 مليون ريال يف �لعام 
1975م, من بينها 373.1 مليون ريال �ير�د�ت �لنفط وت�سري �الح�سائيات 
�الأول���ى ���س��ن��و�ت �خل��ط��ة �خلم�سية  �رت��ف��ع��ت خ��الل  �الإي�����ر�د�ت  �أن   �إل���ى 
) 1976 – 1980م, ( �لى 3.703 مليار ريال مقابل 1.006 مليار ريال 
�إنفاقها من  �إلى 1975 م, ورفعت �حلكومة حجم  يف �لفرتة من 1971 م 
�إير�د�ت  �أن  �إلى  �الإ�سارة  �لى 3.589 مليار ريال, مع  1.044 مليار ريال 
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�لنفط خالل �خلطة �خلم�سية �الأولى بلغت 2.861 مليار ريال متثل %77.2 
من �إجمايل �الإير�د�ت, و�نخف�ش حجم �لدين �لعام للدولة من 224 مليون 
دي�سمرب  نهاية  يف  ريال  مليون   170 �إلى  1976م,  دي�سمرب  نهاية  يف  ريال 
بن�سبة  �سنو�ت �خلطة منو�  �الإجمال خالل  �ملحلي  �لناجت  م وحقق   1980
20.3 % �سنويا يف �ملتو�سط, و�رتفع �إجمايل �مل�سروعات �الإمنائية �ملنفذة 
�إلى 1.670 مليار ريال مقابل 554 مليون ريال يف �لفرتة من 1971م, �لى 
بلغ يف متو�سطه 19.7 %  �لنفطية منو�  1975م, وحققت �لقطاعات غري 
وت�سجيع  دعم,  �سيا�سات  �الأولى  �خلم�سية  �خلطة  خالل  �ل�سلطنة  وبد�أت 
�لقطاع �خلا�ش �مل�ستغل باالأن�سطة �الإنتاجية, فقد مت �إن�ساء �سندوق لدعم 
�ل�سيادين, و�سندوق لدعم �ملز�رعني, وتطبيق نظام �لدعم �ملايل ملنتجي 
�لبذور, و�إن�ساء بنك تنمية عمان لتقدمي �لقرو�ش متو�سطة وطويلة �الأجل 
للم�ساهمة يف متويل �إن�ساء م�سروعات �لقطاع �خلا�ش, كما بد�أت �ل�سلطنة 

�عتبار� من �لعام 1978م, ��ستغالل �لغاز �لطبيعي للمرة �الأولى )10(.

ُعمان : 2020م 
متكنت  1995م,  وحتى  1970م,  من  �ملمتدة   25 �ل�  �ل�سنو�ت  خالل 
�ل�سلطنة من بناء �أ�س�ش متينة القت�ساد متعدد �ملو�رد غري �أنها يف �لوقت 
نف�سه كانت حتتاج �إلى روؤية ملدة �أطول, ومت خالل عامي 1994 و 1995م, 
�لتوجيهات  على  – بناء  �الجت��اه  هذ�  يف  �الإج���ر�ء�ت  من  �لعديد  �تخاذ 
�لروؤية  و�سع  عن  �أ�سفرت  و�لتي   – �ملعظم  �ل�سلطان  جلاللة  �ل�سامية 
�مل�ستقبلية لالقت�ساد �لعماين – عمان 2020م, و�لتي حظيت باعتمادها 

من جاللة �ل�سلطان �ملعظم )11(. 

وتهدف �لروؤية �مل�ستقبلية لالقت�ساد �لعماين – عمان : 2020م, �إلى 
�أدنى  �لعام 1995م, كحد  م�ستو�ه يف  �لفرد عند  ��ستقر�ر دخل  » �سمان 



أمة وقائد

117

وذلك  2020م,  �لعام  بحلول  �حلقيقية  بالقيمة  م�ساعفته  �إل��ى  و�ل�سعي 
بجعل فرتة �خلطة �خلم�سية �خلام�سة )1996 – 2000م ( مرحلة �نتقالية 
و�ال�ستخد�مات  �الإي��ر�د�ت  بني  �لتو�زن  حتقيق  على  �حلكومة  فيها  تعمل 
�إلى   �إلى مو�زنة �الي��ر�د�ت و�الإنفاق يف نهاية �خلطة,  كما تهدف  و�سوال 
�حلكومة  تعمل  بحيث   �القت�سادي   لالنطالق  �ملالئمة  �لظروف  تهيئة 
�القت�سادي  �لتنويع  لتحقيق  و�لغاز  �لنفط  من  عائد�تها  ��ستخد�م  على 
�خلدمات  تقدمي  جتاه  كاملة  م�سوؤولياتها  تتحمل  كما  و�ملتجدد,  �مل�ستمر 
�لعمانيني  �ملو�طنني  وتدريب  وتطويرها,   �الأ�سا�ش  و�لتعليمية  �ل�سحية 
وتنمية مهار�تهم, �إ�سافة �إلى �نتهاج �سيا�سات تهدف �إلى تعزيز �مل�ستوى 
�لتنفيذي  �لربنامج  �خلام�سة  �خلم�سية  �خلطة  ومتثل  للمو�طن,  �ملعي�سي 
وفق  �لوطني  لالقت�ساد  �مل�ستقبلية  للروؤيا  �الأ�سا�ش  �ملحاور  لتحقيق  �الأول 
�ل�سيا�سات و�الآليات �ملتبعة لذلك, ومتثل ��سرت�تيجية �لتو�زن �القت�سادي 
و�لنمو �ملتو��سل و�ملحاور و�ل�سيا�سات و�الآليات �ملرتبطة بها حجر �الأ�سا�ش 
لتحقيق �لروؤية, ت�ساعدها يف ذلك �ال�سرت�تيجيات �لرئي�سة �الآتية : تنمية 

�ملو�رد �لب�سرية, و�لتنويع �القت�سادي, وتنمية �لقطاع �خلا�ش« )12(.

وت�ستهدف �لروؤيا �مل�ستقبلية لالقت�ساد �لعماين – عمان : 2020م ومن 
�إجر�ء حتول جذري يف  �لتو�زن �القت�سادي و�لنمو �ملتو��سل  �أجل حتقيق 
تركيبة �القت�ساد �لقومي من حيث تعدد م�سادر �لدخل بدال من �العتماد 
�إحد�ث  يتوقع  فاإنه  وبالتايل  �لنفط,  وهو  متجدد  غري  و�حد  م�سدر  على 
�الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �لنفطي  �لقطاع  مل�ساهمة  تدريجي  �نخفا�ش 
�لناجت  يف  �لنفطية  غري  �لقطاعات  م�ساهمات  يف  تدريجية  زي��ادة  مقابل 
بحلول  �لنفط  قطاع  ح�سة  تنخف�ش  �أن  �ملتوقع  من  �إذ  �الإجمايل,  �ملحلي 
و�لقطاعات   %10 �لى  �لغاز  ح�سة  �رتفاع  مقابل   %9 �إلى  2020م,  �لعام 

�الإنتاجية و�خلدمية �الأخرى �إلى 81 %« )13(. 

الذي  اخلا�س  القطاع  »دور 
تن�صيط  يف  بفاعلية  ي�صهم  ان  يبغي 
وتنميتها  االق��ت�����ص��ادي��ة  احل��رك��ة 
بتحقيق  الكفيلة  املبادرات  واتخاذ 

االهداف ال�طنية« .
العيد الوطني 25 /اقت�شاد 
اليوبيل الف�شي 
 1995/11/18
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االنطالق نح� ع�سر ال�سناعات الثقيلة 
�القت�سادي  للتنويع  متكاملة  خطة  �ل�سلطنة  و�سعت  ذلك  �أجل  ومن 
وبناء �قت�ساد م�ستقر, ومع و�سع حجر �الأ�سا�ش ملجمع �لغاز بوالية »�سور« 
يف �لعام 1996م, حتت �لرعاية �ل�سامية لل�سلطان قابو�ش �نتقلت �ل�سلطنة 
عديدة  �سناعية  م�سروعات  �ليوم  لن�سهد  �لثقيلة,  �ل�سناعات  ع�سر  �إلى 
تاأخذه  �ليوم  �ل�سلطنة  ي��ُزر  وم��ن  �ل�سلطنة,  مناطق  خمتلف  على  تتوزع 
ع�سر  �نطالق  منذ  �سهدته  �ل��ذي  �لكبري  �لتغري  هذ�  يرى  وهو  �لده�سة 
من  بالعديد  تزخر  �ل�سلطنة  �أ�سبحت  �إذ  1970م,  يوليو   23 يف  �لنه�سة 
ميناء  هناك  �سحار«   « ففي  �ملناطق,  خمتلف  يف  �القت�سادية  �مل�ساريع 
و�لبرتوكيماويات, ويف  و�حلديد  �الأملنيوم  يحت�سن �سناعات  �لذي  �سحار 
يعد  �لذي  �ساللة  وميناء  �ل�سناعية  �مل�سروعات  هناك  »ظفار«  حمافظة 
�لطبيعي  �لغاز  �ملنطقة, ويف »�سور« م�سروعات  �لرئي�سة يف  �ملو�نىء  �أحد 
و�حلو�ش  �لدقم  ميناء  �إن�ساء  حاليا  يتم  �لو�سطى  �ملنطقة  ويف  �مل�سال, 
من  �لعديد  و�لد�خلية«  و�لظاهرة   « »و�لربميي«  »م�سندم«  ويف  �جل��اف, 

�مل�ساريع �القت�سادية و�ل�سياحية )14(. 

�مل�ستقبلية  �ل��روؤي��ا  ��سرت�تيجية  فيه  ت�ستهدف  وق��ت  يف  ذل��ك  وياأتي 
لالقت�ساد �لعماين 2020م تنويع م�سادر �لدخل �لقومي, وذلك من خالل 
�إلى نحو  �الإجمايل  �الإنتاج �ملحلي  �لنفطية يف  �لقطاعات غري  رفع ح�سة 
68.8 %, وت�سجيع �ال�ستثمار�ت �خلا�سة �ملحلية و�الأجنبية ورفع ح�ستها 

لنحو 53.3 %.

�لقطاع  م�ساهمة  رفع  �مل�ستقبلية  �ال�سرت�تيجية  هذه  ت�ستهدف  كما 
2020م,  �لعام  بحلول   %15 بن�سبة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سناعي 
 12 ح��و�يل  ال�ستقطاب  و�لعمل   ,%3 �إل��ى  لت�سل  �ل�سياحة  م�ساهمة  ورف��ع 

مليون �سائح �سنويا بحلول 2020م )15(.

امل���ارد  تنمية  جانب  »ال��ى 
اال�صا�س  حجر  هي  التي  الب�رشية 
البد من و�صع ا�صراتيجية متكاملة 
لتحقيق التن�ع االقت�صادي والعمل 
على  ال��صائل  وبكافة  جد  بكل 

اال�صتغالل االأمثل للم�ارد« .
1995/12/24
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�ملحلي  �لناجت  يف  �سنوي  منو  معدل  كذلك  �ال�سرت�تيجية  وت�ستهدف 
�ملايل  و�ل��ت��و�زن  �القت�سادي  �ال�ستقر�ر  وحتقيق   ,%4.6 يبلغ  �الإجمايل 
و�إحد�ث تغيري�ت جوهرية يف هيكل �القت�ساد �ملحلي لتنويعه وتعزيز دور 
�لقطاع �خلا�ش فيه, وتنمية �ملو�رد �لب�سرية و�سمان ��ستقر�ر دخل �لفرد 

وحماولة �أن ال يزيد متو�سط معدل �لت�سخم �ل�سنوي عن %1 )16(.

�إن �أبرز �ملميز�ت �لتناف�سية �لتي تركز عليها عمان لتحقيق �أهد�فها 
�ال�سرت�تيجية, �أّن �ملميز�ت و�خلو��ش �لتناف�سية لل�سلطنة متنوعة.

للم�ستثمرين  و�سل  حلقة  ت�سكيل  من  ميكنها  �لذي  �جلغر�يف  فاملوقع 
جهود  عن  ف�سال  �ملنطقة,  الأ�سو�ق  يقربهم  جغر�يف  موقع  عن  �لباحثني 
�ل�سلطنة يف تو�سعة �ملطار�ت و�إقامة �ملو�نىء �ل�سناعية و�لربط بال�سكك 

�حلديدية و�لعمل على تفعيل �سياحة �ملوؤمتر�ت.

كما �أن �إن�ساء �ملناطق �القت�سادية �ملتكاملة, كمنطقة �لدقم �القت�سادية 
�خلا�سة و�لتي هي و�حدة من �أكرب �مل�ساريع �لتجارية �ملقبلة عليها �ل�سلطنة 
�لتناف�سية-  كثري� -يف �خلو��ش  تعول  �لبالد  �أن  كما  �ملقبلة,  �ل�سنو�ت  يف 

على مو�كبة �لتعليم الحتياجات �سوق �لعمل وفق �ملتطلبات �ال�ستثمارية.

وتدعو �حلاجة �إلى حت�سني �ملز�يا غري �مل�ستغلة, من بينها بع�ش �ملو�رد 
�لطبيعية و�ملعدنية, كالرخام و�لنحا�ش وغريهما. 

هوية  وف��ق  �لت�سويقية  �جل��ه��ود  تركيز  ���س��رورة  �حل��اج��ة  وت�ستدعي 
ت�سويقية و��سحة ومتكاملة, و�لتعويل على خ�سو�سية �ملوقع �ال�سرت�تيجي 
وربطه بتطوير �لبنى �الأ�سا�ش, وحتديد �الأ�سو�ق �لتي من �ساأنها �أن تنظر 

لل�سلطنة على �أنها فعال تنفرد مبميز�ت مقنعة )17(.
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�سياحة 
لقد �أدركت �أهميته كقطاع جاذب و�أ�سا�ش ؛ لتوفري فر�ش عمل كبرية, 
�أكرث من 15  �إليه  �اللتفات  يكمل عمر  �ذ مل  �ل��والدة,  ماز�ل حديث  لكنه 

عاما.

بنوعية  خا�سة,  ��ستثمارية  خريطة  �إع��د�د  �إل��ى  �حلاجة  تاأتي  ول��ذ� 
يف  �الأ�سا�ش  �لرو�فد  من  �لقطاع  باعتبار  �ال�ستثمارية  �ل�سياحية  �مل�ساريع 

�لتنويع �القت�سادي �لذي ميكنه تقليل �العتماد على �لنفط.

مميز�ت  �أهم  �إح��دى  �ل�سلطنة  بها  تتمتع  �لتي  �لنظيفة  �لبيئة  وتعّد 
و�سياحة  �خل�سر�ء  �لبيئية  �ل�سياحة  بفر�ش  �لغني  �ل�سياحي  �لقطاع 

�ملغامر�ت و�ل�سياحة �لعائلية و�لد�خلية, �إلى جانب �سياحة �ملوؤمتر�ت.

يف  تكمن  فاإنها  �لتناف�سية,  �ملميز�ت  من  �ال�ستفادة  حتديات  �أم��ا 
�لتحديات �لعاملية �مل�سرتكة �لتي من بينها �نتقال مركز �لثقل �القت�سادي 
من �لغرب لل�سرق وتد�عيات �الأزمة �ملالية �لعاملية ؛ ما يفر�ش على �ملنطقة 

وعمان مواكبة تغري اأمناط ال�شوق. 

وحزم  �لقو�نني  وتغيري  �الإيقاع  ت�سريع  �لتحديات  تلك  تفر�ش  كما 
�لتحالفات  تقييم  وم��و����س��ل��ة  �ال�ستثمار  ت��روي��ج  و�آل��ي��ات  �لت�سهيالت 
�ال�سرت�تيجية �ل�سابقة مع �ل�سركاء �لتجاريني, يف وقت ي�سعى فيه �جلميع 

مبختلف �أنحاء �لعامل �إلى جذب �مل�ستثمرين )18(.
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اخل�سائ�س الرئي�سة لالقت�ساد العماين 
يعّد �كت�ساف �لنفط و�زدهار �ل�سادر�ت �لنفطية هما حجر �لز�وية 
فيه  �قت�ساد يحرك   �إلى  �قت�ساد �سعيف  �لعماين من  يف رفع �القت�ساد 

�ل�سوق ر�أ�ش �ملال وحتديد عمليات �الإنتاج.       

بظروف  مير  �لعماين  �القت�ساد  ب��اأن  �ملوؤ�سر�ت  من  �لعديد  ويظهر 
ح�سنة. وت�سمل هذه �لتطور�ت �الإيجابية معطيات  مثل )19( :

 1- تعزيز �لنمو �القت�سادي 

2- ت�سجيل فائ�ش �سخم يف �حل�ساب �جلاري 

3- زيادة نفقات �ملو�زنة �لعامة 

4- �الحتفاظ مبالءة �سيادية عالية �مل�ستوى 

منطقة  يف  �ل�سلطنة  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير   -5
�لدقم)20(. 

 يتوقع �سندوق �لنقد �لدويل ��ستمر�ر �القت�ساد �لعماين يف ت�سجيل 
ن�سب منو متميزة. وب�سورة حمددة, يتوقع �ل�سندوق حتقيق �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل �لعماين منو� قدره 5.1 يف �ملائة يف �لعام �جلاري مقارنة مع 5 

يف �ملائة يف 2012م, و 4.5 يف �ملائة يف 2011م )21(.

ويعود �لف�سل ب�سكل جوهري لهذ� �لتطور �مللفت �إلى �لو�سع �لن�سبي 
�لقوي فيما يخ�ش �النتاج �لنفطي من جهة و�أ�سعار �لنفط من جهة �أخرى. 

ُيعتقد باأن �لقطاع �لنفطي ي�سهم بنحو 76 يف �ملائة من �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل موزعا ما بني 63 يف �ملائة للنفط و 13 يف �ملائة للغاز.

�ألف   878 قر�بة  �الإنتاج  م�ستوى  بلغ  فقد  �لنفطي,  لالإنتاج  بالن�سبة 
�أقل  وعلى  2012م,  يف  برميل  �ألف   920 �إلى  مرتفعا  2011م,  يف  برميل 

تقدير 930 �ألف برميل يف �لعام 2013م )22(.
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�أن تبلغ قيمة عو�ئد �سادر�ت �لنفط  وح�سب �ل�سندوق, من �ملنتظر 
�سئيل  ب�سكل  �أعلى  �أي  2013م  �لعام  يف  دوالر  مليار   36.4 قر�بة  و�لغاز 
مقارنة مع 2012م, لكن يزيد �لرقم ب�سكل الفت عن عو�ئد 2011م, و�لتي 

بلغت 33.4 مليار مليار دوالر )23(.

�ملائة من  قر�بة 70 يف  ي�ستحوذ على  �لنفطي   �لقطاع  �أن  �إلى  ي�سار 
�ل�سلطنة  يف�سر قدرة  ن�سبية جديرة. وهذ� رمبا  �ل�سادر�ت وهي  جمموع 
على حتقيق فائ�ش يف �مليز�ن �لتجاري يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية مبقد�ر 

20 مليار دوالر فما فوق )24(.

وت�سمل �مل�ساريع ت�سييد جممع ي�سم م�سنعًا لتكرير �لنفط �خلام �إلى 
منتجات نفطية ف�سال عن م�سنع �آخر للبرتوكيماويات يف منطقة �لدقم. 

يندرج هذ� �مل�سروع  يف �إطار خطة لتطوير منطقة �لدقم عرب تعزيز 
�لتحديات  بع�ش  حل  يف  �مل�ساهمة  وبالتايل  و�ل�سياحي؛  �ل�سناعي  دورها 

�القت�سادية �لتي تو�جه �ل�سلطنة. 

حقيقة �لقول, تن�سب جهود �مل�سئولني يف �ل�سلطنة  نحو حتويل منطقة �لدقم 
�لدقم  والي��ة  تطل  �ملتميز,   موقعها  من  �ال�ستفادة  خالل  من  �سياحية  و�ح��ة  �إل��ى 

-و�لتي تعد �إحدى واليات �ملنطقة �لو�سطى- على بحر �لعرب)25(. 

ومن �ساأن �ال�ستفادة �لق�سوى من �الإمكانيات �ملتاحة يف منطقة �لدقم 
�مل�ساهمة يف حل بع�ش �لتحديات �لتي تو�جه �القت�ساد �لعماين وخ�سو�سا 
�إيجاد فر�ش عمل منا�سبة للمو�طنني. وحل�سن �حلظ, يعرف عن �ل�سعب 
�لعماين ��ستعد�ده للعمل يف �لقطاعات �ل�سناعية و�خلدمية بدليل ظاهرة 

عمل �ملو�طنني يف خمتلف �ملن�ساآت يف منطقة �سحار �ل�سناعية.

عمل  فر�ش  �إيجاد  جمال  يف  نوعيًا  حتديًا  تو�جه  ُعمان   �أن  �ملوؤكد  من 
للمو�طنني بالنظر لبع�ش �حلقائق �لدميغر�فية , �إذ ي�سكل �ملو�طنون حتى �سن 
15 قر�بة 43 يف �ملائة من جمموع �ملو�طنني ؛ ما ميثل حتديا لو�قع و�آفاق �سوق 

�لعمل )26(.

»ان النفط م�رد نا�صب وعمره 
مهما طال اأمده حمدود«.

ال�رشوري  من  كان  هنا  »ومن 
وحيد  كم�رد  عليه  االعتماد  عدم 

لتم�يل التنمية« .
العيد الوطني اخلام�س والع�شرين 
1995/12/24
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ما يبعث على �الطمئنان هو ��ستعد�د �ل�سلطات �لعمانية �ال�ستفادة من 
�لفر�ش ومو�جهة �لتحديات �القت�سادية �ملت�سعبة �لتي تو�جه �لبالد)27(, 
خا�سة و�أن عدد �سكان �ل�سلطنة جتاوزت �لعام 2014م, �أربعة ماليني ن�سمة 

ح�سب �إح�ساء �ملركز �لوطني لالإح�ساء و�ملعلومات )28(.

 التن�ع �سبب النجاح 
لقد متيز �القت�ساد �لعماين با�ستناده �إلى خطط طويلة �ملدى وروؤى 
و��سحة و�أهد�ف حمددة وخطى ثابتة, وفرت له ��ستقر�رً� ومنوً� م�ستمرً� 
كافة  يف  �لدولية  �القت�ساد�ت  ت�سعد  حني  ويف  عاما)29(.   40 مدى  على 
�القت�ساد  يحافظ  متقلبة  حميطة  عو�مل  بح�سب  وتهبط  �لعامل  �نحاء 
�أنه �قت�ساد ك�سول  �إلى درجة جتعل �لبع�ش يظن  �لعماين على ��ستقر�ره 
�لتقلبات  تبعات  من  يحفظه  ما  ؛  �لعاملي  باالقت�ساد  مت�سل  غري  �أن��ه  �أو 
و�الأزمات �لتي متر بها �الأ�سو�ق �لعاملية. ولكن كال �العتقادين بعيد�ن كل 

�لبعد عن حقيقة �القت�ساد �لعماين )30(.

بد�أت خطة �لتنمية �الأولى ل�سلطنة عمان يف �لعام 1970م, و��ستمرت 
خم�سية.  خطط   5 �إل��ى  �الأول��ى  عامًا  �ل���25  وق�ّسمت  1995م,  �لعام  حتى 
و�أبعاد  جم��االت  جميع  يف  كبرية  �إجن���از�ت  حتقيق  �ل�سلطنة  ��ستطاعت 
�لتنمية �ل�ساملة, وقد �رتكز �الأد�ء �لتنموي لل�سلطنة يف �ملقام �الأول على 
تدفق �ملو�رد �لنفطية, ثم على �الإنفاق �حلكومي �ملرتفع وم�ستويات عالية 

من �ال�ستثمار و��ستقد�م �أعد�د كبرية من �لعمالة �لو�فدة )31(.

يف  �مل��رون��ة  ه��و  ومن���وه,  ��ستقر�ره  لالقت�ساد  يحفظ  م��ا  �أه��م  ولعل 
حتديد �لركائز �الأ�سا�ش �لتي يقوم عليه �لتخطيط �ل�سامل, مبعنى �أنه من 
�ل�سروري �أن ت�سري �لتنمية �القت�سادية وفق خطة حمددة وو��سحة ولكن 
يف �لوقت ذ�ته يجب �أن تتحلى هذه �خلطة مبرونة يف ما يتعلق بالعو�مل 

يف  غاية  لي�صت  التنمية  »ان 
بناء  اجل  من  هي  وامنا  ذاتها  حد 

االن�صان الذي ه� �صانعها« .
1995/11/18



سلطنة وسلطان

124

تق�سيم م�سرية  �إلى  �ل�سلطنة  لنجاحها, ما دفع حكومة  ترتكز عليها  �لتي 
وكل  خمتلفة,  عو�مل  على  منهما  كل  تعتمد  رئي�ستني  خطتني  عرب  منوها 
�إّن  �أذ  خمتلفة؛  �أه��د�ف��ًا  لها  حتدد  خم�سية  خطط   5 �إل��ى  تنق�سم  منهما 
مو��سلة �لتنمية يف �ملديني �ملتو�سط و�لبعيد يف حالة �ال�ستمر�ر يف �الأخذ 
�لتحديات  من  �لعديد  �ستو�جهها  �الأول��ى  �خلطة  خالل  �لتنموي  بالنمط 
نتيجة �عتماد هذ� �لنمط على مورد نا�سب, عالوة على ما لهذ� �العتماد 
على هذ� �ملورد �لنا�سب من �إفر�ز�ت �سلبية على �ملالية �لعامة, وعمليات 

�لتنويع �القت�سادي و�الدخار و�الإنتاجية )32(.

1996م,  �لثانية  �ملدى  طويلة  �لتنمية  ��سرت�تيجية  حددت  هنا  ومن 
حتقيقه  يتم  �لعماين  لالقت�ساد  م�ستقر�  كليا  �إطار�  2020م,  �لعام  حتى 
�لعماين,  لالقت�ساد  م�ستهدفة  منو  معدالت  يوفر  ومبا  �إليه,  و�لو�سول 
تنويع  وذلك عرب  �لقومي,  �لدخل  �لفرد من  ن�سيب  وحت�سنا حم�سوبا يف 
م�سادر �لدخل �لقومي لل�سلطنة بزيادة م�ساهمة قطاعات �لغاز �لطبيعي 
�لقطاع  تنمية  مع  �لنفط  على  �العتماد  و�حلد من  و�ل�سياحة,  و�ل�سناعة 
للمو�رد  متطورة  تنمية  وحتقيق  �لتخ�سي�ش,  �سيا�سات  وتن�سيط  �خلا�ش 
�إطار تنمية م�ستد�مة وحتقق  �لب�سرية وجذب �ملزيد من �ال�ستثمار�ت يف 
�لعوملة  مبتطلبات  و�ل��وف��اء  �لعاملي,  �القت�ساد  يف  �الن��دم��اج  من  مزيد� 
و�إجر�ء�ت منظمة �لتجارة �لعاملية �لتي �ن�سمت �إليها �ل�سلطنة منذ ب�سع 

�سنو�ت )33(.

 ويعد �لعام 2006م, �لذي بد�أت معه خطة �لتنمية �خلم�سية �ل�سابعة
) 2006- 2010م,( من �الأعو�م �لهامة على �سعيد �لتنمية �القت�سادية الأن 
�أعو�م خطة �لتنمية �لتي �سكلت بالفعل �نطالق �القت�ساد �لعماين  بد�ية 
�إلى �آفاق رحبة يف كل قطاعاته بعد �أن تو�فرت كل �أ�سباب ومعطيات هذه 
�النطالقة �سو�ء على �سعيد قطاعاته �أو على �سعيد تفاعله مع �لتطور�ت 
�الإقليمية و�لدولية وقدر�ته على �الندماج يف �القت�ساد �لعاملي على �أ�س�ش 

مدرو�سة )34(.

»االقت�صاد العاملي مير مبرحلة 
ومن  تفاقمها  يخ�صى  �صحية  غري 
اقت�صاديات  ان  امل�صلمة  االم���ر 
يتاأثر  بع�صها  م��راب��ط��ة  ال���دول 

ببع�س«.
العيد الوطني الثامن والع�شرين

1998/11/18
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جذب اال�ستثمارات
�الإج���ر�ء�ت  م��ن  �لعديد  �ل�سلطنة  حكومة  �ت��خ��ذت  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�ملحلية,  �ال�ستثمار�ت  �أجل جذب  من  �لبالد  �ال�ستثمار يف  مناخ  لتح�سني 
�لتنوع  م�سروعات  من  �لعديد  يف  �مل�ساركة  خ��الل  من  وذل��ك  و�الأجنبية 
��ستثمار�ت  ت�سجيع  يف  و�ملتمثلة  حاليا,  تنفيذها  يجري  �لتي  �القت�سادي 
,و�الأ�سماك,  �ل�سياحة  قطاعات  وتنمية  و�الأجنبي  �ملحلي  �خلا�ش  �لقطاع 
و�ل�سناعة, وت�سجيع عمليات �لت�سدير �إلى جانب حت�سني م�ستوى معي�سة 
�الأطر�ف  جميع  تخدم  �لتي  �الأ�سعار  ��ستقر�ر  على  و�ملحافظة  �ملو�طنني 

وتلبي يف �لوقت نف�سه �لكثري من �ملتطلبات.

لالقت�ساد  ر��سخة  ركائز  وت�سيد  تر�سي  �أن  �ل�سلطنة  ��ستطاعت  كما 
�ملرحلة  ت�سهد  �إذ  و�ملتنوع  �لذ�تي  �لتطور  على  �لقادر  �حلديث  �لعماين 
�حلالية نقلة نوعية يف حجم وطبيعة �مل�ساريع �القت�سادية, و�ل�سناعية , 
و�ل�سياحية هدفها �إيجاد �أكرب قدر ممكن من �لتنوع يف �القت�ساد �لعماين 

غري �ملعتمد على �لنفط كم�سدر �أ�سا�ش )35(.

و�ساعد �هتمام �حلكومة �لعمانية بتوفري �لبنية �الأ�سا�ش كميناء �سحار 
�لبنية  وم�ساريع  �حلرة  �ملناطق  و�ن�ساء  �ل�سناعية  و�ملناطق  �ل�سناعي 
�الأجنبية  �الأم��و�ل  روؤو�ش  �جتذ�ب  على  وغريها  �ل�سياحة  لقطاع  �الأ�سا�ش 
و�إلى  �لدولية  �ملنظمات  من  عدد  �إلى  �ل�سلطنة  �ن�سمام  �أن  كما  للبالد. 
�أمام �لقطاع �خلا�ش  �لعاملية �ساعد على تهيئة �لظروف  منظمة �لتجارة 
وحرية  لالأ�سو�ق  �لكامل  �لتحرير  متطلبات  مع  �لتعامل  على  قادر�  ليكون 
�نتقال �ل�سلع و�خلدمات وروؤو�ش �الأمو�ل, ويف نف�ش �لوقت �إعادة �لنظر يف 
�لعديد من �لقو�نني و�لت�سريعات لتتما�سى مع متطلبات �لعوملة و�الندماج 
يف �القت�ساد �لعاملي, �إذ مت �إ�سد�ر قانون �ال�ستثمار �الأجنبي, �إ�سافة �إلى 
�لتعديالت على �لعديد من �لقو�نني �ملتعلقة باالن�سطة �القت�سادية مثل : 
قانون �ل�سركات �لتجارية وقانون �لوكاالت وقانون �سريبة �لدخل لل�سركات, 

»ان االإن�صان ه� اأداة التنمية 
وغايتها  هدفها  وه���  و�صانعها 
حياة  من  التنمية  ت�فر  ما  وبقدر 

كرمية بقدر ما تك�ن ناجحة«. 
1998/11/18
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وقد توج �سعي حكومة �ل�سلطنة باإ�سد�ر �لنظام �الأ�سا�ش للدولة يف نوفمرب/ 
ت�سرين �لثاين 1996م, و�لذي �أعلن �سلطة �لقانون �أ�سا�سا للحكم و�سمن 

تكافوؤ �لفر�ش و�حلريات للجميع  )36(.

و�سعت �ل�سلطنة يف �إطار �لتنويع �القت�سادي �ملرتكز على �ل�سادر�ت 
�إلى �لعمل على ��ستغالل وت�سنيع مو�ردها �لطبيعية ال �سيما �لغاز �لطبيعي, 
و�إلى زيادة �لقيمة �مل�سافة لتلك �ملو�رد �إذ كثفت �حلكومة جهودها للرتويج 
لذلك, و�أثمرت تلك �جلهود توقيع �تفاقيات الإن�ساء بع�ش �مل�ساريع �ل�سناعية 
�لكربى يف والية �سحار كم�سروع م�سفاة » �سحار« وم�سروع �لبويل بروبلني 
وم�سروع  �الأملنيوم  وم�سهر  �مليثانول  وم�سروع  و�الأمونيا  ليوربا  وم�سروع 
�ل�سلب و�حلديد وغريها من �مل�ساريع باالإ�سافة �إلى م�سروع �الأ�سمدة يف 

والية �سور وم�سروع �سركة قلهات للغاز �لطبيعي �مل�سال )37(.

ن�ساط �سياحي كثيف
يف  �ل�سمكية  و�ل���رثوة  �ل�سياحة  قطاع  حظي  �ل�سياحي  �جلانب  يف 
�إطار  �إ�سهامات يف  من  يقدمه  �أن  ملا ميكن  نظرً�  كبري  باهتمام  �ل�سلطنة 
�سيا�سة تنويع �القت�ساد �لعماين �إذ يجري �لعمل لبلورة �إ�سرت�تيجية  وطنية 
لتطوير �ل�سياحة كما يتم �لعمل يف عدد من �مل�سروعات �ل�سياحية كم�ساريع 
ووالي��ات  باملحافظات  �لفنادق  و�إق��ام��ة  �ل�سياحية,  �ملناطق  �إل��ى  �لطرق 
�لبنية  م�ساريع  من  وغريها  �جلبلية  �مل�سار�ت  تاأهيل  وم�ساريع  �ل�سلطنة 
�الأ�سا�ش خا�سة بعد �أن �أ�سبح مهرجان م�سقط ومهرجان �ساللة من �أهم 

�ملهرجانات على م�ستوى �ملنطقة.

موقعها  ومتميزة  عديدة  �سياحية  مبقومات  عمان  �سلطنة  وتتمتع 
�لتي  �لقدمية  وح�سارتها  وتاريخها  وغربه,  �لعامل  �سرق  بني  �لو�سيط 
تو��سلت منذ وقت مبكر مع مر�كز ح�سارية �أخرى يف عاملنا عرب �لبحار 
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�لتي تفوق �لعمانيون يف �رتياد �آفاقه �إلى �أق�سى �ل�سرق و�لغرب, و�لكثري 
�سنعوه  من  ومكانة  �لتاريخ  هذ�  على عظمة  �ل�ساهدة  �الأثرية  �ملو�قع  من 
و�ساغو� مفرد�ته, ف�ساًل عن �لتنوع �لبيئي ما بني �ل�سهل و�جلبل و�لنجد 
د�فئة يف  �ساطعة  �سم�سًا  يوفر  مناخيًا  تباينًا  يتيح  �لذي  ذلك  و�ل�ساحل,  
�ل�ستاء بالبو�دي و�حلو��سر, ون�سائم عذبة خالية من �لرطوبة مع حر�رة 
معتدلة �سيفًا يف �جلبل �الأخ�سر,مع �لرياح �ملو�سمية ورذ�ذ �ملطر و�لغيوم 

و�لن�سيم �ملنع�ش يف مو�سم �خلريف مبحافظة ظفار)38(.

تويل �حلكومة �أهمية كربى للقطاع لت�سجيعه على �ال�ستثمار يف �لقطاع 
�لقو�نني و�ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت, بل و�حلو�فز  �إذ قامت ب�سن  �ل�سياحي 
�لتي ت�سهم -�أي�سًا- يف جذب روؤو�ش �ملال �الأجنبية لال�ستثمار يف �لقطاع, 
ومن �أهم و�أبرز م�سروعات �ال�ستثمار �ل�سياحي ما يعرف بنظام �ملجمعات 
منظومة  توفر  �لتي  �مل�سروعات  مفهوم  تتبنى  �لتي  �ملتكاملة  �ل�سياحية 
عالية  �ل�سياحية  و�لت�سهيالت  و�خلدمات  �ملر�فق  من  ومتكاملة  متجان�سة 

�جلودة )39(.ومن �أبرز �مل�ساريع �لتي �جنزت :

مبحافظة  �جل�سة  مبنطقة  �مل�سروع  هذ�  يقع  اجل�شة:  بر  م�شروع 
وت�ستمل على  �الأولى منها  �ملرحلة  �إجناز  ويتكون من 3مر�حل مت  م�سقط 
3 فنادق ب�سعة 680 جناحًا وغرفة, باالإ�سافة �إلى ناٍد �سحي, فيما ت�ستمل 
و�ملرحلة  و�سوق وحمالت جتارية,  �سكنية,  وحدة  �لثانية على 71  �ملرحلة 
�لثالثة على مرفاأ ب�سعة 60 قاربُا و67 وحدة �سكنية ومطعم منف�سل على 

�أن يتم �النتهاء منها يف �لعام 2011م)40(.

�لعذيبة مبحافظة م�سقط,  �مل�سروع مبنطقة  املوج: يقع هذ�  م�شروع 
 300 ب�سعة  ومرفاأ  فنادق  و3  �سكنية,  وح��دة  و261  �آالف   4 على  وي�ستمل 

قارب, وملعب للجولف من 18 حفرة وحمالت جتارية ومطاعم )41(.
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م�شروع �شالم يتي: يقع هذ� �مل�سروع مبنطقة يتي مبحافظة م�سقط 
وي�ستمل على فندق �ساحلي ب�سعة 350 جناحًا وغرفة,  وفندق جبلي ب�سعة 
�إلى  باالإ�سافة  ب�سعة 150 جناحًا وغرفة  ثالث  100 جناح وغرفة, وفندق 
1920 �سقة فندقية ووحدة �سكنية ومرفاأ ب�سعة 71 قاربًا وملعب للجولف 

�إلى جانب �سوق ي�سم 160 حماًل )42(.

مبحافظة  �ل�سيفة  مبنطقة  �مل�سروع  هذ�  يقع  ال�شيفة:  جبل  م�شروع 
م�سقط وت�ستمل مرحلته �الأولى يف عام 2012م, على 5 فنادق ب�سعة �إجمالية 
 18 من  للجولف  ملعب  �إلى  باالإ�سافة  و�ساليه,  وغرفة  جناحًا   1143 تبلغ 

حفرة ومرفاأ ب�سعة 80 قاربًا 2290 وحدة �سكنية )43(.

�ملطار  مرتفعات  مبنطقة  �مل�سروع  هذ�  يقع  م�شقط:  تللالل  م�شروع 
ملعب  عن  عبارة  وه��ي  �الأول���ى,  مرحلتني  من  ويتكون  م�سقط,  مبحافظة 
للجولف من 18 حفرة و80 فيال و136�سقة, فيما ت�سم �ملرحلة �لثانية فندق 

ب�سعة 200غرفة و66 فيال و12 �سقة باالإ�سافة �إلى ناٍد.

مبحافظة  قريات  بوالية  �مل�سروع  هذ�  يقع  قريات:  منتجع  م�شروع 
للطري�ن  ون��اٍد  وغرفة  جناح   200 ب�سعة  فندق  من  يتكون  حيث  م�سقط, 

�ل�سر�عي و150 وحدة �سكنية.

م�شروع منتجع ملكاي : يقع هذ� �مل�سروع مبنطقة �حلفري يف والية 
بركاء مبنطقة �لباطنة, ويتكون من فندق ب�سعة 134 جناحا وغرفة وملعب 

للجولف من 9 حفر وناد �سحي و 101 من �لفلل و�لوحد�ت �ل�سكنية.

والية  يف  عبايل  �أب��و  مبنطقة  �مل�سروع  ه��ذ�  يقع   : املللاء  حلللن  م�شروع 
�مل�سنعة مبنطقة �لباطنة, �إذ ي�سم هذ� �مل�سروع فندقا ب�سعة 150 غرفة و 

150 �سقة فندقية و400 وحدة �سكنية.
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م�شروع �شاطىء �شاللة : يقع هذ� �مل�سروع بوالية �ساللة مبحافظة 
وغرفة  جناحا   1490 ب�سعة  فنادق   5 من  �الأول��ى  مرحلته  وتتكون  ظفار, 
و�ساليها ومر�سى ب�سعة 200 قارب وملعب للجولف من 18 حفرة, وحمالت 

جتارية ومطاعم 2980 وحدة �سكنية.

م�شروع منتجع مرباط : يقع هذا امل�شروع بوالية مرباط مبحافظة 
ظفار, وتتكون مرحلته �الأولى من فندق ب�سعة 238 جناحا وغرفة و�ساليها, 
فت�ستمل  �لعام 2015  بحلول  �النتهاء منها  �سيتم  �لتي  �لثانية  �ملرحلة  �أما 
وحدة  و466  قاربا   75 ل�   ومر�سى  وغرفة  جناحا   250 ب�سعة  فندق  على 
مائية  و�ألعاب  ترفيهية  و�أماكن  للت�سوق  وحمالت  للجولف  وملعب  �سكنية 

وم�ست�سفى خا�ش ومدر�ستني.

م�شروع افتليقوت : يقع هذ� �مل�سروع بوالية �ساللة مبحافظة ظفار, 
�سكنية,  وح��دة  و630  وغرفة  جناحا   525 ب�سعة  فندقني  على  وي�ستمل 

باالإ�سافة �لى ناد للغو�ش.

طيوي  بنيابة  فن�ش  مبنطقة  �مل�سروع  ه��ذ�  يقع   : اخللليللال  ملل�للشللروع 
وغرفة  جناح  �أربعمائة  ب�سعة  فندقني  على  ويحتوي  �ل�سرقية,  �ملنطقة  يف 

ووحد�ت �سكنية.
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قطاع ال�سناعة :
�لتنمية  ��سرت�تيجية  ركائز  من  هامة  ركيزة  �ل�سناعة  قطاع  يعد 
�لقطاعات يف  �أهم  كاأحد  �سو�ء  – 2020م(  �لثانية )2006  �ملدى  طويلة 
تنويع م�سادر �لدخل �لقومي, و�حلد من �العتماد على �لنفط من ناحية 
�الإ�سهام يف �سد جانب كبري من �حتياجات �ملجتمع �لعماين يف  �أو لقدرة 
خالل  من  �لوطنية  للمو�رد  �أكرب  م�سافة  قيمة  وحتقيق  �ملتو��سل  تطوره 

ت�سنيفها من ناحية �خرى )45(.

�جل��اذب,  �ال�ستثماري  �ملناخ  �ل�سلطنة  فيه  وف��رت  �ل��ذي  �لوقت  يف 
و�لت�سهيالت �مل�سجعة للقطاع �خلا�ش لالإ�سهام بدور �أكرب يف ��ستثمار�ت 
خطة �لتنمية �ل�سابعة ) 2006 – 2010م( فاإن �حلكومة عمدت �إلى �لعناية 
بال�سق �لثاين يف ��سرت�تيجية تنمية �لقطاع �ل�سناعي وهو �ل�سق �خلا�ش 
ملو�كبة  وذل��ك  و�الت�ساالت  �ملعلومات  تقنية  على  �لقائمة  بال�سناعات 
�لتطور�ت �القت�سادية على �ل�سعيد �لعاملي من جهة, ولتطوير جانب ميكن 
لل�سلطنة �أن حتقق فيه ميزة ن�سبية من جهة ثانية, وبالتايل مت �إن�ساء �لبنية 
جممع  بتاأ�سي�ش  �سو�ء  �ملعلوماتية  �ل�سناعات  هذه  ملثل  �لالزمة  �الأ�سا�ش 
�أو من خالل تطوير  – م�سقط( وتو�سيعه  تقنية �ملعلومات )و�حة �ملعرفة 
و�ملانية  يابانية  موؤ�س�سات  مع  بتعاون  �لعمانية  لل�سركات  �لتقنية  �لقدر�ت 
ورعاية �ملبدعني من �ل�سباب مع �الإعد�د الإن�ساء مركز للبحث و�لتطوير مبا 
يف ذلك تطوير �ل�سناعات �لبال�ستيكية وغريها. وجتدر �الإ�سارة �إلى �أنه 
مت �إن�ساء هيئة تقنية �ملعلومات مبوجب �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2006/51 
�ل�سادر يف 2006/5/31م, و�ستعمل على تنفيذ م�سروعات �لبنية �الأ�سا�ش 
ملجتمع عمان �لرقمي و�الإ�سر�ف على تنفيذ م�سروعات تقنية �ملعلومات يف 

جميع وحد�ت �جلهاز �الإد�ري للدولة )46(.

تعّد �ملنطقة �ل�سناعية يف �لر�سيل مبحافظة م�سقط وهي �أولى �ملناطق 
�ل�سناعية يف �ل�سلطنة وت�سم �الآن عدد� كبري� من �مل�سانع, باالإ�سافة �إلى 
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جممع تقنية �ملعلومات )و�حة �ملعرفة – م�سقط( وهناك - �أي�سًا- �ملنطقة 
�ل�سناعية يف �سحار �لتي تعد منطقة �ل�سناعات �لثقيلة يف �ل�سلطنة �إلى 
جانب �ملناطق �ل�سناعية يف » �سور و�ساللة«  ونزوى و�لربميي �إذ ت�سعى 
كل من هذه �ملناطق �لى ��ستقطاب �سناعات نوعية تعتمد قدر �الإمكان على 
��ستغالل �خلامات �ملحلية �ملتو�فرة حولها, هذ� ف�سال عن �أن تو�سيل �لغاز 
�لطبيعي  �إلى �ملنطقتني �ل�سناعيتني يف » �سحار«  و »�ساللة« ي�ساعد يف 
�لتو�سيع يف �ل�سناعات �لتي تعتمد على �لغاز �لطبيعي خا�سة و�أن �حلكومة 

متنح  �إعفاء�ت �سريبية لهذه �ل�سناعات ت�سجيعا لها. 

لقدر�تها  �مل�ستمر  �لتطوير  على  �لعمانية  �مل�سانع  ت�سجيع  �إط��ار  ويف 
وعلى �اللتز�م باملو��سفات �لقيا�سية للجودة وزيادة ن�سبة �لتعمني يف �سفوف 
الأف�سل  �ل�سلطان  لكاأ�ش جاللة  �ل�سنوية  �مل�سابقة  تنظيم  يتم  فيها  �لعاملني 
حمددة  و�سو�بط  معايري  وفق  تتم  �لتي  �مل�سابقة  وهي  �لعمانية  �مل�سانع 

ومعلنة ويفوز بامل�سابقة كل عام �أف�سل خم�سة م�سانع عمانية )47(.

�أو تو�جه م�سكالت فاإنه يتم بحث  �أما �ل�سركات و�مل�سانع �لتي تتعرث 
حاالتها وم�ساعدتها حتى تقف على قدميها, ومن �ملعروف �أن وز�رة �لتجارة 
و�ل�سناعة جتري عدد� من �لدر��سات حول جو�نب عديدة تخدم �القت�ساد 
�لوطني منها على �سبيل �ملثال در��سة �إن�ساء وحدة ملناق�سة وحتليل �لق�سايا 
�لهندي  �لوطني  �ملجل�ش  مع  بالتعاون  وذل��ك  لل�سلطنة)48(  �القت�سادية 
للبحوث �القت�سادية, ودر��سة تر�سيد ��ستهالك �لطاقة �لكهربائية بالقطاع 

�ل�سناعي, ودر��سة ت�سجيعية لقطاع �لكيماويات يف �ل�سلطنة. 

�لوطني  و�ملتو�سطة يف �القت�ساد  �ل�سغرية  �ل�سناعات  نظر� الأهمية 
�سدر �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2007/19 باإن�ساء �ملديرية �لعامة للموؤ�س�سات 
بدعم  خمت�سة  كجهة  و�ل�سناعة  �لتجارة  ب��وز�رة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 

�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية  و�ملتو�سطة بال�سلطنة )49(. 
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ال�سناعات احلرفية : 
ويف عمان مهن حرفية عديدة عرفت بها منها: �سناعة �ل�سفن و�لن�سيج 
منذ  �ل�سفن  �سناعة  عمان  وعرفت  �لنحا�سية,  و�الأو�ين  و�حللي  و�لفخار 
�الألف �لر�بعة قبل �مليالد �أي قبل حو�يل 6 �آالف �سنة, عرفت عمان قدميا 
با�سم جمان �أي �أر�ش �لنحا�ش �أو �أر�ش ميناء �ل�سفن و��ستهرت بع�ش �ملدن 
�لعمانية �ل�ساحلية ب�سناعة �ل�سفن مثل : » �سحار«  و »�سور«  و»مطرح« و 
»مرباط«، وتوجد اأنواع كثرية من هذه ال�شفن مثل : اجلالبوت، ال�شنبوق، 

�لبدن, �لغنجة, �لبغلة, �ل�سا�سة, �لبوم )50(.

�لقدمية يف  �لتقليدية  �ل�سناعات �حلرفية  �لفخار من  وتعّد �سناعة 
عمان هذ� ما �أ�سارت �إليه �حلفريات و�لتنقيبات �الأثرية �لتي مت �كت�سافها 
تاريخها  يرجع  فخارية  قطع  عن  عبارة  وهي  عمان,  و�سمال  �لربميي  يف 
�أما عن �سناعتها فهي مت�سابهة يف �ل�سكل  �إلى �الألف �لر�بع قبل �مليالد, 
طريقة  يف  خا�سة  �ملميز  طابعها  منطقة  لكل  �أن  �إال  �ال�ستعمال  وطريقة 

�سناعتها �لتي تختلف من منطقة �إلى �أخرى.
من  وهي  بال�سائغ,  �حلرفة  هذه  �ساحب  يعرف  �حللي  �سناعة  ويف 
مر�كز  �أهم  من  ون��زوى  �لر�ستاق  وتعّد  �جليد,  �مل��ردود  ذ�ت  �ل�سناعات 
�لر�ستاق ب�سفة خا�سة  �سناعة �حللي, وي�ستهر �سناع �حللي و�لف�سة يف 
بالنقو�ش �لدقيقة للزهور �أما �الأ�سكال �ل�سائعة يف نزوى فهي  �سال�سل من 

�جلو�هر �إما مقطوعة من لوح ف�سي �أو منقو�سة ببتالت هند�سية )51(.
وعرفت  �لقدمية,  �لع�سور  من  �لن�سيج  �سناعة  �لعمانيون  عرف  وقد 
هذه �ل�سناعة عند �أهل �لبادية ب�سناعة �ل�سدو عن طريق �ملغزل من �سوف 
بها  ليبني  و�ل�سعر  �ل�سوف  ين�سج  �أن  �لبدوي  و��ستطاع  �ملاعز,  �أو  �الأغنام 
م�سكنه, و��ستهرت ن�ساء �لبادية -�أي�سا- بعمل �لزر�بيل من �سوف �الأغنام 
وقد  �لغر�ش.  وهي  �ملغازل  طريق  عن  �جلمال  ز�ن��ه  ن�سج  على  عملت  كما 
��ستهرت والية �سمائل ب�سناعة �الوزرة و�لعمائم, وكانت ت�سدر بع�ش هذه 

�ملن�سوجات قدميا �إلى �أ�سو�ق �سرق �أفريقيا و�لهند و�جلزيرة �لعربية )52(.

»نتيح  الفر�س املتكافئة لكل 
امل�اطنني دون متييز او تفرقة«

جمل�س عمان
2009/11/16 
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) �سناعة الغاز ( :
تتعلق  �الأمريكية  �سركة هارف�ست  �تفاقية مع  �ل�سلطنة  وقعت حكومة 
بحق �لتنقيب عن �لغاز يف منطقة �المتياز �لغبار )قرن �لعلم رقم 64 ( �لو�قعة 

يف منطقتي �لو�سطى و�لد�خلية و�لبالغ م�ساحتها كيلومرت� مربعا. 

وهي  �الآخر  و�ل�سريك  هارف�ست  �سركة  �لتز�م  على  تن�ش  و�التفاقية 
معاجلة  �إعادة  يت�سمن  ��ستك�سايف  برنامج  بتنفيذ  �لعمانية  �لنفط  �سركة 
تقييم  وكذلك  �ال�ستك�سافية  �الآب��ار  من  عدد  وحفر  �لزلز�لية  �مل�سوحات 

وتطوير �حلقول يف هذه �ملنطقة يف حالة �الكت�ساف �لتجاري.

�ملنطقة  هذه  يف  وموؤكدة  فعليا  جاهزة  �ال�ستك�سافات  بع�ش  وتوجد 
و�ستقوم �ل�سركة بتطويرها, وهذه �التفاقية تهدف ب�سكل �أ�سا�ش �إلى تطوير 
�ملناطق  بع�ش  يف  �لنفط  جمال  يف  �المتياز  حمدود  حق  ولل�سركة  �لغاز, 
لذلك مت توقيع ب�سع �تفاقيات يتم مبوجبها �لتعاون بني »هارف�ست« و�سركة 
تنمية نفط عمان للقيام ببع�ش �ال�ستك�سافات بهدف �حل�سول على �لنفط 
ولكن يف مناطق حمددة �إذ �إّن يف تلك �ملناطق حقا مكفوال ل�سركة تنمية 

نفط عمان يف جمال �لنفط.

وقد مت يف �التفاقية حتديد مر�حل لعملية �ال�ستك�ساف �لتي تقوم بها 
�ل�سركة, �ملرحلة �الأولى 3 �سنو�ت ويف حال متكنت �ل�سركة من �ال�ستك�ساف 

�ستمتد �إلى نحو 25 �سنة مقبلة.

كما �أن �ال�ستثمار�ت �ملتوقع �أن تنفقها �ل�سركة مرتبطة بكلفة �لقيام 
ومهاما  �ن�سطة  �التفاقية  �سملت  وقد  �الآب��ار.  وحفر  �لزاللية  بامل�سوحات 

مطلوبة تقوم بها �ل�سركة )53(. 
يف  النظر  يتطلب  »وذل��ك 
اأ�صعار  ال�صتقرار  قاعدة  ايجاد 

النفط يف االأ�ص�اق« .
2008/11/11
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القطاع امل�سريف :
جاء ��ستقر�ر �لقطاع �مل�سريف عند م�ستوياته ؛ �إذ حافظ على متانة 
مركزه �ملايل, و��ستمر يف حتقيق �الأرباح  مدعوما برقابة وتنظيم على م�ستوى 
متميز ؛ �إذ بد�أت �لبنوك �لتجارية – وبتوجيه من �لبنك �ملركزي �لعماين 
– �الجتاه نحو �لرتكيز على �قر��ش �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة,و�لتي 
يتوقع منها �أن ت�سهم يف دعم �لتنوع �القت�سادي يف �ل�سلطنة, وفقا للروؤية 

�ل�سامية لل�سلطان قابو�ش وتوجيهاته بدعم هذ� �لقطاع �لوليد )54(.
للبنوك  �الأ�سول  �رتفاع جمموع  �إلى  كذلك  �ملتو�فرة  �لبيانات  وت�سري 
�لتجارية بن�سبة 9.5 % لتبلغ 21.9 بليون ريال عماين بنهاية مايو 2013م, 
��ستحوذ  وقد  2012م.  مايو  نهاية  يف  عماين  ري��ال  مليار   20 مع  مقارنة 
بن�سبة 6.2  بدوره  �رتفع  و�لذي  �ال�سول,  �الئتمان على 66% من جمموع 
% ليبلغ 14.5 بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2013م, مقارنة ب� 13.6 

بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2012م )55(.

�أما بخ�سو�ش مكونات �الئتمان, فقد �سجل �الئتمان �ملمنوح للحكومة 
�نخفا�سا بن�سبة 16.9 % خالفا للقطاع �خلا�ش و�لقطاع �لعام, و�للذين 

�سجال �الئتمان �ملمنوح لهما زيادة بن�سبة 6.3% و 11.1% على �لتو�يل.

وقد توزع �الئتمان �ملمنوح للقطاع �خلا�ش يف نهاية مايو 2013م على 
قطاع �ل�سركات غري �ملالية �لتي ��ستحوذت على 46.8 %, ثم جاء قطاع 
�الأفر�د – معظمه حتت بند �لقرو�ش �ل�سخ�سية – و�لذي ��ستحوذ بدوره 

على 45.9 % )56(. 

 %5 بن�سبة  �ملالية  �ل�سركات  على  توزعت  فقد  �ملتبقية,  �لن�سبة  �أم��ا 
و�لقطاعات �الأخرى بن�سبة %2.3.

من   %12.1 حو�يل  �سكلت  و�لتي  �ملالية,  �الأور�ق  يف  �ال�ستثمار�ت  �أما 
جمموع �الأ�سول فقد �رتفعت بن�سبة 37.1 % ؛ لتبلغ 2.6 بليون ريال عماين 
مايو  نهاية  يف  عماين  ريال  بليون   1.9 مع  مقارنة  2013م,  مايو  نهاية  يف 

ا�صتمرار  ن���ؤك��د   »ون��ح��ن 
وفقا  والبناء  التنمية  �صيا�صات 

للخطط املعتمدة« .

الدورة 28 ملجل�س التعاون
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2012م, وقد توزعت هذه �ال�ستثمار�ت ب�سكل رئي�ش على �سهاد�ت �الإيد�ع 
�مل�سدرة من قبل �لبنك �ملركزي �لعماين, و�لتي �رتفعت بن�سبة كبرية لتبلغ 
1.5 بليون ريال عماين يف نهاية مايو 2013م, مقارنة مع 0.7 بليون ريال 
عماين يف نهاية مايو 2012م. �أما �ال�ستثمار�ت يف �سند�ت �لتنمية �حلكومية 
مايو  نهاية  ريال عماين يف  مليون  لتبلغ 507.7   % بن�سبة 26.9  فقد منت 
2013م, مقارنة مع 400.1 مليون ريال عماين يف نهاية مايو 2012 م)57(.

وبالتز�من مع �إعالن �سلطنة عمان عن حتقيق منو فعلي قدره 8.3 % 
عام 2012م, قال معهد �لتمويل �لدويل يف �آخر حتديث له حول �قت�ساديات 
�القت�ساد  كانت  عمان  �سلطنة  �إّن  �أفريقيا  و�سمال  �الو�سط  �ل�سرق  دول 
�خلليجي �الأ�سرع منو� �لعام 2013م, ليبلغ 8.5 %. و�أقرت �حلكومة �لعمانية 
�أي  �ملو�زنة �لعمومية للعام �جلديد 2013م, بقيمة 33.54 % مليار دوالر, 
بزيادة قدرها 7.5 مليار دوالر �أي ما ن�سبته 29% عن ميز�نية �لعام �ملا�سي 
2012م, وهو معدل زيادة قوي من �ساأنه تن�سيط �لعديد من �لقطاعات.)58(

ويذكر �أن �حلكومة �لعمانية ت�سعى ب�سفة م�ستمرة جلعل مناخ �ال�ستثمار 
باعثا على جذب �مل�ستثمرين ومنا�سبًا للم�ستثمرين �ملحتملني )59(.

وقد مت حترير قانون ��ستثمار ر�أ�ش �ملال �الأجنبي, �إذ ي�سمح باأن يكون 
ر�أ�ش �ملال �الأجنبي يف �ل�سركات حتى 70% يف معظم �لقطاعات كما ي�سل 
حتى 100% ن�سبة ��ستثمار ر�أ�ش �ملال �الأجنبي للم�ساريع �لتي متثل �أهمية 
�أي معاملة تف�سيلية بني  وطنية, كما مت تعديل قانون �سريبة �لدخل دون 
�لنظر  للعمانيني, و�ل�سركات �الأخرى ب�سرف  بالكامل  �ل�سركات �ململوكة 
عن مدى �مل�ساركة �الجنبية, باالإ�سافة �إلى حزمة �حلو�فز وكذلك وز�رة 
�أجل م�ساعدة  �لو�حدة من  �ملحطة  تقدم خدمة  �لتي  و�ل�سناعة  �لتجارة 
�مل�ستثمرين �لعمانيني و�الأجانب من �أجل �حل�سول على كافة �ال�ستف�سار�ت 

و�ملعامالت بال�سرعة �لو�حدة ومن خالل نافذة و�حدة.
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�القت�سادية  �مل�ساريع  �أب��رز  من  جمموعة  �إلى  )ميد(  جملة   وت�سري 
�لتي �سيكون لها �لدور �الأهم يف حتقيق قفزة يف �قت�ساد �ل�سلطنة خالل 
�ل�سنو�ت �خلم�ش  �ملقبلة ومن �أهم �مل�ساريع بقيمة 8 باليني ريال عماين 
�سمنها  من  �لتحتية  و�لبنية  �لنقل  قطاع  يف  �أمريكي(  دوالر  بليون   20(
�إن�ساء �ملطار�ت و�لطرق و�ل�سكك �حلديدية خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة, 
وم�سروع بقيمة 1.92 بليون ريال عماين )5 باليني دوالر �مريكي( الإن�ساء 
م�سفاة �لدقم �لتي من �ملخطط �ن�ساوؤها خالل �خلم�ش �سنو�ت �لقادمة.

 وم�ساريع بقيمة 300 مليون ريال عماين ) 780 مليون دوالر �أمريكي(   
عماين ري���ال  مليون   148 و  �مل��ي��اه  حتلية  جم��ال  يف  مناق�سات   ل��ط��رح 
)385 مليون دوالر �أمريكي( لبناء من�ساأة جديدة لالأملنيوم يف �سحار. كما 
�ملالئمة  �لبيئة  توفري  �إلى  �ملا�سية  �لفرتة  خالل  �لعمانية  �حلكومة  �سعت 
ال�ستقطاب �ال�ستثمار�ت �الأجنبية الإقامة �مل�ساريع �ال�ستثمارية و�الإنتاجية 
�لبالد  يف  رئي�سة  منطقة  �إل���ى  �سحار  حت��ول  ذل��ك  ث��م��ار  وم��ن  �لكبرية 
�ل�سلطنة عناية خا�سة نحو تطوير  �لثقيلة, كما توجه حكومة  لل�سناعات 
�ملو�نىء لال�ستفادة من �لو�قع �جلغر�يف �لذي تتميز به خا�سة يف �لظروف 
�ملو�تية بعد قيام �الحتاد �جلمركي �خلليجي �إذ �أ�سبحت �ملو�نىء �لعمانية 
اجلوهري  املحور  ويقوم  ال��واح��د،  اخلليجي  لل�شوق  رئي�شة  دخ��ول  نقاط 
ملختلف �ال�سرت�تيجيات و�خلطط �لتنموية �لعمانية على تعزيز دور �لقطاع 
�لفعالة  �إ�سهاماته  تقدمي  من  متكنه  �لتي  �ملو�تية  �لبيئة  وتوفري  �خلا�ش, 
للتنمية �القت�سادية و�الجتماعية وبذل �جلهود �جلادة الإز�لة �لعقبات �لتي 

حتد من كفاءته.
�ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل  �ل�سلطنة  �نتهجتها  �لتي  �ل�سيا�سات  وبف�سل 
جلذب  تاأهيلها  جهة  م��ن  متقدمة  م��ر�ك��ز  على  �حل�سول  م��ن  متكنت 
�لعاملية  �ملوؤ�س�سات  بع�ش  و�سعتها  �لتي  للمعايري  وفقا  �ال�ستثمار�ت 
و�حلرية  �ل�سفافية  معياري  �سيما  وال  �ال�ستثمار  مناخ  لتقييم  �ملتخ�س�سة 
�القت�سادية �للذين متيزت بهما �ل�سطنة ب�سكل خا�ش, وهو ما يدلل على 

جناج �جلهود �لتي تبذلها �حلكومة لتوفري �ملناخ �ملالئم لال�ستثمار.

ال��ن��ظ��رة  اط������ار  »ويف 
العماين  لالقت�صاد  اال�صراتيجية 
و�صع  يف  �صاركت  ال�صلطنة  فان 
جتمع  لتك�ين  والرتيبات  الق�اعد 
على  املطلة  ل��ل��دول  اق��ت�����ص��ادي 

املحيط الهندي« .

يف العيد الوطني 26
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�قت�ساد  لتكوين  �القت�سادي  �لتنويع  طريق  �ل�سلطنة  �نتهجت  كما 
وطني وقائم على قاعدة �إنتاجية متنوعة تعتمد ب�سكل �أ�سا�ش على م�سادر 
ومو�رد متجددة, ومن ثم �لتقليل �لتدريبي من �العتماد على �لنفط كمورد 
وحيد لالقت�ساد �لوطني بحيث ترتفع م�ساهمة �الأن�سطة غري �لنفطية يف 

�لناجت  �ملحلي �إلى 81 % بحلول عام 2020م.
بالتز�من مع توفري �إطار �قت�سادي كلي م�ستقر يدعم حتقيق �لتو�زن 
وبوترية  مطرد  ب�سكل  �القت�ساد  ينمو  باأن  �ملتو��سل,  و�لنمو  �القت�سادي 
�لفرد  دخ��ل  م�ستوى  على  للمحافظة   �ل�سكان,  يف  �ل��زي��ادة  معدل  تفوق 
وتعزيزه. كذلك تنمية �لقطاع �خلا�ش باأن يتولى �لدور �لريادي يف جممل 
�الأن�سطة �القت�سادية و�لتجارية, و�أن يكون �ملولد �لرئي�ش للدخل �لقومي 
وتوفري �لفر�ش �لوظيفية للقوى �لعاملة �لوطنية, �إذ من �ملتوقع �أن ت�سل 
م�ساهمة �لقطاع �خلا�ش يف �ال�ستثمار �الإجمايل �لى نحو 91% يف 2020م. 
وتتلخ�ش  �لثامنة. 2011-2015م  �لتنمية �خلم�سية  �عتماد خطة  كما مت 
�ملعي�سي  �مل�ستوى  يعزز  �سنوي  منو  معدل  حتقيق  �إلى  �ل�سعي  يف  �أهد�فها 
للمو�طنني, و�لتو�سع يف توفري فر�ش عمل جديدة للقوى �لعاملة �لوطنية, 
يف  �لعجز  و�إد�رة  �الحتياطيات  وزيادة  و�لغاز  �لنفط  �إنتاج  معدالت  ورفع 
مو�رد �لطاقة, وتطوير قطاعات �ل�سياحة و�ل�سناعة و�لزر�عة و�الأ�سماك, 
وحتفيز �لقطاع �خلا�ش �ملحلي و�الأجنبي على �ال�ستثمار وتنمية �ملوؤ�س�سات 
يبلغ  ��ستثماريا طموحا  برناجما  تتبنى �خلطة  كما  و�ملتو�سطة.  �ل�سغرية 
عماين  ري��ال  مليار   14 بنحو  مقارنة  عماين  ري��ال  مليار   30 نحو  حجمه 

للخطة �ل�سابعة �أي بزيادة ن�سبتها %114 )60(.
للوز�ر�ت  �إمنائية  مل�ساريع  �عتماد�ت  �ال�ستثماري  �لربنامج  ويت�سمن 
�ملدنية بتكلفة 13 مليار ريال عماين مت تخ�سي�ش ن�سبة 70% منها لالإنفاق 
على تطوير �لبنية �الأ�سا�ش كاملطار�ت و�ملو�نىء و�لطرق و�سبكات �ل�سرف 
�ل�سحي, وياأتي ذلك لال�ستفادة من �ملوقع �ال�سرت�تيجي لل�سلطنة, وتعزيز 
التنويع  ا�شرتاتيجية  العاملي، ودعم  باالقت�شاد  الوطني  االقت�شاد  ارتباط 
ال�ستثمار�ت  �ملحفزة  �لبيئة  وتهيئة  �ل�سادر�ت  على  �ملرتكزة  �القت�سادي 

�لقطاع �خلا�ش.
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تو��سل  �أن  �ل���دويل  �لتمويل  معهد  تقرير  ت��وق��ع  �أخ����رى   جهة  م��ن 
مدعومة  �ملقبلني,  �لعامني  خالل  �لقوي  منوها  �خلليجية  �القت�ساديات 
باأ�سعار �لنفط �ملرتفعة و�ملر�كز �ملالية �لقوية للحكومات �خلليجية و��ستمر�ر 
�الجتماعية)61(.  و�خلدمات  �الأ�سا�ش  �لبنية  م�ساريع  على  �لعام  �الإنفاق 
وتوقع �أن يتباطاأ منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �خلليجي باالأ�سعار �لثابتة من 
5.1 % يف �لعام 2012م �لى 3.5 % يف �لعام 2013م, وذلك ر�جٌع ب�سكل 
يف  �الأع�ساء  �خلليج  دول  لدى  �لنفطي  �الإنتاج  خف�ش  �سيا�سة  �إلى  رئي�ش 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل غري  �لنمو يف  �أوبك. ويف �ملقابل, �سيبقى  منظمة 
�لنفطي, وهو موؤ�سر قيا�ش �أف�سل لالأد�ء �القت�سادي �حلقيقي, قريباً  من 
5%, متجاوز� ب�سكل طفيف متو�سطه لل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية. و�سوف يكون 
�القت�ساد �لعماين �الأ�سرع منو� يف �ملنطقة يف �لعام 2013, بعدما �حتفظ 

�القت�ساد �لقطري بهذ� �للقب خالل �ل�سنو�ت �لثماين �ملا�سية )62(. 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  دول  يف  �حلكومية  �مل�سروفات  و�رتفعت 
�مليز�نية  فائ�ش  �رتفع  فقد  ذل��ك,  ورغ��م  �ملا�سي.  �لعام  يف   %22 بن�سبة 
بف�سل  وذل��ك  �الإجمايل,  �ملحلي  �لناجت  من   %11 �إل��ى  �ملجمعة  �خلليجية 

�رتفاع �الإير�د�ت �لنفطية بو�قع 49 % )63(.
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اأ�سخم م�ازنة يف تاريخ ال�سلطنة للعام 2014 : 
�سلطاين  مر�سوم  يف  2014م,  عام  بد�ية  �سدرت  �لتي  �ملو�زنة  هذه 
دوالر  مليار   35.1 يعادل  ما  �أي  عماين  ري��ال  مليار   13.5 بقيمة  ج��اءت 
عن   %5 مقد�رها  وبزيادة  �ل�سلطنة  تاريخ  يف  مو�زنة  �أكرب  وهي  �أمريكي 

مو�زنة �لعام 2013م و�لتي بلغت 12.9 مليار ريال )64(.

باملائة  بن�سبة 5  �لعام 2014م  �لوطني منوه خالل  يو��سل �القت�ساد 
حمافظا على م�ستو�ه يف �لعام 2013, كما �أن �الأن�سطة غري �لنفطية �سوف 

تنمو مبعدل 7.3 باملائة مقارنة ب� 5.6 باملائة �لعام 2013م.

هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي تدفع �القت�ساد �لوطني ملو��سلة منوه 
�أ�سعاره,  و��ستقر�ر  �لنفط  �إنتاج  يف  �لزيادة  �أهمها  من  مرتفعة  مبعدالت 
و�ل�سيا�سة  �لتحفيزية,  �ملالية  لل�سيا�سة  �حلكومة  �نتهاج  يف  و�ال�ستمر�ر 

�لنقدية �لد�عمة لهذ� �لتوجه, باالإ�سافة �لى قوة وتنامي �لطلب �ملحلي. 

و�رتفاع �لطلب �لعاملي على �لنفط و�نخفا�ش �الإمد�د�ت دعم �أ�سعار 
�لنفط �لعام �ملا�سي, �إذ بلغ متو�سط �سعر �لنفط �لعماين نحو 106 دوالر�ت 
�حلالية  م�ستوياتها  على  �لنفط   �أ�سعار  �أن حتافظ  �ملتوقع  ومن  للربميل, 

خالل �لعام 2014م )65(.
كما �أن �العتماد�ت �ملعدلة للربنامج �الإمنائي و�ال�ستثماري للوز�ر�ت 
بنهاية  �رتفع  2015م(   -2011( �لثامنة  �خلم�سية  �لتنمية  خلطة  �ملدنية 
�الأ�سلية  باالعتماد�ت  مقارنة  عماين  ري��ال  مليار   17 �إل��ى  2013م  �لعام 
�لبالغة 12 مليار ريال عماين بزيادة قدرها 5 مليار�ت ريال عماين وبن�سبة 
مت  �لتي  �الإ�سافية  �مل�ساريع  نتيجة  �لزيادة  هذه  ترتبت  وقد  باملائة,   42

��ستحد�ثها يف جميع �لقطاعات وتعزيز �عتماد�ت بع�ش �مل�ساريع.
كما �أن �مل�ساريع �ال�ستثمارية �لتي بد�أت �حلكومة ب�سكل مبا�سر �أو من 
خالل �ل�سركات �ململوكة من قبل �حلكومة يف تنفيذها خالل �لعام 2014م 

حتمل �آفاقا وفر�سا لتحفيز �ن�سط)66(. 



سلطنة وسلطان

140

ومن خالل �ملتابعة البد من �الإ�سادة  بتح�سن �أد�ء �ل�سلطنة على موؤ�سر 
�لبنك �لدويل وموؤ�س�سة �لتمويل �لدولية ملمار�سة �الأعمال �ملتعلقة باأن�سطة 
�لع�سر, فقد  و�لتي تعد جوهرية يف هذ�  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
ثم  ومن  �لعام 2011م  تقرير  رقم 53 يف  �ملرتبة  ترتيب عمان يف  حت�سن 
�ملرتبة 49 يف �ملائة يف 2012 و47 يف تقرير 2013م ور�سد �لتقرير جناح 
�الإمار�ت وعمان من بني �سائر دول جمل�ش �لتعاون يف حت�سني ترتيبها على 

�ملوؤ�سر �ل�سنوي.
��سرتيد   « �الأم��رية  مكن  قد  �جل��اذب  �لعماين  �ال�ستثمار  مناخ  وكان 
»ممثلة ملك بلجيكا من زيارة �ل�سلطنة على ر�أ�ش وفد رجال �الأعمال �لذين 
�الأم��رية   – �لبلجيكي   – �لعماين  �الأعمال  رج��ال  منتدى  معهم  �فتتحت 
عمان  يف  �ل�سخمة  �مل�ساريع  الإقامة  �الأ�سا�ش  �لبنية  توفر  ر�أت  �لز�ئرة 
و�لتي ت�سجع �ل�سر�كة و��ستثمار روؤو�ش �الأمو�ل �الأجنبية م�ستفيدة من قدم 

�لعالقات بني �لبلدين و�لتي بد�أت �لعام 1978م.
 �الق��ت�����س��اد �ل��ع��م��اين �ل����ذي و���س��ل��ت ن�سبة �ل��ن��م��و ف��ي��ه م��ن �ل��ع��ام
2008 – 2012م ما قدر ب� 15.4 % عك�ش عافية �قت�سادية ملمو�سة وجاء 

عاك�سا تنوع �القت�ساد �لعماين �لذي يقلل من �العتماد على �لنفط.
�الأمرية توقفت عند �ال�ستثمار�ت �ل�سخمة يف ميناء �لدقم �إذ �ستقوم 

��ستثمار�ت بلجيكية عمانية م�سرتكة باملليار�ت.. 
ويف �سياق تقييم �القت�ساد �لعماين فقد منحت وكالة موديز خلدمات 
�مل�ستثمرين �سلطنة عمان, ما يعني درجة منخف�سة من �ملخاطر مع نظرة 
م�ستقبلية م�ستقرة للدولة �خلليجية) A1(ت�سنيف  وذلك باال�ستناد �إلى 
�ل�سليمة حلكومة  �ملالية  و�جلد�رة  لالقت�ساد  قوي  بحدوث منو  �لتوقعات 
�ل�سلطنة, وقالت �لوكالة �لعاملية �ملتخ�س�سة يف �لت�سنيف �الئتماين للدول 
و�ملوؤ�س�سات يف تقرير �إن تقييمها لقوة �قت�ساد �سلطنة عمان يعك�ش ن�سبيا 
القت�ساد  �لقوية  �مل�ستقبلية  و�لتوقعات  �لفرد  دخل  من  عالية  م�ستويات 
متو�سط �حلجم يف �ملدى �لطويل ب�سبب �لتنويع �القت�سادي �مل�ستمر )67(.
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يف   4.6 بن�سبة  �قت�ساديا  منو�  �ل�سلطنة  ت�سجل  �أن  �لوكالة  وتوقعت 
لتنويع  بدعم من جهود �حلكومة  �لعام 2014,  و 4.1 يف  �لعام 2013م  

�القت�ساد بعيد� عن قطاع �لنفط و�لغاز )68(.
�لعام  خالل   %  5.4 بني  ما  �ل�سلطنة  �قت�ساد  ينمو  �أن  �ملتوقع  ومن 
2014م, مدعوما با�ستقر�ر �أ�سعار �لنفط ومليار�ت �لدوالر�ت �لتي �أنفقت 
تنفق  و�ل�سلطنة  2013م,   –  2012 �الأع���و�م  يف  رئي�سة  م�سروعات  على 
مزيد  جذب  يف  وتاأمل  �قت�سادها,  لتنويع  �لتحتية  �لبنية  على  �ملليار�ت 
من �ال�ستثمار�ت �خلا�سة وتت�سمن تلك �مل�سروعات مبنى ركاب يف مطار 
وتو�لى  2014م,  �لعام  ي�ستكمل  دوالر  مليار   1.8 بكلفة  �ل��دويل  م�سقط 
قيام امل�شاريع العديدة حول �شلطنة عمان اإلى ور�شة؛ ما يدفع اإلى ن�شاط 
�قت�سادي متز�يد. لقد �ساعدت �أ�سعار �لنفط فوق )100( دوالر للربميل يف 
تغطية عجز �ملو�زنة للعام 2013 و�لتي بلغت )35( مليار دوالر جرى و�سعها 

بناء على متو�سط �أ�سعار للنفط عند )85( دوالر� للربميل )69(..
ويجري �لعمل لزيادة �إنتاج �لنفط �لعماين لي�سل �إلى مليون برميل مع 
نهاية �لعام 2014 وهذ� ما يح�سن �ملالية �لعامة لل�سلطنة وت�سل �حتياطات 
�لبنك �ملركزي �لعماين �إلى )16( مليار دوالر بارتفاع و�سل �إلى 10% على 

�أ�سا�ش �سنوي )70(.
وعمان تربط عملتها �لريال بالدوالر �المريكي وتعتقد �أن ذلك يدعم 
عمل  وقد    )71( �القت�سادية  �لتوقعات  تعزيز  يف  وي�سهم  �ملالية  �سيا�ستها 
�لبنك �ملركزي �لعماين على �سحب �سيولة من �لبنوك �لتجارية �لتي حتوز 
يقل�ش  وه��ذ�  ري��ال  مليار  فيه 15.3  �لود�ئع  �رتفعت  ول��ذ�  وف��رية  �م��و�ال 
�أن  هي  و�لتوقعات  النقدي)72(  اال�شتقرار  وي�شمن  الت�شخمية  ال�شغوط 
�أ�سعار  ��ستقر�ر  مع  2014م,  عام   %2 �لى  �ل�سلطنة  يف  �لت�سخم  يرت�جع 

�الأغذية �لعاملية عند م�ستوياتها �حلالية )73(.
عمان  ملتقى  �نعقد  وح��ف��زه  �لعماين  �القت�ساد  تطور  �سياق  ويف 
�لعماين  �القت�ساد  تطور  على  مركز�   )74( 2014م,  �لر�بع  �القت�سادي 
�ال�ستثمارية يف �خلطة �خلم�سية  و�لتوجهات  و�ال�ستثمار  �الأعمال  وفر�ش 
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�لتا�سعة �إذ ��ستعر�ش �أبرز مالحمها.. وكان �مللتقى �لثالث  عقد يف �لعام 
2012م, وقد ح�سره »توين بلري« رئي�ش �لوزر�ء �لربيطاين �ل�سابق وفوؤ�د 

�ل�سنيورة رئي�ش �لوزر�ء �للبناين �ل�سابق كمتحدثني )75(.
وقد و�سف �مللتقى �لر�بع �لتميز �لعماين يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية 
�القت�ساد  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  رغم  وثباتها  �لنمو  معدالت  بارتفاع 
�لعاملي. فاال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�القت�سادي �لذي تتمتع به �ل�سلطنة ي�سكل 
عو�مل  �إلى  �إ�سافة  �خلارجية  �ال�ستثمار�ت  ��ستقطاب  يف  �الأب��رز  �لعامل 
منها زيادة �لناجت �ملحلي �لنفطي بن�سبة 4.2 % ) 76( ومبادرة �حلكومة 
ل�سخ ��ستثمار�ت كبرية يف �لبنية �الأ�سا�ش و�مل�ساريع �لكربى وهو ما �أ�سهم 
ر�فقها  �لتي  �لزيادة  وهي   %  5.5 بن�سبة  �لنفطي  غري  �الإنتاج  زي��ادة  يف 

�نخفا�ش معدل �لت�سخم �لى 2.8 % )77(.
�إذ  �لنفطية  غري  �ملنتجة  �لقطاعات  تنمية  يف  هو  �مللمو�ش  فالتوجه 
�خلا�سعة  و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �لبنية  لتطوير  -�أي�سا-  �حلكومة  ت�سعى 

للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة وتاأمني م�سادر �لتمويل لها.
وكانت �الأمم �ملتحدة  �أ�سادت بالتطور �لذي �سهده �القت�ساد �لعماين 
�حلكومة  جم��ال  يف  حققه  ما  خا�سة  �الأخ���رية,  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خ��الل 

�اللكرتونية )78(.
�سلطنة  �أن  �ملتحدة  �الأمم  ودر��سات  تقارير  �أحدث  موؤ�سر�ت  و�أكدت 
�حلكومة  و�سيا�سات  تطبيقات  جم��ال  يف  م�ستمر�  تقدما  حت��رز   « عمان 

�اللكرتونية مقارنة مع دول �ملنطقة و�لعديد من بلد�ن �لعامل �الأخرى«.
�لعام  منت�سف  يف  تطلق  �أن  تعتزم  �ملتحدة  �الأمم  �إن  �لتقرير,  وقال 
2014 م, تقرير� تف�سيليا يت�سمن �ملوقف يف خمتلف �لدول ويف مقدمتها 
�ل�سلطنة وهو ير�سد �ملوؤ�سر�ت �لتي تو�سح �أوجه �لتطور و�لتحديات يف هذ� 

�ملجال)79(. 
وياأتي هذ� �لتقدير �لدويل �جلديد مع مو��سلة �جلهود �لتي ت�سهدها 
قابو�ش  �ل�سلطان  جائزة  لنيل  �لر�بعة  �مل�سابقة  لتنظيم  عمان  �سلطنة 
�إذ يتم تقدميها  – 2014م,  لالإجادة يف �خلدمات �حلكومية �اللكرتونية 
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يف �إطار �ل�سيا�سات �لثابتة, �لتي تدعو �إلى �الهتمام �لعميق باال�ستفادة من 
تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت �لتي ��سبحت �ملحرك �الأ�سا�ش لعجلة �لتنمية 

يف �الألفية �لثالثة )80(.
وتاأتي �أهمية هذه �جلائزة يف �أنها حتث �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�خلا�سة 
و�جلمهور على تطوير �خلدمات �اللكرتونية, م�سري� �إلى �أنه تقرر �عتبار� 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �لفر�سة  �إت��اح��ة  2014م,  �لعام  من 
للم�ساركة يف �ملناف�سة لي�سبح عدد �لفئات �لتي ت�سملها �جلائزة 12 فئة 

منها 3 للقطاع �خلا�ش )81(.

مق�مات جناح اال�ستثمار يف عمان :
يلفت �النتباه �الزدهار �لذي عا�سته �سلطنة عمان يف �ل�سنو�ت �الأخرية 
يقيمها  �لتي  �مل�ساريع  �زد�دت  �إذ  و�ال�ستثمارية  �القت�سادية  �جلو�نب  يف 
و�الأجانب وتنوعها يف قطاعات عديدة, ويعتمد  �لعمانيون  �الأعمال  رجال 
�القت�ساد �لعماين على عدة م�سادر �أ�سا�ش مثل : �لغاز و�لنفط وفو�ئ�ش 
�أكرب  �لنفطية  �ملنتوجات  ويعّد قطاع  �لكربى  �لتجارية  و�لفو�ئ�ش  �ملو�زنة 

�لقطاعات و�أكرثها حتقيقا لالأرباح )82(.
وحتقيق  �ال�ستثمار  يف  وح�سته  دوره  لياأخذ  �خلا�ش  �لقطاع  وي�سعى 
خطاباته  من  �لعديد  ويف  قابو�ش  �ل�سلطان  ظل  �لتي  �لوطنية  �الأه��د�ف 
م�ستوى  ولرفع  �لفاعل..  بدوره  ينه�ش  كي  �لعماين  �لقطاع �خلا�ش  يحث 
�ال�ستثمار يف �ل�سلطنة ومناف�سة �قت�ساديات �لدول �الأخرى يف ن�سبة �الإنتاج 

و�ل�سادر�ت )83(.
وقد �أدى �لتنوع يف قطاعات عمل �سركات �سلطنة عمان بني قطاع �ل�سناعة 

و�لزر�عة و�لتجارة وغريها �إلى زيادة �لناجت �الإجمايل �ملحلي لل�سلطنة.
ومل يخُل �لطريق �إلى �ال�ستثمار من عقبات وحتديات و�جهها �القت�ساد 
وتوجيهات  �ل�سلطات  حر�ش  ولكن  �ملنطقة,  �قت�ساديات  كبقية  �لعماين 
�ل�سلطان دفعت باجتاه رد �لكثري من هذه �لتحديات باأ�ساليب مو�سوعية ومن 
خالل و�سع قو�نني يتعلق كل و�حٍد منها بقطاع من قطاعات �العمال و�ي�سا 
و�لتطور  �لنجاح  حتقيق  وهو  و�حد  هدف  على  تلتقي  جميعها  �لقو�نني  جعل 
امل�شتمر لالقت�شاد العماين وهو ما عك�شته �شروط اال�شتثمار. وقد جاءت هذه 

»التنمية ال تتحقق اال بالعلم 
والعمل والفكر املتفتح القادر على 
م�اكبة معطيات الع�رش وظروفه« .

خطاب جاللته يف االنعقاد 

ال�شنوي ملجل�س ُعمان 2004
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�لتوجهات �سمن  خطة تنموية حتر�ش على �لتنويع يف م�سادر �لناجت �ملحلي 
�سيا�سات  و�تباع  �ل�سادر�ت  ن�سبة  ورفع  �لد�خلية  و�ل�سناعة  و�خل�سخ�سة 
مالية جديدة ومتطورة. ويف نف�ش �الجتاه قدمت �ل�سلطات �مل�سوؤولة �لعديد من 
يف  وخا�سة  �لقطاعات  خمتلف  يف  �الأجنبي  لال�ستثمار  و�حلو�فز  �لت�سهيالت 

�لتعليم �لعايل و�ل�سياحة و�ل�سناعة وتقنية �ملعلومات.
حتى �أ�سبحت �ل�سلطنة من �لدول �جلاذبة لال�ستثمار و�لقادرة على 
توفري مناخ ��ستثماري �سليم متفاعل ونام خلدمة �قت�ساد عماين منفتح 
على �لعامل �خلارجي, وم�ستفيد من �أحدث �ل�سيا�سات �ال�ستثمارية �لعاملية 
و�لتي  �لعام 2014م,  �الآن يف  �ملطروحة  �مل�ساريع  �أمثلة كثرية من  وهناك 

ميكن متابعتها )84(.
�أ�سعار  و�ن من �سان �رتفاع م�ستوى �النتاج �لنفطي يف ظل حمافظة 
وبالتايل  �لعامة  �خلز�نة  �إير�د�ت  تعزيز  �ملرتفعة  م�ستوياتها  على  �لنفط 
الن�شاط  جممل  على  ال��ت��اأث��ري  وب��ال��ت��ايل  ال�����ش��رف  على  ال�شلطة  ق���درة 

�القت�سادي.
ال�شيء اجلميل يف هذا ال�شدد هو غياب ال�شغوط الت�شخمية كظاهرة 
�لعامة, فقد �عدت  للمالية  بالن�سبة  �الأقل  �لوقت �حلا�سر على  عاملية يف 
�ل�سلطات �ملالية مو�زنة �ل�سنة �ملالية 2013م بنفقات قدرها 33.5 مليار 
دوالر خملفة ور�ءها عجزً� يف حدود 4.4 مليار دوالر. لكن من �ملحتمل 

ت�سجيل عجز حمدود يف �أ�سو�أ �الأحو�ل بالنظر الإمكانية تعزيز �الإير�د�ت.
�إلى �أعد�د مو�زنة 2013م عرب �فرت��ش متو�سط �سعر  و�الإ�سارة هنا 
يف  �ل�سائدة  �الأ�سعار  من  و��سح  ب�سكل  �أق��ل  �أي  للربميل  دوالر�   85 ق��دره 

�الأ�سو�ق �لعاملية. وكما �أ�سلفنا,  يلعب �لقطاع دورً� حموريا.
وكتح�سيل حا�سل, ت�ساعد �حلقائق �ملتعلقة بالنمو و�مليز�ن �لتجاري 
ذلك  على  دليل  وخ��ري  ر�قية,  �ئتمانية  درج��ات  على  �ل�سلطنة  بح�سول 
�أند  �ستند�رد   « موؤ�س�سة  قبل  و�ح��د( من  �أي   ( و  �أي(   ( نيل عمان درجة 
�لر�ئدتان يف جمال  تقدم �جلهتان  �لتو�يل. كما  ووكالة موديز على  بور« 
�آفاق  يعك�ش  �ل��ذي  �الأم��ر  م�ستقرة  م�ستقبلية  نظرة  �الئتمانية  �لدرجات 

�القت�ساد �لعماين )85(.
التنم�ية  اخل��ط��ط  »تنفيذ 
اأ�ص�س  بناء  ا�صتكمال  ه�  املتعاقبة 

الدولة الع�رشية« .
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تثبيت  بور«   �أند  �ستند�رد   « موؤ�س�سة  �أع��ادت  يونيو 2012م  �سهر  ويف 
�لقوى  مو�قع  بع�ش  على  �لتاأكيد  عرب  عمان  ل�سلطنة  �الئتمانية  �لدرجة 
�لعامة  �ملو�زنة  يف  بفو�ئ�ش  �الحتفاظ  وخ�سو�سا  �لعماين  �القت�ساد  يف 
�إلى حتقيق  �أ�سارت �ملوؤ�س�سة  و�مليز�ن �لتجاري, من جملة �الأمور �لالفتة, 
فائ�ش قدره 25 مليار دوالر يف �مليز�ن �لتجاري يف 2012م, �أي نحو ثلث 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل )86(. 
كما �أبدت » �ستند�رد �أند بور« وهي حمقة يف ذلك عن �سرورها لتحقيق 
�ل�سلطنة فائ�سًا يف �ملو�زنة �لعامة للعام 2012 و�لذي �سكل نحو 3.3 يف 
�ملائة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل. كما تتوقع �ملوؤ�س�سة �رتفاع م�ستوى فائ�ش 

�ملو�زنة �لعامة حلد 4.2 يف �ملائة يف �ل�سنة �ملالية 2013م.
على �سعيد �آخر,  �سوف ت�ستفيد خمتلف �لقطاعات �القت�سادية من 
برنامج ل�سرف مبلغ �سخم قدره 65 مليار دوالر يف �لفرتة ما بني 2013 
و 2017م, ال �سك, يعد هذ� �لرقم نوعيا بالن�سبة القت�ساد قدره 77 مليار 

دوالر ح�سب �آخر �الإح�ساء�ت �ملتو�فرة )87(.
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�لعام  متوز  يوليو  يف  �حلكم  �إلى  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  جميء 
كان  ولكنه  فقط,  عمانية  حملية  ذ�تية  حلالة  ��ستجابة  يكن  مل  1970م, 
ربطت  وفاعلة  موؤثرة  حميطة  و�إقليمية  عربية  لظروف  ��ستجابة  �أي�سا 
�سلطنة عمان بالنظام �لعربي �لذي كان يعاين تبدالت خمتلفة وحتديات 
متو��سلة, ولذ� كان البد �أن ي�ساحب �لنهو�ش �لعماين دبلوما�سية  تنطلق 
من فهم �لعمانيني لنه�ستهم ودورهم و��سرتجاعهم ل�سورتهم �لتاريخية 
وحماولتهم �إيجاد موقع حيوي لهم على طريقة وطنهم, هذه �لدبلوما�سية 
كان البد لها �أن تفكك �مل�ساكل و�ل�سعوبات و�أن تنه�ش باأ�سلوب �مل�ساحلة 
للفت �نتباه حميطها لقدرتها وم�ساهمتها يف حل �مل�ساكل وبالتايل حماية 

م�سالح عمان و�لعمانيني.

مل تكن �لدبلوما�سية �لعمانية - وهي تاأخذ بتوجيهاتها �جلديدة بناء 
�الإمكانيات  ترف  �أو  �لوقت  فائ�ش  متلك   - قابو�ش  �ل�سلطان  توجيه  على 
ولكنها ر�أت �أن �أ�سلوب �لو�ساطة هو يف �سميم عملها ومن متطلباته خا�سة 
رغبة  و�أي�سا  �ملحيطة  �مل�ساكل  حجم  وكذلك  ذلك.  يتطلب  حميطها  و�أن 

عمان يف �أن متتلك �لوقت �مل�ستقر و�لهادىء لتبني يف ظل جو�ر مت�سالح.

التوجه العربي

في السياسة العمانية 
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�إذن جاء �ل�سلطان قابو�ش �إلى موقعه يف بلده وهو ميتلك وعيا بالو�قع 
�لتغيري  �إر�دة  �أكرث من خطاب ولقاء,  معتمد� على  �لعماين عرّب عنه يف 
وعلى جمموعات من �ل�سباب �لذين خاطبهم �أو ناد�هم لياأتوه عائدين �إلى 
لتحقيق  ر�فقوه  �ل�سباب  وهوؤالء  �سعبة  �أن غادروه يف ظروف  بعد  وطنهم 
مكاننا  »�أخ��ذ   : �لعربي  �ملحيط  يف  �لتعامل  �سرورة  �أدرك  ول��ذ�  حلمه, 
�لعربية  �جلهود  يف  �مل�ساهمة  من  لنتمكن  �لعربي  �ل�سف  يف  �لطبيعي 

ون�سرة ق�ساياها �لعادلة« )1(.
لقد �أدرك يف ذلك �لوقت مامل يدركه �لكثريون من �لعرب �لذي كانت 
�أنظمتهم جزءً� من �مل�سكلة يف غياب �ال�ستقر�ر ولي�ش جزء� من �حلل حني 
ر�أى تدخل �الأنظمة �لعربية يف �سوؤون بع�سها �لبع�ش مبا يف ذلك �لتدخل 
يف �ل�ساأن �لعماين من خالل دعم �ملن�سقني يف ظفار من جانب دول عربية 
ند�ءه  قابو�ش  �ل�سلطان  �أطلق  ولهذ�  و�ليمن �جلنوبي,  �سوريا وم�سر  مثل 
ق�سايانا  من  موقفها  �سوء  على  يتحدد  دول��ة  �أي��ة  من  موقفنا   « بالقول: 
�لوطنية و�حرت�م �سيادتنا �لتي ال ت�سمح باأي تدخل يف �سوؤوننا ورف�ش �أية 

حماولة للتاأثري على �سيادتنا �أو توجيهها مهما كان م�سدرها.)2(
�ل�سوي�ش منذ  �أن هناك تغري�ت جتري يف �سرق  �ل�سلطان  �أدرك  لقد 
�جلديد  �لربيطاين  �الأمريكي  و�لتناف�ش  1956م,  �لعام  �ل�سوي�ش  حرب 
و�أن هذ� �لتغري البد �أن ي�سحبه حتالفات جديدة و�إعادة �ملو�سعة  ملو�قف 
�لعماين  �ملوقف  لت�سيب  تاأتي  �أن  البد  كانت  �ملو�سعة  وهذه  و�سيا�سات,  
نف�ش  ويف  معه  �ل�سر�ع  وح�سم  �لتمرد  ملو�جهة  قام  �ل��ذي  �لتغيري  فكان 
�لوقت مو�جهة �سيا�سة �لعزل �لتي كر�سها و�لده ليت�سنى لعمان �أن ت�سمد 
و�أن تلعب دورها, لي�ش يف حماية نف�سها فقط و�إمنا دورها يف �لدفاع عن 
و�جهتها �لبحرية �لو��سعة على �ملحيط �لهندي وبحر �لعرب و�جرت�ح �لقوة 

كما كان دورها يف �لتاريخ حني كانت �مرب�طورية قبل تفتيتها.

هذه  حماية  يف  للعرب  خدمة  �ل��دور  هذ�  تلعب  �أن  ُعمان  �أر�دت  لقد 
حكم  وعهد  �ليعاربة  عهد  يف  �لربتغاليني  ط��رد  يف  فعلت  كما  �لو�جهة 

بروح  اخل��الف��ات  حل  »اإن 
�صل�ك  ه�  امن��ا  والتفاهم  ال�فاق 
اف�صل  نتائج  الى  ي���ؤدي  ح�صاري 

واأدوم« .
يف العيد الوطني الثاين والع�شرين

ال��ذي  عاملنا  ا�صبح  »لقد 
ق�صاياه  يف  متداخال  فيه  نعي�س 
واالج����تماعية  ال�ص��يا�ص����ية 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  واالقت�صادية 
اعلناها  التي  الثابتة  م�اقفنا  فان 
دائما �صتظل هي املبادىء اال�صا�س 

اخلارجية«.
 1994/11/18
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ت�ست�سعر  �ل�سلطنة  كانت  ولهذ�  �لفر�ش  طرد  مت  حني  1747م,  �لبو�سعيد 
جتدد �ملخاطر عرب حدودها �سو�ء يف �ليمن �جلنوبي, ومن �سو�حل �ملحيط 
�لهندي وهي و�إن كانت تختار هذه �جلبهات اللت�ساقها بها وتاأثريها عليها 
فلي�ش الأنها ال تقوم بدورها يف �لق�سية  �لفل�سطينية, �أو على جبهة �لبحر 
�أر�دت ت�سامنا  و�إمنا  تهديد  �إ�سر�ئيل من  تعنيه  �أو مما  �ملتو�سط  �الأبي�ش 
عربيا يف �الأطر�ف �لعربية �ملعنّية بال�سر�ع مع ��سر�ئيل حتى ولو يف �حلد 
�ال�سرت�تيجية  عمان  م�سالح  مع  يتعار�ش  ال  نهائي  موقف  و�تخاذ  �الأدنى 
و�أولياتها �لدفاعية و�المنية ويحاول بقدر �الإمكان �أن يقرتب من �الإجماع 
العربي واإن كان ال ميثل �شرطا من ال�شروط التي يلتزم بها ال�شلوك ال�شيا�شي 

�لعماين )3(.

ومع �أن قلب �ل�سلطان ينب�ش بالعروبة ويحر�ش على م�ساحلها منذ 
�ليوم �الأول لقدومه �إلى �ل�سلطة �إال �أن �ملو�قف �لر�سمية �لعربية يف �لعديد 
من جو�نبها خذلته حتى �ملوؤ�س�سة �لعربية  �لتي كانت ت�سكل �إطار� للعمل 
�ملوقف  �سدت  �لعربية,  �جلامعة  وهي  �الأدن��ى  حده  يف  �مل�سرتك  �لعربي 
�لعماين وقابلته بربود رغم �أن عمان قدمت طلب ع�سويتها ويف خططها 
دعم �ملو�قف �لعربية و�إ�سنادها و�أن تكون ع�سو� فاعال يف هذه �ملجموعة 
�لعربية �ملن�سمة للجامعة �لعربية, لقد كان النق�سام �ملوقف �لعربي حول 
ذلك بني ر�ف�ش الن�سمام �ل�سلطنة �أو بارد يف ��ستقبال �لطلب؛ ما �نعك�ش 
�ل�سلطان  ل�سان  على  عنه  �لتعبري  جرى  �لذي  �لعماين  �ملوقف  على  �سلبا 
قابو�ش » وقد �أ�سفنا ملوقف �ل�سقيقات �لعربيات منا باتخاذها موقفا معينًا 
من  مينعنا  مل  ذلك  ولكن  �لعربية  �جلامعة  �إلى  باالن�سمام  رغبتنا  حيال 

تذليل ما يعرت�سنا من عقبات« )4(.

�جلامعة  يف  �ملوقف  هذ�  ب��الده  و�سيا�سة  قابو�ش  �ل�سلطان  ُيثن  ومل 
�لعربية بل ��ستمر يعمل حتى مت قبول ع�سوية عمان يف �جلامعة يف �أو�خر 
نفو�ش  يف  �أمل��ا  �سببت  �لتي  �ملو�قف  من  �سل�سلة  بعد   )5( 1971م,  �لعام 
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يف  �ل�سلطنة  خ�سوم  ��سناد  عربية  �أط��ر�ف  حماولة  يف  �سو�ء  �لعمانيني 
�لتنازل على �ل�سلطة وحتى �لذهاب بالق�سية �لعمانية �إلى �الأمم �ملتحدة 

�لعام 1963م )6(. 

ومع �أن عمان �أخذت ع�سويتها يف �جلامعة �لعربية وقامت بالتز�ماتها 
�مل�ساعدة  �لف�سل يف  �إلى درجة  ت�سع مبا يكفي  �أن �جلامعة مل  �إال  جتاهها 
على حل م�سكلة �ل�سلطنة يف �لتمرد �لذي وقع يف �إقليم  »ظفار« رغم تطلع 
�ل�سلطان قابو�ش منذ �للحظة �الأولى لت�سلمه �ل�سلطة �إلى م�ساعدة عربية 
يف هذ� �ملجال و�إلى موقف عربي �أكرث و�سوحا ظل ياأمله ويتطّلع �إليه حتى 
ال تكون �ل�سلطنة بحاجة �إلى م�ساعد�ت �أجنبية ولكن مل تعدم عمان بع�ش 
�لتاأييد �لعربي �لذي جاءها من بع�ش �لبلد�ن �لعربية وخا�سة �الأردن �لتي 

وقفت �إلى جانب �سلطنة عمان ودعمتها )7(. 

�ل�سلطان يقدر �حلالة �لعربية ويجد لها �لعذر يف  ومع كل ذلك ظل 
كثري من �الأحيان على �سلبية �ملو�قف �لتي كانت تنتهجها �أنظمة عربية يف 
�جلامعة » كنت �أقدر يف �لوقت نف�سه �لظروف �لدقيقة �لتي جتتازها �أمتنا 

�لعربية« )8(.

و�لعالقة �لعربية �لعمانية ال حتت�سب من خالل عالقة �سلطنة عمان 
مع �جلامعة �لعربية ويف فرتة حمددة هي فرتة �سر�ع �لعمانيني مع �لعدو�ن 
على �أر�سهم و�إ�سناد �لتمرد �لذي وقع يف »ظفار« الأن تلك �لفرتة �ل�سعبة 
حتفل ب�سجل من �سعف �ملوقف �لعربي �ملعرب عنه مبو�قف �جلامعة �لعربية 
وهناك �سجل طويل من �ل�سكاوى �لتي تقدمت بها �سلطنة عمان للجامعة 

�لعربية وحتى لالأمم �ملتحدة.

 ففي �ل�سجل �لعماين حادث �العتد�ء على » قلعة حربوت« من خالل 
مايو  �أيار  �سهر  يف  وذلك  �ل�سعبية  �لدميقر�طية  �ليمن  جمهورية  �أر��سي 
�لعام 1972م, ويف نف�ش �ل�سهر -�أي�سا- �أبلغت �الأمم �ملتحدة. ومل حترك 
عمان  ل�سلطنة  �ملعادية  �الأط��ر�ف  كانت  حني  يف  �ساكنا  �لعربية  �جلامعة 

خالل  للعامل  مراقبتنا  »ان 
قد  املا�صية  القليلة  ال�صن�ات 
اعطتنا اأ�صباباً للتفاوؤل اإذ اإناّ الدول 
ا�صبحت مقتنعة اكرث من اي وقت 
بينها  امل�صلح  ال�رشاع  بان  م�صى 
ومهددا  معيقا  ب��ل  جمديا  يعد  مل 

لل�صالم«.
يف العيد الوطني الرابع والع�شرين
1994/11/18
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وتتلقى  و�سوريا  �لعر�ق  يف  ي�سارية  �أح��ز�ب  ومن  �ليمن  جنوب  من  تدعم 
�سوى  �ن��ذ�ك  �ل�سلطنة  جانب  �إلى  يقف  ومل  ومعونات,  و�أ�سلحة  تدريبات 
�لعربي كانت عمان   �لر�سمي  و�الأردن, ومع كل �خلذالن  و�إير�ن  بريطانيا 
لتتعاطى  وتوجهت  �لتمرد,  و�أخمدت  �لعدو�ن  و�سدت  قدميها  على  وقفت 
مع �أي �أفكار �إيجابية عربية �سو�ء من �جلامعة �لعربية �أو من �أي �أطر�ف 
اأخرى وقابل ال�شلطان عر�ص اجلامعة العربية الداعي الإعادة ن�شاط جلنة 
�لو�ساطة �لعربية بني م�سقط وعدن » �أن عمان قبلت هذ� �القرت�ح ��ستمر�ر� 

حل�سن �لنو�يا وحر�سا على وحدة �ل�سف �لعربي )9(.

ويف �ت�ساق عرب عن قبول �ل�سلطان قابو�ش الأي و�ساطة عربية كانت 
�لتمرد  وتخمد  �مل�ستعلة  �لُبوؤر  و�إطفاء  �لتحرير  �ل�سلطان مت�سي يف  قو�ت 
لها ذلك يف  وقو�عدهم حتى مت  وت�سفي مو�قعهم  �ملتدخلني  د�بر  وتقطع 

1975/12/11م, يوم �إعالن �لن�سر الأول مرة. 

لقد �ختزنت عمان جتربة قوية يف �لتعامل مع �جلامعة يف تلك �لفرتة 
ظلت  �ملرنة  �لعمانية  �ل�سيا�سة  �أن  �إال  �لعربية,  �ملو�قف  من  كثري�  وفرزت 
تنفتح على �ملو�قف كافة وال تقابل �سوء �لفهم �أو �لقطعية �و �ملعاد�ة �أو �لكيد 
مبثله, بل ظلت ت�سع عينيها على �مل�ستقبل على �الأمن و�ال�ستقر�ر وتوطيد 
�لعالقات و�لنهو�ش بها و�لت�سالح مع خمتلف �الأطر�ف وقد بادلت �ملوقف 

�مل�سري مبوقف �إيجابي عربت عنه الحقا يف عالقة �ل�سلطنة مب�سر 

�ل�سبعينيات  يف  �ملوجهة  �إذ�عتها  خ�س�ست  �لتي  ليبيا  بادلت  كما 
�ل�سلبي  للتمرد هذ� �ملوقف  لل�سلطنة وموؤيد�  �إعالما معاديا  1975/74م, 
مبوقف مت�سامح )10( وكذلك فعلت مع �لعر�ق  ومع �سوريا  وحتى مع �ليمن. 

وقد عربت عن نو�يا �إيجابية جتاه �لعديد من �لدول �لعربية وخا�سة 
على  بت�سويات  �ل��دول  ه��ذه  مع  �ل�سلطنة  �نخرطت  حني  �جل��و�ر  دول  مع 
�حلدود حتى تقتلع �ل�سلطنة �أي مربر�ت الحقة للتوتر وحتى ت�سل �إلى حالة 
من �ال�ستقر�ر وت�سفية �خلالفات �لقدمية و�مل�ستجدة �إذ �إّن عمان �أخذت 

املنافع  وتبادل  التعاون  »ان 
وامل�صالح بني الدول يف ظل ال�ئام 
وال�صالم اأمر يف غاية االأهمية يجب 

اأن ن�صعى اإليه« .
2008/11/11



أمة وقائد

153

مببد�أ ت�سفري خالفاتها وبدء �لعد �لت�ساعدي يف بناء وحت�سني �لعالقات 
مع �الطر�ف �لعربية كلها �سو�ء �لتي بادلتها �جلفاء و�لعد�ء �و تلك �لتي 

ظلت �سامتة �و حتى من وقفت معها كاالردن )11(.

كان �النفتاح على �ملحيط و�جلو�ر و�الإقليم و�لعامل جزءً� �أ�سياًل من 
�ل�سيا�سة �لعمانية. فقد جرى فتح �سجل �لعالقات �لثنائية مبكرً� وجنحت 
عمان  دفع  يف  كو�ساطة  �الإمار�تية   – �لكويتية  �جلهود  �ملثال  �سبيل  على 
�لعالقات وحل م�سكلة  لتطبيع  �لتفاو�ش على �سيغة  �إلى  و�ليمن �جلنوبي 

�حلدود باملفاو�سات يف ت�سرين �الأول 1982م.

�لعام  يف  �ل�سفر�ء  تبادل  ذل��ك  بعد  لتثمر  �ملحادثات  تطورت  وق��د 
�لعربي  بعدها  يف  �لعمانية  �ل�سيا�سة  وتقييم  در��سة  جرى  وقد  1985م, 
لتظهر معتمدة على معطيات �سلبة وفل�سفة و��سحة �أخذت بعني �العتبار 
جملة من �لعو�مل كاحلقائق �جلغر�فية �ال�سرت�تيجية و�حلقائق �لتاريخية 

و�حلقائق �ل�سيا�سية و�حلقائق �القت�سادية و�الجتماعية )12(.

�لرئي�سة  �لعربية  �لو�جهة  فعمان تعرف مكانتها �جلغر�فية ب�سفتها 
على بحر �لعرب, و�ملحيط �لهندي وهي ت�سرف على م�سيق هرمز وحتر�ش 
�لعاملية  �لنفط  جتارة  حيث  وعربه  فيه  �خلليجية  �لعربية  �مل�سالح  على 
�لعربية  �مل�سالح  متثله  وما  �لبحرية  �لو�جهة  عن  م�سوؤولة  تعّد  وبالتايل 
تاريخ  عرب  عربية  م�ساعد�ت  دون  �الأولى  �مل�سوؤولية  وحدها  وتتحمل  فيها 
�الجنليزي  �أو  �لربتغايل  �سو�ء  قوة غزو  �أي  مع  �لطويل  و�سر�عها  عمان, 
�أو �لفرن�سي �أو حتى غزو �لفر�ش من قبل, وحتى �لتحديات �ملعا�سرة �لتي 
على  �لدولية  �مل�سالح  �سر�ع  �سمن  �مل�ستمرة  �لتهديد�ت  يف  تتمثل  ظلت 
م�سيق هرمز, وكان لهذه �لتحديات �مل�ستمرة و�ملتجددة وحماوالت �ل�سيد 
�لغربية  �ل��دول  جانب  من  �إي��ر�ن  �إ�سهام  ��ستمر�ر  وخا�سة  فيها  و�لتعبئة 
وبع�ش �لدول �لعربية باأنها �ملهدد �لرئي�ش الأمن  �مل�سيق وجتارته �لدولية 
وهو ما حاولت عمان مر�ر� وتكر�ر� �لتخفيف منه وعدم �ل�سماح بالتعبئة 

دولة  بناء  يف  الرغبة  »ان 
اال�صيل  البلد  هذا  جتعل  مل  ع�رشية 
يتنكر لراثه العريق واجماده التليدة 

بل كان ميزج احلداثة باالأ�صالة« .
العيد الوطني الثالث والع�شرين

كل  جت��اوز  اجلامعة  »على   
ال�صعاب غري املربرة يف �صبيل حتقيق 
هذه االآمال العرا�س املن�ص�دة ونبذ 
واالق���ال  االف��ع��ال  من  ماالينفع 
تبنى  التي  االأ�ص�س  اإلى  وااللتفات 
بني  وال��ع��الق��ات  امل�صالح  عليها 

الدول وال�صع�ب« .
مبنا�شبة انعقاد موؤمتر الروؤية 
امل�شتقبلية لالقت�شاد العماين 2020
 1995/6/2
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فيه وقد عك�ست ذلك عرب ت�سريحات �ل�سلطان قابو�ش, و�أي�سا ت�سريحات 
رئي�ش �جلمهورية �الإير�نية روحاين يف زيارته �الخرية �إلى م�سقط )13(.

�إير�ن �سريكا  و�لتي عربت عن رغبته يف ��ستقر�ر �ملنطقة و�أن تكون 
كما عربت عن عدم �سعي �إير�ن المتالك قنبلة نووية, وجملة ر�سائل عديدة 

�أطلقتها �لزيارة )14(.

�الإ�سالم  كله منذ فجر  تاريخها  �لعربية عرب  �أمتها  فعمان مل تخذل 
حني نه�ست بو�جباتها يف �لدفاع عن عمق �الأمة يف �ملحيط �لهندي وبحر 
�ل�سيوعي عن  �ملد  دفع  وحتى يف  �لو��سعة على �خلليج,  و�الإطاللة  �لعرب 
جنوب �جلزيرة وحماية �ل�سحر�ء يف �حلدود مع �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

كان �ل�سجل �لعماين يف �حلقب �لتاريخية �لقدمية نا�سعا, فقد �سدت 
�لتي  تلك  وخا�سة  منها  كثري  مناأى عن  وظلت يف  �العتد�ء�ت  من  �لكثري 

�سربت �ل�سرق كالتتار و�ملماليك و�لعثمانيني.

فالعمانيون كانو� وماز�لو� يعّدون �أنف�سهم ورثة ح�سارة عربية �إ�سالمية 
�متد فيها �الأزد كنموذج قبل �الإ�سالم وبعده وقبائل عربية �أخرى ��ستقبلت 
�الإ�سالم حني كانت عمان دولة متح�سرة يحكمها �جللندي وميتدح �لر�سول 
�إ�سالمها و�سرعة دخول �أهلها �إليه وقبولهم به و�أ�سبحت منذ ذلك �لتاريخ 
و�حدة من �لقالع �حل�سينة لالإ�سالم و�ساعدت على �نت�ساره يف كثري من 

�ملناطق خا�سة يف �سرق وو�سط �فريقيا )15(.

وتعلمها   بها  تعتز  وظلت  عروبتها  على  حافظت  �الإ�سالم  خالل  ومن 
»�إننا جزء من �الأمة �لعربية تربطنا وحدة �لهدف و�مل�سري قبل �أن يجمعنا 
ال  و�سريح  و��سح  �لعربية  �لق�سايا  من  وموقفنا  �لعربية  �جلامعة  ميثاق 

لب�ش فيه وال غمو�ش« )16(. 

لقد عملت عمان يف فرت�ت قوتها لتعرب من خالل بو�بة عربية وب�سبب 
من دينها وعروبتها وموقعها ��سطدمت مع �لقوى �لغازية �لتي جاءتها من 
�لبحر على �سكل موجات ��ستعمارية برتغالية وفرن�سية و�جنليزية وفار�سية 

ر�سالة �لر�سول )�ش( �لى �هل ُعمان
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�سيا�ساتها  فاإن  ولذ�  بهويتها  تتم�سك  �ملوجات كانت  تلك  ترد  وحني كانت 
�ليوم تقر�أ من خالل دعوتها �ملخل�سة �ملثمرة عرب جمل�ش �لتعاون �لعربي 
يف �سيغته �لر�هنة �إلى تقوية �لبعد �لدفاعي و�الأمني ليتمكن �خلليج ودوله 
-مبا يف ذلك عمان- من �ل�سمود ولذ� رف�ست �ل�سلطنة �لتدخالت �الجنبية 
و�لتبعية لها و�إقامة �لتحالفات معها وحتفظت على توجهات �ملجل�ش ودعت 
�إلى ت�سكيل قوة خليجية دفاعية �إلى �العتماد على �لنف�ش وعدم �الرتهان 

و�العتماد على �الأجنبي )17(.

�أن م�ساحلهم  �أن يدرك �لعرب وخا�سة يف �خلليج  وظلت ترغب يف 
ترتبط با�ستقاللهم ولذ� �سعت عمان �إلى �أن تلعب دورها يف هذ� �ملجال من 
خالل بو�بة عربية وهو مامل يتحقق �إال يف فرت�ت ��ستثنائية من قبل حني 

تعاونت مع �خلالفة يف بغد�د ملقاومة نفوذ �لفر�ش.

ملقاومة  �حلديثة  �مل�سرية  �لدولة  موؤ�س�ش  علي«  »حممد  مع  وتعاونت 
�حل�سار  من  �لب�سرة  الإنقاذ  �لعمانية  �لنجدة  و�أي�سا  �لربتغاليني  نفوذ 

�لفار�سي تلبية لند�ء �ل�سلطان �لعثماين )18(.

ويف �سياق �آخر نا�سرت �سلطنة عمان �لق�سايا �لعربية كافة فقد وقفت 
بعد غزوه  �لذي د�م طويال  و�تز�ن يف ح�ساره  �لعر�ق بحيادية  �إلى جانب 
للكويت ومل تقطع �لعالقات معه وقام م�سوؤولون عمانيون بزيارة بغد�د )19( 
كما بادرت �سلطنة عمان من قبل بفك �لعزلة عن م�سر بعد توقيع �تفاقيات 
»كامب ديفيد« وتفهمت �ملو�قف �مل�سرية بعد زيارة �لرئي�ش �ل�ساد�ت للقد�ش 
ور�أت �أن �لعودة �إلى م�سر و�إعادتها �إلى �ل�سف �لعربي �أولى من عزلها؛ الأن 
�لعزل ي�سعف �الحتو�ء؛ وهي �لفل�سفة �لعمانية �الأ�سيلة يف جوهر �لعالقات 

�ل�سيا�سية �لتي �نتهجتها �ل�سلطنة يف عهد �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد.

�أخذ  منذ  �لفل�سطينية  �لق�سية  جانب  �إلى  عمان  �سلطنة  وقفت  كما 
�ل�سلطان بيد �سعبه للخروج من �لعزلة » وقد �سلكنا �أ�سعب �ل�سبل لنخرج 

ب�سعبنا من عزلته وناأخذ بيده �إلى طريق �لعزة و�لكر�مة« )20(.

حممد علي با�سا
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موؤكد� �أن طريق �لعزة و�لكر�مة تدفع -�أي�سا- باجتاه تاأييد �لق�سايا 
جانبها  �إلى  عمان  وقفت  �لتي  �لفل�سطينية  �لق�سية  ر�أ�سها  وعلى  �لعادلة 
�سارك  لقد  و�مل��ز�ي��د�ت,  �ل�سعار�ت  عن  بعيد�  ومو�سوعية  وه��دوء  بتعقل 
�لوطن  يف  �أ�سقائه  مع  �لعربية  �الأم��ة  معركة  يف  ��ستطاعته  بقدر  �سعبنا 

�لعربي �لكبري �سد �لعدو �ل�سهيوين )21(.

فاالعتز�ز باالأمة و�النتماء �إليها ولق�ساياها ركن �أ�سا�ش يف �ل�سيا�سة 
�لعمانية �لقائمة و�لتي تنحى منحنًى عقالنيًا يف كل ق�سايا �ل�سر�ع و�إذ� 
ما �أخذ �لبع�ش عليها ما ي�سفه بال�سلبية �أو �حلياد �أو عدم �لتدخل فاإن هذه 
�ملاآخذ �أثبتت �سقوطها حني ظلت عمان تنطلق من روؤية و�قعية عقالنية؛ ال 
ت�ستعدي طرفا, و�إمنا ت�سهم يف �إيجاد �حللول �ل�سلمية و�ال�ستقر�ر ومن هنا 
جاء �لتاكيد جمدد� على �العتز�ز باالأمة و�إ�سناد ق�ساياها » نعتز باالنتماء 
الأمتنا ونفخر بامل�ساركة يف معاركها و�الإ�سهام يف حل ق�ساياها وم�ساكلها 

تقدير� الأهمية �إجماعها على عمل ور�أي وكلمة« )22(.

�إّنها  �إذ  به  وتعتز  �إليه  ت�سري  ما  �الأمة  �نت�سار�ت  يف  عمان  ر�أت  وقد 
ظلت يف �سيا�ساتها تتحفظ على �خلطب �الإن�سائية و�ل�سعار�ت �لف�سفا�سة 
و�لدفع باجتاه �لتوتر وتفاقم �ل�سر�عات وترى يف �قتحام �الأمة يف مزيد 
�أكرث من حماولة للبناء كما  �إمنا هو تفريط  من �لتحديات دون ��ستعد�د 
ما  1973م  �لعام  �كتوبر   6 يف  �مل�سرية  �لعبور  معركة  يف  �ل�سلطان  وجد 
�إلى مرحلة �لعمل  يعتز به و��سفا ذلك بانه �نتقال من مرحلة �ل�سعار�ت 

�الإيجابي حيث جت�سدت �لوحدة �لعربية وحتقق �لن�سر )23(.

�لفل�سطينية يف حدود  �لق�سية  دعم  من  �لعماين  �ملوقف  يتوقف  ومل 
ما كان يجري يف �جتماعات �لقمم �لعربية من وعود �إذ كانت عمان ترى 
�الأول��ى  �لعرب  بق�سية  �لبالد  �أحلقت  �لتي  و�ال�ستقطابات  �النق�سامات 
على  تقوم  خمتلفة  �سيا�سة  �نتهاج  �إلى  عمدت  ولذ�  �لفل�سطينية  �لق�سية 
عمان  فقدمت  لذلك   �الأم��ر  �حتاج  كلما  و�مل�ساحلة  و�لعمل  �مل�سارحة 

»ان التعاون ال�صامل بني دول 
الدفاعية  املنطقة يف �صتى املجاالت 
واالجتماعية  واالقت�صادية  االأمنية 
ظروف  مع  يتنا�صب  ومبا  والثقافية 
كل دولة لي�س جمرد رغبة تخفق بها 
القل�ب وامنا هي �رشورة الزمة ال 
غنى عنها اذ من دونه ال ميكن حتقيق 

االهداف املن�ص�دة« .
 1995/12/4
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بنت  �إذ  م�ستوى  من  �أك��رث  على  عديدة  م�ساعد�ت  �لفل�سطينية  لل�سلطة 
مد�ر�ش وم�ست�سفيات ومر�كز �جتماعية ودعمت �أ�سرً� حمتاجة و�ساعدت 
�لعديد من �سكان �ملخيمات �لفل�سطينية يف �الأردن وفل�سطني, كما قامت 
على  لل�سغط  �إي��ر�ن  لدى  �لفل�سطينية  �لوطنية  لل�سلطة  خدمة  بالو�ساطة 
�لفل�سطيني  �لريموك  خميم  �إل��ى  �مل�ساعد�ت  الإدخ��ال  �ل�سوري  �لنظام 

�ملحا�سر بالقرب من دم�سق )24(.

كما تعمل �ل�سلطنة على حت�سني عالقات دول �خلليج �لعربية مع �إير�ن 
�لثنائية  �لعالقات  �سعيد  وعلى  وخارجه,  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  عرب 
وهناك جهود من �لو�ساطة لتح�سني �لعالقة �ل�سعودية �الإير�نية و�أي�سا مع 
�لعالقات  م�ساٍع جنحت يف حت�سني  كانت هناك  كما  �أخرى  دول خليجية 

�مل�سرية �الإير�نية عرب �لقناة �لعمانية. )25(

�خلليجية  �لعربية  �الأطر�ف  بحث  مبادر�  قابو�ش  �ل�سلطان  كان  لقد 
مثله..  وتاأتي  خلق  عن  تنه  ال   « بنف�سه  يبد�أ  وكان  خالفاتها  ت�سفية  على 
وكان �سعاره يف ذلك » وجادلهم بالتي هي �أح�سن«, ومتثل مو�قف �لر�سول 
يف ذلك »ولو كنت فظًا غليظ �لقلب النف�سو� من حولك«, ياأخذ باحلكمة 

و�ملوعظة �حل�سنة.. « )26(.

وحني كانت �ل�سلطنة ترى ومن خالل �سر�كتها يف جمل�ش �لتعاون �لذي 
كانت من �أول دعاته وممن و�سعو� له ت�سور�ت الأهد�فه وحتى �ل�سركاء فيه 
�أن هذ� �ملجل�ش يذهب بعيد� عن �أهد�فه, ويعمل على �سيا�سة �ال�ستقطاب 
�أكرث  �أو  �ل�سيا�سات لدولة  �إمالء بع�ش  و�لتوتري بفعل حماوالت  و�النق�سام 
�لدول  وم�سالح  وتطور�تها  للمجل�ش,  �لن�ساأة  �أ�سباب  مر�عاة  دون  عليه 
�ل�سريكة فيه و�لتز�ماتها وعالقاتها �الإقليمية و�لدولية, و�أي�سا لعدم رغبة 
ال�شلطنة يف ا�شتعداء اأي طرف على املجل�ص ودوله اأو االرتباط باأي طرف 
من خارج �ملجل�ش �أو �لتبعية له.. »حني كانت عمان ترى ذلك مل ترتدد يف 

�إعالن موقفها �سر�حة » )27(.

به  ن�ؤمن  مذهب  ال�صالم  »اإن 
اأو  تفريط  دون  حتقيقه  ال��ى  ون�صعى 

افراط«.

ما مت حتقيقه من خط�ات  »ان 
للم�ص������ارين  بالن�صبة  ه��ام��ة 
اعطى  قد  واالردين  الفل�ص�����طيني 
العامل مثاال ومن�ذجا ي�صتحق الدعم«.
العيد الوطني الرابع والع�شرين

يف  احلديثة  الت�جهات  »ان 
تعاونا  تقت�صي  العاملية  ال�صيا�صة 
مدى  واأو���ص��ع  قبل  ذي  من  اك��رب 
املتكاملة  الدولية  املجم�عات  بني 
االقت�صادية  وظروفها  �صيا�صتها  يف 

واالجتماعية والثقافية ».
العيد الوطني 26
1996/11/18
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�الأر�ش  على  �لد�ئر  �ل�سر�ع  من  موقفها  تخف  مل  �ل�سلطنة  �أن  كما 
�ل�سورية؛ حني عملت بهدوء على �إعادة تعريفه وربطه مبرجعياته و�الإ�سارة 
�ال�ستقطاب  �سيا�سات  نتاج  �لثمن  يدفع  من  هو  �ل�سوري  �ل�سعب  �أن  �إلى 
يقرر  �ل�سوري  �ل�سعب  ترك  وعدم  �ل�سوري  �ل�ساأن  يف  �خلارجي  و�لتدخل 

م�سريه بنف�سه )28(.
ميدهم  من  �إل��ى  بحاجة  لي�سو�  �لعمانية  �ل�سيا�سة  يف  فال�سوريون 
بار�سال  وال  �ل�سوري  باالنق�سام  اليكون  �لبني  و�إ�سالح  ليقاتلو�,  بال�سالح 
يتدخل  من  ذلك  بعد  ينتقدو�  �أن  لهم  يحق  ال  يتدخلون  و�لذين  �ملقاتلني 
مثلهم �أو حتى يف �ساأنهم وقد تفهمت �ل�سلطنة تعقيد�ت �الأزمة �ل�سورية, 

ورف�ست حتميل �إير�ن �مل�سوؤولية �أو �تهامها باإر�سال �لقو�ت )29(.
كما �سجبت عمان �ل�سر�عات يف �لعامل �لعربي بعد مرحلة �لربيع �لعربي 
على �أ�س�ش طائفية, و�نتهت مبحاولة زج ��سمها يف ذلك رغم �ال�ستفز�ز�ت 

�ملفتعلة �سد �الأقليات �ملذهبية يف بع�ش دول �ملغرب �لعربي )30(.
كما اأن عمان مل تتورط يف ال�شراع الدائر يف دولة اجلوار اليمن بني 

�لدولة و�حلوثيني.
وهي تدرك �أن هذ� �ل�سر�ع توجهه �أطر�ف عديدة وت�ستفيد منه على 
ح�ساب �ل�سعب �ليمني؛ �إذ �إّن �لتجربة �لعمانية �مل�ستخل�سة ماز�لت ماثلة 
يف عدم �لتدخل يف �ساأن �لغري منذ بد�يات �لنه�سة �لعمانية و�سر�ع �جلو�ر 
مع �ليمن ويف تلك �ملرحلة قال �ل�سلطان: » �إن موقفنا من �أي دولة يتحدد 
على �سوء موقفها من ق�سايانا �لوطنية و�حرت�م �سيادتنا �إذ ال ن�سمح بان 

يتدخل �أحد يف �سوؤوننا ونرف�ش �أي حماولة للتاأثري على �سيا�ستنا« )31(. 
�أن يحل حمل  فالتعاون و�ل�سد�قة يف �لعالقات �لعربية هو ما يجب 
ولذ�  بطن,  وما  منها  ظهر  ما  و�ل�سر�عات  و�لت�ساحن  �لبغ�ساء  عالقات 
فانه يوجه يف �لعالقات �لعربية وحتديد� �خلليجية ومنذ فرتة مبكرة �إلى 
�لقول » �إن �لتعاون و�ل�سد�قة �ملنزهة عن �الأنانية هي �لتي عززت عالقاتنا 

مع دول �خلليج �ل�سقيقة وقّوت ق�سية �ل�سالم يف �ملنطقة«)32(.
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�لعمانية  �ل�سيا�سة  �سعار  ف��اإن  �خلليج  دول  مع  �لعالقات  �سياق  ويف 
�الإ�سالمية  �لطريقة  لكن على  �أو مظلوما  �أخاك ظاملا  �ن�سر   « ظل عادال 
تاأخذ من  �لتي  �ملتع�سبة  �لقبلية  �أو  �لطريقة �جلاهلية  ولي�ش على  �حلقة 
مقولة »وما �أنا �إال من غزية �إن غزت غزيت و�إن تر�سد غزية �أر�سد.. �سعارً� 
لها« فن�سرة �الأخ ظاملا �أن متنعه من ُظلمه وتردعه عنه ون�سرته مظلوما 
�أن تقف �إلى جانبه و�أن تطلب �حلق له وقد فعلت عمان ذلك حني ن�سبت 

�حلرب بني �لعر�ق و�إير�ن فكان موقفها متزنا)33(.

فقد ظلت حتتفظ بعالقات مع �لطرفني وهذه �لعالقات مكنتها من 
�أن تلعب دور� ر�أى فيه �لطرفان تفهما و�إيجابية حني بذلت �ل�سلطنة جهود� 
وكان  �أعو�م  ثمانية  ��ستمرت  �ن  بعد  �لعام 1988م,  لوقف �حلرب  كبرية 
�لطرفان �الإير�ين �لعر�قي ي�ستمعان للر�أي �لعماين ويح�سر�ن �ملحاوالت 
�لتمهيدية �إلى �أن جنحت �جلهود يف وقف �حلرب )34(, وعلى نف�ش �لنهج 
كان �ملوقف �لعماين من �العتد�ء �لعر�قي على �لكويت حني �أخذت �لعزة 
بع�ش �الأطر�ف �لعربية باالإثم فلم ينت�سرو� للكويت كما يجب ومل يردعو� 
�لعر�ق بل ك�سبو� عد�وته ودفعت �الأمة كلها ثمن �الن�سطار وغياب �حلكمة 
لديها  كان  �سلطنة عمان  �أن  ورغم  �لعملية,  �لهادئة  و�ملو�سوعية و�حللول 
�خلليجي  �لتعاون  ملجل�ش  �لد�خلي  �لنظام  ح�سب  �لكويت  �إز�ء  �لتز�مات 
فقد  �إيجابيا  نهجا  تنهج  �أن  ��ستطاعت  �أنها  �إال  فيه  �لقائمة  و�التفاقيات 
�ساندت �لكويت ولكنها مل تدخل �حلرب مبفردها �سد �لعر�ق بل مل تقطع 
�لعالقة بها و�إن جمدتها لفرتة ثم ��ستاأنفتها ل�سمان بقاء �لعر�ق يف �ل�سف 

�لعربي و�ال�ستفادة من �سيا�سة �الحتو�ء يف تغيري مو�قفه )35(. 

لقد ظل هذ� �لنهج �سعار �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية �لتي جتلت يف 
جهود �لو�ساطة و�مل�ساحلات ووقفت �سد �حلروب و�ل�سر�عات وكان لذلك 
م�ساهمات كبرية �بتد�ء من �لتو�سط لوقف �حلرب ) �حلرب �لعر�قية – 
�الير�نية( ومرور� بحرب �خلليج �لثانية وم�ساعدة �لطرفني و�لوقوف يف 
و�أي�سا  عليه,  �سرب  �لذي  �حل�سار  يف  �لعر�ق  على  �لغربي  �لتغول  وجه 
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)36(  من  �أو خمطوفني   �أ�سرى  �أو  معتقلني  �سر�ح  الإطالق  �لو�ساطات  يف 
تلغي  ال  و�حل��روب  �خلالفات  �أن  وهو  �لعمانية  �ل�سيا�سة  به  �آمنت  منطلق 
ثو�بت �جلغر�فيا ومتغري�ت �لتاريخ؛ وهذ� ما طبقته عمان على �سيا�ستها 
�أطر�ف عربية باعتبار م�سر باقية حتى و�إن  مع م�سر حني قوطعت من 

تغري �لنظام �ل�سيا�سي فيها )37(.

�ل�سلطان  بد�أ  وحيث  �الأول��ى  نه�ستها  حلظة  من  عمان  �سارعت  لقد 
من  �سعبه  �إخ��ر�ج  �إلى  �لعمانية  �لو�قع  �أر���ش  على  �أفكاره  ترجمة  قابو�ش 
للنه�شة  العليا  واملثل  االأه���داف  حتقيق  يف  لالنخراط  وقيادته  العزلة، 
�لعمانية ومربر�ت �لتغيري�ت �مل�ساحبة لها, فبداًل من �لعزلة فتحت �أبو�ب 
�النفتاح وجرى �ختيار �لتفاعل و�لتقارب  وهي �لروؤية �لتي دفعت �ل�سلطان 
لياأخذ طريق �النفتاح ؛ » وقد �سلكنا خمتارين �أ�سعب �ل�سبل لنخرج ب�سعبنا 
من عزلته وناأخذ بيده �إلى طريق �لعزة و�لكر�مة )38( وهذه �مل�ساألة كانت 
�جلغر�فية  تكويناته  يف  �لعماين  �ل��دور  مو�سعة  الإع��ادة  وملحة  �سرورية 
و�لتاريخية و�ل�سيا�سية و�لثقافية مع جتدد وتغري �لظروف �مل�ساحبة, و�لتي 
�سكلت �لد�فع �ملبا�سر وغري �ملبا�سر ل�سناعة ديناميكية �ل�سيا�سة �لعمانية 
وبلورت فل�سفتها فاملعطيات كخروج بريطانيا من �ل�سوي�ش و�إحد�ث فر�غ 
ون�سوء دور عربي وبروز حتديات �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية جديدة 
يف �ملنطقة و�لدور �لكبري �لذي يلعبه �لنفط يف �القت�ساديات �لعربية عامة 
وكذلك  �الندماج  ومتطلبات  �جلغر�فيا  تفر�سه  وما  حتديد�  و�خلليجية 
متطلبات �لتنمية كل ذلك �أ�س�ش لتوجهات جديدة �لتقطها �ل�سلطان قابو�ش 
ليجنبها  �أ�سا�سها  على  �لعمانية �حلديثة  �لدولة  بناء  فكرة  �سياغة  و�أعاد 
�لتحديات ويعقد لها �لعالقات �جلديدة �ملتو�زنة و�لندية ويف نف�ش �لوقت 
�لت�سامح  من  مبزيد  ت�سع  �لتاريخ  �إلى  �مل�ستندة  �لعمانية  �لفل�سفة  ليجعل 
و�مل�ساحلات �لتي مل�سها �لعرب وماز�لو� يرون حيويتها وتاثريها حتى �الآن.

»من دون �سجة وال �إزعاج نحن نريد �أن نعرف �أنف�سنا ويعرفنا �لعامل, 
كما نحن متامًا« )39(.. 

»ان م�اقفنا نابعة من قناعاتنا 
ت�جهاتنا  �صدق  ع��ن  تعرب  وه��ي 
وو�ص�ح روؤانا وواقعية تعاملنا مع 
الدولية  وامل�صاكل  الق�صايا  خمتلف 

االقليمية« .
العيد الوطني 27
 1997/11/18
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لقد �أدركت �ل�سيا�سة �لعمانية وهي تتحرك يف �الإطار �لعربي �أن �الأولوية 
لدول �جلو�ر و�أن �سيغة �الحتاد يف جمل�ش �لتعاون �خلليجي حتقق ذلك و�أن 
هذه �ل�سيغة فيما يتعلق بتنقل �ملو�طنني وحتركاتهم يجب �أن تكون مرنة .

�الإم��ار�ت  مع  وخا�سة  �حل��دود  �تفاقيات  يف  عمان  عك�سته  ما  وه��ذ� 
تر�سيم  قبل  من  �ل�سلطنة  جغر�فية  تد�خل  �أدركت  الأنها  �ملتحدة؛  �لعربية 
�حلدود ومن بعدها ولذ� �عتمدت » مبد�أ حرية �لعبور و�لتنقل للمو�طنني على 
جانبي �حلدود �إميانا باأن �لعالقات مع �الإمار�ت على وجه �خل�سو�ش هي 
�أكرب بكثري من �أن يتم حتديدها يف �إطار عالقات دبلوما�سية و�سفارة)40(.

وهذ� �حلق ر�آه �ل�سلطان بد�ية ملو�طنيه �لذين حرمو� قبل عهده من 
�ل�سفر خارج �ل�سلطنة وحتى من �لتنقل د�خلها وقد حر�ش �أن يكون ذلك 
عرب  حديثه  ويف  1970/8/9م,  ففي  م�سوؤولياته  توليه  من  مبكر  وقت  يف 
�إذ�عة �ل�سلطنة » �إنني �أرغب �أن يكون مو�طنو هذ� �لبلد و�أفر�د عائالتهم 

�حر�رً� يف �لتنقل د�خل �لبالد و�ل�سفر �إلى �خلارج دون قيود« )41(.

�جلو�ر   مع  �لثقة  �إح��د�ث  يف  �ل�سلطان  بناها  �لتي  �لرت�كمات  ولعل 
و�لتي ��ستغرق بناوؤها ع�سر �سنو�ت منذ �ليوم �الأول للنه�سة و�إلى �سهر مايو 
�لرت�كمات  هذه  �خلليجي  �لتعاون  �سيغة جمل�ش  �أقرت  �إذ  يونيو 1981م, 
لتجنيب  تلعبه  وماز�لت  عمان,  لعبته  �ل��ذي  �ل��دور  ويف  �الحت��اد  والدة  يف 
�الحتاد �سيا�سة �النحياز �أو حرق �ملر�حل �أو �لقفز عن �حلقائق �ملو�سوعية 
�أبعاد  �لعمانية  �ل�سيا�سة  �أدركت  �لز�وية  هذه  ومن  و�جلغر�فية  �لتاريخية 
على   د�ئمة  �أولويات  جعلها  و�سرورة  �خلليج  منطقة  يف  و�لتعاون  �الأم��ن 
�أجند�ت جمل�ش �لتعاون يف كل دور�ته وحتى ت�سل عمان. �إلى ذلك ر�حت 
وقد  و�لتعاون,  �الأمن  الأهمية  �إدر�كها  على  �الأدل��ة  وتقدم  وت�سرح  تتحدث 
كان  �لعماين  و�لت�سخي�ش  و��سحة  �لعمانية  �لدعوة  فكانت  ذلك  خل�ست 
دقيقا حينما ��سار �إلى عدم كفاية مقومات �لقوة �لذ�تية الحتياجات �لدفاع 

العماين  امل��ج��ت��م��ع  »ع��ل��ى 
مدى  ادراك  وم�اطنني  حك�مة 
�رشورة اال�صتعداد ملجابهة حتديات 
تط�ير  خ��الل  من  وذل��ك  الع�ملة 

القدرات ال�طنية« .
العيد الوطني التا�شع والع�شرين
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عن �لنف�ش, و�أن حتقيق �الأمن يف �خلليج يرتبط بزيادة �لقدرة �القت�سادية 
�أ�سباب  �إبعاد  �سي�ساعد يف  للتعاون �جلماعي  �إطار  و�أن خلق  و�الجتماعية 

جر �ملنطقة �إلى �أُتون �ل�سر�عات �لدولية )42(.

�ملتتالية  �ل�سلطان  �إ�سار�ت عديدة من خطب  �ل�سياق جاءت  ويف هذ� 
و�أحاديثه ومقابالته وهنا » لقد �أكدت لل�سيخ ز�يد �أن دول �خلليج تتعر�ش 
لالأخطار �خلارجية متاما مثل �سلطنة عمان  ويف موقع �آخر �أكد  �أن » �الحتاد 
قوة وهو �إذ� ما �أمكن حتقيقه فانه �سيكون �لدرع �لو�قية للمنطقة )43( ويف 
�لت�سامن  �ملزيد من  �إلى  �سن�سعى   « �لعربي  �لبعد  ليوؤكد   عاد  تاأكيد ذلك 
و�الحتاد بيننا وبني �إخو�ننا �لعرب؛ الأننا نعّد �أنف�سنا وحدة كاملة و�مل�ستقبل 

كفيل بو�سع �للم�سات �الأخرية الأي نوع من �لوحدة �أو �الحتاد )44(.

�لنظر  وجهات  لتقريب  كبري�  جهد�  �لعمانية  �ل�سيا�سة  بذلت  لقد 
�ل�سعوبات  من  �لكثري  و�جهت  وقد  �خلليج,  �أمن  ق�سية  حول  �خلليجية 
�ملوؤ�س�سي  �ل��دور  وغياب  �ال�ستقاللية  و�لنز�عات  �لقبلية  للرت�كيب  نظر� 
�أولويات  �إلى  يف هذه �لدول بد�ية و�ن�سر�ف دول �خلليج منذ ��ستقاللها 
�أخرى خا�سة بكل دولة وهذ� ما رتب دور� مميز� على �ل�سلطنة الإقناع هذه 
�الأطر�ف باأولوية �لعمل �جلماعي من �أجل �أمن �خلليج؛�لذي  كان ي�سغل 
بال �ل�سلطنة منذ مدة طويلة ويف �أي فر�سة ت�سنح كنا نتحدث الإخو�ننا عن 
ذلك )45( ففي �ل�سنو�ت �الأولى ومع بد�ية بناء �ملجل�ش » كان هناك �لكثري 
�الأخرية طر�أ  �الآونة  �مل�سكلة ويف  �لرتكيز على هذه  وقليل من  �لكالم  من 

تطور حقيقي على فهم و�بعاد مو�سوع �خلليج« )46(.

مذهلة  تطور�ت  كانت  لقد  ت��ط��ور�ت؟..  من  ذلك  بعد  ح�سل  فماذ� 
ك�سفت �حلاجة �إلى روؤية عمان و�سرور�ت �الخذ بها بعيدً� عن �لرتدد �لذي 

بقي �سائدً�.

مع   - دائما   - نعمل  »اننا 
اال�رشة الدولية على تر�صيخ دعائم 
يف  وال�صلم  واال�صتقرار  االأم��ن 

العامل«.
افتتاح جامع ال�شلطان 
قابو�س االكرب
 2001/5/4 
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وبعد مرحلة �لربيع �لعربي جاء �لتو�فق �خلليجي حول �الأمن �خلليجي 
�لعماين  �ل�سوؤ�ل  وجاء  �لعمانية   �ملالحظات  يف  ب�سبب  و�أهد�فه  وو�سائله 
�لو��سح و�لنافر بر�سم �لبحث عن �الإجابة » كيف ميكن و�سع ��سرت�تيجية 
�ل�سلطان �الإجابة يف مقابلته »ل�سحيفة  لتج�سيد �الأمن �ملقرتح« ؟  وقدم 
من  كليا  �أنف�سنا  على  و�عتمادنا  �أنف�سنا,  تقوية  هو   « �لكويتية«  �ل�سيا�سة 
�القت�سادي  �لتكامل  وخلق  �ملنطقة  و��ستقر�ر  و�سون  �أمننا  حماية  جهة 
و�ل�سناعي و�لع�سكري وكذلك �إيجاد قاعدة �سلبة للتفاهم �ل�سيا�سي« )47(.

ومع �أن �ل�سلطان حدد ما يريده من �لغرب يف مهمة بناء �أمن �خلليج 
» ال نريد من �أ�سدقائنا يف �لغرب �أكرث من م�ساندتهم �ل�سيا�سية و�إعطائنا 
�إذن  �لعماين  فالت�سّور   .)48( تردد«  دون  ومعد�ت  خرب�ت  من  يلزمنا  ما 
ب�ساأن �خلليج و��سح » وقلناه الإخو�ننا من زمن وعندما �جتمعنا بهم يف« 

�أبو ظبي �لعام 1973م«.

جمل�ش  دول  جانب  من  �خلليج  �أمن  فهم   من  �لعمانية  �ملعاناة  �إذن 
�لتعاون الحقا و�لتطور�ت �لتي حدثت عرب �أكرث من ثالثني �سنة توؤكد ما 
كان �ل�سلطان تنباأ به من خالف وق�سور وحماوالت ��ستقطاب فقد جاءت 
مناورة  �أي  جتر  فلم  �لتوحد,  ينق�سنا  �الأ�سف  مع  ولكن   « مبكرة  نبوءته 

ع�سكرية بني دول �ملنطقة حتى هذ� �لوقت )1980م ( )49(.

�ل�سلطان   مالحظات  وك��ان��ت  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  �لفهم  ���س��وء  ك��ان  �إذن 
على  و�عتماده  وه�سا�سته  �سعفه  عن  �ملجل�ش  ك�سف  حني  الحقا  ��ستحقت 

�لقوى �خلارجية.

�لتي  وهند�ستها  �لعمانية  �لدبلوما�سية  �أ�سلوب  �أن  و��سحًا  كان  لقد 
باالأ�ساليب  �خذت  نهجها  على  وحافظت  بد�ية  قابو�ش  �ل�سلطان  و�سعها 
يف  وحتركت  ثنائية  �ت�ساالت  فاقامت  �أهد�فها  �إلى  �لو�سول  يف  �ملتعددة 
�طار جماعي د�خل �ملنطقة وحافظت على عالقات متو�زنة مع كافة دول 
�ملنطقة وطورت عالقاتها مع �لدول ذ�ت �مل�سلحة يف �ال�ستقر�ر, وهذ� ما 

والفكر  امل�صرك  الفهم  »اإن 
االأ�صا�س  الركيزتان  هما  امل�صتنري 
للنه��س بعمان وخدمة اأهلها على 

اأ�ص�س �صليمة«. 
يف االنعقاد ال�شنوي ملجل�س 
ُعمان 2001
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�أكدته �لوقائع فال�سلطان قابو�ش يف بد�ية حكمه وعلى �ل�سعيد �لثنائي ز�ر 
يف �لفرتة من 1973م, حتى 1980م, �ل�سعودية و�الإمار�ت وقطر و�لبحرين. 
وملا كانت �ال�ستجابة �خلليجية للت�سور�ت �لعمانية يف �أمن �خلليج بطيئة 

ومرتددة و�أحيانا مت�سادمة.

من  جملة  فاقرتحت  بالذر�ئع  التكتفي  حتى  �لبد�ئل  عمان  طرحت 
�مل�ساريع �مل�ساندة و�لد�عمة ملفهوم �أمن �خلليج » م�سروع لتاأمني �ملالحة يف 
م�سيق هرمز �لعام 1979م, » �نني طلبت من �لدول �ساحبة �مل�سلحة يف 
�ألغام وطائر�ت  تاأمني �ملالحة باخلليج متويل �حتياجات �سر�ء كا�سحات 
هيلوكبرت مزودة باالت م�سح و�إعطاء ت�سهيالت للبحرية �لعمانية كتمكينها 
من �لقيام بدور فعال ولكن �لدول �الأخرى ترددت يف قبول �مل�سروع« )50(  

�أ�سبح الحقا موقفا �سنع حالة �فرت�ق يف وجهات نظر  وهذ� �لرتدد 
�ل�سلطنة مع حلفائها يف �ملجل�ش.

م�ستمر�  �خلليجي ظل  �لعماين  �لتعاون  فان  �الأخرى  �أما يف �حلقول 
وطرح �لعديد من ثماره حتى يف �لوقت �ملبكر للتعاون د�خل جمل�ش �لتعاون 
جانب  �إلى  �خلليج  طري�ن  �سركة  �إن�ساء  يف  عمان  �ساركت  فقد  �خلليجي 

�لبحرين و�الإمار�ت وقطر )51(.

وكذلك �مل�ساهمة يف وكالة �أنباء �خلليج ومنظمة �لعمل لدول �خلليج �لعربية 
و�ملوؤمتر�ت  �ل�سر�كات  من  و�لعديد  �ل�سناعية  لال�ست�سار�ت  �خلليج  ومنظمة 
على م�ستوى �لوز�ر�ت و�لهيئات �ملتخ�س�سة وكل هذه �الأ�سكال قامت متهيد� 
لقيام �ملجل�ش و��ستمرت من خالله وقام بعد ذلك ع�سر�ت �مل�ساريع �لكربى 

و�ملثمرة �لتي مل يكن فيها خالفات �أو عو�مل جذب و��ستقطاب.
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منها  �المنية  خا�سة  ومهماته  �ملجل�ش  قيام  �ن  تعتقد  عمان  وظلت 
�سروري »�إنني ر��ش عن هذه �لتجربة و�سعيد مبا حققته حتى �الن« )52(  
فيها  �أخ��رى  باأ�سكال  نف�سه  عن  وعرب  �المتحان  دخل  �لر�سا  هذ�  ولكن 

�لغ�سب و�لعتب وحتى �ال�ستنكار و�لتهديد باالن�سحاب )53(.

ورغم �أن عمان دعت �لى �لبدء مبا ميكن �التفاق عليه حتى ال تتعطل 
�لتحديات  ومو�جهة  و�لرت�كم  �لتدرج  �سيا�سة  يف  ترى  ظلت  فقد  �مل�سرية 
باحللول و�حلو�ر ولي�ش تاأجيلها �أو �لهروب منها �أو و�سع �لروؤو�ش يف �لرمال 
حرق  و�سيا�سة  �الأم��ام  �إل��ى  �لهروب  �أو  �لقفز  رف�ست  �أنها  كما  �أمامها, 

�ملر�حل.

» فما مل يتحقق تنفيذه يف هذ� �لعام ميكن �أن يتحقق يف �لعام �لذي يليه 
�أو يف مرحلة �أخرى« )54( ولكن �لو�سائل مل تكن تذهب باالجتاه �ل�سحيح 
�الإجناز غري  فوق  �لقفز  �سنة �عرت�ست عمان على  �أكرث من ثالثني  فبعد 
�ملكتمل حني طرحت �ململكة �لعربية �ل�سعودية فكرة �الحتاد بني دول �ملجل�ش 
�لعماين  �لرد  فكان  �ندماجية  وحدة  �إلى  ود�عية  ترفا  لي�ست  �لدعوة  كون 

و��سحا » ل�سنا مع �الحتاد �خلليجي �إطالقا ولن نن�سم �ليه )55(.

ت�سكو  ظلت  �لتي  �ل�سر�يني   من  كثري�  يغلق  وكانه  بد�  �ملوقف  وهذ� 
�لت�سلب وحتتاج �إلى فتح بعد �أن �أ�سبح �لقلب �خلليجي متعبا..

فيها  كانت  مرحلة  على  �ل�ستار  لي�سدل   )56( »�ملنامة«  ح��و�ر  وج��اء 
�ملجامالت و�ملد�ر�ة وغياب �الإف�ساح عنو�نا للعمل �خلليجي حني ذكرت 
حتدثت  عمان   كانت  �لتي  �مللحة  باحلاجات  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
عنها قبل ثالثة عقود ولكن ال حياة ملن تنادي, فاجلملة �لتي �أر�د �لوزير 
�ل�سعودي يف حو�ر �ملنامة �إعر�بها »�أن �لدعوة �إلى �الحتاد �خلليجي لي�ست 
ترفا �أو نزعة فر�ستها ظروف خا�سة �أو موؤقتة و�إمنا جاءت لتعرب عن حاجة 
عليها  يرتتب  ملحة  و��سرت�تيجية  و�قت�سادية  و�سيا�سية  �أمنية  �سرورية 
جمل�ش �لتعاون« )57( » و�أمام هذه �لعبارة كان �لوزير �مل�سوؤول عن �ل�سوؤون 

»اننا ن�ؤمن بان عدم التدخل 
للدول  الداخلية  ال�����ص���ؤون  يف 
الدويل  القان�ن  بق�اعد  وااللتزام 
الى حالة  بالعامل  ينتقل  اأْن  �صاأنه  من 

اأكرث م�اءمة بني م�صالح الدول« .
 2005/10/1
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�خلارجية �لعماين ي�ستغرق يف �لتفكري وينظر بتمعن �إلى �ملن�سة وي�ستمع 
�أ�سبابهم  لزميله, وكاأن زميله يكت�سف هذه �لدعوة �الآن فالعمانيون ولهم 
م�سى  �ل��ذي  �لوقت  والأن  تن�سج  مل  الأنها  �الحت��اد؛  فكرة  على  يتحفظون 
�الأولوية  والأن  ين�سج ذلك,  �لطويل مل  �لتعاون �خلليجي  من عمر جمل�ش 
�الإيجابي  و�لتعاون  تلبية �سروطها و��ستحقاقاتها  يف جمال �الأمن مل يجر 
و�ملثمر بني �الأع�ساء فيها فكيف يقوم �الحتاد. لقد ر�أت عمان �أنه �سيغة 

غري جاهزة وفيها مغامرة ولذ� هددت باالن�سحاب.

باالحتاد  و�إمنا  و�لتعاون  بالتن�سيق  �الكتفاء  عدم  يرون  فال�سعوديون 
فكرة  �الحت��اد  �أن  �لعمانيون  يرى  حني  يف  و�ملخاطر  �مل�ساكل  درء  ميكن 
مرفو�سة ومت�سرعة قبل ��ستكمال �لبناء�ت �الأ�سا�ش.. مذكرين مبو�قفهم 
�لد�عية للتعاون �الأمني وبناء �أ�س�سه قبل �عالن �الحتاد » ال نريد �لدخول 
�ملا�سي  �لقرن  �إلى  نعود  �أن  ميكن  وال  بعيد  �أو  قريب  من  ال  �سر�عات  يف 

وينبغي علينا �ن نناأى مبنطقتنا عن �ل�سر�عات �لدولية« )58(.

�أخرى  �لعماين حتمل من بني حروفها معاين ودالالت  �لوزير  كلمات 
يبدو  �إطالقا وال  ل�سنا مع �الحتاد �خلليجي   « �ملوقف حا�سما  ملا كان  و�ال 
�أن هناك رغبة من »�الآخرين« على �الأقل يف �التفاق على خطوة من ذلك 

�ل�سكل« )59(.

�أما �الآخرون فهم �أع�ساء �ملجل�ش من غري �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبحرين وما بني �ل�سطور هو �خلوف �لعماين 
مقدر�ت  ت�سع  حم��ددة  ��ستثنائية  ظ��روف  يف  الندماج  �ملجل�ش  �سوق  من 
�ملجل�ش يف جتاه �آخر ال يتو�زى �و ين�سجم مع �ل�سيا�سات �لعمانية و�لتز�ماتها 
�القليمية و�لدولية وخا�سة عالقتها من �إير�ن ويف نف�ش �لوقت رف�ش و�سع 
للم�سالح  ال�ستعماله  �المريكية(   ( �لغربية  �ل�سلة  �لعماين يف  �لبي�ش  كل 

�الأمريكية دون مر�عاة م�سالح �القليم )60(.
خمتلف  الى  ان�صمامنا  »وما 
اإال  واالإقليمية  العاملية  التجمعات 

لالإ�صهام  االإيجابي امل�ؤثر« .
2008/11/11
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و�الخ��ذ  �حل��و�ر  على  و�لقائمة  �ملرنة  �لعمانية  �ل�سيا�سة  ولطبيعة 
با�سلوب �لتو�فق و�مل�ساحلة �أبقى �لوزير �لعماين معايل يو�سف بن علوي 
�ملجل�ش ويف  د�خل  �الأخ��رى  �لطروحات  يغلقه متاما يف  مو�ربا ومل  �لباب 
جمل�ش  يف  �لتعامل  لكيفية  فهمه  وق��دم  عليها  �عرت�ش  �لتي  �لت�سور�ت 
�لتعاون �خلليجي يف �ملرحلة �ملقبلة » �إننا يف مرحلة تاريخية تتطلب �لعمل 
�لتطور  بناء  �أ�سا�ش ذلك ميكن  وعلى  و�ال�ستقر�ر  �ل�سلم  �أجل حتقيق  من 

و�لتنمية �مل�ستد�مة«.

وهذه �لدعوة جاءت مقرتنة بالتذكري باملتغري�ت �لتي حتدث يف �ملنطقة 
و�ملو�طنني  �ل�سباب  نظر  وجهات  ومر�عاة  �خلليج  منطقة  ذلك  يف  مبا 
قبل �تخاذ هذه �خلطوة باإقامة » �حتاد » قبل �لعودة ملو�طني هذه �لدول 
و�سبابها » �إن �سكان بلد�ننا منهم 65% من �ل�سباب وهذ� �لنموذج يتطلب 
�أن تكون جزءً� من �لرت�ث  تتمكن من  معه قدرة على خلق ثقافة جديدة 

�لعاملي« )61(. 

�إذن ميكن ر�سد �خلالف بني وجهتي �لنظر �ل�سعودية وما متثل وبني 
وجهة �لنظر �لعمانية ومن يتفهمها يف دول �ملجل�ش حول فكرة �الندماج يف 
�أن عمان تريد �لوحدة نهاية وتتويجا للعمل �مل�سرتك بعد تكامله ون�سجه 
�لتطور  بناء  ذل��ك  ي�سبق  �أن  على  متينة  �أ�س�ش  على  قائمًا  �لبناء  ليكون 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.
يف حني ترى �ململكة �لعربية �ل�سعودية �أن �إحلاح �لو�قع و�سغط وحجم 
�لتحديات �لطارئة تفر�ش �ل�سرعة يف �لدخول �إلى �الحتاد و�الخذ به » �إن 
�الأمر يفر�ش عدم �الكتفاء بالتن�سيق و�لتعاون و�إمنا �الحتاد« )62(.. ويرى 
�أن �لتاأجيل و�الكتفاء بالتن�سيق جلب �مل�سكالت و�ملخاطر و�أن  �ل�سعوديون 

�الحتاد هو �حلل » لدرء �مل�سكالت و�ملخاطر«.
وبدال من ا�شتمرار احلوار ورف�ص ال�شغوط اخلارجية بداأت موجة من 
�التهامات بني دول �ملجل�ش وقالت �لريا�ش » خماوفنا من تفكيك جمل�ش 

�لتعاون و�تهمت طهر�ن وم�سقط بذلك«.
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وذكرت عمان مب�سروعها �لذي كانت طرحته �لعام 1979م, حلماية 
ق�سية  و�أن  ذلك  حتقيق  ب�سرورة  ر�بطة  �الأن  يبد�أ  مل  �لذي  �خلليج  �أمن 
�الحتاد �سابقة الأو�نها » �أن �ملوقف �لعماين لي�ش جديد� �إذ �إّن عمان طرحت 
ر�أيها �لر�ف�ش لهذ� �الحتاد يف �لقمة �خلليجية �لعام  2011م ولكن لي�ش 

بهذ� �لو�سوح و�أن ق�سية �الحتاد �سابقة الأو�نها« )63(.

» عمان  �أو مياطل فيه  �أو يرف�سه  �لبع�ش  مذكر� مبا كان يرتدد فيه 
�أمنيا  م�سروعا  وطرحت  �لتعاون..  جمل�ش  دعم  �إلى  دعت  من  �أول  كانت 
مو�قف  ب�سبب  �الإير�نية  �لثورة  بد�ية  �لعام 1979م,  �أمن �خلليج  حلماية 

بع�ش �لدول. هنا �ملق�سود �ل�سعودية«.

وجاءت �الإ�سارة �لعمانية و��سحة يف �أن دعوة قيام �حتاد لي�ست لوجه 
�هلل و�إمنا مل�سالح باطنة بدت �الآن و��سحة » �لدعوة الحتاد خليجي مل تاأت 
مل�سلحة دول جمل�ش �لتعاون �أو �سعوب دول جمل�ش �لتعاون و�إمنا لظروف 

خارجية )64(.

وهذه �لظروف �خلارجية تتمثل يف �ل�سغط �الأمريكي على دول �خلليج 
فر�ش  مع  و�ت�ساقا  �لنووي,  م�سروعها  على  رّدً�  �إي��ر�ن  مو�جهة  يف  للوقوف 
�حل�سار على �إير�ن.. ولذ� يعتقد �لعمانيون �أن طرح فكرة �الحتاد هي الإ�سر�ج 
فاالحتاد  �لغربية  �لقوى  ل�سالح  �ملو�جهة  ه��ذه  يف  كلها  �خلليجية  �خليول 
يجربها على ذلك حني ي�سعها يف �إطار و�حد ويلزمها بقر�ر�ت حمددة » وجود 
هذ� �الحتاد ي�ستطيع �أن ي�ساعد دول �ملجل�ش وي�سعها يف �سيا�سة حمددة )65(.

ومل تكن عمان وحدها من ناه�ست فر�ش �الحتاد على دول �ملجل�ش يف 
�لقمة �خلليجية �الخرية و�إمنا �أي�سا قطر » ب�سبب م�ساكل �سعودية قطرية 

تعود �إلى ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي وخالفات مل حتل )66(.

وحتى �لكويت فاإنها تو�جه ماأزقا يف قبول فكرة �الحتاد؛ الأن برملانها 
معني مبناق�سة ذلك )67(.

اخلارجية  �صيا�صتنا  »ان 
على  مبنية  وهي  للجميع  معروفة 
ث�ابت ال تتغري، ق�امها العمل على 
ا�صتتباب االأمن وال�صالم وال�صعادة 

للب�رشية كافة«.
2009/11/16  
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وتفجر هذ� �خلالف د�خل �ملجل�ش ال يقت�سر على عمان و�ل�سعودية 
حول مو�سوع �الحتاد, بل متتد لت�سمل خالفات دول �ملجل�ش حول ق�سايا 
باملوقف من  يتعلق  ما  و�أي�سا  �سورية  �أو  يحدث يف م�سر  ما  �أب��رز  عديدة 

�إير�ن و�تفاقها �الأخري مع �لدول �لغربية حول برناجمها �لنووي )68( 

قيام  �سرورة  م�ساألة  يف  �الأم��ر  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وح�سمت 
دون  يحول  لن  �خلليجي  �الحت��اد  ت�سكيل  من  عمان  موقف  �إّن   « �الحت��اد 

قيامه«. �سو�ء �أر�دت عمان �الن�سمام �أم مل ترده )69(.

�الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ي�سعل  �الحتاد  فكرة  ور�ح �خلالف حول 
وي�سرك �سعوب دول �خلليج �لتي مل ت�سرك يف فكرة قبول �الحتاد من عدمه 
وترك لها �أن ت�ستبك يف تعبري�ت موؤذية لكل �الأطر�ف �إذ �إّن هذه �ل�سعوب 
ُت�ستدعى فقط للخ�سومات و�لفرقة وتعميقها بدل �أن ُت�ستدعى د�ئما للبناء 
�ملناع حني حتدث عن  به  �لق�سايا �جلوهرية وهو ما ذكره  و�حلو�ر حول 
موقف خمتلف �سيكون يف �لربملان �لكويتي �ملعني مبناق�سة ق�سايا �ل�سيا�سة 

�خلارجية.. ملجل�ش �لتعاون �خلليجي )70(.

وي�سرد �أحد �لكتاب �خلالفات �لتي طرفاها عمان و�ل�سعودية د�خل 
�إطار �ملجل�ش »  هذه لي�ست �ملرة �الأولى �لتي ترف�ش فيها عمان �لدخول �إلى 
�إلى �تفاقية �لعملة �خلليجية  �إذ �متنعت عن �الن�سمام  �تفاقيات �ملجل�ش 
�لريا�ش مقر�  �الإم��ار�ت �حتجاجا على �ختيار  �أن تلحق بها  �ملوحدة قبل 
للبنك �ملركزي �خلليجي, كما رف�ست �ل�سلطنة مع �ل�سعودية �الن�سمام �إلى 
مبادرة ��سطنبول �لقائمة على �لتعاون �الأمني و�لع�سكري مع حلف �لناتو 

مع �أربع دول خليجية )71(. 

كما خالفت �ل�سلطنة �آر�ء بقية دول �ملجل�ش حني �أقامت عالقات مع م�سر 
كا�سرة �الحتجاج على �تفاقيات كامب ديفيد وتعليق ع�سوية م�سر من �سنة 1979 
– 1989م, كما ظلت عمان حتافظ على عالقاتها مع �إير�ن بعد �لثورة �الإ�سالمية 
يف �لعام م و�أي�سا �أبقت عالقاتها مع �لعر�ق بعد حرب �خلليج �لثانية ويف �الأزمة 

الداخلية  �صيا�صتنا  معامل  »اإن 
مع  فنحن  وا�صحة،  واخلارجية 

البناء والتعمري« .
مقابلة  ال�شلطان 
ل�شحيفة 26 �شبتمرب 
اليمنية2007/11/15

عن  يتحدث�ن  م��ن  »ه��ن��اك 
ا�صياء ال تخ�صهم. نحن ال ن�صتخدم 
العماين  ال�صاأن  يف  اال�صل�ب  هذا 
فلدينا الكثري الذي ي�صت�عب وقتنا 

وعملنا«.
حديث ال�شلطان
جلريدة ال�شيا�شة الكويتية
)2008/4/25  (
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�ل�سورية مل تغلق عمان �سفارتها يف دم�سق و�أبقت �سفارة �لنظام �ل�سوري مفتوحة 
يف م�سقط؛ وهذ� ما يعك�ش طبيعة �ل�سيا�سة �لعمانية يف عدم �لتدخل يف �ل�سوؤون 
�لد�خلية للدول و�حتفاظها بعالقات جيدة مع �جلميع. وهذ� ما ظل يثري حفيظة 
بع�ش دول جمل�ش �لتعاون على �ل�سيا�سة �لعمانية �لتي رف�ست �الآن فكرة �الحتاد 
�لعمانية  بالت�سور�ت  ياأخذ  �ملجل�ش مل  الأن  �لعام 1981م,  �ملجل�ش  �إن�ساء  منذ 
 و�لتي منها �لدعوة الإن�ساء جي�ش خليجي م�سرتك حتت لو�ء درع �جلزيرة قو�م���ه

)100 ( �ألف جندي )72(.

ويرى �لكاتب �أن جمل�ش �لتعاون خّيب �آمال مو�طني دول �خلليج حني 
يظل �ملو�طن �خلليجي عالقًا على �حلدود ب�سبب �سورة بطاقته �ملدنية, كما 
حدث بني �الإمار�ت و�ل�سعودية حني �عرت�ست �ل�سعودية على �سورة �لهوية 

�الإمار�تية ملو�طنيها الأنها حتمل خريطة تعرت�ش عليها �ل�سعودية )73(.

من  �لتعاون  جمل�ش  دول  بني  �الحتاد  فكرة  �لعماين  �ملوقف  �أثار  لقد 
جانب �ل�سعودية ومن ينا�سرها يف ذلك معتربين �أن تعطيل �لفكرة من جانب 
عمان يرجع لعالقاتها مع �إير�ن وب�سغط عليها, يف حني تعتقد �سلطنة عمان 
�أن �لت�سدي الإير�ن هو �ل�سبب ور�ء طرح م�سروع �الحتاد �خلليجي بقوة يف 
�أن �ملحرك  �أي  قمة دول جمل�ش �لتعاون �الأخرية يف �لكويت �لعام 2013م 
�لرئي�ش مل�سروع �الحتاد �خلليجي هو حمرك خارجي �سببه » �لتوج�ش من 

�إير�ن, وعمان ال ت�ساطر دول �خلليج �الخرى هذ� �لتوج�ش« )74(.

�لعمانية  �لعالقات  �أْن يقر�أ  �أي مر�قب البد  �أف�سل من جانب  ولفهم 
�الإير�نية )75(.

د�خل جمل�ش  م�ساريع عديدة  تتحقق  �أن  �سلطنة عمان  �نتظرت  لقد 
م�سلحتها  عمان  ترى  دولة  بني  �لثنائي  �مل�ستوى  وعلى  وخارجه,  �لتعاون 
�لبرتول  �أنابيب  م�سروع خط  يتم  » مل  يحدث  ذلك مل  ولكن  يف حتقيقها 

�خلليجي �مل�سرتك �لذي كان من �ملتوقع �أن ي�سب على �ل�ساحل �لعماين.

وبدال من ذلك جاء �لطرح �الإير�ين مبد خط �لغاز �الإير�ين �إلى عمان )76(.
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�إذ بحث هذ� �مل�سروع وو�سعت �الأ�س�ش لتنفيذه ليكون يف �لعام 2015 )77(  
كما تعطل �إن�ساء م�سفاة برتول خليجية م�سرتكة �قرتحتها �سلطنة عمان.

�إذن تعيد عمان تاأكيد �سرورة �أن ت�سعى كل دولة  �إلى بناء مقدر�تها 
�لتن�سيق  ي�ستهدف  خمطط  �ط��ار  يف  �خلليجي  �لتكامل  باجتاه  �لتنموية 

�مل�سرتك بني هذه �لقدر�ت )78(. 

لدول  �خل�سو�سيات  تلغي  �لتي  �الحت��اد  فكرة  من  �لعماين  و�لنفور 
�خلليج وتوؤكد �لوحدة وما يرتتب عليها من �لتز�مات مل يكن وليد �لطرح 
�لعام 2011م, �أو حتى �لعام 2013م, يف قمم جمل�ش �لتعاون بل �سبق ذلك 
بوقت طويل ويرى �أن جمل�ش �لتعاون �حلايل ال يعدو �أن يكون » جمرد �إطاٍر 
�أو �حتاد وال ميكن �أن  للتعاون ولي�ش باأي حال من �الأح��و�ل �إط��ارً� لوحدة 

يكون �سيغة للوحدة �أو الحتاد بني �لدول �ل�ست �مل�ساركة فيه )79(.

لقد جرى �الإخالل بالت�سور �لعماين يف ن�ساأة �ملجل�ش وحتى بعد ذلك 
يف م�سريته �مل�ستمرة الأكرث من ثالثة عقود فعمان ظلت ترى �أن ال يتحول 
�ملجل�ش �إلى حلف ع�سكري �سد �إير�ن �أو ممار�سة �لتاأثري �أو �لنفوذ �الإقليمي 
لبع�ش �أع�سائه؛ ما ينتق�ش �ل�سيادة �لوطنية لبقيتها )80( لقد ��ستثمرت 
�سلطنة عمان كثري� يف عالقاتها مع �إير�ن حيث حماوالت جمل�ش �لتعاون 
�الآن لتعكري هذه �لعالقات من خالل �سحب مو�قف �ل�سلطنة التخاذ خطو�ت 
ال تخدم تلك �لعالقات �ملتميزة ولذلك كان �ملوقف �لعماين منذ بد�يات 
�حلرب �لعر�قية – �الإير�نية متو�زنا ال مييل كل �مليل الأحد �الأطر�ف وبذل 

�مل�ساعي من خالل �حلو�ر �ملبا�سر بني �لطرفني. 

و�صع  لل�صلطنة  »اأوكلت 
لدول  امنية  ا�صراتيجية  م�رشوع 
حتديد  املنطقة  ول��دول   . املنطقة 

االطار الذي يتنا�صب وقدراتها«.
يف العيد الوطني احلادي والع�شرين



العالقات العمانية مع دول العالم
عالقة  من  م�ساحات  ن�سيء  �أن  �خرتنا  لقد 
هذه  بع�ش  �أخذنا  وقد  �لعامل,  دول  مع  �ل�سلطنة 

�لدول كنموذج دون �أن ناأخذها كلها.

�الأك��رث عالقة  �ل��دول  لي�سيب  �ختيارنا  وجاء 
ببع�ش  بد�أنا  ثقافية وقد  �أو  �قت�سادية  �أو  �سيا�سية 
�ل��دول  ث��م  �ل��ع��رب��ي��ة,  دول �خلليج  م��ع  �ل��ع��الق��ات 

�لعربية وبع�ش دول �لعامل.
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�لعالقات �لعمانية �لكويتية قدمية, وتعود �إلى �لعام 1613م, حني كان 
�لتاريخ  �لبلدين يف  �أبناء  �لعالقات بني  و��ستمرت  »�لقرين«  �لكويت  ��سم 
وخا�سة  يربط  �لذي  هو  �لبحر  وكان  �حلكومتني,  م�ستوى  وعلى  �ملعا�سر 
�لعمل فيه �إذ ت�سارك �لعمانيون و�لكويتيون و�للقاء�ت كانت تتم يف �ملو�نىء 

وكذلك تبادل �لتجارة و�ل�سلع.

وكان   )37( ج��د�,  قوية  بعمان  �ل�سباح  مبارك  �ل�سيخ  عالقة  كانت 
ي�ستورد �ل�سالح للكويت عن طريقها, وكان يقدر )�سلطانها( �آنذ�ك �ل�سيد 

برغ�ش وال يريد الأحد ربابنة �ل�سفن �أن يتجاوز ما يقرره يف بلده.

ان  ب�شرط  مانع  ال  »انه  موافقته  ياأخذ  ان  الربابنة  من  يطلب  وكان   
يكتب لكم �ل�سيد برغ�ش ورقة يرخ�ش لكم فيها بذلك و�أن تقومو� بعملكم 
�لعالقات بني  يدل على عمق  ما  �لربيطانية  �لوثائق  �سر�. ويف  ال  عالنية 

�لكويت وعمان وعلى �الحرت�م �ملتبادل ما بني عاهليهما )38(.

العالقات العمانية – الكويتية 

مع �مري �لكويت �سباح �الحمد �جلابر

مع �ل�سيخ جابر �ل�سباح �أمري دولة �لكويت
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وقد كانت عمان توفر �ل�سالح لل�سيخ مبارك بعيد� عن عيون �الجنليز 
ويف فرتة �الأربعينيات �هتم �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح باإحياء �ل�سالت 
�لقدمية وقام بزيار�ت عديدة �إلى م�سقط ومنها زيارته �لعام 1947م على 
�لباخرة دو�ركا. كما كان �ل�سيخ عبد�هلل �ل�سامل حمبا لعمان كثري� يرتدد على 
م�سقط وقد كان فيها حني تويف �ل�سيخ �أحمد �جلابر �ل�سباح 1950/1/29م 
وقد غادر �إلى �لكويت. كما �أن من �الأدباء �لذين �هتمو� بالكتابة عن عمان  

عبد�هلل �لعلي �ل�سانع, وقد كتب عنها يف جملة كاظمة )39(.

�أن تبلور قيام  �إلى  �أبناء �ملنطقة  وهذه �ل�سالت �لعميقة ظلت جتمع 
جمل�ش �لتعاون �خلليجي �لذي �أ�سهم يف �إقامته عمان و�لكويت ويف و�سف 
�لكويت  �ل�سلطنة يف  �سفري  �ل�سفري )�ملع�سني(  قال  �لعالقات  لتطور هذه 
منوها بالزيار�ت �ملتبادلة �إذ قام �ل�سلطان قابو�ش بزيارة للكويت 2012م, 

��ستمرت �أربعة �أيام )40(.

كما قام �سمو �ل�سيخ �سباح �الأحمد �جلابر �أمري دولة �لكويت بزيارة 
خا�سة �إلى �سلطنة عمان ) ظفار( يف �أكتوبر ت�سرين �الول �لعام 2012م.

تقوية  على  م�ستمر  ب�سكل  �لكويتية  �لعمانية  �مل�سرتكة  �للجنة  وتعمل 
هذه �لعالقات وتطويرها وقد جرى تفعيل �لعديد من �التفاقيات وخا�سة 
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يف جمال �لبحث �لعلمي و�لتعاون �لفني و�الإعالمي و�لنفط و�لغاز و�لتنمية 
�الجتماعية و�حلكومة �اللكرتونية وحماية �لبيئة �لبحرية ومكافحة �لتلوث 

وحماية �ملو�رد �ل�ساحلية )41(.

�لغامن عالقات  �لكويتي مرزوق علي  �الأمة  رئي�ش جمل�ش  وقد و�سف 
�للجنة  �أعمال  عمان  يف  وبحث   )42( ومتطورة«  منوذجية   « باأنها  �لبلدين 
�مل�سرتكة و�لتي تهدف �إلى تقريب �لت�سريعات �خلليجية لبناء �أ�س�ش حقيقية 
و�لزيار�ت.  �خل��رب�ت  وتبادل  �لربملانية  �لعالقات  تدعيم  و�إل��ى  ومتينة, 

و�أي�سا من �أجل �لتعاون مع جمل�ش �ل�سورى �لعماين..

وقال �ل�سفري �لكويتي �الأ�سبق يف عمان علي فهد �لر��سد » �إن �لكويتيني 
ي�ستذكرون مو�قف جاللة �ل�سلطان  �ل�سجاعة و�ل�سعب �لعماين �إبان حمنة 
�أن عادت  �إلى  �لكويتي  �إلى جانب �حلق  �ل�سلطان  �لعر�قي, ووقوف  �لغزو 

�لكويت الأهلها« )43(.

وكانت �الإح�سائيات  �لر�سمية  �أ�سارت �إلى تز�يد حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �ل�سلطنة و�لكويت �إذ بلغ يف �لعام 1998م, )11.6( مليون ريال عماين 
ثم �رتفع �إلى )16 ( مليونًا �لعام 1999م, و�إلى )30 ( مليونًا �لعام 2000م..

وقد �أ�سار ممثل �ل�سلطان قابو�ش.. �سمو �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد بالعالقات 
�لعمانية �لكويتية وو�سفها باأنها » متينة ور��سخة على مر �ل�سنني« )44(..

وكان �سمو �أمري �لكويت  و�سل �لى م�سقط على ر�أ�ش وفد ير�فقه �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد و�سيوخ �آخرون من �الإمار�ت الإعادة بناء 

�لثقة بني عمان و�المار�ت )45(..

�لعليا  للجنة  �ل�ساد�سة  �ل��دورة  �أعمال  ��ست�سافت  �لكويت   وكانت 
�لوفد  ر�أ���ش  وقد  �لثنائية  �لعالقات  لتعزيز  �مل�سرتكة  �لعمانية  �لكويتية 
�لعماين  �خلارجية  لل�سوؤون  �لدولة  وزير  علوي  بن  يو�سف  معايل  �لعماين 
وقد وقع �جلانبان عديدً� من �التفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم ومر�جعة ما 
مت منها يف �ساللة �لعام 2011م بخ�سو�ش حماية �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية 
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وقد بينت �الجتماعات �أن حجم �لتبادل بني �لبلدين ) 531( مليون دوالر 
�أمريكي �لعام 2011م. وكانت �لطموحات ماز�لت تالزم �مل�سوؤولني يف رفع 
�سقف �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين وتعزيز عالقتهما من خالل �لزيار�ت 

�ملتبادلة)46(..

2012/4/16م,  يف  �لكويت  ز�ر  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  وك��ان 
وقد عك�ست �ل�سحف �لكويتية و�خلليجية زيارته و�أهد�فها وعن ما و�سل 
�لتطور  جم��ال  يف  وخا�سة  �الأ�سعدة  خمتلف  على  �لعماين  �لتطور  �ليه 

�لدميقر�طي وموؤ�س�سات �حلكم وجمل�ش �ل�سورى )48(..  
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مناحي  من  كثري  يف  وقطر  عمان  �سلطنة  بني  م�سرتك  �إيقاع  هناك 
�لعالقة بني  وتعّد  �لق�سايا,  �لنظر حول معظم  �لعامة ووجهات  �ل�سيا�سة 
�لبلدين مثاال و�قعيا على �لعالقة �لدولية �لتي جتمع بني �لدول �ل�سقيقة 
و�ل�سديقة,  وقد جت�سدت �لعالقات بني �لبلدين يف �لزيار�ت �ملتبادلة �لتي 
قام بها �ل�سلطان قابو�ش و�أمري قطر لكل من �لبلدين يف �أكرث من منا�سبة.

للتعاون  جلنتني  ت�سكيل  عن  نتائجها  يف  �للقاء�ت  هذه  �أثمرت  وقد 
�القت�سادي و�لطاقة و�ال�ستثمار و�الأخرى لق�سايا �لتعاون �ملايل.

وعلى �خللفية �ل�سيا�سية كان �لبلد�ن  �تفقا على �ل�سماح للمو�طنني يف 
�لدولتني بالدخول �إلى �لبلد �الآخر بالبطاقة �ل�سخ�سية بديال عن �أي وثائق 

�أخرى وقد جاء ذلك يف قر�ر رقم 1996/5م )9(.
ويف جمرى هذه �لعالقات تطورت �لعالقات �لثقافية �ملتبادلة, وكذلك 
�لتعليمية و�لرتبوية وقد مت لذلك �لتوقيع على �لربنامج �لتنفيذي �خلام�ش 
للتعاون �لرتبوي بني �ل�سلطنة وقطر لتغطية �ل�سنو�ت )2009 – 2012م( 
الأكرث  �لثانية  �ملرتبة  يف  قطر  ت�سنيف  �إلى  بتقدير  �لطرفان  وينظر 
�ملدن �أمانا يف �ل�سرق �الأو�سط بعد �سلطنة عمان ويف �ملرتبة )33 ( الأكرث 

�ملدن �أمانا على م�ستوى �لعامل من �أ�سل 140 دولة )10(.

العالقات العمانية القطرية مع �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين
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تدرجت  فقد  وقطر  �ل�سلطنة  بني  �مل�سرتكة  �القت�سادية  �مل�ساريع  عن  �أم��ا 
بان�ساء �سركة عمان وقطر �لعام 2009م بر�أ�سمال قدره )30( مليون ريال عماين 
وقد قامت وفقا الأ�س�ش جتارية �سليمة, وحتظى �ال�ستثمار�ت �لقطرية يف �ل�سلطنة 
برتحاب وت�سهيالت �سو�ء يف جمال �لنفط و�لغاز �أو يف جمال �الت�ساالت و�ل�سياحة 

و�ال�ستثمار�ت و�لعقار�ت و��ستغالل �لرثو�ت �ملعدنية)11(..
ويف وقت �سابق كان  �أعلن عن تاأ�سي�ش �سركة » �لنور�ش لالت�ساالت« 
�لقطريني د�مناركيون  ومع  يونيو 2004م  �لقطرية يف 23 حزير�ن  كيوتل 
عمان  يف  مرخ�سة  �سركة  ثاين  وهي  وعمانيون   ) �سي  دي  وتي   ( �سركة 
للهاتف �لنقال.. ويف نف�ش �ل�سياق �ال�ستثماري كان  �أعلن يف 2007/10/2م 
�إن�ساء �سركة تاأمني جديدة.. وهذ� ��ستقطب جمموعة عمانية �أخرى  عن 
للعمل يف قطر �إذ جتاوز عدد �لعمانيني ثالثة �الآف )12( يتقلدون وظائف 
وباأجور  �لعمانيني  �أمام  مفتوحة  �لفر�ش  وماز�لت  خمتلفة,  وفنية  �إد�رية 
و�أن  �أن �لعالقات تتطور ب�سرعة  �لبلدين  �أعمال من  جمزية, ويرى رجال 
بع�ش ثمارها يتمثل يف �سركة قطر وعمان �لتي �أ�س�ست �لعام 2006م)13(.. 
من  وكان  2007م,  �لعام  �ملالية  ل��الأور�ق  �لدوحة  �سوق  يف  و�أدرج��ت 
ريال  مليون   300 ق��دره  بر�أ�سمال  و�ل��دوح��ة  م�سقط  �سركة  �أي�سا  �لثمار 
عماين, وهناك جمموعة من �التفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم بني �لبلدين يف 
�ملجاالت �القت�سادية, �ل�سناعية و�لتعاون يف �ملجال �لبرتويل و�ملو��سفات 

و�ملقايي�ش وكذلك �ل�سياحة و�لبيئة و�لرثوة �ل�سمكية..
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فئة خم�ش  فندق من  م�سروع  �لقطرية يف  �لديار  �سركة  ت�ستثمر  كما 
جنوم يف �سلطنة عمان – كما وين�سط جمل�ش �الأعمال �لعماين �لقطري على 
و�مل�ستثمرين  �الأعمال  رجال  بني  و�ال�ستثمارية  �لتجارية  �لعالقات  تن�سيق 
جمال  يف  �لتعاون  �أ�سكال  �أبرز  من  عمان  قطر  �سركة  وتعّد  �لبلدين,  من 
�ل�سركات �إذ حققت �لعام 2012م ن�سب عالية �لنمو, وجتاوزت موجود�تها 

330 مليون ريال قطري و�أرباحها )20( مليون ريال قطري..
ولدى هذه �ل�سركة جمموعة �سركات �أخرى منها �سركة قطر ل�سحب 

�الأملنيوم بر�أ�سمال )50( مليون ريال قطري 
وهناك ��ستثمار�ت �أخرى منها مبنى » م�سريب �ل�سكني« و�سط �لدوحة 

وفيه 44 �سقة �سكنية )14( 
ريال  ماليني   610 بلغ  فقد  �لقطري  �لعماين  �لتجاري,  �لتبادل  �أما 
يف �لعام 2012م من �ل�سادر�ت غري �لنفطية. وقد �أقام �لبلد�ن معر�سا 

لل�سلطنة يف قطر لتعزيز �وجه �لتعاون )15(..
كما �أعطت زيارة �أمري قطر �ل�سيخ متيم بن حمد �آل ثاين مل�سقط دفعة 
باتفاقيات  �أي�سا  يرتبطان  �للذين  �لبلدين.  بني  �لتعاون  زيارة  جديدة يف 
�لعام  يف  م�سرتكا  ع�سكريا  مترينا  �لطرفان  �أجرى  وقد  ع�سكري.  تعاون 
عالقات  -�أي�سا-  وهناك  �لقالئل()16(   ( �لتمارين  ميد�ن  يف  2012م, 
و�لعالقات  و�لتدريب  �خلرب�ت  وتبادل  و�لق�سائي  �لقانوين  �مل�ستوى  على 
�ل�سياحية. وقد بلغ عدد �ل�سياح �لقطريني �لذين ز�رو� �ل�سلطنة )64 ( �ألف 
ز�ئر خالل �لعام 2011م و ) 102( �ألف خالل �لعام 2013م ,وبني �مل�سوؤول 
�لعماين �أن لدى �ل�سلطنة حاليا ) 11( �ألف غرفة – �سياحية وهناك خطة 
الإي�سالها �إلى )20 ( �ألف غرفة خالل خم�سة �أعو�م �أي يف �لعام 2017م 
�إثر  تطورها  يف  جديدة  دفعة  �أخ��ذت  قد  �لبلدين  بني  �لعالقات  وكانت 
�جتماعات �للجنة �لقطرية �لعمانية �مل�سرتكة يف دورتها �ل�ساد�سة ع�سرة 
و�ل�سياحة  و�لتجارة  �ال�ستثمار  جماالت  ناق�ست  �لتي  �الجتماعات  وخالل 

و�لقوى �لعاملة و�لتعليم و�لثقافة )17(..
كما �أعاد �ملجتمعون لالأذهان �أن م�سنع  »كروة«  لتجميع �لبا�سات هو 
�أولى ثمار هذ� �لتعاون للجنة.. وك�سف عن �أن كلفة �مل�سنع هي ) 584( 
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مليون ريال قطري �ي )200 ( مليون دوالر وينتج ) 2000( �ألفي وحدة من 
خمتلف �ملوديالت وي�ستهدف دول �خلليج كافة و�سوقي قطر وعمان ب�سكل 
خا�ش و�سيوفر م�سنع »كروة » ما يقارب ) 450( فر�سة عمل و ) 2000( 

وظيفة للم�سانع �لتي �ستن�ساأ للخدمات �مل�ساحبة للم�سنع )18(..

يف جانب �آخر فان ت�سريح رئي�ش غرفة جتارة و�سناعة قطر حممد بن 
�أحمد �لكو�ري �ألقى �ل�سوء على حجم �لتعاون �لعماين – �لقطري وخا�سة 
يف جمال �لبنية �لتحتية �ملقرر �إقامتها يف دولة قطر و�ملتعلقة مبلف كاأ�ش 
�إقامة  �لر�غبني يف  �لقطريني  �الأعمال  �لعام 2022م, ودعم رجال  �لعامل 
و��ستثمار�ت  �سحار  ميناء  م�سروع  يف  وخا�سة  عمان  �سلطنة  يف  �مل�ساريع 

�أخرى يف �لعقار�ت وخدمات �لكهرباء..

هناك  �أن   « عمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  من  �لكيومي  �سعيد  و�سرح 
تقاربا كبري� بني قطر وعمان من �لدرجة �الأولى م�سري� �إلى �سرورة �طالع 
�لقطريني على �ملنتج �لعماين �لذي يحظى بجودة عالية وفر�ش تناف�سية 
غري م�سبوقة. و�أنه » يف �لوقت �لذي تتجه فيه �أنظار �لعامل كلها نحو قطر  
�إذ تتطلع عمان �إلى �أن يحظى �ملنتج �لعماين بح�سة من �مل�ساريع �ل�سخمة 
�ملقرر �إن�ساوؤها د�خل قطر )19( ولفت �مل�سوؤول �لعماين �أنظار �مل�ستثمرين 
�لقطريني �إلى �أن عمان ترغب يف �ال�ستثمار يف بع�ش �لقطاعات مثل ميناء 
مليار دوالر منها  )17( فيه  �ال�ستثمار�ت  تتجاوز  و�لذي  �ل�سناعي   �سحار 
 )  250( �ملنطقة  وت�سم  و�ح��دة  �سركة  عليها  ��ستحوذت  مليار�ت   )  6(

م�سنعا وم�سفاة للنفط وم�سنعًا للحديد, و�الأملنيوم و�مليثانول )20(.. 

وهناك م�ساريع عمانية �أخرى يف �لبنية �لتحتية على �لطريق �ل�ساحلي 
2018م(   ( يف  منها  �النتهاء  �ملتوقع  ومن  �حلديدية  و�ل�سكك  و�ل�سريع 
و��ستجابة للتوجه �خلليجي لال�ستثمار يف عمان فاإن �لعمانيني وجهو� دعوة 

ر�سمية للجنة ) 2022م( لزيارة عمان ومتابعة فر�ش �ال�ستثمار )21(..
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بني عمان و�الإمار�ت جلنة م�سرتكة عليا, يتو��سل عقد �جتماعاتها. 
وبينهما عالقات طويلة, وتاريخية لها عالقة باالمتد�د �جلغر�يف وتقا�سم 
�القت�سادية  �سيا�ستها  منطلق  وم��ن  عليه,  و�الإط��الل��ة  �خلليج  مياه  يف 
�العتماد على  يرى �سرورة خف�ش  توجه  �ل�سلطنة من  تنطلق  وتخطيطها 
و��ستبد�له  2020م,  �لعام  حلول  مع  �الإجمايل  �لناجت  من   %9 �إلى  �لنفط 
بخطة تنموية تركز على �لتنويع و�لت�سنيع و�خل�سخ�سة, وهذ� ما يحكم 

عالقتها �ي�سا مع �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ك�سريك �قت�سادي مميز.

و�لتوجه �لتنموي �لعماين متعدد �الأوجه يخدم �الإمار�ت �لعربية ودول 
�خلليج �الأخرى وخا�سة م�ساريع �ملو�نىء �جلديدة وتطوير �لقائمة وكذلك 
م�سروعات �لطرق و�لنقل �جلوي, ولعل �الأبرز هو م�سروع ميناء »�لدقم« وهو 
�أحد �أبرز �مل�ساريع �القت�سادية �لعمالقة وهناك م�سروع �لقطار �خلليجي 
بني �ل�سلطنة و�الإمار�ت وهذ� �خلط �ل�سككي يبد�أ من حدود �ل�سلطنة �إلى 
ميناء �سحار بطول 136 كم و�إلى �لربميي 27 كم من �سحار و�إلى م�سقط 
ومن  كم   58 بطول  �لفجرية  �إل��ى  �سحار  ومن  �أخ��رى  وو�سالت  كم   242

ُعمان – االمارات العربية 
مع �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

مع �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان
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�لدقم  ومن  كم.  بطول 84  �بر�ء  �إلى  وو�سلة  كم  �لدقم 486  �إلى  م�سقط 
�إلى متريت ف�ساللة بطول 841 كم وهناك  م�سروع �حلكومة �اللكرتونية 
و�لربط �ملبا�سر بني �سبكات �الإنرتنت و�سبكة حديثة من �ملو��سالت �لربية 
�لبنية  م�ساريع  وكذلك  �الإم��ار�ت  ودولة  �ل�سلطنة  لدى  و�جلوية  و�لبحرية 
�لتحتية و�لربط بالطرق �لربية ورفع كفاءة �لطرق وكذلك قطاع �لطري�ن, 
طريق  مب�سروع  هو  �ملجاالت  هذه  يف  �الأب��رز  و�الهتمام  �لت�سغيل,  وكفاءة 
�لباطنة �ل�سريع �لذي يربط عمان باالإمار�ت و�أي�سا تطوير مطار م�سقط 

�لدويل وتنمية �ملناطق �ملحيطة باملطار�ت )171(. 

�لنفطية  غري  �لثنائية  �لتجارة  حجم  �إلى  متخ�س�سة  تقارير  وت�سري 
بني �سلطنة عمان و�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  وقد بلغ 5.5 مليار دوالر. 
و�الأجهزة  و�الآالت  وم�سنوعاته  �لنحا�ش  �ل�سلطنة  �إلى  ت�سدر  فاالإمار�ت 
منها  وت�ستورد  و�لفوالذ,  �ل�سب  و�حلديد  و�أجز�ئها  �لكهربائية  و�ملعد�ت 
و�للوؤلوؤ  وم�سنوعاتها  و�للد�ئن  �لكهربائية  و�مل��ع��د�ت  و�الأج��ه��زة  �الآالت 
�لطبيعي, و�الأحجار �لكرمية �و �سبه �لكرمية, وت�سري �لتوقعات �القت�سادية 
مليار   5.5 �لى  �لنفطي  غري  �لقطاع  يف  �لنمو  ي�سل  �ن  2014م,  للعام 
�ملحلي  �لناجت  ينمو  بحيث  �سخم  ��ستثمار  بربنامج  مدعوما  دوالر)172( 

�ل�سيخ خليفة بن ز�يد و�ل�سيخ حممد بن ز�يد 

مع �ل�سيخ ر��سد �آل مكتوم
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�الإجمايل �حلقيقي لي�سل ما ن�سبته 5.1 %  وهو ما يعك�ش بطء �العتماد 
على �لنفط ل�سالح مكونات �أخرى..

وبني �ل�سلطنة و�الإمار�ت �أكرث من جمل�ش ومنتدى يف جمال �القت�ساد 
�مل�سرتك  �لعماين  �الإمار�تي  �الأعمال  �ل�سياق عقد جمل�ش رجال  ويف هذ� 
فر�ش  �ملزيد من  ��ستك�ساف  �أجل  (  من  �أبو ظبي   ( �لثالث يف  �جتماعه 
�ال�ستثمار, وتطوير �قت�ساد �لبلدين, وزيادة معدالت �لتبادل �لتجاري �إذ 
حتتل �ل�سلطنة �ملرتبة �لثالثة يف حجم �لتبادل �لتجاري بني دولة �الإمار�ت 
�لنفطية غري  �ل�سادر�ت  بلغت  �إذ  و�لكويت  �ل�سعودية  بعد  �ملجل�ش   ودول 
)61 ( مليون درهم خالل �الأ�سهر �الأولى من �لعام 2011م, يف حني بلغ 
مليون   )273  ( يقارب  ما  �ل�سلطنة  �إلى  �لت�سدير  �إع��ادة  عمليات  حجم 
درهم بينما بلغ �إجمايل �لتبادل �لتجاري بني دولة �الإمار�ت و�سلطنة عمان 
�لفرتة يف حني �حتلت دولة  ما يعادل ) 653 ( مليون درهم خالل نف�ش 
�الأ�سا�سيني ح�سب حجم  �لع�سرة  �ل�سركاء  �لثانية �سمن  �ملرتبة  �الإمار�ت 
�لتبادل �لتجاري ل�سلطنة عمان �لعام 2010م؛ ما يدل على عمق �لعالقات 
بني �لدولتني وينعك�ش على زيادة �ال�ستثمار�ت �ملرجوة خالل �لفرتة �ملقبلة.

وهذا  ال�شياحي،  التعاون  برز  فقد  االقت�شادي  الن�شاط  �شياق  ويف 
�لتعاون �أثمر �تفاقا ��ستفادت منه ُعمان على خلفية �ختيار وز�رة �ل�سياحة 
�لعمانية  جلائزة منظمة �ل�سياحة �لعربية و�ختيار م�سقط عا�سمة لل�سياحة 

�لعربية للعام 2012 )173(..

�ل�سيخ خليفة

�ل�سيخ حممد بن ر��سد
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�لتعاون  �لع�سوين يف جمل�ش  �ل�سقيقني  �لبلدين  �لزيار�ت بني  عززت 
��سطر�د  من  �لبلدين  ��ستفاد  كما  �لتعاون  عمق  �لعاهلني  بني  �خلليجي 

عالقتهما �لتاريخية وتعاونهما �مل�سرتك عرب حقب زمانية عديدة ..

�القليم وعرب  �ملتو�زنة يف  �لعمانية  �ل�سيا�سة  �لبحرين يف  وقد وجدت 
جمل�ش �لتعاون ومع �الطر�ف �لدولية منوذجا مميز� �ساعد يف �سحب بوؤر 
�اللتز�م  ��ستمر�ر  بل  �ل�سيا�سي  �ال�ستعر��ش  عن  بعيد  عمل  وبناء  �لتوتر 
للبحرين  بالن�سبة  �لعمانية  �ل�سيا�سة  ظلت  فقد   .. �ملعطيات  من  باملتاح 
بي�سة قبان حلل �لعديد من �مل�ساكل �لنا�سبة يف �القليم ويف هذ� �لبعد ظلت 
�لبحرين ت�ستفيد من هذه �لعالقة وخا�سة عالقة عمان مع �ير�ن يف �ي�سال 

�لكثري من �لر�سائل ..

وهناك عالقات تاريخية جمركية بني �لبلدين . منذ عام 1860 . �ذ 
ت�سرف �سلطنة عمان على م�سيق هرمز من كوة ر��ش م�سند  وهذ� �لتعاون 

�نعك�ست فائدته على �لدول �ملتجاورة و�القليمية �ي�سا ..

العالقات العمانية – البحرينية 
ملك �لبحرين حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

مع قادة دول جمل�ش �لتعاون
 يف م�سقط 1985
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خالل  من  �لبحر  على  خليجية  �إطاللة  توفر  للخليج  بالن�سبة  وُعمان 
�لدولية  �لبحرية  �لطرق  �سوب  و�أي�سا  �جلنوب  باجتاه  �لعمانية  �لياب�سة 

�لرحبة �سو�ء عرب �أنابيب �لطاقة �أو �ل�سحن �لربي )201(..

ولذ� فانه من �ملهم �إعادة �لتو��سل بني �لبلدين عرب �لبحر الإعادة ما 
�حتفظ به �لتاريخ من تفعيل تلك �لعالقة �مل�ستندة �إلى �جلغر�فيا وميكن 

�ال�ستفادة منها �الآن يف �لعالقات �ملتحركة خارج �خلليج للقوى �لكربى.

وكذلك مع �لتو�زنات �لد�خلية ملنطقة �خلليج نف�سها و�لتي ت�سكل �أهم 
عو�مل تعزيز �لعالقات �لثنائية لدول �القليم )202(..

ويف �لعودة �إلى جوهر �لعالقة �لعمانية �لبحرينية فاإن �لتعاون �مل�سرتك 
�أثمر ت�سهيل �نتقال مو�طني �لبلدين بالبطاقة �ل�سخ�سية و�تفاقية �لتعاون 
م�سرتكة  عليا  جلنة  �أن�ساآ  �لبلد�ن   وكان   ,)203( و�لقن�سلي  �لدبلوما�سي 

�لعام 1992م )204(.

وقبيل  1998م,  �ل��ع��ام  �أرق���ام  ففي  �القت�سادي  �ل�سعيد  على  �أم��ا 
�لزيار�ت �ملتبادلة على م�ستوى �لقمة فقد كانت قيمة �سادر�ت �لبحرين 
لل�سلطنة  5.5 مليون دينار مقابل و�رد�ت �لبحرين من �ل�سلطنة  ) 4 ( 

ماليني دينار..



سلطنة وسلطان

188

�أما على �سعيد �أ�سو�ق �ملال فقد �سهدت تطور� فقد مت ربط »�لبور�ستني«  
�سوق �لبحرين وم�سقط لالأور�ق �ملالية يف �آذ�ر مار�ش �لعام 1995م )205(..

�مل�سوؤولني  �لزيار�ت بني  تبادل  �لتعليمي فقد جرى  �مل�ستوى  �أما على 
�ملنذري وزير  �ل�سياق ز�ر يحيى  �لبلدين ويف هذ�  لال�ستفادة من جتارب 
�لرتية و�لتعليم �لعماين �لبحرين يف 1993/4/27م, كما قام وفد عماين 
يف  �لبحرينية  �لرتبية  وز�رة  جتربة  على  لالطالع  �لبحرين  بزيارة  �أي�سا 

تطوير �لو�سائل �لرتبوية و�لتعليمية وذلك يف 1996/6/7م )206(..

�ل�سلطنة  �أقامت  فقد  �لثقايف  �مل�ستوى  على  تتطور  عالقات  وهناك 
�لعام  �الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف  �لبحرين  يف  عمانيا  ثقافيا  �أ�سبوعا 
1988م)207(. وعلى �مل�ستوى �لريا�سي فهناك تبادل زيار�ت ووفود وفرق 
ريا�سية و�أن�سطة �سبابية وتبادل خرب�ت وقد وقع �لبلد�ن �تفاقية للتعاون 
يف هذ� �ملجال يف 1996/4/16م, ولعل زيارة �ل�سلطان قابو�ش للبحرين, 
�ملجاالت  يف  للتعاون  ملفات  وفتحت  وطورتها  �لعالقات  بهذه  قفزت  قد 
و�أي�سا  و�لثقافية  و�الإعالمية  و�الأمنية  و�لدفاعية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 
يف �نتقال �ليد �لعاملة بني �لبلدين و�إعطاء �الأولوية لعمال كل بلد. وكذلك 
ت�سجيع �مل�ستثمرين و�إعطاوؤهما مبد�أ �ملعاملة �لوطنية يف كل من �لبلدين. 
وتعزيز �تفاقية تبادل �الأدر�ج �ملوقعة بينهما يف زيادة �لربط بني �ل�سوقني 

�ملاليني �لعماين و�لبحريني )208(.
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لقد �درك �ل�سلطان قابو�ش, ويف وقت مبكر من توليه م�سوؤولياته عام 
�لتعاون  جمل�ش  ودول  �ل�سلطنة  بني  �لعالقة  �مل�ساكل  حل  �همية    ,1970
�خلالفات  جمال  يف  وخا�سة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وخا�سة  �خلليجي 
�حلدودية, ملا لذلك من تد�خل يف �البعاد �المنية و�القت�سادية و�ل�سيا�سية 
ولذ� و�سع �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد ن�سب عينيه حّل هذه �مل�ساكل, وقد 
جنح لري�سخ بذلك مبد�أ �ل�سيادة وفقا لقو�عد �لقانون �لدويل ويعزز فر�ش 
�المن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة ومع دول �جلو�ر وخللق فر�ش من �ال�ستثمار 

و�لتعامل �لدويل �اليجابي..

وكان للتجاذبات �حلدودية بني �ل�سلطنة وجو�رها قيام م�سكلة �لربميي 
وقد جاءت قر�ءة �ل�سلطان للم�سكلة ) وتد�عياتها وترحيلها ل�سنو�ت طو�ل( 
�سائبة حني بحث عن حل لها يف �طار جمل�ش �لتعاون �خلليجي عام 1981 
دول جماورة  مع  �لعالقة  �الخرى  �مل�ساكل  من  لعديد  �حللول  بذلك  ليمهد 
�خرى و�نطالقا من رغبة �ل�سلطان �ل�سادقة يف ت�سفري �خلالفات ما بني 
�سلطنة عمان وكل دول �جلو�ر وقع �لطرفان �سلطنة عمان و�ململكة �لعربية 

العالقات العمانية – السعودية 



191

�ل�سعودية يف حفر �لباطن �ول �تفاقية لر�سم خط حدودي م�سرتك . وقد 
 1995 عام  �ذ�ر  مار�ش  �سهر  حلول  ومع  �لت�سديق  وثائق  �لطرفان  تبادل 
وهذ�   . ميال   650 ط��ول  على  و��سح  ب�سكل  �حل��دودي��ة  �لعالمات  و�سعت 
�التفاق �لذي عمل �ل�سلطان قابو�ش على �جناحه وقطع د�بر كل ما ميكن 
�ن يعطله �نهى خالف ��ستمر ل�سنو�ت طويلة وفيه قدم �ل�سلطان منوذجا 
عمانية  والية  �لربميي  بقيت  وبذلك   .. �خرى  دول  مع  يتكرر  �ن  ميكن  ملا 
على �لتخوم �ل�سمالية �لغربية لل�سلطنة يف م�ساحة حو�يل 4255 كم مربع 
وي�سكنها �كرث من 100 �لف ن�سمة ينت�سرون يف حو�يل )50 ( جتمعا �سكانيا 
بعد �حد�ث  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  �ولى  وقد  �همها �سعر�ء وحما�سة 
عنايته  �لربميي  منطقة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مع  �حلدودية  �لت�سوية 
لبلوغ  �خلدمات  من  و�ف��ر  بن�سيب  خ�سها  وقد  لها  و�لتعمري  �لبناء  مبد 
بدء  قبل  عليها  �ل�سر�ع  زمن  يف  �لوالية  تعرفه  مل  �ف�سل  معي�سي  م�ستوى 
م�سرية �لنه�سة �لعمانية يف عام 1970. ومن ثمار �لنه�سة يف هذه �ملنطقة 
�حلدودية �ن�ساء منطقة �لربميي �ل�سناعية ب�سعة مليوين م 2 لت�سم �غلب 

�مل�سانع �ملتو�سطة و�لكبرية ..
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و�لر��سد �ملو�سوعي لتطور �لعالقات �لعمانية �ل�سعودية قد ال يتوقف 
عند حمطة و�حدة ففي حني مدت بع�ش �مل�سادر عمق هذه �لعالقات �لى 
�لعام  �لعام 1818 وهو  بد�ياتها  يف  �سنة, وهناك من يرى  ما قبل مائتي 
�لذي �سقطت فيه �لدولة �ل�سعودية �الولى على يد �لو�يل �لعثماين يف م�سر 
يف  �لبو�سعيدية  �لدولتني  بن�ساأة  عالقة  لذلك  كان  وقد  با�سا  علي  حممد 
عمان و�ل�سعودية يف �جلزيرة �لعربية, وقد كان هناك ويف تلك �ملر�حل نوع 
و�ملذهبية  �لفكرية  �ملناهج  تعدد  رغم  �لدولتني  بني  �لفكري  �الت�سال  من 

وموروث �ل�سر�عات �لع�سكرية �لقدمية ..

والن �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سلطنة عمان هما �البرز حجما وعدد� 
�لتعاون  �سكل  على  �لعمانية  �ملالحظات  فان  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  يف 
ومبا�سر�,  و��سحا  نهجا  ياخذ  ظل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  ت�سكيل  بعد 
�لع�سكري  �لتعاون  ��سكال  خمتلف  يف  روؤيتها  تقدم  عمان  �سلطنة  وظلت 
و�المني و�ل�سيا�سي و�القت�سادي د�خل �ملجل�ش, وب�سكل ثنائي بني دولة دون 
ولهذ� كانت مالحظاتها  لومة الئم  ر�يها وقول �حلق  �ن تخ�سى يف تقدمي 
حول عمل جمل�ش �لتعاون و�خلطو�ت �الحتادية و�الندماجية و��سحة, ولها 
تفهم وتاأييد دون �ن تف�سد �خلالفات للود ق�سية. فقد كانت �ل�سلطنة يف 
�سيا�ساتها من �ملرونة بحيث ظلت حتتوي  �لنز�عات وتقلل من م�ستوى �لتوتر 
وت�سعى بني �الطر�ف بامل�ساحلة وخا�سة يف م�ساألة �سحب بع�ش �ل�سفر�ء 
�خلليجيني من دولة قطر .. و�لدور �لذي لعبته �ل�سلطنة يف �عادة �ملياه �لى 

جماريها ..

و�لزيار�ت بني �ل�سلطنة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية على م�ستوى �لقادة 
مل تنقطع, و�ن مل تكن كثرية ب�سكل ثنائي ولكنها ظلت تتو��سل يف �نعقاد 
قابو�ش  �ل�سلطان  يح�سرها  كان  �لتي  تلك  خا�سة  �لتعاون,  جمل�ش  قمم 
بن �سعيد يف �سكلها �لدوري .. �ذ كانت �لزيار�ت للقادة  وكبار �مل�سوؤولني 
تعمل على تطويق �ي خالفات ..وت�سعها يف �طارها  �لذي ميكن جتاوزه �و 

�لتعامل معه ..
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تو�زنات  حت��دث  �ن  �لعمانية,  �خلارجية  �ل�سيا�سة  ��ستطاعت  لقد 
ملمو�سة بني �الطر�ف �القليمية وي�سجل لها تقريب وجهات �لنظر �ملتباعدة 
بني �ململكة �لعربية  �ل�سعودية و�ير�ن, وحتى بني �ل�سعودية وقطر, و�ي�سا 
�لوحدة  م�سائل  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  خطو�ت  ت�سويب  �ع��ادة  يف 

�الندماجية و�لتكامل �المني ..

وحتى يف �لعالقات  على �مل�ستوى �لدويل وظلت �سلطنة عمان ت�سجل 
حتفظاتها على �لتدخالت �الجنبية يف منطقة �خلليج بال�سكل �لذي يفقد 

كثري من دوله مناعتها ويزج بها يف �لتبعية ..

– �ل�سعودية  �لعمانية  �لعالقات  �مل�ستوى �القت�سادي فتاخذ  �ما على 
طريقها للتطور وت�سهد مدينة جدة �ل�سعودية يف مايو �يار عام 2015 �كرب 
تظاهرة �قت�سادية عمانية حيث تعر�ش �ملنتوجات �لعمانية ) �وبك�ش( من 
�كرث من )100 ( �سركة متثل قطاعات �لرثو�ت �لطبيعية و�ملعادن و�ملنتجات 
و�ل�سيدالنية  و�لطبية  �لغذ�ئية  و�مل���و�د  و�الث���اث  و�لت�سنيعية  �خل�سبية 
و�ال�سمدة و�ملعد�ت �لبال�ستيكية و�ملعدنية و�لعطور و�جللديات و�خلدمات 
�لتعاون  من  للمزيد  جديدة  �آفاق  فتح  �لعر�ش  هذ�  وي�ستهدف  �للوج�ستية 
و�لتكامل بني �ل�سركات �ملماثلة يف �لبلدين وبزيادة حجم �لتبادل �لتجاري 
 . و�لعاملية  و�لعربية  �خلليجية  �ال�سو�ق  على  �النفتاح  على  و�لعمل  بينهما, 
�ل�سخمة  �مل�ساريع  لتو�كب  �لعمانية  �ملنتوجات  من  �لر�بعة  �لن�سخة  وتاتي 

�لتي ت�سهدها �ململكة �لعربية �ل�سعودية ..

�ل�سلطنة  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �ن  �ل��ى  �الح�سائيات  وت�سري 
(  ما مقد�ره )12.3 (مليار  بلغ عام )2013  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة 
(مليار   5.9 مقابل)  �سعودية  ���س��ادر�ت  ري��ال  (مليار   6.4 منها)  ري��ال 
ريال و�رد�ت �سعودية من �ل�سلطنة وي�سكل �لتبادل �لتجاري بني �ل�سعودية 
و�سلطنة عمان) 0.6% (من �لتبادالت �لتجارية بني �ل�سعودية و�لعامل يف 

�سنة 2013 ..
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وكان هذ� �لتبادل قد بلغ يف عام 2012 ما قيمته) 12.1 (مليار ريال 
هي عبارة عن) 6.8 (مليار ريال �سادر�ت �سعودية لل�سلطنة مقابل و�رد�ت 
مل�سلحة  جت��اري  وبفائ�ش  ري��ال  مليار   5.5 بقيمة  �ل�سلطنة  من  �سعودية 

�ل�سعودية وذلك يف حدود) 1.3 (مليار ريال ..

ويف �طار �لتطور�ت �القت�سادية وهي �كرث مرونة من �ل�سيا�سية و�قل 
�حل��دودي  �ملنفذ  عند  لوج�ستية  مدينة  �قامة  تاتي  و�جل��زر  للمد  تعر�سا 
لت�سكل منطقة خدمات تنموية و�ست�سم م�ستودعات و�سركات نقل وتخلي�سا 
��سبحت  �ن  بعد  �حل��دودي  �ملنفذ  على  �ملوقع  هذ�  �همية  وتاتي  جمركيا 
و��سبحت  �لن�سف  �لى  قطعها  وقت  �خت�سار  جرى  �ذ  ق�سرية  �لطريق 
مبا�سرة بدل �لعبور من �بو ظبي ثم �لدوحة ثم �ل�سعودية ومن �ملتوقع �ن 

يزد�د بذلك حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين با�سطر�د ..

�لتجربة   وكان معهد فريزر لالبحاث بكند� قد �عترب يف تقريره عن 
�القت�سادية يف �لعامل �لعربي لعام 2012 �سلطنة عمان �سمن �ف�سل خم�ش 
�لعربي..حيث ح�سلت على  �مل�ستوى  �القت�سادية على  تتمتع باحلرية  دول 

7.6 نقطة من ��سل )10 ( نقاط ..

وكانت �ل�سلطنة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية قد وقعتا على �تفاقية �ن�ساء 
�لعالقات  توثيق  يف  دوره  ليلعب  �ل�سعودي  �لعماين  �العمال  رجال  جمل�ش 
وفتح �آفاق �ال�ستثمار بني �لبلدين خا�سة و�ن �لتفاعالت �القليمية و�لدولية 
و�نعكا�ساتها �ل�سلبية ظلت توؤثر على وتائر �لتنمية وب�سبب من حكمة �ل�سلطان 
قابو�ش بن �سعيد جرى �حتو�ء كثري من �لتوتر�ت و�مل�ساعفات, �لتي كانت 
تن�ساأ كاأنعكا�ش للو�سع  �القليمي و�لدويل, ولعل �ال�سلوب �لذي ر�آه �ل�سلطان 
منطلقا  كان   1990 عام  منذ  �لبلدين  بني  �لعالقة  �حلدود  ق�سايا  لت�سوية 
منوذجا .. وجاءت �لزيار�ت �ملتبادلة للقائدين �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد 
�لر�حل  �مللك  �سبقها من زيار�ت كان  �لعزيز وما  و�مللك عبد�هلل بن عبد 
فهد بن عبد �لعزيز طرفا فيها لتحتوي �لكثري من �خلالفات �لناجتة عن 
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وجهات نظر �ز�ء �لق�سايا �القليمية و�لدولية . كما ظلت �لعالقات �لعمانية 
وتوظيف  و�العتد�ل  �لتو�زن  نهج  تاخذ  با�ستمر�ر  �ل�سلطان  وجهها  �لتي 
�القليمية  �الطر�ف  مع  حتى  و�للقاء�ت  �حلو�ر  لدبلوما�سية  �جلهد  فائ�ش 

وخا�سة �ير�ن ..

لتقوية مناخ  تعاون عماين �سعودي  وهناك عمل متو��سل على �جناح 
وقطاع  �ل�سمكي,  �ال�ستزر�ع  جم��االت  يف  وخا�سة  �لبلدين  بني  �ال�ستثمار 
و�لقطاع  و�مل�سرفية  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ل�سحية,  و�خل��دم��ات  �الغ��ذي��ة 
عمان  �سلطنة  عملت  وقد  �ل�سياحي  و�لقطاع  �حلرة  و�ملناطق  �للوج�ستي 
على �سرح مناخ �ال�ستثمار يف �ل�سلطنة لت�سجيع رجال �العمال يف �ل�سعودية 
على �ال�ستثمار يف عمان وخا�سة يف م�سروع �لطريق �لربي �لذي يربط ما 
بني �ل�سعودية و�ل�سلطنة, يف حني جرى �لتاكيد على �ن �سلطنة عمان من  
�ال�سو�ق �لو�عدة يف �ملنطقة ملا متتلكه من مقومات جتارية و�قت�سادية وتقدر 
�ال�ستثمار�ت �ل�سناعية �ملعدنية �ل�سعودية  يف �ل�سعودية يف  2014/12/23 
�لتجاري  �لتبادل  يف  متو��سعة  �رق��ام  وهناك   . دوالر  مليون   354.6 ب� 
و�ال�ستثمار�ت �ذ� ما علم �ن حجم �لتبادل �لتجاري بني دول جمل�ش �لتعاون 
�خلليجي جمتمعة و�سائر بلد�ن �لعامل قد بلغ خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية 
 335.3  2003 عام  كان  حني  يف  دوالر  تريليون   1.5 بلغ   2013 –  2003

بليون دوالر .

كما �ن �لعالقات بني �ل�سلطنة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �ملجاالت 
�لريا�سية قائمة من خالل جمل�ش  �لتعاون ومن خارجه حيث تتوجه �لفرق 
ثقافية  ن�ساطات  �ن هناك  كما  �لبلدين  متبادلة بني  زيار�ت  �لريا�سية يف 

ومعار�ش �قت�سادية تاخذ يف �ل�سنو�ت �الخرية طريقها باجتاه �لتو�سع ..
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يحتذى  منوذجا  قدمت  �أنها  �ليمنية  �لعمانية  �لعالقات  متّيزت  قد 
به يف حل م�سكالت �حلدود حني متكنت  �لدولتان من حتويل مناطقهما 
�حلدودية �لى مناطق للتعاون و�لتو��سل �إذ مت توقيع �تفاقية تر�سيم �حلدود 

�لعام 1992م )185(.

و�خلالف �لعماين �ليمني على �حلدود تعود ن�ساأته �لى �لعام 1965م, 
وذلك بني �ل�سلطنة وحمافظة �ملهرة �لتي تعّد �حدى حمافظات �جلنوب 
�ليمني بعد �ن وقعت �سلطات �حلماية �لربيطانية �لتي كانت ت�سيطر على 
�ملحميات �ل�سرقية لعدن �تفاقية للحدود مع �سلطان م�سقط وعمان )186(.

وقد جاء هذه �لتعديل لي�سيب �تفاقية كانت موقعة �لعام 1954م, و�لعام 
1960م, ومع ح�سول �ليمن �جلنوبي على ��ستقالله يف 1967/11/30م.

�أن  �إال  �حل��دود  تلك  �إلى  بالعودة   �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  طالب 
�لتطور�ت �لتي حدثت �أ�سعلت �أزمة حول �تفاقية �حلدود وحماولة جتاوزها 
وقد كان مرد ذلك تغيري نظام �حلكم يف �ليمن �جلنوبي و�لتحول فيه �إلى 
�ل�سوفييتي يف فرتة كانت مو�سكو  �لعالقات مع �الحتاد  وتوثيق  �ملارك�سية 

العالقات العمانية اليمنية
مع �لرئي�ش �ليمني عبد ربه من�سور هادي
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�ملنطقة  �أنظمة  حفيظة  �أث��ار  ما   ؛  للمنطقة  �فكارها  ت�سدير  يف  ن�سيطة 
و�سعوبها لي�ش يف �خلليج فقط و�إمنا يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية وبد�أت 
�ملنطقة  على  تنعك�ش  و�ل�سوفييتي  �المريكي  �لقطبني  بني  �لباردة  �حلرب 
وعلى هذ� �جلزء �حل�سا�ش منها ولذ� غذى �لنظام يف �ليمن �جلنوبية من 
خالل تبعيته للفلك �ل�سوفييتي مترد� ع�سكريا يف حمافظة ظفار �ملتاخم 
حلدوده مع �ل�سلطنة وقدم له دعما �سيا�سا وع�سكريا. وقد ��ستمّر �ل�سر�ع 
ل�سنو�ت )187( �إلى �أن عاد �لبلد�ن �لعام 1987م �لى �لتفاو�ش بعد �نتهاء 
�لعام 1986م,  �لثاين  �ليمن �جلنوبي يف كانون  �ل�سلطة يف  �ل�سر�ع على 
وبقيت هذه �ملفاو�سات تتعرث الن �ليمنني �ل�سمايل و�جلنوبي قرر� تاأجيل 
�لنظر يف م�سائل �حلدود التخاذهما خطو�ت باجتاه �لوحدة بني �ل�سطرين 

بد�أت يف 1989/11/30م )188(.

وبعد قيام وحدة �ل�سطرين )�لوحدة �ليمنية ( ��ستوؤنفت �ملفاو�سات 
هذ�  �إنهاء  على  �الأط���ر�ف  حر�ست  وق��د  �ل�سلطنة  مع  باحلدود  �ملتعلقة 
التحري�ص  نقاط  عن  التخلي  فيها  مت  �شيا�شية  نقاط  على  باالتفاق  امللف 
وقد  �لتاريخية.  �الدع���اء�ت  من  كثري  عن  وبالتايل  1965م  �تفاقية  يف 
راعت ال�شلطنة وهي تعقد اتفاقياتها التوافق وعدم االإفراط والتفريط يف 

مدينة �سنعاء عا�سمة �ليمن
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�حلقوق و�ل�سيادة �لوطنية لها, وحتى لليمن �ملوحد وعدم حتقيق مكا�سب 
للقبائل  �لتنقل  ت�سهيل  �عتبارها  يف  وو�سعت  �الآخر  �لطرف  ح�ساب  على 
�لتي تعي�ش على جانبي �حلدود, وبعد ب�سع جوالت تو�سل �ليمن و�ل�سلطنة 
�إلى �تفاقية تر�سيم �حلدود ومت �لتوقيع عليها يف �سنعاء يف ت�سرين �الأول 
�كتوبر �لعام 1992م, ومعها ملحقان ينظمان حقوق �لرعي وتنقل �لقبائل 
و�لثاين لتنظيم �سلطات �حلدود وحتديد منافذ �لعبور �لربية على �متد�د 
300 كم و�إجر�ء�ت �لتا�سرية و�جلمارك و�ملبادالت �لتجارية, وحفظ �مللحق 
حق �النتقال �ملبا�سر و�ملي�سر لالفر�د على �جلانبني ب�سيار�تهم عن طريق 
�ملناطق �حلدودية من عائالت  تلك  �ملقيمني يف  و�أن معظم  �لرب, خا�سة 

وع�سائر و�حدة على �جلانبني )189( 

وكان جناح �تفاق �حلدود �لعماين �ليمني ما لفت �نتباه �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية �لتي �أر�دت هي �الأخرى ت�سوية حلدودها مع �ل�سلطنة وهي �لتي 
�الأط��ر�ف  بني  للتفاو�ش  �حلاجة  برزت  ولذ�  �أي�سا,  �ليمن  مع  حدود  لها 
�لثالثة للو�سول �إلى ت�سوية مر�سية و�إنهاء �خلالفات و�ل�سر�عات؛ �إذ كان 
هناك خالف بني �ل�سعودية وعمان على �حلدود يف منطقة �لربع �خلايل 
وجرت ب�ساأنها جوالت ثنائية من �ملفاو�سات. و�نتهت بتوقيع �تفاق مار�ش 
و�مللك  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  وقع عليها كل من  �لعام 1990م,  �ذ�ر 

فهد بن عبد �لعزيز.

يف  بالتف�سيل  عليه  ف�سناأتي  – �ل�سعودي  �لعماين  �حلدود  نز�ع  �أما 
�حلديث عن �لعالقات �لعمانية �ل�سعودية.

وبتحديد �حلدود وبوحدة �ليمن �سمنت �سلطنة عمان �أن تدخل �ليمن 
يف لعبة تو�زن �لقوى باجلزيرة �لعربية, خا�سة و�أن �ل�سلطنة �أبدت ح�سن 
نو�يا معلنة جتاه �ليمن, وقبلت �ن�سمام �ليمن �إلى جمل�ش �لتعاون �خلليجي 
ومل تعار�ش �لطلب �لذي �عرت�ش  عليه �أع�ساء �آخرون, و�لعالقات �لعمانية 
للبلدين.  و�جلغر�يف  �لتاريخي  �لعمق  من  وتطورها  قوتها  ت�ستمد  �ليمنية 



أمة وقائد

199

وقد تاأ�س�ست هذه �لعالقات �حلديثة مع �جلمهورية �لعربية �ليمنية �لعام 
على  �ل�سعبية  �لدميقر�طية  �ليمن  جمهورية  مع  بالتوتر  و�ت�سمت  1974م 
خلفية �لتمرد يف ظفار حتى �لعام 1982م حني وقع بينهما �تفاق مبادىء 
ومثلت  �لد�خلية.  �ل�سوؤون  يف  �لتدخل  وعدم  �ملتبادل  �الع��رت�ف  به  �ق��ر�  
زيارة �لرئي�ش �ليمني �ال�سبق �بر�هيم �حلمدي �لى م�سقط �لعام 1976م 

حتوال يف عالقات �لبلدين 

برتوكول  توقيع  فيها  ومت  وم�سقط  �سنعاء  بني  للتعاون  �آفاقا  وفتحت 
للتعاون بني �جلانبني يف جماالت عديدة, كما جاءت بعد ذلك زيارة �لرئي�ش 
�ل�سابق علي عبد�هلل �سالح بعدها بعامني لتوؤكد  نف�ش �الهد�ف و�سهدت 
�لعالقات يف �سنو�ت �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي حتوالت كبرية �أهمها 
�عرت�ف �ل�سلطنة بالوحدة �ليمنية وتوقيع �تفاقية تر�سيم �حلدود 1992م, 
�ل�سلطان  وبزيارة  �لعام 1993م,  �أيلول  وز�رية م�سرتكة يف  وت�سكيل جلنة 
قابو�ش �إلى �سنعاء يف ت�سرين �الأول 1993م, �نتقلت �لعالقات �إلى مرحلة 
�أخرى؛ �إذ لعبت �ل�سلطنة دورً� بارزً� يف �حتو�ء �أزمة 1994م, �ليمنية �لتي 
ع�سفت با�ستقر�ر �ليمن حني ��ستقبل �ل�سلطان قابو�ش يف مدينة �ساللة 
�لبي�ش  �سامل  علي  ونائبه  �سالح  عبد�هلل  علي  �ليمني  �لرئي�ش  جمع  لقاء 
�ليمنية  �لر�سمية  �لزيار�ت  تو�لت  ذلك  وبعد  �الأزم��ة  لتطويق  حماولة  يف 
�أيلول 1994م، علي عبداهلل �شالح ويف �شباط  �إلى م�سقط �لتي ز�رها يف 
1995م, و�ي�سا يف كانون �الول 1997م, وز�ر م�سقط كذلك رئي�ش جمل�ش 

�لنو�ب �ليمني عبد�هلل �الحمر �لعام 1997م.

�ليمن  عمان  �سلطنة  ر�سحت  �لعالقات  لتطور  وتاأكيدً�  جانبها  من 
يف  و�لتعاون  �لهندي  �ملحيط  على  �ملطلة  �ل��دول  ر�بطة  �إل��ى  لالن�سمام 
عن  عرب  �لرت�كم  هذ�  وكل  و�لثقافية.  و�لتجارية  �القت�سادية  �ملجاالت 
نف�سه يف توقيع �تفاٍق �أمني عماين ميني �لعام 2004م, وت�سكيل جلنة �أمنية 

ع�سكرية م�سرتكة بينهما..

�لرئي�ش �ليمني �ال�سبق �بر�هيم �حلمدي

علي عبد�هلل �سالح

علي �سامل �لبي�ش

عبد�هلل �الحمر
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وتطور هذه �لعالقات )190(�لتي و�سفت باأنها بنيت على و�سائج قوية 
ومتينة.. 

وكان وزير �لد�خلية �لعماين و�سف هذه �لعالقات باأنها تتطور عاما 
بن  قابو�ش  �ل�سلطان  جانب  من  لتطويرها  كبرية  رعاية  وهناك  عام  بعد 
�سعيد وقال : »�إّن هناك )71( �تفاقية وبرناجمًا تنفيذيًا وقعت بني �لبلدين 
كما �أن �للجنة �مل�سرتكة من �أن�سط �للجان �لتي جتتمع بانتظام يف م�سقط 

و�سنعاء« )191(.

ومع وقوع �ال�سطر�بات يف �ليمن يف ما �سّمي بالربيع �لعربي �أجرى 
د.فوؤ�د �لبناء مقارنة بني ما جرى يف �ليمن وما جرى يف �سلطنة عمان, 
وهذه �ملقارنات ت�سيب �لعديد من جو�نب �حلياة �بتد�ء من قوله »�ن و�قع 
�حلال يقول, �إن د�ئرة �مل�ساركة يف �سنع �لقر�ر يف �ل�سلطنة �أعر�ش منه 
من �ليمن �لتي ت�سيق فيها �لد�ئرة )192( فقد كانت �ل�سلطنة و�ليمن قبل 
ثالثة عقود �سديدتي �ل�سبه يف مفرد�ت �لتخلف و�سار �لفرق �الآن يح�سب 
�سيا�سة  بف�سل  �لعماين  �القت�ساد  وقوة  عمان,  ل�سالح  �ل�سوئية  بال�سنني 
قوة  �أن  مبعنى  �الأ�سعاف؛  مبئات  �ليمني  �القت�ساد  قوة  ت�ساوي  �ل�سلطان 
قدمه  ما  �سعف   700 ي�ساوي  بالده  خلدمة  �ل�سلطان  قدمه  �لذي  �جلهد 

�لرئي�ش علي عبد�هلل �سالح )193(.

فدخل �لفرد �ليمني مع نهاية 2009م مل يزد عن 1260 دوالرً� �أمريكيًا 
ويف عمان يزيد متو�سط دخل �لفرد يف �لعام 2009م, وحتى 2010م, عن 
و�لثالثني  و�ل�ساد�سة  لت�سبح عمان �خلام�سة عربيا  للفرد  دوالر  �ألف   25
�لعامل  م�ستوى  على  �الأول  �ملركز  عمان  �حتلت  2011م  �لعام  ويف  عامليا  
يف معدل �لتح�سن مبا كانت عليه �لعام 1970م, ويف مو�جهة �ملظاهر�ت 
فاإن �ل�سلطان قام فور� بعدة قر�ر�ت �إ�سالحية منها ت�سكيل جلنة لتو�سيع 
�سالحيات جمل�ش �ل�سورى وتوفري 50 �ألف فر�سة عمل و�إقالة وزيرين من 
البالط ال�شلطاين الأنهما مل يو�شال م�شاكل ال�شباب العماين اليه ثم بعد 
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يوؤيدونه  �أن تخرج �ملظاهر�ت من جانب من  ذلك �قال 12 وزير� ورف�ش 
ويحبونه وهم كثريون ب�سدق. وتو�كبت �الإ�سالحات يف عمان.

جتمع  يف  �لرغبة  �أو  �حل��ال  ه��دوء  عن  �لتقارير  �ل�سلطان  تغر  ومل 
ملجل�ش  و��سعة  �سالحيات  و�أعطى  �الإ�سالح  عملية  و��سل  بل  �ملتظاهرين 
�ل�سورى يف جمال �لت�سريع و�لرقابة مع �إعد�د قانون �حلكم خالل �سهر من 

تاريخه وبد�أت �إجر�ء�ت عملية ملحاربة �لف�ساد )194(.

وقد حتدث �ل�سلطان عن �حلالة �ليمنية يف ��سطر�بها يف مقابلة مع 
فوك�ش نيوز » �أن روؤية �ل�سلطنة يف �إقناع �لرئي�ش علي عبد�هلل �سالح ملغادرة 

�ليمن وقد و�فق وكان قر�ر� له �سد�ه« )195(.

وهذ� يدلل على مدى �الهتمام �لكبري �لذي توليه �ل�سلطنة لعالقاتها 
مع �ليمن وحر�سها على ��ستقر�رها ووحدة تر�بها ووحدتها �لوطنية وعلى 
م�ستقبل �ل�سعب �ليمني, و�أي�سا على جت�سيد م�سمون �ل�سيا�سة �خلارجية 

�لعمانية �لقائمة على �مل�ساحلة و�لدعوة للحو�ر. 
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لعلها �القدم بني �ي بلد وعمان. فقد كان هناك �لتو��سل مع �لعر�ق عرب 
�لبحر �ذ كان ميناء جمان �لعماين مركزً� للعالقات �لتجارية و�لعالقات 
وكان  �سرت�بون  �جلغر�يف  ذكر  كما  �مليالد  قبل   23-58 �عو�م  �لى  ترجع 
للب�سرة تاثري يف عمان �ذ �سكنها �ملهالبة وهم عمانيون منهم �ملهلب بن 
�بي �سفرة وقد حكمو� �لب�سرة.وهناك �سخ�سيات هامة �سمّيت باجل�سور 
�لثالثة �ل�سو�مخ وهم �خلليل بن �حمد �لفر�هيدي و�بو �لعبا�ش بن يزيد 

�لكمايل. و�بن دريد وهي �سخ�سيات ب�سرية لكنها من �الزد �لعمانية.

 و�لعالقة مع �لعر�ق وحتديد� مع �لب�سرة �عطت �لعمانيني �ملذهب 
�البا�سي , وقد تاأ�س�ش �ملذهب من جابر بن زيد �لب�سري ومن �لرجل �لذي 
�سمي �ملذهب با�سمه وهو عبد�هلل بن �با�ش �لتميمي وكان ب�سريا �ي�سا..

مو�نىء عمان  بني  �لقدمية  �لعالقات  �سالح �حلزومي يف  وقد بحث 
و�لعر�ق وبني �ن �حلفريات يف موقع ر��ش �حلد يف والية �سور و�لتي تعود 
�لى �اللف �لثالثة قبل �مليالد ترجع �لى ��سول بع�ش �ملقتنيات يف �لعر�ق..

العالقات العمانية – العراقية
مدينة بغد�د
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متيزت �لعالقة بني �ل�سلطنة و�لعر�ق باملو�سوعية و�حلياد �اليجابي 
يف كثري من �لق�سايا �لعا�سفة, وبقيت �ل�سلطنة طو�ل فرتة حرب �خلليج 
�الولى و�لثانية �لتي كان �لعر�ق طرفا فيها مت�سك بخيط �لعالقة وحتافظ 
�حل��رب  ففي  و�ل��دول��ي��ة  �القليمية  لعالقاتها  روؤيتها  �سمن  وذل��ك  عليه 
�لعمانية  �خلارجية  �ل�سيا�سة  �سلكت  – 1988م   1980 �الير�نية  �لعر�قية 
دعو�ت  �ملعروف  نهجها  من  �نطالقا  �ل�سلطنة  رف�ست  �ذ  توفيقيا  م�سلكا 
�لعر�ق ولكنها مل تقف  �لتي هي طرف يف �حلرب مع  �ير�ن  �لقطيعة مع 
تاريخية وجغر�فية ويف  لعو�مل  �ملميزة  بالرغم من عالقاتهما  كلية معها 
نف�ش �لوقت مل تتخّل �سلطنة عمان عن �لعر�ق و��ستمرت يف �لوقوف معه 

�لى حني �نتهاء �حلرب.

 وحتى يف ق�سية دخول �لعر�ق �لى �لكويت �لتي هي ع�سو يف جمل�ش 
�لتعاون �خلليجي فان �ل�سلطنة ظلت متار�ش �سيا�سة �حلياد و�لتعقل �المر 
�لذي مكنها من بناء حمادثات و�ت�ساالت باجتاه �بقاء �لعر�ق يف �ل�سف 
�لعربي, ويف نف�ش �لوقت خروجه من �لكويت ويف حروب �خلليج �ملتعاقبة 
مل تكن �ل�سيا�سة �لعمانية تتطرف �و تندفع باجتاه �سد �خر ولكنها ومن 
منطلق فل�سفتها على �غتنام عالقاتها مع كل طرف يف �لنز�ع �سو�ء �لعر�ق 
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�و دول �خلليج �و �لواليات �ملتحدة ظلت ت�سعى اليجاد خمرج �إلى �ن �جتهت 
هذه �الطر�ف �لى حل �سلمي..

وقد كان �لتبادل �لتجاري بني �ل�سلطنة و�لعر�ق توقف �لعام 1991م 
ب�سبب �خلطر �القت�سادي �ملفرو�ش على �لعر�ق �ال �ن �ل�سلطنة قد بذلت 
جهود� كبرية العادة �لتبادل �لتجاري حتى مع وجود �حل�سار وقد بد�ت 
�لعام  وكذلك  1997م  �لعام  فيه  فائ�سًا  حققت  وكانت  1997م,  �لعام 
1988م و�لعام 1999م, مبا قيمته ) 20 ( مليون دوالر ومل تقطع �سلطنة 
عمان عالقاتها مع بغد�د و�ر�سلت �سفريها �لى �لعا�سمة �لعر�قية و�بقت 
�سفارة �لعر�ق يف م�سقط مفتوحة كما قام وفد من غرفة �سناعة وجتارة 
�سلطنة عمان بزيارة �لى �ربيل يف �يلول من �لعام 2013م لتفعيل �لتبادل 
»بيت �حلكمة«  يف  وكان وفد من   �لعر�ق..  �قليم كرد�ستان  �لتجاري مع 

بغد�د قد قام بزيارة  �ل�سلطنة يف 2013/12/25م..

وقد فتحت �لزيارة �آفاقا لتطوير �لعالقات مع �لعر�ق يف �لعديد من 
�مل�ستويات, و�لتي جرى �لتعبري عنها وتعزيزها يف ندوة �لعالقات �لعر�قية 
�لعمانية حيث ماز�ل �لتمثيل �لدبلوما�سي ما بني �ل�سلطنة و�لعر�ق قائما 

وماز�لت �سفارة �ل�سلطنة يف بغد�د متار�ش عملها )238(.
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من مدينة بغد�د
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تت�سم �لدبلوما�سية �لعمانية وهي تتعامل مع �خلارج.. مع دول �لعامل 
بالرب�جماتية �لتي ت�سع �مل�سالح �لعمانية يف �العتبار �الول بعيدً� عن �ي 
�نتماء�ت �و والء�ت �و �سعار�ت �يديولوجية �و دينية �و مذهبية �و عرقية 
فاملوقع �جلغر�يف �لعماين و�لر�سيد �لتاريخي �لوفري ي�سعان �لدولة �لعمانية 
يف موقع متميز بني دول �قليمية وجماورة ت�سكل نزعاتها �ملختلفة حتّديات 
ورمبا تهديد�ت. فاملحيط �لعماين فيه دول �يديولوجية �سو�ء يف عقائدها 
�ل�سيا�سية �و �ملذهبية ودول غنية لها فائ�ش قادر �ن ميكنها من �لتدخل. 
فاير�ن من جهة و�ل�سعودية من جهة �أخرى. وهناك تهديد دميغر�يف قد 
ينفجر لي�سيب عمان �ذ� ما ��ستمر �لو�سع �ليمني يف �لتدهور و�لت�سظي �و 
ذهب �لى حروب د�خلية �نق�سامية �و مذهبية هذ� على �مل�ستوى �القليمي 
و�ملحيط وهناك مهدد�ت وحتديات على �مل�ستوى �لدويل ولذ� ياأتي �اليقاع 
�ل��دول  مع  وخا�سة  ومدرو�سا  متو�زنا  �خلارجية  �لعالقات  يف  �لعماين 
�لكربى �لنافذة يف عامل �ليوم وم�ساحلها. فالعالقة مع �لواليات �ملتحدة 
وبريطانيا �لتي �سنتوقف عند بع�ش مظاهرها الحقا متليها �جلغر�فيا �لتي 
جتعل �حلركة �ل�سيا�سية �خلارجية �لعمانية مرنة ويقظة وبر�جماتية بعيدة 

العالقة الُعمانية األردنية
�مللك عبد�هلل �لثاين ملك �ململكة �الردنية �لها�سمية 

مع �مللك ح�سني بن طالل
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عن �النحياز �و �الخطاء �لتي ال تتو�فر �المكانيات �ملالية �لكبرية لتغطيتها 
كما لدى بع�ش �جلري�ن..

تعود �لعالقات �الردنية �لعمانية �لى �لع�سرينيات من �لقرن �لع�سرين 
مع تاأ�سي�ش �المارة �الردنية �لعام 1921م, وقد وقف �الردن بقيادة �المري 
عبد�هلل �الول �لى جانب �سلطنة عمان يف �سقيها عمان وزجنبار يف جامعة 
�لدول �لعربية و�المم �ملتحدة ويف حربها �سد �ملتمردين يف ظفار لتحقيق 

�ال�ستقر�ر يف �ل�سبعينيات من �لقرن �ملا�سي )209(..

�الردن  �علن  حني  �لعمانية  �لنه�سة  بد�ية  منذ  �لعالقات  هذه  متتد 
�لدول  من  �الردن  وك��ان  عمان.  ل�سلطنة  د�عمًا  و��سحًا  �سيا�سيًا  موقفًا 
�لقليلة �لتي وقفت �لى جانب �سلطنة عمان و�ل�سلطان قابو�ش ب�سكل عملي 
�سد  �ل�سلطنة  جانب  �لى  للقتال  �ل�سلطنة  �لى  ع�سكرية  قو�ت  �ر�سلت  �ذ 

�لتمرد �لذي قام يف �قليم ظفار..

وقد �خذت �لعالقة منذ �سنة 1970م وطو�ل فرتة حكم �مللك �حل�سني 
وحتى بعد رحيله �لعام 1999م, ��سكااًل عديدة فقد بد�أت باقامة �لعالقات 
يف  ثم  �لع�سكري  �جلانب  يف  �لبد�ية  وكانت  1972م,  �لعام  �لدبلوما�سية 
�جلانب �ل�سيا�سي �بتد�ء من �لعام 1975م, ثم يف جو�نب �خرى يف �لعام 

�مللك عبد�هلل �الول موؤ�س�ش �ململكة �الردنية

مدينة عمان عا�سمة �الردن
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1976م, وبعد ذلك تطورت �لى �جلانب �القت�سادي.ففي �ملجال �لع�سكري 
ظهر ذلك يف بعدين.. �الول م�ساركة �الردن يف �لت�سدي لتمرد ظفار من 
جهة و�مل�ساعدة على �عادة بناء �لقو�ت �مل�سلحة �لعمانية من جهة �خرى..

جرى  �ذ  ع�سكرية  م�ساعد�ت  �سكل  �لع�سكرية  �لعالقات  �خذت  وقد 
كتيبة  وو�سعت  هوكرهنرت  طائرة  وثالثني  بو�حد  عمان  �سلطنة  تزويد 
�لربي  �لطريق  يف  ر�بطت  وقد  �لعمانية,  �لقيادة  ت�سرف  حتت  �ردنية 
يف  ت�سارك  عربية  قوة  �ول  �الردنية  �لكتيبة  وكانت  وم�سقط.  �ساللة  بني 
�إذ �سارك �لطري�ن الول مرة ؛ ما كان له ردة فعل �يجابية  تلك �ملو�جهة 
�لقو�ت  �أ�سهمت  �لتدريب فقد  �لعمانيني )210(.�م��ا يف ميد�ن  على نفو�ش 
�مل�سلحة �الردنية يف �عادة بناء �جلي�ش �لعماين وتدريبه بديال عن �لقو�ت 
�ل�سلطان  �لربيطانية �لى �ن عربت قيادة �جلي�ش �لعماين متاما على يد 

كجزء من بلورة �لهوية �لعمانية و��ستكمال ��ستقاللها..

�الردنية  �لعمانية  �لعالقات  تطورت  فقد  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  على  �ما 
من خالل موؤ�سر�ت و��سحة �برزها لقاء�ت �حل�سني مع قابو�ش )211(. فقد 
بد�أت �للقاء�ت  �لثنائية يف زيارة �ل�سلطان قابو�ش لالردن  وزيارة �مللك 
�حل�سني �لى م�سقط للم�ساركة يف �لعيد �لوطني �ل�سابع �إذ رحب �ل�سلطان 
�مل�ساركة جت�سد  بال�سكر الأن هذه  له  �لوطني متوجها  �لعيد  به يف خطاب 
�لها�سمية   �لوطيدة بني �سلطنة عمان و�ململكة �الردنية  �لعالقات �الخوية 
�لى  �حل�سني  �مللك  بها  قام  زي��ارة  �آخر  وكانت  �لزيار�ت  وتكررت   .)212(

ر�سمي  غري  �غلبها  �ل��زي��ار�ت   وه��ذه  1998/3/25م,  يف  عمان  �سلطنة 
مودة  من  حتمله  وما  �ل�سخ�سية  �لعالقات  �نعك�ست  وقد  ر�سمي  وبع�سها 
�سديدة بني �لزعيمني على عالقات �لبلدين فامللك �حل�سني يعّد �ن عمان 
و�الردن �سيء و�حد ويعّد �ل�سلطان قابو�ش �سقيقا له فعندما قدم �ل�سفري 
�هال  وق��ال  �مللك  رحب  �حل�سني  �مللك  يدي  بني  �عتماده  �ور�ق  �لعماين 

ب�سفري �خي �ل�سلطان ..

»ال ي�صعنا اال ان ن�صيد بدور 
االأردن ال�صقيق ودور عاهله جاللة 
يف  طالل  بن  احل�صني  امللك  االخ 

دعم م�صرية ال�صالم« .
موؤمتر القمة اخلليجي 
الدورة اخلام�شة ع�شرة 
 1994/12/21
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�لت�ساور و�لتن�سيق يف �لق�سايا  وقد �خذت �لعالقات -�ي�سا- مظهر 
�مللك  كان  �الير�نية  �لعر�قية  �حل��رب  ففي  و�لدولية  و�القليمية  �لثنائية 
�خلليج  �زمة  بعد  وكذلك  م�ستمر  �ت�سال  على  قابو�ش  و�ل�سلطان  ح�سني 

�لثانية وغزو �لعر�ق للكويت �لعام 1990م..

و��ستمر  بغد�د  �لى  توجهه  �ثناء  م�سقط  يف  ح�سني  �مللك  توقف  فقد 
م�ستوى  �لت�ساور على  لي�سمل  و�ت�سع  �نذ�ك  وزر�ء �خلارجية  بني  �لتن�سيق 
�لتمثيل يف �المم �ملتحدة و�ملنظمات �القليمية. وقد جتان�ست �ملو�قف من 
�لق�سايا �لقومية و�لدولية كالق�سية �لفل�سطينية و�الزمة �لعر�قية وعملية 
�ل�سالم. وظلت �ملو�قف متقاربة رغم �ن �الردن �يد �لعر�ق يف �زمة �خلليج 
�لثانية  �خلليج  �زم��ة  ويف  حم��اي��دً�.  �لعماين  �ملوقف  ظل  حني  يف  �لثانية 
ظل موقف �لبلدين متقاربا منذ �لبد�ية وكانا على �قتناع ب�سرورة �نهاء 
�الحتالل �لعر�قي للكويت عن طريق حل عربي بذل �مللك �حل�سني جهدً� 
كبريً� لتحقيقه لكنه مل ي�ستطع. �ما على م�ستوى عملية �ل�سالم يف �ل�سرق 
وكلتاهما  متطابقتان  و�لعمانية  �الردنية  �لر�سمية  �لنظر  فوجهة  �الو�سط 

تدعو�ن لل�سالم وحل �مل�ساكل �لدولية باحلو�ر..

�ما على م�ستوى �لعالقات �لثقافية فانها متطورة ومثمرة يف تطورها 
بني  1976م,  �لعام  يف  �ي  مبكر  وق��ت  يف  تربوي  ثقايف  �تفاق  �ب��رم  وق��د 
�لبلدين وماز�لت �التفاقيات �لعديدة توقع وهناك �عد�د كبرية من �لطلبة 
�جلامعات  بني  ثقايف  وتبادل  �الردنية  �جلامعات  يف  �لد�ر�سني  �لعمانيني 

و�ي�سا ��ستثمار�ت يف جمال �لتعليم �لعايل..

وقد حر�ش �ل�سلطان قابو�ش على تعزيز �لعالقات �لعمانية �الردنية 
مركز  لبناء  تربع  فقد  و�سخ�سية  عامة  ب�سفة  ��سنادها  �لى  د�ئما  وبادر 
�لقلب يف �ملدينة �لطبية �لع�سكرية كما �نه �قام على نفقته م�سجد �مللك 

�حل�سني ذي �ملاآذن �ملتعددة و�لذي جاء ميثل مظهرً� معماريًا متميزً�..
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ويف جمال �لعالقات �القت�سادية فقد وقع �ول �تفاق جتاري و�قت�سادي 
بني �لبلدين يف 1986/2/18م وتاآلفت منه جلنة �ردنية عمانية م�سرتكة.. 
جتارة  غرفة  بني  �القت�سادي  �لتعاون  برتوكول  وق��ع  1988/8/7م  ويف 
�لعليا  �للجنة  عقدت  وقد  �الردنية  �لتجارة  غرف  و�حتاد  عمان  و�سناعة 

�جتماعات كان �آخرها �لعام 1999م )213( 

كما عمل �لطرفان على تنفيذ �تفاقية �لت�سيري وتنمية �لتبادل �لتجاري 
�ملوقعة يف �طار �جلامعة �لعربية بهدف �قامة منطقة �لتجارة �حلرة �لعربية 
�لعام 2007م ولهذ� خف�ش �لبلد�ن �لر�سوم �جلمركية بينهما �بتد�ء من 
1998/1/11م. ويف جمال �العالم فقد وقعت يف �لعام 1995م, �تفاقية 
ثقافية �عالمية �سملت عدة مو��سيع �عالمية )214(..ويف مرحلة تويل �مللك 
عبد�هلل �لثاين �سلطاته يف �الردن و��سلت �لعالقات بني �لبلدين تطورها 
م�ستمرة ومعتمدة على ر�سيدها �ل�سابق �ذ كان �مللك عبد�هلل �لثاين حني 
كان �مريً� ير�فق و�لده �حل�سني يف زيار�ته لل�سلطنة وقد بد�أت هذه �ملرحلة 
من �لعالقات بزيارة �ل�سلطان قابو�ش لالردن عندما تويف �مللك �حل�سني 
بزيارة  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  عليها  ورّد  1999م,  �لعام  �لتعزية  لتقدمي 
باالخوية  تو�سف  �لبلدين  بني  �لعالقات  وقد ظلت  �لعام  نف�ش  م�سقط يف 
و�حلميمية وعلى م�ستوى �لتبادل �لثقايف فقد �زد�د عدد �لطلبة �لعمانيني 
�لد�ر�سني يف �الردن �ذ بلغ �لعام 2005م حو�يل 1500 طالب وهذ� �لرقم 

ت�ساعف يف �ل�سنو�ت �لالحقة.)215( 

وقد وقع �لبلد�ن -�ي�سا- على م�سروع تعاون ثقايف يف 2001م.. 
�مل�سرتكة  �لعليا  �للجنة  قادتها  ممتدة  �قت�سادية  عالقات  وهناك 
�لعام 2004م, �سملت �ملناطق �حلرة و�ل�سناعية و�ملر�كز �لتجارية.. �ما 
على م�ستوى �لعالقات �ل�سياحية فقد تو�سعت و��ستملت على �قامة ��سابيع 
�سياحية وعر�ش بر�مج وتبادل خرب�ت وتاأهيل وتدريب فندقي ومن �ملتوقع 
تقم يف  �ال�سعدة النها مل  �لبلدين وعلى خمتلف  �لعالقات بني  تزد�د  �ن 

تطورها على ح�ساب �ي دولة..

مع ويل عهد �ململكة �الردنية �المري ح�سني
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�لعالقات  حول  ندوة  �الردن  يف  �لبيت  �آل  جامعة  يف  �قيمت  وكانت  
�الردنية �لعمانية يف 2008/12/2م, غطت على �متد�د هذه �لعالقات من 
�لعام )1970 – 2008م( و�سجلت حجم ��ستثماري �ردين مبا�سر �سادر 
�لى عمان بلغ ) 58( مليون دوالر و�ن حجم �ل�سادر�ت �الردنية �لى عمان 

بلغ 180 مليون دوالر)216( 
�آخر حلقاتها  تّوجت بزيارة �مللك عبد�هلل  وكانت هذه �لعالقات يف 
�لق�سايا  �لزعيمان يف  تباحث  وقد  م�سقط يف 2013/12/2م  �لى  �لثاين 

�لعربية و�لدولية �الإ�سالمية )217(..
كما �ن �لزيارة �مللكية �الخرية �لى م�سقط بنت لغة �سيا�سية م�سرتكة 
�ست�سحب تاأثريها على منطقة �خلليج و�القليم كون �لبلدين �الردن وعمان 
دول  �سالمة  على  وحري�سني  �لغرب  على  ومنفتحني  باال�ستقر�ر  ينعمان 

�ملنطقة عد� عن �لعالقات �لثنائية .
ف�سلطنة عمان من �كرث �لبلد�ن �خلليجية حر�سا على �ملوقف �الردين 

ومر�عاته وجتنيبه �ي خماطر �و كلف ز�ئدة �و �عباء )218(..
ومتيزت  �الأخ��رية  �ل�سنو�ت  يف  تر�سيخًا  �لعالقات  ه��ذه  ز�دت  وق��د 
�ل�سلطنة  �سفارة  متكنت  وقد  يحتذى  �لذي  �لنموذج  و�سكل  باخل�سو�سية 
وبخا�سة  �الردن  يف  �ل�سوريني  لالجئني  �مل�ساعد�ت  تقدمي  من  �الردن  يف 
�لنقدية  و�مل�ساعد�ت  و�ملالب�ش  �لكرفانات  لت�سمل  �لزعرتي  خميم  يف 

و�لعينية)219(..
وكان �سفري �سلطنة عمان �ل�سيخ م�سلم بن بخيت �لربعمي قد كرم من 
�مللك عبد�هلل �لثاين بو�سام �ال�ستقالل من �لدرجة �الولى مع نهاية خدمته 

يف 2013/9/11. 

�مللك عبد�هلل �لثاين يكرم �ل�سفري �لعماين 
�ل�سابق م�سلم �لربعمي



212

�الولى لالمة  �ملركزية  �لق�سية  �لفل�سطينية -ب�سفتها  �لق�سية  ظلت 
�لعربية -حا�سرة يف ذهن �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد بن تيمور منذ �اليام 
�لعام 1970م, وقد ذكرها كونها ق�سية  �لعمانية  بالنه�سة  �الولى لقيامه 
حقوق ثابتة لل�سعب �لفل�سطيني �لذي البد له من �قامة دولته �مل�ستقلة على 

تر�ب وطنه وعا�سمتها �لقد�ش.

وقد كانت �لروؤية �لعمانية لل�سر�ع �لعربي – �ال�سر�ئيلي و�لفل�سطيني 
ثابتة فعمان تدعو لل�سالم �لعادل. وهذه �لدعوة ظلت جزءً�  – �ال�سر�ئيلي 
�ليوم  �ل�سعد ففي خطابه يف  �لعمانية على خمتلف  �ل�سيا�سة  ��سيال من 
�سد  نقف  »�ننا  قابو�ش  �ل�سلطان  قال  1973/11/18م,  �لثالث  �لوطني 
�لعدو�ن �ل�سهيوين ونوؤيد �حلق �لعربي يف ��ستعادة جميع �الر��سي �لعربية 
موؤيدين  و�سنبقى -د�ئما-  و�الرهاب  و�لغدر  بالقوة  �لعدو  �غت�سبها  �لتي 
للحق �لعربي وندعمه بالدم و�ملال ون�سانده بكل طاقتنا حتى يعود �حلق �لى 

ن�سابه وترتفع �عالم �لن�سر« )119(.

العالقات العمانية بالقضية الفلسطينية 

حد  يف  ال�صلمية  »العملية 
ذاتها عمل تاريخي وهدف نبيل ال 
ميكن ان ينحرف عن م�صاره نتيجة 
تغيري ال�صيا�صات املرحلية الأطراف 

النزاع.. انها م�صرية مت�صلة«.
العيد الوطني 27 
 1997/11/18

�لرئي�ش �لفل�سطيني حممود عبا�ش

مع �لرئي�ش �لفل�سطيني �لر�حل يا�سر عرفات
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�سالم  عملية  �جن��از  على  �ل��دويل  �ملجتمع  حتث  �ل�سلطنة  ظلت  وقد 
�لو�قع يف �ل�سر�ع.. فاننا  �لتي تكر�ش �المر  عادلة وجتاوز حالة �جلمود 
ن�ساند �لتحرك �الردين �لفل�سطيني وكل حترك عربي ودويل ي�سعى لل�سالم 
)120( وعاود �ل�سلطان �حلديث عن �سرورة �ن يقدم �ملجتمع �لدويل �ملزيد 

يف  لل�سالم  دويل  موؤمتر  عقد  �لى  �لر�مية  للجهود  و�لدعم  �مل�ساندة  من 
�ل�سرق �الو�سط.. و�ن يو�سع حد للمعاناة �لقا�سية �لتي يرزح حتتها �ل�سعب 
حالل  �لفل�سطيني  �لوطني  �ملجل�ش  �ليه  تو�سل  مبا  م�سيد�  �لفل�سطيني 

�جتماعه باجلز�ئر من نتائج )121(.

ويف منا�سبة �خرى �عاد �ل�سلطان قابو�ش �لتاكيد ) �ننا نوؤكد عزمنا 
على تكثيف م�ساعينا �ملخل�سة خلدمة �لق�سايا �لعربية ومنا�سرة �ل�سعب 

�لفل�سطيني �ل�سقيق يف كفاحه �لبا�سل ال�ستعادة حقوقه �مل�سروعة (.

للق�سية  ود�ئم  �لى حل عادل  �لتو�سل  �لى �سرورة  �خرى  مرة  ودعا 
�لو�ن  وكل  يد �الحتالل,  �لفل�سطيني  �ل�سعب  يرفع عن كاهل  �لفل�سطينية 
�لظلم و�ملعاناة, ويعيد �ليه حقوقه �لوطنية يف تقرير �مل�سري و�قامة دولته 

�مل�ستقلة )122(.

املعاناة  رف��ع  اإل���ى  »ن��دع��� 
ال�صعب  لها  يتعر�س  التي  الي�مية 
لقامة  الفر�صة  واتاحة  الفل�صطيني 

دولته«.
االنعقاد ال�شنوي ملجل�س 
ُعمان 2004

�لقد�ش .. قبة م�سجد �ل�سخرة
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ق�سيته  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  جانب  �لى  بالوقوف  �لتاكيد  و�ع��اد 
�لعادلة ون�ساله �مل�سروع من �جل �حلرية وتقرير �مل�سري )123(.

وكجزء هام من �سيا�ستها �خلارجية فان �لدعوة لل�سالم د�ئما ظلت 
بال�سكل  �الو�سط  �ل�سرق  ق�سية  ت�سوية  �لى  با�ستمر�ر  دعونا  »لقد  عنو�نا 
�لذي يحقق �ل�سالم �ل�سامل و�لعادل جلميع �الطر�ف, ومن هذ� �ملنطلق 
فاننا نرحب مبوؤمتر �ل�سالم �لذي �فتتح مبدريد ملعاجلة هذه �لق�سية ونعّده 
خطوة هامة من �ساأنها تعزيز �المن, وتر�سيخ �ال�ستقر�ر يف هذه �ملنطقة 
�مل�سطربة, وتهيئة حياة �ف�سل ل�سعوبها وعلى �الخ�ش �ل�سعب �لفل�سطيني 
�ل�سقيق �لذي عانى من �الحتالل خالل ن�سف قرن م�سى ونرجو �ن يتمكن 
�قامة  �لى  ويتو�سل  عقده  من  �ملتوخاة  �اله��د�ف  �ملوؤمتر من حتقيق  هذ� 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �لى  ويعيد  �ملنطقة,  ل��دول  و�لعادل  �لد�ئم  �ل�سالم 
وطنه  �ر���ش  على  �لكرمي  �لعي�ش  له  وي�سمن  �مل�سروعة  حقوقه  �ملنا�سل 

وتكري�ش طاقاته العادة بنائه وتعمريه وتنميته وتطويره »)124(.

وظل �ملوقف �لعماين ثابتا وموؤكد�  �سرورة �نهاء ماأ�ساة طال عليها 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  ماأ�ساة  هي  النهائها  حل  �ل��ى  �لو�سول  دون  �لزمن 
ق�سية  حول  �ل�سالم  حمادثات  عنه  ت�سفر  �سوف  ما  نرتقب  و�ذ  �ل�سقيق, 
�ملعاناة  رفع  �جل  من  و�سريع  عاجل  حترك  �لى  لندعو  �الو�سط  �ل�سرق 
�الحتالل  نري  حتت  يرزح  �لذي  �ملنا�سل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  عن  �ليومية 

.)125(

وكان �ل�سلطان قابو�ش  رحب مبا جرى يف موؤمتر مدريد و�ملفاو�سات 
باالتفاق  رحبنا  »لقد  �ل�سالم  م�سرية  تتو��سل  �ن  �مل  على  ح�سلت  �لتي 
�سامل  �سالم  �حتالل  �لى  -�الن-  نتطلع  ونحن  �ل�ساأن.  هذ�  يف  مت  �لذي 

وعادل بني �لعرب و��سر�ئيل« )126(.

ويرى �ل�سلطان �ن ما مت حتقيقه يف �عقاب موؤمتر مدريد ميكن �لبناء 
عليه وخا�سة �مل�سار�ت �الردنية و�ل�سورية و�للبنانية و�ن ما مت حتقيقه من 
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�لعامل  �عطى  قد  و�الردين  �لفل�سطيني  للم�سارين  بالن�سبة  هامة  خطو�ت 
مطالبة  و��سر�ئيل  �جلميع.  من  و�لثناء  �لدعم  ي�ستحق  منوذجيا  مثاال 
�ليوم -�كرث من �ي وقت م�سى- باتخاذ خطو�ت على �مل�سارين �ل�سوري 
�للبناين  و�جلنوب  �جل��والن  من  �ل�سامل  �الن�سحاب  لتحقيق  و�للبناين 
تفر�سها  ��سر�ئيل  ظلت  وعقبات  عرث�ت  و�جهت  �ل�سالم  عملية  �ن  ومع 
مبمار�ساتها �الحتاللية وفر�ش �سيا�سة �المر �لو�قع �ملتمثلة يف �ال�ستيطان 
وتهويد �الر��سي �ملحتلة كما تفعل يف �لقد�ش �ال �ن �سيا�سة �سلطنة عمان 
يف جوهرها ظلت تغلب -د�ئما- عملية �ل�سالم وتباركها, وظلت تدعو �لى 
على  �مل�ستقلة  دولته  �قامة  يف  �لفل�سطيني  �ل�سعب  حق  مع  بحزم  �لوقوف 
 ” �ل�سعفاء  ال  �القوياء  �سالم  �لى  يدعو  هنا  و�ل�سلطان  �لوطني.  تر�به 
يقدرون على  �لذين ال  �ل�سعفاء  لي�ش �سالم  به  نوؤمن  �لذي  �ل�سالم  ولكن 
رد �لعدو�ن.. �منا �سالم �القوياء �لذين يعدون لالمر عدته )127( ثم عاد 
�ل�سلطان فاكد مرة �خرى  �لوقوف �لد�ئم �حلازم مع �لق�سايا �لعادلة ويف 
طليعتها ق�سية �ل�سعب �لفل�سطيني؛ �لذي يعمل من �جل ��سرتد�د حقوقه 

و�قامة دولته �مل�ستقلة )128(.

�لقد�ش  �لفل�سطيني دولته وعا�سمتها  �ل�سعب  ويرى �سرورة �ن يقيم 
�ل�سريف )129( »�ننا نقف بكل حزم �لى جانب �ل�سعب �لفل�سطيني يف تقرير 
م�سريه و�قامة دولته �مل�ستقلة على تر�ب وطنه وعا�سمتها �لقد�ش �ل�سريف, 
وقد عاود �ل�سلطان جمدد� ويف منا�سبة وطنية عمانية �لى �ملطالبة برفع 
�ملعاناة عن �ل�سعب �لفل�سطيني, و�تاحة �لفر�سة له يف م�ساعيه �لر�مية �لى 

�قامة دولته �مل�ستقلة« )130(. 

وقد ظل �ل�سلطان قابو�ش يف معظم خطاباته يف �لعيد �لوطني لبالده 
موقف  يوؤكد   2014م  �لعام  من  �ليوم  وحتى  1970م  �لعام  �لبد�ية  منذ 
�ل�سلطنة �لثابت.. كما �نه وعرب هذه �مل�سرية �لطويلة �سارك يف ت�سريحات 
و�حاديث ومقابالت عن �لق�سية �لفل�سطينية.. وكان �لتقى �لرئي�ش �لر�حل 
يف  مل�سقط  بزيارة  عرفات  قام  عندما  1999/3/14م,  يف  عرفات  يا�سر 
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جولة عربية ��ستطالعية عن نيته �عالن �لدولة �لفل�سطينية يف مايو �يار 
من نف�ش �لعام 1999م, وقد ن�سحه �ل�سلطان قابو�ش بتاأجيل �عالن �لدولة 
وكان  جرت له مر��سم ��ستقبال وود�ع ر�سمية. وكان �لرئي�ش حممود عبا�ش 
رئي�ش �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية  �لتقى �ل�سلطان قابو�ش يف م�سقط يف 
2011/1/14م, �إذ �كد  موقف �ل�سلطنة �لد�عم للحقوق �لفل�سطينية وعلى 

ر�أ�سها حقه يف �قامة دولته �مل�ستقلة على تر�ب وطنه.. 

يجدر بالذكر �ن �مل�ساعد�ت �لعمانية لل�سعب �لفل�سطيني �خذت �كرث 
�مل�ستوى  �و  �ل�سلطنة  تقدمه  �لذي  �لر�سمي  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �سكل  من 
�ل�سعبي �لذي جرى �لتعبري عنه يف �كرث من مبادرة فقد ��ستفادت ع�سرة 
�ل�سلطنة وذلك يف  �لعمانية خارج  �مل�ساعد�ت  فل�سطينية من  ��سرة  �آالف 
�الر��سي  د�خ��ل  �لفل�سطينية  �ملخيمات  ويف  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة 

�الردنية و�للبنانية وقد �خذ �سكل توزيع �مل�ساعد�ت نقد�..

�سفارتها يف  �ل�سلطان وعرب  وبتوجيه من  �سلطنة عمان  �أ�سهمت  كما 
�الردن ) وممثليتها يف غزة ثم يف �ل�سفة �لغربية قبل �لعام 2000م يف تقدمي 
�الردن  يف  �لفل�سطينيني  �لالجئني  ملخيمات  و�لنقدية  �لعينية  �مل�ساعد�ت 
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�ل�سفارة يف �الردن فل�سطني  وفل�سطني, وقد ز�رت بعثات متخ�س�سة من 
�ملد�ر�ش  من  �لعديد  عمان  �سلطنة  بنت  كما  �لغر�ش  لهذ�  مرة  من  �كرث 
كما  �ال�سر�ئيلي,  �الحتالل  حتت  �لفل�سطينية  �الر��سي  يف  و�مل�ستو�سفات 
�لالجئني  مل�ساعدة  �لزعرتي  مثل:  خميمات  �ل�سلطنة,  م�ساعد�ت  �سملت 
�ل�سوريني.. ببناء �لكرفانات و�مل�ساعد�ت �لعينية بتقدمي �ملالب�ش و�لنقدية 

�ي�سا وز�دت هذه �مل�ساعد�ت عن مليوين دينار �ردين..)131( 

وكانت �سلطنة عمان  ��ستقبلت مبعوثا فل�سطينيا يف طريقه �لى طهر�ن 
�سكان  ميّكن  �ل�سوري  �لنظام  جلعل  طهر�ن  لدى  �لعمانية  �لو�ساطة  حيث 
�لدولية  �مل�ساعد�ت  و�سول  من  دم�سق  جو�ر  �لفل�سطيني  �لريموك  خميم 
�لعالقة  باهمية  �لرجوب  جربيل  �لفل�سطيني  �ملبعوث  ��ساد  وق��د  �ليهم, 
�لفل�سطينية �لعمانية د�عيا كادر �ل�سفارة �لفل�سطينية يف م�سقط �لى تكثيف 
و�سعبا  وحكومة  قيادة  �ل�سلطنة  مع  وتطويرها  �لعالقة  هذه  خلدمة  �جلهد 
عبا�ش  حممود  �لرئي�ش  �فتتحها  عمان   �سلطنة  يف  فل�سطني  �سفارة  وكانت 
�ثناء زيارته �لى م�سقط �لعام 2011م, بعد �ن وفّرت �ل�سلطنة كل �المكانيات 

القامة �ل�سفارة من �ر�ش وبناء و�ثاث..  )132(.



218

�لعالقات �لعمانية �ملغربية قدمية رغم �لبعد �جلغر�يف بني �لبلدين 
�لعربية  �لقبائل  رحلة  خ��الل  من  �ساربة  ج��ذور  �لعالقة  لهذه  ك��ان  فقد 
وخا�سة من عمان �لى �ملغرب وحتديد� »�الزد« �لعربية وقد ك�سفت رحلة 
�بن بطوطة لل�سرق وزيارته �لى عمان عمق هذه �لعالقات وت�سابه كثري من 
�لعاد�ت و�لتقاليد بني �لبلدين.. فاال�سالم �سكل �الطار �ملرجعي يف فرتة 

�نت�ساره.

ولعل ما كتبه �ملوؤرخ �بن عبد �حلكم )1( حول م�ساهمة )1400 ( من 
فيه  و��ستقر�رهم  �الزدي  باملغرب  �ال�سالمية  �لفتوحات  �الزد يف  رجاالت 
وبظهور  و�لتقاليد  �لعاد�ت  ونقل  �جلذور  و�متد�د  �لعالقة  عن  يك�سف  ما 
�البا�سية كمذهب ت�ساعدت �ل�سالت فقد ن�سط دعاة �ملذهب يف �ملغرب 

�لعربي حتى �ن �حد �سيوخهم لقب ب�سيخ �ملغاربة )2(...

�ملذهب  لي�سهدو� مرجعيات  و�لب�سرة؛  �لى عمان  �سافر مغاربة  وقد 
حيث كان �لعمانيون بكرثة يف �لب�سرة وقد ن�ساأ عن تلك �لزيار�ت وذلك 
�لتمازج مدر�سة عمانية – مغربية لها توجهات ؛ ما متخ�ش عنه تاأ�سي�ش 

العالقات العمانية المغربية
�مللك حممد �ل�ساد�ش .. ملك �ملغرب
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كما  �لبلدين.  بني  �لعالقات  متتني  يف  جنحت  �ملغرب  يف  �با�سية  �م��ارة 
�لتجار  حمل  وقد  �لعالقة,  يف  �خر  مدماكا  �لتجارية  �لرحالت  �سنعت 
تعريب  يف  �البا�سيني  �لدعاة  رغبة  وكانت  عمان,  �لى  ب�ساعتهم  �ملغاربة 
�ملناطق �جلبلية. وقد  �ال�سالم جنحت وخا�سة يف  باللغة لرت�سيخ  �لرببر 
تفعيل  يف  �حلج  مو�سم  يف  بالعمانيني  �ملغربي  �حلجيج  لقاء  �ي�سا  �أ�سهم 
عملية �لتو��سل وهناك �لرحالت �ل�سخ�سية ��سافة �لى �لتجارية و�حلج 
من  كبرية  درجة  على  وهي  عمان  �لى  �ملغربي  بطوطة  �بن  رحلة  ومثالها 
�ن موطن  �لى  ي�سري  ما  و�لعباد, وهناك  �لبالد  �حو�ل  �الهمية يف و�سف 
�ملغاربة �المازيغ كان بالد �ليمن قبل �ن يهاجرو� منها �لى م�سر ثم �ملغرب 
وقد  متاما..  قام  قد  �لربط  يكون  �ملغرب  من  �الزد  ��سل  �ن  علمنا  و�ذ� 
�ن�سهرت جمموعة من �لعاد�ت و�لتقاليد و�ملعارف بني �لعمانيني و�ملغاربة 

الز�لت �ثارها ماثلة بو�سوح �لى �لوقت �حلا�سر..

وقد فطن �بن بطوطة يف زيارته قبل �كرث من )600 ( �سنة �لى �لعديد 
من هذه �لعاد�ت و�لتقاليد �ملتمازجة وخا�سة حني حتدث عن �هل ظفار 
وقال » وهم ��سبه �لنا�ش باهل �ملغرب يف �سوؤونهم )3( وهو يف�سل ذلك يف 

�بن بطوطة �سورة متخيلة

باب مدينة الرباط
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�سجاد�ت على جدر�ن  وو�سع  �لبيوت.  تزيني  ت�سابه طريقة  منها.  ��سكال 
�لبيوت ال�ستعمالها وقت �ل�سالة كذلك وتكون مظهرً� من مظاهر �لزينة 
يف نف�ش �لوقت, وكذلك تزيني �جلدر�ن بالقي�ساين �لعماين وقد �كد �بن 
�هم  من  �لزيج  �سناعة  وماتز�ل   )4( �ملغربي  بالقي�ساين  �سبهه  بطوطة 
�ل�سناعات يف �ملغرب حتى �لوقت �حلا�سر.. وكذلك �لت�سابه يف �الطعمة 
�ل�سردين  خا�سة  و�ال�سماك  �لذرة  يف  -�ي�سا-  بطوطة  �بن  الحظها  وقد 
و�ل�سمك �لعماين �ملعروف باللحم وهو ما ي�سمى يف �ملغرب بح�سى �للبان..

وكذلك �لت�سابه يف ��سماء �جلو�ري و�خلدم  فا�سماء �خلدم م�سرتكة 
وقد الحظها �بن بطوطة وهو ينزل يف ظفار مبنزل خطيب م�سجدها �العظم 
عي�سى �بن فذكر » كانت له جو�ر �سميت با�سماء خد�م �ملغرب �حد�هن 
��سمها بخيتة و�الخرى ) ز�د �ملال (. وكذلك �لت�سابه يف �لكالم �لد�ل على 
تنبيه �ملخاطب وهو ما ��سار �ليه يف حديثه عن لهجة �هايل قلهات, موؤكد� 
�نهم ي�سلون كالمهم مب�سطلح » ال » وما ��ستنتجه �بن بطوطة ي�سري �لى 
�أّن �لقبائل �لرببرية هي حمريية من �ليمن )5(. وهذ� ما �سد �لى �لت�ساوؤل 
عن �لرت�بط ما بني من يعرفون بال�سحوح �سمال عمان و�ل�سلوح من �سكان 
�ن  ورغم  م�سرتكة.  مميز�ت  للمجموعتني  �ذ  باملغرب  �ملتو�سط  �الطل�ش 
�لظروف �لتي عا�سها �بن بطوطة يف �ملغرب مل ي�سمح له با�ستق�ساء �كرث 
للعاد�ت و�لتقاليد ولعل بع�ش �ملظاهر يف �لت�سابه ما بني �لعمانيني و�ملغاربة 
ماثلة حتى �الن يف عادة حمل �خلناجر يف عمان)6( وهي نف�ش عادة حملها 
يرتديها  �لتي  و�لنعال  �لزرقاء  فالعباءة  �الزياء  وكذلك  �ملغرب  يف جنوب 

�لعمانيون تتماثل مع ما يتميز به �هل �ملغرب �جلنوبي..

يلب�سه  ما  ت�سبه  فهي  �ل�سمايل  �ملغرب  �هل  يلب�سها  �لتي  �لعمائم  �ما 
وخا�سة  �ملغربية  نظريتها  مع  ظفار  �هل  لهجة  ت�سابه  و�ي�سا  �لعمانيون 
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�مل�سماة وخا�سة  �ل�سعبية  و�لرق�سات  و�لفلوكلور  �ل�سوتية  �ملخرجات   يف 
ب��� )�لكدره( وهي ت�سبه يف �ملغرب ما توؤديه �لعمانيات يف حركاتها وهذ� ما 
يجعل �لعاد�ت يف �لزو�ج و�الفر�ح و�العياد و�ملاآمت متطابقة, وكذلك ت�سابه 

��سماء �لعائالت �ملغربية مع �لعمانية..

وحتى عائلة �لعزيف �لتي ��س�ست �مارة يف مدينة �سبته �ملغربية ��سار 
بع�ش �لد�ر�سني �نها تنحدر من ��سرة قابو�ش بن �لنعمان بن �ملنذر وقد 
مثل:  املغرب  الى  عمانية  ا�شماء  باملغرب  االندل�ص  ارتباط  بحكم  انتقلت 

�ملهلب بن �بي �سفرة ويزيد بن �ملهلب.. 

وال تز�ل عادة �ل�سيد بال�سقور �سائدة �لى �ليوم يف منطقة دكاله)7( 
عمان  يف  �لقو��سم  قبائل  �ل��ى  ترجع  ع��ادة  وه��ذه  �ملغرب  غ��رب  �لو�قعة 
و�خلليج �الن.. يذكر �هلها.. وهذه جزء من قر�ئن عدة ميكن �لت�سدي 

لها و�لبحث فيها..

�ملغربية  �لعمانية  �لعالقات  فان  �ملعا�سرة  �لتاريخية  �ملرحلة  يف  �ما 
جيدة ومتطورة, رغم �ن زيار�ت كبار �مل�سوؤولني قليلة, وهناك عالقات بني 
�خرى  م�ستويات  على  وزي��ار�ت  �لعماين  و�ل�سورى  �ملغربي  �لنو�ب  جمل�ش 
عالية, وكذلك على م�ستوى �لوزر�ء وتوقيع �التفاقيات يف �كرث من جمال 
وميد�ن وخا�سة يف جماالت �لرثوة �ل�سمكية و�لفالحة و�لثقافة.. وقد كانت 
�ملغرب و�حدة من دولتني فاالخرى هي �الردن ممن جرت دعوتهما ليتاأهال 
لالن�سمام �لى جمل�ش �لتعاون �خلليجي حني �طلق �لدعوة �مللك عبد�هلل 
بن عبد �لعزيز �لعاهل �ل�سعودي؛ وماز�ل �المر مل يتحقق بان�سمام �ملغرب 
�لى جمل�ش �لتعاون �لذي تدخل �سلطنة عمان يف ع�سويته ولها ر�أي يف ذلك 

عربت عنه يف فرت�ت خمتلفة )8(..

�مللك حممد �ل�ساد�ش
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�لى  وفد  وقد  ووطيدة,  ور��سخة  قدمية  �مل�سرية  �لعمانية  �لعالقات 
م�سر منذ �ل�سنو�ت �الولى لال�سالم وفد من رجال عمرو بن �لعا�ش من 
ال  نبيلة  مو�قف  قابو�ش  ولل�سلطان  لها.  �ال�سالمي  �لفتح  بعد  �الزد  �بناء 
توقيع  مع  �ل�سلطنة من م�سر حتى  يتغري موقف  �ذ مل  تن�سى من م�سر. 
للقد�ش,  �ل�ساد�ت  �أن��ور  �لرئي�ش  وزي��ارة  ديفيد  كامب  التفاقيات  م�سر 
وي�سجل �مل�سريون لل�سلطان قابو�ش �لتقدير لرف�سه �ملقاطعة �لعربية مع 
م�سر ومو��سلته �لعمل ال�ستئناف �لعالقات �مل�سرية �لعربية و�عادة م�سر 
يف  قابو�ش  �ل�سلطان  كلمات  جيد�  �مل�سريون  ويذكر  �لعربي,  �ل�سف  �لى 
�لعيد �لوطني �لر�بع ع�سر لل�سلطنة يف �لعام 1984 حني قال » لقد ثبت عرب 
�لتاريخ �ملعا�سر �ن م�سر كانت �لعن�سر �ال�سا�ش يف بناء �لكيان و�ل�سف 
ق�سايا  عن  و�لدفاع  �جله  من  �لت�سحية  يف  يوما  تتو�ن  مل  وهي  �لعربي, 
و�لعالقات  �لفرتة  تلك  ومن  تقدير.  بكل  جلديرة  و�نها  و�ال�سالم  �لعرب 
بني �لبلدين تتو��سل, وقد كانت عالقة �لرئي�ش �ل�ساد�ت بال�سلطان قابو�ش 

قوية )145(.

العالقات العمانية – المصرية 

مع �لرئي�ش �ل�ساد�ت 
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م�سر  يف  كبرية  عمانية  ��ستثمار�ت  هناك  �القت�سادي  �مل�ستوى  ويف 
�لتبادل  حجم  �ن  كما  و�لعمانيني.  �مل�سريني  �العمال  رجال  بني  وتعاون 
�لتجاري �سهد منو� ملمو�سا يف �لفرتة من 2004 – 2008م, وقد بلغ حجم 
�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين )210 ( ماليني دوالر �سدرتها �ل�سلطنة مل�سر 
يف حني ��ستوردت م�سر يف �ل�سلطنة ما قيمته ) 195( مليون دوالر �مريكي 
�ن  كما  �سركة   ) بلغ عددها )142  �ل�سلطنة  �سركات م�سرية يف  وهناك 
�التفاقيات �ملوقعة بني �لبلدين بلغت �بتد�ء من �لعام 1974م, �لى �لعام 

2010م, ما عدده ) 24( �تفاقية وبروتوكواًل وبرناجمًا ومذكرة )146(.

وهناك عالقات ثقافية مميزة. ولالأزهر دور ريادي يف �لقطاع �لديني 
�الوقاف  وز�رة  و�ي�سا  �الزهر  بني  وثيق  تعاون  وهناك  عمان,  �سلطنة  يف 
�مل�سرية ونظريتها �لعمانية وكانت �يام ثقافية عمانية �قيمت يف �لقاهرة 

و�ال�سكندرية نهاية �لعام 2012م )147(. 

وكان جاللة �ل�سلطان قابو�ش  ��ستقبل ف�سيلة �المام �الكرب �لدكتور 
ن��دوة  عقدت  كما  2013م,  �ل��ع��ام  مايو  يف  �الزه���ر  �سيخ  �لطيب  �حمد 
��ست�سافتها �سلطنة عمان حتت عنو�ن ) �لعلماء �لعمانيون و�الزهريون ( 

�لعام 2013م.

مع �لرئي�ش �مل�سري �الأ�سبق مبارك
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�مل�سوؤول  �لوزير  علوي  بن  يو�سف  معايل  حملها  �لتي  للر�سالة  وكان   «
عن �ل�سوؤون �خلارجية �لعماين من �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �لى �لرئي�ش 
م�سر  جانب  �لى  �لوقوف  يف  عميقة  داللة  �ل�سي�سي  �لفتاح  عبد  �مل�سري 
�القت�سادية  �مل��ج��االت  يف  وخا�سة  �مل�سرتك  �لتعاون  خ��الل  من  ودعمها 

و�لتطور�ت �لتي ت�سهدها م�سر يف هذ� �ملجال ..

وقد عك�ست �لر�سالة �لرغبة �لعمانية يف �مل�ساهمة يف �لعملية �لتنموية 
يف م�سر وخا�سة يف م�سروع تنمية وتو�سعة قناة �ل�سوي�ش .. و�لتطلع �لعماين 
للم�ساركة �ي�سا يف موؤمتر ��سدقاء م�سر �لذي �سيعقد قبل نهاية عام 2014 
من �جل حتديد �لقطاعات �ال�ستثمارية �لتي يوليها �مل�ستثمرون �لعمانيون 

�هتمامهم ..« )148(..

ويف �لعالقات �ن هناك ) 50( �لف م�سري يعملون يف �ل�سلطنة كما �ن 
هناك 1500 طالب عماين يدر�سون يف �جلامعات و�ملعاهد �مل�سرية )149(.

قد ال يكون �ملجال -هنا- متاحا ملتابعة �لعالقات �مل�سرية �لعمانية منذ 
قيام �حل�سارتني �مل�سرية �لقدمية و�لعمانية قبل �الإ�سالم و�متد�د ذلك 
وتاأثر ذلك باأكرث من و�سيلة وطريقة عرب �لبحر, وعرب �لقو�فل �لتجارية, 
ويف �متد�د �حل�سار�ت �ملتعاقبة �لقدمية و�إلى فجر �ال�سالم ومظلته على 
�الأر�ش �لعربية و�ال�سالمية �ملمتدة عرب �لعامل �لقدمي.. ولكن من �ملوؤكد �أن 
�لبلدين �ل�سلطنة وم�سر قد جددتا يف �لع�سر �حلديث �لعالقات �ملتميزة 
بينهما م�ستفيدتني من �إرث خ�سب ممتد, ومن تاريخ متجان�ش ومتد�خل 

حتى ��ستطاعا �أن يقدما منوذجا يف �لعالقات �لعربية – �لعربية..

كان  عمان  يف  �حل�سارة  زخ��م  وم��ع  �مل�سريني..  قدماء  عهد  فمن 
و�مل�ساهرة  �ل��دم  و�سالت  �لن�سب  عالقات  حمل  �ل��ذي  �لو��سل  �جل�سر 
وقد تعمق ذلك مع �الإ�سالم وبعده؛ �إذ وفد �إلى م�سر مع رجال عمرو بن 
�لعا�ش -  وهو �أزدي - �لكثري من �لعمانيني �الأزديني وبعد تقليب �سفحات 
؛  �حلديث  �لع�سر  يف  بارزة  حمطات  يف  نتوقف  و�لغنية  �لطويلة  �لتاريخ 
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دعو�تها  يف  و�أهلها  م�سر  من  �لتاريخية  قابو�ش  �ل�سلطان  مو�قف  لنجد 
باإعطاء  �ملنا�سبات و�للقاء�ت و�لوقائع  �لعاقلة و�حلكيمة و�ملطالبة يف كل 
م�سر دورها ومكانتها يف م�سرية �لتاريخ �لعربي �حلديثة و�سرورة �حرت�م 
ق��ر�ره  و��ستقالل  و�سون  �مل�سريية  وق��ر�ر�ت��ه  �مل�سري  �ل�سعب  خيار�ت 

�لوطني وحقه يف �ختيار ما ير�ه منا�سبا الأو�ساعه..

مع  لل�سلطنة  كان  �لثنائية  للعالقات  و�ح��رت�م  بايجابية  �لتعاون  يف 
م�سر �سجٌل م�سّرٌف يف دعمها و�لوقوف معها خا�سة يف �الأيام �ل�سعبة �إذ 
جرى �إ�ساءة فهم دور م�سر, وجرى �خللط بني �لعالقات �الآنية وثقل م�سر 
�لتاريخي يف �أمتها و�للجوء �إلى �أ�سلوب �لعزل و�لقطيعة بدل �أ�سلوب �ل�سم 
و�الحتو�ء و�لن�سحية و�حلو�ر وعدم �لتدخل يف �ساأن �الخر �إال مبا ي�ساعده..

�أكد   �لعالقات-  من  �مل�سرية  تلك  قابو�ش -يف خ�سم  �ل�سلطان  وكان 
�لثابت  �ل�سلطنة  موقف  يتغري  مل  �إذ  حكمه  بد�ية  منذ  �ل�سلطنة  توجهات 
من م�سر حتى مع قيام مبادرة �ل�سالم وتوقيع م�سر �تفاقيات ) كامب 
ديفيد ( زمن �لرئي�ش �أنور �ل�ساد�ت و�لتي رد عليها �لعرب مبقاطعة م�سر 
�إلى تون�ش.  يف موؤمتر قمة بغد�د, وباإخر�ج �جلامعة �لعربية من �لقاهرة 
فقد ظلت عالقات عمان �إلى جانب م�سر وظلت م�سقط حتر�ش على دور 
�لقاهرة وحقها يف �لتحرك وخيار�تها �لوطنية. ولذ� فاإن �لوجد�ن �مل�سري 
�ل�سعبي �لعام ماز�ل ي�سجل لل�سلطنة ولل�سلطان مو�قفهما من م�سر حني 
رف�ش �ل�سلطان مقاطعة م�سر و�أبقى عالقاته و�سفارته وز�ر م�سر فيما 
بعد, وماتز�ل �أ�سد�ء �سوت �ل�سلطان قابو�ش يف كلمته �لتي �ألقاها مبنا�سبة 
�لعيد �لوطني �لر�بع ع�سر لل�سلطنة �لعام 1984م, ماثلة حينما قال  »لقد 
ثبت عرب مر�حل �لتاريخ �ملعا�سر �أن م�سر كانت عن�سرً� �أ�سا�سًا يف بناء 
�لكيان و�ل�سف �لعربي وهي مل تتو�ن يوما يف �لت�سحية من �أجله و�لدفاع 

عن ق�سايا �لعرب و�الإ�سالم و�إنها جلديرة بكل تقدير« )150(.
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ومل يكتف �ل�سلطان قابو�ش بذلك, بل رحب -�أي�سا- باملوقف �الأردين 
�لذي نهج نف�ش �لنهج حني �لتقى �لزعماء �لثالثة �ل�سلطان قابو�ش و�مللك 
؛ الطالق  �الردنية  �لعقبة  مبارك يف  و�لرئي�ش ح�سني  بن طالل  �حل�سني 
هذ�  وجاء  �لعر�ق  فيه  �ساركت  و�ل��ذي  للمالحة,  �لعربي  �جل�سر  م�سروع 
�لرتحيب يف قول �ل�سلطان قابو�ش : » �ننا ن�سجل �عتز�زنا للموقف �الأردين 
�إع��ادة  يف  طالل  بن  �حل�سني  �مللك  جاللة  �أخينا  عاهله  ق��ر�ر  يف  �ملتمثل 

عالقات بالده �لدبلوما�سية مع جمهورية م�سر �لعربية« )151(.

وقد ال تتطابق �ملو�قف �ل�سيا�سية يف روؤية �لق�سايا �ملختلفة ما بني م�سر 
وعمان, ولكن �ل�سلطنة حر�ست -د�ئما- �أن تقيم عالقات طيبة مع م�سر 
بغ�ش �لنظر عن �لنظام �حلاكم طاملا ال يجري تدخل يف �سوؤون �ل�سلطنة 
�أو �مل�ش مب�ساحلها, وهذه �ملرونة ظلت هي �ل�سمة �لعامة لل�سيا�سة �لعمانية 
يف كل مر�حلها منذ بدء �لنه�سة �لعام 1970م, و�إلى �ليوم » تلك �ل�سيا�سة 
�لتي تتمثل يف عدم �لتدخل يف �سوؤون �لغري ورف�ش �أي تدخل يف �سوؤون بالدنا 

و�إقامة عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون مع كل �لدول �ملحبة لل�سالم »)152(.

فالعالقات بني �ل�سلطنة وم�سر متتد لتاريخ عميق وتاخذ قوتها من 
تعدد جو�نبها وت�سعبها وعدم �قت�سارها على جانب و�حد .

�ل�ساحة  على  هام  �رتكاز  حمور  وعمان  م�سر  بني  �لعالقات  وتعّد 
�إذ تعتمد �حلو�ر حلل كل �مل�ساكل �لعالقة و�مل�ستجدة و�لتفاو�ش  �لعربية؛ 
الجناز ما يدعمها. وللدولتني » روؤية و�حدة ت�ستهدف تقدمي �أق�سى دعم 

ممكن لن�سال �ل�سعب �لفل�سطيني لنيل حقوقه �مل�سروعة )153(.

ولعل من جتليات هذه �لعالقة �ملبادرة �مل�سرية يف مو�سوع مكافحة 
�لقر�سنة �لبحرية ورئا�سة �لناتو ويف �ملقابل فاإن �ملبادر�ت �لعمانية عديدة 
ملنظمات  م�سري  تر�سيح  �أي  تدعم  �ل�سلطنة  وماز�لت  ذكرها  على  �أتينا 

دولية.

مع �لرئي�ش مبارك و�مللك ح�سني 
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وهناك زيار�ت متبادلة لوفود و�سخ�سيات عديدة بني �لبلدين . فقد 
�سهد �لعام 2013 و 2014 �لعديد من هذه �لزيار�ت وخاللها وقعت �تفاقية 
�ملنعم  عبد  �لدكتور  �الع��الم  بوزير  ممثلة  �لعمانية  �الع��الم  وز�رة  بني 
�حل�سني ورئي�ش هيئة �ال�ستعالمات �مل�سرية �سالح عبد �ل�سادق لتفعيل 

�لتعاون �العالمي ..

يف  لل�سلطنة  ب��زي��ارة  م�سر  مفتي  ع��الم  �سوقي  �ل��دك��ت��ور  ق��ام  كما 
�لدولة  جمل�ش  رئي�ش  �ملنذري  يحيى  �لدكتور  مع  �فتتح  �إذ   2014/4/6
بال�سلطنة �ملوؤمتر �لدويل لتطوير �لعلوم �لفقهية بح�سور ) 25( دولة وكان 

وفد م�سر  �سم ) 42( �سخ�سية خمت�سة..

�لربكة  ببيت  قابو�ش  �ل�سلطان  ��ستقبال  2013م,  �لعام  �سهد  كما 
�الإمام �الأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �سيخ �الأزهر خالل زيارته لل�سلطنة يف 

�آيار مايو 2013 )154(.

وقد �أكد �سيخ �الأزهر �أن �ل�سلطنة -بتوجيه من �ل�سلطان- كانت تقف 
د�ئما �إلى جانب �الأزهر وتدعمه دعما قويا من �أجل �أن يوؤدي ر�سالته )155(.

ويف خ�سم هذ� �لتعاون جاء توقيع بروتكول بني �الأزهر ووز�رة �الأوقاف 
�لعلماء �لعمانيون  �لعمانية حني ��ست�سافت عمان 2013 فعاليات ندوة ) 
– �لقو��سم �مل�سرتكة ( )156( وهناك عالقات جيدة ما بني  و�الأزهريون 
جامعة �ل�سلطان قابو�ش و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية �مل�سرية جرى �لتعبري عنها 
�لعمانية  �ملدر�سة  �مل�سرتكة بني  – و�حل�سارية  �لفكرية  �لعالقة   « بالقول 
�لتي  �الأزهرية  و�ملدر�سة  �لهجري  �الأول  �لقرن  منذ  جذورها  ب��د�أت  �لتي 

�أ�س�ست يف �لقرن �لر�بع �لهجري » )157(.
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عالقات  على  حتر�ش  ظلت  م�سر  مع  عالقاتها  يف  عمان  و�سلطنة 
ما   « خيارها  و�ح��رت�م  م�سر  مع  فالعالقة  �حلكم  نظام  تبدل  مع  د�ئمة 
كانت �الأمور يجب �أن حتدث بهذ� �ل�سكل » لقد  كان هناك بد�ئل �أخرى 
كاالإ�سالح.. و�أن على �الأحز�ب و�جلماعات �لدينية يف م�سر �أن ال تفر�ش 

همينها و�سلطتها وعليهم جميعا �لعمل معا« )161(. 

�أما يف �ملجال �القت�سادي فقد �سكلت �ال�ستثمار�ت �لعمانية جزء� هامًا 
من �ال�ستثمار�ت �خلليجية و�لعربية يف م�سر وز�د حجم �لتبادل �لتجاري 
�ل��و�رد�ت  �رتفعت  �إذ  2008م,  �إل��ى   2004 �لعام  منذ  ملمو�سا  بد�  �ل��ذي 
�مل�سرية من �ل�سلطنة �لى ) 195 ( مليون دوالر ويف 2012م, �لى ) 275( 
�ملعدنية  �ملنتجات  �إلى م�سر  �لعمانية  �ل�سادر�ت  �أهم  وتعد  دوالر,  مليون 
مثل : �لنفط وزيوتها و�ملنتوجات �حليو�نية و�لورق و�ل�سناعات �لكيماوية. 
�لنحا�ش  �أ�سالك  �لعام 2008م,  �ل�سلطنة من م�سر خالل  ��ستوردت  وقد 
و�أجهزة  و�لربتقال  �لكهربائية  و�ملو�سالت  و�الأخ�ساب  �لنوم  و�أطقم غرف 

تنقية املياه وخراطيم الر�ص للري والزراعة والبالط وال�شرياميك )162(.

يف  عمان  يف  �سخمة  م�سروعات  تتعهد  م�سرية  �سركات  وه��ن��اك 
جماالت �لبنية �لتحتية و�لطرق و�ل�سرف �ل�سحي و�ال�ستثمار�ت �لعقارية 
�ملقاولني  و�سركة  �مل�سرية  و�ملقاوالت  برتوجيت  �سركة   : مثل  �ل�سياحية 

�لعرب. )163( 

 وقد بلغ عدد �ل�سركات �مل�سرية يف عمان ) 142( بر��سمال ز�د عن
�ل�سركات  وه��ذه   %13 يف  �مل�سرية  �ل�سر�كة  وتبلغ  دوالر  مليون   )195  (
�ملالية  و�الور�ق  و�لتمويل  و�ملقاوالت  �لتجارة  يف  عديدة  جماالت  يف  تعمل 
و�ال�ست�سار�ت �لهند�سية و�ل�سياحة و�لتامني و�لتعليم و�لرثوة �حليو�نية)164( 

ويف �لعالقات �أي�سًا �أن هناك ) 50( �ألف م�سري يعملون يف �ل�سلطنة 
و�جلامعات  �ملعاهد  يف  يدر�سون  عماين  طالب   ) ه��ن��اك)1500  �أن  كما 

�مل�سرية.

�لرئي�ش عبد �لفتاح �ل�سي�سي
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وعلى �متد�د �ربعني �سنة برزت جمموعة من �التفاقيات �الآتية :
�التفاقيات �ملوقعة بني �لبلدين: )165(

�تفاق تعاون ثقايف 1974م.  •
1983م.  �عالمي  تعاون  بروتوكول   •

�القت�سادي و�لفني 1985م. �لتعاون  �تفاقية   •
1987م. �جلوية  �خلدمات  ب�سان  �تفاق   •

و�لتن�سيق بني وز�رتي خارجية �لبلدين 1992م.  �لتعاون  �طار   •
م�سري عماين 1997م. �عمال  جمل�ش  �ن�ساء  �تفاق   •

1998م.  �ال�ستثمار�ت  وحماية  ت�سجيع  �تفاقية   •
�قت�سادي وفني 1998م. تعاون  �تفاقية   •

1999م.  �لقيا�سية  �ملو��سفات  جمال  يف  للتعاون  عمل  برنامج   •
1999م.  �ل�سياحي  للتعاون  عمل  برنامج   •

�لدبلوما�سية يف �لبلدين 1999م . �ملعاهد  بني  للتعاون  �تفاقية   •
�تفاقية جتنب �الزدو�ج �ل�سريبي بالن�سبة لل�سر�ئب على �لدخل   •

2000م.

�لعام  �ل�سرعية  �لعلوم  ومعهد  �الزهر  جامعة  بني  تعاون  • �تفاقية 
2001م.

2001م.  �ل�سادر�ت  تنمية  جمال  يف  تفاهم  مذكرة   •
مذكرة تفاهم يف �ملجال �لزر�عي 2001 م.  •

2001 – 2003م . لالو�م  ثقايف  تنفيذي  برنامج   •
. 2002م  و�لق�سائي  �لقانوين  �لتعاون  �تفاقية   •
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مذكرة تفاهم بني وز�رة �ل�سباب يف م�سر و�لهيئة �لعامة الأن�سطة   •
�ل�سباب يف عمان 2003م.

وبور�ستي  �ملالية  ل���الأور�ق  م�سقط  �سوق  بني  تفاهم  مذكرة   •
�لقاهرة و�ال�سكندرية 2004م.

متديد �لعمل �لربنامج �لتنفيذي �لثقايف �ملنتهي 2003 لالأعو�م   •
2004/2006م.

2009م. �لبيئة  جمال  يف  للتعاون  �لتفاهم  مذكرة   •
للتعاون يف جمال �لتخطيط 2009م.  �لتفاهم  مذكرة   •

مذكرة �لتفاهم لالإعفاء من تا�سري�ت �لدخول جلو�ز�ت �ل�سفر   •
�لدبلوما�سية و�خلا�سة و�لهامة 2009م مذكرة �لتفاهم يف جمال 

�لتعاون �لثقايف 2010م. 

�لثقايف �مل�سري �نعك�ش يف  �لثقل  فاإن  �لثقايف   �مل�ستوى  على  �أما   •
�لعالقات بني �لبلدين, وهناك تو��سل من خالل كتابات �ملثقفني 
م�سر  ملبدعي  �أن  كما  �لعمانية  �ل�سحف  يف  �مل�سريني  و�لكتاب 
مكانة جيدة يف �ملجتمع �لعماين �لذي يتابع �الإبد�ع �مل�سري يف 
م�ستوى  على  وكذلك  �لتلفزيونية  و�مل�سل�سالت  و�الأدب  �ملو�سيقى 
يف  �لد�ر�سني  و�لطالب  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  �لتعليم 
م�سر, وكانت �لقاهرة  ��ست�سافت -�أي�سا- ن�ساطات فنية وثقافية 
�لعمانية  �ل�سحفيني  جمعية  �أقامت  �إذ  �الأوب��ر�  د�ر  ففي  عمانية 
2010/9/28م, معر�سا لل�سور �لفوتوغر�فية بعنو�ن مالمح من 
�لعام 2012م.  نهاية  �لعمانية يف  �لثقافية  �الأيام  وكذلك  عمان, 
وقد ز�ر �لقاهرة – �أي�سا - وزير �الإعالم �لعماين �لدكتور عبد 
�ملنعم �حل�سني,  وهو �أكادميي يف فن �لت�سوير – �أي�سا - �سمن 

فعاليات ثقافية وحل�سور موؤمتر �إعالمي  )166(.
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وزير �العالم �لدكتور عبد �ملنعم �حل�سني يوقع يف �لقاهرة �تفاقية تعاون �عالمي بني �ل�سلطنة وجمهورية م�سر �لعربية
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لتاأخذ  �آفاق و��سعة باالإمكان تفعيلها  �لعالقة �الإير�نية �لعمانية فيها 
م�سارها �لعملي ل�سالح �لبلدين و�ملنطقة.

�لغرب  بني  �لتو��سل  ت�سهيل  ب�ساأن  �لكثري  لتقدمي  موؤهلة  و�ل�سلطنة 
�لطرفني,  بني  �لنووية  �ملفاو�سات  يف  �لتقدم  من  �ملزيد  لتحقيق  و�إي��ر�ن 
خ�سو�سًا �أن �لطرفني ظال طوياًل يبحثان عن خمرج حللحلة �الأمور بينهما 

�إدر�كًا من �لغرب باأنه لي�ش من �لطبيعي عزل دولة مثل �إير�ن.)58(

�لتعاون غري  من  نوعا  هناك  فاإن  و�إ�سر�ره  �لغرب  ت�سدد  رغم  وقال 
�ملبا�سر بينه وبني �إير�ن, لذلك يجيء دور عمان بف�سل ثقة �لطرفني فيها 

لتلعب دورً� هامًا من �أجل تقريب وجهات �لنظر.)59(

تدركه  �إير�ن  مع  �لغرب  ملا خفي من عالقات  �لعماين  �الإدر�ك  هذ� 
عمان وت�ستثمره وتبني عليه الأنها ال تنطلق من �ل�سفر �أو �لعدم و�إمنا ُتبني 

على �أ�سا�ش ال ير�ه �لبع�ش وتر�ه عمان.

و�ي��ر�ن وخا�سة مع  �لغرب  بني  تتو�سط  وهي   - �سلطنة عمان  وت��درك 
�لواليات �ملتحدة - �أن مهمتها �سعبة و�أن  �مل�سو�ر اليز�ل طوياًل ؛ ما  يتطلب من 

العالقات العمانية – االيرانية
مع �لرئي�ش �الير�ين ح�سن روحاين
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�ل�سلطنة �ملزيد من �جلهد يف هذ� �جلانب ويعلل �مل�سكري �مل�سلحة �لغربية 
يف �إير�ن وير�ها ملحة بقوله: » و�سل عدد �سكان �إير�ن ت�سعني مليون ن�سمة 
وهي �سوق كبرية لي�ش من م�سلحة �لغرب �أن ي�ستمر يف عزلها طوياًل » ويرى 
-�أي�سا- �أن لدول �خلليج م�سلحة يف م�ساحلة �إير�ن و�أن هذه �لدول ميكنها 
�ن ت�ستفيد من » حيادية �ملوقف �لعماين يف �لكثري من ق�سايا �ل�سر�عات 
باملنطقة توؤهله ليكون حلقة و�سل �إيجابية بني �إير�ن ودول �ملنطقة, خا�سة 

�أنه لي�ش من م�سلحة �سعوب دول �ملجل�ش �أن ت�ستمر.)60(

دول  من  قريبة  م�سافة  على  �إي��ر�ن  �أن   « �آخ��ر:  م�سوؤول عماين  ويرى 
�الإم��ار�ت  دولة  يف  وخا�سة  �ملنطقة,   يف  كربى  ��ستثمار�ت  ولها  �خلليج, 
لذلك فان �آفاق �لعالقات �لتجارية بني �ل�سلطنة و�إير�ن ودول �خلليج لها 

�أهميتها يف تعزيز �لتعاي�ش �ل�سلمي باملنطقة.)61( 

هذه �لفل�سفة �لعمانية �لو��سحة ظلت ت�سند �ملوقف �ل�سيا�سي �لعماين 
وتربره, وظلت تك�سب حني كان �ملوقف �خلليجي من �إير�ن يتغري مدً� وجزرً� 
متاأثرً� باملوقف �الأمريكي و�لغربي عمومًا. فالتبادل �لتجاري و�القت�سادي 
هو �لذي �سيخدم �ملنطقة �خلليجية و�سيبني �جل�سور بني �سعوبها من �أجل 

ح�سن جو�ر �أف�سل لكافة �الأطر�ف)62(.

مع �آية �هلل خامنئي وح�سن روحاين 
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على  �ل�سغب  يف  �لغرب  لدو�فع  منطقٌي  تف�سرٌي  عمان  �سلطنة  ولدى 
ثنائية  م�ساكل  من  م�ستفيدً�  وتوتريها  �خلليجية  �الإي��ر�ن��ي��ة  �لعالقات 
�ل�سرق  يف  �ل�سيا�سي  فامل�سرح   « باحلو�ر  حلها  ميكن  و�خلليج  �إي��ر�ن  بني 
�الأو�سط ي�سم ق�سايا عديدة على ر�أ�سها �لق�سية �لفل�سطينية �لتي ب�سبب 
فربطت  �لتز�ماتها,  من  و�لتن�سل  للت�سوي�ش  ��سر�ئيل  �سعت  ��ستحقاقها 
ربطًا معيبًا بني مالب�سات �ل�سر�ع �لعربي �الإ�سر�ئيلي وبني �خلالف حول 

حلف �إير�ن �لنووي » )63(. 

�إذن �ملوقف �لغربي ي�ستند �إلى �ملوقف �الإ�سر�ئيلي ويوفر له مربر�ت 
هذ�  وم��ن  �إي��ر�ن  مع  �ملعركة  بافتعال  �ل�سالم  ��ستحقاقات  من  �لتهرب 
لتعطي  باإحكام  و�لبيانات  �ل�سياغات  لرتتيب  �إ�سر�ئيل  �سعت  ؛   �ملنطلق 
�النطباع باأن ملف �لربنامج �لنووي �الإير�ين  يدفع �لعرب و�إ�سر�ئيل �إلى 

بوتقة و�حدة تن�سهر فيها م�ساحلهما �الأمنية »)64( 

متعمد  خلط  هو  �الإ�سر�ئيلي  �لعمل  هذ�  �أن  ترى  عمان  �سلطنة  �إذن 
�لعربية-  �خلليج  دول  -خا�سة  �لعرب  من  �إ�سر�ئيل  به  تريد  ل���الأور�ق 

م�ساركتها يف معاد�ة �إير�ن و��ستعد�ئها ».

وياأتي �ال�ستخال�ش �لعماين من نف�ش �لكاتب : » يجب عدم �لتوهم باأن 
�جلمهورية �الإ�سالمية �الإير�نية هي �لعدو �حلقيقي ولي�ش كيان �الحتالل 

�الإ�سر�ئيلي«)65(.
و�أمة  تاريخي  وج��و�ر  تاريخية  حقيقة  �إي��ر�ن  �أن   « �لنتيجة  يف  وي��رى 
�أ�سهمت يف تطور �لعلوم �ال�سالمية والبد من تطوير �لعالقات معها, وهذ� 
�ال�ستخال�ش يوؤكد » �أن �لعالقة �لعمانية �الإير�نية يف �سياغة تعاون مثمر 

بني �إير�ن ودول �خلليج جتنب �ملنطقة مزيدً� من �لتوتر�ت«)66(.
�الأطر�ف  �لقوية وتهدئة  �الإير�نية  �لعمانية  �لعالقة  ويف �سياق تربير 
�لقلقة منها تبني » �أن �إير�ن لي�ست يف و�رد �لتناف�ش مع دول �ملنطقة   رغم 
�أن بع�ش بلد�ن �ملنطقة تعاملت معنا بجفاء خالل �سنو�ت �حلرب �ملفرو�سة 

علينا من �لعر�ق �إاّل �أن روؤيتنا هي روؤية ��سرت�تيجية لالأمور« )67(.

وزير �خلارجية �الير�ين 
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تقوم على  �ال�سرت�تيجية يف هذ� �جلانب  �الإير�نية  �لروؤية  كانت  و�إذ� 
طي �سفحة �ملا�سي �ملعلنة على �الأقل وفتح �سفحة جديدة مع من وقفو� �إلى 
جانب �لعر�ق من دول �خلليج و�لدول �لعربية �الأخرى فاإن �مل�سوؤول �الإير�ين  
ال ين�سى �أن يذكر مبوقف متميز هو �ملوقف �لعماين بقوله : ) ال نن�سى دعم 

�سلطنة عمان لنا يف �متالك �إير�ن �لتكنولوجيا �لنووية �ل�سلمية )68(.

و�أن  �لتفاو�ش  عرب  يحل  �أن��ه   « �لنووي  ملفها  ق�سية  يف  ترى  و�إي��ر�ن 
��ستقر�ر  تلعبان دورً� يف  فاإير�ن وعمان  ي�سهم يف ذلك«   �لعماين  �ملوقف 

�أو�ساع �ملنطقة ونظرتهما لق�ساياها متقاربة. 

و�لعرب  �خلليج  دول  وكذلك  لطماأنتهم  �لعمانيني  تخاطب  و�إي��ر�ن 
وحتى �ملجتمع �لدويل وحتيلهم �إلى فتوى �إير�نية حترم ��ستخد�م �لقنبلة 
�لذي  �لقانون  �أهمية من  �أكرث  �لدينية  �لفتوى  �أن  تعلمون  و�أنتم   « �لنووية 

ميكن �أن يتغرّي �إاّل �أن �لفتوى لن تتغري«)69(.

ويف �سياق �لعالقات �لعمانية – �الإير�نية يرى �لرئي�ش �الإير�ين ح�سن 
روحاين �أن زيارته مل�سقط ت�سب يف هذ� �الجتاه الأنه يريد من هذه �لزيارة » 
�أن ت�سكل منوذجًا لالنفتاح �الإير�ين على �سائر �لدول يف �ملنطقة وخارجها«. 
�لتي  �مل�ستد�مة  للعالقات  »نظرً�  تاأتي   زيارته  �أن  -�أي�سًا-  ويرى روحاين 
تربط م�سقط وطهر�ن, وللموقع �لهام عرب �إطاللتهما على �أكرث �مل�سائق 
كان  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  الأن  و�أي�سًا   .)70(  « للعامل  �ال�سرت�تيجية 
م�سوؤولياته  روح��اين  ت�سلم  بعد  طهر�ن  ي��زور  �لعامل  يف  دول��ة  زعيم  �أول 
�لتجارية  �ملجاالت  �التفاقيات يف  » تطبيق  �إلى  ودعا روحاين من م�سقط 
و�مل�سرفية  �ملالية  و�أي�سًا  و�لغازية,  �لنفطية  وخ�سو�سًا  و�القت�سادية 

و�لثقافية«)71(.

لقد �أثمرت �لعالقات بني �لبلدين يف �أكرث من جمال؛ �إذ �إّن م�سقط 
�إي��ر�ن  بني  �لق�سايا  من  �لعديد  يف  ه��ام  و�سائطي  دور  لعب  من  متكنت 
وبع�ش �لدول �لعربية و�لغربية ؛ ما فتح �أفقًا جديدً� لت�سوية بع�ش �مللفات 

�لرئي�ش �الير�ين روحاين
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�ل�ساخنة, ور�أى روحاين يف زيارته �إمكانية �إطالق ر�سائل من �أن �لعالقة 
�لعمانية �الإير�نية قادرة -�أي�سًا- على �لتعاطي مع ملفات عديدة �قليمية 
عديدة  الأزم��ات  حلول  و�إيجاد  و�لتطرف..  �الره��اب  حتديات  مو�جهة  يف 
كق�سية فل�سطني, وحتى �لق�سية �ل�سورية وذلك للرد على �لتحديات �لتي 

تو�جه �مل�سلمني و�إ�سعاف م�سدر قوتهم )72(.

وكانت زيارة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �إلى طهر�ن)73(  فتحت ملفات 
و�أن�سجت �أخرى وحركت مياهًا ر�كدة, و�أثرت يف جمرى �الأحد�ث �لقائمة 
وفاجاأت �أطر�فًا �إقليمية عديدة بنجاحها وعدم قدرة �أي جهة على �خرت�ق 
وكبري يف  بفعل جهد مرت�كم  �إذ جاءت  و�مل�سمون  �الإع��د�د  جمرياتها يف 
ومن  �لبلدين  بني  �ملتز�يدة  �لثقة  من  و��ستفادت  �لثنائية  �لعالقات  بناء 
�إحلاح �لتحديات �ملحيطة و�إدر�كها,  و�لتعامل معها ب�سجاعة ولي�ش �لهرب 
منها. فالزيارة �لناجحة و�لتاريخية يف 27 و 28 �أغ�سط�ش �لعام 2013م, 
�أن  �لعمانيون  ويرى  و�لتجارة  و�القت�ساد  و�ل�سيا�سة  �لدفاع  ملفات  فتحت 
قابو�ش ميكن  �ل�سلطان  زيارة  فيها  د�سنت مرحلة جديدة  �لتي  �لعالقات 
و�سفها بالعالقات » �ملتينة و�ل�سادقة و�لنابعة من روح �لت�سامح و�لتعاون 

�الأ�سيل ومتجذرة تاريخيًا«)74(. 

�لتجاري  للرتويج  �الإير�نية  �ملنظمة  م�سوؤول  بلطان  ف��ارز�د  وك�سف 
�إلى و�سلت  عمان  ل�سلطنة  �الإي��ر�ن��ي��ة  �ل�����س��ادر�ت  �أن   « �خلليج  دول   يف 

) 170( مليون دوالر �أمريكي بينما و�سلت �ل�سادر�ت �لعمانية �إلى �إير�ن 
�لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  و�سل  كما  دوالر  مليون   )80  ( �لى  
�إلى ) 250( مليون دوالر وهناك �لكثري من �ل�سركات �الإير�نية �لعاملة يف 
عمان يف جمال �لبناء خا�سة بناء حمطات �لطاقة وم�سايف �لنفط و�لطرق 
�خلارجية  وزير  وكان   )76( و�ملياه  �ل�سحي  �ل�سرف  و�سبكات  و�ملطار�ت 
»�أكرب �ساحلي« �أكد  �أهمية �إجناز خط نقل �لغاز �إلى �ل�سلطنة وقد وقع بني 

�لبلدين �تفاقًا لت�سريع بناء خط �أنابيب �لغاز يف وقت ق�سري. 
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والأن اإيران متتلك احتياط ثاين اأكرب احتياطات غاز طبيعي يف العامل 
فاإن ذلك �سيدعم �القت�سادين حني يبد�أ نقله لقرب �مل�سافة ولقلة �لكلفة 
و�سيكون ذلك د�عمًا وم�ساعدً� الإير�ن يف ظل �لعقوبات و�حل�سار �ملفرو�ش 

عليها وهو �ملوقف �لذي ظلت �إير�ن د�ئمًا تقدره لل�سلطنة)77( 

وبح�سب �الإح�سائيات �الإير�نية فاإن �إير�ن متتلك قر�بة) 1.045.7( 
تريليون قدم مكعب و) 26.61 ( تريليون مرت مكعب من �حتياطات �لغاز 
  )78( �لعامل  يف  �لغاز  �حتياطات  من   )  %15.8 يعادل)  ما  وهو  �لطبيعي 
وكان �تفاق بني �ل�سلطنة وطهر�ن وقع  منذ �لعام  2009م  دفع �إلى تطوير 
خط �أنابيب غاز ميتد ل�) 200( كيلو مرت حتت �لبحر �إلى م�سند و�سحار 
ويف �لعام 2011م عقدت �إير�ن �تفاقيات مع �لهند الإي�سال �لغاز �ليها عرب 
�ل�سلطنة  و�أن  خا�سة  كبرية  �لفائدة  و�ستكون  وت�سييعه  ت�سييله  بعد  عمان 
�ستك�سب تغطية حاجاتها من �لطاقة من بني �ملكا�سب �لتي �ستح�سل عليها 
ويف هذ� �ل�سياق مت �لتو�سل التفاق يف جمال ��ستري�د �ل�سلطنة للغاز �الإير�ين 
�آخر مب�ساعفة  �عتبارً� من �لعام 2015 وملدة 25 عامًا كما يق�سي �تفاق 

�لرحالت �جلوية بني �لبلدين من 14 رحلة �لى 30 رحلة �أ�سبوعيًا  )79(.

وظل �ل�سلطان قابو�ش يحر�ش على �لعالقة مع �إير�ن ويدعو با�ستمر�ر 
�إلى تطويرها ودعم �لعالقات �القت�سادية فيها وو�سف �لرئي�ش �الإير�ين 
�ملنطقة  يف  لعمان  �ملهيمن  �ل���دور  لل�سلطنة  زي��ارت��ه  يف  روح���اين  ح�سن 
على   « قائاًل  �الإقليمي  �ل�سالم  لتحقيق  �لدور  هذ�  من  �ملزيد  طالبًا  كلها 
�مل�سوؤولني �لكبار يف �لدولتني �أن يعملو� �أكرث على تو�سيع وتعميق �لعالقات 
و�ل�سالم  �ال�ستقر�ر  لعودة  وه��ام  ج��دً�,  موؤثر  بينهما  فالتعاون  �لثنائية 
للمنطقة«)80(. وعرب �ل�سلطان عن ��ستعد�ده لزيادة �لرو�بط �لتجارية مع 
�إير�ن ودعا الإجناز »�ملمرين �ل�سمايل و�جلنوبي« وبناء حتالف يجمع �إير�ن 

وتركمان�ستان و�أزباك�ستان و�أفغان�ستان �إ�سافة �إلى عمان )81(.
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ويف �خلال�سة و�لتحليل فاإن �ل�سلطان قابو�ش يف عالقته مع �إير�ن ومن 
و�للقاء�ت  و�لبيانات و�الجتماعات  و�لت�سريحات  �لن�سو�ش  خالل حتليل 
و�التفاقيات �ملربمة وجناح  مهماته �لتي �نبثقت عن �لزيارة �أو �سبقها ال 
يبيع وهمًا وال ي�سرتي �سر�بًا, بل �خترب �ملوقف �الإير�ين الإير�ن �لدولة من 
ظلت  فقد  �لنظام  بتغري  تتاأثر  ال  ��سرت�تيجية  عالقة  وبنى  بعد  ومن  قبل 
�لعالقة مع �إير�ن منذ فجر �لنه�سة �لعمانية �لعام 1970م, وحتى رحيل 
�ل�ساه وقيام �لثورة �الإير�نية عالقة ذ�ت طابع �لدميومة و�لتطور و�الأبعاد 
�نت�سارً�  �ل�سلطان كيف يوظفها ل�سالح عمان  �ال�سرت�تيجية, وقد عرف 
على زعزعة �الأمن يف بلده بد�ية حكمه, كما وظفها يف م�ساعدة عمان على 
�لعمانية  �ل�سيا�سة  �رتهان  عدم  وعلى  �ملجاالت,  كافة  و�لتقدم يف  �لتطور 
�شلبية  واأع��را���ص  تاأثريات  بها  اخلليج  ل��دول  الرتباط  كان  دولية  جلهات 

الز�لت قائمة.

 و�ذ� كان ثمة معايري ميكن من خاللها قيا�ش وتوزين مدى �لربح من 
�خل�سارة باملعيار �لدويل غري �النتهازي يف �لعالقات �لعمانية – �الير�نية 
– مقابل عالقات �لغرب مع دول �خلليج,  فاإّن عمان �لتي حافظت على 
�إذ  �إيجابي وك�سبت كل �الأطر�ف مبا فيها �لغرب و�لواليات �ملتحدة  حياد 
تتمتع �إير�ن معه بعالقات نديه.. فاإن  �سلطنة عمان هي �لكا�سبة وهي �لتي 

جتري �ملر�جعات �الآن يف كثري من �ملو�قف يف �الإقليم ل�ساحلها 

لقد ح�سد �ل�سلطان قابو�ش ثمار �سيا�ساته �لهادئة و�ملتزنة و�الإيجابية 
هذه  بعد  يعد  ومل  �ملنطقة,  دول  ول�سالح  عمان  ل�سالح  يوظفها  ور�ح 
مع  حتى  و�الأمثلة  و�الإ�سار�ت  �لدالئل  من  �ملزيد  تقدمي  يعوزه  �لنجاحات 
�سيا�سة  يف  �ملو�سوعي  �لنهج  ه��ذ�  على  �الأط���ر�ف  بع�ش  �سغب  ��ستمر�ر 
�ل�سلطان وحماولة �لهروب من مو�جهة ��ستحقاقاتها �الإيجابية �إلى �الأمام..

لقد وجدت �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �لنهج �لعماين -�أخريً�- ما 
ي�ساعدها على ��ستعادة عالقات متو�زنة مع �إير�ن حتفظ م�سالح �لبلدين, 

ر�سا بهلوي .. �ساه �ير�ن
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�مل�سالح  وتغليب  �خلليج,  دول  مع  �لعالقات  يف  �لغربي  �البتز�ز  وتوقف 
�لغربية على م�سالح هذه �لدول, و��ستقر�رها �لد�خلي من خالل ��ستمر�ر 

توفري ��سباب �لعد�ء الإير�ن و�سناعة مربر�ته.
ثمن  ودفعت  �لت�سلح,  يف  �أمو�لها  �لعربية  �خلليج  دول  �أحرقت  لقد 
حني  �لفوبيا  �سلوك  �أو  �ملر�ش  درجة  �إلى  و�سلت  و�لتي  �إي��ر�ن  من  خوفها 
هربت �إلى �حل�سن �الأمريكي و�سمحت با�ستفحال �لتبعية للغرب باأ�سكال 
غلب عليها طابع �ملز�يدة لهذه �لدول باجتاه �لت�ساق �ل�سيا�سة �المريكية 
جري�نها,  عمان  نبهت  كما  متاأخرً�  �لوقت  يكون  ال  طلباتها..وقد  وتلبية 
وحلفاءها يف جمل�ش �لتعاون �خلليجي, للتخفيف من هذه �جلرعات �لقوية 
�لتي تتناولها دول �خلليج من �لو�سفة �الأمريكية و�سرورة �النتباه �إلى �أن 
موقعها �جلغر�يف �جلار الإير�ن يفر�ش عليها �سيا�سات متزنة, خا�سة و�أن 
�ل�سيا�سة �لغربية يف �جند�تها ال ت�سع �مل�سالح �لعربية يف �أولوياتها, ومثال 
ذلك ق�سية فل�سطني و�الأزمة �ل�سورية �ملهددة ال�ستقر�ر �ملنطقة كلها وحتى 

�سيا�سات �لتعاون �القت�سادي و�لعلمي و�لتقني �مل�سروطة..
لقد تقدمت عمان يف م�ساريعها و��ستثمار�تها وهي �الآن ب�سدد قفزة 
عري�سة وو��سعة يف ��ستكمال بنيتها �الأ�سا�ش وم�ساريعها �لكربى و�ل�سخمة 
حيث يجري ��ستغالل كل ريال عماين وحيث ت�ستقطب ��ستثمار�ت باملليار�ت 
و�سط �أجو�ء من �ال�ستقر�ر, وحو�فز �إيجابية بد�أت تدركها كثري من �لدول 
عك�ست  وقد  �ل�سلطنة  �إلى  ��ستثمار�تها  لتوجه  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من 
�ل�سفافية وتقدم �سلطنة عمان يف جماالت  ن�سبة  �رتفاع  �لدولية  �لتقارير 
يف  �لعماين  �الإن�سان  حياة  مت�ش  �لتي  �مل�ساريع  على  و�النفاق  �ال�ستثمار, 
�مل�سكن, و�لتعليم و�ل�سحة, وتعظيم م�ساركته من خالل �قت�ساد �خلدمات 
يف بدء �النفتاح وتو�سيع �ال�ستثمار�ت �ل�سياحية,  و�إعادة �سياغة �الإمكانيات 
�ملو�رد ومتكني  �إطار  لت�سب يف  و�لثقافية  �لتاريخية و�جلغر�فية  �لعمانية 
بناء  لت�سبح مو�رد جديدة فاعلة يف  �لتاأهل  �لعمانية من  �لب�سرية  �لقوى 

�لتنمية �لتي هي و�سيلة وهدف �أي�سًا..
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�جلو�ر  يف  و�ال�سرت�تيجي  �حليوي  جمالها  على  حري�سة  عمان  والأن 
�لبحرية  و�لو�جهة  �الإير�نية  �لياب�سة  وحيث  هرمز  م�سيق  حيث  �الإير�ين 

�لتي ظلت عمان حتر�سها لتحر�ش تاريخها وحتمي �سعبها ومقدر�تها. 

بن  يو�سف  �لعماين  �خلارجية  �ل�سوؤون  �مل�سوؤول عن  �لوزير  كان  ولذ� 
علوي )كان وكيل وز�رة �خلارجية ( ثاين �سخ�سية على م�ستوى عاٍل تزور 
�لرئي�ش  �إاّل  �إليها  ي�سبقه  مل  �إذ  1979م,  �لعام  وذلك  �لثورة  بعد  طهر�ن 
عليها  لريفع  �إ�سر�ئيل  �سفارة  مبنى  طهر�ن  �عطته  �ل��ذي  عرفات  �لر�حل 
�لعلم �لفل�سطيني.)82( �إن م�سد�قية �ل�سيا�سة �لعمانية جعلت �إير�ن تتفهم 
عالقة  �سلطنة عمان بالعر�ق يف زمن �حلرب �لعر�قية – �الإير�نية. ظلت 
على تو�زنها حتى حني كانت دول �ملجموعة �خلليجية تغ�سب من بع�سها 
ومل  عابرة,  و�أي�سًا  ثنائية  �مل�ساألة  تلك  وتعّد  قطر  من  �سفر�ءها  وت�سحب 
�لكويت  �لعر�ق  غزت  حني  حتى  و�ال�سرت�تيجي  �ملبدئي  موقفها  ي�سعف 
و�نق�سم �لعرب, ومل يحاول �أحد �أن يطفىء �حلريق. يومها نه�ست عمان 
و�ل�ساذيل  عزيز  ط��ارق  ��ستقبلت  فقد  وعربية؛  عر�قية  وف��ودً�  لت�ستقبل 
بن جديد و�مللك ح�سني وكل من له عالقة باالأزمة, بينما �لذين كانو� مع 

�لكويت �أو حتى لي�سو� معها �أغلقو� �الأبو�ب و�نتظرو� )83(..

�إير�ن فاإن ترجمة هذه  �ل�سلطنة من عالقتها مع  وحتى ما يعاب على 
�لعالقة �قت�ساديًا ت�سع عمان يف �ملرتبة �لر�بعة بني دول �خلليج يف �لتبادل 
�لتجاري يف حني �أن �لذين يلومون عمان و�سيا�ستها يحتلون �ملر�تب �الأولى 
و�لثانية وتلك مفارقات ظلت �سلطنة عمان تالحظها يف �ل�سيا�سات �لعربية 
و�سعار�تها منذ بدء م�سرية �ل�سلطنة �جلديدة يف �لعام 1970م, وقد علق على 
ذلك �ل�سلطان قابو�ش �أكرث من مرة حني و�سف كثريً� من �ملو�قف �لعربية 

بغياب �ملو�سوعية و��ستعمال �لكالم و�ل�سعار�ت و�لوعود بدل �لعمل..

لقد �ساعدت �ل�سيا�سة �لعمانية يف �مت�سا�ش �أزمات يف �ملنطقة وحتى 
�حلرب �لعر�قية �الإير�نية كان مل�سقط دور كبري يف �إخمادها و�لتو�سل �إلى 
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وقف �إطالق �لنار فيها, وكان من �ملفرت�ش كما يقول �لوزير �مل�سوؤول عن 
يف  �حلرب  هذه  من  �لنار  �إط��الق  وقف  �تفاق  يوقع  �أن  �خلارجية  �ل�سوؤون 
جميع  ��ستفزت  �لتي  �حل��رب  ج��دوى  بعدم  �لطرفني  �أقنعت  �لتي  م�سقط 
�الأطر�ف )84(.  و�أن هذه �حلرب �لتي قامت يف �خلليج  بني �إير�ن و�لعر�ق 
ر�أت فيها عمان خماطر �سديدة على �أمن �خلليج وحتى على ن�سيجه �لوطني 
و�الجتماعي, و�أن �الأعر��ش �ل�سلبية لها ماز�لت تتفاعل. وماذ� �أدركت هذه 
�لعر�ق كدولة  تتعامل مع  و�إي��ر�ن �الن  �ل��دول يف موقفها يف تلك �حل��رب, 

جو�ر ب�سكل خمتلف, كما تتعامل مع دول عديدة �أخرى )85(..

عمان  فاإن  – �الإير�نية  �لعمانية  �لعالقات  و�أم��ام  �حل�ساد  يف  �إذن 
�لتي رف�ست مقاطعة �إير�ن وعزلها �لعام 1987م, ورف�ست �ل�سماح للعر�ق 
با�ستخد�م �أر��سيها للهجوم على جزر �أبي مو�سى وطنب �ل�سغرى و�لكربى.

�إير�ن و�ل�سعودية   وبعد �حلرب تو�سطت عمان الإعادة �لعالقات بني 
و�إير�ن و�ململكة �ملتحدة وحتى �إير�ن وم�سر)86(.. 

�ل�سيا�سة  �لو�قع من  بالقدر  وت�سلم  �لرمل  ر�أ�سها يف  ت�سع عمان  ومل 
�لعالقات  توتري  )90-91( يف  �لثانية  �خلليج  ت�سببت حرب  فقد  �لعربية 
تعرب  �لتي  �لنفط  لناقالت  طهر�ن  تعر�ست  حني  وطهر�ن  م�سقط  بني 
م�سيق هرمز ون�سرها لل�سو�ريخ, وهذ� ما دفع عمان �إلى تكثيف وجودها 
 )87( ذلك  جتاوز  �سرورة  �أدرك��ا  �لطرفني  ولكن  )م�سندم(  يف  �لع�سكري 
وهذ� ما �أثبت �أن �ل�سيا�سة �لعمانية لي�ست يف �جليب �إز�ء �أي طرف معتٍد 

�أو ي�سكل خطرً� على �ل�سيادة و�الأمن يف عمان..

ويف �متد�د �لعالقة �لعمانية – �الإير�نية ومتتينها مثلت عمان �مل�سالح 
�الإير�نية يف �لعديد من دول �لعامل نتيجة قطع عالقات تلك �لدول باإير�ن 
يف  �إي��ر�ن  فمثلت  عليها..  �القت�سادي  �حل�سار  وفر�ش  لها,  وح�سارها 
بريطانيا وكند� وحتى مع توتر �ملنطقة و�خلالف �لنووي �الإير�ين �لغربي 
ظلت �إير�ن  تعمل على �سرورة �أن يكون �حلو�ر ولي�ش �ل�سد�م هو �خليار 
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ويف حو�ر �لعام ) 2012م ( جاء �سوت �ل�سلطان قابو�ش و��سحًا ليق�سع كل 
غ�ساوة ويف�سح »  كل تربير الإطالة �الأزمة وزيادة تعكري مياهها حني �أكد » 

�أن على �إير�ن و�لواليات �ملتحدة �أن يجل�سا معًا ويتحدثا » )88(..

لقد كرث �حلديث عن �لدور �لعماين يف �لتو�سل �إلى �التفاق �ملربم بني 
�إير�ن و�لغرب, �لذي جنب �ملنطقة حربا كانت على و�سك �النفجار, ح�سب 
�الإير�نية  �لعمانية  �لعالقات  �أن  وجند  �ملر�قبني,  من  �لعديد  ت�سريحات 
تتاأثر مبجيء �لثورة  �أيام �ل�ساه ومل  لي�ست وليدة �للحظة, بل ��ستمرت منذ 
�الإ�سالمية �إلى �حلكم �سنة 1979م )89(, ون�ستطيع �أن نقول, �إن هذه �لعالقات 
قد تعر�ست لالختبار �الأول حني دعمت دول �خلليج �لعر�ق يف حربها �سد 
�إير�ن, بينما �حتفظت م�سقط بعالقاتها مع طهر�ن, �لتي تاأ�س�ست يف عهد 
�جلبهة  ثو�ر  �سد  �ل�سلطان  ل�سالح جي�ش  �ملعركة  ك�سب  و�أثمرت عن  �ل�ساه 
 ,)90( 1975م(   -1965( ظفار  حرب  يف  و�خلليج  عمان  لتحرير  �ل�سعبية 
�أكتوبر 1971م, للم�ساركة يف منا�سبة  �إير�ن يف  وكان �ل�سلطان قابو�ش  ز�ر 
مرور 2500 �سنة على عر�ش �لطاوؤو�ش يف بالد فار�ش, وهناك طلب من �ل�ساه 
حممد ر�سا بهلوي م�ساندته )91(, و�بدى �الأخري ��ستعد�ده للتدخل, وحتقيق 
�لباردة �سد �ملع�سكر �ل�سرقي,  ب�سع غايات منها م�ساعدة �لغرب يف حربه 
من  �لعامل  يف  �لنفط  ل�سادر�ت  �ال�سرت�تيجي  �ملمر  هرمز  م�سيق  وتاأمني 
��ستيالء �حلركة �لثورية �لر�ديكالية �لتي رفعت �سعار حترير �خلليج �لعربي, 
و�لتي يدعمها �ليمن �جلنوبي و�الحتاد �ل�سوفيتي و�ل�سني, �إذ كانت �جلبهة  
حققت �نت�سار�ت ومكا�سب ع�سكرية يف �أر�ش �ملعركة, �أما غاية �ل�ساه �لثالثة 

فهي ملء �لفر�غ يف �ملنطقة بعد �الن�سحاب �لربيطاين من �خلليج..

بن  ثويني  ممثله  قابو�ش  �ل�سلطان  بعث  فقد  �التفاقية  على  وللتوقيع 
�سهاب على ر�أ�ش وفد ر�سمي لزيارة �إير�ن يف يوليو 1972م, ولتوقيع على 
1973م,  نوفمرب  ويف  �لطلب,  عند  �الإي��ر�ين  �لع�سكري  �لتدخل  �تفاقية 
 3000 تعد�دها  بلغ  و�لتي  ظفار  �لى  �الير�نية  �لقو�ت  طالئع  �ول  و�سلت 
قتل  �أنه  �إال  �حلكومية,  �لقو�ت  ل�سالح  �ملعركة  ك�سبو�  و�إن  �لذين  مقاتل, 
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منهم �ألف مقاتل, خا�سة يف �ملنطقة �لغربية من ظفار و�ملتاخمة للحدود 
�ليمنية, �لتي كانت ت�سكل �لقو�ت �خللفية للثو�ر)92(.

�الإ�سالمية  �لثورة  و�سول  بعد  �الإير�نية  �لعمانية  �لعالقات  تتاأثر  مل 
�إلى �حلكم يف �إير�ن, على عك�ش �لعديد من �لعالقات �الإير�نية مع �لدول 
�أوج  يف  حتى  ��ستمرت  �إذ  �لتحديد,  وجه  على  منها  و�خلليجية  �لعربية 
فيها  طرفا  �خلليجية  �النظمة  كانت  و�لتي  �لعر�قية,  �الإير�نية  �حل��رب 
�أكرث  يف  �أعلنت  �ل�سلطنة   وكانت  �لعر�قي,  للجي�ش  �ملبا�سر  �لت�سليح  عرب 
�ل�سقيقة  �ل��دول  مع  جو�ر  ح�سن  عالقات  خلق  على  حر�سها  منا�سبة  من 
و�ل�سديقة يف �ملنطقة, وعدم �لتدخل يف �سوؤون �الآخرين وكذلك عدم قبول 

تدخل �الآخرين يف �سوؤون �ل�سلطنة )93(.

ودعمها  �لنووي  برناجمها  ب�سبب  طهر�ن  على  �خلناق  �سيق  وحني 
�لو�سيط بني  بدور  تقوم  كانت م�سقط  وفل�سطني,  لبنان  �ملقاومة يف  ملحور 
�إير�ن و�لغرب, وقد تكللت هذه �لعالقات باالإفر�ج عن �لدبلوما�سي �الإير�ين 
منذ  لندن  يف  عليه  �ملتحفظ  2012م,  دي�سمرب  يف  طاجيك  �هلل  ن�سرت 
�سارة  �الأمريكية  �ل�سحفية  عن  �الإف��ر�ج  يف  م�سقط  �أ�سهمت  كما  2006م, 
�سورد يف �سبتمرب 2010م, و�لتي �عتقلت مع زميلني لها �أُفرج عنهما بو�ساطة 
كانا يف  فاتال,  و جو�ش  بوير  �سني  �سبتمرب 2011م, هما  �أي�سًا يف  عمانية 
رحلة يف �قليم كرد�ستان �لعر�ق و�جتاز� �حلدود �الير�نية يف �لعام 2009م, 
ح�سبما تقول �مل�سادر �ل�سحفية, �أ�سف �إلى ذلك فقد رعت �سلطنة عمان 

�مل�سالح �الإير�نية يف كل من بريطانيا وكند� )94(.

و�لثابت �أن �لعالقات بني عمان و�إير�ن, وال�سيما يف �ل�سنو�ت �الأخرية 
ظلت عمومًا قوية وبعيدة عن �لتوتر�ت �لتي �سهدتها وت�سهدها �لعالقات 
�خلليجية �الإير�نية فالدبلوما�سية �لعمانية تنظر �إلى �إير�ن بو�سفها دولة 
رو�فدها  وت�ساركها جزءً� كبريً� من  �أثناء حرب ظفار  �ساعدتها ع�سكريًا 
جانبي  على  �لتاريخية  �مل�ساهرة  رو�بط  �إلى جانب  و�حل�سارية  �لثقافية 
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م�سيق هرمز, كما تتقابل �ل�سو�طئ �لعمانية و�الإير�نية على جانبي خليج 
عمان, وت�سرتك �لدولتان يف �أن كاًل منهما قوة بحرية �إ�سافة الرتباطهما 

بعدد من �مل�سالح �القت�سادية �مل�سرتكة.

�الأخ��رية  �ل�ست  �ل�سنو�ت  يف  �لبلدين  بني  �لعالقات  مل�سار  و�ملتابع 
اأمر  وهو  والن�شاط،  الديناميكية  من  عالية  بدرجة  تت�شم  اأنها  يالحظ 
�مل�سئولني  وكبار  �لقياد�ت  بني  �ملتبادلة  �لزيار�ت  حجم  وبو�سوح  يعك�سه 
�تفاقيات  من  �أبرم  ما  يعك�سه  كما  �لبلدين,  يف  و�لت�سريعيني  �لتنفيذيني 
ومذكر�ت تفاهم غطت �لعديد من �ملجاالت �الأمنية و�القت�سادية و�أي�سًا 

�لدفاعية)95(..

 فلو نظرنا للزيار�ت �ملتبادلة يف �لفرتة �ملذكورة ف�سنالحظ �أنها كانت 
�أكرث كثافة من �جلانب �لعماين �إلى طهر�ن مقارنة بالزيار�ت من �جلانب 
لل�سلطان  زيارتني  �لعماين  �سهدت من �جلانب  �إذ  ؛  �إلى م�سقط   �الإير�ين 
)قابو�ش بن �سعيد(  �الولى يف 2009/8/5م ) وكانت �لزيارة �الأولى له 
�لتي  هي  و�لثانية   ,) 1979م  �لعام  �الإير�نية  �لثورة  قيام  منذ  �إير�ن  �إلى 
يزور  دولة  رئي�ش  �أول  كان  )�إذ  2013/8/25م  يف  وكانت  ب�سددها  نحن 

طهر�ن بعد تن�سيب )ح�سن روحاين ( رئي�سًا,  
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�أما بالن�سبة لالتفاقيات �لتي تربط بني �لبلدين فهناك �تفاق تعاون 
وتن�سيق �أمني, و�تفاق لتجنب �الزدو�ج �ل�سريبي وقعا خالل زيارة �ل�سلطان 
قابو�ش �الأولى لطهر�ن, وقبلها كان هناك �تفاق لتطوير حقل غاز ) كي�سي( 
�مل�سرتك ) �لذي يحتوي  48 تريليون قدم مكعب من �حتياطي �لغاز و�لذي 

وّقع يف 2008/4/22 م(.

�أي�سا هناك �تفاق لتعزيز �لتعاون �لثنائي يف جمال �لدفاع وقع �لعام 
قانون  م�سروع  على  نف�سه  �لعام  يف  �الإي��ر�ين  �لربملان  و�فق  كما  2010م, 

ي�سمح الإير�ن بتطبيق �تفاقية تعاون وتن�سيق �أمني مع عمان.

هذ� غري ما يربط �لبلدين من عالقات جتارية قوية ؛ �إذ تعّد عمان 
�أن  �لعلم  �الإم��ار�ت )مع  بعد  �إي��ر�ن  مع  �لثاين خليجيا  �لتجاري  �ل�سريك 
�إجمايل حجم �لتبادل �لتجاري بني دول �خلليج و�إير�ن و�سل �إلى 30 مليار 

دوالر عام 2012م(.

ودفاعية  و�قت�سادية  �أمنية  و�تفاقات  زيار�ت  من  �سبق  ما  كان  و�إذ� 
فاإن  و�إي���ر�ن,  عمان  بني  �لعالقات  لقوة  يوؤ�سر  �لتجاري  للتبادل  وحجم 
بد�أت يف 2013/8/25م  و�لتي  �الأخرية لطهر�ن  قابو�ش   �ل�سلطان  زيارة 
و��ستمرت ملدة ثالثة �أيام تبقى لها �همية خا�سة بالنظر �إلى توقيتها, وما 
ميكن �أن تكون  حملته من دالالت ور�سائل �سو�ء موجهة �إلى �إير�ن �أو موجهة 
�أطر�ف يعنيها �ل�ساأن �الإقليمي, وال�سيما �لغرب و�لواليات  �إلى  �إير�ن  من 

�ملتحدة )97(.

فبالن�سبة الأهمية �لتوقيت, فاإنها جاءت من ناحية بعد �أ�سابيع قليلة من 
�نتخاب ) ح�سن روحاين( رئي�سًا الإير�ن, ومن ثم فالزيارة فر�سة منا�سبة 
بالعالقات  يتعلق  فيما  �جلديدة  �الير�نية  �لقيادة  توجهات  �إلى  للتعرف 
�الير�نية �لعمانية, وكذ� حيال جممل �لق�سايا �لتي تهم �لبلدين, وال�سيما 

ق�سايا �الأمن �القليمي )98(.
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وتاأتي زيارة �ل�سلطان قابو�ش – �أي�سًا - يف وقت ت�سهد فيه �لعالقات 
�خلليجية �الإير�نية حالة من �لتوتر. �أي�سا جتيء من ناحية ثالثة يف خ�سم 
ككل  �ملنطقة  على  نف�سها  فر�ست  �لتي  و�الأح��د�ث  �لتطور�ت,  من  �لكثري 
وخا�سة ما يرتبط بثور�ت �لربيع �لعربي. ومن ناحية ر�بعة فاإنها تاأتي يف 
بتوجيه �سربة  �ملتحدة  �لواليات  يتز�يد فيه �حلديث عن قرب قيام  وقت 
ع�سكرية �إلى �سوريا �ملعروفة باأنها �حلليف �لرئي�ش الإير�ن يف �ملنطقة, مبا 

�سيرتتب على ذلك من تد�عيات �سلبية على �ملنطقة برمتها )99(.

�ال�ستفر�د  �إ�سر�ئيل  حماوالت  مع  تتز�من  فاإنها  خام�سة  ناحية  ومن 
�سعوب  بني  �لطائفي  �الحتقان  وتعزيز  �لفنت  وبذر  �لفل�سطيني  بال�سعب 

�ملنطقة..)100(

�أغلب ما مت تد�وله عن �لزيارة و�للقاء�ت �لتي عقدها  �أن   و�لالفت 
�ل�سلطان قابو�ش مع �لقياد�ت �الإير�نية يوؤكد �أنها ركزت على بحث تعزيز 
و�أنها  وجتاريًا,  وثقافيًا  و�قت�ساديًا  �سيا�سيًا  �لتاريخية  �لثنائية  �لعالقات 
�سهدت تبادل وجهات �لنظر حول �لعديد من �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية 

�مل�سرتكة )101(.

توتر  رغم  عمان  حر�ش  �لزيارة  توؤكد  �لثنائية  للعالقات  فبالن�سبة 
�سيا�سي  كحليف  باإير�ن  �الحتفاظ  على  – �الإير�نية  �خلليجية  �لعالقات 
�الإير�نية  �لقيادة  يف  �لتغيري  م��ن  لال�ستفادة  ت�سعى  وه��ي  و�قت�سادي 
لالنطالق بهذه �لعالقات نحو �آفاق جديدة تخدم م�سالح �لبلدين )102(. 

�م���ا بالن�سب���ة للعالقات �خلليجي���ة – �الإير�نية, فال �س���ك �أن �لزيارة 
كانت فر�سة لتو�سيح �ملخاوف �خلليجية من �ل�سيا�سة �الإير�نية يف �ملنطقة, 
ورمب���ا تبحث عن بد�ية جديدة لعالقاته���ا مع جري�نها �خلليجيني, و�لذين 
ال ميانع���ون بدوره���م �سريطة ب���روز تغيري �إيجاب���ي يف �ل�سيا�س���ة �الإير�نية 

باملنطقة )103(.
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�ملتحدة,  �لواليات  و�لغرب, وحتديدً�  �إير�ن  بني  للعالقات  بالن�سبة  �أما 
فتذكر حتليالت �أن �لقمة �لُعمانية – �الإير�نية كانت فر�سة لقيام عمان بدور 
�لو�ساطة بني طهر�ن وو��سنطن تلك �لو�ساطة �لتي تعر�ست لق�سيتني مت�سان 
هذه �لعالقات, �الأولى : مرتبطة بالعقوبات �لغربية على طهر�ن على خلفية 
�أزمة برناجمها �لنووي ؛ �إذ ذكرت �سحيفة لو�ش �أجنلو�ش تاميز �الأمريكية يف 
تقرير ل� ) بول ري�سرت ( يوم 2013/8/31م, ونقاًل عن �سحيفة )خر��سان( 
�الإير�نية �ليومية �أن �ل�سلطان قابو�ش تقدم مبقرتح �أمريكي يت�سمن �إمكانية 
�الأم��و�ل يف حال مو�فقتها خف�ش  �لدويل لتحويل  �لنظام  �إلى  �إي��ر�ن  �إع��ادة 
نظام  يف  �إي��ر�ن  دخ��ول  توقف  �إذ  �ليور�نيوم؛  بتخ�سيب  �ملتعلقة  �الأن�سطة 
من  �إلى حرمانها  �أدى  ما  ؛  عليها  فر�ست  �لتي  للعقوبات  نتيجة  )�سويفت( 

�حل�سول على ماليني �لدوالر�ت �ملودعة يف بنوك �خلارج  )104(.

�أما �لق�سية �لثانية : فمرتبطة باالأزمة �ل�سورية, و�لر�سالة هذه �ملرة 
موجهة من طهر�ن �إلى و��سنطن, مع �حلديث عن �سربة ع�سكرية و�سيكة 
�سد �سوريا �أر�دت �لقيادة �الإير�نية �أن تو�سح للرئي�ش �الأمريكي ) �أوباما ( 
عن طريق �لو�سيط �لعماين باأن عليه �أن يدرك هو وحلفاوؤه �أن دم�سق خط 

�أحمر بالن�سبة لطهر�ن)105(.

وهكذ� يبدو �أن زيارة �ل�سلطان قابو�ش �الأخرية الإير�ن جاءت لتحمل 
ب�سع دالالت )106(: 

�لداللة �الأولى : �أن ُعمان تدرك حجم وثقل �إير�ن �الإقليمي, وبالتايل 
مبا  معها  و�حل���و�ر  �لتعاي�ش  ميكن  بل  جتاهلها,  �خل��ط��ورة  من  �أن��ه  ت��رى 
على  حري�سة  كانت  ولذلك  عموما,  و�خلليجية  �لعمانية  �مل�سالح  يحقق 
�لى �ملظلة  ��ستعد�ئها بدليل رف�سها مبرحلة من �ملر�حل �الن�سمام  عدم 
�لدفاعية �الأمريكية �سد �إير�ن, ف�ساًل عن �إبر�مها �لعديد من �التفاقات 

�الأمنية و�القت�سادية و�لدفاعية مع طهر�ن كما �سبقت �ال�سارة.
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و�ملقبولة  �ملعتدلة  �سيا�ستها  توظيف  حت��اول  �ل�سلطنة  �أن   : �لثانية 
�إقليميًا, وكذلك عالقاتها �لقوية مع �إير�ن و�لغرب, يف �لقيام بدور ن�سط 

بالو�ساطة بني �جلانبني, ومبا ي�سهم يف حتقيق �ال�ستقر�ر �القليمي.

�كرث  �سيا�سة خارجية  �تباع  �أن حر�ش عمان على   : و�الأخرية  �لثالثة 
�ل�سيا�سة  ثو�بت  �ن تكون هذه �ال�ستقاللية على ح�ساب  يعني  ��ستقالال ال 

�خلارجية �خلليجية �مل�سرتكة, بل �إنها تتكامل وال تتعار�ش.

�الإير�نية فقد تر�ّسخت  �لعمانية  �لعالقة  �إلى خلفيات  و�ذ� ما عدنا   
�لعام 1971م,  �الأول من  �أكتوبر / ت�سرين  �إير�ن يف  �ل�سلطان  عندما ز�ر 
و�سارك �ل�ساه حممد ر�سا بهلوي �الحتفاالت مبنا�سبة مرور �ألفني وخم�سمئة 
عام على قيام �مللكية. طلب حينها جاللة �ل�سلطان من �ساه �إير�ن �مل�ساعدة 

لل�سيطرة على �مل�سلحني يف حمافظة ظفار 

ُعمان  �سلطنة  حافظت  �خلليج  منطقة  على  مّرت  �لتي  �لفرتة  طيلة 
على عالقاتها �خلارجية �ملتعددة ومن �سمنها �لعالقة مع �ير�ن حتى بعد 
دور  �سعيد  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  جلاللة  كان  �ال�سالمية.  �لثورة  �نت�سار 
كبري يف جعل م�سقط حمطة �نطالق عالقات هادئة وم�ستقرة مع �جلميع, 

ومالذ� لل�سد�قات )107(.

خالل �حلرب �لعر�قية �الإير�نية ظلت �لعالقة بني �لبلدين قائمة حتى 
يف �أحلك �أيام �حلرب. ز�ر وزير �خلارجية �لعماين طهر�ن يف �لعام 1987م, 
ووقع �أول م�سودة تفاهم للتعاون يف �ملجالني �ل�سيا�سي و�القت�سادي. ثم ز�ر 

وزير �خلارجية �الإير�ين م�سقط �أي�سا)108(. 

عرف  ما  و�إذ�  هرمز.  م�سيق  ح��ول  �لبلد�ن  يتجاور  �جلغر�فيا  يف 
�أربعون يف �ملئة من �حتياجات �لعامل من  �أن هذ� �مل�سيق متر من خالله 
�لنفط,  فاإن  مو�سوع �جلغر�فيا يتحول �إلى معادلة من �جلغر�قت�سادية 

ومفاعيل حقيقية من �جليوبوليتك.
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غريهما  م��ن  �أك��رث  معنيني  يكونان  �لبلدين  ف��ان  ذل��ك  �إل��ى  �أ���س��ف 
�إلى �ملياه �لد�فئة عرب  بالرغبات �لرو�سية ) �ال�سرت�تيجية ( يف �لو�سول 
نز�ع  �ّي  ين�سب  حني  -�أي�سا-  معنيتني  ت�سبحان  �أنهما  كما  �خلليج.  كّوة 
�إقليمي قد حتاول فيه تل �أبيب نقل جزء من قوتها �لع�سكرية �إلى منطقة 
بحر �لعرب و�ملحيط �لهندي طمعا يف ��ستيعاب �أّي �سربة ع�سكرية �إير�نية 

م�سادة  )109(.
�أمنيا طبيعيا مع  وّلد تر�بطا  �إير�ن وعمان  �الأمني بني  �لرت�بط  هذ� 
عموم �الإقليم ؛ بكون عمان ركنا �أ�سا�سًا بد�خله. والأن نظرية �الأمن �لقائمة 
و�ملتعدد  �لعري�ش  �الأم��ن  ل�سالح  خفتت  قد  �ل�سرفة  �ملادية  �لقوة  على 
�الإطار  �لعالقات �سمن هذ�  فان  و�لثقايف,  �لتجاري  �لتبادل  على  �لقائم 

تكون �أكرث تبادلية وديناميكية. 

فقد  الفتة.  بطريقة  ذلك  �الإير�نية  �لعمانية  �لعالقات  منذجت  وقد 
�لعام  يف  م�سقط  يف  جل�ساتها  �أولى  �مل�ساركة  �القت�سادية  �للجنة  عقدت 

1989م ؛ ما و�سع من عملية �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين )110(.
�ال�ستثمار  وحماية  ت�سجيع  �تفاقية  وّقعت  حينما  �لعالقة  تطورت  ثم 
قبل  وكان  �لعام 2003م.  �لتجارة يف  و�تفاقية  �لعام 2002م.  �ملتبادل يف 
�لى 5.5  �لبلدين  �لتجاري بني  �لتبادل  عام من ذلك قد ت�ساعف حجم 

�أ�سعاف عن منت�سف �لت�سعينيات )111(.

��ستري�د  يف  �الإم���ار�ت  دول��ة  بعد  �لثانية  �ملرتبة  حتتل  �إي��ر�ن  وباتت 
�ل�سادر�ت �لعمانية. وقد �سكلت �ل�سادر�ت �لعمانية 90 يف �ملئة من �أ�سل 

�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين يف �أحد �ملنعطفات �لقريبة)112(. 

�لغاز  حقول  لتطوير  �مل�سرتك  لال�ستثمار  وثيقة  �لبلد�ن  وق��ع  وق��د 
�إلى �ثني ع�سر  �أعلى ي�سل  �الإير�نية بحجم �سبعة مليار�ت دوالر وب�سقف 

مليار دوالر 
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�لتوقيع على  �ل�سلطان مت  �الأخرية جلاللة  �لتاريخية  �لزيارة  وخالل 
عقد �تفاق ) منا�سفة( بني �جلانبني لبناء جممع هرمز للبرتوكيمياويات 
النتاج مليون طن من �ليوريا و 650 �ألف طن من �الأمونياك �سنويا ح�سب 

�إفادة وزير �لنفط �الإير�ين غالم ح�سني نوذري )113(.

على  �ن�سحب  �ل��ذي  �حل��د  �إل��ى  �لبلدين  بني  �لعالقات  تطورت  لقد 
م�سار�ت �أخرى خارجة عن �ل�سيا�سة و�القت�ساد.

فقد �أ�س�ست طهر�ن كر�سيا للفقه �الإبا�سي يف جامعة �الإمام �خلميني 
�لدولية. وبات �ملفتي �لعام ل�سلطنة عمان ع�سو� يف �ملجمع �الأعلى للتقريب 
بني �ملذ�هب �الإ�سالمية. كما �أ�سبح هناك تعاون يف جمال �ملكتبات و�لر�ديو 

و�لتلفزيون و�ل�سحف.

�ن �لزيارة �لتي قام بها جاللة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �إلى �إير�ن 
�خلليجية.  �الير�نية  �لعالقات  م�سرية  يف  هامًا  خليجيا  منعطفا  ت�سكل 
وخ�سو�سا �أن رمزية �ل�سلطان ومكانته �القليمية و�لدولية �أعطت �متياز� 
��سافيا للزيارة, وهو بحد ذ�ته حتفيز النطالق �آفاٍق جديدة يف عالقة دول 

�خلليج باير�ن )114(.



أمة وقائد

251

�لن�سب من مدينة طهر�ن
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�لدولة  كانت  فحني  �جل��ذور,  قدمية  �لرتكية   – �لعمانية  �لعالقات 
بن  �أحمد  �الإمام  �لتعاون بني  �لعالقات ذروتها يف  تلك  �أخذت  �لعثمانية  
�لفار�سي عن عمان  �لعدو�ن  لدفع  �لعثمانية  بالدولة  ��ستعان  �لذي  �سعيد 
بعد �أن كان �سابقه �الإمام �سيف بن �سلطان �ليعربي, فقد ��ستعان بالفر�ش 
�سعيد  بن  �أحمد  �الإمام  و�سول  ومع  على عمان,  قب�ستهم  �أحكمو�  �لذين  
الأطماع حاكم  وو�سع حدً�  �لعام 1744م, عمل على حترير عمان  للحكم 
فار�ش �لقوي �آنذ�ك )نادر �ساه( وقد ��ستعان بالدولة �لعثمانية �لتي كانت 
تخو�ش حروبها �سد �ل�سفويني يف فار�ش, ومع �لزمن �زد�دت قوة عمان 
�أن  �أحمد  �الإم��ام  ووجد  للفر�ش,  �جلزية  دفع  فرف�ست  �لبحرية  وخا�سة 
�لفر�سة منا�سبة ملزيد من �ال�ستقالل, وبد�أت مو�نىء عمان تقوى و�أي�سا 
ميناء �لب�سرة و�أدى ذلك �لى �سعف �ملو�نىء �لفار�سية وملا كانت �لدولة 
�لعثمانية متر بظروف �سعبة نتاج حروبها مع رو�سيا �لقي�سرية وتر�جعها 
بالد  يف  �سدها  ��ستقاللية  حركات  وقيام  كينارجه«  »كوجك  معاهدة  يف 
ولذ�  فار�ش,  �سد  �لب�سرة  عن  ليد�فعو�  ��سدقاء  عن  بحثت  فقد  �ل�سام 
�لتفتت �إلى �الإمام �أحمد؛ ليمالأ �لفر�غ يف مياه �خلليج �لعام 1765م, وقد  

العالقة العمانية – التركية 
�لرئي�ش �لرتكي .. طيب رجب �وردغان
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جرى  وحني  �لب�سرة.  ميناء  حماية  يف  و�ساندها  �لعثمانية  �لقوة  نا�سر 
�إلى  �لعثمانية  �لدولة  �سارعت  �لعمانية  لل�سفن  �لعربية  �لقبائل  مهاجمة 
معاقبة �ملهاجمني, وملا ر�أت فار�ش ذلك ��ستعدت لتوجيه �سربة للبحرية 
�لعثمانية  �لدولة  ولكن  بالعثمانيني,  م�ستعينة  1774م,  �لعام  �لعمانية 
كرمي  �إلى  �إ�سارة  �إر�سال  وجرى  �لعالقات  وتعززت  عمان  خذالن  رف�ست 
�لطرف  فاإن  �لطرفني  �أحد  له  يتعر�ش  خطر  �أي  باأن  فار�ش,  حاكم  خان 
�الآخر �سيقف معه؛ وهذ� ما ��ستفز �لفر�ش �لذين حولو� توجههم ل�سرب 
�لعثمانيني يف �لب�سرة و�لعر�ق بدل �سرب عمان وهنا ��ستنجد و�لى بغد�د 
فا�ستجاب  1775م,  �سنة  �ملُحا�سر  �لب�سرة  و�يل  مل�ساعدة  �أحمد  باالإمام 
و�أر�سل حملة بقيادة �بنه »هالل« وعندها �سرف �ل�سلطان �لعثماين مكافاأة 
�شنوية لالإمام اأحمد تقديرا لدوره يف منع �شقوط الب�شرة بيد الفر�ص، وقد 

��ستمرت �ملر��سالت بني �الإمام �أحمد و�ل�سلطان �لعثماين )49(.

وتقديرً� له كان �ل�سلطان ي�سع �الإمام يف �سورة ما يحدث يف �لب�سرة, 
�أحمد  �الإم��ام  �أخ��رب  �لفر�ش  مع  �سلح  عقد  �ل�سلطان  �أر�د  عندما  وحتى 
وو�سعه يف حالة �لو�سع ؛ ما يدلل على عمق �لعالقات بني �لدولتني �لعمانية 

و�لعثمانية )50(.

مدينة ��سطنبول
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لقد ظلت تركيا يف كل عهودها ُتكّن ل�سلطنة عمان �لتقدير ل�سيا�ساتها 
�ملتو�زنة, وغري �ملنحازة وقدرتها على �لتعامل مع كل �الأطر�ف فهي تتعامل 
مع تركيا ومع �إير�ن, ت�ستقبل �لرئي�ش �لرتكي عبد�هلل غول بحفاوة كبرية 
ولذ�  �أي�سا؛  بنف�ش �حلفاوة  روحاين  �الير�ين ح�سن  �لرئي�ش  ت�ستقبل  كما 
كان ميكن قر�ءة زيارة غول �إلى م�سقط وكذلك زيارة وزير �لدولة لل�سوؤون 
�خلارجية �لعماين معايل يو�سف بن علوي �إلى ��سطنبول ومن قبلها زيارة 
وزير �خلارجية �لرتكي  �إلى م�سقط  يف �إطار تعزيز �لعالقات ودفعها قدما 

�إلى �المام.

و�لبحثي,  �الأكادميي  �لتبادل  تدعيم  يف  �لزيار�ت  هذه  �أثمرت  وقد 
موؤ�س�سات  و�الإد�رية بني  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �ملجاالت  �لوفود يف  وتبادل 
�لتعليم �لعايل يف �لبلدين وكذلك �لتعاون يف جمال �لن�سر و�لكتب �جلامعية 

و�لن�سر�ت �لعلمية ؛ ما جعل �لعالقات قابلة للتطور �أكرث.
رئي�ش  ��ستقبله  �ل��ذي  �أ�سطنبول  �إل��ى  علوي  بن  �لوزير  زي��ارة  وتاأتي 
�أحمد  ��ستقبال وزير �خلارجية  �أوردغان بعد  �لوزر�ء �لرتكي طيب رجب 
كل  يف  �لعالقات  تقوية  على  حتر�ش  م�سقط  �أن   « لتوؤكد  �أوج��ل��و؛  د�وود 
�ملجاالت و�أن �لظروف �الإقليمية و�لدولية تتطلب ت�ساور� وتن�سيقا متو��سال 
بني بلدينا  وقال :« �إن �ل�سلطنة تدعم م�ساعي تركيا �لرت�سيح للع�سوية غري 

�لد�ئمة لها يف جمل�ش �الأمن يف عامي 2015-2016م)51(.
ترتفع  �أرقاما  يلم�ش  �القت�سادي  �لبعد  يف  �لعالقات  لهذه  و�لر��سد 
 2004 �لعام  يف  �لتجارية  �ملبادالت  حجم  كان  فقد  �لتطور  هذ�  وتظهر 
�لرقم يف 2007م حو�يل) 226(  بلغ هذ�  بينما  دوالر,  مليون  حو�يل 30 
�الأزم��ة  ب�سبب   ( دوالر  مليون   122 بلغ  2009م,  �لعام  ويف  دوالر  مليون 
تنطلق  عادت  �الأرق��ام  هذه  ولكن  �سلبًا  �أثرت  �لتي   ) �لعاملية  �القت�سادية 
�لعديد من  �إلى م�سقط  وزي��ار�ت  �ل��وزر�ء �لرتكي غول  بعد زي��ارة رئي�ش 
�لوفود �القت�سادية ورجال �الأعمال, وت�سكيل عديد من �للجان فقد نوعت 
– �مل�سادر و�لب�سائع �لتجارية  �ل�سر�كة بني �ل�سركات �لعمانية و�لرتكية 
وت�سويقها ت�سويقا م�سرتكا وقد و�سف وزير �لد�خلية �لرتكي ب�سري �تابوي 
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�أ�سكال �لتعاون: » �إننا ال نريد بالعالقات �القت�سادية و�لتجارية فقط بل 
ويجب  �مل�سريف,  �ملجال  يف  �لبلدين  بني  و�لتعاون  �مل�سرتكة  �ال�ستثمار�ت 
ت�سجيع رجال �الأعمال من كال �جلانبني للدخول يف �ال�ستثمار�ت �مل�سرتكة.

د�وود  �أحمد  �لرتكي  �خلارجية  وزير  ت�سريح  كان  نف�سه  �ل�سياق  ويف 
لل�سوؤون �خلارجية  �لدولة  وزير  بن علوي  يو�سف  ي�ستقبل معايل  وهو  �أوغلو 
بينهما من �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  رف���ع  حجم  �إل���ى  ي��ه��دف��ان  �إن �جل��ان��ب��ني   « 
�ل�سيا�سية  �الإر�دة  ميلكان  و�أنهما  دوالر,  مليار  �إلى  دوالر  مليون   )  500  (
لتطوير �لعالقات �لثنائية يف جمايل �ل�سناعات �لدفاعية و�لثقافة وتكثيف  
تويل   « �أوغلو  ق��ال  كما  وتركيا   ,)52( و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لعالقات 
�أهمية خا�سة ملنطقة �خلليج.. » وقد وقفت عمان �إلى جانب تركيا من �أجل 
مقاربات  �لبلد�ن  وميتلك  �خلليجي,  �لتعاون  جمل�ش  مع  عالقاتها  تطوير 
مت�سابهة ب�ساأن كثري من �ملو��سيع وتعزيز ��ستخد�م �لطرق �ل�سلمية وجهود 

�لو�ساطة«)53(.
�لذكرى  يف  ج��اءت  قبل   من  �لرتكي  �خلارجية  وزي��ر  زي��ارة  وكانت 
�الأربعني للعالقات �لعمانية �لرتكية,  و�أ�سار فيها �إلى �أهمية �مل�سروع �لذي 
�لتحتية ب�سلطنة عمان وتبلغ قيمته  �لبنية  تتواله �سركات تركية يف جمال 

5.5 مليار دوالر )54(.
وقد نوه �لوزير �لرتكي مبوقف �ل�سلطنة جتاه جمهورية �سمال قرب�ش �لرتكية 
�لتي لديها مكتب يف �سلطنة عمان, وكان وفد جتاري عماين  ز�ر جمهورية �سمال 

قرب�ش ووقع �تفاقية م�سرتكة يف جمايل �لتعليم و�ل�سياحة)55(  
�أن  وكانت �سطنة عمان وتركيا  وّقعتا �تفاقية للتعاون �جلمركي كما 
�ال�ستثمارية.  �لفر�ش  من  �لعديد  طرح  �لرتكي  �لعماين  �الأعمال  منتدى 
حركة  وت�سهيل  �لتكنولوجيا  ون��ق��ل  و�ل��ت��دري��ب  �مل��ع��ادالت  جم���االت  يف 

�مل�ستثمرين)56(.
وعلى م�ستوى �لدفاع فقد قام قائد �لبحرية �لرتكية بزيارة �ل�سلطنة 
يف زيارة هامة �طلع فيها على كثري من �لتطور�ت وقام بزيارة �إلى متحف  

قو�ت �ل�سلطان �مل�سلحة )57(.
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جذور �لعالقات �لعمانية مع بريطانيا قدمية, وهي �ال�سبق يف �ملنطقة 
�ذ بد�أت يف ) 1624( ووقع �الت�سال �الول �لعام 1645 زمن �المام نا�سر 
�الم��ام خلفه  عهد  ويف   1646 ع��ام  �تفاقية  معه  وقعت  حيث  مر�سد   بن 
بالد  �سد  م�سرتك  بعمل  �لقيام  �الجنليز  عليه  �ق��رتح  �سيف  بن  �سلطان 
بن  �حمد  �الم��ام  عهد  ويف  ينجح.  مل  ذلك  ولكن  ع�سكري  وتعاون  فار�ش 
�سعيد موؤ�س�ش دولة �لبو�سعيد بد�أت �لعالقات ترت�جع نتيجة دعم �الجنليز 
للفر�ش �ثناء غزو عمان وكذلك لالنف�ساليني يف مومبا�سا عندما حاولو� 
على  حفاظا  �حلياد  على  �حمد  �الم��ام  بقي  ول��ذ�  عمان  عن  �النف�سال 
��ستقالل عمان ورف�ش �لدخول يف مفاو�سات مع �الجنليز, وكذلك رف�ش 
�ل�سماح الجنلرت� ببناء م�سنع لها يف م�سقط, وبعد ذلك وعلى �ثر �حلملة 
�لفرن�سية على م�سر 1798 كتب نابليون لل�سلطان �حمد يدعوه للتحالف 
مع فرن�سا ملو�جهة بريطانيا وقد ��ستفز ذلك بريطانيا �لتي عر�ست توقيع 
�تفاقية مع �ل�سلطان �حمد ويف �لعام 1800 وقعت معاهدة �خرى وبعد ذلك 
ويف عهد �ل�سيد �سعيد بن �سلطان تعززت �لعالقات بني �جلانبني وعقدت 

العالقات العمانية – البريطانية 
�ل�سلطان ي�ستقبل يف ق�سره ملكة بريطانيا
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معاهدة جديدة �لعام 1839 ن�ست على تنظيم �لتجارة بني �لبلدين وكانت 
ت�ستهدف �لوقوف يف وجه �لفر�ش مب�ساعدة بريطانية ولعل كتاب روبرت 
عن  يتحدث  وهو   « �لدهر  مدى  ثابتة   « و��سمة  النغ   و�ستيور�ت  �لي�ستون 
�لعالقات بني بريطانيا وعمان منذ �لعام 1650 �ف�سل ما ي�سيء �لعالقات 

بت�سل�سل بني �لبلدين رغم �نه يروي �لعالقة من وجهة نظر بريطانية ..
لقد �قت�سرت �لعالقات مع عمان -طو�ل ذلك �لوقت- على �ملنطقة 
ويف  �لعماين  �لعمق  �ل��ى  �لدخول  يف  �لربيطانيون  يغامر  ومل  �ل�ساحلية 
يدونون  �لربيطانيون  و�لو�فدون  �لرحالة  بد�أ  بعد معاهدة 1839  فرتة ما 
مالحظاتهم و�نطباعاتهم عن عمان يف تلك �لفرتة �ملبكرة وخا�سة ما جاء 
يف كتاب جيه �يه �وفنختون ) رحلة �لى �سحار ( وفيه �سهاد�ت نادرة �ذ 
كانت �سحار مبثابة عا�سمة يف تلك �لفرتة وهو يقول عن �لعمانيني » هوؤالء 
�لعرب لطيفون يف ديارهم وح�ساريون جد� يف تعاملهم مع �لغرباء وغري 
عنيفني لكنهم متم�سكون مببادئهم وفخورون بديانتهم ويف �لوقت ذ�ته ال 
�ليوم  و�لى  بعده  من  ج��اءو�  ومن  �ملوؤلف  رو�ه  وما   « �حد  على  يفر�سونها 
و�للبان  �لعمانية  �ل�سيافة  �سحيح كما ي�سف كاتب �خر من تلك �حلقبة 
�ثناء  �لغرف  �جو�ء  لتعطري  يحرق  �لذي  و�لعود  �جلمر  فوق  يو�سع  �لذي 

لقاء�ت �ل�سيوف ..
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�لعربية  �جلزيرة  يف  �لعمانية  �ل�سيطرة  �ت�ساع  �ملوؤلف  ي�سف  كما 
لت�سمل مناطق و��سعة ونائية وعلى �سبيل �ملثال يقول, �نه يف �لعام 1792 
جنوب  يف  و�سو�حيها  ج��و�در  مدينة  ب�سم  �حمد  بن  �سلطان  �الم��ام  �مر 
باك�ستان  �لى عمان وقد ظلت خا�سعة حتى �لعام 1958 ويتحدث �ملوؤلف     
�لذين  �سعيد  بو  �ل  زمن  �ال يف  ت�ستقر  �لتي مل  �لد�خلية  �ل�سر�عات  عن 
�خذو� زمام �ملبادرة ويف كتاب » رحالت يف ��سيا و�فريقيا » �ل�سادر  يف 
ز�ر  �لذي  بار�سونز  �برهام  �لربيطاين  �لرحالة  كتب   1808 �لعام  لندن 
ونظر�  �ملدينة  هذه  يف  �لب�سائع  من  هائلة  كميات  توجد  حاليا   « م�سقط 
لعدم وجود خمزن الحتو�ئها حتى ولو ن�سفها فهي مكد�سة يف �لطرقات 
مل  ذلك  ومع  رقابة  �و  حار�ش  دون  من  و�لنهار  �لليل  يف  مك�سوفة  وملقاة 
يحدث ولو ملرة و�حدة �ن تعر�ست هذه �لب�سائع لل�سرقة �و �ن �سحبت منها 
حتى ولو قطعة �سغرية .. وقد جرى عام 2000 �الحتفال مبرور 200 عام 
على معاهدة �لعام 1800 حيث كان و�سل �ول معتمد بريطاين �لى م�سقط 
وهو �لطبيب �جلر�ح �ر�سيبالدبوغل ويروي �ملوؤلف كيف وطد �المام �سعيد 
دفعه  نحو  على  �القت�سادي  عمان   مو�سع  من  وح�سن  حكمه  �سلطان  بن 
�لعمانيون  وعزز   .. �الفريقية  للقارة  �ل�سرقي  �ل�ساحل  باجتاه  لل�سيطرة 
��سطول �سفنهم لي�سبح قوة جمربة عظمى �سيطرت على حركة �لنقل يف 
�ملحيط �لهندي من �ل�سرق للغرب ويف تلك �لفرتة ونتاج �الح�سا�ش بالثقة 
�لعام 1845  ويف  �لعام 1827  �المام  بدل  بال�سلطان  �المام  لقب  �لكبرية 
جددت �ملعاهدة وبعد وفاة �ل�سلطان �سعيد عام 1856 �نق�سمت عمان �لى 
وعا�سمته  �فريقيا  يف  و�لثاين  م�سقط  وعا�سمته  عمان  يف  �الول  كيانني 
زجنبار وقد تولى �بنه �لثالث ثويني حكم م�سقط و�خوه ماجد �حلكم يف 
زجنبار ورغم �لرت�جع نتاج للو�سع �القت�سادي يف فرتة ما قبل عام 1920 
بعد هذ�  بريطانيا  مع  بندية  �لتعامل  على  �الن عمان حافظت   يف عمان 
�لعاملية �الولى وز�د هذ�  �لتاريخ و�خذت �همية عمان تزد�د بعد �حلرب 
�الهتمام باكت�ساف �لنفط �لعام 1932 حيث وقعت �ول �تفاقية نفطية مع 
�ل�سلطان �سعيد بن تيمور ومل يثمر �لتنقيب �ال بعد ع�سرين �سنة .. وبعد 
ذلك �سعر �ل�سلطان �سعيد بالقوة وبد� جولة خارجية ز�ر فيها �لعديد من 

�لدول يف �لعامل ووقع �تفاقيات م�سرتكة ..
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وبعدها  �لنفط  لتطوير  عمان  �سركة  عمان  ��س�ست   1948 �لعام  ويف 
�لندية  و�خذت طابع  �على  م�ستويات  �لى  بريطانيا  بني  �لعالقات  �نتقلت 
�لتي  نه�ستها  خالل  من  عمان  ��ستقالل  تر�سخ  وقد  �ملتبادل  و�الح��رت�م 
قادها �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد بن تيمور �لعام 1970 ليتو�لى تطور عمان 
وتاخذ �ل�سلطنة مكانتها �ملرموقة على �مل�ستوى �القليمي و�لعربي وت�سبح 

نقطة �رتكاز  هامة يف �سالم و�من �ملنطقة ..
ويف �لعالقات �ملعا�سرة �لقائمة بني �ل�سلطنة و�ململكة �ملتحدة ميكن 
جتاري  وتبادل  و��سعة  با�ستثمار�ت  �لعالقة  من  �مل�ساحات  هذه  ��ساءة 
�لتبادل  حجم  و�سل  �ملثال  �سبيل  فعلى   .. �ملجاالت  من  عديد  يف  وتعاون 
�ل�سادر�ت  ت�سهد  حيث   2013 �لعام  يف  جنيه  مليون   670 �لى  �لتجاري 
قطاع  يف  جاء  �لتعاون  ��سكال  و�برز   , كبري�  منو�  بريطانيا  �لى  �لعمانية 
�لطاقة و�لتميز يف ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة يف هذ� �لقطاع .. وهناك 
باملوؤ�س�سات  و�هتمام  �لتجاري  �لتبادل  ولتعزيز  ��ستثمار�ت �خرى �سخمة 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة .. وكذلك �لتدريب ولعل من �ملحطات �لبارزة يف هذه 
�لعالقة زيارة ملكة  بريطانيا �لى �ل�سلطنة يف �سهر نوفمرب من �لعام 2010 
وكذلك زيارة �مري ويلز وزوجته دوقه كونوول �لى �ل�سلطنة  يف مار�ش �ذ�ر 
لدى  �ملعتمد  �لربيطاين  �ل�سفري  قال  �ل�سياق  هذ�  ويف  �ي�سا   2013 �لعام 
�ل�سلطنة جيمي باودن » لقد جمعتنا عالقة �سد�قة على �متد�د 400 عام 
وعالقتنا �لر�سمية تعود �لى ما يزيد عن 200 عام . وتعترب بريطانيا �الن 
�كرب م�ستثمر �جنبي يف �سلطنة عمان حيث ت�سكل �ال�ستثمار�ت �لربيطانية 
ل�سركة تنمية  ما يتجاوز ثلث هذه �ال�ستثمار�ت وكانت �سركة �سل �سريكا 
�حد  يف  باال�ستك�ساف  برتوليوم  برت�ش  �سركة  كذلك  وتقوم  عمان  نفط 
�كرب حقول �لغاز �جلديدة وهناك عالقات يف جماالت �لبنوك و�ل�سركات 
�ملتفرد  �لدور  عاليا  بريطانيا  وتثمن   �لع�سكري  �مل�ستوى  وعلى  و�لتدريب 
�لذي تلعبه �ل�سلطنة يف �سيا�ستها من �جل �حلفاظ على �لعالقات �لطيبة 

مع كل دول �لعامل ومو�جهته �لتحديات يف منطقة �ل�سرق �الو�سط ..
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و��ستقر�رها  �لتاريخي  بعمقها  �لهندية  �لعمانية  �لعالقات  تتميز 
هندية  جالية  وجود  على  وال  فقط  �لتجارة  على  تقوم  ال  وهي  وحيويتها, 
ت�شهم يف الن�شاط االقت�شادي العماين ومتده باأيٍد ماهرة واإمنا تتجاوز كل 
ذلك �إلى ما هو �أبعد من �سالت, وكان �ل�سلطان قابو�ش  �أجل زيارة كانت 

مقررة له للهند �لعام 2011م. 

وعلى �سعيد �لتجارة فقد تطورت من حجم بلغ 1.98 مليار دوالر �لعام 
2009م, �إلى ) 5.1( مليار دوالر �لعام 2010م,  وت�سمل جمموعة كبرية 
و�ل�سلب  و�حلديد  �لكيماوية  و�ملو�د  و�الآالت  �الأن�سجة  �أبرزها  �ملو�د,  من 
�لبحرية,  و�ملنتوجات  و�للحوم  و�الأرز  و�لبهار�ت  و�لقهوة  كال�ساي  و�أغذية 
�لت�سحيم  وزيت  و�لغاز  �لنفط  ذلك  مقابل  �لهند  �إلى  عمان  ت�سدر  كما 
و�لتمور وياأتي ترتيب �لهند كخام�ش بلد يف �لعامل ت�سدر �إليه �ل�سلطنة بعد 
�الإمار�ت و�ليابان و�لواليات �ملتحدة و�ل�سني وهي �لدولة �لثالثة ل�سادر�ت 

عمان من �لنفط )222(.

العالقة العمانية – الهندية 
ي�ستقبل رئي�ش �لوزر�ء �لهندي مامنوهان �سنغ

مع رئي�ش �لهند �سانكر �سارما

مع رئي�ش وزر�ء �لهند نا�سيما ر�و
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�الخر  �لبلد  لدى  منهما  بلد  لكل  قوي  هناك ح�سور  �لعالقات  وفوق 
�لهنود جالية  �أكرث من )140 ( �سركة هندية ير�فقها من  �ل�سلطنة  ففي 
ت�سل �لى )600 ( �ألف هندي ي�سكلون �جلالية �الجنبية �لكربى. وهوؤالء 
��ستقرت  هندية  عائالت  منهم  و�إمن��ا  جمموعهم  يف  و�ف��دة  عمالة  لي�سو� 
مرت  �لتي  �لعديدة  �ملر�حل  وعا�سرو�  �ل�سنني  ع�سر�ت  منذ  �ل�سلطنة  يف 
بها عمان وهم مييزون عمان عن غريها من دول �خلليج لطبيعة �لن�سيج 
�خلليجي, وتكويناته ومع تطور �لعالقات و��ستقر�رها قام تفكري م�سرتك 

باإن�ساء خط نقل نفط بني عمان و�لهند يخفف عنها كلفة �لنقل..

�إيجابية يف عالقة  �ملا�سية عن تغري�ت  �لقليلة  �ل�سنو�ت  لقد ك�سفت 
�أن من �ملنا�سب  �لهند مع دول �خلليج عامة وعمان خا�سة,  وترى �لهند 
زيادة �لتعاون بني دولتني �قت�ساديتني �لهند من جانب وكتلة دول �خلليج 
�الأزم��ة  جت��اوز  ��ستمر�ر  م��ن  �لطرفني  ميكن  م��ا  وه��ذ�  �آخ��ر  جانب  م��ن 

�القت�سادية �لعاملية �لتي بد�أت مع �لعام 2008م. 

ويف خلفية هذه �لعالقة كان �ل�سلطان قابو�ش  ز�ر �لهند �لعام 1997م, 
مع  �ل�سلطنة  �ساركت  نف�سه  �لعام  ويف  �لبلدين.  بني  �لتعاون  �أهمية   و�أك��د  
�لهندي  �ملحيط  ر�بطة حول  ت�سكيل  �لهندي يف  �ملحيط  على  دولة   )13  (

مع ر�جيف غاندي
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هذه  يف  �ساركت  �لتي  �ليمن  مع  �لوحيدة  �لدولة  وهي  �الإقليمي,  للتعاون 
من  بتن�سيب  �ليمنية  �مل�ساركة  وكانت  �لهند  مع  �لتعاون  لتعزيز  �لر�بطة 
�سلطنة عمان وقد و�سل عدد �لدول الحقا �إلى ) 19( دولة وعقدت �جتماعها 
�لعالقة  تتميز  �لعالقة  هذه  ومبو�ز�ة  2001م,  �لعام  �لوزر�ء  م�ستوى  على 
لت�ستطيع  فيها  �لعماين  �ال�ستثمار  ويجري  �أي�سا,  – �لباك�ستانية  �لعمانية 
�ل�سلطنة �أن تلعب دور� يف تر�سيم �حلدود بني �لبلدين �لهند و�لباك�ستان ومع 
�أن �لدولتني �سديقتان لعمان وهما دولتان نوويتان ولكن �ل�سلطنة تتعامل مع 
تقف  ك�سمري  ق�سية  وحتى يف  �الأخ��رى,  ير�عي م�سالح  بتو�زن  و�حدة  كل 
�ل�سلطنة موقفا حمايد� مع ميل �إلى �ملوقف �لباك�ستاين وهذ� ما ت�سبب يف 

زيارة �ل�سلطان قابو�ش �إلى باك�ستان �ي�سا �لعام 1997م)223(.

وال  ر��سخة  مبادىء  من  �خلارجية  �سيا�ستها  يف  تنطلق  عمان  و�سلطنة 
ت�سعى �إلى جمال حيوي �أو تو�سيع رقعتها �جلغر�فية, �و نفوذها بقدر ما هو 
�ل�سيا�سي  ونظامها  �لدولة  ومتا�سك  لعمان  �لوطني  �الأمن  لتحقيق  حماولة 
و�ملحيطة  �الإقليمية  �ل��دول  لهذه  حماولة  �أي  ومنع  �لد�خلي,  و��ستقر�رها 
و�ملجاورة من ��ستغالل �أي توجهات عرقية �أو مذهبية توؤثر على عمان )224(.

مع ملكة هولند� بياترك�ش



مع ملكة هولند� بياترك�ش
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�لعالقات �لعمانية مع هولند� قدمية, ولها جذور فقد كانت منذ عهد 
�ليعاربة يف حكم عمان وحتديد� يف عهد �الإمام نا�سر بن مر�سد مرور� حتى 
قيام دولة �لبو�سعيدي �لعام 1744م, و�لتي ماز�ل يرفع ر�ياتها �ل�سلطان 
قابو�ش بن �سعيد �إلى �الآن  2014م, و�الهتمام �لهولندي باملنطقة وبعمان 
�لوجود  بد�أ  �إذ  1622م,  العام  ال�شفوية  الدولة  �شقوط  منذ  بداأ  حتديدا 
ب�سبب  بالودية  �لعالقة  هذه  و�ت�سمت  �خلليج.  منطقة  �لهولندي  �لفعلي 
�لعد�ء �لذي حمله �لعمانيون للربتغاليني يف منطقتهم, و��ستمرت عالقات 
و�لتجارية  �لدبلوما�سية  �لبعثات  خالل  من  قدميا  بال�سلطنة  �لهولنديني 
مل�سقط.. ويف عهد �الأ�سرة �لبور�سعيدية ��ستمرت �لعالقات رغم حل �سركة 
�لهند �ل�سرقية �لهولندية,  ويف عهد تركي بن �سعيد مت توقيع معاهدة بني 

عمان وهولند� )225(.
وتقدير�  لدور هولند� يف بحار �ل�سرق �آنذ�ك فقد قدم �الإمام �سلطان 
بن �سيف �الأول م�سروعا ي�سهل على �لهولنديني نقل ب�سائعهم عرب �الأر��سي 
�لعمانية �إلى �لب�سرة بدال من جمريون بعد �أن بالغ �ل�ساه عبا�ش �لثاين يف 

فر�ش �سر�ئب باهظة على جتارتهم.

العالقات العمانية الهولندية 
مع ملكة هولند�  بياترك�ش يف زيارة �ل�سلطنة
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على  ليجهزو�  �لعد�وة,  من  �لهولنديني  حّيدو�  �لعمانيون   كان  و�إذ� 
�ملعتدين �لربتغاليني �إال �أن �لعالقة مع هولند� مل ت�سل �إلى درجة �لتحالف,  
فتحفظو� عليها حني �أدركو� �أنها )�أي �ل�سيا�سة �لهولندية ( يف �لبحار تريد 
�أن تكون و�رثة للربتغالية ولذ� مل يكن �لعمانيون على ��ستعد�د ال�ستبد�ل 
�لنفوذ �لهولندي بالنفوذ �لربتغايل. وحني كان �لفر�ش ينتابهم خوف من 
تعاظم دور �الأ�سطول �لعماين توجهو� للتحالف مع �لهولنديني �أحيانا ومع 

�الإجنليز �أحيانا �أخرى  ملو�جهة �لعمانيني )226(.

�القت�سادية  �لعالقات  �جتهت  �ل�سبعينيات  يف  �لنه�سة  بد�ية  ومنذ 
ج�سور  من  �ملزيد  و�إقامة  �ل�سد�قة  يد  مد  نحو  هولند�  مع  و�ل�سيا�سية 

�لتو��سل بني �لبلدين, وقد عك�ست �لزيار�ت �ملتبادلة بني �لبلدين ذلك.

وتعّد هولند� و�حدة من �لدول �لتي لديها ��ستثمار�ت يف عمان خا�سة 
يف �ملنطقة �حلرة ب�سحار من خالل ��ستثمار م�سرتك بني �حلكومة وميناء 
روترد�م الد�رة �سركة ميناء �سحار �لذي �أ�سبح و�حد� من �أكرب �ملو�نىء 

�لتجارية و�ل�سناعية يف �ملنطقة �خلليجية )227(.

وت�سارك هولند� �أي�سا من خالل �إحدى موؤ�س�ساتها �لتجارية يف رفد كلية عمان 
�لبحرية �لدولية بوالية �سحار برب�مج متخ�س�سة  وفقا للمعايري �لدولية )228(.



سلطنة وسلطان

266

�ل�سلطنة  بني  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لعالقات  ف��اإن  �الإجمال  ويف 
وهولند� تت�سم بالعمق و�ال�ستقر�ر وخا�سة يف �ملجال �القت�سادي ؛ وهو ما 
كل  لال�ستثمار يف عمان يف  �لعاملية  �لهولندية  �ل�سركات  من  �ملزيد  �سجع 

�ملجاالت . 

ويف �أبرز �لتطور�ت للعالقة كان لقاء �ل�سلطان و��ستقباله مللكة هولند� 
يف 2012/1/10م, بق�سر �لعلم يف مر��سم ر�سمية, ومعها عدد من �أفر�د 
�لعائلة �ملالكة �لهولندية وبع�ش �مل�سوؤولني �لهولنديني ويف مقدمتهم �الأمري 
ماك�سيم  �لعهد  ويل  حرم  ماك�سيما  و�الأم��رية  �لعهد  ويل  �لك�سندر  وليم 
�القت�سادية  لل�سوؤون  �ل���وزر�ء  رئي�ش  نائب  فريهاجن  ومار�سل  جاكو�ش 
و�لزر�عة, و�لدكتور يوريل روزنتال وزير �ل�سوؤون �خلارجية وماركو هين�ش 
و�ل�سفري  �لعام  �لقائد  مور�سينك  و�ل��ل��و�ء  �مللكي  للديو�ن  �الأول  �لوزير 

�لهولندي لدى �ل�سلطنة �ستيفان فان بولكييد )229(.

يف  نوعها  من  زي��ارة  �أول  يف  �ل�سلطنة  ز�ر  هولند�   وزر�ء  رئي�ش  وكان 
2005/11/16م, ليد�سن مرحلة جديدة من �لعالقات بني �لبلدين, وقد عقد 
و�مل�ساريع  و�لتحديث  بالتنمية  تتعلق  قابو�ش  �ل�سلطان  جاللة  مع  حمادثات 
و�ال�ستثمار�ت و�لعالقات �خلليجية �الوروبية, وهي �لزيارة �لتي ُبني عليها 
فيما بعد لتعطي �ملزيد من �حل�ساد,  حتى و�سلت �لعالقات �إلى ما و�سلت 

�إليه �الآن م�ستفيدة من دفعة جديدة مثلتها زيارة �مللكة �الأخرية )230( 

وكانت �ل�سفارة �لهولندية يف م�سقط  قدرت حجم �لتبادل �لتجاري 
بني �ل�سلطنة وهولند� ب� ) 250( مليون يورو )5 (, وت�ستقطب �ال�ستثمار�ت 
�ساللة  جوهرة  م�سروع  يف  حتديد�  �ساللة  ومنطقة  ظفار  يف  �ل�سياحية 

��ستثمار�ت هولند� )231(.

وكان معايل يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية  بحث مع 
) رينيه جونز( �أمني عام وز�رة �خلارجية �لهولندية جماالت �لتعاون بني 
�لبلدين يف �لتجارة و�لتعليم و�لتدريب و�لنقل و�الت�ساالت خالل زيارتها 

لل�سلطنة يف 2013/8/7م )232(.
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وملزيد من تعزيز �لعالقات كان �ل�سلطان قابو�ش  وجه بتكليف �ساٍم 
لتد�سني  »�سفينة �سباب عمان » �جلديدة بهولند�, وذلك يف حفل رعاه وزير 
�ل�سياحة معايل �أحمد بن نا�سر �ملحرزي يف مدينة فل�سبخ جنوب هولند� 
يف 2014/5/11م, ملا ميثله ذلك من رمزية على �لتعاون ومن تطوير فعلي 
و�لتدريب  و�لتاأهيل  �ل�سفن,  و�سناعة  �لبحري,  �لنقل  للعالقات يف جمال 

على �ل�سيانة )233(.

ملكة هولند� يف زيارتها لعمان تزور �حد مو�قع �حلرف �لتقليدية
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ل�سلطنة عمان عالقة قدمية مع جزر نيوزيالند� وهي تعك�ش نف�سها 
�الآن فقد قام �لفريق �ل�سري جريي ماتبار�ي �حلاكم �لعام و�لقائد �الأعلى 
كما  �ل�سلطانية  �الأوب���ر�  ز�ر  م�سقط  ويف  لل�سلطنة,  بزيارة  لنيوزيالند� 

��ستقبله �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد يف 2013/4/14م )234(..
ومتحف  مطرح  و�سوق  عمان  جمل�ش  �لنيوزيالندي  �ل�سيف  ز�ر  وقد 
�لتاريخية  و�ملج�سمات  �ملخطوطات  على  و�طلع  �مل�سلحة  �ل�سلطان  قو�ت 

�لد�لة على فنون �لعمارة �ملتنوعة بقلعة بيت �لفلج.. 
كما ز�ر د�ر �الوبر� �ل�سلطانية و�لتقى �ع�ساء جالية بالده يف م�سقط 

و�سرح �نها تلقى �لرعاية .. يف �ل�سلطنة (
ول�سلطنة عمان قن�سلية عامة يف نيوزيالند� ويدر�ش عدد من �لطالب 
 19 بني  ما  �لطالب  در��سة  تكاليف  تبلغ  حيث  نيوزيالند�  يف  �لعمانيني 
�أي�سًا فقد  �ملميزة  �لثقافية  لل�سالت  ونتيجة  �ألف دوالر �مريكي,  �لى 24 
�أعماله يف  �نعقد  ملتقى �لطلبة �لعمانيني �لتا�سع يف نيوزيالند�, و�ختتم 
2014/4/23م وذلك يف مدينة )�أوكلند�( حيث يوجد يف نيوزيالند� �أكرث 

من ) 200( طالب وطالبة )235(.

العالقات مع نيوزيالندا 
مع حاكم نيوزيالند� جريي ماتبار�ي
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وجاء يف زيارة حاكم نيوزيالند� �ملطالبة بالتاأكيد على »�أهمية �حلو�ر 
يف  �الإ�ستثمار  فر�ش  وت�سجيع  و�لدولية  �الإقليمية  �لق�سايا  يف  �ل�سيا�سي 

�لتعليم و�ل�سحة«  )236(..
عمانية  طائرة  منت  على  �ل�سلطنة  �إل��ى  و�سلت  �سنو�ت  منذ  وكانت 
�سيليفيا كارتر�يت �حلاكم �لعام لنيوزيالند� و��ستقبلها �ل�سلطان قابو�ش 
�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  �أي�سًا  وق��ام  2004/10/3م  يف  وذل��ك  �لربكة  بيت 
ووزير �لتطوير �القت�سادي ووزير �لعلوم و�الإبد�ع �لنيوزيلندي بزيارة �إلى 

�ل�سلطنة. 
قطاعات  يف  �لنيوزيلندية  �لتجربة  على  �الإط��الع  لل�سلطنة  �أتيح  وقد 
�لزر�عة و�لرثوة �ل�سمكية �أثناء زيارة معايل وزير �لزر�عة و�لرثوة �ل�سمكية 
�لعماين �إلى مملكة نيوزلند� وقد ز�ر �لوفد جامعة )�أوكالند( لالطالع على 
خرب�ت نيوزلند� يف �لزر�عة وتربية �الأحياء �ملائية وعر�ش نهج �ل�سيا�سات 
�لتعاون  جماالت  وحتديد  لتحقيق  �ل�سعي  �إلى  �إ�سافة  �ل�سلطنة  تهم  �لتي 

�ملمكنة بني �ل�سلطنة ومملكة نيوزيلند� )237(..
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�لعالقات �لعمانية – �لفرن�سية قدمية جدً� وقد �أ�سار لذلك �لبحاثة 
�لفرن�سي بيغان بيلكوك يف كتابه ) عمان : خم�سة وع�سرون قرنًا يف كتابات 
�لرحالة ( و�لكتاب يوؤرخ لرحالة بلغ عددهم �ستني ينتمون �لى 22 جن�سية 
لهم ن�سو�ش عن رحاالتهم يف عمان �بتد�ء من �الإ�سكندر �الأكرب �لعام 326 
�لفرن�سي  للرحالة  ن�ٌش  �لن�سو�ش  ومن بني هذه  �ليوم,  و�إلى  �مليالد  قبل 
لوجوز �لذي توقف يف م�سقط يف 1648/11/29م, وكتب » �ل�سفر ي�سنع 

�لرجال و�لرجال ي�سنعون �الأ�سدقاء » )22(.. 

وله  ب�سرقه  غربه  �لعامل  رب��ط  يف  رغ��ب  �مل��ك��دوين  �ال�سكندر  وك��ان 
فاأمر  عاملية  �م��رب�ط��وري��ة  بناء  �إل��ى  وه��دف  وجت��اري��ة  �سيا�سية  �أغ��ر����ش 
با�ستك�ساف �ل�ساحل �جلنوبي لبحر عمان يف حماولته �ال�ستيالء على �سبه 
كتاب  �لعربي �ساحب  �ملوؤرخ  �مل�سعودي  �لرحالة  وكذلك  �لعربية  �جلزيرة 
مروج �لذهب �لذي قام برحلة �لعام 915 م, وعّرج على  عمان وكتب عنها. 
�لتاجر �اليطايل �لرحالة ماركو بولو يف رحلته عام 1270م, ويف  وكذلك 

طريق عودته �لى بلده �لبندقية مّر بعمان وكتب عنها )23(.

العالقات العمانية – الفرنسية

مع �لرئي�ش �لفرن�سي جاك �سري�ك

باري�ش �لعا�سمة م�سهد ل�سكك �حلديد
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عمان  ز�ر  وقد  بطوطة  �بن  �لرحالة  عنها  وكتب  كذلك  عمان  وز�ر 
مرتني, �الأولى يف �لعام 1331م, بعد زيارته مكة, و�ملرة �لثانية يف طريق 
عن  كتب  وقد  وقلهات  وقريات  م�سقط  يف  توقف  فقد  �ل�سني  من  عودته 
ذلك وكتب عن عمان -�ي�سا- �لرحالة �مل�سلم �ل�سيني جانغ هي وقد كان 
�الأ�سطول �ل�سيني توقف يف عمان �لعام 1597م, وكتب هذ� �لرحالة عن 
م�ساهد�ته ما ياأتي: ) �حلليب �سروري يف غذ�ء �سكان عمان, ياأكلونه مغليًا 
�أو خملوطًا مع طعام �آخر ويف �الأ�سو�ق جند �خلر�ف و�لدجاج وحلومات 
عامة  وكقاعدة  �حلبوب,  �أطباق  �أن��و�ع  وجميع  و�لفطائر  �أخ��رى  م�سوية 
فاالأ�سر �ملوؤلفة من �سخ�سني �أو ثالثة �أو �أربعة ال ت�سعل �لنار يف بيوتها من 
�أجل طبخ طعامها بل ت�سرتيه حا�سرً� و�ساخنًا« )24( ويقول نف�ش �لرحالة » 
قدم ملك عمان لال�سطول �ل�سيني �أح�سنة والآلئ وحجارة كرمية, ��سافة 
�إلى ر�سالة مكتوبة على ورقة من ذهب, وكتب رحالة رو�سي عن زيارته �إلى 

م�سقط وهو �فانا�سي نيكيتني يف كتابه ) رحلة عرب ثالثة بحار( )25(.

وهو  1507م,  �لعام  م�سقط  �إلى  و�سل  فقد  برتغايل  رحالة  �أول  �أما 
» م�سقط مدينة كبرية  فو�سفها  �لربتغالية  �لهنود  نائب ملك  د�لبوكركي 
تقع عند  �ل�ساطىء فهي  �لعالية وجلهة  بها �جلبال  �ل�سكان حتيط  كثيفة 

باري�ش برج �يفل �ل�سهري
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حافة �الأمو�ج, وور�ء �ملدينة ميتد �سهل كبري تغطيه تالل من �مللح, لي�ش الأن 
�لبحر ي�سل �إلى هنا بل الأن �ملياه ملحية وعندما تتبخر ال يبقى �سوى �مللح«  
ويكتب �أي�سا )26( » كانت م�سقط -د�ئما- �سوقا للخيل و�لتمر �إنها مدينة 
�أنيقة للغاية ومنازلها جميلة تزود من �لد�خل مبوؤن �لقمح و�لذرة و�ل�سعري 
و�لبلح وهذه �ملنتجات تخزن هنا قبل �أن حتمل على �أكرب عدد من �ل�سفن«.

تافرنيي  �لفرن�سي  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  يف  �لرحالة  �أ�سهر  كتب  كما 
وقد توقف يف م�سقط �لعام 1636م يقول )�أمري م�سقط ميلك �أجمل لوؤلوؤة 
موجودة يف �لعامل لي�ش حلجمها الأنها ال تزن �سوى )12( قري�طًا. بل الأنها 

�سافية و�سفافة �إلى درجة �نه ميكن م�ساهدة �ل�سوء عربها( )27(.

ومن �لن�ساء �للو�تي توقفن يف م�سقط, �لنم�ساوية �يد� بفايفري �لعام 
بها  تقوم  �لعامل  حول  رحلة   « كتاب  يف  م�ساهد�تها  كتبت  و�لتي  1848م, 
�مر�أة وقد كتبت )�لن�ساء يف م�سقط يرتدين نوعا من �لقناع م�سنوعًا من 
�لقما�ش �الأزرق مت�سكه �مل�سبكات �و �ل�سلك �حلديدي وهو ال يلم�ش �لوجه 
�أكرث من  روؤية  وبالتايل ميكن  و�الأنف  �لقناع مق�سو�ش بني �جلبني  وهذ� 

�لعينني وال ي�سعن هذ� �لقناع �إاّل عندما يبتعدن عن �ملنزل)28(.

ومن �لرحالة -�أي�سا- �لفرن�سي بيارلوتي �لذي مر بعمان �لعام 1900م 
وكتب عن م�سقط قائاًل ) �ملدينة �لتي تبدو من بعيد بي�ساء كانت ف�سال 
ت�سقيفات  حتت  ظالم  �سبه  يخيم  كان  �إذ  �ملغطاة  �ل�سغرية  �ل�سو�رع  من 
باإفراط  اآن. كنا نخ�شع  الداخل، كان يحفنا �شحر وقلق يف  منخف�شة يف 
بكامله من  �ل�سرق  وينبعث يف  ��سما  �لذي ال يحمل  �إلى ذلك �ال�سطر�ب 
بذكر  �لكتاب  وينتهي  �ملغلقة.  �ملنازل  من  �ملحجبة  �لوجوه  من  �ل�سمت. 
رحلتني دبلوما�سيتني معا�سرتني �الأولى زيارة �مللكة �إليز�بيث ملكة بريطانيا 
�لعام 1979م, و�لثانية زيارة �لرئي�ش �لفرن�سي متري�ن �لعام 1992م  )29(.

لرئي�ش  نوعها  من  �الأولى  فاإنها  �سلطنة عمان  �إلى  متري�ن  زيارة  �أما 
�لعام  لفرن�سا  قابو�ش  �ل�سلطان  زيارة  على  رد�  بروتوكولية  وهي  فرن�سي 

�لرئي�ش �لفرن�سي ميرت�ن
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1989م ولكنها جاءت بعد �نتهاء �الزمة �خلليجية وتطابق �الر�ء بني عمان 
وفرن�سا)30(.

وعلى �لرغم من كل ذلك فاإنه مل يكن لفرن�سا يف هذه �لفرتة ح�سور 
�آخرها  دول  �لعام 1989م وظلت  يتطور منذ  بد�أ  �أن  �إلى  فعال  �قت�سادي 
�ليابان �لتي تورد �إلى �سلطنة عمان ما ن�سبته 17% تليها �ملانيا 15% وبعدها 
بريطانيا يف �ملرتبة �لثالثة 12% بينما فرن�سا يف �ملرتبة �ل�ساد�سة ت�سبقها 

�لواليات �ملتحدة و�إيطاليا.

وكانت زيارة �ل�سلطان قابو�ش لفرن�سا حتمل دالالت قوية الإعادة بناء 
عالقات مميزة مع فرن�سا, ليعود �الزدهار للعالقات بعد �لعام 1989م, ويف 
�لو�قع فاإن �لفر�ش �ملتاحة يف �سلطنة عمان لل�سركات �لفرن�سية هو �ملجال 

�لنفطي �أوال, و�ملجال �لع�سكري وخا�سة يف جمال �ملعد�ت �لع�سكرية..

�الأ�سماك  �سيد  وقطاع  و�لكهربائية  �اللكرتونية  جماالت  يف  وكذلك 
ويف �لقطاع �لزر�عي �لو�عد ويف جمال �ل�سلع �ال�ستهالكية �ليومية وقطاع 
�ملعلومات, و�الأدو�ت �ملكتبية.. ففي �لعام 1990م, بلغت �ملبيعات �لفرن�سية 
�لى �سلطنة عمان ) 100( مليون دوالر بزيادة 21% عن �لعام �لذي �سبقه 
وتزد�د �ملبادالت يف �ل�سنو�ت �الأخرية و�إذ يلحظ زيادة مو�زنات �ل�سلطنة 
يف كل عام وقد و�سل �إلى �أكرث من مليار دوالر موزعة بني وز�ر�ت �لنفط 

و�لكهرباء و�ملياه و�الإ�سكان و�الت�ساالت.

�إطالق �حتفالية حا�سدة  �إلى  �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد  وجه  وكان 
يف فعاليات معر�ش ) عمان و�لبحر ( �لذي �أقيم يف باري�ش مبنا�سبة �لعيد 
�إبر�ز  �أن �لهدف من تنظيمه هو  �لوطني )43 ( لل�سلطنة و�أكد �ل�سلطان 
قيم �لت�سامح و�لتو��سل �حل�ساري و�الحرت�م و�لتعاون �الإيجابي �لتي تقوم 

عليها �لعالقات �لعمانية �خلارجية على مر �لع�سور.

وو�سف �لرئي�ش �لفرن�سي فر�ن�سو� هوالند �ملعر�ش باأنه ي�سلط �ل�سوء 
�سنة  �آالف  خم�سة  عرب  و�لغرب  �ل�سرق  بني  �الأول��ى  �لتو��سل  ج��ذور  على 
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مفرتق  على  �لفريد  �ال�سرت�تيجي  موقعها  و�أهمية  عمان  باأ�سالة  م�سيدً� 
�لطرق �لبحرية, وما ميثله هذ� �ملوقع �لهام من مز�يا منذ �الألفية �لثالثة 
قبل �مليالد ؛ ما جعله مهد طرق �لبخور و�لذهب �الأ�سود و�إننا نفخر �ليوم 
بتقاليد �لتو��سل عميقة �جلذور �لتي متيز عمان وهذ� ما يجعل �ملعر�ش 

يجد �سد�ه يف فرن�سا )31(.

كما تك�سف �الأحد�ث �أن �الت�ساالت �لعمانية – �لفرن�سية على م�ستوى 
يف  م�سقط  �إلى  �لفرن�سي  �لرئي�ش  زي��ارة  �الأر�سيف  وي�سجل  قليلة,  �لقمة 
�أقل متو�فرة  2009م. ولكن �الت�ساالت على م�ستوى  فرباير �شباط العام 
لقاء  وخا�سة  بانتظام  �خلارجية  �ل�سوؤون  وز�رت��ي  وكيلي  لقاء  كان  فقد 
ذ�ت  �لعمانية  �لفرن�سية  �مل�سرتكة  �للجنة  �أن  كما  2013م.  �شباط فرباير 
�أربع �سنو�ت مرة وكانت �سيا�سة �مل�ساحلة  �لطابع �القت�سادي تنعقد كل 
حني  فرن�سا  مع  �لعالقة  على  ب�سماتها  �أي�سا  تركت  �لعمانية   و�لو�ساطة 
�لذين  �لثالث  �لرهائن  بتحرير  للفرن�سيني  هامة  م�ساعدة  عمان  قدمت 
�ختطفو� يف �ليمن. وكذلك ق�سية �لزورق �ل�سر�عي �لفرن�سي تريبال كات 
�سبتمرب  �يلول  �ليمنية يف  �ل�سو�حل  قبالة  �لقر��سنة  لهجوم  تعر�ش  �لذي 

2011م)32(..

�أما على �مل�ستوى �القت�سادي, فقد بلغ  حجم �ملبادالت �لتجارية بني 
رقم  مقابل  2011م,  �لعام  دوالر  ماليني   )  610( عمان  و�سلطنة  فرن�سا 
�لعام  جت��دد  �لرت�جع  وه��ذ�  2010م,  �لعام  دوالر  مليون   )  820( �على 
2012م, بن�سبة 21%. وفرن�سا ال ت�ستورد نفط عمان �الن لذ� مييل �مليز�ن 
�لتجاري �لثنائي ل�ساحلها )345 ( مليون دوالر يف �الأ�سهر �ل�ستة �الأولى 

من �لعام 2012م..

وال تزيد و�رد�ت فرن�سا من عمان عن 1.6 % من جمموع �لو�رد�ت 
�لعمانية يف �لعام 2011م. وال حتتل فرن�سا �إال �ملرتبة �لعا�سرة بني موردي 
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�ل�سلطنة و�ل�سبب �لتناف�ش من �ملوردين �لتقليديني وهي )�الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة و�ليابان و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�ل�سعودية ( وحتى كثري من 
و�إيطاليا  وبريطانيا  �ملانيا  ومنها:  هذ�  يف  فرن�سا  ت�سبق  �الأوروبية  �لدول 
�لطاقة  قطاعات  يف  �ملعاملة  ترتكز  فرن�سا  ومع   .%1.7 �أ�سرت�ليا  وحتى 

و�ملاء و�لبيئة )33(..

�سلطنة  يف  �لفرن�سية  �ل�سركات  عدد  �أن  �لفرن�سية  �مل�سادر  وتذكر 
و�ل�سريفة  �خلدمات  قطاعات  يف  تنت�سر  �سركة  ثالثني  عن  تزيد  عمان 
�إقليمية يف م�سقط. كما مت  وكارفور مكاتب  ول�سركاء كوال�ش  و�لفندقة   -
�إن�ساء مقر لرجال �الأعمال من �لبلدين يف �لعام )2011 م( ونادي رجال 

�أعمال فرن�سي عماين قبل ذلك يف حزير�ن �لعام 2003م )34(.. 

�أما على �سعيد �لتعاون �لعلمي و�لتقني و�لثقايف. فاإن �ملجال �لثقايف 
غني يف التعاون بني البلدين. ففرن�شا تواكب الن�شاط العماين الفاعل يف 
�أبرز تر�ث �ل�سلطنة, وخا�سة �لعمل على �إن�ساء متحف وطني عماين يعر�ش 
�ملنتوجات �لرت�ثية �لعمانية )35(. وتبدي عمان �هتماما بتدري�ش �لفرن�سية 
ولذ� قررت �جلهات �ملعنية �در�ج تدري�ش �للغة �لفرن�سية يف �أربع مد�ر�ش 
ريادية. وكانت �ل�سلطنة -�أي�سا- �فتتحت �أق�سام لغة فرن�سية يف موؤ�س�سات 
�لفرن�سية  �ملدر�سة  �سهدت  وقد  2007م,  �لعام  �لعمانية  �لعايل  �لتعليم 
على  �أر�سا  �ملدر�سة  �لدولة ذلك مبنح  ودعمت  متز�يد�  �إقباال  م�سقط  يف 

م�ساحة )10 ( �الف م 2 )36(.. 

�أما يف �ملجال �لع�سكري ويف باب �لعالقات �لدفاعية تقول �خلارجية 
�لفرن�سية : �إنها تتمحور حول �أربعة جماالت رئي�سة هي: حمطات ��سرت�حة 
�ل�سفن �حلربية �لفرن�سية يف عمان وحتليق �لطائر�ت و��ستقبال �ملتدربني 

�لع�سكريني �ملتبادل ومتابعة �تفاقات �لت�سلح..
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وقد  ومتطورة  قوية  بعالقات  و�ليابان  عمان  �سلطنة  من  كل  تتمتع 
��ستطاعت هذه �لعالقات �أن ت�سل ذروتها �بتد�ء من �لعام 2008م, وتزد�د 
وت�ستورد  �لزر�عية  و�ملنتوجات  �الأ�سماك  عمان  من  ت�ستورد  فاليابان  �الآن 
�لكهربائية  و�الأدو�ت  و�الليات  كال�سيار�ت  �ملنتوجات  من  �لعديد  �ل�سلطنة 
2008م,  �لعام  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  بلغ  وقد  و�اللكرتونية, 
بلغ  2013م,  �لعام  ويف  �ل��ذروة.  تلك  وكانت  دوالر  مليار   9.6 عن  مايزيد 
حجم �ال�ستري�د �لعماين من �ليابان )2.1( مليار دوالر بينما بلغ �لت�سدير 
من ُعمان )4.5( مليار دوالر وبذلك ي�سل �حلجم �إلى 6.6 مليار دوالر وهو 
�قل منه يف �لعام 2008م ب�سبب �الأزمة �القت�سادية �لعاملية وتد�عياتها)133( 
وتتو�سع �ال�ستثمار�ت �ليابانية يف �سلطنة عمان وخا�سة يف جمال �لطاقة �إذ 
ت�سارك �ليابان يف م�سروعي ) بركاء 3( ) و�سحار 2( لتوليد �لطاقة )134(.

وقد فازت �سركات يابانية بعقد تو�سعة حمطة �لغربة �لعام 2012م, 
لل�سلطنة,  �ليابانية  �لقرو�ش  جماالت  يف  -�أي�سا-  و��سحا  �لتعاون  ويبدو 
وم�سفاة  �مل�سال  �لغاز  وق��اط��ر�ت  �لتحتية  للبنى  �لهند�سي  �ملجال  ويف 

العالقة العمانية مع اليابان 
رئي�ش �لوزر�ء �لياباين �سينزو �آبي
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�لنفط و�حلديد يف �سحار ,كما دخلت �ليابان جمال �ال�ستثمار مع �ل�سركة 
�إذ  �لبحري  �لنقل  يف  تعاونًا  �سجلت  كما  �مل�سال.  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية 
من  عدد  لبناء  عمانية  عقود  على  �ليابانية  �ل�سفن  بناء  �سركة  ح�سلت 
�ل�سفن ل�سالح �ل�سركة �لعمانية للنقل �لبحري )2( ويعمل بال�سلطنة حتى 
�لعام 2013م, عدد من �ل�سركات �ليابانية و�سل �لى )13 ( �سركة )135(.

لعدد  تدريب  بر�مج  تنفيذ  �ل�سهرية  �ليابانية  جايكا  وكالة  تقود  كما 
من �لعمانيني وقد نفذت هذه �لوكالة �لعام 2013 ثالث دور�ت يف �لقانون 
�أر�سلت  كما   – �لطاقة  جمال  يف  و�لتخطيط  �لقر�سنة  ومكافحة  �لبحري 
�أكرث  1986م  �لعام  منذ  لل�سلطنة  منهم  �لد�خلني  عدد  بلغ  خ��رب�ء  جايكا 
وم�سروع  �ل�سناعية  للتنمية  �لعامة  �خلطة  على  و�أ�سرفت  خبري�   )150( من 
�حلفاظ على �لطاقة  وبرنامج مكثف يف جمال �الأ�سماك من �لعام )1993 
– 2000م( لتطوير �ل�سناعة �ل�سمكية, وبناء مركز �سبط �جلودة �ل�سمكية 
�لعام 2002م, ومبنحة مقد�رها )5( ماليني دوالر وهناك بر�مج م�سرتكة مع 
�ليابان من خالل جايكا, ت�سمل جامعة �ل�سلطان قابو�ش و�سركة تنمية نفط 

عمان )136(..

طوكيو �لعا�سمة
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�إذ تن�سر �لقوة  �أمنيًا منذ عقود  �أن بني �ل�سلطنة و�ليابان تعاونًا  كما 
�لبحرية �ليابانية �سفنها وطائر�تها قبال �ساحل �ل�سومال ويف خليج عدن 

يف �إطار برنامج مكافحة �لقر�سنة �لبحرية.

ويف �ل�سياق قامت عدد من �ل�سفن �لبحرية �ليابانية بزيار�ت جماملة 
ل�سكر �ل�سلطنة على دورها يف مكافحة �لقر�سنة, خا�سة حني متكنت هذه 
�ملجرمني  على  �لقب�ش  �إلقاء  من  �ل�سلطنة  ومب�ساعدة  �ليابانية  �ل�سفن 
�لبحرية  �لقوة  ه��ذه  قامت  وق��د  �ليابانية,  �ملحاكم  �أم��ام  وحماكمتهم  

�ليابانية بزيارة �ل�سلطنة �لعام 2013م )137(.

وكانت �سفارة �سلطنة عمان يف طوكيو  �حتفلت بتد�سني كتاب )�ليابان 
مبنا�سبة  تاكامارو  �المرية  �سمو  رعاية  حتت   ) مزدهرة  عالقات  وعمان 
مرور ) 40( �سنة على �إقامة �لعالقات بني �لبلدين و�لتي بد�أت يف �ل�سنو�ت 

�الأولى للنه�سة �لعمانية)138(.

يزور  وزر�ء  رئي�ش  �أول  هو  �آبي  �سينزو  �لياباين  �ل��وزر�ء  رئي�ش  وكان 
�ل�سلطنة منذ �لعام 1990م, وذلك يف  2014/1/7م �إذ لقي ��ستقباال من 
جانب �ل�سلطان قابو�ش, و�لكتاب �ملن�سور بثالث لغات منها �لعربية يتحدث 
تطوير  يف  ويابانيني  عمانيني  وم�سوؤولني  �أع��م��ال   رج��ال  م�ساهمات  عن 

�لعالقات)139(..
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ويف �لعالقات �ليابانية �لعمانية هناك عالقات م�ساهرة بني �لبلدين, 
فال�سلطان �ل�سابق تيمور بن في�سل جد �ل�سلطان قابو�ش تزوج من �سيدة 
يابانية بعد �أن تنحى. وهو ما يوؤكد -د�ئما-  عمق �لعالقة وفر�دتها )140(. 

وكان �ل�سلطان قابو�ش  منح  رئي�ش �لوزر�ء �لياباين بعد �أن ��ستقبله 
بني  �ل��زي��ارة  نهاية  يف  �ل�سادر  �مل�سرتك  �لبيان  �أك��د  وق��د  عمان.  و�سام 
يف  �مل�سالح  وحتقيق  �مل�ستويات  كل  يف  �ل�ساملة  �ل�سر�كة  تفعيل  �لبلدين  
املالحة  ا�شتقرار خطوط  على  �شاعد  ما  ؛  البحري  النقل  م�شارات  تامني 

�لدولية )141(..

و�أكد �ل�سلطان قابو�ش ل�سيفه  ” مو��سلة �ل�سلطنة جهودها بالتعاون مع 
�ملجتمع �لدويل من �أجل تاأمني �ملرور �مل�ستقر و�الآمن يف منطقة �خلليج )142(..

�لعمانية مع رئي�ش  و�ليابان يف وز�رة �خلارجية  �ل�سلطنة  كما دفعت 
وز�رتي  بني  �مل�ساور�ت  وتنظيم  �ل�سيا�سي  للحو�ر  مذكرة  �لز�ئر  �ل��وزر�ء 
خارجية �لبلدين. ووقعتا يف وز�رة �ملالية يف م�سقط -�أي�سا- �تفاقية جتنب 

�الزدو�ج �ل�سريبي ومنع �لتهرب �ل�سريبي)143(.

و�لزيارة وم�سمونها -كما يرى �ملحللون- توؤكد  �أن �ل�سلطنة هي خط 
�لدفاع �الأول عن منطقة �أمن �خلليج و�العرت�ف بدورها  يف تاأمني �مل�سار�ت 

�لهامة على خريطة �لنقل �لبحري �لعاملي)144(.
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�هتمام  عمان  جذبت  فقد  قدمية,  �الأمريكية  �لعمانية  �لعالقات 
�الأمريكيني لي�ش ملوقعها �لهام �ال�سرت�تيجي فقط,  و�إمنا مبا كانت تنتجه 
�سجلت  وقد  �المريكية,   �ملتحدة  للواليات  جتارتها  يف  وحتمله  وت�سدره 
�لعمانية  �لنه�سة  وقبل  �لثالثينيات  بد�ية  منذ  مدونة  خطو�ت  �لعالقات 
عمان  �سّدرت  �لفرتة  تلك  ويف  �سعيد,  بن  قابو�ش  �ل�سلطان  قادها  �لتي 
للواليات �ملتحدة �لعاج و�لذهب و�جللود و�لقرنفل و�للبان من �أ�سو�قها يف 

عمان وزجنبار. 

�أن��درو  �لرئي�ش  زم��ن  م�سقط  �إل��ى  �المريكية  �ل�سفينة  و�سول  وك��ان 
جاك�سون دلياًل على �أهمية �المرب�طورية �لعمانية 

�ل�سيد �سعيد بن �سلطان  �تفاقية بني  �أول  �أُبرمت  �لعام 1833م,  ويف 
و�لواليات �ملتحدة �المريكية, وظلت �سارية �ملفعول �إلى �لعام 1958م, �إذ 

��ستبدلت مبعاهدة جديدة )167(.

وكانت معاهدة �ل�سد�قة و�لتجارة �لتي مت توقيعها بني �سلطنة عمان 
و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية �لعام 1790م, هي �أول �تفاقية �أمريكية ثنائية 

العالقات العمانية االميركية 

مع �لرئي�ش رونارد ريجن

ي�ستقبل وزير �خلارجية �المريكي جون كريي
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ودولة يف �خلليج وجاءت ثاين �أهم �تفاقية مت توقعيها وهي معاهدة �لتجارة 
للتجارة  �التفاقية  هذه  وبتوقيع  2009م.  �لعام  توقعيها  مت  �لتي  �حل��رة 
ل�سادر�ت  �سوق  �أك��رب  �سمن   )11( �ملنزلة  يف  عمان  �سلطنة  حلت  �حل��رة 
�ل�سلع و�خلدمات �الأمريكية يف �لعامل �لعربي وقد بلغت �سادر�تها ملياري 
دوالر. وقد �نتقلت �ل�سلطنة �إلى �ملركز �لثامن �لعام 2013م, وت�سل بذلك 
�إلى )3( مليار�ت دوالر �أمريكي وهناك تعاون ع�سكري و�أمني  �ل�سادر�ت 

بني �ل�سلطنة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية ويف �أكرث من جمال..

وكانت هذه �لعالقات تتعزز با�ستمر�ر, وقد �سعرت �لواليات �ملتحدة 
�ساعدت  فقد  و�الإقليم  �ملنطقة  �سلطنة عمان يف  لدور  �أهميتها  �الأمريكية 
�لدبلوما�سية �لعمانية �ملرنة و�ملتزنة باالإفر�ج عن ثالثة �سجناء �أمريكيني 
يف �إير�ن متهمني بالتج�س�ش كانو�  �حتجزو� يف متوز يوليو �لعام 2009م , 
بعد دخولهم �إلى �الأر��سي �الإير�نية من جهة �حلدود �لعر�قية )168(. ولعبت 
�أعقاب  �الإي��ر�ين يف  �الأمريكي  �إعادة �حلو�ر  بارزً� يف  دورً�  �سلطنة عمان 
زيارة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �إلى طهر�ن و��ستقبال مبعوثني �أمريكيني 
يف م�سقط بعد زيارته قبل و�سول م�سوؤولني �إير�نيني �إلى طهر�ن, وكذلك 

جاءت زيارة �لرئي�ش �الير�ين �الخرية مل�سقط لت�سب يف هذ� �ملجال..

مع �لرئي�ش كلينتون

ي�ستقبل وزير �خلارجية �المريكية �ل�سابقة هيالري كلينتون
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ويف �سياق تطور �لعالقات �الأمريكية مع �ل�سلطنة و�سف وليام برينز 
وكيل وز�رة �خلارجية �الأمريكية لل�سوؤون �الأفريقية هذه �لعالقات عندما 
قال : » �سيا�سة جاللة �ل�سلطان �ملعظم �حلكيمة مل تتاأثر بتغيري �ملو�قف 

�ل�سيا�سية لدى دول �جلو�ر«..

�ل�سعاب,  مو�جهة  يف  �حلكمة  من  عال  بقدر  �ت�سمت  �سيا�سة  وهي 
�ل�سحفية  �سر�ح  �إط��الق  يف  �ل�سلطنة  دور  ق��درت  �لعالقات  هذه  وكانت 
تقديرً�  �إطالقها  �ملتحدة  �لواليات  ع��ّدت  و�لتي  �سورد,  �سارة  �الأمريكية 
عمانيًا لدور �ملر�أة و�لذي ج�سدته عمان باأن �ر�سلت �سفرية لتمثيل �سلطنة 
عمان يف �لواليات �ملتحدة وهي �ل�سفرية حنينة بنت �سلطان �ملغريية. وكانت 
�ل�سلطنة  تو�سطت -�أي�سًا- لدى �لواليات �ملتحدة �المريكية لالإفر�ج عن 
و�أبدت  �ملو�طنة �الإير�نية �سهرز�د مريقلي خان �لتي كانت موقوفة لديها 

�ال�ستعد�د ال�ستقبالها؛ لت�سهم هذه �ملبادرة يف خدمة م�سالح �لبلدين.

�لعامل  عن  ل��الإف��ر�ج  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ل��دى  �ل�سلطنة  دور  وكذلك 
�لعامل جمتبي  �أمريكية حمظورة,  وهو  تكنولوجيا  ب�سر�ء  �ملتهم  �الإير�ين 

عطارودي و�إعادته لبلده.

�أعلنت  فقد  م�ستمر,   تطور  يف  و�الأمنية  �لع�سكرية  �لعالقات  وكانت 
�ل�سلطنة خالل زيارة وزير �خلارجية �الأمريكية جون كريي �إليها يف �سهر 
مايو �آيار 2013م, عن �سر�ء منظومة �أمريكية متكاملة للدفاع �جلوي من 
�الأمريكية 2012م,  تقرير �خلارجية  �أن  كما  نا�سامز,  �أر�ش جو  �سو�ريخ 

بدوره �أ�ساد باحلريات �لدينية يف �ل�سلطنة )169(.

�لواليات  �أن  �أكدت  �الأمريكية   جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  وكانت 
�ملتحدة �الأمريكية �أكت�سبت حليفا جديد� هو �سلطنة عمان يف تعليقها على 
�جلهد و�لدور �لعماين يتفهم �ل�سيا�سة �الأمريكية حيال برنامج �إير�ن �لنووي 
�ذ قالت : »�إن �سلطنة عمان حتاول لعب دور موؤثر يف �ل�ساحة �لدبلوما�سية 
يف �ل�سرق �الأو�سط.. و�إن لل�سلطنة دورً� مركزيًا هادئًا يف تو�زن �لعالقة مع 

وليام برينز م�ساعد وزير �خلارجية 
�المريكي
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دول �خلليج ب�سبب دفء عالقتها مع �إير�ن«.. وكانت �ل�سحيفة  ذكرت �أن 
م�سقط ��ست�سافت �تفاق نوفمرب و�أن �ل�سلطنة �أ�سبحت �أحد مفاتيح �للعب 
يف �ملحادثات مع طهر�ن. وكانت �ل�سلطنة  دعمت -علنا- حملة و��سنطن 

للتقارب مع �إير�ن.

ومتا�سيا مع �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية �لت�ساحلية فقد ��ست�سافت 
�سلطنة عمان لقاء�ت �سرية على مدى �سنتني يف م�سقط بني كبار �مل�سوؤولني 

�الأمريكيني, و�الإير�نيني..
وهذ� ما �أكده معايل يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية 
�لعماين يف �لبحرين بقوله » نوؤمن باأننا يف مرحلة تاريخية مير بها �لعامل, 
ويتطلب ذلك �لعمل على حتقيق �ل�سالم و�ال�ستقر�ر, وتتطلع �سلطنة عمان 
من ور�ء حت�سني عالقات �إير�ن مع �لواليات �ملتحدة �إمكانية �سماح �أمريكا 
و�إير�ن  �أمريكا  بني  �لتجارة  لتو�سيع  �ل�سلطنة  �إلى  �إير�ين  غاز  خط  ببناء 

ولفائدة �ل�سلطنة �أي�سا«)170(..
وكانت �ل�سلطنة ج�سرً� لنقل �لر�سائل �الإير�نية �إلى �أمريكا وبالعك�ش 

طو�ل فرتة قطع �لعالقات بني �أمريكا و�إير�ن منذ �لعام 1979م.
»ال«  تقول  �ل�سلطنة  دبلوما�سية  كانت  فقد  �ملميزة  �لعالقات  ورغ��م 

للمو�قف �المريكية حني ال تقتنع �ل�سلطنة بها ومتار�ش موقفها.
�الأمريكي  �الجتماع  �الأمريكية ومل حت�سر  �لدعوة  رف�ست  فال�سلطنة 
مع دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي �لذي دعت له وزيرة �خلارجية �ل�سابقة 
كونز�لي�سار�ي�ش, �لذي ��ستهدف ح�سد دول �خلليج �إلى جانب دول جمل�ش 
�الأمن �سد �مللف �لنووي �الإير�ين وكذلك موقف �ل�سلطنة �لو��سح و�ملخالف 
للموقف �الأمريكي يف ق�سية �ل�سود�ن, وحتى �تفاقيات �لت�سهيالت �لع�سكرية 
بني ال�شلطنة والواليات املتحدة فان ا�شتخدامها م�شروط ويجب اأن ت�شبقه 
 – �ل�سلطنة  وكانت  م�ساحلها  �سوء  وعلى  �ل�سلطنة  من  و��سحة  مو�فقة 
�أي�سًا -  وقعت مع �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �تفاقية �الأجو�ء �ملفتوحة بني 
�لبلدين �إذ يزيد عدد �مل�سافرين �لعمانيني �إلى �لواليات �ملتحدة �سنويا عن 

)50 ( �لف م�سافر.

�صف�فه  بكل  االإرهاب  »اإن 
التي  اجلهة  كانت  واأي��اً  وا�صكاله 
متار�صه امنا ه� اعتداء على ال�صالم 
الذي تن�صده الب�رشية وت�صعى اإليه«.
االنعقاد ال�شنوي ملجل�س 
ُعمان  2001
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�ل�سنني  �إلى �الآف  �لعمانية �ل�سينية قدمية, وتعود جذورها  �لعالقات 
�ل�سني  �سو�طىء  �إلى  بالب�سائع  �سفن »جمان«  عمان حمملة  �أبحرت  حني 
رحالت  �لتاريخ  �سجل  وقد  �ل�سينية.  �ل�سفن  عمان  �سو�طىء  و��ستقبلت 
عمالقة قادها �لبحار �مل�سلم  )زهينج هي (  �مل�سمى �الأدمر�ل �سم�ش �لدين 
حاج يف بد�ية �لقرن �خلام�ش ع�سر �مليالدي, وقد حطت من �الأ�سطول خم�ش 

رحالت من �أ�سل �سبع قبل �أن يختفي جزء من �الأ�سطول �ال�سطوري )174(.

و�لبد�ية �أن �المرب�طور �ل�سيني �أر�د �أن يبحر �أ�سطول �سيني عظيم 
وقد  و�حل�سار�ت,  �الأمم  مع  دبلوما�سية  �آفاقا  فاحتًا  �لهندي  �ملحيط  يف 
�ألف رجل و�سم  ت�سكل �الأ�سطول من) 317 ( �سفينة, وطاقم من ) 28( 
ور��سمي  وبحارة,  فلك,  وعلماء  ورهبانًا,  وجتارً�, وحماربني  دبلوما�سيني 
من  بالهد�يا  حمملة  �ل�سفن  وكانت  وم�ساحني  �جتماع  وعلماء  خر�ئط 
�لذهب و�لف�سة و�لي�سب ) �أحجار كرمية ( من �ل�سني �إلى دول عدة )175(. 

يف �لقدمي �سدرت �ل�سني �إلى عمان �خلزف �ل�سيني �لثمني ويف فرتة 
يقوده )زهينج هي ( كانت ظروف عمان  �لذي  �ل�سيني  �الأ�سطول  زيارة 

العالقات العمانية مع الصين
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ي�سري  بطوطة  �بن  �مل�سلم  �لرحالة  �لفرتة  تلك  يف  عنها  كتب  وقد  �سعبة 
�لى �ن عمان كانت حتت حكم  بني نبهان و�أن )�سلطان( هرمز يف تلك 
�لفرتة �حتل مدينة قلهات و�تخذها عا�سمة ململكته رغم �أن رعاياها من 

�لعمانيني .

�إذن �ل�سالت �لعمانية �ل�سينية قدمية وتعبري�تها �لتجارية و��سحة. 
يعطي  و�ل���ذي  �ل��ق��دمي,  �حل�ساري  للتو��سل  ج�سر�  عمان  �سكلت  فقد 
�أنها م�سدر  �الأ�سوريني على  �أور�ق  كانت جمان يف  �أن  ومنذ  �ليوم  ثماره 
للنحا�ش و�لعاج و�لبخور.. وقد حر�ست �ل�سلطنة على هذ� �لتاريخ �لذي 
م�سقط  »جوهرة  �ل�سفينة  و�أر�سلت  تخليده  على  وعملت  لها  جذور�  ميثل 
كل جو�نبها مذكرة  �لقدمية من  �لرحالت  �سابهت  �أ�سطورية  رحلة  » يف 
جنباته  وت��زرع  و�ل�سالم,   باملحبة  متلوؤه  ظلت  عظيم  بتاريخ  �ليوم  عامل 

باحل�سارة)176(.

منذ  �ل�سني عالقات  مع  �أر�ست  كانت   عمان  �سلطنة  فاإن  �ليوم  �أما 
�لعام 1978م وحتديد� يف 5/25 من ذلك �لعام متجاوزة �أن �ل�سني كان 
فيها نظام �سيوعي  حتاربه على �أر�سها يف ظفار حيث �لتمرد يف �جلنوب. 
�لعماين �جلديد عهد  �لعهد  بد�ية  على  قليلة  �سنو�ت  �سوى  يكن متر  ومل 

من �لعا�سمة بكني
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من  �أكرث  �الآن  عليها  مر  و�لتي  �ل�سني  مع  �لعالقات  ب��د�أت  حتى  �لنه�سة 
بلغ  �إذ  عمان  ل�سلطنة  هام  �قت�سادي  �سريك  �الآن  و�ل�سني  �سنة.   )36  (
حجم �لتجارة و�ال�ستثمار�ت بني �جلانبني �أكرث من )6.470( مليار دوالر 
يف �لعام 2007م, بزيادة 50% ولعل من �الأحد�ث �مللمو�سة يف تطور هذه 
بجامعة  �لعربية  �للغة  لدر��سات  قابو�ش  �ل�سلطان  كر�سي  �إن�ساء  �لعالقة 
بكني وهذ� ما ي�سري �إلى رغبة عمانية قوية يف بعث عالقات م�ستندة �إلى 

ح�سارة وتر�ث بني �لبلدين )177(.

كما �سهدت �أعو�م 2007 و 2008م, تا�سي�ش جمعية �ل�سد�قة �لعمانية 
ي�ستهدف  وهو  �لعماين  �ل�سيني  �لودي  �لتبادل  �سندوق  و�إن�ساء  �ل�سينية 
تعزيز وزيادة تبادل �لزيار�ت بني �ل�سباب و�جلماعات �لفتية و�ل�سحفيني 

و�ملثقفني و�خلرب�ء يف �لبلدين و�إقامة �أ�سابيع ثقافية فيها )178(. 

وقد بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني �ل�سني وعمان �لعام 2013م �أكرث 
من 23 مليار دوالر منها 20 مليار دوالر هي منتجات �لنفط و�لغاز �لتي 
�إلى �ل�سني ومليار دوالر �سادر�ت عمانية غري نفطية  ت�سدرها �ل�سلطنة 
كاالأ�سماك و�ملو�د �خلام �ملعدنية و�لبرتوكيماويات, �أما �ملليار�ن �الآخر�ن 
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وحتتل  متنوعة  ب�سائع  وهي  عمان,  �إلى  �ل�سينية  �ل�سادر�ت  حجم  فهما 
عمان ثالث بلد عربي يف حجم تبادلها �لتجاري مع �ل�سني )179( وكان هذ� 
�لرقم تطور من 18.8 مليار دوالر �لعام 2012م, وهو ما يزيد عن %18 

عن �لعام �لذي �سبقه 2011م )180(.

 وكانت �سلطنة عمان -ويف �إطار تعزيز �لعالقات يف خمتلف �جلو�نب 
وخا�سة �لثقافية و�الإن�سانية- بادرت بتوجيه من �ل�سلطان قابو�ش �إلى بناء 
باالإ�سافة  �لزلز�ل يف 2008/5/12م,  نكبها  �سينية  لعائالت  منزال   350

�إلى مدر�سة وم�ست�سفى )181(.

وقد ز�ر �سلطنة عمان عديد من �مل�سوؤولني �ل�سينيني وقد بحثت هذه 
�لزيار�ت خمتلف �لق�سايا �لتي تهم �لبلدين و�سبل تعزيزها.
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�أمريكا  دول  �أك��رب  هي  -�لتي  �لرب�زيل  مع  �ل�سلطنة  عالقات  ُت�سّكل 
�لالتينية- منوذجا لعالقاتها مع بقية دول هذه �لقارة, و�سّكلت �لعالقات 
�إن  �إذ  �لدولة؛  �لعربية مع هذه  �لعمانية مع �لرب�زيل جزءً� من �لعالقات 
من  ب��د�أت  وقد  عام,  مائتي  من  الأكرث  متتد  �لرب�زيل  مع  �لعرب  عالقات 
من  �ملبكر  �لتاريخ  يف  �لرب�زيل  وكانت  �ل�سام  بالد  من  �إليها  �ملهاجرين 

�لعالقات ُت�سّدر �لنب �لعربي و�ملو�د �لغذ�ئية.

وفد  قيام  بعد  ت��ط��ور�  �لرب�زيلية  �لعمانية  �لعالقات  �سهدت  وق��د 
�قت�سادي عماين رفيع �مل�ستوى يف �سهر ت�سرين �لثاين نوفمرب من �لعام 
2008م, بزيارة �إلى �لرب�زيل )115( و�جنزت جمموعة من �التفاقيات �إذ 
وعدد  و�ل�سناعة,  و�لتجارة  �القت�ساد  وزر�ء  وقادها  �الجتماعات  ح�سر 
�لتي وقعت يف  �التفاقيات  �لعمانيني و�سمت جمموعة  �مل�سوؤولني  �آخر من 
�لعا�سمة �لرب�زيلية يوريدوجانريو تزويد م�سروع �ملجمع �ل�سناعي �ملقام 
كما  �ل�سناعي,  �سحار  ميناء  مبنطقة  بالغاز  ”فايل” �لرب�زيلية  ل�سركة 
وقعت �ل�سركة �لعمانية للنقل �لبحري �تفاقية �إطار مع �سركة فايل لتاأجري 

العالقات العمانية مع البرازيل 

�ل�سلطان ي�ستقبل نائب رئي�ش جمهورية �لرب�زيل �الحتادية مي�سيل تامر
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�أربع ناقالت عمانية عمالقة ؛ لنقل خام �حلديد من مناطق ��ستخر�جه يف 
�لرب�زيل �إلى �ملجمع �ل�سناعي مبنطقة �سحار �ل�سناعي .

بني  �لعالقات  لتطوير  �أ�س�ست  و�لتي  �لناجمة  �التفاقيات  �أدت  وقد 
باجتاه  -�أي�سا-  دفع  �لتمثيل  وهذ�  �ل�سيا�سي  �لتمثيل  تبادل  �إلى  �لبلدين 
�ملزيد من تطوير �لعالقات �القت�سادية و�لتنموية و�ال�ستثمار, وقد تخطى 
تعزيز  �إلى  �أدى  ما  ؛  جماورة  �أخرى  دول  �إلى  �لرب�زيل  مع  �لعالقة  تاأثري 
بعد  �لعالقات  هذه  و�سرتتقي  و�لريا�سية,  و�لثقافية  �لتجارية  �لعالقات 
مدينة  ��ست�سافته  �لذي  �لرب�زيلي  �لعماين  �القت�سادي  �ملنتدى  تنظيم 

�ساوباولو �لرب�زيلية يف �أعقاب زيارة �لوفد �لعماين )116(.

وتنمية  �ال�ستثمار,  ترويج  يف  �الأث��ر  �ملنتدى  هذ�  �إقامة  لنجاح  وكان 
�لغرفة  وكذلك  �لرب�زيل  يف  �ل�سلطنة  �سفارة  دور  عّزز  وقد  �ل�سادر�ت, 

�لتجارية �لعربية �لرب�زيلية هذ� �لدور. 

حتت  �نعقد  فقد  كبري�,  �هتماما  �ملنتدى  هذ�  تويل  �لرب�زيل  والأن 
رعاية �لدكتور مي�سيل تامر نائب رئي�سة جمهورية �لرب�زيل �الحتادية �لذي 

قام بزيارة لل�سلطنة يف �لعام 2013م,  )117(..
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�القت�سادية  �ملنطقة  �إد�رة هيئة  رئي�ش جمل�ش  �أكد  �الجتاه  نف�ش  ويف 
�ال�ستثمارية  بالفر�ش  �الأعمال  رجال  عرف  �ملنتدى  �أن  بالدقم  �خلا�سة 
وخا�سة يف منطقة »�لدقم«  و�إمكانية ��ستخد�مها كمركز الإعادة �لت�سدير 
�سركات  �لرب�زيل  �إذ متتلك  �أفريقيا  و�سمال  �الو�سط,  �ل�سرق  منطقة  �إلى 
يوفر  ما  وه��و  �للوج�ستية,  و�خل��دم��ات  �لبحري  �لنقل  جم��ال  يف  متطورة 
و��سحة  �لعمانية  �ل��روؤي��ة  وتبدو  خ��رب�ت,  وت��ب��ادل  قوية  �سر�كة  للبلدين 
وتعزيزها  �ال�ستثمار�ت  تنقل  يف  متقدمة  مرحلة  �إل��ى  �لعالقات  نقل  يف 
وهذ�  لل�سلع,  �ملحدود  �لتبادل  بدل  و�لتقنيات,  و�ملعرفة  وترجمة �خلرب�ت 
�أعمال و��سعًا  ما جعل �لندوة �القت�سادية �لعمانية �لرب�زيلية تفتح جدول 
يف  معرفتها  �لى  �لرب�زيلي  �مل�ستثمر  يتطلع  �لتي  �ملحاور  من  �لعديد  فيه 
و�ملر�كز  �ل�سناعية,  و�ملناطق  و�لطرق  �الأ�سا�ش,  �لبنية  من  عدة  جماالت 
�خلدمات  من  وغريها  و�لربية,  و�لبحرية,  �جلوية,  و�ملو�نىء  �لتجارية, 
وت�ستعمل  �الأ�س�ش  له  تو�سع  �لذي  �ل�سليم  �لتخطيط  ولعل  بها  تتمتع  �لتي 
للعام لل�سلطنة  �القت�سادية  �لروؤية  يعزز  ما  هو  �ل�سكل  بهذ�  �لو�سائل   فيه 

ديلما رو�سيف رئي�سة �لرب�زيل
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)2040م( كما �أن من ثمار هذ� �ملنتدى جمموعة �للقاء�ت �لثنائية �لتي متت 
�الأعمال  رجال  بني  �لتعاون  �سبل  لبحث  و�لرب�زيلي  �لعماين  �جلانبني  بني 
يف  منهم   )  200( من  �أك��رث  ح�سر  �إذ  �ل�سركات  و�أ�سحاب  و�مل�ستثمرين 
عديد من �لقطاعات كالزر�عة, و�لرثوة �ل�سمكية, و�ل�سناعات �لكيماوية,  

و�خلدمات �للوج�ستية مع �لوفد �لعماين من �لقطاعني �لعام و�خلا�ش.

�لرب�زيل  ت�ستهدفها  �لتي  �لدول  �أكرث  و�حدة من  �الآن  �ل�سلطنة  وتعّد 
يف تعزيز وتطوير �لعالقات �لتجارية و�ال�ستثمارية معها كما �سرح رئي�ش 

�لغرفة �لعربية �لرب�زيلية يف �ملنتدى..

فال�سلطنة كما قال تتمتع مبيزة تناف�سية ب�سبب موقعها �ال�سرت�تيجي 
�إلى  �لغرفة  هذه  دفع  ما  �لعاملية؛  لالأ�سو�ق  �لدخول  عملية  ي�سهل  وهذ� 
�و�خر  مع  �ل�سلطنة  �إلى  كبري  بر�زيلي  جتاري  وفد  زيارة  لتنظيم  �لعمل 

�لعام 2014م )118(..
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العالقات العمانية – االلمانية 
�لعالقات ما بني �ل�سلطنة و�ملانيا قوية �إذ عمل �ل�سلطان قابو�ش بن 
�سعيد �سخ�سيا على تعزيزها لت�سل �لى ما و�سلت �ليه من تطور و��ستقر�ر 
يف  �لعمانية  �لنه�سة  دعم  يف  �المل��اين  �ل��دور  بقيمة  �الدر�ك  تو�فر  حيث 
وتطور  تقدم  من  �ملانيا  متلكه  مبا  وذلك  �ل�سلطان  يقودها  �لتي  �مل�سرية 
علمي وخرب�ت يف م�ستويات �قت�سادية عديدة .. وقد جرى -�الن- ��ستثمار 
هذه �لعالقات وترجمتها �لى �لو�قع؛ ولذ� توفرت لل�سلطنة خرب�ت متطورة 
وم�سادر متويل م�سرتكة مع �سركات كربى تاخذ با�سباب �لعلم �حلديث يف 

جمال �ل�سناعة ..
�الملاين  للم�ست�سار  �ملر�فق  �لوفد  بها  قام  �لتي  �لهامة  �لزيارة  ولعل 
غريهارد �سرودر�لذي ز�ر �ل�سلطنة تك�سف عن عمق �لتعاون بني �ل�سلطنة 
كربيات  ممثلي  بني  قامت  �لتي  و�للقاء�ت  �حل��و�ر�ت  خالل  من  و�ملانيا 
�ل�سركات �الملانية ورجال �العمال �لعمانيني؛ حني �فتتح �مل�ست�سار �الملاين 
منتدى رجال �العمال �لعماين �الملاين يف تظاهرة �قت�سادية بالغة �لداللة 
وقد طرحت عدة م�ساريع �قت�سادية وجرى �لبحث عن �ال�سلوب �الجنع يف 
بناء �ال�ستثمار�ت �مل�سرتكة ومنها م�سروع �مليثانول بوالية �سحار وهو �كرب 

جاللته و�لرئي�ش �الأملاين يف م�سقط
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يوؤ�سر على م�سار جاد يف جمال  �لعربية  ��ستثمار �ملاين يف �سبه �جلزيرة 
�ملانيا  �ل�سلطنة ومدى �هتمام  �لكربى يف  �لى م�ستويات �العمال  �لدخول 
�ي�سا  �نعك�ش  ما  وهذ�  �لعالقات؛  بتثمني  �خلا�ش  �لقطاع  ويف  �لر�سمية, 
يف تطور حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين و�لو�سول �لى �رقام قيا�سية, 
حيث قدرت بع�ش �مل�سادر �الملانية حجم �ل�سادر�ت �الملانية �لى �ل�سلطنة 
خالل �لعام ) 2013( ب� 500 مليون يورو وكذلك قدرت �سادر�ت �ل�سلطنة 
الملانيا بثمانية مليار�ت يورو ون�سف �ملليار وهو رقم قيا�سي, ويوؤكد حجم 
�لعامل  ����س��و�ق  و�قتحام  �القت�سادي  �النفتاح  و�سيا�سات  خطط  جن��اح 
متطورة  �سيا�سية  وعالقات  هناك,  �لناجحة  �القت�سادية  �لعالقات  عرب 
�مل�سكالت  حل  و��ساليب  �القليمية  �ل�سيا�سات  حول  �لفهم  يف  ومت�ساركة 
�لعاملية بو�سائل �سلمية حيث ظلت �ملانيا ترى يف نهج �ل�سيا�سة �خلارجية 
�لعمانية منوذجا متفرد� يف �ملنطقة تعمل على تعظيمه و�ال�ستفادة منه يف 

حما�سرة بوؤر �لتوتر �ملتز�يدة ..
لقد رحبت �ملانيا بالتعاون و�لتعامل مع �ل�سلطنة وفتحت لها �البو�ب 
لتلقي  نادرة  فر�ش  من  �لعمانيون  و�ملتدربون  �لطالب  لي�ستفيد  �لو��سعة  
فان  ول��ذ�  ذلك  على  حتفظت  �خ��رى  دول  كانت  رفيعة  �همية  ذ�ت  علوم 
�لفني  للتعاون  �الملانية  و�لوكالة  �ل�سلطنة  حكومة  بني  ما  وقعت  �تفاقية 
�ملهنية  للمعايري  مركز  وت�سغيل  بان�ساء  �لوكالة  ذلك  مبوجب  قامت  حيث 

و�ختبار�ت �ملهار�ت يف �ل�سلطنة ..
وقد �ساعد ذلك على �لرتكيز على قطاعي �لتدريب وتقنية �ملعلومات. 
�ملركز  ت�سغل  فهي  لل�سلطنة  �لتجاريني  �ل�سركاء  �ه��م  من  �ملانيا  وتعّد 
 %4 قر�بة  �ل�سلطنة  ت�ستورد  �ذ  لل�سلطنة؛  �مل�سدرة  �ل��دول  بني  �خلام�ش 
من جممل و�رد�تها من �ملانيا كما حتتل �ملركز �ل�ساد�ش ع�سر بني �لدول 
�مل�ستوردة من �ل�سيار�ت و�ملركبات �اللية و�جز�ء ولو�زم �ل�سيار�ت وقطع 

و�جهزة �لهاتف ..
�مليز�ن  ومييل  وتنمو,  تتز�يد  الملانيا  �لعمانية  �ل�سادر�ت  ظلت  وقد 

�لتجاري ل�سالح �ملانيا ..
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وقد �سجل �لتعاون بني �ل�سلطنة و�ملانيا ��سكاال �خرى خا�سة يف �لتعليم 
�لعايل �ذ قام تعاون و�عد بني جامعتي نزوى �لعمانية ومارتن لوثر هاله 
�للغة  تخ�س�سات  ويف  �مل�سرتكة  �لبحثية  �ملو�د  يف  �لتعاون  وجاء  �الملانية 
�التفاق  ويف  �لطبيعية  �لعلوم  وكذلك  �ل�سرقية  و�لعلوم  و�الملانية  �لعربية 
تبادل �لطلبة و�ال�ساتذة . وقد قامت جامعة نزوى بتا�سي�ش مركز بحوث 

ممول من �جلامعة �الملانية و�ل�سلطنة .
ومن جانب �خر ويف نف�ش �ل�سياق مت �التفاق على �فتتاح جامعة �ملانية 
عمانية يف م�سقط بالتعاون مع جامعة �آخن �لتقنية وذلك يف 2006/12/27 

وهي �جلامعة �الملانية �الولى يف منطقة �خلليج ..
وقد مت �ي�سا ويف �طار �لعالقات بني �ل�سلطنة و�ملانيا ��سهار جمعية 
�ل�سد�قة �لعمانية �الملانية وهو ما �سيعزز �لعالقات يف جماالت �القت�ساد 
و�ل�سياحة و�لعلوم و�لثقافة, وهذه �جلمعية �ي�سا تلتقط توجهات �ل�سلطان 
تلعبه  �لذي  �لكبري  للدور  نظر�  �ملانيا  مع  �لعالقات  تعميق  باجتاه  قابو�ش 
�ملانيا على �مل�ستوى �الوروبي و�لعاملي وملا لل�سد�قة بني �ل�سعوب من �همية 

يف تعميق �لعالقات �ل�سيا�سية و�لثنائية ..
يف  �ل�سلطنة  ز�ر  في�سر  يو�سكا  �المل����اين  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
�القليمية  �ل�ساحتني  على  �لعماين  بالدور  حينها  ��ساد  وقد   2004/6/23
و�لدولية وقال �ن �لعالقات �لعمانية �الملانية جيدة ونرغب يف تطويرها يف 

�ملجاالت �لتجارية و�ل�سياحية وغريهما من جماالت �لتعاون �الخرى. 
�لعالقات  �سبكة  يف  �ملانيا  بها  حتظى  �لتي  �ملكانة  على  �أدل  ولي�ش 
�لعمانية من �ختيارها �ملكان �الن�سب �لذي ق�سده �ل�سلطان قابو�ش للعالج 
و�لنقاهة ملا حتظى به �ملانيا من تقدم يف جماالت �لطب و�لرعاية �لطبية 

و�ملخترب�ت ..
�الملانية  �لعمانية  �لعالقات  بدء  على  عقود  �ربعة  من  �كرث  مّر  لقد 

وماز�لت هذه �لعالقات تت�سع وتتطور ..
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جاللته و�لرئي�ش �الملاين
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العالقات العمانية – االسبانية 

هذه �لعالقات قدمية وتت�سم بالعمق وفيها زيار�ت متبادلة وتت�سعب يف 
�بعاد خمتلفة �قت�سادية و��ستثمارية و�سياحية وتعليمية و�سناعية.

�ش وبذلك فان ��سبانيا �سريك ��سرت�تيجي لل�سلطنة و�سوق م�ستهدفة 
للم�سدر و�مل�ستثمر �لعماين .

وكانت زيارت �لعاهل �ال�سباين �مللك خو�ن كالرلو�ش �لر�سمية لل�سلطنة 
بد�ية �سهر مايو 2014 و�لتي ر�فقه فيها وفد كبري متنوع �الهتمامات قد 
�لى  ينظرون  فاال�سبان   . وعمقتها  �لثنائية  �لعالقات  لهذه  دفعة  �عطت 
�ل�سلطنة على �نها دولة �آمنة وم�ستقرة حققت جناحات �لت�سالح مع �لذ�ت 
يف دمج �لرت�ث و�ملدينة �لع�سرية معا, وهي تنهج نهجا معتدال ي�ستهدف 

�ل�سالم �لعاملي و�ال�ستقر�ر ولهذ� حتظى باحرت�م �لعامل ل�سيا�ستها ..
يف  �برزها  �لتفاهم  ومذكر�ت  �التفاقيات  من  عدد�  �نتجت  �لزيارة 
جمال �لتعاون �لع�سكري و�تفاقية جتنيب �الزدو�ج �ل�سريبي ومنع �لتهرب 
�ملجال  يف  و�لتعاون  �لنقل  جمال  يف  و�خ��رى  �لدخل  على  �ل�سر�ئب  من 
�ل�سياحي ومذكرة تفاهم بني هيئة �لوثائق و�ملخطوطات �لوطنية و�الر�سيف 

�ال�سباين ..

جاللته وملك ��سبانيا
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�لى ما يربط بالده من عالقات تاريخية مع  �لعاهل �ال�سباين ��سار 
�ل�سعوب �لعربية وهو ما �نعك�ش على تر�ث وتاريخ ��سبانيا ومقدرً� ما تقوم 

به �ل�سلطنة من تعاون م�ستمر خا�سة مع �ل�سركات �ال�سبانية ..
وكان �لوفد �ال�سباين مكونًا من عديد �ل�سركات ذ�ت �خلربة �لكبرية 
للروؤية  ��ستجابة  ج��اءت  وق��د  و�لطاقة  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع  جم��االت  يف 

�مل�ستقبلية 2020 �لتي و�سعتها �ل�سلطنة لل�سنو�ت �ملقبلة ..
ويف تقييم �لعاهل �ال�سباين �ن �ل�سلطنة لديها تاريخ عريق وهي ج�سر 
للتو��سل بني ��سيا و�ل�سرق �الو�سط و�فريقيا من خالل �لرت�ث و�لثقافة . 
معربا �ن تكون �لزيارة جم�سدة لروح �لتعاون �لوثيق بني �لبلدين و�ل�سعبني 
ولي�ش فقط ب�سبب �التفاقيات �ملوقعة, يجدر بالذكر �ن �لعالقات �لتجارية 
حيث   2013 �لعام  منذ  �مللحوظ  �لتطور  يف  �آخذة  و��سبانيا  �ل�سلطنة  بني 
من  �ك��رث  وهناك  عماين  ري��ال  مليون   )115  ( �ل��ى  �ل�سادر�ت  �زد�دت 
 . و�لنقل  �الن�ساء�ت  جماالت  يف  �ل�سلطنة  يف  م�سجلة  ��سبانية  �سركة   20
وتاتي �ال�ستثمار�ت �ال�سبانية مركزة يف �جلو�نب �لهيدروكربونية كما �ن 
�سركة �لنفط �لعمانية لديها ��ستثمار�ت يف ��سبانيا . ويف �ملجال �ل�سياحي 
�ملو�قع  �عد�د  �ال�سبانية على  �ل�سركات  تعمل  �الهتمام ملمو�ش حيث  فان 
خا�سة  �سغرية  �يو�ء  �ماكن  �لى  �ملو�قع  وحتويل  �لفنادق  وبناء  �ل�سياحية 

حيث �خلربة �ال�سبانية يف هذ� �ملجال. 
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العالقات العمانية مع جمهورية قبرص 
�ل�سا�سة  �ليه  ينظر  ملا  متز�يد�  �ل�سلطنة وقرب�ش زخمًا  بني  �لعالقات  تاخذ 
و�ل�سعي  �القليم  ��ستقر�ر  يف  دور  من  �ل�سلطنة  تلعبه  ملا  �همية  من  �لقبار�سة 
للم�ساحلة وت�سفية �خلالفات �لتي تعي�سها �لدول حيث تهتم �ل�سلطنة بعالقاتها 

�ملميزة معها ..
�لوزير  زيارة  وخا�سة  �ملتبادلة  �لزيار�ت  يف  �لثنائية  �لعالقات  تعززت  وقد 
�مل�سوؤول عن �لعالقات �خلارجية �لعماين و�لتي جاءت بتوجيه من �ل�سلطان قابو�ش 
باجلو�نب  �ي�سا  يعنى  ظل  �ل��ذي   . �لتعاون  من  �ملزيد  �م��ام  و��سعا  �ملجال  لتفتح 
�ل�سيا�سية �ملتعلقة بوجهة نظر �لبلدين �ز�ء �لق�سايا �القليمية �ل�ساخنة و�مكانية 
�لبحث عن جو�مع م�سرتكة يف روؤيتهما وهذ� ما ناق�سته وزيرة �خلارجية �لقرب�سية 
�لدكتورة �ير�تو كوز�كو مع م�سوؤولني عمانيني . وكان �لرئي�ش �لقرب�سي كري�ستوفيا�ش 
�ثناء  �مل�سرتك  �لتعاون  ونوه بعمق  �ز�ء بالده  �لعمانية  �ملو�قف  دميرتي�ش قد ثمن 

�للقاء مع �لوزير �مل�سوؤول من �ل�سوؤون �خلارجية �لعماين يف 2013/1/18 
�لذي  �لعماين  �لدفاع  ��ستقبل م�سوؤول �سوؤون  �لقرب�سي كان  �لرئي�ش  �ن  كما 

حمل منه ر�سالة جلاللة �ل�سلطان قابو�ش يف 2013/11/5 
وكان �ل�سلطان قابو�ش قام بزيارة خا�سة �لى قرب�ش يف 2012/4/30.
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العالقات بين السلطنة وجنوب افريقيا 
ظلت �لعالقات �لتاريخية �لعميقة تن�ساب بني �ل�سلطنة و�سرق �فريقيا لقرون 
��ستقاللها  ومنذ  �لتي حر�ست   . �فريقيا  �لعالقات جنوب  ��سابت هذه  وقد  عدة 
بقيادة �لزعيم �لر�حل نيل�سون مانديال على عالقات متميزة من �ل�سلطنة . وقد 
�خذت هذه �لعالقات �كرث من م�ستوى �سيا�سي و�قت�سادي و��ستثماري وقد توج هذه 
ليهالكي�سا زوما  �لدكتور جاكوب  �فريقيا  �لعالقات زيارة رئي�ش جمهورية جنوب 

�لى م�سقط و�اللتقاء مع �ل�سلطان قابو�ش يف 2011/11/15.
ويف جمال �لتعاون �مل�سرتك ُوّقع بني �ل�سلطنة وجنوب �فريقيا ملحق لتعديل 
�تفاقية جتنب �الزدو�ج �ل�سريبي وجملة من �التفاقيات �لتي وقعها وزر�ء وم�سوؤولون 
من �لبلدين �سمن زيار�ت متعاقبة من �لطرفني وقد ��ستهدفت �التفاقيات تعزيز 
�لتعاون بني �لبلدين وحفز �لقطاع �خلا�ش و�لعام من �جل �قامة م�ساريع ��ستثمارية 

م�سرتكة و�ال�ستفادة من �لفر�ش �ملتاحة للطرفني ..
وكانت �لعالقات بني �ل�سلطنة وجنوب �فريقيا وعلى م�ستوى �العمال �فرزت  
منتدى �العمال �لعماين �جلنوب �فريقي و�لذي �ساعد يف �قامة عالقات جتارية 
�القت�سادية  �ل�سر�كة  مفهوم  بلورة  �لى  باال�سافة  عالية  قيمة  ذ�ت  و�قت�سادية 
�لبلدين  �لناجت �الجمايل �ملحلي يف �قت�ساد  �لتجارة �مل�سرتكة يف  لتعظيم مردود 
�حلو�فز  وعلى  �ل�سلطنة  يف  �القت�سادي  �لو�قع  على  �ملنتدى  يف  �لوفد   �طلع  وقد 

�لتجارية ومقومات �قت�ساد �ل�سلطنة ..
�الغذية  �نتاج  بقطاع  �الهتمام  جرت  �لتي  �القت�سادية  �حل��و�ر�ت  و�سهدت 
و�لكهرباء و�الن�ساء�ت و�د�رة �مل�سروعات وتطوير جماالت �ال�ستثمار يف �لقطاعات 
�لزر�عية و�حليو�نية و�مكانية �لتعاون يف جمال �المن �لغذ�ئي وكذلك �ل�سناعة 

و�لتعدين و�ل�سياحة وم�سروعات �لبنية �ال�سا�سية . 

 �لر�حل �ملنا�سل نيل�سون مانديال  

�ل�سلطان ي�ستقبل رئي�ش جمهورية جنوب �فريقيا
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العالقات العمانية – االيطالية 
قدمية  عالقات  وهي  �يطاليا  جمهورية  مع  جيدة  بعالقات  �ل�سلطنة  تتمتع 
يف  �اليطالية  �ال�ستثمار�ت  م��ن  مبزيد  �الن  �الع��م��ق  �سكلها   تاخذ   , ومم��ت��دة 
�ل�سلطنة وزيادة حجم �لتبادل �لتجاري وجملة من �التفاقيات �القت�سادية �ملوقعة 
متوز �سهر  يف  لل�سلطنة  �اليطالية  �خلارجية  وزي��رة  زي��ارة  وكانت   . �لبلدين   بني 
�لعام 2013 قد �عطت هذه �لعالقات دفعة لالمام �ساعدت يف منو �لتبادل �لتجاري 
�مل�سرتكة.  �ملو�رد  يف  و�ال�ستثمار  �لتكنولوجيا  نقل  جمال  يف  وخا�سة  �لبلدين  بني 
وتلعب �للجنة �لعمانية �اليطالية �مل�سرتكة دور� ��سا�سا يف تنظيم م�سار�ت �لتعاون 

و�لتبادل �لتجاري و�لثقايف بني �لبلدين ..
 , �ل��رت�ث  جم��ال  يف  و�يطاليا  �ل�سلطنة  بني  ملمو�ش  تعاون  وهناك 
و�يطاليا مطلعة على �خلربة �لعمانية يف هذ� �ملجال وكذلك على �لتجربة 

�لعمانية �ل�سوروية وتطورها ..
�لبلدين  بني  �لعالقة  تتيحها  �لتي  للفر�ش  �همية  �ل�سلطنة  وت��رى 
�لقطاعات  كل  يف  �ملعرفة  ونقل  �لتكنولوجي  �لفني  �لتدريب  جم��ال  يف 
ت�سجيع  مو��سلة  �لى  باال�سافة  �لتكنولوجية,  و�لن�ساطات  �القت�سادية 
�حلو�ر �القت�سادي �ملتمثل يف �ملجال�ش �القت�سادية وتذليل كل �ل�سعوبات 

�لتي تعرت�ش طريق �ال�ستثمار بني �لبلدين ..
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وكانت هذه �الجتماعات �لتي جاءت يف �لدورة �لر�بعة للجنة �لعمانية 
�اليطالية �مل�سرتكة قد �جنزت بيانا جرى توقيعه ..

وقد تركزت �الهتمامات حول �ملنطقة �القت�سادية �خلا�سة بالدقم 
وهي �ملنطقة  �لتي مت تا�سي�سها �سمن خطة �ل�سلطنة لتنويع م�سادر �لدخل 
�لوطني مبا تتمتع به من �مكانيات وملا تتميز به من وجود مطار وميناء 
ومناطق  لوج�ستية  ومنطقة  �ل�سفن  ال�سالح  جاف  وحو�ش  ��سرت�تيجي 
لل�سناعات �لثقيلة و�ملتو�سطة و�خلفيفة ومناطق �سياحية وجتارية و�سكنية 
. كما تقدم هذه �ملنطقة خدمة متكاملة من �ملز�يا و�حلو�فز و�لت�سهيالت 

للم�ستثمرين ..
وقد عقد �لعديد من �لندو�ت على هام�ش زيارة �لوزيرة �اليطالية . 
�ل�سفارة �اليطالية  بالدقم مع  حني نظمت �ملنطقة �القت�سادية �خلا�سة 
و�لهيئة  �ل�سمكية  و�ل��رثوة  �لزر�عة  وز�رة  فيها  �ساركت  تعريفية  ن��دو�ت 
�لعامة لرتويج �ال�ستثمار وتنمية �ل�سادر�ت و�سركة عمان للحو�ش �جلاف 

و�سركة ميناء �لدقم و�سركة �لنفط �لعمانية و�سركة تنمية �لدقم ..
ماريو  �يطاليا  وزر�ء  رئي�ش  �لتقى  قد  قابو�ش  �ل�سلطان  وكان جاللة 
مونتي �لذي ز�ر م�سقط وبحث عالقات �لتعاون بني �لبلدين و�لعمل على 

تعزيزها يف �كرث من جمال وذلك يف نوفمرب من �لعام 2012 .

�لفاتيكان
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العالقات العمانية – الروسية 
تقرتب �لعالقات �لعمانية – �لرو�سية من عمر ثالثني �سنة �ذ كانت 
بد�ت يف �لعام 1985 وجرى �الحتفال بذكر�ها �لى �ل� )20( وهي تتو��سل 
وقد �خرتقت زمنني �الول يف زمن �الحتاد �ل�سوفييتي وبعد ذلك يف زمن 
و�لع�سرين  �ل�ساد�ش  ففي  �ل�سوفييتي  �الحتاد  ورث  �لذي  �لرو�سي  �الحتاد 
من �يلول �سبتمرب �لعام 1985 بد�أت �لعالقات بعد �جتماع �جلمعية �لعامة 
يف دورتها �الربعني وعلى هام�ش ذلك �الجتماع لتنطلق �لعالقة على ��سا�ش 
هي  �ل�سلطنة  وكانت  �الخ��ر  �سوؤون  يف  �لتدخل  وع��دم  �ملتبادل  �الح��رت�م 
�لدولة �لتالية بعد �لكويت يف �قامة عالقة مبكرة من بني دول �خلليج �ذ 
بد�أت �لكويت �لعام 1963 . وكان �ل�سبب يف تاخر �لعالقة هو دعم �الحتاد 
�ل�سوفييتي للتمرد يف ظفار من خالل جمهورية �ليمن �جلنوبي وهو �لتمرد 

�لذي �نتهى بعد هزميته �لعام 1975 ..
لالحتاد  �لالحقة  �لت�سرفات  مر�قبة  من  �ل�سلطنة  �سيا�سة  �نطلقت  لقد 
�لعالقات  بدء  وقبل  �لثمانينيات  �سنو�ت  �خلليج يف  منطقة  �نذ�ك يف  �ل�سوفييتي 
حني  ي��ت��دخ��ل  ي��ع��د  مل  �ل�سوفييتي  �الحت����اد  �ي  �ن���ه  �الدر�ك  ج���رى  وق���د   . م��ع��ه 
�سر�ع  وجتنيبها  �خلليج  منطقة  لتحييد   1982 �ل��ع��ام  ف��رب�ي��ر  م��ب��ادرة  ط��رح 
مبكرة  ع��الق��ات  �ق��ام��ة  يف  �لكويتي  �ل��ن��م��وذج  ع��م��ان  و�ع��ت��ب��ار  �لعظمى  �ل��ق��وى 
���س��وؤون  يف  ت��دخ��ل  �ي   ي��ح��دث  مل  �ذ  ناجحا  من��وذج��ا  �ل�سوفييتي  �الحت���اد  م��ع 
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ب� قدرت  ��سلحة  �سفقة  وباعها  بل  عالقاتها  ت��و�زن  يف  �ساعدها  �ن  وز�د   �لكويت 
) 350( مليون دوالر . لقد تر�جعت �العتبار�ت �اليديولوجية �ملزعجة لدول �خلليج 
ولل�سلطنة حل�ساب �العتبار�ت �مل�سلحية �لتي وجدت لها �سر�كات ترحب بها؛ وهذ� 
ما مهد �لعالقة ما بني �ل�سلطنة و�الحتاد �ل�سوفييتي قبل �ن توؤول هذه �لعالقات مع 
رو�سيا �الحتادية .. وكان بروتكوال قد وقع بني �لبلدين �ذ �ن �سركة ريتيك �لرو�سية 
وبد�ت   2000 �لعام  يف  عمان  يف  عملها  ب��د�أت  كانت  و�لطاقة  �لوقود  لتكنولوجيا 
�لزيار�ت �لعام 2003 وكان �لعام 2000 قد �سهد توقيع �تفاقية للتعاون يف جماالت 
متز�يد�  �هتماما  �لرو�سي  و�ب��دى  و�ل�سباب  و�ل�سياحة  و�لتعليم  و�لعلوم  �لثقافة 
 .. و�لثقافية  �لتاريخية  باملكونات  و�الهتمام  �ل�سلطنة  �لى  �ل�سياحية  بالرحالت 

وجرى تبادل �ل�سفر�ء يف �لعام 1987 ..
لقد ��ستمرت �لعالقات تتوطد و�سهد �لبلد�ن ن�ساطات ثقافية متبادلة 
و�خذت تعرب عن نف�سها يف �مللتقيات و�ملعار�ش و�اليام �لثقافية وقد ك�سفت 
تلك �للقاء�ت عن ن�ساأة �لعالقات غري �ملبا�سرة بني �حل�سارتني �لعمانية 
�لعهد  �سنة وتطورت يف  �لربونزي قبل خم�سة �الف  �لع�سر  و�لرو�سية يف 

�ال�سالمي �بان �لدولة �لعبا�سية ..
زيارة  عنها  عربت  عالقات  �لى  ��سافة  �مليالدي  �لعا�سر  �لقرن  يف 
ع�سر  �خلام�ش  �لقرن  نهاية  م�سقط  �لى  نيكنت  �فانا�سي  �لرو�سي  �لتاجر 
وقد   1904 �لعام  م�سقط  يف  لرو�سيا  قن�سلية  �ن�ساء  وحماولة  �مليالدي 
�سريغي  �لقاها  �لتي  �ملحا�سرة  يف  �لعالقات  لتلك  ��سافية  ��ساءة  جرت 
بلخانوف رئي�ش جلنة �الت�سال �لدويل يف �حتاد �لكتاب مبو�سكو عن تطور 
�لنظام �ل�سيا�سي يف �ل�سلطنة يف �لفرتة ما بعد �لعام 1970 ودخول عمان 
�لعالقات  عمق  تعك�ش  ون��دو�ت  كتب وحما�سر�ت  وهناك   .. �لنه�سة  �لى 

�لتاريخية بني �جلغر�فيتني �لعمانية و�لرو�سية عرب �لتاريخ ..
-�ي�سا-  نف�سها  وج��دت  قد  ورو�سيا  �ل�سلطنة  بني  �لعالقات  ولعل 
ملخ�سة فيما كتبه �ملوؤلف �سريغي يف كتابه عن �ل�سلطان قابو�ش ) م�سلح 
فان  يقرع طبول �حلرب  �لعامل  فيما  �نه   «  : بالقول  �لعر�ش( ي�سف  على 
عمان متد ج�سور �ل�سد�قة و�ملحبة و�ل�سالم موؤكد� �ن �ال�ستثمار�ت �لطائلة 
�جليو�ش  خدمة  يف  حاليا  توظف  كما  �لثقافة  خدمة  يف  وظفت  �لعامل  يف 

و�ال�سلحة لكان عاملنا �كرث جماال وكنا �كرث �منا و�سالما » ..
» وعمان �ليوم متهد لنا �لطريق ملد ج�سور �ل�سد�قة بني �سعوبنا«

�لرئي�ش �لرو�سي بوتني
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العالقات العمانية مع كوريا الجنوبية 
�خلربة �لعمانية بجنوب �سرق ��سيا عرب �لبحر ممتدة منذ قرون وقبل ت�سكيل 
تربط  �لتاريخ  عرب  �لتجارية  �لعالقات  ظلت  وقد  �سو�طئه  على  �ملعا�سرة  �ل��دول 

عمان بالعامل �لقدمي. 
وظلت �لعالقات تتو��سل وهي �ليوم تبلغ �أوجها حيث تقيم �ل�سلطنة عالقات 
مميزة مع �لعديد من دول جنوب �سرق ��سيا ومنها جمهورية كوريا �جلنوبية وقد 
تعددت زيارة �مل�سوؤولني من كوريا �جلنوبية �لى �ل�سلطنة وكان منها زيارة قام بها 
رئي�ش �لوزر�ء �ال�سبق جلمهورية كوريا �جلنوبية يل هي ت�سان يف نوفمرب من �لعام 
2005 ومن قبل كان كان رئي�ش �لوزر�ء �لكوري �لذي �سبقه قد ز�ر م�سقط �لعام 
2001 وقد ز�ر م�سوؤولون من �ل�سلطنة وعلى م�ستويات عليا جمهورية كوريا �جلنوبية 

لبحث خمتلف �لق�سايا و�ل�سوؤون �ل�سيا�سية �القت�سادية ..
�ل�سفن  وبناء  و�لغاز  �لنفط  �برزها  عديدة  جماالت  �لى  �لتعاون  �متد  وقد 
توليد  وحمطات  و�لتدريب  �ملعلومات  و�سناعة  و�الت�ساالت  و�لبرتوكيماويات 

�لكهرباء وحتلية �ملياه وكذلك �تفاقيات جتنب �الزدو�ج �ل�سريبي ..
وقد �سجلت �لعالقات �ن كوريا �جلنوبية تتقدم �لدول �ال�سيوية �لتي ت�ستورد 
�لنفط و�لغاز �لطبيعي �مل�سال من عمان وذلك بعد �ل�سني وتايلند وهناك �تفاقيات 
بني �ل�سلطنة وكوريا �جلنوبية تتعلق بخدمات �لنقل �جلوي وتعزيز �لتعاون �لعلمي 

بني جامعة �ل�سلطان قابو�ش وجامعتي هتنكوك وميوبخي ..

�ل�سلطان ي�ستقبل رئي�ش وزر�ء كوريا �جلنوبية
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وتنمية  و�ال�ستثمار  �لرتويج  جماالت  يف  -�ي�سا-  �لتعاون  هذ�  �نعك�ش  وقد 
�لنماذج  من  �لعديد  وهناك  �لدولتني  بني  �لتجارة  حجم  زي��ادة  ويف  �ل�سادر�ت 
�الثيلني  وم�سروع  بروبلني  �لبويل  م�سروع  يف  خا�سة  �مل�سرتكة  للم�ساريع  �لناجحة 
و�يلكور�يد يف �سحار ويف م�سروع بناء ناقلتي �لغاز �لعمانيتني �بر�ء و�ساللة ويف 
�ملبا�سر من جانب  �ال�ستثمار  �لدقم ويف جمال  ت�سميم �حلو�ش �جلاف مبنطقة 
�سركة نفط عمان يف �سركة �ل جي �ي للطاقة ويف جمال تدريب عدد من �لكو�در 

�لعمانية يف كوريا ..
وكان رئي�ش �لوزر�ء �لكوري هو�جن �سيك قام بزيارة �لى م�سقط يف ينايرمن 
ق�سايا  يف  �لعماين  �ملوقف  �لى  و��ستمع  قابو�ش  �ل�سلطان  مع  و�لتقى   2012 �لعام 
�ملنطقة و�القليم ويف �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين . وهناك زيار�ت متبادلة �ي�سا 
�لى  قابو�ش  �ل�سلطان  من  ر�سالة  �لذي حمل  �لعماين  �لد�خلية  وزير  زيارة  ومنها 
رئي�ش جمهورية كوريا �جلنوبية يل بيوجن باك يف 2012/5/24 وقد كان من ح�ساد 
�لزيار�ت �مكانية �ال�ستفادة من �لتجربة �لكورية يف جمال �لرثوة �ل�سمكية و�لبيئة 

و��ستقطاب �ل�سياحة �لكورية ..
وكانت جمهورية كوريا �جلنوبية قدمت م�ساركة لل�سلطنة يف معر�ش )يو�سو( 

�لدويل �لعام 2012 .
معنية  �جلنوبية  كوريا  جمهورية  مع  عمانية   م�سرتكة  جلنة  �جن��از  مت  وقد 

ببحث كافة �المور �القت�سادية و�ال�ستثمارية وجماالت �لتعاون �الخرى ..
كما جرى �الطالع على �خلربة �لكورية �جلنوبية يف جمال رعاية �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 

و�ملتو�سطة وكذلك �ل�سناعات �لتجمعية �ملتعلقة بالكرتونيات و�جهزة �حلا�سوب ..
�ل�سلطنة وكوريا �جلنوبية -�ي�سا- يف �التفاقية  �لتعاون بني  وتتجلى ��سكال 
 )25( ل�  مبيعات  �تفاقية  وهي  �مل�سال  �لطبيعي  بالغاز  �ملتعلقة   1996 �لعام  �ملوقعة 
�لطبيعي  �لغاز  من  �ل�سنة  يف  طن  ماليني   )406  ( بنحو  �م��د�د�ت  ت�سمن  عاما 
�مل�سال ويف جمال �مل�ستورد�ت �لعمانية من كوريا فقد �سملت �ل�سيار�ت و�ال�سالك 
و�اللياف  �لبناء  ومعد�ت  �لبرتوكيماوية  و�ملنتوجات  �ل�سلب  و�ل��و�ح  �لكهربائية 
�ل�سناعية و�ملحركات وقطع �ل�سيار�ت . �ما �مل�ساريع �لكورية �لكربى يف �ل�سلطنة 
فت�سمل بناء �ساحة ��سالح �ل�سفن يف �لدقم و�مل�ساركة يف بناء �ملطار �لدويل مع 
�سركة �سيمنز وهناك تعاون تقني يف م�سفاة �سحار, وهناك عمل لتطوير منطقة 
�سياح  ال�ستقطاب  �ل�سياحي  �ملجال  يف  وكذلك  �لدقم  يف  �لبناء  جمال  يف  �سكنية 
للطاقة  �لتجريبي  و�مل�سروع  �ملتجددة  �لطاقة  جمال  يف  وكذلك  لل�سلطنة,  كوريني 

�ل�سم�سية يف �ملزيونة ..
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و�لت�ساري�ش  �مل��وق��ع  حتميات  على  ج��وه��ره��ا  يف  �جلغر�فيا  ت��ق��وم 
حو�ر  كذلك  متثل  �أنها  �إال  برية,  �أو  كانت  �ساحلية  �حل��دود  و�م��ت��د�د�ت 
�لطبيعة و�ملو�رد �ملتاحة وكيفية �لتعامل �الإن�ساين معها لي�ش فقط للتغلب 

على م�سكالتها ولكن لتحويلها �إلى عنا�سر قوة.

ويف عمان تاآلفت �جلغر�فيا ب�سكل وثيق مع ذ�تها ومع �الإن�سان, فالتقى 
�لرب و�لبحر, و�جلبل و�لو�دي, وكانت نقطة و�سل/ ف�سل بني �لربع �خلايل 
و�ملحيط �لهندي, وكان �الإن�سان �لعماين عن�سر� فاعال يف جغر�فيا �ملكان 

يف ُعمان.

ُعمان..اأ�سل الت�سمية
نون,  و�آخ��ره  ثانيه  وتخفيف  �أوله  ب�سم  ُعمان  �حلموي:  ياقوت  يقول 
وقد �ختلفت �الآر�ء يف ��سل هذ� �ال�سم, فالبع�ش يرجعه �لى قبيلة ُعمان 
�بن  فيقول  و�القامة,  �ال�ستقر�ر  معنى  من  ياأخذه  و�لبع�ش  �لقحطانية, 
�العر�بي : �لعمن �أي �ملقيمون يف مكان, ويقال رجل عامن وعمون, ومنه 
�ملقام  على  د�م  �أي  �لرجل  �أعمن  فيقول:  وي�ستطرد  ُعمان,  كلمة  ��ستقت 

بُعمان.

ُعمان في الجغرافيا

كما  تعرف،  ُعمان  )�صلطنة 
الدفاع  خط  باأنها  ال��ع��دو،  يعرف 
م�قعها  باعتبار  للمنطقة،  االأول 
الرئي�س  املنفذ  واإنها  اال�صراتيجي، 
املنطقة  باقي  فاإن  �صقطت  لها..فاإذا 
ذات الرثوات الهائلة ت�صبح مهددة 
�صيطرته،  اأو  الهدام  االأجنبي  بالغزو 
منع  من  بد  ال  بالغ  �رشر  وكالهما 

حدوثه( 

خطاب ال�شلطان قابو�س
مبنا�شبة انعقاد الدورة الرابعة
ملوؤمتر وزراء خارجية دول 
اخلليج، يف 1976/11/25. 
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�ما �لزجاجي فيقول: �إّن ُعمان �سميت با�سم ُعمان بن �بر�هيم �خلليل 
عليه �ل�سالم, بينما يذكر �بن �لكلبي �نها �سميت با�سم ُعمان بن �سباأ بن 
يغثان بن �بر�هيم خليل �لرحمن الأنه هو �لذي بنى مدينة ُعمان, �أما �سيخ 
�لربوة يف نخبة �لدهر فيقول: �إّنها �سميت بهذ� �ال�سم ن�سبة �لى ُعمان بن 
لوط النبي عليه ال�شالم، وقيل ان االأزد �شمت ُعمان ) ُعمانًا( الن منازلهم 

كانت على و�د لهم مباأرب يقل له ُعمان ف�سبهوها به.

ومن �قدم �ملوؤرخني �لرومان �لذين ذكرو� ُعمان بهذ� �ال�سم »يلنو�ش« 
�لذي عا�ش يف �لقرن �الأول للميالد )23-79م( فقد ورد يف كتاباته ��سم 
بطليمو�ش  عند  �ال�سم  هذ�  ورد  وكذلك   OMANA ُعمانه  ت�سمى  مدينة 
�لذي عا�ش يف �لقرن �لثاين للميالد, ويظن جروهمان �ن ُعمانه �ملذكورة 
عند هذين �ملوؤرخني هي �سحار �لتي كانت تعد �ملركز �القت�سادي �الأكرث 

�همية يف �ملنطقة يف �لع�سر �لكال�سيكي.

وقد عرفت ُعمان با�سماء �خرى, فقد �أطلق عليها �ل�سومريون ودول 
بالد ما بني �لنهرين ��سم ) جمان( رمبا ن�سبة �لى �سناعة �ل�سفن �لتي 
كانت ت�ستهر بها ُعمان �إذ ورد يف �لنقو�ش �مل�سمارية بان جمان تعني هيكل 
�مل�سادر  يف  ُعمان  ��سم  وورد  مزون  با�سم  �لفر�ش  �سماها  كما  �ل�سفينة, 
�مل�سالك يف  �ال�سطخري  ��سار  فقد  م�ستقل,  �قليم  �نها  على   �لعربية 
و�ملمالك و�بن حوقل يف �سورة �الأر�ش �لى ذلك يف قولهما: وُعمان ناحية 
ذ�ت �قاليم م�ستقلة باهلها ف�سحة, �ما �بن خلدون فلقد ذكرها يف حملة 
�القاليم �لعربية �لتي ظهرت كدول م�ستقلة يف جزيرة �لعرب وهي �ليمن 
�أنها  فقال  حكمها,  نظام  وو�سف  وُعمان,  وح�سرموت  و�ل�سحر  و�حلجاز 
�قليم �سلطاين منفرد ومهما كان �الأمر, فان ��سم ُعمان كما هو مالحظ 
يعود �لى ع�سور تاريخية قدمية, و�ذ� رجحنا �ن ُعمان حملت هذ� �ال�سم 
ن�سبة �لى و�د يف �ليمن ي�سمى ُعمان �و �لى قبيلة مينية حتمل نف�ش �ال�سم, 
فان ذلك يدل على قدم �لهجر�ت �لعربية �لتي تو�لت من �ليمن �لى ُعمان, 

و�لى �ن ُعمان كانت ت�سطبغ بال�سبغة �لعربية منذ �قدم �لع�سور.
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امل�قع
دوما  له  كان  �الأهمية  بالغ  ��سرت�تيجيا  موقعا  عمان  �سلطنة  متتلك 
و�لتطور�ت  �لق�سايا  مع  �لتعامل  وخيار�تها  يف  �سيا�ساتها  قوّي يف  �سدى 

�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية.

وتقع عمان يف �أق�سى �جلنوب �ل�سرقي ل�سبه �جلزيرة �لعربية ومتتد 
بني خطي عر�ش 40 , 16 و 20 , 26 درجة �سماال وبني خطي طول 50 , 51 
و 40 , 59 درجة �سرقا, وتطل على �ساحل ميتد �أكرث من 3165 كيلومرت يبد�أ 
�لهندي,  �ملحيط  ومدخل  �لعرب  بحر  �ل�سرقي حيث  �جلنوب  �أق�سى  من 
ممتد� �إلى خليج عمان حتى ينتهي عند م�سندم �سماال, ليطل على م�سيق 

هرمز مدخل �خلليج �لعربي.

ترتبط حدود عمان مع �جلمهورية �ليمنية من �جلنوب �لغربي ومع 
�سماال.  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  ودولة  غربا,  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
ويتبعها عدد من �جلزر �ل�سغرية يف خليج عمان وم�سيق هرمز مثل �سالمة 
وبناتها, ويف بحر �لعرب مثل : جزيرة م�سرية وجمموعة جزر �حلالنيات.

وتقع عمان �سمال مد�ر �ل�سرطان وجنوبه فتنتمي بذلك �إلى �ملناطق 
�حلارة �جلافة للكرة �الأر�سية �إال �أنه بجنوبها �متد�د�ت للمناخ �ال�ستو�ئي. 
�لتجارية  �لطرق  و�أهم  �أقدم  على  عمان  �سلطنة  ت�سيطر  �ملوقع  هذ�  ومن 
و�ملحيط  �لعربي  �خلليج  بني  �لبحري  �لطريق  وه��و  �لعامل  يف  �لبحرية 
�لهندي, ومن هذ� �ملوقع -�أي�سا- �ت�سلت طرق �لقو�فل عرب �سبه �جلزيرة 
م�ساحة  وتبلغ  وجنوبها.  و�سمالها  و�سرقها  غربها  بني  ما  لرتبط  �لعربية 

عمان حو�يل 309500 كيلومرت مربع.

�لطبيعية,  �لوجهة  من  و��سحة  تاريخيا  �جلغر�فية  ُعمان  وح��دود 
فاطر�فها �ل�سمالية متتد �لى م�سندم على �ساحل م�سيق هرمز, وتتد�خل 
ويف�سلها  �لغربي,  و�جلنوب  �لغرب  من  �خلايل  �لربع  رمال  مع  �أر��سيها 
عن �لبحرين وقطر رمال بينونة, وعن ح�سرموت رمال �الحقاف �ملت�سلة 
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�سخ�سيتها  لُعمان  ��سبحت  �ن  �لى  �ملوقع  هذ�  �دى  وقد  �خل��ايل,  بالربع 
�جلغر�فية �خلا�سة و��سبح �ت�سالها بالبحر من �سماتها �لو��سحة, ومتيز 
ذ�ت  �لعميقة  �لطويلة  �خللجان  بكرثة  �لبحر  على  يطل  �ل��ذي  �ساحلها 
فمعظمه  ُعمان  د�خل  �ما  �النحد�ر,  �سديدة  �لعالية  �ل�سخرية  �جلو�نب 
ه�سبة مرتفعة, متو�سط �رتفاعها نحو 1500 مرت ولها �سل�سلة فقرية هي 
�جلبل �الأخ�سر �لو�قع �لى �جلنوب �لغربي من م�سقط, و�لذي ترتفع قممه 
�لى نحو ثالثة �آالف مرت, وتكرث يف �له�سبة �الأودية �ل�سحيقة ذ�ت �جلو�نب 
�سديدة �النحد�ر, ويتجه بع�ش هذه �الودية �لى بحر ُعمان وبحر �لعرب, 
م�سقط,  مبحافظة  �ل�سيب  والية  قرب  ي�سب  �لذي  �سمائل  و�دي  و�همها 
�لربع  �لى �سحر�ء  �الآخر  �لبع�ش  وينتهي  وهو من �عظم �الودية خ�سبًا, 
�سهل  ي�سمى  ُعمان  بحر  على  ي�سرف  �ساحلي  �سهل  بها  ويوجد  �خل��ايل, 
�لباطنة, تن�ساب �ليه �ملياه من �له�سبة, وتقوم به زر�عة �نو�ع من �حلبوب 
و�لفو�كه باال�سافة �لى ��سجار �لنخيل, كما يوجد بها �سهل �ساحلي يطل 
على �لبحر �لعربي ي�سمى �سهل �ساللة تغذبه مياه �الآبار و�الأفالج ويزرع 
فيه بع�ش ��سجار �لنارجيل و�ملوز و�لعديد من �لفو�كه و�خل�سر�و�ت, ويف 

غربي هذه �له�سبة يوجد و�حات عديدة من ��سهرها و�حة �لربميي.
�سهول  فمن  مفيد�  تنوعا  ُعمان  �جلغر�فية يف  �القاليم  تتنوع  وهكذ� 
�لى  �لع�سور,  �قدم  منذ  �الن�سان  ي�سكنها  �سفوح  بها  جبال  �لى  �ساحلية 
�لُعماين  لالن�سان  م�ستقر�  �ي�سا  كانت  �جلبال  ه��ذه  من  تنحدر  �ودي��ة 
�لقدمي/ �لى �سحارى كانت متنف�سا للقبائل �ل�ساربة يف �ل�سحر�ء, وهذه 
يف  تبلغ  �الر�ش  من  كبرية  م�ساحة  تنتظمها  �ملتنوعة  �جلغر�فية  �القاليم 
ال متثل  �حلالية  ُعمان  �ن  بيد  مربع,  كيلو مرت  �لوقت �حلايل 309.500 
بالد ُعمان يف �ل�سابق, �إذ �إّنها كانت ت�سمل بع�ش �القاليم �ملجاورة لها من 
�القطار �لعربية �ملتاخمة, وكانت م�ساحتها يف �لقرن �الأول �لهجري متتد 
جنوبًا حتى �ل�سحر وغربا حتى �لربع �خلايل, وتت�سل بالبحر من �جلهات 
�ل�سرقية و�جلنوبية �ل�سرية و�ل�سمالية �ل�سرقية كما �نها تت�سل بالبحرين 

من جهة �ل�سمال.
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عن  �لنحو  هذ�  على  متيزها  لُعمان  �لطبيعية  �جلغر�فيا  كانت  و�ذ� 
�همية  له  -�ي�سا-  موقعها �جلغر�يف  فاإّن  �لعربية,  �نحاء �جلزيرة  �سائر 
يكن جمرد  فلم  �لذ�تية,  �لبالد  قوة  دورً� هامًا يف  لعب  كربى, ذلك النه 
عامل جغر�يف فح�سب و�منا هو ر�أ�سمال طبيعي و�سيا�سي ومورد ��سيل من 
مو�رد �لرثوة �لقومية, كما �أنه ميثل �سبكة من �لعالقات �القليمية �لتي توؤثر 
يف �ملحيط �القليمي و�لقومي, ال �سيما و�ن ُعمان تتمتع مبوقع بحري هام, 
�لى 3165 كيلو مرتً�, وتطّل كما هو معروف على بحر  �ذ متتد �سو�حلها 

ُعمان ثم بحر �لعرب �لذي يت�سل باملحيط �لهندي.

كما تتحكم ُعمان يف م�سيق هرمز من �لناحية �جلنوبية, وهو �مل�سيق 
و�ملحيط  �لعرب  ببحر  �لعربي  �خلليج  ي�سل  �لذي  �لوحيد  �ملائي  �ملمر  �و 

�لهندي.

تفوقها  هي  هامة,  نتيجة  �ل��ى  لُعمان  �ملمتاز  �ملوقع  ه��ذ�  �دى  وق��د 
�ملناطق  وب��ني  بينها  �ل��ربي  �الت�سال  �ن  علمنا  ما  �ذ�  خا�سة  �لبحري, 
�ملجاورة لها كان �سعبا, فقد كان بني �لبحرين وُعمان -على �سبيل �ملثال- 
برية ممتنعة, باال�سافة �لى كرثة �لقفار, قلة �ل�سكان, فكان على �لُعمانيني 
�ن ي�سلكو� �لطريق �لبحري فنبغو� يف ركوبه و�ال�ستفادة منه, حتى ��سبحت 
بالدهم تلعب دورً� ��سا�سًا يف جتارة �خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي بعد �ن 
��سبحت قاعدة �خلليج �الولى �لتي تتحكم يف مدخله من �جلهة �جلنوبية, 
وحلقة �لو�سل �لرئي�سة بني عاملني, عامل �ل�سرق �الأق�سى ممثال يف �لهند 
و�ل�سني وجنوب �سرق �آ�سيا من جهة, وب�سرق �فريقيا وم�سر, ومنها �لى 

�لغرب �الوروبي من جهة �خرى.

ينعك�ش  �ن  بد  ال  ذلك  فان  �الهمية,  هذه  كل  ُعمان  ملوقع  كان  و�ذ� 
على �سري �الأحد�ث �لتاريخية, وال بد �ن يوؤثر يف حتديد موقعها �ل�سيا�سي, 
ومبا يت�سل بها جغر�فيا من �لبلد�ن, بكونها متثل جزءً� من بالد �لعرب 

لوقوعها يف �لز�وية �جلنوبية �ل�سرقية من جزيرة �لعرب.
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�لعربية  �لدولة  مركز  يف  يحدث  ما  كان  فقد  ذل��ك,  على  وتاأ�سي�سًا 
�ال�سالمية ينعك�ش على ُعمان وعلى بقية �القاليم �لعربية �الخرى, كما كان 
�ال�سالمية  �لعربية  �لدولة  وم�سلحة  باأمن  يت�سل  وم�سلحتها  ُعمان  �من 
وي�ستفاد من ذلك, �ن موقع ُعمان كان �د�رة ربط وتفاعل بدولة �ال�سالم 
�لع�سور  يف  وخا�سة  و�لرحالة  �جلغر�فيني  من  كثري  عنها  كتب  ولذلك 

�الإ�سالمية..

 املناخ 
تخ�سع عمان للمناخ �جلاف )�ل�سحر�وي( و�سبه �جلاف )�الإ�ستب�ش(, 
مع �رتفاع ملحوظ يف درجات �حلر�رة معظم �لعام � عد� �ملناطق �ملرتفعة 
و�جلزر � وهي تتجاوز يف �لنهار 45°م �سيَفا, وال يقل متو�سط �حلر�رة يف 

�أبرد �ل�سهور عن 20°م بحكم مرور مد�ر �ل�سرطان يف ثلثها �ل�سمايّل.

ونظًر� ملوقعها �لهام�سي بني �أعا�سري �لعرو�ش �لو�سطى, و�ملو�سميات 
يف �لعرو�ش �لدنيا؛ �أ�سبحت �الأمطار قليلة ومتذبذبة يف �لكمية ويف توقيت 
�لت�ساقط. وهي �ستوية يف �سمايل عمان نتيجة وجود �ملنخف�سات �جلوية 
�لتي تتعر�ش لها ويبلغ متو�سطها 100 ملم �سنوًيا. وهي �أغزر ما تكون على 
�جلهات  يف  ثم  �لباطنة,  يف  تكون  ما  و�أق��ل  �لظاهرة,  يف  وكذلك  �جلبال 
�لد�خلية و�لو�سطى. وت�سيل بها �الأودية و�ل�سعاب �لتي حتدد مو�قع �لعمر�ن 
و�لتنمية. ولذلك �هتم �لعمانيون كثرًي� بحفر �الأفالج � �لقنو�ت �ل�سغرية � 
و�سيانتها �مل�ستمرة و�إقامة �سدود �لتغذية على �الأودية �لرئي�سة �لتي ت�سهم 
يف جتديد �ملخزون �ل�سنوي من �ملياه �جلوفية على �سكل عيون طبيعية �أو 

بحفر �الآبار �الرتو�زية.

ا على جبال ظفار, فاالأمطار �سيفية  �أما يف جنوبي �لبالد, وخ�سو�سً
نتيجة لهبوب �لرياح �ملو�سمية �جلنوبية �لغربية. وقد يزيد معدلها خالل 
حول  �ل��رذ�ذ  ويت�ساقط  �ل�سحب  تتجمع  كما  ملم.   150 على  �لف�سل  هذ� 
�جلبال هناك ما �ساعد على منو نباتي غني تقوم عليه تربية �ملا�سية و�الإبل. 
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و�لنباتات  �ملر�عي  منو  على  و�ل�سيفية  �ل�ستوية  �الأمطار  �ساعدت  وقد 
جناح  وعلى  �سحر�وية,  نباتات  �أو  �سوكية  �أ�سجار  من  �ملختلفة  �لطبيعية 
ز �ل�سكان يف مو�قع معينة حددها تو�فر �ملياه بها. �لزر�عة يف ُعمان, وترَكّ

�ش �لبالد معظم �لعام للرياح �لتجارية �ل�سمالية �ل�سرقية �لتي  وتتعَرّ
جنوبي  يف  �أما  �ستاء.  باالأمطار  م�سحوبة  غربية  �سمالية  �إلى  ل  تتحَوّ قد 

�لبالد, فاإَنّ �لرياح �جلنوبية �لغربية �ملمطرة تهب عليها �سيًفا.

�حل��ر�رة  وقع  من  ف  يخِفّ ما  ؛  باجلفاف  ُعَمان  د�خ��ل  يتميز  وبينما 
درجة  يف  كبري  بارتفاع  �ل�ساحلية  �ملناطق  تتميز  �لنا�ش,  على  �ل�سديدة 

�لرطوبة �لن�سبية ؛ ما يرفع من درجة �الإح�سا�ش باحلر�رة.

ويختلف �ملناخ يف �ل�سلطنة من منطقة الأخرى, ففي �ملناطق �ل�ساحلية 
جند �لطق�ش حار� رطبا يف �ل�سيف يف حني جنده حار� جافا يف �لد�خل, 
با�ستثناء بع�ش �الأماكن �ملرتفعة �إذ �جلو معتدل على مد�ر �أكرث �عتد�ال. 
ومع  عام,  ب�سكل  منتظمة  وغري  قليلة  فهي  عمان  �سلطنة  يف  �الأمطار  �أما 
ذلك ففي بع�ش �الأحيان تهطل �أمطار غزيرة, وت�ستثنى من ذلك حمافظة 
ظفار �إذ تهطل عليها �أمطار غزيرة ومنتظمة يف �لفرتة بني �سهري يونيو 

و�أكتوبر نتيجة للرياح �ملو�سمية.

 ال�سكان
وفقا لتعد�د �لعام 2010, كان �إجمايل عدد �ل�سكان 2.773.000. 

وحو�يل 50% من �ل�سكان يف عمان يعي�سون يف م�سقط و�سمال غرب 
يف  يعي�سون   200,000 وح��و�يل  �مل��ال,  ر�أ���ش  من  �ل�ساحلي  �لباطنة  �سهل 
�سبه  يف  يعي�سون   30000 وح��و�يل  ظفار,  حمافظة  )�جلنوبية(  �ملنطقة 

جزيرة م�سندم بعيد عن م�سيق هرمز.

�لعمالة  يعي�سون يف عمان, ومعظمهم من  �أجنبي  وهناك 600.000 
�لو�فدة.
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 املحافظات وال�اليات الُعمانية
رقم  �ل�سلطاين  �ملر�سوم  �إل��ى  لل�سلطنة,  �الإد�ري  �لتق�سيم  ��ستند 
�إذ  2011م؛  )�أكتوبر(  �الأول  ت�سرين    26 يف  �ل�سادر  )2011/114م( 
لل�سلطنة على 11 حمافظة هي : م�سقط وظفار  �لتق�سيم �الإد�ري  ��ستمل 
وجنوب  �لباطنة  وجنوب  �لباطنة  و�سمال  و�لد�خلية  و�لربميي  وم�سندم 

�ل�سرقية و�سمال �ل�سرقية و�لظاهرة و�لو�سطى.

ومتثل كل حمافظة منها �أهمية خا�سة �إد�رية وجغر�فية و�قت�سادية, 
وت�سم كل من هذه �ملحافظات عددً� من �لواليات ي�سل جمموعها �لكلي 
�لى 61 والية, وتعنى وز�رة �لد�خلية باالإ�سر�ف على كل هذه �ملحافظات 
بت�سيري  والي��ة  كل  يف  �ل��و�يل  ويقوم  وظفار,  م�سقط  حمافظتي  با�ستثناء 
�الإد�رة �ملحلية و�لعمل كهمزة و�سل بني �حلكومة وموؤ�س�ساتها �ملختلفة بني 

�ملو�طنني.

�خلطط  عرب  ��ستطاعت  �نها  �لُعمانية  �لتنمية  �سمات  �ب��رز  وم��ن 
�ملتتابعة �ن حتقق تكاماًل وتو�زنًا �لى حد كبري يف توزيع ثمار �لتنمية �لى كل 
حمافظات �ل�سلطنة, �إذ �نت�سرت �مل�سروعات �لكبرية و�ملناطق �ل�سناعية 
�لى �سحار, ومن نزوى حتى م�سندم  �لى �ساللة, ومن �سور  من م�سقط 
�الأول��وي��ات  �إط��ار  �لدقم يف تكامل ي�سري يف  و�ل��ربمي��ي, وم��ن ع��ربي حتى 
باملنا�سبات  �لبالد  �حتفاالت  وحتى  حمافظة,  كل  و�حتياجات  �لوطنية 
�لوطنية و�لدينية ويف مقدمتها �لعيد �لوطني �ملجيد فاإنه يتم �الحتفال بها 

�نطالقًا من خمتلف حمافظات �ل�سلطنة.
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• حمافظة م�سقط:

تقع حمافظة م�سقط على بحر ُعمان يف �جلزء �جلنوبي من �ساحل 
�سمال  وحمافظة  �ل�سرقي  �حلجر  بجبال  �ل�سرق  من  وتت�سل  �لباطنة, 
مبحافظة  �جلنوب  ومن  �لباطنة  جنوب  حمافظة  �لغرب  ومن  �ل�سرقية, 
�لد�خلية, ويبلغ عدد �سكانها 775.878 ن�سمة وفقًا لنتائج �لتعد�د �لعام 

لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010م.

و�قت�ساديًا  �سيا�سيًا  للبالد  �ملركزية  �ملنطقة  م�سقط  حمافظة  وتعد 
االقت�شادي  للن�شاط  حيوي  رئي�ص  مركز  م�شقط  حمافظة  ففي  واإداري��ًا، 
و�ل�سياحي و�لتجاري �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أو يف عالقات �ل�سلطنة مع 

�لدول �الأخرى.

ومطرح  م�سقط   : ه��ي  والي���ات  �ست  م��ن  م�سقط  حمافظة  وتتكون 
و�لعامر�ت وبو�سر و�ل�سيب وقريات, ومركز �ملحافظة والية م�سقط, ويدير 
كل والية )و�ل( يعينه حمافظ م�سقط, و�ملحافظة مبثابة جهاز �إد�ري ُيعنى 
بخدمة �ملو�طنني د�خل حدودها �الإد�رية, ويدير �سوؤون حمافظة م�سقط 

معايل وزير �لدولة وحمافظ م�سقط.

• حمافظة ظفار:

تقع حمافظة ظفار يف �أق�سى جنوب �سلطنة ُعمان, وتبعد مدينة   
من  ظفار  حمافظة  وتت�سل  م��رت,  كيلو   1000 بنحو  م�سقط  عن  �ساللة 
�لغرب مبحافظة �لو�سطى ومن �جلنوب �ل�سرقي و�جلنوب ببحر �لعرب, 
ومن �لغرب و�جلنوب �لغربي باحلدود مع �جلمهورية �ليمنية ومن �ل�سمال 

و�ل�سمال �لغربي ب�سحر�ء �لربع �خلايل.

�لتاريخ  يف  خا�سة  ومكانية  تاريخية  �أهمية  ظفار  حمافظة  وتك�سب 
�الأ�سالة  )مدينة  �ساللة  فمن  �ل�سو�ء.  عهلى  و�لقدمي  �حلديث  �لُعماين 
�جلاللة  �ساحب  بقيادة  �حلديثة  �لُعمانية  �لنه�سة  فجر  �نبلج  و�ملجد( 
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�ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �ملعظم. وكما كانت حمافظة ظفار, �أر�ش �للبان 
�لهندي  �ملحبط  على  �ل�سخمة  ُعمان  بو�بة  �لعربية  �جلزيرة  يف  و�لبخور 
ومعرب �لقو�فل يف جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية, فاإنها كانت كذلك بو�بة 

ُعمان �لى �لتقدم و�لتطور و�الزدهار يف ظل �لنه�سة �لُعمانية �حلديثة.

وت�سم حمافظة ظفار 10 واليات هي �شاللة وطاقة ومرباط، ورخيوت 
و�سدح,  �حلالنيات  وج��زر  و�سليم  ومق�سن  و�ملزيونة  و�سلكوت  وثمريت 

ومركز �ملحافظة والية �ساللة.

يبلغ عدد �سكان حمافظة ظفار 249.729 ن�سمة وفقًا لنتائج �لتعد�د 
�لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010م, ويف �طار م�سروعات �لتنمية 
�لتي ت�سهدها كل واليات حمافظة ظفار مت تنفيذ �لعديد من �مل�سروعات 
�لتنموية بها, وتوفري كل �خلدمات �ل�سرورية للتجمعات �ل�سكانية يف �جلبل 
�ملناطق,  تلك  �لتطوير �حل�سرية يف  مر�كز  �إقامة  ذلك  و�لبادية, مبا يف 

ويدير �سوؤون حمافظة ظفار معايل وزير �لدولة وحمافظ ظفار.

• حمافظة م�سندم:

تقع حمافظة م�سندم يف �أق�سى �سمال �سلطنة ُعمان وتطل على م�سيق 
هرمز وهو مبثابة �لبو�بة �لتي تربط بني �خلليج وبني �لبحار �ملفتوحة يف 

بحر ُعمان و�ملحيط �لهندي.

تطل  حيث  كبرية,  �إ�سرت�تيجية  باأهمية  م�سندم  حمافظة  وحتظى 
�أهمية بالن�سبة  �أكرث �ملمر�ت �ملائية �لدولية  على م�سيق هرمز �لذي يعد 
�مل�ستوى  على  �أو  �ملنطقة  م�ستوى  على  �سو�ء  و�لتجارة  �لنفط  ل�سادر�ت 
�لدويل, �إذ مير من خالل نحو 90% من �سادر�ت دول �خلليج من �لنفط 
�لى �لعامل �خلارجي, كما �نه يعد �لبو�بة �ل�سرقية حلركة �لتجارة و�ملالحة 

من و�لى �لدول �ملطلة على �خلليج.
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• حمافظة الداخلية:

فهي  �الأخ��رى,  باملحافظات  �ت�سال  مركز  �لد�خلية  حمافظة  متثل 
تت�سل من �ل�سرق مبحافظتي جنوب و�سمال �ل�سرقية, ومن �لغرب مبحافظة 
�لظاهرة, ومن �جلنوب مبحافظة �لو�سطى ومن �ل�سمال مبحافظة م�سقط 

وحمافظة جنوب �لباطنة.

ومبوقعها  �حل�ساري  و�إ�سهامها  بتاريخها  �لد�خلية  حمافظة  وتعّد 
�لعمق  مبثابة  فهي  �ل�سلطنة,  حمافظات  �أهم  من  و�حدة  وطوبوغر�فيتها 
�ال�سرت�تيجي لل�سلطنة, �إذ �إنها تتكون من �له�سبة �لكربى �لو�قعة يف و�سط 
�لبالد حيث يوجد �جلبل �الأخ�سر �لذي تنحدر من �سفوحه هذه �له�سبة 

يف �جتاه �ل�سحر�ء جنوبًا.

وتتميز حمافظة �لد�خلية لي�ش فقط بكونها من �ملحافظات �لزر�عية 
�لتاريخ  يف  �ل��ب��ارزة  ومكانتها  بدورها  �أي�سًا  ولكن  �لبالد,  يف  �لرئي�سة 

�لُعماين.

و�زكي  و�دم  و�حلمر�ء  ومنح  وبهالء  نزوى  واليات هي  ثماين  وت�سم 
و�سمائل وبدبد ومركز �ملحافظة والية نزوى, ويبلغ عدد �سكانها 326.651 
ن�سمة وفقًا لنتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010م.

يف  فقط  لي�ش  عديدة  تنموية  م�ساريع  �لد�خلية  مبحافظة  وحتققت 
جمال  يف  �أي�سًا  ولكن  و�لُعمر�نية,  و�لتعليمية  �ل�سحية  �خلدمات  جمال 
�لطرق و�ل�سناعة و�الت�ساالت وغريها, فاإلى جانب �مل�ست�سفى �ملرجعي, 
و�ملعهد  �ل�سرطة,  لعلوم  قابو�ش  �ل�سلطان  �أكادميية  نزوى  والية  يف  توجد 
�لعايل للق�ساء �لذي يتكامل مع كلية �حلقوق بجامعة �ل�سلطان قابو�ش يف 

تخريج رجال �لق�ساء و�ملتخ�س�سني يف جمال �لقانون.
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• حمافظة �سمال الباطنة:

تعّد حمافظة �سمال �لباطنة, و�لتي متتد ك�سريط, �ساحلي بني �لبحر 
�ست  وت�سم  و�قت�ساديًا,  جغر�فيًا  �ل�سلطنة  حمافظات  �أهم  من  و�جلبل, 
ومركز  و�ل�سويق  و�خل��اب��ورة  و�سحم  ول��وى  و�سنا�ش  �سحار  هي  والي��ات 

�ملحافظة والية �سحار.

�ل�ساحل  على  ميتد  �حليوية  بالغ  جغر�فيًا  موقعًا  متتلك  ولكونها 
�جلنوبي لبحر ُعمان, كانت حمافظة �سمال �لباطنة نافذة بحرية ُعمانية 
ربطت ُعمان بالدول االخرى عرب الن�شاط البحري والتجاري الُعماين يف 

�خلليج و�ملحيط �لهندي.
يف  تتمثل  �قت�سادية  بامكانات  �لباطنة  �سمال  حمافظة  تتميز  كما 
بها  وتتنوع  �لباطنة(  �لزر�عية)�سهل  �ل�سلطنة  �كرب�سهول  ت�سم  �نها 
�خلامات �ملعدنية �لتي مت �لبدء يف ��ستغاللها القامة ب�سع �سناعات ثقيلة 
حيوية, وميثل ميناء �سحار �ل�سناعي و�حدً� من �مل�سروعات �القت�سادية 
يف  �ل�سناعية  �ملنطقة  ��ستقطاب  ظل  يف  خا�سة  �ل�سلطنة  يف  �لعمالقة 
�سحار لعدد كبري من �مل�سروعات �ل�سناعية �لكبرية و�لتحويلية كال�سماد 
و�لبرتوكيماويات و�الملنيوم و�حلديد, وعزز ذلك �ن�ساء �ملنطقة �حلرة يف 
�سحار ومطار �سحار �لذي يتو��سل �لعمل يف تنفيذه وي�سل عدد �سكانها 
�لى 483,582 ن�سمة وفقًا لنتائج �لتعدد �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت 

للعام 2010م.

• حمافظة جن�ب الباطنة:

متتد حمافظة جنوب �لباطنة بني بحر ُعمان �سرقًا وبني �سفوح جبال 
�حلجر �لغربي غربًا. وتتكون حمافظة جنوب �لباطنة من �ست واليات هي 
�لر�ستاق و�لعو�بي ونخل وو�دي �ملعاول وبركاء و�مل�سنعة ومركز �ملحافظة 
�لعام  للتعد�د  وفقًا  ن�سمة   289,008 عدد�سكانها  ويبلغ  �لر�ستاق,  والية 

لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010م.
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وبحكم موقعها و�إمكاناتها �القت�سادية وكثافتها �ل�سكانية فاإنها لعبت 
من  �لعديد  حتققت  حني  ويف   . �لُعماين  �لتاريخ  �متد�د  على  موؤثرً�  دورً� 
�الجناز�ت يف جمال �خلدمات و�لطرق و�الت�ساالت و�لتخطيط �لعمر�ين 
وعلى نحو يتو�كب مع تطور �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية يف �ل�سلطنة, 
فاإنه مت �لعناية كذلك بتجميل وتخطيط �ملدن وتطوير �ملو�قع �ل�سياحية فيها 
مبا يف ذلك �لعيون �لطبيعية كعني ) �لك�سفة( بالر�ستاق وعني )�لثو�رة( 
بوالية نخل وهما من �أ�سهر عيون �ملياه �ملعدنية �حلارة بال�سلطنة باالإ�سافة 

�لى �حلد�ئق �لعامة �لكبرية.

• حمافظة جن�ب ال�سرقية:

ل�سلطنة  �ل�سرقية  �ل�سمالية  �لو�جهة  �ل�سرقية  جنوب  حمافظة  متثل 
برمال  تت�سل  كما  �ل�سرق,  ناحية  �لعرب من  بحر  تطل على  وهي  ُعمان, 
�ل�سرقية من ناحية �جلنوب ومبحافظة �لد�خلية من ناحية �لغرب, وت�سم 
حمافظة جنوب �ل�سرقية خم�ش واليات وهي �سور و�لكامل و�لو�يف وجعالن 
�سور,  والية  �ملحافظة  ومركز  وم�سرية  بوعلي  بني  وجعالن  بوح�سن  بني 
لنتائج  وفقًا  ن�سمة   32 �ل�سرقية .188  �سكان حمافظة جنوب  ويبلغ عدد 

�لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010.

ومت يف �لعام 1999م, تد�سني م�سروع �لغاز �لطبيعي �مل�سال يف قلهات 
و�لذي يتم ت�سدير �إنتاجه وقد مت �إ�سافة �لقاطرة �لثالثة يف �إطار م�سروع 
قلهات للغاز �لطبيعي يف �أو�ئل �لعام 2006, كما يتم ت�سدير �ل�سماد �لى 
�إن�ساء  1999م,  �لعام  يف  ومت  و�المونيا,  �ليوريا  �سماد  م�سنع  من  �لهند 
�ملنطقة �ل�سناعية يف �سور لتكون منطقة لل�سناعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

• حمافظة �سمال ال�سرقية:

�لد�خلي جلبال �حلجر  �جلانب  على  �ل�سرقية  �سمال  تظل حمافظة 
�لغرب  ومن  م�سقط,  حمافظة  �ل�سمال  ناحية  من  بها  وتت�سل  �ل�سرقي, 
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وتتكون  �ل�سرقية,  حمافظة  و�جلنوب  �ل�سرق  ومن  �لد�خلية,  حمافظة 
حمافظة �سمال �ل�سرقية من �ست واليات هي: �إبر�ء و�مل�سيبي وبدية و�لقابل 
وي�سل  �إب��ر�ء.  والية  �ملحافظة  ومركز  و�لطائيني  ودماء  بني خالد  وو�دي 
عدد �سكان حمافظة �سمال �ل�سرقية 162.482 ن�سمة وفقًا للتعد�د �لعام 
�سمال  حمافظة  حظيت  وقد  2010م,  للعام  و�ملن�ساآت  و�مل�ساكن  لل�سكان 
�ل�سرقية بالعديد من م�سروعات �لتنمية �لتي �متدت �لى خمتلف �ملجاالت 

�ل�سحية و�لتعليمية و�ل�سياحية و�لطرق و�لكهرباء و�ملياه وغريها.

• حمافظة الظاهرة:

�لزر�عية  بامكانياتها  �لغنية  �ملحافظات  من  �لظاهرة  حمافظة 
�سنو�ت  خالل  وملمو�سًا  كبريً�  تطورً�  حققت  وقد  و�لتاريخية,  و�ل�سياحية 
�لنه�سة �لُعمانية �حلديثة ويف كل �ملجاالت, وحمافظة �لظاهرة عبارة عن 
�لغربي  �حلجر  لدبال  �جلنوبية  �ل�سفوح  من  ينحدر  �سحر�وي  �سبه  �سهر 
ُعمان  د�خلية  �لكور عن  وتف�سله جبال  �لربع �خلايل,  �جتاه �سحر�ء  يف 
�لغرب  ناحية  من  �خلايل  �لربع  ب�سحر�ء  تت�سل  كما  �ل�سرق,  ناحية  من 
قدميًا  �ملحافظة  هذه  وعرفت  �جلنوب.  ناحية  من  �لو�سطى  ومبحافظة 
 : و ) �جلو(, وت�سم حمافظة �لظاهرة ثالث واليات هي  تو�م(  با�سم ) 
�سكانها  عدد  ويبلغ  عربي,  والية  �ملحافظة  ومركز  و�سنك  وينقل  عربي 
و�ملن�ساآت  و�مل�ساكن  لل�سكان  �لعام  �لتعد�د  لنتائج  وفقًا  ن�سمة   151.664
للعام 2010م، وتتميز بالن�شاط الزراعي ومبوقعها الذي يت�شل باملناطق 
�الأخرى يف �سبه �جلزيرة �لعربية عرب طريق �لقو�فل �ملمتدة منذ قرون. 
وت�سم حمافظة �لظاهرة �لعديد من حقول �لنفط و�لغاز وحظيت بن�سيب 

و�فر من �ملنجز�ت و�مل�سروعات �لتنموية.
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• حمافظة ال��سطى:

و�لظاهرة, وتطل  �لد�خلية  �لو�سطى جنوب حمافظتي  تقع حمافظة 
من �ل�سرق على بحر �لعرب ومن �لغرب على �سحر�ء �لربع �خلايل, وتت�سل 
جنوبًا مبحافظة ظفار, وتتميز �ملحافظة بوجود عدد كبري من حقول �إنتاج 

�لنفط و�لغاز بها, وكذلك مبناخها �ملعتدل طو�ل �لعام.

و�لدقم  وحموت  هيماء  هي:  والي��ات  ر�بع  �لو�سطى  حمافظة  وت�سم 
و�جلازر ومركز �ملحافظة والية هيماء, ويبلغ عدد �سكانها 42.111 ن�سمة 

وفقًا لنتائج �لتعد�د �لعام لل�سكان و�مل�ساكن و�ملن�ساآت للعام 2010م.

�حلكومة  ج��ان��ب  م��ن  كبري  باهتمام  �لو�سطى  حمافظة  وحت��ظ��ى 
لتطويرها و�لنهو�ش بها على نطاق و��سع, ويعك�ش جممع �حلو�ش �جلاف 
مبنطقة �لدقم �القت�سادية �لذي مت �فتتاحه يف �لتا�سع من يونيو 2012, 
�إ�سرت�تيجية �حلكومة يف جمال تنمية حمافظة �لو�سطى لكونه من �مل�ساريع 
�الإ�سرت�تيجية �لتي �سوف ت�سهم �إ�سهامًا كبريً� يف دعم �القت�ساد �لوطني 
�الحتفال  مع  ذل��ك  وتز�من  دول��ي��ًا,  �ل�سلطنة  مكانة  وتعزيز  كبري  ب�سكل 
لرحالت  كبد�ية  تطويرها  بعد  طائرتني  الأول  جعلوين  مطار  با�ستقبال 

قادمة متهد الجتذ�ب وت�سهيل و�سول �مل�ستثمرين.

و�إلى جانب ذلك مت �فتتاح �لعديد من م�سروع �ملياه و�لكهرباء و�لطرق 
ومو�نئ �ل�سيد و�خلدمات �ل�سحية و�لتعليمية.
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ُعمان يف كتابات اجلغرافيني والرحالة:

• التاجر �سليمان: 
عن  �لتو�ريخ(  )�سل�سلة  كتابه  يف  يتحدث   ,) 851م   / 237ه���  ت   (
ُعمان  ومنطقة  �سري�ف  من  �ملنطلقة  �لتجارية  و�ملر�كب  �ل�سفن  حركة 
باجتاه �لهند و�ل�سني, فيقول: �إن �أكرث �ل�سفن �لتجارية �ل�سينية حتمل من 
�سري�ف, و�أن �ملتاع يحمل من �لب�سرة وُعمان وغريها �إلى �سري�ف, فيعباأ 
عمل  �آخر  وهو  م�سقط,  �إلى  �ل�سفن  تقلع  ثم  هناك,  �ل�سينية  �ل�سفن  يف 
ُعمان, و�مل�سافة من �سري�ف �إلى م�سقط نحو 200 فر�سخ, ويف هذ� �لبحر 
�ل��دردور, وهو م�سيق  جبال ُعمان, حيث يوجد فيها �ملو�سع �لذي ي�سمى 
بني جبلني, ت�سلكه �ل�سفن �ل�سغار, وال ت�سلكه �ل�سفن �ل�سينية, وفيها �أي�سا 
�ملاء,  لهما ) ك�سري وعوير(, وال يظهر منهما فوق  يقال  �للذ�ن  �جلبالن 
�إال �جلزء �لي�سري, فاإذ� جاوزت �ل�سفن �جلبال ت�سل �إلى ) �سحار(, ويف 
�لعادة فاإن �ل�سفن تر�سو� يف م�سقط, �إذ تتزود باملياه �لعذبة, ثم تقلع �إلى 
بالد �لهند, ومتر يف طريقها �إلى )كوكم ملي(, وتقطع �ل�سفن تلك �مل�سافة 
يف مدة �سهر �إن كانت �لريح معتدلة, وكانت �سفن �ل�سني تنقل �حلرير �إلى 

بالد �لعرب.

�أن  و�لهند  �ل�سني  �أخبار  كتابه  �ل�سري�يف يف  �حل�سن  زيد  �أبو  ويذكر 
�ل�سينية  �ملر�كب  لتزويد  و�الإدالء  بالربابنة  ت�ستهر  كانت  ُعمان  ب��الد 
�الأق�سى  �ل�سرق  بجزر  ُعمان  عالقات  عن  �أما  بهم,  و�لعربية  و�لهندية 
فيقول: �إن يف جزيرة كلة, جممع �الأمتعة من �الأعو�د و�لكافور و�ل�سندل 
و�لعاج و�لر�سا�ش و�الأبنو�ش و�لبقم و�الفاوية كلها,   وتنقل هذه �ل�سلع من 
�ل�سلع  �أن �ملر�كب جتهز ب�سنوف  �إلى  �إلى ُعمان باالإ�سافة  هذه �جلزيرة 

�لعربية يف طريقها �إلى �لهند.
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•  ابن خرداذبة:  
يتحدث �بن خرد�ذبة ) ت272ه� 885م( يف كتابه �مل�سالك و�ملمالك 
عن بالد ُعمان, فيذكر �أن خر�جها يبلغ 300 �ألف دينار �سنويا, ثم يو�سح 
يق�سدونها  �لتجار  ك��ان   �إذ  �آن��ذ�ك,  �لدولية  �لتجارة  يف  موقعها  �أهمية 
�أما  و�ل�سند و�ل�سني,  �لهند  �إلى  �لعر�ق  �الأبلة يف جنوب  �إلى  يف طريقهم 
�ل�سلع �لتي كانو� يجلبونها من بلد�ن �ل�سرق �الأق�سى فكانت �مل�سك و�لعود 
و�لكافور و�لد�ر �سيني وغري ذلك مما يحمل من تلك �لنو�حي, ثم يعودون 
و�ثناء  �لقلزم وم�سر,  �الأحمر وخليج  �لبحر  �أوروبا عرب  �إلى  يف طريقهم 
عودة هوؤالء �لتجار كانو� يجلبون معهم �خلدم و�جلو�ري و�لغلمان و�لديباج 

و�جللود و�خلز و�لغر�ء  و�ل�سمور و�ل�سيوف.

• الهمداين: 
جزيرة  )�سفة  كتابه  يف  فيذكر  ه���/945م(  ت334   ( �لهمد�ين  �أما 
�ل�سام,  تقع  �سماليها  ويف  �جلزيرة,  جنوبي  يف  تقع  �ليمن  بان  �لعرب( 
وف�سطا�ش  �لقلزم  �لى  �ل�سو�حل  من  طردته  وما  �يلة  �سرم  تقع  وغربيها 
م�سر, و�سرقيها تقع بالد ُعمان و�لبحرين وكاظمة و�لب�سرة, ويف و�سطها 
تقع �حلجاز و�أر�ش جند و�لعرو�ش, وعند حديثه عن �لبحر �ملحيط ببالد 
ُعمان و�ملت�سل ببالد �حلجاز يقول, �إّن هذ� �لبحر يحيط بالد �ليمن �إلى 

�أر�ش �لزجن و�حلب�ش. 

�أما كورة �ر�ش ُعمان هي �سحار, و�ما قر�ها فاأكرث جمامعها مورد من 
�أوديتها, و�أما �لذين �سكنو� ُعمان من �الأزد فهم: يحمد, وحد�ن, ومالك 

و�حلارث, وعتيك وجديد.
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• االأ�سطخري: 
� 951م( يف كتابه م�سالك �ملمالك:  ويذكر �الأ�سطخري ) ت 340ه� 
فار�ش  بها  ويحيط  غريهم,  �أحد  �سكناها  يف  ي�سركهم  ال  �لعرب  ديار  �إن 
) �خلليج �لعربي (  �لذي ميتد من عبد�ن �لتي ي�سب عندها ماء دجلة 
و�لفر�ت يف �لبحر �إلى �لبحرين, وينتهي يف ُعمان, ثم ينعطف على �سو�حل 
مهرة وح�سرموت وعدن, وينتهي على �سو�حل �ليمن �لى جدة, ثم ميتد على 
طول �حلجاز حتى ينتهي يف �يلة ) �لعقبة �حلالية(, ويعطينا �الأ�سطخري 
و�سفًا جيدً� لُعمان فهو يقول: ُعمان م�ستقلة باأهلها كثرية �لنخيل و�لفو�كه 
كاملوز و�لرمان و�لنبق وغريه, �أما ق�سبة بالد ُعمان فهي �سحار,وتقع على 
�لبحر, وبها متاجر �لبحر, وتق�سدها �ملر�كب, وهي �أعمر مدينة بُعمان, 
و�أكرثها ماال, وال تكاد تعرف على �ساحل �لبحر بجميع بالد �الإ�سالم مدينة 
على  حتتوي  ُعمان  بالد  �أن  �إلى  باالإ�سافة  �سحار,  من  وماال  عمارة  �أكرث 
مدن كثرية, �أما م�ساحتها فتبلغ 300 فر�سخ, و�مل�سافة بني ُعمان و�لبحرين 

م�سرية �سهر و�حد, ومنها �لى �ر�ش مهرة نحو �سهر كذلك.

• بن �سهريار:
ويذكر برزك بن �سهريار ) تويف قرب منت�سف �لقرن �لر�بع �لهجري/ 
�أهل  �أن  بره وبحره وجزره(  �لهند  كتابه ) عجائب  �مليالدي( يف  �لعا�سر 
ُعمان ��ستهرو� باملالحة وكان منهم �لربابنة ونذكر منهم : يزيد �لُعماين 
ناخوذة �لزجن, ويحدثنا هذ� �لربان بانه قد �ساهد يف بالد �لزجن جبلني 
�لو�دي  �إن هذ�  �آثار �لنار, ف�ساأل عنه فقيل له:  عظيمني بينهما و�د وفيه 
جتري فيه �لنار يف وقت من �ل�سنة وتاأتي على كل ما فيه من نبات وحيو�ن 

و�إن�سان, وال �سك �أن هذه �لنار هي ما ن�سميه �الآن بالرب�كني.

الهمداين: الفقيه  • ابن 
�أما �بن �لفقيه �لهمد�ين)365 ه� / 975م( فيقول يف كتابه ) كتاب 
مبنزلة  وهي  �الأر�سني,  من  �الأر���ش  �سفوة  هي  ُعمان  �أر���ش  �إّن  �لبلد�ن( 
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و�الأبلة  ُعمان  ثالثة:   �لدنيا  ح�سو�ش  �إّن  قائاًل:  وي�ستطرد  منها,  �لر�أ�ش 
ويعدد  و�لنخيل,  )�ل��رم��اح(  و�لقني  بال�سمك,   ت�ستهر  و�إنها  و�سري�ف, 

�أ�سناف متورها �مل�سهورة: �لفر�ش و�لبلعق و�خلبوت.

• ابن ح�قل:
ويقول �بن حوقل ) 380ه� � 990م( يف كتابه ) �سورة �الأر�ش( �إن ديار 
وهو م�سب  �لعربي( من عبد�ن  ) �خلليج  فار�ش  بحر  بها  �لعرب يحيط 
دجلة يف �لبحر, فيمتد �إلى �لبحرين حتى ينتهي �إلى ُعمان, ثم يعطف على 
�سو�حل مهرة وح�سرموت وعدن, حتى ينتهي على �سو�حل �ليمن �إلى جدة, 
ثم ميتد على �جلار ومدين حتى ينتهي �لى �أيلة . ومن �الأماكن �لتي يذكرها 
يف �سو�حل ُعمان ر�أ�ش �جلمجمة ومدينة �سحار, ويتحدث عن ُعمان فيذكر 
�لنخيل,  من  كثرية  ف�سحة  باأهلها  م�ستقلة,  �قاليم  ذ�ت  ناحية  ُعمان  باأن 
و�لفو�كه من �ملوز و�لرّمان ونحو ذلك, و�أنها بالد حارة, ومع ذلك في�سقط 
على روؤو�ش بع�ش جبالها ثلج خفيف, �أما ق�سبتها فمدينة  �سحار �لو�قعة 
على �لبحر, وب�سحار من �لتجار و�لتجارة ما ال يح�سى كرثة, وهي �أعمر 
و�أكرثها مااًل, وال يكاد يعرف على �سط بحر فار�ش بجميع  بُعمان  مدينة 

بالد �ال�سالم مدينة �كرث عمارة ومااًل من �سحار, ولُعمان مدن كثرية.

• املقد�سي:
وقد ق�سم �ملقد�سي ) ت بعد 390ه� � 999م ( يف كتابه �أح�سن �لتقا�سيم 
�جلزيرة �لعربية �إلى �أربع كور جبلية و��سعة, و�أربع نو�ح نفي�سة, �أما �لكور 
و�الأ�سحار  �الأحقاف  هي  و�لنو�حي  وهجر,  وُعمان  و�ليمن  �حلجاز  فهي 
و�ليمامة وقرح, ويقول, �إّن  كورة ُعمان كورة جبلية م�ساحتها 80 فر�سخًا 
مربعًا, كلها نخيل وب�ساتني, وي�ستقي �أهلها من �آبار قريبة, ينزعها �لبقر, 
�أكرثها يف �جلبال, �أما ق�سبة ُعمان فهي مدينة �سحار, ومن مدنها نزوى, 
�ل�سر, �سنك, حفيت, دبا, �سلوت, جلفار, �سمد, ب�سيا, منح, ويتحدث عن 
مدينة �سحار قائاًل: �إّنها ق�سبة ُعمان  لي�ش على بحر �ل�سني �ليوم )�لقرن 
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�لر�بع �لهجري( بلد �أجل نتع, عامر �هل ح�سن طيب نزه, ذوو ي�سار وجتار 
فو�كه وخري�ت, وهي �أي�سر من زبيد و�سنعاء �ليمنيتني, بها �أ�سو�ق عجيبة, 
وهي بلدة ظريفة, ممتدة على �لبحر. �أما دورها فمبنية من �الآجر و�ل�ساج, 
وهي �أبنية �ساهقة نفي�سة و�أهلها يف �سعة من �لعي�ش و�سحار دهليز �ل�سني, 
وخز�نة �ل�سرق و�لعر�ق, ومغوثة �ليمن, وي�ستقي �هلها من �آبار عذبة وقناة 
حلوة وبها م�سجد جميل يقع على �لبحر يف  �آخر �الأ�سو�ق, له منارة ح�سنة 
طويلة, وحمر�ب بلولب يدور فرتة, مرة �أ�سفر, ومرة �أخ�سر, وحينا �أحمر.

ويتحدث �ملقد�سي عن �ملدن �لُعمانية �الأخرى فيقول, �إّن نزوى تقع يف 
�جلبال, وهي مدينة كبرية, بناء بيوتها من �لطني, ويقع �جلامع يف و�سط 
�ل�سوق, وي�سرب �سكانها من �أنهار و�آبار, و�إذ� غلب �لو�دي يف �ل�ستاء دخل 
�إلى �جلامع, �أما �ل�سرف فهي ��سغر من مدينة نزوى تلتف حولها �أ�سجار 

�لنخيل ويقع جامعها يف و�سط �ل�سوق, وي�سرب �هلها من �أنهار و�آبار. 

وهناك مدينة �سنك وبها عدد قليل من ��سجار �لنخيل, و�أما حفيت 
ي�سار  على  �سلوت  وتقع  ��سو�قها,  و�سط  يف  وجامعها  �لنخيل,  كثرية  فهي 
نزوى �أما دباء وجلفار فهما من نحو بالد هجر, وهناك مدن �سمد وب�سيا 
ومنح و�لقلعة, و�سنك, وعند حديثه عن م�سقط يقول, �إّنها �أول ما ي�ستقبل 
�ملر�كب �ليمنية  وقد ) ر�أيته مو�سعًا ح�سنا, كثري �لفو�كه( �أما مدينة تو�م 

فقد غلب عليها قوم من قري�ش, فيهم باأ�ش و�سدة.

فيها  �لتجار�ت  �أن  يذكر  �لعربية  �جلزيرة  جت��ار�ت  عن  حديثه  ويف 
مفيدة, الأن بها فر�ستي �لدنيا و�سوق منى, و�لبحر �ملت�سل بال�سني, وجدة 
و�جلار خز�نتي م�سر, وو�دي �لقرى مطرح �ل�سام و�لعر�ق, و�ليمن ومعدن 
�لع�سائب و�لعقيق و�الأدم, فاإلى ُعمان يخرج �آالت �ل�سيادلة و�لعطر كله 
حتى �مل�سك و�لزعفر�ن و�لبقم و�ل�ساج و�ل�سم�سم و�لعاج و�للوؤلوؤ و�لديباج 
و�ل�سرب  و�ال�سكندرو�ش  و�لقند  و�لنارجيل  و�البنو�ش  و�ليو�قيت  و�جلزع 
و�حلديد و�لر�سا�ش و�خلريز�ن و�لغ�سار و�ل�سندل و�لبلور و�لفلفل وغري 
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ذلك. وتزيد عدن بالعنرب و�ل�سروب و�لدرق و�حلب�ش و�خلدم وجلود �لنمور 
وبتجار�ت �ل�سني ت�سرب �الأمثال.

و�ملكوك,  و�ملد  �ل�ساع  �ملقد�سي:  زمن  يف  فكانت  ُعمان  مكاييل  �أما 
ويتعاملون  �ملالحني,  جر�يات  باأحدهما  يعطون  �ساعان  باملر�كب  ولهم 
بالكبري و�رطالهم هو �ملن �ملعروف يف جميع بالد �ال�سالم, ويتعامل �أهايل 
ُعمان بالدينار وي�ساوي ثالثني درهمًا و�لدر�هم �مل�ستعملة يف ُعمان ت�سمى 
درهمًا  نخلة ميلكونها  كل  يدفعون عن  �الأه��ايل  كان  �لعادة  ويف  �لط�سوة, 
و�حدً� لل�سلطان, �أما خر�ج ُعمان فكان يبلغ على ر�أي قد�مة بن جعفر 300 
ُعمان  �لى  �لقادمني  �لتجار  يوؤخذ من  كان  �لعادة  �سنويًا, ويف  دينار  �لف 
�لى  �الأحيان  بع�ش  يف  يتعر�سون  �لتجار  وكان  �لتجار,  �أم��و�ل  من  �لثلث 

تفتي�ش دقيق.

• خ�سرو:

ويقول  نا�سر خ�سرو ) ت481ه� � 1088م( يف كتابه ) �سفر نامة( عن 
ُعمان, �إنها والية, فاإذ� �سافر �مل�سافر جنوب �حل�سا يبلغها, وهي يف بالد 
�لعرب, وثالثة جو�نب فيها �سحر�ء ال ميكن �جتيازها, وهي حارة �جلو, 
تقع  ُعمان  من  �جلنوب  و�إلى  نارجيل,  �مل�سمى  �لهندي,  �جلوز  فيها  يكرث 

عدن, و�إلى �ل�سرق منها عرب �لبحر تقع جزيرتا كي�ش ومكر�ن.

• اب� عبيد البكري:
يقول �لبكري )487ه� /1094م( يف كتابه ) جزيرة �لعرب ( �ملاأخوذ 
عن كتاب �مل�سالك و�ملماليك, �إن ظفار منازل �لعرب �لعاربة, ود�ر �مللوك 
�ل�سيوف  بها  و�إن  و�لعياهلة,  �لهياطلة(   ( و�القيال  �لتبابعة,  من  �لعظام 
و�لثياب من �لق�سب, و�ل�سعيدي و�لو�سي و�ملغمر و�حلرب و�لربود و�الأردية 
�ملهرية  و�الإب��ل  و�لبخت  و�لعقيق  و�جل��زع  و�لعنرب  و�ل�سنعانية,  �لعدنية 

و�خليل �لعر�ب, و�لنظار وغري ذلك من ��سناف �المتعة و�لتجار�ت.
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يتقا�سون   �لغو��سون  �للوؤلوؤ, وكان  ُعمان مغاو�ش  �أن يف بالد   ويذكر 
عن كل يوم من قرياط اإلى ن�شف درهم، ويف العادة فهم يغو�شون من بكرة 
�لنهار �لى ن�سفه, ثم ياأخذون يف �سق �ل�سدف �لى �آخر ذلك �لنهار, ولوؤلوؤ 
لوؤلوؤ  بع�ش حبات  �إّن  �إذ  قيمة مرتفعة  �لنوع �جليد, ذو  ُعمان من  مغا�ش 

ُعمان تباع بع�سرة �آالف �إلى خم�سة ع�سر �ألف دينار.

ويف حديث �لبكري عن بالد ُعمان يذكر �أن يها �سهواًل  �ساحلية, وكلما 
�أما مدنها فيذكر منها مدينة  بعدت عن �ل�ساحل جتد �حلزون و�جلبال, 
م�سقط وتقع على �ساحل �لبحر, وهي مدينة ح�سينة, يحيط بها جبل فيه 
و�لب�ساتني  �لنخيل,  كثرية  مدينة  وهي  �ملدينة,  �إلى  �أجريت  �سائحة,  مياه 
و�جل��اور���ش.  و�الأرز  و�ل�سعري  �حلنطة  �أهلها  وطعام  �لفو�كه,  و�سروب 
 ومدينة �سحار, وهي مدينة كبرية على �ساحل �لبحر ومياهها من �الآبار,

وماوؤها من  نزوى وهي �كرب من �سحار وهناك مدينة �سحم  ثم مدينة   
�لعيون وبها نخل كثري ويزرع فهيا ق�سب �ل�سكر.

ميكن  ومنها  �سنويا,  دينار  �ألف   80 ُعمان  خر�ج  �أن  �لبكري  ويذكر 
و�ل�سني  و�أفريقيا  �لعربية  �جلزيرة  �سو�حل  �إلى  بحرً�  ي�سافر  �أن  للمرء 
و�لهند, وهي ذ�ت جتار�ت و��سعة, وقد بنيت فيها �خلانات خدمة للتجار 
�لقادمني �ليها و�ملقيمني فيها يف �لبلد�ن �الأخرى, وقيل يف �الأمثال: )من 
�ساحب  �أه��دى  فقد  �أهلها  ثر�ء  وب�سبب  بُعمان(  فعليه  �ل��رزق  عليه  تعذر 
ُعمان بعد �لعام 420ه� �إلى �لكعبة حماريب ف�سية, زنة �ملحر�ب �أزيد من 
جوف  يف  �ملحاريب  �سمرت  وقد  �ل�سنع,  متقنة  ف�سية  وقناديل  �لقنطار, 

�لكعبة مما يقابل بابها.

• االدري�سي:
كتابه  ُعمان يف  �الدري�سي )ت 565ه���/ 1169م( عن بالد  ويتحدث 
)نزهة �مل�ستاق يف �خرت�ق �الآفاق( فيقول: ويت�سل باأر�ش مهرة بالد ُعمان 
عامرة  بذ�تها  م�ستقلة  ُعمان  وبالد  �ل�سمال,  جهة  من  لها  جم��اورة  وهي 
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باأهلها, كثرية �لنخيل و�لفو�كه �جلرومية من �ملوز و�لرمان و�لتني و�لعنف 
�ساحل  على  )قلهات(  و   ) �سور   ( مدينتا  مدنها  ��سهر  ومن  ذلك,  ونحو 
مياه  من  �هلها  ي�سرب  عامرتان,  لكنهما  �سغريتان  مدينتان  وهما  �لبحر 
�الآبار, وي�ساد بهما �للوؤلوؤ بكميات قليلة و�مل�سافة بني �سور وقلهات مرحلة, 
�أما يف �لبحر فدون ذلك, ويوجد على �ساحل ُعمان ر�أ�ش �جلمجمة, وهو 
�سعوبات  وهناك  �حل�سي�ش  غبة  جنوب  يقع  �لبحر  �ساحل  على  عال  جبل 
مالحية يف �ساحل ُعمان ب�سبب وجود جبال و�سخور �سخمة مغطاة باملياه 
منطقة  يف  وت�ستهر  منها,  �قرتبت  �ن  �ملر�كب  بع�ش  عادة  عليها  تتك�سر 
ر�أ�ش �جلمجمة مغاي�ش �للوؤلوؤ, ويوجد يف مو�جهة �سو�حل ُعمان جزيرتان 
هما: جزيرة �بن كاو�ن طولها 52 مياًل بعر�ش ت�سعة �ميال, وجزيرة ك�سف 
ويوجد بالقرب من جزيرة �بن كاو�ن �لدردور وهو مو�سع يدور فيه �ملاء 
كالرحى دور�نا د�ئمًا, من غري فرتة وال �سكون, فاذ� �سقط �ليه مركب �و 
غريه مل يزل يدور حتى يتلف, وهناك م�سيق على مقربة من جبلي ك�سري 
وعوير, ت�سلكه �ل�سفن �ل�سغرية وال ت�سلكه �ل�سفن �ل�سينية, وهذ�ن �لدبالن 
غائر�ن حتت �ملاء ال يظهر منهما �سيء وربابنة �ل�سفن يعرفون مكانيهما 
�نف  وم�سقط  �سري�ف  بني  فيما  ُعمان  �ساحل  على  ويوجد  ويتجنبونهما, 

قائم يف �لبحر وباز�ئه جزيرة �سغرية.

ويتحدث �الدري�سي عن �سناعة �ل�سفن عن �سو�حل ُعمان وباخ�ش يف 
مدينتي �شحار ومرباط وهو نوع من ال�شفن ي�شتخدمون يف �شناعتها خ�شب 
�لنارجيل و�سعف �لنخيل وكانو� يربطون تلك �الخ�ساب بعد �سنعها بحبال 
ي�سنعونها من ليف �لنارجيل, كما كانو� يفتلون من خو�سه حبااًل, ويوجد 
يف ُعمان دهن م�سهور ي�ستخدم يف �سد خروق تلك �ملر�كب بعد خرزها, 
�و  حملية  �خ�ساب  من  ي�سنعونها  كانو�  �كرب  �خرى  �سفن  �لى  باال�سافة 
وبحر  �لهندي  �ملحيط  يركبون  �لُعمانيون  كان  �ملر�كب  وبتلك  م�ستوردة, 
�لب�سائع  ينقلون  و�ل�سني  و�لهند  �فريقية  �سو�حل  �لى  في�سلون  �لعرب 

و�الأمتعة, ويعودون ب�سلع تلك �لبلد�ن.
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ومن مدن بالد ُعمان دما )�ل�سيب(, وهي قرية �ساحلية ذ�ت كثافة 
�سكانية قليلة �ستاء �ال �ن �حلياة تعج �سيفًا ب�سبب قدوم �لغو��سني �ليها 
م�سهورة  وهي  �ملمتاز  �للوؤلوؤ  مغا�ش  ففيها  �سو�حلها  يف  �للوؤلوؤ  عن  للبحث 

بجودة �للوؤلوؤ �مل�ستخرج منها.

�ما مدينة �سحار فيذكر �الدري�سي �نها من �قدم مدن ُعمان و�كرثها 
�مو�اًل قدميًا وحديثًا, ويق�سدها يف كل �سنة من جتار �لبالد ما ال يح�سى 
عددهم, و�لى هذه �ملدينة جتلب جميع ب�سائع �ليمن, ويجهز منها بانو�ع 
�أما  مربحة,  ومتاجرهم  �لعي�ش  من  �سعة  يف  فهم  �أهلها  �أم��ا  �لتجار�ت, 
زر�عتها فت�ستهر بكرثة �لنخيل و�لفو�كه منها : �ملوز و�لرمان و�ل�سفرجل 
�إلى  �سحار  من  تبحر  �ملر�كب  وكانت  �لطيبة,  �لعجيبة  �لثمار  من  وكثري 
�أنها �نقطعت فيما بعد ب�سبب �عمال �لقر�سنة �لبحرية  بالد �ل�سني, �ال 
�ملنطلقة من بع�ش �جلزر �ملقابلة ل�سو�حل ُعمان فتحولت �ملر�كب �لى عدن, 
�ما )م�سقط( فيذكر �أنها مدينة م�سهورة على �ساحل بالد ُعمان و�مل�سافة 
بينها وبني �سحار نحو 45 مياًل, ويف مو�جهة �ساحل ُعمال �ل�سمايل توجد 
جزيرة كي�ش وهي جزيرة مربعة م�ساحتها 12 مياًل يف مثلها وبها ح�سن 
�سهرتها  يتحدث عن  ثم  وكروم,  و�بقار  و�غنام  زروع  �لى  باال�سافة  جيد 
ودما  �سحار  �لى  باال�سافة  �ل�ساحلية  ُعمان  مدن  ومن  �للوؤلوؤ.   مبغاي�ش 
�لى  �الأخريتني  �لبلدتني  �سو�حل  ويوجد يف  بلدتا �خليل وجلفار,  وم�سقط 
�سحار مغاي�ش �للوؤلوؤ يقابلها يف �لبحر طرف جبل كبري غائ�ش يف �لبحر 
يظهر منه �لقليل يف بع�ش �الأماكن ويغيب يف غريها, لذ� ي�سبب هذ� �جلبل 
متاعب للمر�كب �ملبحرة �ذ� �قرتبت منه ورمبا �نك�سرت وحتطمت ب�سببه, 
ثم ي�ستطرد يف �حلديث عن بالد ُعمان فيقول: م�ساحتها تبلغ  900 ميل, 
وهي حارة �سيفًا, �إنه ينزل باعلى جبل �سم�ش ثلج قليل �ستاء, ويوجد بني 
بالد ُعمان وبالد جند بر�ر مت�سلة و�لطريق منها �لى مكة برً� �سعبة جدً� 
لكرثة �لقفاز وقلة �ل�سكان, ويت�سل باأر�ش ُعمان من �لغرب و�ل�سمال �ر�ش 

�ليمامة.
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• احلم�ي:
معجم  كتابه  يف  فيقول  1228م(   � �حلموي  )ت626ه�  ياقوت  �أم��ا 
�لبلد�ن: ُعمان ب�سم �أوله وتخفيف ثانيه و�آخره نون ��سم كورة عربية على 
�ساحل بحر �ليمن و�لهند, وُعمان يف �الإقليم �الأول 74 درجة, و30 دقيقة, 

وعر�سها 19 درجة و45 دقيقة. 

وقع �سرقي بالد هجر وت�ستمل على بلد�ن كثرية وهي ذ�ت نخيل وزروع, 
وق�سبة ُعمان مدينة �سحار, وقد قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إين 
الأعلم �أر�سا من �أر�ش �لعرب, يقال لها ُعمان, على �ساطئ �لبحر, �حلجة 
منها �أف�سل �أو خرٌي من حجتني من غريها(. ويف حديثه عن  �سحار يقول: 
باأنها ق�سبة ُعمان مما يلي �جلبل,  ثم يكرر ياقوت ما ذكره �ملقد�سي من 

قبل من هذه �ملدينة وعن �أهميتها بالن�سبة لُعمان وللتجارة مع �ل�سرق .

بُعمان لي�ش  �لوثب ونزوى جبل  �لنزو هو  ثم يتحدث عن نزوى فيقول: 
�ال�سم,  بهذ�  جمموعها  ي�سمى  �لكبار  �لقرى  من  ع��دد  وحوله  بال�ساحل, 
وت�ستهر منطقة نزوى بالثياب �ملنمقة باحلرير وهي ثياب جيدة فائقة ال يعمل 
مثلها يف بالد �لعرب, وي�سنعون ماآزر من �سنف تلك �لثياب �أثمانها مرتفعة 
ويبالغون فيها, وقد ر�أى �حلموي بع�سًا منها و��ستح�سنها, و�لظاهر �ن هذه 

�لثياب �جلميلة و�ملاآزر �لفائقة جتلب من بالد ُعمان �إلى �لبالد �الأخرى.

ويذكر ياقوت �حلموي باأن  م�سقط  بالفتح و�سكون �ل�سني وفتح �لقاف 
وم�سقط  �لب�سرة  طريق  يف  �لرمل  م�سقط  منها:  �ماكن  عدة  على  تطلق 
مدينة من نو�حي ُعمان على �ساحل �لبحر  وم�سقط �ي�سًا ر�ستاق ب�ساحل 
بحر �خلزر دون باب �البو�ب . ومن مدن ُعمان - مدينة قلهات, وتقع على 
يف  بالقدمية  لي�ست  مدينة  وهي  �لهند,  �سفن  ترفاأ  و�إليها  �لبحر,  �ساحل 
�أنها مت�سرت بعد �لعام 500ه�, وهي من  �لعمارة, ويرى ياقوت �حلموي 
�أ�سهر مدن ُعمان, و�أح�سنها عامرة �آهلة بال�سكان فر�سة بالد ُعمان على 

�ملحيط �لهندي وبحر �لعرب . 
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وهناك مدينة جلفار بال�سم ثم �لفتح و�لت�سديد وفاء و�آخره ر�ء,بلد 
بُعمان, عامر, كثري �لغنم و�جلنب و�ل�سمن, يجلب منها �إلى ما يجاورها, 
�أو )كلبة( وهي مو�سع من نو�حي ُعمان على �ساحل  ومن قر�ها ) كلبا( 
�لبحر  وب��ني  بينها  يحول  ُعمان  �ساحل  على  بليدة  خورفكان  ثم  �لبحر, 

�الأعظم جبل, وبها نخيل وعيون عذبة.

• املغربي:
كتابه  يف  ظفار  عن  )ت673ه����/1274م(  �ملغربي  �سعيد  �بن  ويقول 
)كتاب �جلغر�فيا( ظفار قاعدة �لتبابعة فخربت, وهي من حيث �لطول 73 
درجة و�لعر�ش 15 درجة, ثم يلقاك على �ل�ساحل مدن �ل�سحر, وهي بالد 
العنرب واللبان، ومن مدنها )مرباط( وتقع على جون يدخل الى ال�شمال 
على طول 74 درجة وعر�ش 14 درجة ون�سف, ويف �سرقيها على جلون نف�سه 
تقع مدينة ظفار �ملحدثة, ومدينة ظفار كانت يف زمن �بن �سعيد �ملغربي 
�لقرن �ل�سابع �لهجري قاعدة بالد �ل�سحر وفر�ستها �مل�سهورة يدلب �ليها 
خيل �لعرب ومنها يحمل �لى بالد �لهند, ويقال �ن يف �ر�ش هذه �ملدينة 
�لكثري من عقاقري �لهند مثل : �لنارجيل و�لتنبل و�لفوفل و�لعنبا, ويقع يف 
�سمايل هذ� �جلون رمال �الحقاف و�لى �ل�سمال من �الحقاف متتد جبال 

�للبان من �لغرب �لى �ل�سرق.

• القزويني: 
�ما �لقزويني )ت 682ه� / 1283م( فيقول: �إن ظفار ت�ستهر باجلزع 
�لظفاري �جليد و��سجار �للبان �لذي ال يوجد يف �لدنيا �ال يف جبالها, وهو غلة 
ل�سلطانها, فياأتي �هايل ظفار ويجرحون ��سجارها بال�سكرين في�سيل منها 
 �للبان فيجمعونه ويحملونه �لى مدينة ظفار فياأخذ �ل�سلطان ق�سطه ويعطهم

 �لباقي.
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• ابن املجاور:
ويقول �بن �ملجاور )ت960ه� /1291م( يف كتابه ) �سفة بالد �ليمن 
ومكة وبع�ش �حلجاز ( �إن بالد ُعمان تعم باخلري, وجتارتها و��سعة ومن 
مدنها قلهات وم�سقط و�سحار و�مل�سافة �ستة فر��سخ, وت�ستهر بالد ُعمان 

ب�سيد �ل�سمك, فياأكل �هايل �لبالد �ل�سمك و�لتمر.

 ويذكر �بن �ملجاور �ن م�سقط كانت مر�سى مدينة �سحار, ففيها كانت 
تر�سو �ملر�كب �لقادمة من �طر�ف �لبالد, ثم حتمل تلك �ملر�كب ب�سنوف 
�ل�سلع �ملختلفة يف طريقها �لى بالد كرمان و�سج�ستان وكانت تلك �ل�سلع 

تتفرق يف بالد خر��سان وما ور�ء �لنهر وز�ول�ستان و�لغور وكرميل. 

ُعمان وكثافتها فقد كان يوجد يف مدينة �سحار 192  ولعظم جتارة 
قبانا لوزن �لب�سائع للطالب و�ملطلوب وهذ� يدل على دور ُعمان �لكبري يف 

�لتجارة �لدولية يف �لقرون �لو�سطى.

• الدم�سقي:
�لدهر  نخبة   ( كتابه  / 1326م( يف  �لدم�سقي )ت 727ه�  ويتحدث 
يكون يف  و�لغو�ش  �للوؤلوؤ ومغا�ساته فيقول:  و�لبحر( عن  �لرب  يف عجائب 
�أربعة مو��سع, جزيرة خارك من عمل فار�ش و�ر�ش ُعمان وقطر وجزيرة 
و�أجود  �للوؤلوؤ  ي�سمى  و�سغري  �لدر,  ي�سمى  كبري  نوعان:  و�للوؤلوؤ  �سرنديب  
�لدر �ملدحرج �ل�ساف �ل�سفاف �لكبري �حلجم �لرزين �لنقي, ويتفاوت يف 
�لنقي  �للوؤلوؤ  و�أج��ود  �ملثقال.  ون�سف  مثقال  �لى  مثقال  ن�سف  من  �لوزن 
�لو�ن, فمنه ��سفر م�ستدير ومنه �حمر ومنه �خ�سر  له  و�للوؤلوؤ  �مل�ستدير 
ومنه �زرق, ويذكر �لدم�سقي �ن بالد ُعمان ت�ستهر ) بال�سرب( وهو �سمغ 
من �سجر له ورق كورق �ل�سو�ش, وعلى حريف �لورقة �سوك �سغر وهو �طول 
�أ�سود  ُعمان  باليد, و�سمغ  تلت�سف  �ل�سو�ش وعليه رطوبة  و�غلظ من ورق 
ملمع وي�ستخرج من بالد ُعمان ) �ملقل �الأزرق ( وهو �سمغ ��سجار كبرية 
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تنبت يف �ملنطقة �لو�قعة بني �ل�سحر وُعمان, وهو �سمغ ي�سبه �لكندر طيب 
ظفار  منطقة  يف  وخ�سو�سًا  �للبان  ��سجار  ُعمان  يف  وينبت  �لر�ئحة.. 

باال�سافة �لى هذه �ال�سجار تنبت يف �ماكن من بالد �ليمن.

ويذكر �لدم�سقي �ن ُعمان تقع على �ساحل بحر �لهند, وما يلي �لبحر 
�مل�سالك(  �سعبة  غليظة  �ر�ش   ( حزون  ور�ئه  ومن  ورم��ال,  �سهول  توجد 

وجبال.

�واًل  ق�سبتها  فكانت  و�لرمان,  و�مل��وز  بالنخيل  ُعمان  بالد  وت�ستهر   
مدينة �سحار فخربت, وبنى بعد ذلك مدينة قلهات.

 ومن مدن ُعمان �سور وهي مدينة �ساحلية وم�سقط وتقع على �لبحر 
�للوؤلوؤ,  على  �لغو�ش  �يام  �خ�سا�ش  يف  فيها  ينزلون  �لنا�ش  وكان  كذلك, 
ومن مدن ُعمان �دم وهي مدينة برية م�سورة ومدينة ميح باحلار �ملهملة, 
ومدينة)  �ملجاورة,  �ملرتفعات  من  مياه  �ليها  جتري  م�سورة  مدينة  وهي 
نزوي( وتقع يف و�دي بني جبلني, وقلعة بهالء �لو�قعة على ر��ش دبل ممتنع 
وجتري  �النهار  �سبه  وهي  باالفالج  ُعمان  بالد  وت�ستهر  جلفار  مدينة  ثم 
مياه هذه �الفالج  �لى �ملدن و�لقرى �ل�ساحلية وت�ستخدم يف ري �الر��سي 

وزر�عتها وي�سب بع�سها يف �لبحر.

• اأب� الفداء:
�جلزيرة  عن  يتحدث  فعندما  )ت723ه�����/1331م(  �لفد�ء  �بو  �ما 
�لعربية يف كتابه تقومي �لبلد�ن يذكر �ن �لبحر �لذي يحيط بجزيرة �لعرب 
من جهة �لغرب هو بحر �لقلزم وهذ� �لبحر ميتد من �طر�ف �ليمن �لى 
من  ميتد  �لذي  �لعربي  �خلليج  فار�ش  بحر  بها  يحيط  �ل�سرق  ومن  �يلة, 
تقع  ُعمان  �ن  ُعمان, ويذكر  يتجاوز  �لبحرين ثم ميتد حتى  �لى  �لب�سرة 
على فم �خلليج �لفار�سي �خلليج �لعربي حيث �لطول 74 درجة و�لعر�ش 

19 درجة و45 دقيقة.
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 ويحيط بها من �جلنوب بحر �لهند �لذي ميتد من ُعمان �لى �سو�حل 
مهرة، وي�شتدير على اليمن الى عدن وي�شف مدينة مرباط فيقول : انها 
تقع على �ساحل خليج ظفار, وينبت بجبالها �سجر �للبنان ويجهز منها �لى 

�لبالد.

• احلمريي:
ويذكر �حلمريي �لذي توقي يف �لقرن �لثامن للهجرة/ �لر�بع ع�سر 
للميالد يف كتابه ) �لرو�ش �ملعطار يف خرب �القطار( مدينة �سحار, ويقول 
�إنها مدينة  كبرية بار�ش ُعمان هي قبتها تقع على �ساحل �لبحر م�ساحتها 
فر�سخ يف فر�سخ, وي�ستقي �هلها من �الآبار, ويقول : �إّنها �قدم مدن ُعمان 
و�كرثها �أمو�اًل قدميًا وحديثًا ويق�سدها يف كل �سنة من �لتجار ما ال يح�سى 
عددهم, وجتلب �ليها جميع ب�سائع �ليمن, وجتهز منها بانو�ع �لتجار�ت, 
�لى تلك �ملر�كب بعد  وكانت مر�سى ملر�كب �ل�سني و�لهند فت�سافر منها 
�ن حتمل بال�سلع �ملختلفة وظل �الأمر كذلك حتى قام عامل جزيرة كي�ش 
بان�ساء ��سطول غز� به بالد �ليمن �ل�ساحلية فا�سر بامل�سافرين و�لتجارة 
ومل يرتك الأحد مااًل فت�سبب يف ��سعاف �لبالد و�نقطعت �ل�سفن عن ُعمان.

 وكانت �سحار قبل ذلك جمتمع �لتجار, ومنها يتجهز لكل بلدة, وهذ� 
�سحار  منطقة  وي��زرع يف  عي�سهم,  و�سعة  �لبالد  �هايل  ثروة  ز�د يف  مما 
حديث  ويف  �لطيبة,  �لثمار  من  وكثري  و�ل�سفرجل  و�لرمان  و�ملوز  �لنخيل 
�حلمريي عن بالد ُعمان يقول: هي بالد م�ستقلة يف ذ�تها عاملة باهلها 
كثرية �لنخيل و�لفو�كه و�ملوز و�لرمان و�لتني و�لعنب.. وتبلغ م�ساحة ُعمان 
80 ر�سخًا يف مثلها.. و�لى �لبحر منها �سهول ورمال وما تباعد منها مدينة 
ُعمان.. وتقع على �ساحل �لبحر وهي مدينة ح�سينة وعل �جلانب �الآخر 
يحيط بها جبل فيه مياه �سائحة قد �جريت �لى �ملدينة, وهي كثرية �لنخل 
�لتي  و�حلمامات  �خلانات  ُعمان  ومبدينة  �لفو�كه..  و�سروب  و�لب�ساتني 
بنيت خدمة للتجار �لقادمني �ليها وطعام �هايل ُعمان �حلنطة و�ل�سعري 
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و�الأرز و�جلاور�ش وملدينة ُعمان �سور به �بو�ب من حديد وبها ��سو�ق كثرية 
وتكون �حلمولة يف  �المتعة من �سري�ف  �ليها  �ل�سني, حتمل  وهي فر�سة 
قو�رب �سغرية ثم حتمل تلك �لب�سائع يف مر�كب كبرية عظيمة فت�سري يف 

�لبحر �لعظيم بالريح �لطيبة باجتاه �لهند و�ل�سني.

�ما م�سقط فيذكر �نها يف طريق ُعمان على �لبحر مير عليها من �ر�د 
�لى  ي�سل  حتى  �جلنوب  تلقاء  �ل�سمال  من  في�سري  و�ل�سني,  �لهند  بالد 
م�سقط, وتقع هذه �ملدينة بني جبلني وتر�سو فهيا �ل�سفن حيث ت�ستقي من 
�لعدو �ذ�  �ل�سفن �حلجارة من م�سقط لرمي  �لغذبة, وحتمل تلك  �آبارها 

خرج عليها وتبعد م�سقط عن �سحر ح�سرموت م�سافة 90 فر�سخًا.

• القلق�سندي:
و�أخريً� فاإن �لقلق�سندي )ت 821ه� / 1418م( يذكر يف �سفره ) �سبح 
�الأع�سى يف �سناعة �الإن�سا( بالد ُعمان فيقول: �إن قاعدتها مدينة )ُعمان( 
... وتقع على �لبحر حتت �لب�سرة وهي مدينة جليلة بها مر�سى �ل�سفن من 
�ل�سند و�لهند و�لزجن ولي�ش على بحر فار�ش مدينة �أجمل منها وهي ديار 
جدً�  حارة  ولكنها  و�لنخيل,  �لفو�كه  كثرية  فر�سخ,   300 نحو  وتبلغ  �الأزد 
كانت ق�سبة بالد ُعمان قدميًا مدينة ) �سحار(ب�سم �ل�ساد وفتح �حلاء 
وهي يف زمن �لقلق�سندي ) �لقرن �لتا�سع �لهجر/ �خلام�ش ع�سر �مليالدي( 
ُعمان عند �جلغر�فيني  وردت عن  �لتي  �لكتابات  تعددت  . وهكذ�  خر�ب 
ترى  وكما  للهجرة,  �لتا�سع  �لقرن  وحتى  �لثالث  �لقرن  من  ب��دءً�  �لعرب 
فقد �عطتنا هذه �لكتابات معلومات وفرية عن موقع ُعمان و�هميته, وعن 
ومدنها  �القت�سادية,  وثرو�تها  �لزر�عية  وحما�سيلها  �ملكانية  عالقاتها 

�لعامة, وعالقاتها �لتجارية مبختلف دول �لعامل �ملعروفة وقتذ�ك.
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• امل�سع�دي:
فار�ش  عرب  309ه���  من  بد�ية  �لرحالت  من  بالعديد  �مل�سعودي  قام 
�ل�سني وطاف  �لى  و�مللبار و�ملن�سورة و�سرنديب, وذهب  و�لهند  وكرمان 
�لى  �خ��رى  برحلة  وق��ام  ُعمان  �ل��ى  وع��اد  مدغ�سقر  من  �لهندي  �لبحر 
الن�شاط  بهره  لُعمان  زيارته  وعند  مب�شر  ا�شتقر  ثم  وال�شام  اذربيجان 
�لتجارة,  يف  و��سعة  ب�سهرة  متتعت  �لتي  �سحار  مدينة  وخا�سة  �لتجاري 
ولقد و�سف رحلته يف �ملحيط �لهندي فذكر �ن �ملحيط ميتد من �حلب�سة 
�لى �ق�سى �لهند و�ل�سني و�نه ميتد ثمانية �آالف ميل و�ن غالبية �لبحارة 
�ملر�كب  �رب��اب  و�نهم  �لبحارة  �ح�سن  وهم  ُعمان  �هل  من  �ل�سفن  على 
�إنه  �للوؤلوؤ من بحر ُعمان و�خلليج, ويقول,  ولديهم خربة بالبحر وب�سيد 
بجانب �للوؤلوؤ كان يوجد يف هذه �ملنطقة �لعقيق و�لياقوت ومعدن و�لذهب 
و�ن �ر�ش ُعمان ��ستهرت بالنحا�ش خا�سة, باال�سافة �لى �لطيب و�لعنرب 

و�ل�ساج و�خل�سب.

كما يذكر �ن �ل�سيد كان من حرف �هل ُعمان �لرئي�سة, وذكر نوعًا 
تتمتع  كانت  �لتي  �ل�ساحلية  �ملدن  وكانت  غالبًا �حليتان  �ال�سماك هو  من 
بحركة جتارية يف ُعمان قلهات و�سحار وكان �لفر�ش ي�سمونها مزون, �ما 
م�سقط فلم تكن  �كت�سبت �سهرتها بعد فيذكر �نها فر�سة ي�ستقي �رباب 

�ملر�كب �ملاء من �آبار عذبة فيها.

�ما �ل�سحر فهم عرب من ق�ساعة وهم مهرة �ي�سًا يف �لتجارة وي�سري 
�لى �ن لغتهم دخلت عليها لكنه, و�ملدينة بها �ف�سل �جلمال وكذلك كان 

لديهم �ف�سل عنرب, ولقد عدد له جتار ُعمان �نو�ع �لعنرب.

ب����ه ع���الم���ات  ت�����س��م��ى �حل������الد م���ك���ان���ًا   وي����ذك����ر �ن مب��ن��ط��ق��ة 
�ملتجهة ل��ل��م��ر�ك��ب  ع��الم��ات  وه���ي  �ل��ب��ح��ر  ع��ل��ى  خ�سب  م��ن   من�سوبة 

 �لى ُعمان.
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• مارك�ب�ل�:

املغول  بالط  يف  عامًا  ع�شر  �شبعة  عا�ص  واجلن�شية،  املولد  ايطايل   
وز�ر ُعمان �ثناء عودته خالل �لقرن �لر�بع ع�سر للميالد, وهنا جند �ن 
تتمتع  ُعمان  و�ن ظلت  �لر�بع  �لقرن  �مل�سعودي يف  ر�ه  �لو�سع �ختلف عما 
باهميتها �لقدمية وحّلت حملها ظفار وقلهات. وكانت �ول مدينة مر بها 
�ثناء رحلته هي مدينة ��سكبري ) �ل�سحر( و��سار �لى �سهرتها �لتجارية, 
�إذ كان ي�سدر منها �هم منتجات ُعمان وهو �للبان . ويعد �للبان �البي�ش 
�ف�سل �نو�عه و�نهم يح�سلون عليه من �سجرة �سغرية, يقوم �لنا�ش بجرح 
ج�سمها في�سيل منها �سائل من حلائها, فمن هذ� �جلرح ين�سح �للبان ثم 
ما يلبث �ن يتجمد, ويذكر �ن حاكم هذه �ملدينة يحتكر جتارته في�سرتيه 
للتجار  يبيعه  ثم  قنطار  لكل  ذهبية(  دوقيات   ( بيزنطيات  ع�سر  ب�سعر 

باربعني بيزنطية. 

ويذكر �ن �خليول -�ي�سًا- متثل جانبًا هامًا من �سادر�ت هذه �ملدينة 
وكانت تباع با�سعار عالية وت�سدر للهند, �ما عن حا�سالت ُعمان فيذكر 
�الرز  �سر�ب من  لديهم  وكان  �لبلح  �نو�ع  �جود  وينتج  �لنخيل,  �همها  �ن 
و�ل�سكر و�لبلح, و�ن كاين ذكر �نه مل تكن هناك �لعديد من �لزر�عات بل 

�قت�سرو� على �الرز و�لدخن و�نهم كانو� ي�ستوردون �ملو�د �لغذ�ئية.
�سيد  فهناك  �الأ���س��ا���ش,  حرفتهم  وه��ي  �ل��ت��ج��ارة  �ل��ى  وب��اال���س��اف��ة 
�نهم  �إذ  رئي�سًا  طعام  م�سدر  لهم  بالن�سبة  ميثل  و�ل�سمك  �ال�سماك... 
تناوله.  على  تعودت  �لتي  و�بقارهم  ملا�سيتهم  طعامًا  ويجعلونه  يجففونه 
وبالن�سبة لظفار فيذكر �نها كانت ميناًء هامًا ت�سدر منه �خليول �لى �لهند 

وكذلك كان ي�سدر منها �للبان ويدخل يف د�ئرتها مدن وقالع عديدة.
با�سم  ويذكرها  �لتجارية  و�هميتها  قلهات  مدينة  ذك��ر  ي��رد  وهنا 
تتبع ملك هرمز  �ملدينة  �ن  بعيدة عن م�سقط, ويذكر  قالياتي وهي غري 
�لذي يعتقد �نه تابع حلاكم كرمان, و�ورد �ن �حلاكم كان يلجاأ �ليها حني 
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يتعر�ش خلطر من �أي مدينة  �خرى حل�سانة موقفها وهي كظفار ال تنتج 
�حلبوب بل ت�ستوردها.

ويتحدث عن ميناء �ملدينة و�ملرجح �نه يتكلم عن م�سقط فيذكر �ن 
�ل�سفن تنقل �لى هذ� �مليناء �لقما�ش و�لتو�بل حيث يبيعها �لتجار ويح�سلون 

يف �ملقابل على �خليول.

ال  بحيث  �خلليج  مدخل  عند  منيع  موقع  يف  قلعة  للميناء  �ن  ويذكر 
ي�ستطيع مركب �لدخول �ليه �و �خلروج منه بغري �ذن, وكان يجبي ر�سومًا 
من �لتجار, وكان ذلك �حل�سن مبكانه �ملنيع ال ي�سكل بالفعل مفتاحًا للخليج 
�الوق��ات من  كل  �ملقيم يف �حل�سن ميكنه يف  الأن  نف�سه,  للبحر  بل  فقط 
�كت�ساف �ل�سفن �لتي متر, �ذ يوجد ملجاأ لل�سفن �ملعدة للتطو�ف, وميكن 
حمايته عن طريق روؤية �ل�سفن �لتي تقرتب من �ل�ساطئ وكان �المري �لذي 

ميلك هذ� �حل�سن مينح �ل�سيادة على تلك �لبحار. 

ويعي�ش �سكان هذه �ملنطقة على �لبلح و�ل�سمك �سو�ء �لطازج �أو �ململح 
ويقولون, �لبلح هو  �لطعام �الأ�سا�ش ويخلطونه بكل �نو�ع �لطعام �الأخرى 

وياأكلونه م�ستغنني عن �خلبز.

• ابن بط�طة:
�لقرن  وهو  ماركوبولو,  فيه  عا�ش  �لذي  �لقرن  تال  �لذي  �لقرن  ويف 
و�سفًا  ويعطينا  بطوطة  �بن  �ملغربي  �لرحالة  ياأتي  للميالد,  ع�سر  �لر�بع 
�لهند ومنها �بحر  �نه ز�ر  �أهلها, فذكر  ر�ئعًا لبع�ش بالد ُعمان وعاد�ت 
�مل�سافة  قطع  �ن  �سبق  و�نه  كامل,  �سهر  �لريح يف  م�ساعدة  مع  �لى ظفار 
�ي�سا من كاليكوت �لى ظفار يف ثمانية وع�سرين يوما و�ن �ملدينة حتيطها 
بد�خل  �ل�سلطان  ...فق�سر  ير�ها  كما  �ملدينة  ي�سف  وهو  �ل�سحر�ء... 
�ملدينة, ومن عادة �ل�سلطان �ن ت�سرب �لطبول �مام ق�سره كل يوم بعد 
�الهايل,  مع  للم�ساورة  جمل�سًا  �جلمعة  يوم  جعل  �نه  كما  �لع�سر  �سالة 
�ذ� خرج,  �ل�سلطان  وكان  وخمي�ش...  �ثنني  يومي  كل  بجنده  يلتقي  وكان 
عليه  بجمل  �ليه  يوؤتى  حيث  �ملدينة  خ��ارج  �لى  وممالكيه  ب�سالحه  خرج 
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هذ�  يف  وندميه  هو  فريكب  بالذهب  منقو�ش  �بي�ش  ب�سرت  م�ستور  حممل 
�ملحمل بحيث ال يرى... وكان له وزير يدير �موره ... �ما �لنا�ش فكان جل 
�عتمادهم يف طعامهم على �ال�سماك, �لتي كانو� ي�ستعملونها �ي�سًا طعامًا 

ملا�سيتهم.
و�هل  للمجتمع  و�سفًا  �لفاح�سة-  -بعينه  بطوطة  �بن  يعطينا  وهنا 
�ملدينة, فيذكر �ن �هل �ملدينة ��سبه �لنا�ش باهل �ملغرب و�نهم �أهل تقى, 
لي�سلي  �لبيت  �سجادة من �خلو�ش معلقة يف  دوره��م  د�ر من  كل  و�ن يف 
عليها �ساحب �لد�ر, كما يفعل �هل �ملغرب وحتى ��سماء جو�ريهم تت�سابه 
مع �ملغاربة, ومن عاد�تهم �حل�سنة �لت�سافح يف �مل�سجد يف �سالتي �ل�سبح 
و�لع�سر وي�ستند �هل �ل�سف �الول �لى �لقبلة وي�سافحهم �لذين يلونهم, 

وكذلك يفعلون بعد �سالة �جلمعة.
وهو ي�سف �الهايل -�ي�سا- بالتو��سع وح�سن �خللق وف�سيلة حمبة 
الغرباء وكانوا يلب�شون القطن الذي يجلبونه من الهند، وي�شدون الفوط يف 
�و�ساطهم عو�ش �ل�سرو�ل و�كرثهم ي�سد فوطة يف و�سطه ويجعل فوق ظهره 

�خرى من �سدة �حلر, ويغت�سلون ب�سع مر�ت يف �ليوم.
ويذكر �ن من عادة �هل �ملدينة �ذ� و�سل مركب من �لهند �و غريها 
)مركب(  �سنبوق  يف  وي�سعدو�  �ل�ساحل  �ل��ى  �ل�سلطان  عبيد  يخرج  �ن 
ومعهم �لك�سوة �لكاملة ل�ساحب �ملركب �و وكيله وللربان ... وللكر�ين وهو 
�لطبول من  �مامهم  وت�سرب  يركبونها  بافر��ش  لهم  ويوؤتى  �ملركب  كاتب 
�ساحل �لبحر �لى د�ر �ل�سلطان, في�سلمون على �لوزير و�أمري جند�ر, فيبعث 

�ل�سيافة لكل من باملركب ثالثًا, وبعد �لثالثة �يام ياأكلون بد�ر �ل�سلطان.
كذلك يذكر �الماكن �مل�سهورة لدى �هل �لبلدة فيعدد �مل�ساجد, و�ن 
بها ز�وية م�سهورة لرجل �سالح من �هل ظفار ي�سمى �بي حممد بن بكر 
بن عي�سى, و�نه �ذ� ��ستجار بالز�وية �سخ�ش مل يتعر�ش له �ل�سلطان.... 
مت  حتى  بها  و�ق��ام  �ل�سلطان  كاتب  بها  ��ستجار  زيارته  �ثناء  �نه  ويذكر 

�ل�سلح بينهما.
ويف طريقه �لى ُعمان نزل بحا�سك, و�أهلها �سيادو �سمك, وذكر باأن 
نوعًا من  لديهم  و�ن  �للبان...  منه  ي�ستخرج  �لذي  �لكندل  �سجر  باملدينة 
�ل�سمك و�سقوفها من  �لبحر, و�ن منازلهم من عظام  �ل�سمك ي�سبه كلب 
�لى  �ملر�كب  تهدي  �لتي  �ل�سارية  �لى  �ي�سًا  ��سار  ولقد   ... �جلمال  جلود 
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ُعمان ... ويذكر �ن غالبية �لبحارة وعددً� كبريً� من �لتجار �لذين �لتقى 
ُعمانية  �أكلة  يتناولون  كانو�  و�نهم  �لُعمانيني  من  كانو�  ��سفاره  �ثناء  بهم 
مطبوخة من �لذرة وع�سل �لتمر وكان ي�سنعها عادة �لتجار �لُعمانيون كما 
ذكر �أن �ساحب �ملركب �لذي كان يركبه يف رحلته كان من جزيرة م�سرية.

�ملدينة  �ن  وذكر  �لبحرية,  قلهات  مدينة  �همية  �لى  -�ي�سًا-  و��سار 
ح�سينة, فال ي�سمح بدخول �أي فرد قبل �لرجوع �لى حاكم �ملدينة؛ فاإذ� 
�سمح له بالدخول �خذوه عند و�سوله وقابل حاكم �ملدينة �لذي ��ست�سافه 
ملك  متهنت  �لدين  قطب  �سيطرة  حتت  ك��ان  �ملدينة  حاكم  �ن  ذك��ر  كما 
هرمز... و�ن هذه �ملدينة ح�سنة �ال�سو�ق ولها م�سجد حيطانه من �لقا�ساين 

وقد �أن�ساأته �ل�ساحلة بيبي مرمي.
�لى  باال�سافة  �لهند  م��ن  يجلب  �ل��ذي  �الرز  فطعامهم  �هلها  �أم��ا 
�ال�سماك, ولهم لهجة خا�سة بهم ولقد ز�ر �بن بطوطة مدينة جماورة لها 
ُعمان  �نه بني  وقال  و��سجارً�  و�نهارً�  ب�ساتني  لها  �ن  ت�سمى طيوي, وذكر 

وهذه �ملدينة م�سرية �ستة �أيام يف �ل�سحر�ء.
وحني يتحدث �بن بطوطة عن بقية بالد ُعمان ذكر �نها متتاز بخ�سوبة 
�ر��سيها وب�ساتينها, و�ن عا�سمتها ت�سمى نزوى وهي مدينة يف �سفح جبل 
بال�سجاعة  يو�سفون  �ملدينة  هذه  �هل  و�ن  و�النهار,  �لب�ساتني  بها  حتيط 
قر�أ  منها  فرغو�  فاذ�  �جلمعة  وي�سلون  �ملذهب,  �با�سية  وهم  و�لنجدة 
�المام �آيات من �لقر�آن, وعادة �هلها �ن ياأكلو� يف �سحون �مل�ساجد, فياأتي 
وياأكل منه كل من  �مل�سجد  كل فرد مبا عنده ويجتمعون لالأكل يف �سحن 

وجد بامل�سجد.
حممد  باأبي  ويعرف  �الأزد  قبيلة  من  عربي  �ملدينة  حاكم  �أن  ويذكر 
بُعمان, وعادة ما  �سلطان  �بي حممد �سمة كل  ��سم  �ن  نبهان, ويذكر  بن 
�أحٌد  وزير وال مينع  وال  له  وال �ساحب  د�ره يف جمل�ش,  باب  يجل�ش خارج 
من مقابلته �سو�ء �أكان غريبًا �م من �أهل �ملدينة . ويذكر من �ملدن �لتابعة 

لُعمان قريات... وكلبا ... و�سحار وكلها �أر��ش خ�سبة.
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يف  وللُعمانيني  و�أجمادها.  بطوالتها  ووثيقة  �ل�سعوب  �ِسجل  �لتاريخ 
�لرحالة  عنها  وكتب  �مل��وؤرخ��ون,  ووثقها  دونها  وج��والت,  �سوالت  �لتاريخ 

و�مل�ست�سرقون �لتي الم�ست �أقد�مهم ثرى عمان عرب �لتاريخ.

• التاريخ القدمي:
تعد ُعمان من �قدم �الماكن �لتي �سكنتها �لب�سرية, ويعد موقع �لوطية 
مبحافظة م�سقط �قدم م�ستوطنة الن�سان �لع�سر �حلجري يف �سرق �سبه 
�إذ تعود �لى 10,000 �سنة م�ست, وقد مت �لك�سف عن  �جلزيرة �لعربية, 
خملفات �ثرية تعود �لى فرت�ت خمتلفة تبد�أ بالع�سر �حلجري ثم ع�سر 

�لهل�ستيني و�لفرتة �النتقالية �ملنحدرة بينهما ومن ثم �لع�سر �لربونزي.

ومن �ملو�قع �لتي ترجع -�ي�سًا- �لى �لع�سور �حلجرية بُعمان مو�سع 
يف  ُعمان(   ( جمان  �همية  �مل�سمارية   �لن�سو�ش  وتوؤكد  بهيماء.  �سيو�ن 
�لُعمانية  و�حل�سارة  فالتاريخ  وبالتايل  �ل��ع��ر�ق,  �ل��ى  �لنحا�ش  ت�سدير 
ملنطقة  العام  واحل�شاري  التاريخي  الن�شاط  من  جزءًا  ي�شكالن  القدمية 
�خلليج �لعربي, �لذي لعب �لطريق �لقدمي مبر�كزه �حل�سارية دورً� بارزً� 

يف �سياغة مكوناته.

ُعمان في التاريخ

عريقا  تاريخا  لعمان  اإن   (
ع�ص�ر  م��ن��ذ  را���ص��خ��ة  وم��ب��ادئ 

م�صت(
من خطاب ال�شلطان 
قابو�س
مبنا�شبة االنعقاد 
ال�شنوي ملجل�س ُعمان،
 يف 2010/10/4.
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�خلليج  مر�كز  من  غريها  عن  �لقدمية  �لُعمانية  �ملالحة  ومتيزت 
�لعربي بعظم �سفنها, ورمبا -�ي�سًا- باهمية جتارتها من �لنحا�ش �لذي 
كان يجد ��سو�قا ر�ئجة له يف مدن بالد �لر�فدين, �لن�سو�ش �مل�سمارية 
�لن�سو�ش  �برز  ومن  جمان,  �سفينة  تدعوها,  معينة  ب�سفن  جمان  تقرن 
�لى �ر�ش �حلياة,  تتعلق برحلة جلجام�ش  �لتي تذكرها ق�سيدة �سومرية 
تقول �ريد من ور�ئها �ن تكون �سفينة جمان مثااًل العظم �ل�سفن و��سدها, 
ويتاأكد هذ� �لفهم لل�سفن �ملجانية من مقدمة قانون �ورمنو �لتي يتفاخر 
فيها بتمكنه من �عادة هذه �ل�سفن لرت�سو يف ر�سيف مدينة �ور,  و�الكثار 

من ترددها وجعلها م�سهورة.

يقوده  و�د�ري حمكم  �سيا�سي  �لى نظام  �مل�سمارية  �لن�سو�ش  وت�سري 
ملك ��سمه مانو د�نو وذلك يف حدود �لقرن �لثالث و�لع�سرين قبل �مليالد, 
�الكادية يف  �لدولة  ملوك  �سني من  نر�م  �مللك  لزمن  معا�سرة  ومن فرتة 
�لعر�ق, كما �ن ن�سو�سًا �خرى من زمن �سرجون �الكادي جد نر�م �سني, 

تتحدث عن مزيد من �سفن جمان �لُعمانية �لتي و�سلت �لى بالد �كاد.

وكان �لعر�ق �لقدمي ي�ستورد �لب�سائع �لتجارية �لُعمانية ال عن طريق 
وذلك من خالل  مبا�سرة  ب�سورة غري  ي�ستوردها  كان  بل  مبا�سرة  جمان 
�لعر�ق  جتارة  خالل  من  �حلقيقة  هذه  تاأكدت  وقد   . �لديلمونية  �ل�سفن 
�لقدمي قد �كدت بو�سوح كامل بان �ل�سفن �لتجارية �لتي كانت تاتي �لى 
مو�نئ �ملدن �لعر�قية �لقدمية هي �سفن ال تعود ملكيتها �لى �ملدن �لعر�قية 

بل �ن ملكيتها كانت تعود �لى ملوخا وجمان وديلمون.

باأن  جم��ان,  مدينة  مع  متينة  عالقات  �قامة  من  �الك��ادي��ون  ومتكن 
هذه  تاكدت  وقد  �الكادية,  للدولة  �لتابعة  �ملقاطعات  �حدى  �لى  حتولت 
�حلقيقة من �لكتابات �مل�سمارية �لتي خلفها �مللك نر�م �سني حفيد �مللك 
�سرجون, �إذ ��سار �لى �ن جميع مقاطعات �المرب�طورية �الأكادية قد ثارت 
�سده يف بد�ية ت�سلمه �حلكم وكانت من بينها ثورة مدينة جمان, ولذلك 
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��سطر �مللك نر�م �سني )360 ت – 2223ق. م( �لى جتهيز حملة ع�سكرية 
وتوجه بها نحو جمان للق�ساء على �نتفا�ستها, وبعد �ن مت له ما �ر�د قام 
باللغة �الكادية َمن هو  ��سمه  �لذي يعني  با�سر حاكمها �ملدعو ماين د�نو 

قوي مثله. 

وف�ساًل عن حجر �لد�يوريت �لذي �سنع منه متثااًل لنف�سه فقد عرث 
على �ناء م�سنوع من حجر �لكل�ش, .

�سرتوك  �مللك  ب��ان  �سني  ن��ر�م  �مللك  خلفها  �لتي  �ملعلومات  و�ك��دت 
تذكر  ومل  فقط,  جمان  مدينة  مع  جتارته  حياته  �ثناء  ق�سر  قد  ناهونته 
ن�سو�سه �لكتابية �ية مدينة خليجة �سوى مدينة جمان. و�ل�سبب يف ذلك 
معاهدة  عقد  ت�سبب يف  قد  ملدينة جمان  �سني  نر�م  �مللك  �حتالل  �ن  هو 
ال  �لعر�ق   �ن  على  فيها  �التفاق  مت  �الكادية,  و�لدولة  جمان  بني  جتارية 

ي�ستورد ب�سائعه �لتجارية �ال من مدينة جمان.

�نتهى  قد  وجمان  �لعر�ق  بني  فيما  �لتجارية  �لعالقة  هذه  �ن  ويبدو 
الثانية لك�ص  �شاللة  ك��ت��اب��ات  الن  االك��ادي��ة  ال��دول��ة  ب�شقوط   مفعولها 
�لكوتي  �الحتالل  ف��رتة  خ��الل  �لعر�ق  حكمت  �لتي  2164-2109ق.م(   
لبع�ش �جز�ء �لعر�ق �لقدمي قد �كدت بان حكام هذه �ل�ساللة قد تاجرو� 
مع ملوخا وجمان وجوين وديلمون ولكن �شقوط هذه ال�شاللة وجميء �شاللة 
�ور �لثالثة �لى حكم �لعر�ق �ملوحد قد �عاد تلك �لعالقة �لتجارية مع مدينة 
جمان �لى �سابق عهدها, الن �مللك �ورمنو 2111 -2094ق.م موؤ�س�ش حكم 
�ساللة �ور �لثالثة 2111-2003ق.م وم�سرع �ول قانون عر�ش حتى �الآن قد 

��سار يف مقدمة قانونه بانه قد �عاد �سفن جمان لرت�سو يف مدينة �ور.

 وه��ن��اك ن�����شٌّ ���س��وم��رّي �آخ����ر ي��ع��ود �ل���ى زم���ن �مل��ل��ك �ي��ب��ي �سنة
مو�د جتارية  بان  يذكر  �لثالثة  �ور  �ساللة  ملوك  �خر  2084-2004ق.م/ 
قد و�سلت �لى �ور وبالذ�ت �لى معبد �الإله ننا, من عدة �قاليم جتارية يف 
�خلليج �لعرب, ويذكر �لن�ش بان مدينة �ور قد �سدرت وعن طريق مياه 
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�خلليج �لعربي �لى ُعمان جمان زيت �ل�سم�سم و�ل�سوف مقابل ح�سولها 
على نحا�ش جمان.

يبدو  �لكا�سي,  �لع�سر  �أي  �الولى  بابل  �ساللة  تال  �لذي  �لع�سر  ويف 
�ن �لعالقة �لتجارية قد عادت ثانية �لى عهدها �ل�سابق �إذ تذكر حوليات 
بع�ش ملوك �لكا�سيني �القاليم �ملتجاورة مع �قليم ديلمون وبطبيعة �حلال 

فان �لعالقات قد �متدت ثانية �لى �قليم جمان �أي ُعمان .

توكلتي  �مللك  حكم  خالل  وبالذ�ت  �لو�سيط  �ال�سوري  �لع�سر  و�بان 
نتورتا �الول 1244 1208ق.م( يظهر ن�ش يعود �لى هذ� �مللك يذكر فيه 

وبهيئة ملك ديلمون وملوخا.

�الآ�سوري  �المرب�طوري  �لع�سر  �بان  ي�سمل  فكان  ديلمون  �قليم  �أما 
ذلك  يف  مبا  �لعربي  للخليج  �لغربي  �ل�ساحل  على  �لو�قعة  �القاليم  جميع 
له  ُعمان  يف  عليها  عرث  �لتي  �الثرية  �ملكت�سفات  من  كثريً�  �إّن  �إذ  ُعمان, 
عالقة مبا�سرة مع تلك �لتي عرث عليها يف �لعو��سم �الآ�سورية كالفخاريات 

و�لقطع �ملعدنية و�الآو�ين �حلجرية.

�أما �لعالقات �لتجارية �لتي قامت بني �ل�ساللة �لكلدية �لتي حكمت 
ما بني 632-439ق.م و�القاليم �لو�قعة �سمال بابل و�متد�دً� �لى �سو�حل 
�لبحر �البي�ش �ملتو�سط, فقد حّدت من �لعالقات �لتجارية بني بابل وُعمان 
ب�سورة خا�سة و�القاليم �لتجارية �الأخرى �لو�قعة يف منطقة �خلليج �لعربي 

ب�سورة عامة. ولذلك مل يات �أي ن�ش يذكر ُعمان خالل هذه �ل�ساللة.

و�بان حكم �ل�ساللة �ل�سلوقية ن�سطت �حلركة �لتجارية بني بالد و�دي 
�لر�فدين وُعمان �إذ �ن كثريً� من �مل�ستوطنات �لتي تعود �لى هذه �لفرتة قد 
ك�سف عنها يف ُعمان, كما �ن كثريً� من �لرحالة و�جلغر�فيني �ليونان ز�رو� 

ُعمان وكتبو� عنها.
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• ظه�ر اال�سالم:

�سلح  توقيع  من  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه  �لكرمي  �لر�سول  �نتهاء  بعد 
وبالطرق  �حلجاز  نطاق  خارج  �ال�سالم  لن�سر  تفرغ  قري�ش  مع  �حلديبية 
�لدبلوما�سية, وذلك مبر��سلة �مللوك �ملجاورين وحتديدً� ملكا ُعمان : جيفر 
وعبد �بنا �جللندي, وتروي كتب �لتاريخ �ن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم 
بعث كتبًا �لى �هل ُعمان, منها كتاب �ر�سله مع عمرو �بن �لعا�ش �لى جيفر 
وعبد �بني �جللندي يقول فيه: ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم من حممد بن 
عبد�هلل �لى جيفر وعبد �بني �جللندي, �سالم على من �تبع �لهدى, �ما بعد 
فاين �دعوكما بدعاية �ال�سالم, ��سلما ت�سلما فاإيّن ر�سول �هلل �لى �لنا�ش 
�أقررمتا  �ن  و�نكما  �لكافرين,  �لقول على  ويحق  كان حيا  كافة النذر من 
عنكما  ز�ئل  ملككما  فان  باالإ�سالم  تقر�  �ن  �بيتما  و�ن  وليتكما  باال�سالم 

وخيلي حتل ) �أي تنزل(  ب�ساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما.

وقد جاء ن�ش هذه �لر�سالة يف �سرية زين دحالن �لذي روى �ي�سًا عن 
م�سلم عن �بي برزة ر�سى �هلل عنه قال: بعث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم رجاًل �لى قوم ف�سبوه و�سربوه فجاء �لى ر�سول �هلل �سلى �هلل علبه 
�المام  وروى  �سربوك  وال  �سبوك  ما  �تيت  ُعمان  �هل  لو   : له  فقال  و�سلم 
عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �سمعت   : قال  عنه  �هلل  ر�سي  عمر  عن  �حمد 
و�سلم يقول : » �ين الأعلم �ر�سا يقال لها ُعمان ين�سح بناحيتها �لبحر لو 

�أتاهم ر�سويل ما رموه ب�سهم وال بحجر«.
على  قدم  �لعا�ش  بن  عمرو  �ن  �لغابة  ��سد  يف  �الث��ري  �بن  ذكر  كما 
�جللندي, فقال له: يا جلندي �نك و�ن كنت منا بعيدً� فانك من �هلل غري 
بعيد, �إن �لذي تفرد بخلقك �هل �ن تفرده بعادتك و�ال ت�سرك فيه ما مل  
ي�سركه فيك, و�علم �نه مييتك �لذي �حياك ويعيدك �لذي بد�أك, فانظر 
به �جرً�  يريد  و�الآخ��رة, فان كان  بالدنيا  �لذي جاء  �الأمي  �لنبي  يف هذ� 
فامنعه, �أو مييل به هوى فدعه, ثم �نظر فيما يجيء به, هل ي�سبه ما يجيء 
به �لنا�ش, فان كان ب�سبهه ف�سله �لعيان وتخري عليه يف �خلري و�إن  ال ي�سبهه 
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فاْقَبْل ما قال وخف ما وعد, قال �جللندي: »�نه و�هلل لقد دلني على هذ� 
�لنبي �الأمي �نه ال ياأمر بخري �ال كان �أول من �خذ به, وال ينهى عن �سر �ال 
كان �ول تارك له, و�نه يغلب فال يبطر, ويغلب فال ي�سجر, و�نه يفي بالعهد 
وينجز �ملوعود, و�نه ال يز�ل �سر قد �طلع عليه ي�ساوي فيه �هله, و��سهد �نه 

نبي«.
ونتيجة لهذه �لكتب, وثمرًة الت�سال بع�ش �هل ُعمان �ملبا�سر بالر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم �فر�دً� وجماعات, �نت�سر �ال�سالم يف ُعمان �نت�سار� 
و��سعًا وكان مازيد بن ع�سوبة �لطائي �ل�سمائلي �ول من رحل �لى �ملدينة 
�لر�سول حممد �سلى  �ن  �ساعد على ذلك  ُعمان,  �هل  �مل�سلمني من  و�ول 
�عتناقهما  حالة  يف  �جللندي  �بني  بيد  عمان  حكم  جعل  و�سلم  عليه  �هلل 
�ال�سالم, وفو�ش �بو �لعا�ش يف جمع �لزكاة من �مو�ل �غنياء �لبالد بعد 
و�مل�ساكني,  �لفقر�ء  من  يحتاجها  من  على  �المو�ل  وتوزيع  �ال�سالم  قبول 
بداًل من �ر�سالها �لى عا�سمة �ال�سالم يف �ملدينة �ملنورة, وقد �ثرت هذه 

�ل�سيا�سة �لنبوية �لرحيمة يف �أهل ُعمان فاقبلو� على �ال�سالم دون تردد.
وقد �جاب �بنا �جللندي فعاًل �لى �ال�سالم كما ورد عن �بن �سعد �لذي 
ذكر ن�ش ما قاله عمرو بن �لعا�ش عن ح�سن ��سالهما وعن طاعتهما له, 
�با  �أن  و�نه كان ياخذ �ل�سدقات من �الغنياء فريدها على �لفقر�ء, كما 
�لقر�آن  وق��ر�ءة  �ل�سالة  ُعمان  �هل  تعليم  على  يقوم  كان  �الن�ساري  زيد 
وتعاليم �لدين �ال�سالمي �حلنيف, زيادة على ذلك فاإن عا�سمة �ال�سالم 
�حد  ويذكر  ُعمان,  �هل  من  عديدة  وفود  قدوم  �سهدت  �ملنورة«  »�ملدينة 
�مل�سادر �الأ�سا�ش �ن وفدين ُعمانيني قدما للمدينة �حدهما برئا�سة ��سد 
بن يربح �لطاحي و�الآخر برئا�سة �سلمة بن عياذ �الزدي, �أعلنا ��سالمهما 

وخ�سوعهما لل�سلطة �ال�سالمية يف �ملدنية.
الهل  يدعو  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  جند  �ن  عجب  ال  ولذلك 

ُعمان قائاًل : 
) رحم اهلل اهل الغبرياء ) اأي اهل ُعمان( اأمنوا بي ومل يروين(.
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يف عهد اخللفاء الرا�سدين:  •

كان  �لكرمي  �لر�سول  وف��اة  بعد  ُعمان  �لعا�ش  بن  عمرو  غ��ادر  حني 
من  وفد  و�سحبه  �ملدينة  �لى  فعاد  �لُعمانيني,  ��سالم  ح�سن  �لى  مطمئنًا 
�لُعمانيني كان على ر�أ�سهم عبد بن �جللندي �حد ملكي ُعمان وجعفر بن 
�لُعماين على  �لوفد  وملا دخل  �سارق بن ظامل,  و�بو �سفرة  �لعتكي,  ج�سم 
�سيدنا �بي بكر �ل�سديق خليفة ر�سول �هلل قام �سارق بن ظامل وقال: » يا 
خليفة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ويا مع�سر قري�ش هذه �مانة كانت 
يف �يدينا ويف ذمتنا, ووديعة لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقد برئنا 

�ليكم منها.

وقد �سكرهم �بو بكر �ل�سديق, وقام �خلطباء بالثناء عليهم و�ملدح 
فقالو� : كفاكم معا�سر �الزد قول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وثناوؤه 
عليكم �ما عمرو بن �لعا�ش فلم يدع �سيئًا من �ملدح و�لثناء �ال قاله يف �زد 

ُعمان.

ثم جاءت وجوه �الن�سار يف �ملدينة �ملنورة من �الزد وغريهم لي�سلمو� 
على عبد بن �جللندي ومن معه. فلما كان من �لغد�ة �مر �بو بكر فجمع 
�لنا�ش من �ملهاجرين و�الن�سار وقام �بو بكر �ل�سديق خطيبًا فحمد �هلل 
و�ثنى عليه وذكر �لنبي ف�سلى عليه وقال : معا�سر �هل ُعمان : �نكم ��سلمتم 
طوعا ومل يطاأ ر�سول �هلل �ساحتكم بخف وال حافر وال ع�سيتموه كما ع�ساه 

غريكم من �لعرب ومل ترمو� بفرقة وال ت�ستت �سمل.

بال   �لعا�ش  بن  عمرو  �ليكم  بعث  ثم  �سملكم  �خلري  على  �هلل  فجمع 
جي�ش وال �سالح فاجبتموه �ذ دعاكم على بعد د�ركم/ و�طعمتموه �ذ �مركم 
على كرثة عددكم وعدتكم فاي ف�سل �بر من ف�سلكم !! و�ي فعل ��سرف  
من فعلكم !! كفاكم قوله عليه �ل�سالم �سرفًا �لى يوم �ملعاد!! ثم �قام فيكم 
!! وقد َمن �هلل عليكم  عمرو ما �قام مكرمًا ورحل عنكم �ذ رحل م�سلمًا 
با�سالم عبد وجيفر �بني �جللندي, و�عزكم �هلل به و�عزه بكم, كنتم على 
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خري حتى �تتكم وفاة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فاظهرمت ما ي�ساف 
�لى ف�سلكم, وقمتم مقامًا حمدناكم فيه, وحم�ستم بالن�سيحة و�ساركتم 
جولة  و�لنا�ش  قلوبكم  به  ويهيئ  �ل�سنتكم  به  �هلل  فيثبت  و�مل��ال,  بالنف�ش 
فكونو� عند ح�سن ظني بكم, ول�ست �خاف عليكم �ن تغلبو� على بالدكم وال 

�ن ترجعو� عن دينكم, جز�كم �هلل خريً�.

و�حلقيقة �ن خطبة �بي بكر �ل�سديق يف �لوفد �لُعماين برئا�سة عبد 
بن �جللندي ويف جمع من �ملهاجرين و�الن�سار, تعد وثيقة هامة وعظيمة 
��سالمهم  ح�سن  ويف  وفادتهم  وك��رم  �لُعمانيني  �خ��الق  ح�سن  يف  �ل�ساأن 
ويف ثباتهم على �ال�سالم بعد �ن ��سلمو� . و�تبع �بو بكر موقفه من �لوفد 
�لُعماين بار�سال كتاب �لى �هل ُعمان ي�سكرهم ويثني عليهم, و�قر خليفة 
ر�سول �هلل جيفر �أخاه عبدً� على ملكهما, وجعل لهما �أخذ �ل�سدقات من 

�أهلها وحملها �ليه.

ُعمان  يف  يز�ال  مل  عبد�  و�أخ��اه  جيفر�  �ن  �لُعمانية  �لرو�يات  وتذكر 
متقدمني �لى �ن ماتا وخلفا من بعدهما عباد بن عبد بن �جللندي يف زمن 

عثمان وعلي.
وت�سري �قدم �لرو�يات �لُعمانية �لى �نه مل حتدث حركة ردة يف ُعمان 
�سنة  �ملتويف  زياد  بن  خلف  �ل�سيخ  ويقول  �ل�سالم  عليه  �لر�سول  وفاة  بعد 
134ه� 751م يف �سريته : ) بلغنا �ن �أبا بكر بعث �لى �هل ُعمان م�سدقًا 
�ل�سدقة, غري  فاعطو�  كله  باحلكم  مقرون  وهم  �مو�لهم  �سدقات  ياخذ 
�ن �مر�أة من �هل دبا ت�ساجرت مع بع�ش �مل�سدقني فقّرعهما فا�ستغاثت 
ببع�ش �هلها, فنادت عند ذلك يا �آل مالك, وكانت دعوة جاهلية يقال �ن 
من دعا بها حل دمه حني يدعو بها فاقتتلو� عند ذلك وظهر �مل�سدقون 
وقدم  دبا  �آل  من  عليه  قدر  من  ف�سبى  �لغلفاين  حذيفة  فجاءهم  عليهم 
بهم �لى �ملدينة وو�سل وفد ُعمان �لى �ملدينة, وقد تويف �بو بكر فرد عمر 
منهم  ��سيب  مبا  �مل�سلمني  و�ج��از  و�مو�لهم  �ل�سبي  عليهم  �خلطاب  بن 

بثالثمائة.
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• يف عهد االأم�يني:

حني ثارت �لفتنة بني �مل�سلمني يف زمن عثمان بن عفان, وحني قبل علي 
بن �بي طالب �لتحكيم بينه وبني معاوية بن �بي �سفيان, بد�أت ُعمان تكون 
ر�أيا �سيا�سيا خمالفا ملا قامت عليه خالفة بني �مية, ثم ��ستقلت متامًا عن 
�لدولة �الأموية وذلك منذ �سنة 37ه�/657م بعد �جتماع �حلكمني – عمرو 
بن �لعا�ش وعبد�هلل بن قي�ش �بي مو�سى �ال�سعري – وخلعهما عليا بن �بي 

طالب من خالفة �مل�سلمني.

�لعربية  �لدولة  �سلطة  يف  ط��ر�أت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتطور�ت  ورغ��م 
بقو�  �ذ  �جللندي  �آل  �سيطرة  حتت  ظلت  ُعمان  �د�رة  �ن  �ال  �ال�سالمية, 
حمافظني على ��ستقاللهم �الد�ري وخا�سة يف �سدر �لدولة �الموية, ولعل 
�نتقال مقر �حلكم �لعربي �ال�سالمي من �لكوفة �لى دم�سق قد جعل ُعمان 
�كرث ��ستقالاًل نظرً� لبعدها �جلغر�يف, ومما يدلل على ذلك �ن �ل�سلطة 

�ملركزية �الموية مل تعني �أي و�ل من جانبها على ُعمان.
وخالل حكم يزيد بن معاوية بد�أ �لو�سع �ل�سيا�سي ي�سطرب يف �القاليم 
وبد�أت �ملعار�سة تن�سط يف �حلجاز و�لعر�ق عقب تنازل معاوية بن يزيد 
�لذي  �المر  �ساغرً�,  من�سب �خلالفة  وترك  �حلكم  �سدة  64ه� عن  �سنة 
تت�سارع  �ن  �ال�سالمية  �لعربية  �لدولة  يف  �ل�سيا�سية  للقوى  �ملجال  �ف�سح 
من �أجل نيل �حلكم, ويعني هذ� فقد�ن �سيطرة �ل�سلطة �ملركزية للخالفة 
على �قاليم �الطر�ف, وتاأ�سي�سًا على ذلك, فقد ظهر على م�سرح �الحد�ث 
على  �ل�سيطرة  من  متكن  �ل��ذي  �خل��و�رج  زعيم  �حلنفي  ع��ام  بن  جن��دة 
�لبحرين وتطلع �لى مد نفوذه �لى ُعمان, وبغية حتقيق هدفه هذ�, �ر�سل 
حملة ع�سكرية �لى ُعمان بقيادة عطية بن �ال�سود �حلنفي, وكانت ُعمان 
�آنئذ حتت حكم عباد �بن عبد بن �جللندي يعاونه �بناوؤه �سليمان و�سعيد يف 
تدبري �مور ُعمان �ل�سيا�سية و�لتجارية, ومتكن عطية �حلنفي من مفاجاأة 
�آل �جللندي بقو�ته �إذ متكن من �لق�ساء على عباد �جللندي و��ستولى على 

ُعمان بالقوة وبهذ� خرجت من قب�سة �ل�سلطة �لعربية �ال�سالمية.
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تاأييد �سعبي كبري يف  �أن �بناء �جللندي كانو� يح�سلون على  و�لو�قع 
ُعمان, وكانو� يتحينون �لفر�ش للتخل�ش من ت�سلط �خلو�رج, وقد حانت 
�لفر�سة عندما قفل �لقائد �خلارجي عطية �حلنفي ر�جعًا �لى �لبحرين 

تاركًا ور�ءه كنائب عنه �با �لقا�سم يف �د�رة �سوؤون ُعمان.

يف هذه �لظروف �ملو�تية, �نق�ش �لُعمانيون بقيادة �آل �جللندي على 
�بي �لقا�سم وق�سو� عليه وعلى قو�ته وخل�سو� ُعمان من �سيطرة �خلو�رج.

وُتعزى معار�سة �هل ُعمان للحكم �الأموي ل�سيا�سة �حلجاج بن يو�سف 
ب�سكل خا�سن �ذ يحملونه �مل�سوؤولية فيما حدث من جمابهة ع�سكرية بني 
�لقو�ت �الأموية و�هل ُعمان, فقد وجد �آل �جللندي يف �سيا�سة �حلجاج بن 
يو�سف تهديدً� حقيقيًا مل�ساحلهم و��سارة و��سحة لزو�ل ��ستقالليتهم يف 
�د�رة ُعمان تلك �الد�رة �لتي ��ستمرت �كرث من ثمانني �سنة يف ظل �لدولة 

�لعربية �ال�سالمية.

ولى  ه���/714م(   95( �سنة  يف  �لثقفي  يو�سف  بن  �حلجاج  تويف  وملا 
و�ليا  يزيد  فبعث  م�سلم,  �بي  بن  يزيد  �لعر�ق  على  عبد�مللك  �بن  �لوليد 

جديدً� على ُعمان هو �سيف بن �لهاين �لهمد�ين.

ُعمان  كانو� على  �لذين  �لعمال  �سليمان بن عبد�للك, عزل  تولى  وحني 
�لليثي, ثم ر�أى �ن يكون عمال  وولى عليها �سالح بن عبد �لرحمن بن قي�ش 
ُعمان على ما كانو� عليه فردهم, وجعل �سالح بن عبد�لرحمن م�سرفًا عليهم.

ثم قام �سليمان بن عبد�مللك فولى يزيد �خاه زيادً� على ُعمان . وملا 
تولى عمر بن عبد�لعزيز �لدولة �الموية )99-101 ه / 717-720م( ولى 
عدي بن �أرطاأه �لفز�ري على �لعر�قي وولى عدي على ُعمان عمااًل ��ساءو� 
�ل�سرية فيها, فكتب �لُعمانيون �لى عمر بن عبد�لعزيز بذلك, فولى عليهم 
على  و�ليًا  يزل  ومل  فيهم,  �ل�سرية  فاح�سن  �الن�ساري,  عبد�هلل  بن  عمر 
ُعمان مكرمًا بني �هلها, ي�ستويف �ل�سدقات منهم بطيبة �أنف�سهم حتى وفاة 

عمر بن عبد�لعزيز.
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وحني تويف عمر بن عبد�لعزيز, خرج و�ليها عمر بن عبد�هلل �الن�ساري 
بها,  ف�ساأنك  قومك  بالد  �لبالد  هذه  �ملهلب:  بن  لزياد  وقال  ُعمان,  من 
�ل�سفاح  �لعبا�ش  �بو  ب�سوؤون ُعمان, حتى ظهر  �بن �ملهلب  وفعاًل قام زياد 

و�سار ملك بني �مية �ليه وقامت على يديه �خلالفة �لعبا�سية . 

ويف نف�ش �لعام �لذي قامت فيه �خلالفة �لعبا�سية قامت يف ُعمان �ول 
�مامة �با�سية على يد �جللندي �بن م�سعود بن جيفر بن �جللندي, وحتقق 

�ال�ستقالل �لكامل لُعمان عن �لدولة �لعبا�سية �لوليدة.

• يف العهد العبا�سي:

بقيام �لدولة �لعبا�سية )132ه�/749م( ولى �بو �لعبا�ش �ل�سفاح �خاه 
�بو  �قاليم ُعمان و�ليمامة و�لبحرين, وقد �ختار  �با جعفر �ملن�سور على 
جعفر جناح �بن عبادة بن قي�ش �لهنائي عاماًل على ُعمان فظل يف من�سبه 

مدة ق�سرية حتى عزله وعني بدله �بنه حممد �بن جناح.

ومل ت�سري �مل�سادر �لى �سبب عزله بل ت�سري �لى �ن حممدً� عامل �هل 
ُعمان معاملة طيبة و�ح�سن �ليهم فاحبوه.

وقد تاأثر حممد بن جناح كثريً� باالفكار �البا�سية وهو ما دعاه �لى 
�العرت�ف بنفوذهم, فبادر �هل ُعمان وعقدو� �المامة للجلندي بن م�سعود, 
�لذي يعّد �المام �الأول لالمامة �البا�سية يف ُعمان, وبذلك خرجت ُعمان 

من يد �لعبا�سيني زمن �بي �لعبا�ش �ل�سفاح.
وقد ��ستقرت �المور يف عهد �جللندي بن م�سعود ملا �ظهره من عدل 
�يامه يف  �البا�سية يف  نفوذ  وعظم  بحكمه,  �لنا�ش  ونعم  ُعمان,  �هل  بني 
�جللندي  وك��ان  ُعمان,  عن  ف�ساًل  �ال�سالمي,  �لعامل  من  �خ��رى  مناطق 
�ليمن  �لكندي يف  بيعة �المام طالب �حلق عبد�هلل بن يحي  ممن ح�سر 
�ليمن  من  �البا�سية  �تباع  من  �لعديد  تدفق  وقد  )129ه����/746م(  �سنة 
وح�سرموت و�لب�سرة �لى ُعمان بعد �عالن �المامة �البا�سية بها لتدعيمها 

وحتقيق ��ستقالل ُعمان عن �لدولة �لعبا�سية.
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�لطرفني,  بني  �ل�سد�م  فحدث  �لعبا�سي  �ل�سغط  �المامة  وقاومت 
�لى  جي�سًا  �ر�سل  قد  751-752م  134ه���  �سنة  �ل�سفاح  �لعبا�ش  �بو  وكان 
ُعمان حملته �ل�سفن بقيادة خازم بن خزمية, ملقاتلة �سيبان �لي�سكري ومن 
ون�سبت معركة  �لى جزر �خلليج,  كانو�  هربو�  �لذين  �ل�سفرية  معه من 
ومقتل  �البا�سية  بانت�سار  �نتهت  و�سيبان  �جللندي  �الم��ام  بني  حا�سمة 

�سيبان �لي�سكري و�لعديد من �تباعه, من �ل�سفرية.

�لي�سكري  �سيبان  على  بق�سائه  م�سعود  بن  �جللندي  مهد  وبذلك 
�لطريق �مام �جلي�ش �لعبا�سي �لز�حف الخ�ساع ُعمان لل�سلطة �لعبا�سية, 
وكانت  �خليمة(  ر�أ���ش   ( جلفار  له  يقال  مو�سع  عند  �لقتال  بينهما  فوقع 
قوة �لفريقني متكافئة, لكن �لعبا�سيني الذو� باحليلة فا�ستعملو� �لنا�ش يف 
حربهم, فان�سغل �هل ُعمان باطفاء �لنري�ن �نقاذً� الطفالهم من �حلرب, 
مقتلة  منهم  قتلو�  �ل�سيوف حتى  فيهم  و�ذرع��و�  �تباع خازم  عليهم  فمال 
يف  �جللندي  �مامهم  وقتل  باكمله,  �لُعماين  �جلي�ش  على  و�ت��و�  عظيمة, 
هذه �ملعركة بعد �ن د�مت �مامته �سنتني و�سهرً�. كما قتل هالل بن عطية 
�البا�سية  �المامة  على  ق�سي  وبهذ�  �البا�سية,  من  و�لعديد  �خلر��ساين 

�الولى يف ُعمان.

�تباعه  بني  و�سدمة  كبريً�  �سيا�سيًا  فر�غًا  �جللندي  وفاة  تركت  لقد 
ولن ت�ستطع �ل�سلطة �لعبا�سية �خ�ساع ُعمان, فابا�سية ُعمان مل ي�ستكينو� 
لبالدهم,  حكمهم  ويعار�سون  �لعبا�سيني  يناوئون  وظلو�  �لعبا�سي  للو�يل 

و�ن دبت �خلالفات بني �بناء �جللندي وما ر�فقها من خالفات قبلية.

و�الربعني  �الربعة  خالل  ُعمان  على  �لعبا�سية  �ل�سلطة  تاأكدت  وقد 
�سهرً� �لتي تلت قتل �جللندي, وُتعزى هذه �ل�سيطرة �لى �ن �حلكام �لذين 
��سم �جلبابرة,  �لُعمانيون  و�طلق عليهم  �لفرتة  ُعمان خالل هذه  حكمو� 

�ت�سم عهدهم ب�سيوع �لف�ساد وتف�سي �لظلم.
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ومن هوؤالء �جلبابرة, حممد بن ز�ئدة, ور��سد بن �لنظر �جللنديان, 
غري �نه يف �لعام 177ه�/793 حل �لوئام و�الن�سجام بني �هل ُعمان فاتفق 
فاز�لو�  �الزك��وي  جابر  �بي  بن  مو�سى  برئا�سة  �البا�سية  وفقهاء  علماء 
ملك �جلبابرة من �آل �جللندي, و��ستقر ر�أيهم على �عالن �المامة ثانية 
وعقدوها ملحمد بن �بي عفان, غري �نه كان �سديدً� تنق�سه �ملرونة, فعزل 
و�نتخب بداًل منه �المام �لو�رث بن كعب �الزدي �لذي حكم بعدل ونز�هة.

�ليحمدي  ُعمان على مبايعة غ�سان بن عبد�هلل  و�جتمعت كلمة �هل 
باالمامة بعد وفاة �لو�رث بن كعب �سنة 192ه�807م .

و�م�سى يف �حلكم خم�ش ع�سرة �سنة مرتعة باخلري و�لرخاء ناعمة 
يف �المن و�ال�ستقر�ر متمتعة باحلفاظ على كر�مة �الن�سان, ومت�سي فرتة 
حميد  بن  عبد�مللك  �لى  �المامة  تنتقل  حيث  �الم��ام  �لى  ُعمان  ��ستقر�ر 
.ومن ثم �لى �المام �ملهنا بن جيفر �ليحمدي �الزدي وتاله �المام �ل�سلت 

بن مالك.

فرتة �لقلق و�ال�سطر�ب يف عهد �ئمة بني خرو�ش: فلما �عتزل �المام 
�ل�سلت من�سبه, عم �ال�سطر�ب, وتعددت �ل�سلطات و�ختلف �لعلماء من 

�هل �حلل و�لعقد .

على  قب�سته  ت�سديد  من  �لعبا�سي  �لو�يل  �لظروف متكن  ويف ظل هذه 
ُعمان و�ل�سيطرة على �ملوقف متامًا, ويعّد �حد موؤرخي ُعمان على ذلك بقوله: 
فا�ستولى �ل�سلطان �جلائر �أي �لو�يل �لعبا�سي على جميع �لنو�حي و�لبلد�ن.

�لُعمانيون  ��ستطاع  فقد  طوياًل  تدم  مل  ُعمان  على  �لعبا�سية  �ل�سيطرة 
طرد �لو�يل �لعبا�سي على نزوى و�نتخبو� �مامًا جديدً� �عقبه �أئمة �آخرون مل 
ي�ستطيعو� �أن يوحدو� ُعمان وال �ن ي�سمنو� والء قبائلها ؛ ما عر�سها لهجمات 
�لقر�مطة, ويبدو �ن �ول هجوم قرمطي تعر�ست له ُعمان كان يف �سنة 294ه� 
905-906م حتت قيادة �بي �سعيد �جلنابي �لقائد �لقرمطي يف �لبحرين, �إاّل 

�أن �لو�يل �لعبا�سي مب�ساعدة �لقبائل �لنز�رية كان قادرً� على  �سدهم.
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وقام �لقر�مطة مبحاولة ثانية �سنة 305ه�/917م وثالثة �سنة 318ه� 
)930-931م منتهزين �سحب �ملقتدر باهلل �لقو�ت �لعبا�سية من ُعمان بعد 
�ن تو�سل �لى �تفاق مع �هل ُعمان على تقدمي �لوالء للخالفة مع �سريبة 
دون  ُعمان  على  �ل�سيطرة  �لقر�مطة يف  �ملركزية, وجنح  للخزينة  �سنوية 
�ية مقاومة تذكر, و�تفق على دفع �ل�سريبة للقر�مطة بداًل من �لعبا�سيني 
ومع ذلك مل تكن قب�سة �لقر�مطة على ُعمان حمكمة, فقد ظل �هل ُعمان 
يحتفظون بدرجة من �حلرية و�ال�ستقالل �لذ�تي حتى �نهم �نتخبو� �مامًا 

جديدً� لالبا�سية هو حممد بن يزيد �لكندي.

�لقر�مطة  حكم  �سبقت  �لتي  �لفرتة  يف  ُعمان  حكم  على  تو�لى  وقد 
930م   / 318ه���  �لعام  يحل  ومل  عامًا.  ثالثني  خالل  بالتتابع  �ئمة  �سبعة 
�ال وقد ب�سط �لقر�مطة نفوذهم على كثري من مناطق ُعمان يف عهد �بي 
طاهر �لقرمطي, و��ستمرت �سيطرة �لقر�مطة على ُعمان ب�سورة متقطعة 
يتاأثر  �لفرتة  هذه  خالل  �لقر�مطة  نفوذ  وكان  375ه���/985م  �سنة  حتى 
باالأو�ساع �لقائمة يف ُعمان ويف �لدولة �لعبا�سية فمرة يقوى وتارة ي�سعف.

�مري  نافع  ��ستنجد  �إذ  طوياًل  ُعمان  على  �لقر�مطة  �سيطرة  تدم  مل 
ُعمان �ل�سابق مبعز �لدولة يف �لعر�ق �لذي �خذ ي�ستعد ملقاتلة �لقر�مطة يف 
ُعمان, فاأعّد ��سطواًل بلغ عدد قطعه مائة مركب �سحنها بالرجال, وعني على 
قيادتها �با �لفرج حممد �بن عبا�ش ف�ساجن�ش, وعند و�سول هذه �لقو�ت 
�لبويهي  �لدولة  ع�سد  بها  بعث  جديدة  قو�ت  �ليها  �ن�سمت  �سري�ف  �لى 
 �لى عمه معز �لدولة, و��ستطاعت �لقو�ت جمتمعة �ن تلحق هزمية كبرية
 باهل ُعمان و�ال�ستيالء على بالدهم بعد �ن تكبدو� خ�سائر فادحة, وكان 

ذلك يف �سنة)355-356ه�/965-966م( .

�لفنت  ��ستمرت  فقد  ط��وي��اًل  �ل�سيا�سي  �لو�سع  ��ستقر�ر  ي��دم  مل 
ُعمان  �هل  بني  �خلالفات  ب�سبب  ُعمان  جتتاح  �لد�خلية  و�ال�سطر�بات 
�نف�سهم حول �ل�سلطة ؛ ما �ساعد �لعبا�سيني على ��ستعادة نفوذهم, فقد 
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بغد�د  حكام  بالبويهيني  ُعمان  �هل  وجوه  من  وكانو�  مكرم  بنو  ��ستنجد 
وكانت  �لفعلية,  �ل�سلطة  ��سحاب  ُعمان  �ئمة  ملحاربة  م�ساعدتهم  وطلبو� 
مكرم  بنو  و��ستطاع  لُعمان,  �خرى  مرة  للنفاذ  للبويهيني  �سانحة  فر�سة 

�ل�سيطرة على �غلب �ملدن �لُعمانية �لهامة با�سم �لبويهيني.

وظل بنو مكرم يحكمون ُعمان نو�بًا عن �لبويهيني حتى �أنهم �قامو� 
�خلطبة لبني �لعبا�ش, وظلت �لعالقة بني بني مكرم و�لبويهيني جيدة رغم 
ما عكر �سفو هذه �لعالقة عندما عزلو� �با حممد بن مكرم وعينو� بداًل 
بني مكرم, ومت ذلك  ��سرة  �لى  ينتمي  ال  �لذي  �سري�ن  بن  �لفرخان  عنه 
يف �سنة 392ه�/1001م ولكن �با حممد �عيد �لى من�سبه بعد �سنتني من 
بويه  بني  ونال ر�سا  ُعمان,  �سوؤون  �د�رة  ن�ساطًا ملحوظًا يف  عزله و�ظهر 

وجعل �لق�ساء يف ُعمان بني يدي �لقا�سي �بي بكر. 

و�سرعان ما بدت �ال�سطر�بات و�لقالقل تعزو ُعمان وثار �هلها على 
حكم بني مكرم وقاد كالبحار �سنة 433ه�/1041مبتجريد حملة �لى ُعمان 
متكنت من �عادة �لهدوء و�لنظام �ليها . ومل يلبث �ن دب �ل�سعف يف دولة 
�لو�سع  فكان  �مرهم,  و�سعف  و�لعبيد,  �لن�ساء  عليها  فت�سلط  مكرم  بني 
مغريا البا�سية ُعمان للقيام مبحاولة ��سرتجاع نفوذهم, و�خذو� ينظمون 
�لبويهيني, ومت  �لتغلب على  بوية, وجنحو� يف  �نف�سهم بق�سد �جالء بني 
�عتقال �بي �ملظفر بني كاليجار �لذي ن�سب نف�سه �مريً� على ُعمان, ومت 

ا�شقاط ال�شلطة البويهية يف �شنة 442ه�/1050م.

يف  البويهيني  حكم  �شقوط  قبيل  االبا�شيني  لالئمة  ال�شلطة  ع��ادت 
�إذ �نتخب �هل ُعمان �المام �خلليل بن �ساذ�ن يف �لعقد �الأول من  ُعمان 
�الول  �لن�سف  من  كبرية  مدة  حكمه  و��ستمر  �لهجري  �خلام�ش  �لقرن 
ُعمان,  وبذلك  و��سعة و��سلح �مر �هل  �لقرن وقام با�سالحات  من هذ� 
خرجت ُعمان متامًا من طاعة �لدولة �لعبا�سية و��ستعادت ��ستقاللها رغم 

�ملحاوالت �لعبا�سية �مل�ستمرة يف �دخالها �سمن د�ئرة �لنفوذ �لعبا�سي.
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ولكن �لدولة �لعبا�سية نف�سها �نتابها �ل�سعف و�خذت ت�سري يف طريق 
بينما  �لعام 656ه���/1258م  �خريً� يف  �ملغول  عليها  �النحد�ر حتى ق�سى 
�سارت ُعمان يف طريقها بعيدً� عن نفوذ هذه �خلالفة �لو�هية, ومل تلبث 
�ن دخلت حو�ل منت�سف �لقرن �ل�ساد�ش للهجرة يف ع�سر جديد هو ع�سر 

بني نبهان �لذين حكمو� ُعمان حو�يل خم�سة قرون من �لزمان.

��ستمر  ُعمان  نبهان يف  بني  �ن حكم  �لُعمانيون على  �ملوؤرخون  �جمع 
خم�سة قرون, وكان على فرتتني.

• يف عهد النبهانيني:

�لُعماين  �لتاريخ   �كرث فرت�ت  من  نبهان  بن  ملوك  كانت فرتة حكم 
قائم  �مام  من  �المامة  من�سب  خلو  فعند  �ل�سلطة  على  و�سر�عًا  تناف�سًا 
حالة  �لى  �لبالد  �الو�ساع يف  تعود  �الأ�سباب,  من  �سبب  الأي  �لدولة  بامور 
هذ�  و��ستمر  �لقبائل  بني  و�لتطاحن  �ل�سر�ع  ليعود  و�لت�سيب  �لفو�سى 

�لو�سع �مل�سطرب يف ُعمان �كرث من مائتني وخم�سني عامًا.

ويبدو �ن هذه �لفرتة خلت فيها �لبالد -متامًا- من من�سب �المامة لذ� 
كان �ل�سر�ع على ��سده بني قبيلة �لنباهنة و�لقابئل �لُعمانية �الأخرى, بل بني 
�فر�د ��سرة بني نبهان �نف�سهم, ومل ينح�سر �لتناف�ش و�ل�سر�ع فيما بني �بناء 

�لعم فقط, بل تعد�ه �لى �لتناحر و�لقتال على �ل�سلطة بني �الخوة �نف�سهم .

فقد �سمم ح�سان بن �سليمان على �نتز�ع �ل�سلطة من يد �أخيه �سليمان 
بن �سليمان �لى �ن لقي حتفه يف ذلك �ل�سر�ع �لد�ئر بينهما.

ي�ساف �لى ذلك �ن �مللك �لنبهاين دخل يف �سر�ع رهيب مع زعماء 
و�لعو�مر, وبني عمري,  �الأخرى, مثل: قبائل بني عمرو,  �لُعمانية  �لقبائل 
�لقبائل يف  �أدى �لى تكتل هذه  وبني ربيعة, وبني كعب و�آل طيء, وهو ما 
ع�سبة و�حدة �سده ويقال �نه يف �حدى �لوقائع بلغ عدد �ملقاتلني فيها �كرث 

من �سبعة �آالف مقاتل.
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• الغزو الربتغايل:
�لقرن  �و�ئ��ل  �لهند  �سو�حل  على  �قد�مهم  �لربتغاليون  ثبت  �ن  بعد 
�ل�ساد�ش ع�سر بد�أو� ينفذون خطتهم يف تطويق �سبه �جلزيرة �لعربية من 
ناحية �ل�سرق, �أي من �خلليج �لعربي, �إذ ��ستولو� على بع�ش �جلزر وبد�أو� 

يف مهاجمة ُعمان.

عدم  من  مبرحلة  ع�سر  �خلام�ش  �لقرن  خالل  مرت  ُعمان   وكانت 
�ال�ستقر�ر, وعمت �رجاءها �ملنازعات بني �الأمر�ء �ملحليني؛ ما مهد �لطريق 
ل�شقوط �شواحلها يف ايدي الغزاة الربتغاليني الذين ات�شحت لهم اهمية 
ُعمان, مثلما �ت�سحت لهم من قبل �أهمية �ل�سو�حل �لعربية �الأخرى و�سرق 
�فريقيا يف طريقهم �لى �لهند, وذلك بعد �لرحلة �لتي قام بها �ملكت�سف 
�لربتغايل فا�سكودي جاما �لعام 904ه�/1498م فبعد ع�سر �سنو�ت توطد 
�لنفوذ �لربتغايل يف وجنبار و�جلزر �ملحيطة بها مثل مافيا وبيمبا وو�سلت 
�إذ  �لعام 913ه���/1507م  �لبوكريك  �لفون�سو  �لى ُعمان �ول حملة بقيادة 
و�حتلت م�سقط و�سحار  �ال�سماك  �لُعمانية ومركب �سيد  �ل�سفن  �حرقت 
و�سور وقريات و�قام �لربتغاليون عددً� من �حل�سون لتوطيد نفوذهم يف 
�الآذ�ن  وقطعو�  �الن��وف  وجدعو�  فقتلو�  �لُعمانيني  بارهاب  وقامو�  ُعمان 
لعدد كبري من وجهاء م�سقط ثم �حرقوها بالنا, كما �حرقو� قلهات وطيوي 

ود�ر�سيت وجلفار.

�لتغلغل  ب���د�أ  1507م  �ل��ع��ام  يف  �لنحو  ه��ذ�  على  ُع��م��ان  غ��زو  وب��ع��د 
�لربتغايل  �لقائد  غز�  حيث  914ه���/1508م  �لعام  �خلليج  يف  �لربتغايل 
حربية,  غر�مة  دفع  على  �مريها  و�رغم  هرموز,  جزيرة  �لبوكريك  بدرو 

باال�سافة �لى �سريبة �سنوية تقدم لل�سلطات �لربتغالية.

�ل�ساد�ش  �ل�سيطرة �لربتغالية على ُعمان منذ بد�ية �لقرن  ��ستمرت 
ع�سر وحتى �لعام 1060ه�/1650م حني ��ستطاعت ��سرة �ليعاربة حترير 
وكان  ومطرح  م�سقط  يف  معاقلهم  من  �لربتغاليني  بطردها  ُعمان  �ر�ش 
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ذلك �لتحرير ثمرة �لكفاح و�الر�دة �لُعمانية �لتي ��ستثمرت تناف�ش و�سر�ع 
من  �الأول  �لن�سف  يف  منه  لتخرج  �لربتغاليني  مع  و�لهولنديني  �الجنليز 
�لهندي,  �ملحيط  غرب  يف  حملية  بحرية  قوة  �ق��وى  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن 

قادرة على �نهاء �ل�سيطرة �لربتغالية .

وكانت �جنلرت�  برزت منذ �و�خر �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر كقوة بحرية 
�ساربة بني �لقوى �الوروبية, ور�حت تفت�ش عن �سبيل �لو�سول �لى مناهل 
�أول  بانوتي(  )�دو�رد  فكانت  �لربتغايل  �الحتكار  وك�سر  �ل�سرقية  �لرث�ء 
�لعام 1000ه���/1591م, وظهرت  �سفينة �جنليزية قامت بزيارة زجنبار 
�ل�سرقية  �لهند  �سركة  ت�سكلت  ح��ني  �سنو�ت  ت�سع  بعد  زي��ارت��ه��ا  نتائج 

�الجنليزية.

ن�ساطها بدخول منطقة �خلليج  �ل�سرقية متار�ش  �لهند  بد�أت �سركة 
�لعدو  ملهاجمة  و�لفر�ش  �الجنليز  من  كل  م�سالح  �لتقت  وبذلك  �لعربي 
مركز  على  �لفار�سي  �الجنليزي  �خلطر  بلغ  وق��د  �مل�سرتك,  �لربتغايل 
�ثر  على  وذلك  �سنة 1622م  يناير  �سفر 1032ه���/  �وجه يف  �لربتغاليني 
تعاون  كذلك  هرمز  على  و�لفر�ش  �الجنليز  �سنه  �لذي  �مل�سرتك  �لهجوم 
��سطول  فنجح  �لربتغالية,  �ملناف�سة  الز�ح��ة  �لهولنديني  مع  �الجنليز 
�لربتغايل  �ال�سطول  دحر  يف  �سفن  ثماين  من  موؤلف  هولندي  �جنليزي- 

بالقرب من هرمز يف �لعام 1035ه�/1652م.

ونتيجة لذلك كله بد�أ �لنفوذ �لربتغايل يتقل�ش, وخرجت بلد�ن كثرية 
من د�ئرة نفوذهم, و�ساعت هرمز من �يديهم يف �لعام 1032ه�/1622 م 
وبذلك فقد �لربتغاليون �ل�سيطرة على مياه �خلليج �لعرب, و��ستغل عرب 
ُعمان هذه �لفر�سة وو��سلو� �العد�د �جليد لطرد �لربتغاليني �ملحتلني من 

�لبالد..

�لعام 1034-1157ه����/1624  ُعمان يف  �ليعاربه يف  دولة  قيام  وكان 
-1744م �يذ�نا باأفول جنم �لربتغاليني.
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• يف عهد اليعاربة:

قامت دولة �ليعاربه يف ُعمان يف �لعام 1034ه�/1624م نتيجة لظروف 
�ل�سيا�سية قرب  �لفو�سى  �لكثري من  تعاين  �لبالد كانت  �أن  عديدة, منها 

نهاية عهد �لنباهنة .

�ملقاطعات  من  جمموعة  �ل��ى  ُعمان  حتولت  لال�سطر�بات  ونتيجة 
�ل�سغرية يحكمها �مر�ء و�سيوخ و�ت�سمت �لعالقة بينهم جميعًا بقدر كبري 
ع�سكرية  قاعدة  »هرمز«  �لربتغاليون  �تخذ  �الثناء  هذه  ويف  �لتوتر,  من 
�لوقت  ويف   .. �الهلية  �حلروب  ب�سبب  �لُعمانية  �لقوة  تبددت  بينما  لهم, 
على  �لربتغاليون  عمل  خالفاتهم  ب�سبب  �لُعمانيون  فيه  �ن�سغل  �ل��ذي 
�خلليج  يف  �ال�سرت�تيجية  �ملو�قع  من  �لعديد  على  �سيطرتهم  م�ساعفة 
�لُعمانية كما  �ملو�نئ  �لعربي فا�ستولو� على �سحار وم�سقط وغريهما من 
�سبق �لقول و��سبحو� يتحكمون يف �خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي باكمله.

وهكذ� كان و�سول �لربتغاليني �لى مياه �خلليج وتدعيم نفوذهم يف 
ُعمان بد�ية حلقبة تاريخية و�كبتها حالة من �لت�سدع على كل �مل�ستويات 
�لُعمانية, �إذ �نق�سمت �لبالد �لى كيانات �سعيفة و��سبح �ل�ساحل �لُعماين 

من �سور �لى م�سقط ثم �سحار وجلفار حتت �ل�سيطرة �لربتغالية.

وبينما كان �لربتغاليون يجهزون على كل �لقوى �خلليجية كانت ُعمان 
نا�سر بن مر�سد  �أر�سى دعائمها  ت�سهد مولد عهد جديد وزعامة جديدة 

بطريقة ��ستوعبت كل �لقوى �لُعمانية.

مهمة  نقطة حتول �ساعفت من  »هرمز«  �لربتغاليني من  وكان طرد 
�لُعمانية و�ساعفو� من  �ل�سو�حل  ��ستقر �لربتغاليون على  �لُعمانيني, فقد 
حت�سيناتها وخ�سو�سًا م�سقط �لتي كانت تعد من �قوى معاقلهم �لقوية . 

من  �لع�سرينيات  منت�سف  يف  حدثت  �لتي  �ملتغري�ت  �هم  من  ولعل 
�لقرن �ل�سابع ع�سر ظهور نا�سر بن مر�سد كاول �مام لدولة �ليعاربة, وقد 
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�لق�سية, و�ن يدرك �ملتغري�ت  �بعاد  ��ستطاع هذ� �المام �ن ي�ستوعب كل 
�جلارية من حوله �سو�ء على �مل�ستوى �لُعماين �و على م�ستوى �ملنطقة ب�سكل 
عام, �إذ �عتقد �ن مو�جهة �لربتغال ال ميكن �ن تكون حا�سمة �ال �ذ� ��ستند 
�ذ�  �ال  حتقيقه  ميكن  ال  �مر  وهو  ومتما�سكة,  مرت��سة  وطنية  جبهة  �لى 

خا�ش حروبًا �سارية يف �سبيل توحيد كل �لقبائل �لُعمانية. 

وقد متيزت هذه �حلروب �لتي قامت بني �المام وبني بع�ش �لزعامات 
�ملحلية بقدر من �حل�سم و�القد�م �ل�سديدين منذ بد�يتها, �المر �لذي �ساعف 

من �ميان �لنا�ش بق�سية �لوحدة, حتى �لتفو� حول �المام موؤمنني بدعوته.

و��ستطاع �المام نا�سر بن مر�سد خالل �سنو�ت حكمه و�لتي �متدت 
حتى 1059ه� / 1649م �ن يحقق لُعمان متا�سكها ويوؤمنها �لى حد كبري من 
�الخطار �خلارجية �لتي كانت تتعر�ش لها, وينفرد �المام نا�سر بن مر�سد 
�ل�ساحل   ( جبهتني  يف  حارب  �إذ  للم�سكالت  بت�سديه  �ليعاربة  �ئمة  بني 
و�لد�خل(, وعند وفاته يف ربيع �لثاين 1059ه� / 23 �بريل 1649م كانت 
كل �لقبائل �لُعمانية حتت لو�ء و�حد, وتعّد فرتة �المام نا�سر بن مر�سد 
من �أغنى و�خ�سب �لفرت�ت يف تاريخ �ليعاربه, ويعد دوره يف �سبيل �لوحدة 

�لوطنية ��سا�سًا لكل �النت�سار�ت �لالحقة �سد �لربتغاليني.

ومنذ �لعام 1050ه�/1640م بد�أ �المام نا�سر بن مر�سد يجني ثمار 
�لوحدة �لوطنية وبد�أ معركته �سد �لربتغاليني �إلى �ن تويف .

و��ستطاع �سلطان بن �سيف �لذي بويع باالمامة ) ربيع �لثاين 1059ه�/ 
�بريل 1649م بعد وفاة �المام نا�سر بن مر�سد �ن يو��سل �جلهاد. �إذ �سبق 
�لعديد من  بنف�سه  يقود  كان  �العمال �حلربية, حينما  �ن متر�ش على  له 
�لعمليات �حلربية بتوجيه من �الإمام �لر�حل وحينما �ر�سل ب�سع مر�ت �لى 
لت�سليم �جلزية �مل�ستحقة على �لربتغاليني, ولذ� فقد كان �المام  م�سقط 
�لى  �حلاجة  ��سد  يف  �لبالد  كانت  وقت  يف  �لقيادة  لتويل  �أه��اًل  �جلديد 

مو��سلة �مل�سية �لتي بد�أها �المام نا�سر بن مر�سد.
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ومل يتوقف �لُعمانيون عن مطاردة �لربتغاليني �لذين �ن�سحبو�, وهكذ� 
طرد �لربتغاليون من ُعمان و�خلليج وال �سك �ن طردهم نهائيًا من �خلليج 

يعد عماًل بطوليًا و�سفحة م�سرقة يف �لتاريخ �لُعماين.

وهكذ� ظهرت قوة ُعمان بعد �لق�ساء على �لهيمنة �لربتغالية ب�سكل 
عن  تبحث  �لتي  هي  �لُعمانية  �ل�سفن  ��سبحت  فقد  �جلميع,  يخ�ساه  بات 
�سفن �العد�ء يف مياه �خلليج �لعربي و�ملحيط �لهندي, و��سطرت �ل�سفن 
وقد  ُعمان,  تخوفًا من عرب  دفاعاتها  تعزيز  �لى  و�الجنليزية  �لهولندية 
ُعمان  تنامي قوة  بندر عبا�ش عن خماوفه من  �ملقيم �لربيطاين يف  عرب 
على  كربى  كارثة  �أنهم  �سيثبتون  �نهم   «  : 1106ه����/1694م  �سنة  بقوله, 

�لهند كجز�ئريني يف �وروبا«. 

وقد ��سارت �ل�سلطات �ل�سفوية -�ي�سًا- �لى تفوق �لُعمانيني يف هذه 
�ن   « فيها:  �لفرن�سية جاء  �لى �حلكومة  رفعتها  �لفرتة من خالل مذكرة 
متتعهم مبوقع جغر�يف هام يتيح لهم �لفر�سة لل�سيطرة على �خلليج, وهذ� 
يف�سر قوة �لُعمانيني �لذين يتمكنون مبا يناهز �لثالثني قاربًا من �ال�ستيالء 

على �لغنائم«.

�سيادتهم  و�نهاء  �لربتغاليني,  �سوكة  ك�سر  �ليعاربه  ��ستطاع  وهكذ� 
�ل�ساطئ  على  �سو�ء  �ال�سرت�تيجية  مر�كزهم  على  و�لق�ساء  �الحتكارية 

�الفريقي �و على �سو�حل �لهند.

وبعد وفاة �المام �سلطان بن �سيف بويع بلعرب بن �سلطان باالمامة 
دي�سمرب  منت�سف   / 1091ه���  �لقعدة  ذي  من   16 �جلمعة  يوم  باالجماع 
�بنه  تولى  و�ثر وفاته  تولى �خيه �المام �سيف بن �سلطان  1680م. وبعده 

�سلطان �المامة �لذي قام بتحرير �لبحرين من �لفر�ش.

�إمامته بوفاته يف ح�سن �حلزم يوم �الربعاء �خلام�ش من  �نتهت  وقد 
جمادي �الآخرة �سنة 1131ه� / مايو 1718م وبذلك د�مت �مامته �سبع �سنو�ت 

وب�سعة �سهور, وبوفاته بد�أ ت�سدع �لوحدة �لوطنية ونهاية دولة �ليعاربة.
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ودخلت �لبالد عقب وفاة �سلطان بن �سيف �لثاين يف 1131ه�/1718م 
مرحلة �ت�سمت بتباين �الآر�ء و�نق�سم �لنا�ش �لى فرقتني, �إحد�هما تطالب 
باأحقية �سيف بن �سلطان بن �المام �سلطان بن �سيف وكان �سبيًا مل يبلغ 
�حللم, ونادى بذلك �ليعاربه وعامة �لنا�ش, �أما �هل �لعلم و�خلربة فطالبو� 
بامامة مهنا بن �سلطان بن ماجد �ليعربي, و�لذي كان مو�سع ثقة �المام 

�ملتوفى وزوجًا البنته.

�لنا�ش  �نق�سم  فقد  �لتاريخ  ذلك  منذ  ُعمان  يف  �الو�ساع  ت�ستقر  ومل 
�لقبائل  �لى فرقتني هناوية وغافرية و�ن�سم �لى كل منهما جمموعة من 
�لُعمانية, وبويع زعيم �لغافرية حممد بن نا�سر �لغافري �مامًا لُعمان بعد 
�ن قاتل يعرب بن نا�سر با�سم �سيف بن �سلطان, وبعد مقتل حممد بن نا�سر 
�لغافري بلغ �سيف بن �سلطان �حللم وبويع باالمامة �سنة 1140ه�/1727م 
وتطلع �لنا�ش وكلهم �مل يف �سيف بن �سلطان �لذي �سار �سابًا قويًا خ�سو�سًا 
و�نه قد عا�سر �لكثري من �الحد�ث �لتي �دت �لى �نق�سام �لبالد وت�ستت 
�هو�ء �لنا�ش, �ما وقد بلغ �ل�سن �لتي توؤهله لتويل مهام �المامة فقد تعلق 
�لنا�ش به و�نتظرو� منه خريً�, �ال �ن �سيف كان �سعيفًا ب�سكل �فقده �لقدرة 
على �لقيام مببادرة جادة بهدف �عادة �ال�ستقر�ر, وجمع �ل�سمل وهو �مل 
�نف�سهم  �ليعاربة  بني  �ل�سر�ع يف عهده  وتفاقم  بل  ينتظره �جلميع,  كان 

ب�سكل مل ي�سبق له مثيل.

على  و�ق��دم  �جل��ادة  مبهامه  �لقيام  عن  �جلديد  �الم��ام  و�ن�سرف 
ممار�سة �لكثري من �ل�سلوكيات �لتي ال تتنا�سب وطبيعة من�سبه, ولذ� عر�ش 
نف�سه لعد�ء كثري من �لُعمانيني ويف مقدمتهم �لعلماء �لذين �نف�سو� من 
حوله وعزلوه وقدمو� بلعرب بن حمري �مامًا وذلك �سنة 1145ه�/1732م.
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• الغزو الفار�سي:
عندما ُعزل �سيف بن �سلطان عن �المامة وبويع مكانه بلعرب بن حمري 
��ستنجد �سيف �لبلو�ش من مكر�ن وحارب بهم بلعرب بن حمري �ال �نهم 
�ر�سال  �ساه  نادر  �لفار�سية يف عهد  �سيف من �حلكومة  ثم طلب  هزمو�, 

قو�ت مل�ساعدته يف �خ�ساع خ�سومه.

وكان هذ� �لقائد يتطلع يف تو�سعاته �لى �ل�ساحل �لعربي من �خلليج, 
ُعمان  �ح��ت��الل  �ل��ى  منه  ينفذ  بابا  �سلطان  ب��ن  �سيف  طلب  م��ن  و�ت��خ��ذ 
و�خ�ساعها �لى �حلكومة �لفار�سية, وقد رحب نادر �ساه بهذه �لفكرة و�مر 
بت�سكيل قوة بحرية وبرية للتوجه �لى ُعمان وبذل ما يف و�سعه الجناح هذه 
�إذ ��سرف بنف�سه على �عد�دها وجتهيزها, كما �مر بت�سكيل هيئة  �ملهمة 
لدر��سة �ملنطقة تكون عونًا للقو�ت �لفار�سية ولتمدها باملعلومات �لالزمة, 
وكان نادر �ساه يهدف من ذلك �لى �سم ُعمان و�لبحرين �لى فار�ش ��سافة 

�لى طموحاته يف �ل�سيطرة �لتامة على مياه �خلليج.

ويف منت�سف ربيع �الأول 1150ه�/14 مار�ش 1737م �بحرت �لقو�ت 
كبري  وعدد  متو�سطتني  و�سفينتني  كبرية  �سفن  �ربع  من  �ملوؤلفة  �لفار�سية 
فيما  �سيف  و�كت�سف  بقيادة لطيف خان,  �ل�سغرية  و�ل��زو�رق  �ل�سفن  من 
بعد �ن هذه �لقو�ت مل تات مل�ساعدته و�منا جاءت الخ�ساع ُعمان لل�سيطرة 
وبني  بينه  بال�سلح  �لقبائل  روؤ�ساء  بع�ش  قام  �الثناء  هذه  ويف  �لفار�سية, 
بلعرب بن حمري على �ن يتنازل بلعرب عن �المامة ل�سيف؛ حقنا للدماء 

و�نقاذ� لُعمان من �لغزو �لفار�سي.

�حمد  �ل�سيخ  و�ختار  �لثانية,  للمرة  �مامًا  �سلطان  بن  �سيف  و�سار 
�سحار,  على  له  و�ليًا  �لبو�سعيدية  �لدولة  موؤ�س�ش  �لبو�سعيدي  �سعيد  بن 
لل�سريعة  �أن ��ساء �ل�سرية و�حدث �حد�ثًا خمالفة  غري �ن �سيف مل يلبث 
�ال�سالمية فعزله �مل�سلمون ون�سبو� �سلطان بن مر�سد �ليعربي �ماما �سنة 
1154ه���/1741م �المر �لذي �غاظ �سيفا فجعله ي�ستنجد بالفر�ش للمرة 
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�لثانية, وقد بعث نادر �ساه �مد�د�ت �خرى لقو�ته بقيادة حممد تقي خان, 
وقد وعد �سيف بن �سلطان �حلكومة �لفار�سية باأنه �سوف يقدم والء �لطاعة 
ويعرتف بال�سيادة �لفار�سية على ُعمان ويدفع �ل�سر�ئب و�التاو�ت لها �ذ� 

متكنت من �عادة حقوقه.

مر�سد  بن  �سلطان  �المام  وكذلك  �سلطان  بن  �سيف  �المام  تويف  قد 
وكان على �حمد بن �سعيد �ن يظل يف �ل�ساحة يف مو�جهة �لفر�ش �لذين 

كانو� حما�سرين �سحار وم�سقط.

��سهر  ت�سعة  �سحار  ملدينة  �لفار�سية  �ل��ق��و�ت  ح�سار  ��ستمر  وق��د 
�ن  من  �لرغم  على  �ل��غ��ز�ة  يقاوم  �ن  �سعيد  بن  �حمد  و�ليها  و��ستطاع 
�مد�د�ته قد جوبهت ليل نهار باملد�فع �لثقيلة. فا�سطر �ل�سيد �حمد �لى 
طلب �لهدنة وعقدت �تفاقية بني �جلانبني �لفار�سي و�لُعماين يف جمادي 
�الأول 1155ه�/يوليو 1742م بعد �ن فقد �الأمل يف و�سول �مد�د�ت من قبل 

�لقبائل �لُعمانية.

وهكذ� تزّعم �ل�سيد �حمد بن �سعيد حركة �لتحرير �سد �لفر�ش, كما 
�ح�ّش �سيوخ ُعمان �ن �الو�ساع قد �ساءت, و�ن ُعمان بحاجة �لى �مام قوي 
ي�ستطيع �ن يوحد �لبالد, وال �سيما �ن �ملذهب �البا�سي ال يجيز وجود �كرث 

من �مام للدولة.

وبذلك بد�أ جنم �حمد بن �سعيد يعلو يف ُعمان وكان حمل تقدير جميع 
من  بالدهم  حترير  �لى  يتطلعون  كانو�  �لذين  و�العيان  �لُعمانية  �لقبائل 

�لغز�ة �لفر�ش و�عادة �المن و�ال�ستقر�ر �لى ربوع ُعمان.

ويف ذلك يقول �بن رزيق, �ن �حمد بن �سعيد ملا �آل �ليه �مر ُعمان كله, 
وعول �هلها عليه, �جتمع �كابر �لر�ستاق و�سائر �كابر ُعمان, فاتفقو� على 
عقد �المامة البي هالل �المام �ملعظم, �لفا�سل �ملمجد, �حمد بن �سعيد 
بن حممد �لبو�سعيدي �الزدي �لُعماين �ال�ستقامي �البا�سي �ملذهب, وكان 

ذلك يف �لعام 1157ه�/1744م.
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�سعيد  �ب��ن  حممد  ب��ن  �سعيد  ب��ن  �حمد  ل��الم��ام  �لبيعة  مت��ت  وب��ه��ذ� 
�لتي  �ليعربية  �لدولة  �نقا�ش  �لبو�سعيدية على  �لدولة  �لبو�سعيدي وقامت 
��س�سها نا�سر بن مر�سد �ليعربي يف �لعام 19-034ه�/1624م يف ظروف 

م�سابهة لقيام �لدولة �لبو�سعيدية.

• يف عهد الب��سعيديني:

اأُعد امل�شرح يف ُعمان لظهور رجل قوي �شديد االن�شباط ا�شتطاع ان 
يلعب دورً� فاعاًل يف حترير وطنه من �الحتالل �لفار�سي وهو �المام �حمد 
�لبو�سعيد,  لدولة  �الأول  �ملوؤ�س�ش  يعد  �لذي  �الزدي,  �لبو�سعيدي  �سعيد  بن 
وقد كان ي�سغل من�سب و�يل �سحار؛ تلك �ملدينة �لتي �ساء �لقدر لها �ن 
�سبيل  و��ستب�سال حامياتها يف  �لوطنية  �ملقاومة  بعث  هامًا يف  دورً�  تلعب 

�ملقاومة �لتي نالت من قوة �لفر�ش وعجلت بنهايتهم.

�ن  لدرجة  �لُعمانية  �لقبائل  من  كبريً�  تاأييدً�  �سعيد  بن  �حمد  ولقي 
يف  �لظنون  �ساورته  �لذي  �سيف  �الم��ام  ل�سكوك  مدعاة  كان  �لتاييد  هذ� 
يز�ل  ال  -وكان  �و�م��ره  ��سدر  لذلك  �المامة  تدبر خللعه عن  موؤ�مرة  �ن 
م�سيطر� على م�سقط- بالقب�ش على �حمد بن �سعيد �لذي �درك ما يدبره 

له �سيف فاآثر �لرت�جع وهو يف طريقه �لى م�سقط.

مل يلبث �سيف �ن �ف�سح عن عد�ئه الحمد بن �سعيد ومن �جل ذلك 
فقد بعث با�سطول �لى �سحار �لتي ��ستع�ست على �ملهاجمني لكن �حمد بن 
�سعيد �آثر �ل�سالمة و�علن والءه لالمام �سيف, وقبل �ن يبعث باحد �بنائه 
�لى م�سقط ليكون رهينة لدى �المام, لكن �الحد�ث ما لبثت �ن تطورت 
�ن�سحابه من م�سرح �الحد�ث بعد �ن  �إذ �علن �المام �سيف  ب�سكل �سريع 
�درك ما جره على بالده من ويالت وظل يف �لر�ستاق �لى �ن و�فاه �الجل يف 
�لوقت �لذي ��ستمر فيه ح�سار �لفر�ش ل�سحار و��سيب �سلطان بن مر�سد 

بجروح كثرية عجلت بوفاته هو �الآخر.
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وهكذ� هّياأت �لظروف بوفاة �المامني �ملتناف�سني لو�يل �سحار �حمد 
للظروف  تقديرً�  �لثاقبة,  �لنظرة  وتبّدت  �المامة  �لى  �لو�سول  �سعيد  بن 
بن  �حمد  �درك  حيث  ُعمان,  بها  متر  كانت  �لتي  و�خلارجية  �لد�خلية 
�سعيد �ن �ختيار �ملهادنة هو �ف�سل �ل�سبل العادة ترتيب �لبيت �لُعماين من 

�لد�خل بعد �أن دفعت �لبالد ثمنًا باهظًا لالنق�سامات.

وبويع �حمد بن �سعيد �ماما عقب وفاة �المامني و�نفرد بحكم ُعمان 
منذ �لعام 1744م وهو ما يعّد بد�ية المامته.

وميكن �لقول, �ن �لبالد �سهدت والأول مرة بعد �كرث من ع�سرين عامًا 
من �ل�سلطة �ملركزية توحيد �لقبائل �ملتناحرة �إذ بادر باتخاذ �الجر�ء�ت 
م�سلحة  ق��و�ت  ب��اإع��د�د  وق��ام  �حلديتة,  �ل��دول��ة  قو�عد  برت�سيخ  �لكفيلة 
تتنا�سب و�لتحديات �لتي تفر�سها مكانة ُعمان  وقيامه بتحديث �الن�سطة 
م�سقط  ��سبحت  ويف عهده  ��سطواًل حربيًا وجتاريًا.  و�متلك  �القت�سادية 
من �هم �ملدن �لتجارية يف �خلليج �لعربي وغد� ميناوؤها من �هم �ملو�نئ 

�لتجارية �لذي ترتاده �ل�سفن �الوروبية.

�لرقي  من  درجة  �سعيد  بن  �حمد  �الم��ام  ُعمان يف عهد  و�سلت  لقد 
و�لتقدم جعلت �لتقارير �لهولندية و�الجنليزية تعرتف بال�سيادة �لُعمانية 
بفطنة  و�عرتفت  �لهندي  و�ملحيط  �لعربي  �سو�طئ �خلليج  على كثري من 
وذكاء �حمد بن �سعيد �لذي ��ستمال �ليه �بناء وطنه و�ت�سم بالت�سامح يف 

تعامله مع �الجانب و�متد نفوذه �لى �سرق �فريقيا.

 ويعّد »ري�سو »�ن ُعمان هي �لدولة �لوحيدة �لتي ��ستفادت من �نحد�ر 
�لن�سف  خالل  �خلليج  يف  �الوروبيني  �و�ساع  وتدهور  عبا�ش  بندر  جتارة 

�لثاين من �لقرن �لثامن ع�سر.

وي�سري تقرير هولندي �سدر �لعام 1749م �لى �ن �حمد �بن �سعيد قد توطدت 
عالقاته بكل �ل�سيوخ �لعرب �لقاطنني على �ل�سو�حل �لفار�سية, وقد حتالف هوؤالء 

�ل�سيوخ -�لذين كانت لديهم �مكانات ع�سكرية هائلة- مع �حمد بن �سعيد. 
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و�ذ� كان �حمد بن �سعيد  جنح يف طرد �لفر�ش من ُعمان فانه جنح 
�ي�سًا يف �لتغلب على �مل�ساكل �لناجمة عن �حلرب �الهلية �لُعمانية وحتقق 
له �لوالء من جانب �لُعمانيني �لذي �جمعو� على مبايعته �مامًا تقديرً� للدور 

�لذي لعبه يف حترير ُعمان.

�لفور  على  ب��ادر  ب��الده  �سعيد من حترير  بن  �حمد  فرغ  �ن  ومبجرد 
باتخاذ �لعديد من �الإجر�ء�ت �لتي من �ساأنها �ن تكفل تر�سيخ قو�عد �لدولة 
يف ُعمان, من ذلك قيامه باعد�د قو�ت م�سلحة و�جتاهه نحو تعيني بع�ش 

�ملوظفني �ملدنيني للعمل على حتديث �الن�سطة �القت�سادية يف �لدولة.

�الولى  عامًا  �لثمانني  �ن  على  و�الوروب��ي��ة  �لعربية  �مل�سادر  وجتمع 
عديدة  عو�مل  وهناك  �ل�سديد,  باالزدهار  تتميز  �لبو�سعيديني  حكم  من 
�ملهارة  مقدمتها  يف  تاأتي  ر�ئ��د,  ب��دور  �النفر�د  على  �لُعمانيني  �ساعدت 
من  �سخمًا  ر�سيدً�  �لُعمانيون  �كت�سب  �إذ  و�لتجارية,  �ملالحية  و�خل��ربة 
و�ل��رت�ث  �جلغر�يف  و�ملوقع  �لتاريخية  لالحد�ث  حم�سلة  تعد  �لتجربة 
�لُعماين, ثم �ال�ستقر�ر �لذي �سهدته ُعمان ومتتعت به �ملو�نئ �لُعمانية يف 
�خلليج,  مو�نئ  �غلب  �ال�سطر�ب  وعم  �لفو�سى  فيه  �سادت  �لذي  �لوقت 
ثم تاأتي �شخ�شية احمد بن �شعيد الذي متيز بدرجة كبرية من االن�شباط 
و�حل�سم و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة, ��سافة �لى �حرت�م �لقوى 
�الوروبية له وثقتها يف �سيا�سته �لتي جذبت �الجانب وحفزتهم على �ن�ساء 
وكاالت جتارية لهم يف �ملدن �لُعمانية وخ�سو�سًا م�سقط �لتي �أ�سبحت �سنة 
1790م من �هم �ملدن �الآ�سيوية وفقًا لتقرير �عدته �سركة �لهند �ل�سرقية 
ن�ساطًا  متار�ش  م�سقط  �ن  على  موثقًا  دلياًل  �لتقرير  ويقدم  �الجنليزية 

جتاريًا يفوق حجم �لتجارة يف كل �ملدن �خلليجية �الأخرى.

كان موت �المام �حمد بن �سعيد خ�سارة كربى بالن�سبة لُعمان و�هلها, 
كان  �سعيد  �المام  الأن  ونظرً�   �حمد.  بن  �سعيد  �بنه  بعده  �المامة  وتولى 
من  و�تخذ  �الأم��ور  زم��ام  �بنه حمد  تولى  فقد  و�الد�رة  �حلكم  ز�ه��دً� يف 
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م�سقط مقرً� للحكم, بينما بقي و�لده �سعيد يف �لر�ستاق, ومع م�سي �اليام 
تز�يدت قوة ونفوذ حمد حتى ��سبحت �ل�سلطة �لفعلية يف يده.

ومن �عماله �لتي ذكرتها كتب �لتاريخ �نه بنى برجًا على �لبحر عند 
�ملدخل �لى ميناء م�سقط وزوده مبد�فع كبرية رغبة منه يف حت�سني هذه 
�ملدنية كما بنى قلعة بيت �لفلج يف روي وقلعة بح�سن بركاء زودهما مبد�فع 
�سخمة للدفاع عن �ملدينة �سد �أي هجوم خارجي, كما �مر ب�سنع باخرة 
�لدولة  عهد  يف  �مرها  ��ستهر  �لتي  �لرحماين  با�سم  �سميت  زجنبار  يف 

�لبو�سعيدية نظرً� ل�سخامتها وبديع �سنعها.

وبعد موت حمد بن �سعيد �آلت �لى �ل�سيد �سلطان بن �حمد بن �سعيد 
�مور �حلكم �لتي كان يتوالها حمد يف نف�ش �لوقت �لذي كان ال يز�ل فيه 
�سعيد قائمًا يف �لر�ستاق, ومل تلبث �مور �لبالد �ن خل�ست لل�سيد �سلطان 
بعد موت �خيه �سعيد بن �حمد, و�سا�ش �لنا�ش �سيا�سة حممودة و�سار على 
وترية �بيه �المام �حمد �بن �سعيد, وز�د يف بذل �ملال فكان ال يرد �سائاًل وال 

يدخر عن قومه �سيئًا ي�ستطيع بذله لهم, فاأحبه �لنا�ش ووقروه و�حرتموه.

و�جه �ل�سيد �سلطان بن �المام �حمد بن �سعيد – وهو �ول من تلقب 
بهذ� �للقب من �والد �المام – بع�ش �مل�ساكل �لد�خلية و�حلروب �لقبلية 
�لبناء  �لى  توجه  �ن  لبث  وما  جي�سه,  وق��وة  ب�سيا�سته  عليها  تغلب  ولكنه 
على  �سخمة  قلعة  ببناء  وذل��ك  م�سقط  مدينة  بتح�سني  فقام  �لد�خلي, 
�ر�ش �لر�وية لتكون ح�سنًا لهذه �ملدينة, كما بنى �لربج �ملقابل لها, و�لربج 
�ل�سرقي �جلنوبي, وذلك يف ثالثة ��سهر؛ وبذلك مت حت�سني مدينة م�سقط 

حت�سينًا كاماًل.

�لى د�خل هذه �ملدينة فبنى فيها ق�سرً� �سخمًا وهو بيت  �لتفت  ثم 
�لعلم �لذي بني على �ر�سه ق�سر �لعلم �حلايل, وجعله مقره �خلا�ش, وبنى 
�لتي تقع  �لفليج  �لو�حة �ملعروفة بهذ� �ال�سم وهو و�حة  �لفليج يف  ح�سن 
على �لطريق بني بركاء وم�سقط, وجعل هذ� �حل�سن مقرً� للعائلة بعيدً� 
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�هله  بع�ش  ��سكنه  ولذلك  �ل�سيا�سية,  و�لتقلبات  و�حلروب  �لعو��سف  عن 
وكان كثريً� ما يرتدد عليه ويقيم فيه بعيدً� عن �ل�سيا�سة وم�ساكل �حلكم.

�جتهت �نظار �ل�سيد �سلطان بن �حمد بعد ذلك �لى خارج ُعمان باأن 
ي�سن  نر�ه  ولذلك  �لزمن,  �لتي �ساعت يف غفلة من  �مالكها  ي�سرتد  ر�ح 
حمالت ي�ستعيد بها جز�ئر ق�سم  ) �لق�سم( وهرمز و�لبحرين ويبدو �ن 
�ل�سيد �سلطان فعل ذلك �تقاء الأخطار عدة منها �خلطر �لفار�سي و�خلطر 

�الوروبي وكذلك �خلطر �لوهابي �لذي �أطّل على ُعمان يف تلك �لفرتة.

وذكرت �ملر�جع �ن ��سطول ُعمان يف عهده ز�د عدد �سفنه عن 500 
�سفينة كانت حمولتها ترت�وح بني 250 و 1000 طن عد� 100 �سفينة �خرى 
ميتلكها �هل �سور, ويبدو �ن هذه �ل�سفن كانت �سفنًا تعمل يف �لتجارة ويف 
�لقتال �ي�سًا �ذ� لزم �المر, ذلك �أن �ملر�جع ��سارت �لى �ن �ل�سفن �لكبرية 

�ملخ�س�سة للقتال وحده مل تزد عن ثالث .

عدد  يقل  ال  كان  �لذي  �جلي�ش  وقوة  �لُعماين  �ال�سطول  لقوة  ونظرً� 
جنده عن 12 �لف مقاتل متكن �ل�سيد �سلطان بن �حمد من ردع �لوهابيني, 
و��سرتد نفوذه يف �لبحرين بعد �ن كان ��سياخها  دبرو� حيلة �خرجو� منها 

و�ليه عليها و��ستعانو� بالوهابيني وحالفوهم ودخلو� حتت طاعتهم.

ويعّد ع�سر �ل�سيد �سعيد بن �سلطان من �أزهى �لع�سور �لتي مرت بُعمان 
�ل�سعوبات  رغم  �زده��ارً�,  �كرثها  يكن  �إن مل  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  خالل 
�برز  �سلطان  �سعيد بن  �ل�سيد  ويعد  �لدولة,  بناء  �لتي و�جهته يف  �لكثرية 
�ل�سخ�سيات يف ��سرة �لبو�سعيدي �لتي لعبت دورً� يف تاريخ ُعمان و�خلليج 

و�سرق �فريقيا.

ومنذ توليه �حلكم يف ُعمان �لعام 1222ه�/1807م و�جهته �سعوبات 
�ستى يف �لد�خل كاخلالفات مع بع�ش �لقبائل �لتي ت�سعى �لى نبذ �ل�سلطة 
�لعربي,  �لوطن  �متد�د  على  �لقبائل  حال  هي  كما  باال�ستقالل  و�لتمتع 
وكذلك مناف�سة �لقو��سم من ر�أ�ش �خليمة على �ملالحة يف �خلليج �لعرب, 
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�لى جانب �ل�سعوبات �خلارجية �لتي و�جهته و�لتي متثلت يف غزو �لوهابيني 
جانب  �لى  �لربميي,  و�حة  على  و��ستيالوؤهم  ُعمان  يف  �لظاهرة  ملنطقة 
حماولة �لفر�ش منذ �الربعينيات من �لقرن �لتا�سع ع�سر �نتز�ع ميناء بندر 

عبا�ش �لو�قع على �ل�ساحل �ل�سرقي للخليج من �حلكم �لُعماين.

وكانت وفاة �ل�سيد �سعيد يف �لع�سرين من �سفر 1273ه, �لتا�سع ع�سر 
يكن  ومهما  بارز,  عربي  حاكم  لعهد  نهاية  1856م  �لعام  من  �كتوبر  من 
من �أمر, فال يز�ل عهده يعد مرحلة ماجدة يف �إطار �حل�سارة �لتقليدية 

للمنطقة ونظامها �لديناميكي �لقدمي.

�لبناء  �ّثر� على  للمنطقة  �لتحديث  �لنفوذ �لربيطاين وعملية  �إال �ن 
�أبناء �ل�سيد  �ل�سيا�سي �لعام �لذي �أقامه, ومبعنى �آخر مل يكن هناك بني 
حلكم  يوؤهله  �لذي  �لكايف  �ل�سيا�سي  و�لتاأييد  بالكفاءة  يتمتع  من  �سعيد 
�الإمرب�طورية �لُعمانية و�حلفاظ على وحدتها مثلما كانت �حلال يف عهد 
و�لدهم. رغم �ن �ل�سيد �سعيد كان عني �ثنني من �أجناله نائبني عنه يف كل 
من �جلزء �الفريقي – زجنبار – و�جلزء �الآ�سيوي – ُعمان �ثناء �لفرت�ت 
�لعام 1249ه� / 1832م كان  يتغيب فيها عن �حلكم ومنذ  �لتي  �لطويلة 
�ل�سيد ثويني ينوب عن و�لده يف �لعا�سمة م�سقط بينما �البن �لثاين �ل�سيد 

ماجد ينوب منذ �لعام 1271 ه�/1854م عن و�لده يف زجنبار.

وقد �أ�سبح لكل منهما نفوذ و��سع يف �ملنطقة �لتي كان يحكمها ولكن 
نفوذه, كما ال  �إلى حيز  �الآخر  �لتي متكنه من �سم �جلزء  بالدرجة  لي�ش 

يبدو �ن �ل�سيد �سعيد قد ر�سح �أحد �أبنائه ليخلفه يف �حلكم بعد وفاته.

ولذلك ظل �ل�سر�ع بني �بناء �ل�سيد �سعيد من �ل�سمات �ملميزة للتاريخ 
باأنهم كانو� قادرين  �لتا�سع ع�سر, علمًا  �لقرن  �متد�د بقية  �لُعماين على 
باال�ستخد�م �لذكي لالمكانيات �القت�سادية و�ل�سيا�سية �لتي كانت لديهم 

على �ن يحافظو� على دولتهم ب�سطريها �لعربي و�الفريقي.

ونتيجة لال�سطر�بات �ل�سيا�سية �لتي �جتاحت ُعمان بعد وفاة �ل�سيد 
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�ل�سيد  ورث��ة  بني  �ل�سلطة  على  لال�ستيالء  �الأهلية  �حل��رب  ن�سبت  �سعيد, 
�لُعمانية ب�سطريها �الآ�سيوي  �أخذت تهدد �لدولة  �لتي  �ملتويف تلك �حلرب 
�الأجنبية  �ل��دول  ��ستغلت  �ن  بعد  وخا�سة  و�النهيار,  بالتمزق  و�الفريقي 
�لطامعة ذلك �خلالف و�ل�سر�ع �لذي ن�سب بني �الأخوين ثويني وماجد. 
وقد لعبت كل من بريطانيا وفرن�سا دورً� متفاوتًا يف ��ستغالل هذ� �خلالف 

بني هذين �الأخوين .

�الإم��رب�ط��وري��ة  تق�سيم  توؤيد  �جنلرت�  كانت  فقد  �الأم��ر  ك��ان  ومهما 
�لُعمانية وتعار�ش فكرة �سم ممتلكات ثويني �لى ممتلكات ماجد, ولذلك 
ت�سكل  �سوف  �الأخوين  بني  حرب  �أية  بان  متذرعة  �الأخ��ري   بجانب  وقفت 

خطرً� على م�ساحلها يف �لطريق �لبحري �لى �لهند.

�إعد�د  وبد�أ يف  �الإمرب�طورية  توحيد  �إعادة  بالفعل  ثويني  حاول  وقد 
�ل�سلطات  �أن  �إال  زجن��ب��ار,  �إل��ى  الإر�سالها  1276ه�����/1859م  �سنة  حملة 
�شباط  احد  وهو  ر�شل  الكولونيل  باإر�شال  اأ�شرعت  الهند  يف  الربيطانية 
يف  ي�سل  �ن  ر�سل  و��ستطاع  �حلملة,  تقدم  يوقف  لكي  �لهندية  �لبحرية 
�أغلق  �أن  بعد  م�سقط  �لى  �لرت�جع  �لى  ثويني  ��سطر  ما  �ملنا�سب  �لوقت 

�الأ�سطول �لربيطاين �لطريق يف وجهه.

و�جلدير بالذكر �ن �ل�سيد تركي و�ل�سيد برغ�ش �أ�سبحا على عالقة 
ودية طيبة منذ �لوقت �لذي تعهدت �حلكومة �لربيطانية ب�سمان دفع معونة 
زجنبار, وقد �دت تلك �لعالقة �لودية �لى �أن �قرتح �ل�سيد تركي فعاًل يف 

�سنة 1297ه�/1889م �ن يتنازل عن حكم ُعمان لل�سيد برغ�ش.
�لى  و�أر�سلت  �نزعاج  �أميا  �الأنباء  لهذه  �لهند  حكومة  �نزعجت  وقد 
قد  �نه  ورد عليها  �الأم��ر,  لتحري هذ�  �لربيطاين يف �خلليج  �ملقيم  رو�ش 
و�أن  برغ�ش,  و�ل�سيد  تركي  �ل�سيد  بني  ومفاو�سات  �ت�ساالت  فعاًل  مّتت 
هذ� �ملو�سوع �أ�سبح �سائدً� بني �لنا�ش, فاأ�سدرت حكومة �لهند تعليماتها 
لوكيلها �ل�سيا�سي باأنها �ستتدخل يف حالة وقوع حماولة الإعادة �لوحدة بني 

ُعمان وزجنبار.

�ل�سيد ماجد بن �سعيد �سلطان زجنبار 

�ل�سيد في�سل بن تركي يحمل حفيد 
�ل�سلطان �سعيد بن تيمور

�ل�سيد تيمور بن في�سل 

�ل�سلطان �سعيد علي بن حمود ) زجنبار(
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وقد �سهدت �لفرتة �الأخرية من حكم �ل�سيد تركي هدوءً� حتى وفاته 
�لعام 1306ه�/1888م بعد �ن ترك ور�ءه مملكة تتميز بقدر من �لتنظيم 
و�ال�ستقر�ر؛ ما هياأ البنه وويل عهده �ل�سيد في�سل �أن يتولى مقاليد �حلكم 

يف جو �سلمي.

وقد تولى �ل�سيد في�سل بن تركي حكم ُعمان يف فرتة �سهد فيها �لعامل 
�لربيطاين  وبخا�سة  �الأوروب��ي  �ال�ستعماري  �لنفوذ  �زدي��اد  موجة  �لعربي 
 و�لفرن�سي, �إذ �حتلت بريطانيا وفرن�سا �لعديد من �أجز�ء �لوطن �لعربي

 �أو �أ�سبحت حتت نفوذهما.

و�لقليل من �لدول �فلت من هذ� �لغزو �ال�ستعماري ومن بينها ُعمان 
�إذ متكن �ل�سيد في�سل بن تركي من �أن يقود دفة �حلكم و�سط هذه �الأنو�ء, 
كما �أولى �هتمامه للو�سع �لد�خلي بهدف تقوية �جلبهة �لد�خلية, ومن �جل 
 ذلك كّون جي�سًا قويًا جعل قيادته الأخيه فهد �لذي قام باأكرث من حملة لتوطيد

 �الأمن يف ربوع ُعمان.

عالقة  يف  بالتو�زن  تركي  بن  في�سل  �ل�سيد  �سيا�سة  �ت�سمت  وق��د 
على  و�ف��ق  1312ه����/1894م  �لعام  يف  وفرن�سا  بريطانيا  من  بكل  ُعمان 
�ن�ساء قن�سلية فرن�سية يف م�سقط, كما �أعطى للفرن�سيني �متيازً� باإن�ساء 
. وعندما  �لعام 1316ه���/1898م  للفحم يف منطقة �جل�سة يف  م�ستودع 
علمت بريطانيا بذلك �أر�سلت �لقيم �ل�سيا�سي يف �خلليج �لكولونيل ميد �لى 
م�سقط مبعوثًا من نائب �مللك يف �لهند ثم تبعه �الأدمري�ل دوغال�ش وبعد 
االرتباط  لُعمان احلق يف  اأن  الى  النقا�ص  انتهى  في�شل  لل�شيد  مقابلتهما 

بعالقات خارجية مع �أية دولة من �لدول.

مع  و�سد�قة  وود  جتارية  معاهد�ت  لعقد  ��ستعد�د  على  ُعمان  و�ن 
بريطانيا, و��ستمر حكم �ل�سيد في�سل حتى و�فته �ملنية يف �سهر ذي �لقعدة 

1332ه�/ �أكتوبر �لعام 1913م  ليخلفه �بنه �الأكرب تيمور.

�ل�سيد تيمور بن في�سل بن تركي 
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تولى �ل�سيد تيمور دفة �حلكم يف ظروف �سعبة على �مل�ستويني �لد�خلي 
و�خلارجي �إذ �سهدت ُعمان �سر�عات د�خلية, كما �أن �سبح �حلرب �لعاملية 
�الأول��ى 1332 -1337 ه�����/1914-1918م �خ��ذ يلوح يف �الف��ق, و�الأزم��ة 

�القت�سادية �لعاملية تكاد تخنق معظم �لدول.

هذه  من  جتنبه  ميكنه  ما  كل  يتجنب  �ن  تيمور  �ل�سيد  ح��اول  وق��د 
�مل�ساعب و�الأزمات, فحاول �ن يخلق نوعًا من �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي �لذي 
يرتتب عليه حت�سني �لو�سع �القت�سادي ولذ� بادر �لى عقد �تفاقية �ل�سيب 

يف �لعام 1339ه�/1920م.

ويف �عقاب �حلرب �لعاملية �الولى �خذت �لتجارة �لُعمانية تنتع�ش من 
جديد, �ال �نها تعر�ست الزمة ب�سبب �لك�ساد �القت�سادي �لذي �ساد �لعامل 
يف مطلع �لثالثينيات, كما قام �ل�سيد تيمور با�سالح �لو�سع �القت�سادي باأن 
��ستقدم ثالثة من �خلرب�ء �مل�سريني لتطوير نظام �جلمارك يف م�سقط, 
كما �سكل �أول جمل�ش للوزر�ء يف تاريخ ُعمان برئا�سة نادر بن في�سل, ومل 
�لعام  منذ  وذلك  �ل��وزر�ء  ملجل�ش  رئي�سًا  �سعيد  �ل�سيد  ولده  عني  �ن  يلبث 

1348ه�/1929م ,

ُعمان  بني  �تفاق  �ول  توقيع  تيمور,  �ل�سيد  عهد  يف  �الح���د�ث  وم��ن 
و�سركة د�ركي للتنقيب عن �لنفط يف �ل�سلطنة يف �لعام 1344ه�/1925م, 
�إال �أنه مل يتم �كت�ساف �أي من �آبار �لنفط يف عهده �لذي �متد حتى �لعام 
1351ه�/1932م �إذ تنازل يف ذلك �لعام عن �حلكم لولده �ل�سيد �سعيد, 

وذلك الأ�سباب �سحية �أملت به.
وبعد تويل �ل�سيد �سعيد بن تيمور �حلكم وجد �ن �لعامل يعاين معاناة 
لنف�سه  �ختط  لذلك  جتتاحه,  �لتي  �القت�سادية  �الأزمة  وطاأة  من  �سديدة 
الن  �لديون,  من  تطيق  ال  ما  �لبالد  حتميل  بعدم  �ت�سمت  مالية  �سيا�سة 
�لديون هي مكمن �لد�ء؛ �إذ تخلق و�سعًا ي�سمح بالتدخل يف �سوؤون �لبالد 
من قبل �لدول �لد�ئنة, لذلك قرر باأن ينفق يف حدود �مكانات دولته و�لتزم 

بت�سديد ما على �لدولة من ديون .

�ل�سيد �سعيد بن تيمور بن في�سل 
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كما �تخذ خطو�ت لتدعيم عالقاته �خلارجية, فقام بجولة يف �لعام 
1356ه�/1937م, ز�ر فيها �ليابان و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية, و�جتمع 
مع رئي�سها روزفلت 1352-1365ه�/1933-1945م �لذي ��ستقبله وتبادل 
�الأمريكية,  �ملتحدة  �لواليات  يزور  عربي  حاكم  �أول  فكان  �لهد�يا,  معه 
�نتقل  ثم  �خلام�ش,  جورج  ملكها  ��ستقبله  �إذ  بريطانيا  �لى  �سافر  ومنها 
�لى فرن�سا فاإيطاليا و�أخريً� �لهند �لتي عاد منها �لى م�سقط. ويف �لعام 
1363ه� /1944 م قام برحلة �لى م�سر و��ستقبله ملكها فاروق, ثم ز�ر 

�لقد�ش يف فل�سطني.

حل  �أولهما  كبري�ن,  حدثان  ح�سل  تيمور  بن  �سعيد  �ل�سيد  عهد  ويف 
و�حة  ح��ول  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مع  قائمة  كانت  �لتي  �خل��الف��ات 
�لثاين فهو منح  �أما �حلدث  �لُعماين,  �إميانًا منه بوحدة �لرت�ب  �لربميي 
�سركة تنمية نفط ُعمان �متياز�ت للتنقيب عن �لنفط يف �ل�سلطنة, وفعاًل 
 / �لعام 1388ه���  �الأول��ى  منذ جمادي  ت�سديره  وب��د�أ  �لنفط  �كت�ساف  مت 

�أغ�سط�ش عام 1968م. 

وفر  كما  �لد�خلية,  للجبهة  بالن�سبة  �لهدوء  �الأول  �حلدث  وفر  وقد 
�حلدث �لثاين �لدعم �ملايل لبدء نه�سة �قت�سادية �ساملة مل تلبث �أن بد�أت 
يف عهد ولده جاللة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �ملعظم – فيما يعرف بع�سر 

�لنه�سة �لُعمانية �حلديثة.



أمة وقائد

379

• م�سادر املبحث:ُعمان يف التاريخ
�أحمد حمود �ملعمري, عمان و�سرقي �أفريقيا, ترجمة: حممد �أمني   .1

عبد�هلل, وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة, �سلطنة عمان, 2000.
�بر�هيم حممد �بر�هيم �سهد�د, �ل�سر�ع �لد�خلي يف عمان خالل   .2

�لقرن �لع�سرين, 1913-1975، دار االأوزاعي، ط1, 1989.
�بن حوقل, �سورة �الأر�ش, بريوت, )د.ن(, )د.ت(.  .3

�بن �سعد, �لطبقات �لكربى, �لقاهرة, )د.ن(, 1968.  .4
�لبالذري, فتوح �لبلد�ن, �لقاهرة, )د.ن(, 1956.  .5

حميد ب��ن حم��م��د ب��ن زري����ق, �ل��ف��ت��ح �مل��ب��ني يف ���س��رية �ل�����س��ادة   .6
�لرت�ث  وز�رة  مر�سي,  عامر  عبد�ملنعم  حتقيق:  �لبو�سعيديني, 

�لقومي و�لثقافة,�سلطنة عمان, )د.ت(.
�لقاهرة,  و�الأع��الم,  �مل�ساهري  وطبقات  �الإ�سالم  تاريخ  �لذهبي,   .7

.1367
�لعربية,  و�جلزيرة  �لعربي  �خلليج  �آث��ار  �لها�سمي,  ج��و�د  ر�سا    .8

بغد�د, 1984.
�لقدمي,  �لعربي  �لتاريخ  �لقو�فل يف  �لها�سمي, جتارة  ر�سا جو�د   .9

معهد �لبحوث و�لدر��سات �لعربية, بغد�د, 1984.
روبرت جري�ن الندن, عمان منذ 1856 م�سري� وم�سري, ترجمة:   .10
�سلطنة  و�لثقافة,  �لقومي  �ل��رت�ث  وز�رة  عبد�هلل,  �أم��ني  حممد 
�لقومي  �ل���رت�ث  وز�رة  ع��ب��د�هلل,  �أم���ني  حممد   .1994 ع��م��ان, 

والثقافة، �شلطنة عمان، ط1.
�سامل بن حمود �ل�سيابي, عمان عرب �لتاريخ, وز�رة �لرت�ث �لقومي   .11

والثقافة، �شلطنة ُعمان، ط5, 2001.
�سرحان بن �سعيد �الأزكوي �لعماين, تاريخ ُعمان �ملقتب�ش من كتاب   .12
�لقبي�سي,  �الأمة, حتقيق: عبد�ملجيد  �لغمة �جلامع الأخبار  ك�سف 

طبوعات وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة, ُعمان, 1980.
وجنوب  �لعربي  �خلليج  الإم��ار�ت  �ل�سيا�سية  �الأو�ساع  نوفل,  �سيد   .13
اجلزيرة، معهد الدرا�شات العربية العايل، القاهرة، ط2, 1961.
عامر علي عمري �ملهريي, ُعمان قبل وبعد �الإ�سالم, عمان, )د.ن(   .14

.1980



سلطنة وسلطان

380

عبد�لرحمن �لعاين, ُعمان يف �لع�سور �الإ�سالمية �الأولى, بغد�د,   .15
.1977

عبد�هلل بن �بر�هيم �لرتكي, قيام نظام �الإمامة يف عمان )1913-  .16
1920(, )د.ن(,)د.ت(.

عبد�هلل بن �سالح �لفار�سي, �لبو�سعيديون حكام زجنبار, ترجمة:   .17
�سلطنة  و�لثقافة,  �لقومي  �ل��رت�ث  وز�رة  عبد�هلل,  �أم��ني  حممد 

عمان، ط2, )د.ت(.
�لقاهرة,  �حلديثة,  �ل��دول��ة  تاريخ  ُع��م��ان..  �مل���و�يف,  عبد�ملجيد   .18

)د.ن(, 2003.
يف  عمان  تاريخ  من  �سفحات  �سلطان,  عبد�حلميد  عبد�ملنعم   .19

الع�شر االإ�شالمي، دار ن�شر الثقافة، اال�شكندرية، ط1, 1991.
ُعمان يف �لتاريخ, وز�رة �الإعالم, عمان, 2005.  .20

عمان 2012-2013, وز�رة �الإعالم, �سلطنة عمان.  .21
 .22

فاطمة �لطر�ونة, دور �لقبيلة يف �ل�سلطة: �سلطنة عمان �أمنوذجا,   .23
�الأردن,  عمان-  �لبرت�-  جامعة  من�سورة,  غري  ماج�ستري  ر�سالة 

.2009
�لقزويني, �آثار �لبالد و�خبار �لعباد, د�ر �ل�سياد, بريوت, )د.ن(,   .24

)د.ت(.
مطبعة  ُعمان,  �أهل  �سرية  يف  �الأعيان  حتفة  �ل�ساملي,  �لدين  نور   .25

�الإمام, م�سر, )د.ت(.
�لعربية  و�لعالقات  �سعيد  �ل�سلطان  �لعيدرو�ش,  ح�سن  حممد   .26
واالأفريقية، دار املتنبي، للطباعة والن�شر، اأبوظبي، ط1, )د.ت(.

حممد مر�سي عبد�هلل, �إمار�ت �ل�ساحل وعمان و�لدولة �ل�سعودية   .27
�الأولى, 1793-1818, �ملكتب �مل�سري �حلديث, �لقاهرة, 1978.

�أ�سامة للن�سر  حممود �ساكر, مو�سوعة تاريخ �خلليج �لعربي, د�ر   .28
و�لتوزيع, عمان- �الأردن, 2003.

م�سرية �خلري, وز�رة �الإعالم, �سلطنة عمان, 2010.  .29







أمة وقائد

383

خرب  فقد  ورزق,  وبطولة  ع�سق  حكاية  �لبحر  مع  �لعمانيني  حكاية 
فيه  �سفنهم  �أ�سرعت  ورّو�ده,  �أ�سياده  وكانو�  �ليد,  �لبحر ككف  �لعمانيون 
وخمرت عبابه, وتك�سرت �أمو�جه ب�سو�ريهم �لتي جالت و�سالت يف �لبحر.  

اال�شالم  ظهور  قبل  البحري  الن�شاط  من  طويل  م��وروث  وللُعمانيني 
بزمن بعيد.

فيما  �الثر  �عظم  ُعمان  ت�سغله  �لذي  �لهام  �جلغر�يف  للموقع  وكان   
�حرزه �ملالحون �لُعمانيون منذ �قدم �لع�سور �لتاريخية يف �سهرة بحرية, 
�لهند  بحر  ومدخل  �لعربي  �خلليج  خم��رج  بني  ما  �ملوقع  ه��ذ�  �ن  ذل��ك 
�العظم, على �لطريق �لتجاري �لبحري �لرئي�ش �ملوؤدي غربًا �لى �ل�سو�حل 
�ل�سرقية الفريقيا, و�سرقًا �لى �لهند وماليزيا و�ل�سني, ول�سعوبة �الت�سال 
�لربي بينها وبني �ملناطق �ملجاورة لها كالبحرين وح�سرموت, دفع �أهلها 

�لى �لتطلع نحو �لبحر.

الُعمانيون ... سادة البحار

)اإننا اإذ نحتفل الي�م هاهنا 
والع�رشين  ال�صاد�صة  بالذكرى 
ن���د-  املجيد،  ال�طني  للعيد 
تلك  م��ن  مقربة  على  ون��ح��ن 
برائحة  امل�صمخة  ال�ص�احل 
باديء  نعرب  اأن  العتيقة-  ال�صفن 
العظيم  اع��ت��زازن��ا  ع��ن  االأم���ر 
ال��ذي  البحري  عمان  بتاريخ 
ال�صاخمة  ال�ص�اري  تلك  �صطرته 
املا�صي  ذلك  يف  اندفعت،  التي 
خمتلف  م��ن  ب��امل��ج��د،  امل������ص��ى 
العباب  متخر  العمانية،  امل�انىء 
فتي، جم�صدة  املتالطم يف طم�ح 
وهيبته  وقدرته،  البلد  هذا  ق�ة 
الت�ا�صل مع  وعزته، ورغبته يف 
القريبة  كلها،  االأمم  ح�صارات 
بعد  ن���د  كما  والبعيدة.  منها 
ر االأجيال ال�صاعدة  ذلك اأن نذكاّ
الأجدادهم  العالية  الهمة  بتلك 
�صه�ات  ركب�ا  الذين  االأجم��اد 
العاتية  اأم�اجها  و�صق�ا  البحار، 
ونازل�ا ع�ا�صفها الهائجة، طلبا 
للعي�س الكرمي، ورغبة يف العمل 
تكتنفه  كانت  واإن  ال�رشيف، 
من  امل�صاق  به  وحتيط  ال�صعاب، 

كل جانب(
  من خطاب ال�شلطان قابو�س
مبنا�شبة العيد الوطني 
ال�شاد�س والع�شرين،

يف 1996/11/18
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و�سعى �لُعمانيون للح�سول على �لرزق من �ر�سهم ومن �لبحار �ملحيطة 
بهم ومن �لياب�سة �لتي تقع على �سو�طئ �ملحيط �لهندي و�لبحر �الأحمر, 
فقامو� بارتياد �لبحار �سعيًا ور�ء �لتبادل �لتجاري مع �ل�سعوب �ملجاورة, 
و�سكل �لبحارة �لُعمانيون طليعة رو�د �ملحيطات يف �لعامل على مر �لع�سور, 
ياأخذون من �ل�سعوب �لتي �ت�سلو� بها ويعطونها, وكان �لُعمانيون من �و�ئل 

�ل�سعوب �لقدمية �لتي ��ستخدمت �ل�ساري و�ل�سر�ع.

 وتعّد �ملعلومات �لو�ردة يف �للوحات �ل�سومرية و�الكادية �ملعروفة يف 
بالد ما بني �لنهرين -و�لتي تعود �لى �اللف �لثالثة قبل �مليالد- من �الأدلة 

�ملوثوقة على وجود جتارة لهم بعيدة �ملدى مع بالد ما بني �لنهرين.

وال غر�بة �ذ� ما �سمي �بناء ُعمان برو�د �ملالحة �لبحرية, وكان يطلق 
�ل�سومريون على بالد ُعمان قبل �ربعة �الف �سنة ��سم جمان كما ورد ذكر 
لبنائي �ل�سفن فهيا يف عهد �سلجي حو�يل 2050ق .م ورمبا كانت جمان 

ت�ستورد �خل�سب من �لهند  لتقوم بت�سديره من جديد.

ولعب موقع ُعمان �جلغر�يف ب�سكل عام دور� بارز� يف ن�ساطها �لبحري, 
ويف �هتمام بالد ما بني �لنهرين بها, وكانت ُعمان يف هذه �لفرتة ما بني 
2800- 1800 ق .م يف حال �زدهار ح�ساري ولقد ��سهم -�ي�سا- ن�ساطها 
�لبحري يف ذلك, ��سافة �لى عو�مل �خرى, و��ستمر �زدهارها يف ع�سر 

�ملعينيني و�ل�سبئيني يف �اللف �الولى قبل �مليالد بفعل ن�ساطها �لبحري.

وما �ن �نتهى �لقرن �لثالث قبل �مليالد حتى كانت ُعمان متلك ثاين 
�أكرب ��سطول بعد قرطبة وطريه, ورمبا كان ��سطولها �قوى ��سطول بحري 
يف �لعامل �أو �كرث عدد� وكان بال ريب �لو�سيلة �لوحيدة لنقل ح�سارة ميا 
�لفلك  علوم  �لهنود  �خذ  �حل�سار�ت  تلك  فعن  �لهند,  �لى  و�سو�سة  وبابل 
و�لفل�سفة و�لريا�سيات و�لتنجيم وكل معامل �حل�سارة  و�لتقدم �لفكري, 
وكان ذلك قبل �لع�سور �لهلن�ستية بعدة قرون, فُعمان و��سطة �لعقد بني 
ود�خل  �فريقيا  و�سرق  �الحمر  و�لبحر  �لعربي  و�خلليج  �لهندي  �ملحيط 
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بالد �لعرب, و�إذ �إّن جبال ُعمان كانت ت�سكل �سعوبة يف �الت�سال بني �أهل 
�ل�سكان  �حتياجات  ت�سد  مل  �لتي  �ل�سهول  تلك  �ل�ساحلية,  و�سهولها  ُعمان 
من �لرزق؛ ما دفع بهم نحو �لبحر بحثًا فيه, �سو�ء يف جوفه �و على متنه 
�و ما ور�ءه, كما فعل �لفينيقيون على �سو�طئ �لبحر �البي�ش �ملتو�سط, يف 

�لع�سور �لقدمية.

ولذلك فان معظم �لتجمعات �لب�سرية �لتي ن�ساأت على �سو�حل ُعمان 
كانت معتمدة يف رزقها على �لبحر بالدرجة �الولة, وكان ال بد من وجود 
�لُعمانية  �لبحرية  �سكلت  ولهذ�  باغر��سهم,  تفي  للُعمانيني  كبرية  بحرية 
�ليها  ومنذ �لبد�ية �لعمود �لفقري للحياة �القت�سادية يف ُعمان, و�وكلت 
�لوطن  وحماية  و�لتجارة  و�لنقل  و�لالآيل  �ال�سماك  ك�سيد  عديدة,  مهام 

و�بنائه ) على �لياب�سة وعلى ظهر �سفنهم(. 

�لقدمية  �لع�سور  يف  �لُعمانية  �لبحرية  عن  �ملعلومات  �أجلى  ولعل 
كانت �لفتوحات �لكربى لال�سكندر �ملقدوين 356-322 ق.م �لتي �دت �لى 
تغيري�ت عميقة يف �لطابع �ل�سيا�سي و�حل�ساري لغرب ��سيا رغم ق�سرها, 
وبالرغم من �عتماد �ال�سكندر على �لبحارة �لفينيقيني يف �لبحر �الحمر 
واخلليج العربي، اال ان الُعمانيني لعبوا دورا ا�شا�شًا وايجابيا يف الن�شاط 
يف  ورد  فقد  �لفرتة,  هذه  يف  �ل�سني  وبحر  �لهندي  �ملحيط  يف  �لبحري 

كتابات �آجارتا�سيد�ش �لذي عا�ش يف م�سر 120 ق .م :

ندرة  من  وبالرغم  �لهند,  �سو�طئ  �ل��ى  و�سلو�  قد  �لُعمانيني  �ن   «
�ملعلومات �لتي وردت يف كتاب بطليمو�ش عن ُعمان قدميا �ال �نه يذكر �ن 
طريق  عن  جاءت  �منا  فخرها,  م�سدر  كانت  �لتي  و�سهرتها  ُعمان  جمد 
الن�شاط  طريق  عن  ولي�ص  ومالحي،  بحري  ن�شاط  من  به  تقوم  كانت  ما 
الربي، واأن الكو�شيني يف ُعمان، كانوا يعتمدون الى حد كبري على الن�شاط 
فانهم  �لهندي,  �ملحيط  يف  �ملالحة  رو�د  كونهم  بحكم  و�نهم  �خلارجي, 
�لعامل  �لى  �لهامة  �ل�سرق  ومنتجات  �دو�ت  خمتلف  ينقلو�  �ن  ��ستطاعو� 
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اأّما  احل�شارة،  تطوير  يف  ا�شهموا  الن�شاط  وبذلك  املحيط  عرب  العربي 
�ال�سار�ت  بع�ش  فتوجد  قدميًا  بال�سني  �لُعمانية  �لبحرية  �ت�سال  عن 
ق.م  206 عامي  بني  ما  وذلك  الن�شاط  هذا  حول  ال�شينية  الكتابات   يف 
و 97م, �إذ و�سل �لُعمانيون �لى �سو�طئ �ل�سني �جلنوبية, كما يذكر �ملوؤلف 
بريبلو�ش �ن ثمة ميناء بعيدً� ي�سمى ُعمانه, ورمبا هو ميناء يف ُعمان مثل 
) �سحار �أو م�سقط �أو غريهما(, وكذلك هناك ��سار�ت �لى مدينة ت�سمى 

�كليك بالقرب من ر��ش م�سندم ورمبا هو ميناء قلهات قرب ر�أ�ش �حلد.

لالجتياح  �ل�سابقة  �لفرتة  يف  �لُعمانيني  ملناف�سة  �لفر�ش  �سعى  وقد 
�ملقدوين, وب�سكل خا�ش يف عهد د�ر� �لكبري ملك �لفر�ش �الخميني 521-
485 ق .م ومل يكتف �لفر�ش بذلك, بل حاولو� ف�سل �لُعمانيني عن �لبحر, 
�لعام  �ل��دويل يف  �لبحري  دوره��م  ��ستعادو�  �ن  لبثو�  ما  �لُعمانيني  �ن  �إال 
100 ق. م, فكانت �سفنهم تبحر من �خلليج �لى �لهند, كما مل يوؤثر على 
ن�ساطهم �لبحري �كت�ساف ملك م�سر �لهليني بطليمو�ش �ل�سابع للطريق 

�لبحري �ملبا�سر بني م�سر و�لهند �عتمادً� على �لرياح �ملو�سمية.

وعندما برز �لرومان كقوة دولية ما بني �لعام 50 وحتى 200م, �ساهد 
بني  ما  خا�شة  ايديهم،  على  ال��دويل  البحري  الن�شاط  يف  تو�شعا  العامل 
ال�شرق والغرب، ومل يوؤثر ذلك كثريًا على ن�شاط البحرية الُعمانية بل على 
�لعك�ش من ذلك, فقد ز�د �لُعمانيون من ن�ساطهم �لبحري, وقامو� بتغيري 
طرقهم �لبحرية �ملعهودة من قبل, لي�سايرو� �سو�طئ فار�ش و�ل�سند و�سواًل 

�لى �لهند متحا�سني بذلك �ال�سطد�م مع �ل�سفن �ملعادية لهم.

ويف �لعام 225م �سقطت دولة �لفرثيني يف فار�ش, وحلت حملها دولة 
جديدة هي �لدولة �ل�سا�سانية �لتي �سلكت �سيا�سة مغايرة للفرثيني وذلك 
�لبحرية  مع  مناف�سة  �دخلها يف  ما  �خلليج؛  �لبحري يف  �لنقل  بت�سجيعها 
�لُعمانية؛ ذلك �ن �ل�سا�سانيني ��س�سو� ��سطواًل قويا يف �خلليج و�حتلو� به 
�جز�ء من م�سرق وجنوب �جلزيرة �لعربية ومنها ُعمان, �ال �ن بحارة ُعمان 
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�لبحري  ون�ساطهم  قوتهم  ��ستعادو�  �ن  بعد  لهم  ت�سدو�  �الأزد  قبيلة  من 
�لتجاري, ثم قامو� بغزو فار�ش و�حتلو� �ل�سو�حل و�ملناطق �جلنوبية منها, 

بعد معارك متعددة وطاحنة.

ولقد �متدت �لفرتة �لتي غاب فيها �لعرب عن هذه �ل�سو�حل, �سطرً� 
من �لقرن �لثاين �مليالدي, و�لقرن �لثالث كله, وجزءً� من �لقرن �لر�بع, 

وكانت جتارة �خلليج و�لبحر و�ملحيط طو�ل هذه �لفرتة يف حوزة �لعرب.

�ملر�كز  بع�ش  �لفر�ش  فيه  �أن�ساأ  فقد  للخليج  �لغربي  �ل�ساحل  �م��ا 
�لع�سكرية  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  قيام  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �لفار�سية,  �لع�سكرية 
�لفار�سية على �ل�ساحل �ال �ن ذلك مل يوؤثر على غلبة �لعنا�سر �لعربية �لتي 
�سرعان ما ��سطدمت بالعنا�سر �لفار�سية, ففي منت�سف �لقرن �ل�ساد�ش 
�مليالدي �سهدت ُعمان قدوم موجة عربية جديدة من �زد �ليمن ؛ ما �دى 
الى انح�شار الوجود الفار�شي يف ال�شواحل و�شطوط البحر، ومتكن العرب 

�الزد من �ل�سيطرة على �لبادية و�جلبال و�طر�ف ُعمان,

و��سبحت كل �المور مناطة بهم, بينما �تاح بقاء �لفر�ش يف �ل�سو�حل 
ال�شاد�ص  القرن  اأّول  اخلليج  يف  البحري  التجاري  الن�شاط  ببع�ص  القيام 
�لدولية يف ذلك �لقرن على �لطرق و�ملنافذ  �لهجري, �ال �ن �ل�سر�عات 
�زد�دت  فد  �لُعمانيني,  �مام  جديدة  �سعوبات  خلقت  �لتجارية  �لبحرية 
�ل�ساد�ش  �لقرن  من  �الول  �لربع  يف  و�لفر�ش  �ك�سوم  مملكة  بني  �ملناف�سة 
�لفر�ش  �سد  �ك�سوم  مع  لتعاونها  بيزنطة  نفوذ  �زد�د  وبالتايل  �مليالدي, 
جنوب  منطقة  على  تت�سارع  كربى  قوى  �م��ام  �نف�سهم  �لُعمانيون  ووج��د 
�جلزيرة �لعربية و�سرقها, �ال �نهم قامو� بن�ساطهم �لبحري �ملتد�خل بني 

هذه �لدول.

ويف بقية �لقرن �ل�ساد�ش للميالد قامت قوى بحرية موؤلفة من �لفر�ش 
البحري،  الن�شاط  يف  الُعمانيني  مبناف�شة  وال�شومال  واليونان  واالحبا�ص 
وبد�أت �سفن هذه �لقوى تظهر يف �عايل �لبحار, ما دفع بالُعمانيني معتمدين 
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على ��سطولهم �لبحري للت�سدي لهذه �لقوى وخا�سة قوى �الحبا�ش �لذين 
مل  ولذلك  الفار�شي،  للن�شاط  -اي�شا-  ت�شدوا  كما  اليمن،  يحتلون  كانوا 
يتمكن �لفر�ش من �لتفوق على �لعرب يف جمال جتارة �خلليج, قبل ظهور 
�ال�سالم ن�سطت �حلركة �لتجارية �لتي كان رو�دها عرب ُعمان من �الأزد 
مع �سو�حل �فريقيا �ل�سرقية, و�زدهرت دبا على �ساحل ُعمان باأن ��سبحت 
�متد�د  على  عديدة  مو�قع  ��ستهرت  كما  �ل�سهرية,  �لعرب  ��سو�ق  �حدى 

�سيف �لبحرين وُعمان عرفت با�سم �خلط.

وبيعها  بت�سنيعها  وتقوم  �لهند,  من  و�لقنا  �لرماح  ت�ستورد  وكانت 
بالرماح �خلطية,  �لى تلك �ملنطقة, فعرفت  �لرماح  للعرب, ون�سبت هذه 
�ل�سكانية يف عمان قبل �ال�سالم كانت لالأزد, وكان  �لغلبة  وهذ� يعني �ن 

�لوجود �لفار�سي بها يكاد يكون معدومًا

وكان للبحرية �لعربية و�لُعمانية دور كبري يف فتح بالد فار�ش يف عهد 
جمال  يف  �لُعمانيني  تفوق  يثبت  مما  �خلطاب,  بن  عمر  �لر��سد  �خلليفة 
�لُعمانيني على  للعرب  كانت  �لعربي  مياه �خلليج  �ل�سيادة يف  و�ن  �لبحر, 
و�لبحرين  ُعمان  و�يل  بن �حل�سرمي  �لعالء  �قدم  فقد  وجه �خل�سو�ش, 
على عبور �خلليج �لى �ر�ش فار�ش يف بد�ية ع�سر �لفتوحات, غري �ن ذلك 
�غ�سب �خلليفة �لر��سد عمر بن �خلطاب عليه, ودفعه غ�سبه �إلى �قد�مه 
على فتح جزيرة �لالر �ملقابلة ل�سيف عمارة, و�لهجوم على جزيرة خرج 
�إذنه  دون  الأنه خرج من  تلوميه,  �لى  �لعام 16ه���/637م  يقرب من  فيما 
والأنه عر�ش �رو�ح �مل�سلمني ملغامرة بحرية قد تنتهي بكارثة يف هذه �الآونة 

�ملبكرة.

و�نتهى �الأمر بعزل �لعالء عن �لبحرين وتولية عثمان �بن �بي �لعا�ش 
ذلك  ومنذ  و�لبحرين,  ُعمان  على  منه  ب��داًل  17ه����/638م  �سنة  �لثقفي 
�لتاريخ تبد�أ �لرحلة �حلقيقية لفتوحات �قليم فار�ش من ُعمان, فقد طلب 
ك�سرى  ملحاربة  �لبحر  يقطع  �ن  �لعا�ش  �بي  بن  عثمان  �خلليفة عمر من 



أمة وقائد

389

فار�ش, فخرج ومعه ثالثة �آالف حمارب و�لفان و�ستمائة من �الأزد وناجية 
وهي  ك��او�ن  �ب��ن  جزيرة  �ل��ى  بُعمان  جلفار  من  بهم  وع��رب  وعبد�لقي�ش, 
جزيرة عربية ن�سبة �لى كاو�ن وهو لقب تلقب به �حلارث بن �مروؤ �لقي�ش 
لهذه  عثمان  �ختيار  كان  ورمبا  عبد�لقي�ش,  بني  من  عامر  بن  حجر  �بن 

�جلزيرة يرجع �لى كرثة �لعرب بها وباال�سياف �لقريبة منها.

�إذ كانت تتحكم يف  هذ� باال�سافة �لى �همية موقعها �ال�سرت�تيجي, 
�لطرق �لبحرية �ملوؤدية �لى ر�أ�ش �خلليج من جهة و�ملحيط �لهندي و�سفالة 
�لزجن من جهة �خرى, كما �أنها كانت تعّد حمطة لتجمع �لقو�ت �لع�سكرية, 
�لو�قعة  �لفار�سية  �لع�سكرية  �الحت�ساد�ت  مر�كز  عن  بعدها  عن  ف�ساًل 

�سمايل و�سمال �سرقي �خلليج �لعربي.

ووفق عثمان �لثقفي مب�ساعدة قو�ته �لربية و�لبحرية من �هل ُعمان 
�سنة  من  يقرب  فيما  ف��رتة,  بعد  ك��او�ن  �ب��ن  جزيرة  فتح  من  و�لبحرين 
19ه�/640م وبنى بها م�سجدً�, ومن ثم نزلها �لعرب, وكان عثمان �لثقفي 
-�ثناء ذلك-  ��ستبك مع جيو�ش �لفر�ش بقيادة �سهرك يف جزيرة �لق�سم, 
هذه  على  و�ال�ستيالء  �لفر�ش  على  �لتغلب  من  �لُعمانيني  بف�سل  ومتكن 

�جلزيرة وقتل �لقائد �لفار�سي �سهرك.

�سرورة  نظره-  -ببعد  �درك  �خلطاب,  بن  عمر  �خلليفة  �ن  ويبدو 
�لتن�سيق �لع�سكري بني قاعدة �لب�سرة يف �لعر�ق, وقو�عد عثمان بن �بي 
�لعا�ش �لثقفي يف ُعمان و�لبحرين ومت ذلك على نحو جتاوز كل تقدير. فقد 
�نتقل عدد كبري من �بناء ُعمان ب�سفنهم �لى �لب�سرة بهدف �مل�ساركة يف 
فتح فار�ش من جهة �لب�سرة وبد�أت ب�سائر �لن�سر عندما �سقطت ��سطخر 
يف �سنة 29ه���/640م يف �يدي بني بكر بن و�ئل وعبد�لقي�ش وبني �سامة 

�لذين ينتمون يف �الأ�سل �لى ُعمان و�لبحرين.
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كذلك كان لعثمان �لثقفي وقو�ته �لُعمانية �لف�سل يف ��سعاف مركز 
�ملقاومة �لفار�سية يف كرمان �لتي مت فتحها يف خالفة عثمان بن عفان.

ع�سر  يف  �لُعمانية  للبحرية  �لوحيد  �ل��ه��دف  ه��ي  ف��ار���ش  تكن  مل 
�غار  �ل�سند, فقد  فتح بالد  �آي�سًا يف  لها دور مميز  كان  �لفتوحات, فقد 
عثمان بن �بي �لعا�ش �لثقفي ب�سفنه �لُعمانية على �سو�حل �لهند عند تانه 
�لديبل عند م�سب  �لى خور  �ملغرية  �أخاه  وجه  كما  بومباي,  بالقرب من 
نهر �ل�سني يف �سنة 15ه�/636م, كذلك كان لُعمان دور مرموق يف مو�جهة 
�عتد�ء�ت �لقر��سنة �لهنود يف �لع�سر �الموي, فقد �أمر �حلجاج بن يو�سف 

�لثقفي قائد ُعمان �ن يرد على غار�ت �لقر��سنة �لهنود.

�الن�سطة  هذه  يف  �ساركو�  �الزد   من  ومعظمهم  �لُعمانيون  كان  و�ذ� 
�لفتوحات  يف  -�ي�سا-  �ساركو�  فانهم  �حلربي,  �لطابع  ذ�ت  �لبحرية 
كتب  لنا  ت��روي  �ذ  �ال�سالمي,  �لعامل  من  �لغربي  �جلناح  يف  �ال�سالمية 
�لتاريخ �ن �الزد �ساركو� يف فتوح �ملغرب و�الندل�ش و�بلو� فيها بالء ح�سنا, 
��سطول  �ن�ساء  يف  �سروعه  عند  �سفيان  �بي  بن  معاوية  �خلليفة  �فاد  وقد 

��سالمي, من خرب�تهم �لقدمية يف قيادة �ل�سفن.

يف  مبهارتهم  �ال���س��الم  قبل  ��ستهرو�  ُعمان  �ه��ل  �ن  �مل��ع��روف  فمن 
�ملالحة يف �ملحيط �لهندي و�لبحر �حلب�سي, وبقدر�تهم �لعالية يف ركوب 
�ل�سفن �لى �لهند, وكانت لنو�خذتهم بر�عة ال حدود لها يف قيادة �ل�سفن 

�ملعروفة بالتريماهية �لى �لهند. ويف خو�ش مياه بحر �لزجن.

وهذ� يف�سر �ل�سبب يف �عتماد �خلليفة معاوية بن �بي �سفيان على �الأزد 
يف قيادة ��سطول �مل�سلمني يف عهده, فظهرت �سخ�سية جناح بن �بي �أمية 
جميب  بن  و�سفيان  و�قريط�ش,  و�رو�د  ورود�ش  قرب�ش  غز�  �لذي  �الأزدي 

�الأزدي �لذي حا�سر طر�بل�ش �ل�سام من �لبحر ومتكن من �فتتاحها. 
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تّط�ر �سناعة ال�سفن الُعمانية
قبل  �لهندي  �ملحيط  يف  �لعربية  لل�سفن  �ملميزة  �خل�سائ�ش  لعل 

�لتاأثري�ت �الأوروبية كانت:

��ستخد�م �الألياف يف ربط �جز�ء �ملر�كب بدل �مل�سامري.  •

�ل�سر�ع �ملثلث �ملمتد من �ملقدمة �لى �ملوؤخرة بدل �ل�سر�ع �لعري�ش   •
�ملربع.

ت�سابه طريف ج�سم �ملركب.  •

وهذه �خل�سائ�ش �لثالث موجودة يف بقايا �ل�سفن �لتقليدية �لُعمانية 
مثل : �لبوم و�لزو�رق و�لبدن, و�ن كانت ال جتتمع يف طر�ز معني من �ملر�كب 

�ال �ل�سنبوق.

هذ�  وك��ان  �ل�ساج.  خ�سب  من  ي�سنع  بدنها  �و  �ل�سفينة  هيكل  وك��ان 
�خل�سب ي�ستورد من �لهند, وهو خ�سب �سديد �الحتمال فاذ� �ت�سل باحلديد 

ال ي�سره �حلديد وال يت�سرر منه, كما �نه مرن ي�سهل ��ستعماله.

وكذلك �لنارجيل �و جوز �لهند, فقد كان �لعرب ي�ستوردونه من �لهند 
وكانت جزر  فيها,  �سفنهم  لبناء  نف�سها  مو�طنه  �لى  يذهبون  �و  وجزرها 

ملديف والكديف م�شرحًا لن�شاط بالغ يف بناء ال�شفن.

القرط  الُعمانية  املراكب  الداخلة يف �شناعة  االخ�شاب  كان من  كما 
و�ل�سدر ) وهما نوعان من �سجر �ل�سنط( وهو �خ�ساب �سلبة, ولهذ� فان 
�سناعة �ملر�كب يف ُعمان كانت تعتمد �عتمادً� كبريً� على �خ�ساب تنمو يف 

ُعمان نف�سها على عك�ش هذه �ل�سناعة يف بقية �خلليج.

وكان �لهيكل يثبت على �ب�سط وجه ممكن, فتو�سع �لعار�سة �واًل على 
ليف,  من  بحبال  �جلانبني  على كال  �فقية  �ل��و�ح  �ليها  تربط  ثم  �الر���ش 
وت�سد هذه �اللو�ح �لى بع�سها بهذه �جلبال �ي�سًا. وكانت �لو�ح �جلانبني 
و�لتي  �اللو�ح �خلارجية  فيها  �لتي تركب  �ل�سفن  متال�سقة �الطرف؛ الن 
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يف  تعرف  ومل  �وروب���ا,  �سمال  مياه  وليدة  بع�سا  بع�سها  �طر�فها  تغّطي 
�ملحيط �لهندي قبل �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر.

وكانت اخليوط تغرز خالل ثقوب تدق على ابعاد معينة قرب اطراف 
االلواح املتجاورة، وكانت االلواح تثبت باخليوط ولي�ص بامل�شامري.

وبعد تركيب الهيكل وتثبيت الواحه باخليوط كان ال بد من م�شاعفة 
�سموده �مام تاأثري �لبحر وعو�مل �لزمن, ولهذ� تاأتي عملية �لقلفطة )�أي 
�و  �حلوت  ودهن  �لر�تنج  �و  �لقار  من  مبزيج  وذلك  �ل�سفينة(  خرز  �سد 

�ل�سحوم و�لنورة وهي عجينة من �جلري.

ومبجئ �ل�سفن �الوروبية �لى �ملنطقة يف �و�ئل �لقرن �ل�ساد�ش ع�سر 
تطور بناء كثري من ال�شفن باأن اخذ احلديد يحل �شيئًا ف�شيئًا حمل اخليوط، 
وان ظلت بع�ص ال�شفن ت�شتخدم اخليوط يف بنائها على ال�شواحل التي تاخر 

تاأثرها بالتطور�ت �حل�سارية �حلديثة.

ويف �حلالتني: حالة �ل�سفن �ملخيطة و�ل�سفن ذ�ت �مل�سامري, كان �سانع 
�ل�سفن �لُعماين ي�ستخدم �دو�ته �لب�سيطة مثل : �الزميل و�ملثقاب �ليدوي 
و�ملطرقة و�لقدوم و�ملنا�سري بانو�عها و�مل�سجح �لفاأرة وحديد �لقفطة وكان 
�ل�سفينة, بل  بنائه  �و ر�سوم عند  باية ت�سميمات  ي�ستعني  �ل�سانع ال  هذ� 
يعتمد على خربته ومهارته وتعلمه من ��سالفه, ولهذ� فان حرفة �سناعة 

�ل�سفن يف ميناء مثل �سور كانت ذ�ت طابع عائلي .

و�لتي  باحلبال  �ملوجه  و�جلهاز  �ملت�سابهني,  �لطرفني  ذ�ت  و�ملر�كب 
تدخل اخليوط يف بناء بع�ص اجزائها كانت طرازًا منت�شرًا يف املياه الُعمانية 
تكون هذه �ملجموعة متثل طر�زً�  �ن  منذ حو�ل مائتي عام, ومن �جلائز 
حافظ على هذه �خل�سائ�ش دون �ن مت�سها �ملوؤمتر�ت �الوروبية �لو�فدة, 
ومل ين�ش �سناع �ل�سفن �لُعمانيون ��سفاء مل�سة جمالية على مقدمات �سفنهم 
�و  و�لنجوم  كاالأهلة  ��سكال زخرية حفر� دقيقا  وموؤخر�تها, وذلك بحفر 
�لزهور و�ور�ق �ل�سجر, حتى لقد كان هناك متخ�س�سون يف هذه �لعملية 
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يقت�سر  مل  فن  وهو  �ملختلفة,  وطرزه  �حلفر  فن  يجيدون  ممن  �جلمالية 
على �ل�سفن وحدها بل �متد �لى �البو�ب و�لنو�فذ �خل�سبية �ي�سًا.

من  �لوحيد  �لنوع  هي  �لتوجيه  جم��د�ف  �و  �جلانبية  �لدفة  وكانت 
�لثالث  �لقرن  ويف  �لو�سيط,  و�لعامل  �لقدمي  �لعامل  عرفه  �ل��ذي  �لدفات 
ع�سر �مليالدي ظهرت دفة �ملوؤخرة يف �وروبا و�خلليج يف وقت و�حد, ولعل 
�لعرب قد �بتكرو� يف ذلك �لوقت دفة �ملوؤخرة �لتي تتحرك بجهاز �لتوجيه 
باحلبال على �لنحو �لذي كان موجودً� يف و�دي �لنيل خالل �لقرن �لثالث 
ع�سر �لهجري – �لتا�سع ع�سر �مليالدي, وهو �لذي ظل موجودً� يف مركبي 

�لبدن و�لبقارة �لعمانيني.

�ما �ل�ساري �و �لدقل -ومعناه يف �الأ�سل جذع �لنخلة داللة على �ملادة 
يف  ي�سنع  كان  فقد  �لعربية-  �جلزيرة  �سو�حل  حول  لل�سو�ري  �ال�سلية 
�لقرون �لو�سطى من �سجر جوز �لهند �و خ�سب �ل�ساج, ويبدو �أن �ل�سو�ري 
كانت �طو�لها ت�سل �لى �رتفاع بعيد بالن�سبة �لى �طو�ل �ل�سفن كما هي 
�حلال يف �ملر�كب �لعربية �حلديثة, �إذ يذكر �ساحب كتاب عجائب �لهند 

�ساريا طوله خم�سون ذر�عًا.

�أما �الأ�سرعة فكانت ت�سنع �إما من �سعف �لنخيل �و �سعف �لنارجيل 
�و �لقطن. ويف �لقرن �لثالث ع�سر �لهجري / �لتا�سع ع�سر �مليالدي كان 
ورمبا  عمان  يف  مزدهرة  زر�ع��ة  �لباطنة  �ساحل  على  وحمب�ش  �سحار   يف 
– لن�سيج �لقما�ش �لذي كانت ت�سنع  كانت يف عمان قبل �لربتغاليني   –
�ملركب  وكان  �لهند,  من  ت�ستورد  كانت  �القم�سة  فان  و�ال  �ال�سرعة,  منه 
يحمل �سر�عني, �سر�ع �لليل و�جلو �لعا�سف, و�سر�ع �لنهار و�جلو �ملعتدل 
ومل تكن هناك و�سيلة لطي �ال�سرعة عندما يكفهر �جلو وتقليل م�ساحتها.

وقد �خت�ست �ل�سفن �لعربية بال�سر�ع �ملثلث �ل�سكل, وي�سبه كثري من 
كتاب �لرت�ث �لبحري �ل�سر�ع باأجنحة �ل�سمك �و زعانفه ؛ ما يوحي بان 
�ل�سر�ع مثلث, وهو �سر�ع بطول �ل�سفينة يتم تثبيته يف �ملقدمة و�ملوؤخرة, 



سلطنة وسلطان

394

هذ� بينما كان �ل�سر�ع �مل�ستخدم يف �لبحر �البي�ش بوجه عام هو �ل�سر�ع 
�لقرن  يف  ت�ستخدم  �لهندية  �ل�سفن  كانت  كما  �ملربعة,  �حلبال  ذو  �ملربع 
�ل�سابع للميالد �ل�سر�ع �ملربع �ي�سا. ومعنى ذلك �ن �هل �جلزيرة �لعربية 

كان لهم دور يف تطوير �ل�سر�ع.

�أو من  �أّما من حجر يف و�سطه ثقب للحبال  وكان �الجنر �و �ملر�ساة 
خ�سب يتم تفريغه ثم ي�سب يف �لفر�غ ر�سا�ش مذ�ب في�سري كال�سخرة 
�ذ� �ألقي يف �ملاء ر�سا, ورمبا عرفت �ملر��سي �ملعدنية كما عرفت يف �لبحر 

�ملتو�سط قبل ذلك بزمن طويل.

�سغرية  مر�كب  �سفنهم  ظهور  على  معهم  يحملون  �لعرب  كان  كما 
للبيع, بل �ن بحار �ل�سفينة كان ي�سنعها فوق ظهر �ل�سفينة �و كانت ت�سنع 
على �ل�ساطئ �ل�سفن �ملخيطة �ملحلية �لتي كانت عمان ت�سدرها �لى �ليمن 

يف زمن بريبلو�ش, �أي يف �لقرن �الأول للميالد.

وقد حر�ش �ملالحون �لعرب على معاينة �ملر�كب بعد �سنعها وقبل �ن 
تنزل �لبحر ل�سمان �سالمة �لركاب . وكذلك كا ينبغي تفقد �آالت �ل�سفينة 
و�أدو�تها �ملالحية �لتي تتوقف عليها �سالمتها و�سالمة ركابها و�سحنتها . 
ومن �هم هذه �الدو�ت : �لر�هماجن ) �أو �ملر�سد �ملالحي( و�حلقة ) بيت 
�البرة( و�لفانو�ش و�لبلد ) �آلة �سرب �العماق( و�دو�ت �لقيا�ش �لتي ير�سد 
حاوية  كتابه  من  بيتني  يف  ماجد  �بن  ذلك  ويو�سح  �لنجوم,  �رتفاع  بها 

�الخت�سار:

كحقة �و قيا�ش �أو حج������������ر  وجدد �الآلة قبل �ل�س������������فر  

و�ن تكن �سافرت كمن حجج و�لبلد و�لفانو�ش و�لرهماجن 

وعن بيت �البرة يقول: “ �ملغناطي�ش �لذي عليه �ملعتمد وال تتم هذه 
�ملكان  معاينة  ب�سرورة  وينوه  �لقطبني”,  على  دليل  وهو  به  �ال  �ل�سنعة 
حتكم  �لتي  بالقاعدة  �أخل  �ل�سفينة   �سانع  يكون  �ن  خ�سية  لها  �ملخت�ش 
�تز�ن هذه �الآلة فيقول: “ ومل�ش �حلقة يف مكانها وتفقد كل �لتفقد �واًل يف 



أمة وقائد

395

ن�سب �حلقة, الأن من �ملر�كب ما يكون يف جنارته خلل فيعدي عن جمر�ه 
فا�ستدرك �المر باوله.

كما يعدد من �أدو�ت �ل�سفينة �الجنر وهو �ملخطاف �و �لهلب �و �ملر�ساة 
يثبت �ملركب بالقاع �و �ل�ساطئ وعند ��ستد�د �لرياح وهياج �لبحر يو�سي 
�بن ماجد با�ستخد�م �ل�سال�سل ؛ ما يدل على �ن �لربابنة يف عهده كانو� 

ي�ستخدمون �سال�سل �حلديد لتثبيت �الجنر.

كما يهتم ب�سكان �ل�سفينة �أي بدفتها �هتماما كبريً� فيقول: تاأمل جميع 
�الآالت خ�سو�سا �ل�سكان يف كل حني و�ساعة, ويف مو�سوع �خر يقول: وما 
�سنف هذ� �لكتاب �إال بعد �أن وقف يل خم�سني �سنة, وما تركت فيه �ساحب 

�ل�سكان �إال �ن �أكون على ر�أ�سه �و من يقوم مقامي.

ثم ين�سح �لربابنة بالعناية بال�سفينة وب�سيانتها يف جميع �الوقات ال 
يهملون خلال ��سابها ولو ب�سيطا لئال يتفاقم بل ي�سارعون �لى معاجلته, كما 
ينهى عن �سحن �ل�سفينة مبا يزيد عن حولتها طمعا يف مزيد من �لربح, 
فال ينتج عن ذلك �سوى �لهالك يف عر�ش �لبحر, ويف ذلك يقول: وال تر 
خلاًل يف �ل�سفينة وتهمله �إلى وقت �آخر �ال عند �سرورة ��سد مما �نت فيه 
) �أي �ال ب�سبب �قوى ( وجّود �ملو�سم �أي �خرت �ملو�سم �جليد �ملالئم لل�سفر 

و�خت�سر �ل�سحنة و�ح�سب ح�سابات �لعارفني.

�النتهاء  �لتقليدية عند  �لطقو�ش  بع�ش  �أن جتري  �لعادة  وقد درجت 
من �سنع �سفينة, فمع بد�ية �لعمل تذبح عنزة, وعند �القرت�ب من نهايته 
تقام �حتفاالت �لرق�ش �ل�سعبي البناء �حلرفة �لو�حدة, ي�سرتك يف ذلك 
للرجال  ت�سلم  قطنية  حبال  قالدة  بعمل  �لن�سوة  وتقوم  و�لن�ساء.  �لرجال 
لتثبيتها بني �مل�سامري منعا لت�سرب �ملياه �لى د�خل �ل�سفينة, وهي طقو�ش 

��ستمرت ومور�ست حتى �لعام 1980م.
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ان�اع ال�سفن الُعمانية
عابرة  منها  �الغ��ر����ش,  خمتلفة  �الن���و�ع  كثرية  �لُعمانية  �ل�سفن 
�ملحيطات ومنها كان ي�ستخدم ل�سيد �ال�سماك, منها ما كان قا�سر� على 
�خلليج ومنها ما هو م�سرتك بني ُعمان وجنوب �جلزيرة �لعربية, ومنها ما 
هو قا�سر على ُعمان وحدها ؛ ما يربهن على �ن ُعمان كانت ت�سكل نقطة 
�لهندي,  و�ملحيط  �خلليج  منطقتي  يف  �ملالحة  �ملالحة  تاريخ  يف  �رتكاز 
بعد  �و  حاله  على  م�ستخدمًا  يز�ل  ما  ومنها  ي�ستخدم,  يعد  مل  ما  ومنها 
تطويره كاإدخال �ملحركات �الآلية بعد �عادة ت�سميمها مبا يتنا�سب وذلك 

�لتطوير ... ومن هذه �النو�ع.

البغلة: وت�سمى �أي�سًا �ل�سويعي, وقد كانت خالل �لقرن �لثالث ع�سر 
�لهجري �و �لتا�سع ع�سر �مليالدي, و�لن�سف �الول من �لقرن �لر�بع ع�سر 
�لهجري �و �لع�سرين �مليالدي �كرث �نو�ع مر�كب �لنقل �لُعمانية و�خلليجية 
��ستعمااًل وكانت حمولة �لغلة ترت�وح ما بني مائة وخم�سني و�ربعمائة طن, 
ويبلغ طولها مائة وخم�سة وثالثني قدما و�لكبرية منها ذ�ت قاعدة نحا�سية 
و�لفتحات  و�ملمر�ت  �لعايل  بال�سطح  تتميز  كانت  كما  �سو�ر  ثالث  ولها 
�لهم�ش �ملوجودة بها, وغالبا ما تكون مزخرفة بحفريات ونقو�ش دقيقة, 
1371ه���  �لعام  �سور  يف  بناوؤه  مت  �لطر�ز  هذ�  من  مركب  �آخ��ر  �ن  ويقال 
��ستعمااًل  �لُعمانية  �ملر�كب  �كرث  من  �ل�سفن  من  �لنوع  هذ�  ويعد  1952م 

وكان خم�س�سًا لال�سفار �لبعيدة .

يف  متاأثر  لكنه  �لبغلة,  مركب  كبري  حد  �ل��ى  ي�سبه  وه��و  الغنجة: 
ت�سميمه باال�سلوب �لهندي و�ن كان يتميز بالنقو�ش و�لزخرفة يف �ملقدمة, 
وهي عبارة عن نتوء �سغري م�ستدير حفرت به دو�ئر متحدة �ملركز يعلوها 
عرف ثالثي �الور�ق, وبهذ� �لنتوء حلقة من حديد, وهذ� �لعرف �لثالثي 
عالمة مميزة للغنجة وت�سرتك �لغنجة مع �لبغلة يف �ن لها موؤخرة مربعة 
و�ن كانت �قل زخرفة ونقو�سًا, كما �نها مزوجة مثل �لبغلة بثالث �سو�ر, 



أمة وقائد

397

وقد ��ستهرت مدينة �سور ب�سناعة مركب �لغنجة, وقد �ندثر هذ� �لطر�ز 
من �ملر�كب ومل يبق منه �ال مركبان ير�سو�ن يف مطرح و�سور, �ما حمولة 
�لغنجة فانها بني مائة وخم�سني وثالثمائة طن, وكان طولها يرت�وح بني 
عرب  �لتجارة  يف  ت�ستخدم  وكانت  قدما,  وع�سرين  ومائة  و�سبعني  خم�سة 

�ملحيط كالبغلة.

البوم: ويف �لقرن �لع�سرين حل �لبوم تدريجيا حمل �لبغلة, و��سبح 
�ملركب �لرئي�ش لنقل �لب�سائع و�لركاب يف �ملحيط �لهندي عند �لُعمانيني, 
و�لغنجة,  �لبغلة  من  كل  من  �قل  �سنعه  وتكاليف  �لطرفني,  مت�سابه  وهو 
وقد ظل �لبوم ذو �لطرفني �ملت�سابهني حمتفظًا ب�سكله كما كان قبل دخول 
حمولة  وت��رت�وح  �مليالدي,  ع�سر  �ل�ساد�ش  �لقرن  يف  �ملنطقة  �لربتغاليني 
خم�سني  بني  طوله  ي��رت�وح  كما  طن,  و�ربعمائة  و�سبعني  �ربعة  بني  �لبوم 
وهو  قدما,  وثالثني  ع�سر  خم�سة  بني  وعر�سه   . قدمًا  وع�سرين  ومائة 
ب�سيطة تطل  ر�سوم  وتوجد على �طر�فه عادة  �مل�ستقيمة,  يتميز مبقدمته 
باللونني �البي�ش و�ال�سود, وهي ر�سوم رمبا ت�سبه يف ��سولها �سورة �لعني 
�لتي كانت موجود على كثري من �ملر�كب �لقدمية, وقد حتلى مقدمة �لبوم 
بوردة حمفورة �و ر�سوم, �ما دفة �لبوم فيتم حتريكها بالة توجيه معينة... 
�آخر يف  �سر�ع  �لبوم  �ملائل يف معظم مر�كب  �لكبري  �ل�سر�ع  �لى  وي�ساف 

�ملوؤخرة.

�خلليج  يف  �لعربية  �مل��ر�ك��ب  ��سهر  من  �ل�سنبوق  ك��ان  ال�سنبوق: 
وُعمان و�لبحر �الحمر, وهو من �كرث �ملر�كب �لُعمانية عر�قة وقدما, فقد 
وجد يف ظفار, ويتميز هذ� �ملركب مقدمته �ملنخف�سة �ملحفورة ذ�ت �ل�سكل 
�ملنحني وموؤخرته �لعالية مما ي�سف عليه �سكاًل جمياًل, وكان �ل�سنبوق من 
�ملر�كب �مل�سهورة يف �سور حيث ظلت �سناعته قائمة حتى �لعام 1380ه� 
1960م, وهو ميتاز بكرب حجمه على عك�ش �سنابق �خلليج �ل�سغرية, وكان 
ي�ستخدم يف �لرحالت �لتجارية �لبعيدة وترت�وح حمولته بني 20 طنًا �لى 
يتميز  ال  �سور  و�سنبوق   . قدمًا   80 نحو  طوله  يبلغ  كما  طنًا   150 حو�يل 
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باية زخارف فيما عد� حلية مطلية باللونني �البي�ش و�ال�سود على موؤخرته, 
وكان من �ل�سائع ��ستخد�م �ل�سنبوق يف �خلليج كمركب ل�سيد �للوؤلوؤ لكنه 
��ستعمل فيما بعد يف �ل�سحن ونقل �لركاب, ومن �خل�سائ�ش �لتي بقيت 
فيه من �يام ��ستخد�مه يف �لبحث عن �للوؤلوؤ طول خ�سبة �ملقدمة �ملمتدة 
حتت �ملاء وما ترتب على ذلك من ق�سر قاعدة �ملركب, وهو �مر كان يتيح 
�هم  فلعله  �ملخيط  �ل�سنبوق  �ما  �ل�ساطئ,  قرب  حتركها  �سهولة  للمركب 
�ملر�كب �لُعمانية لعر�قته يف �لقدم... وهو يوجد يف ظفار, ويتميز بت�سابه 
�نه ي�ستخدم  �ملوؤخرة, كما  �مل�سامري �ال يف حاجز  ��ستخدم  طرفيه وعدم 
�ل�سر�ع �ملربع �لقدمي, فهو �ذن �لنوع �لوحيد �لذي جتتمع فيه خ�سائ�ش 
�ملركب �لتي كانت موجودة خالل �لفرتة �ل�سابقة على جميء �لربتغاليني, 
و�ل�سنابيق �ملخيطة جميلة �ل�سكل دقيقة �ل�سنع �لو�حها من خ�سب �لعنبة, 
وعر�سها و�سمكها متنا�سقان, ومعدل طول �ل�سنبوق من 25 �لى 40 قدما, 
وله دفة �سغرية وجماديف و�سار و�حد, وي�ستعمل ل�سيد �ال�سماك, ويعمل 

عليه طاقم من �ربعة رجال �لى ثمانية.

وموؤخرته  �لعمودية  مبقدمته  ويتميز  اجللبوت:  او  اجللبوط 
�لعري�سة ما يدل على تاأثره بالت�سميم �الوروبي, وي�سبه �لقو�رب �الوروبية 
�لربيطانية,  �لبحرية  يف  ت�ستخدم  كانت  �لتي  – ب��وت(  )ج��ويل  �مل�سماة 
��سم  وهو  جلبوتي  �لهندي  �ل�ساحلي  �ملركب  �لى  ت�سميته  �رج��اع  وميكن 
�ال�ستعمال �سائع  وك��ان  جالبوت  �لربتغالية  �لت�سمية  من  ب��دوره   م�ستق 
 يف �خلليج ل�سيد �للوؤلوؤ �ما يف ُعمان فكان ي�ستخدم يف �لتجارة �لبحرية 
�ل�سمك لكن ��ستخد�مه  ال �سيما يف �سور, ورمبا ��ستخدم �حيانًا, ل�سيد 
موؤخرً�  يقت�سر بوجه عام على �لنقل �ل�ساحلي, ويبلغ طول �جللبوت حو�يل 
خم�سني قدمًا, وترت�وح حمولته بني �ربعني وخم�سة و�سبعني طنا, وهو مزود 
ب�سار و�حد, طوله ما بني 40 – 75 قدما �ما �لدفة فهي مثبتة يف �ملوؤخرة 
مبا�سرة ولي�ش يف خ�سبة منف�سلة تو�سل بعمود �ملوؤخرة, كما هي �حلال يف 

�النو�ع �الخرى.
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ابو بوز : وهو مركب �سحن ب�سيط ي�سبه �ل�سنبوق �لكبري يف حجمه... 
لتاأثر  نتيجة  ن�ساأ  �اللية  �ملحركات  ذ�ت  �ملر�كب  من  حديث  ط��ر�ز  وه��و 
�لُعمانيني باال�ساليب �الوروبية يف �سنع �ملر�كب �ل�سر�عية ... ومل يتم بناء 

مثل هذ� �لنوع من �ملر�كب يف �سور منذ �كرث من ربع قرن .

حمرفة  هندية,  لفظة  عن  عبارة  و��سمه  ال�سويعي:  او  ال�سوعي 
ال�سم �حد قو�رب �ل�سيد �لهندية ويو�سع على ظهر �سفينة �لبغلة للتنقل 
و�النقاذ عند �حلاجة, وهو ال يكاد يختلف عن �ل�سنبوق �خلليجي �ل�سغري 
ب�سفة  م�ستقيمة  ومقدمته  طنًا   15 تتجاوز  قلما  فحمولته  حجمه,  يف  �ال 
عامة بعك�ش خ�سبة �ملقدمة �ملنحنية �لتي ينتهي ر�أ�سها -�حيانا- بانحناءة 

مزدوجة حمدبة, وهو مركب �ساحلي ي�سلح لكل �الغر��ش .

البدن: وهو �كرث �ملر�كب �لُعمانية �سهرة وال يز�ل ي�ستعمل حتى �الآن 
يف �سيد �ال�سماك و�لنقل �ل�ساحلي يف جميع �نحاء ُعمان النه يتنا�سب مع 
متييزه  ميكن  كما  م�ستقيم,  منخف�ش  وت�سميمه  �ملحلية...  �الحتياجات 
بال�سدر �لبارز, و�ملوؤخرة �لعالية, �لتي ن�سبت عليها �لدفة باحلبال و�لبدن 
�ل�سكل  لي�ش له �سطر لكنه يبطن بح�سري من �سعف �لنخل, وهو م�سطح 
ويزود  �لنخيل  و�سعف  �لق�سب  من  وي�سنع  �ملوؤخرة,  عند  �ل��وزن  خفيف 
عادة ب�ساٍر عمودي فريد يف طريقة تثبيته, ويف �و�ئل �لقرن �لع�سرين حل 
ا�شتخدام امل�شامري يف تثبيت الواحه بدل اخليوط، ما يدل على انه عريق 
موغل يف �لقدم, وكثري� ما يتم �سنعه بقاعدة مزدوجة تي�سر �سحبه �لى 

�ل�ساطئ يف و�سع �فقي, وتلك ميزة هائلة يف هذ� �لنوع من �ملر�كب.

البتيل: كان �لبتيل �سائع �ال�ستعمال حتى �و�ئل هذ� �لقرن يف جتارة 
ب�سرعته  ويتميز  دقيقة  نقو�ش  عليه  �لغاط�ش,  �سغري  وهو  �ل�ساحلي  �لنقل 
ولهذ� كان ي�ستخدم يف �الغر��ش �حلربية عند بع�ش �سكان �خلليج حتى 
�نه زود يف �لقرن �لثالث ع�سر �لهجري – �لتا�سع ع�سر �مليالدي باملد�فع, 
�ل�سبيهة  – جمااًل ملقدمته  �لعربية  – بل  �لُعمانية  �ملر�كب  �كرث  وهو من 
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�لز�هية,  �جلميلة  بالنقو�ش  �ملزخرفة  �ملرتفعة  وموؤخرته  �لكمان  بر�أ�ش 
�ن  كما  مائتي طن,  وقد ت�سل حمولته حتى  �لنهائية  له طرفان يف  وكان 
طوله قد يزيد عن 75 قدمًا ... وكان للبتيل �ساريان و�حيانا ثالثة, ومل تعد 

مر�كب �لبتيل ت�ساهد يف ُعمان.

الهوري: فهو قارب �سغري منحوت من جذوع �ال�سجار يرت�وح طوله 
عادة بني 10 و 20 قدمًا وي�سنع من خ�سب �لعنبة �مل�ستورد من �ساحل �ملليار. 
وي�ستخدم يف �سيد �ال�سماك  ونقل �ل�سلع �لى م�سافات ق�سرية, وي�ستخدم 
�ملجد�ف لتحريكه, لكن قد ي�ستعان بال�سر�ع �و �ملحرك �لبخاري... وهيكله 
�ل�سيق ي�ساعده على �ل�سري يف �ملاء, و�ن كان �ل�سيادون يخ�سون تعر�سه 
لالنقالب يف حالة هياج �لبحر, و�لهوري لفظة هندية �ال�سل, وتطلق كلمة 

هوري يف منطقة �لباطنة من ُعمان على �لقو�رب �ل�سغرية.

�لنخيل وحلاء  �سعف  بد�ئي من  �سيد �سغري  وهو مركب  ال�سا�سة: 
�سجر �لنخيل و�غ�سانه و�لياف جوز �لهند مما ي�ساعده على �لطفو, ويت�سع 
ل�سخ�ش �و �سخ�سني على �الكرث وعمره ق�سري ال يزيد عن ثالث �سنو�ت, 

وطوله ع�سرة �قد�م وال يعمر طوياًل.

املا�سوه: ورغم عدم �سهرة هذ� �لنوع من �ل�سفن يف ُعمان, فانه ��سم 
ي�ستعمل للداللة على قو�رب م�ستطيلة �سغرية طولها عادة حو�يل 25 قدما 
�و  م�ستقيمة  ومقدمات  عري�سة  موؤخر�ت  وبها  كثرية,  الغر��ش  ت�ستخدم 
منحنية �و عمودية ولي�ست لها ��سطح, وهي تتحرك عادة باملجاديف مثل: 
�لهوري وقد تزود ب�سر�ع و�سار, وقد ي�ستعمل لفظ ما�سوه ��ستعمااًل عاما 
للداللة على جميع �لقو�رب �ل�سغرية �لعري�سة �ملوؤخرة و�لتي بال ��سطح, 

كما قد ي�ستعمل للداللة على �ملر�كب �مل�سنوعة من �الملنيوم بهذ� �ل�سكل.

يف  �ال  كثري�  �لبتيل  عن  يختلف  ال  �ل�ساحوف  �و  و�لبقارة  البقارة: 
مقدمة  عك�ش  على  �مل�ستقيمة  مبقدمته  عنه  يتميز  فهو  وموؤخرته,  �سدره 
�لبتيل �ملدببة, كما �نها حتلى بالنقو�ش و�اللو�ن, �ما �ملوؤخرة فهي عالية 
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كموؤخرة �لبتيل لكنها لي�ست بارزة ... وهو ب�سفة عامة ��سغر من �لبتيل 
بانو�ع  ر��ش م�سندم  �لكثريون يف  يحتفظ  �إذ  ُعمان  ي�ستخدم يف  يز�ل  وال 
ممتازة منه ت�شتخدم يف �شيد اال�شماك، كما ال تزال ت�شتخدم اخليوط يف 

�سنعه, ويبلغ طول �لبقارة عادة من 25- 35 قدمًا.

الرمث او الرم�س: و�لرمث نوع من �ل�سنادل كان ي�ستخدمه �سائدو 
�ال�سماك يف �ساحل �لباطنة كما كان �هل جزيرة �سوقطرة ي�ستخدمونه يف 
ي�سنع  وهو   ... �ال�سماك  و�لباطنة يف مو�سم �سيد  �لى م�سقط  رحالتهم 
�لىبع�سها  تربط  وت�سعة,  �قدم  �ستة  بني  ترت�وح  ��سجار  ثالثة جذوع  من 
باحلبال, وكان �جلذع �الو�سط �طولها, ويتحرك �لرمث مبجد�ف مزدوج.

�لبحر,  عرب  �لتجارة  يف  ��ستخدم  ولكنه  كالبدن,  وهو  العوي�سية: 
وعر�سه  قدمًا   45 – 100 طن, طوله   30 بني  ما  ويحمل  ب�ساريني  وزود 
10 �قد�م وقد �ختفى من �لوجود, وما ز�لت �ثاره يف منطقة �لباطنة من 

ُعمان.

الزميا : هو من �ل�سفن �ل�ساحلية وهو كبري كالبتيل ولكنه �قل �همية منه.

الزاروق : �طلقت هذه �لت�سمية على جمموعة من �ملر�كب �لُعمانية 
مثل : �لبدن – �لبتيل – �لبقارة – �ل�ساحوف و�طلق عليه بع�ش �لغربيني 
�ال�سل  للكلمة  حتريف  �ال�سم  وه��ذ�  جاروكة  ��سم  ُعمان-  ز�رو�  �لذين 

وي�ستخدم ل�سيد �ل�سمك ولالأعمال �حلربية, 

الداو : من �كرب �ل�سفن.

العربة: قارب عادي ذو جماديف.

�لهند يف  �لى  ُعمان  من  ي�سافر  كان  �ملر�كب  من  نوع  وهو  اجلنك: 
�لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري, و�ساهده �بن بطوطة يف �سو�طئ �لهند.
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الدجنة: مركب هندي �ل�سنع, له مقدمة من نوع خا�ش, على عك�ش �لبوم.

بالقار  لطالئها  ��سود  لونها  وغربان  �غربة  على  وجتمع  الغراب: 
�لكتاب  ل�سان  على  ذكرها  ورد  �حلربية,  �ل�سفن  �قدم  من  وهي  وغ��ريه, 

االوروبيني و�شنعت من اخليوط وتعّد نوعًا من الزوارق.

�لقدمية؛  �لُعمانية  �ل�سفن  من  ن��وع  وه��و   : �لزعيمات  �و  �لزعاميم 
�نقر�ش مع �لزمن.

 Barca �يطايل  ��سل  من  �لكبري,  ومنها  �ل�سغري  منها  الرب�سة: 
وتعمل  وبر�ش  بر�سات  على  و�ملد�فع وجتمع  و�ل��ز�د  �الم��و�ل  وكانت حتمل 

باملجاديف.

ال�سذاءات والغرف: وهما نوعان مت�سابهان ��ستخدما يف �لت�سدي 
�لنوع  هذ�  من  و�ل�سفن  �لو�سطى,  �لع�سور  يف  �لبحريني  �لقر��سنة  لغزو 

�سريعة �حلركة.

وهكذ� تعددت �نو�ع �ل�سفن �مل�سنوعة يف ُعمان وكان معظمها ي�سنع 
ح�سب �لطرق �لتقليدية �لقدمية �لتي ��سرنا �ليها.

وبقيت �حلال كذلك حتى دخول �ل�سفن �الوروبية �لى مياه بحر �لعرب 
و�خلليج وبد� للعيان تفوقها من جهة ت�سليحها وحمولتها نظرً� ال�ستخد�م 
�مل�سامري يف بنائها, عند ذلك �درك �لُعمانيون و�لعرب �سر تفوقها فقلدوها 
�لُعمانيني  جعل  يف  ذلك  و��سهم  �سفنهم,  بناء  يف  �مل�سامري  با�ستخد�مهم 
يبنون �سفنا �كرث حجمًا مما كان عندهم من قبل و�كرث ت�سليحا, جابهو� 
بها �سفن �لربتغاليني �مل�ستعمرين وقلدو� يف ذلك �لنماذج �الوروبية, وما 
�ن حل �لقرن �لثامن ع�سر حتى كانت جميع �ال�ساطيل �لبحرية و�لُعمانية 
ت�سم �سفنا من �لطر�ز �الوروبي, وزّودت مبدفعية حديثة, بني بع�سها يف 
�ملو�نئ �لُعمانية كمطرح و�سور وبع�سها �الآخر يف مو�ين, �لهند يف تر�سانات 

ال يعرف عنها �سيء.
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�د�وؤه,  منها  �ملطلوب  �لغر�ش  بح�سب  تتم  �ل�سفن  بناء  عملية  وكانت 
و�ل�سيد  �ملحيطات  وع��ب��ور  و�خل��ارج��ي��ة  �ل�ساحلية  و�ل��ت��ج��ارة  كال�سحن 
ال�ستخر�ج �للوؤلوؤ ولنقل �لركاب, �و ذ�ت �غر��ش خمتلفة بع�سها كان يعمل 
�ملطاردة  فمنها:  بدورها,  مت�سعبة  �ملهمة  وهذه  مثال  و�لقتال  �لتجارة  يف 
و�لت�سدي للقر��سنة, و�لدخول يف معارك مع �لبحرية �ملعادية و�النز�الت 
و�مد�د  �ل�ساحلية,  و�لتح�سينات  �لقالع  و�سرب  �ل�سو�حل,  على  �لبحرية 

�ل�سفن �لبحرية.

مهمامها  بح�سب  وبحارتها  �سدنتها  �سفينة  كل  رك��اب  �ختلف  وق��د 
كان  للمحيطات,  �لعابرة  �ملر�كب  فمثاًل  وحمولتها  وت�سليحها  وحجمها 
ثم  �لربان  �و  �لنو�خذة  هوؤالء  ومن  بحارً�,   40 –  25 من  مكونًا  طاقمها 
�ملعلم مالح �و مر�سد ثم �لكر�ين وهو كاتب ما�سك لدفاترها و�ل�ساهاجن 
م�ساعد ربان و�ل�سكاين موجه �ل�سكان �و �لدفة, وكان يف �ل�سفينة من 3-2 
�سكانيني, ثم من 10-15 بحارً� ثم �لباتيلي وهو مر�قب �لقو�رب, ثم من 

2-3 �والد وهم خدم على ظهر �ل�سفينة.

ويالحظ مما �سبق �ن معظم ت�سميات ركاب �ل�سفينة وطاقمها فار�سية 
�و هندية وقد ��ستخدم �لُعمانيون �لفاظًا فار�سية �خرى للداللة على �فر�د 
�لفار�سية  بلنك  �لبلنج م�ستقة من كلمة  �ل�سفينة, مثل  و��سياء و�دو�ت يف 
�لتي تعني حجرة, ثم �لدفرت وتعني �سحن �الر�ساد�ت �ملالحية, و�لديدبان 
�لرهماين  ثم  �لبو�سلة  يف  �لنقطة  تعني  و�خلن  و�لطليعة,  �لرقيب  وتعني 

وهو دفرت �ر�ساد�ت �ملالحة.

و�طلق �لبحارة �لُعمانيون ��سطالح �ملعلم على �مر �ملالحني يف قيادة 
املراكب ال�شراعية �شواء على اخلطوط يف اعايل البحار او امل�شايرة للعبور، 
ودرجته �على من درجة �لربان, وي�سمى �ملعلم �حيانا باال�ستاذ �و �لرئي�ش .

من  كانو�  �لهندي  �لبحر  يف  �ملعلمني  معظم  فان  �لقول,  �سبق  وكما 
�لُعمانيني �و من عرب �خلليج �و من �لهر�مزة و�لهنود و�ل�سوليان و�لزنوج, 
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وكانت �ل�سفن حتتاج الد�رة معقدة, فكان فيها �لنو�خذة وعاملو �ملجد�ف 
و�مل�سلحون, و�لنو�خذة هم �ما مالك ل�سلفن �و وكالء لهم, وعمل نو�خذة 
ُعمانيون على ظهر �سفن خمرت عباب بحر �ل�سني و�لهند و�ل�سند و�ليمن 
�لُعمانيون  �الو�ئ��ل  �ملالحون  يكن  ومل  و�خلليج,  و�ل��زجن  و�حلب�سة  و�لقوم 
ثم  ب�سرهم  عن  فيها  يغيب  �لتي  للدرجة  �ل�سو�طئ  عن  كثري�  يبتعدون 
بد�أو� بعد ذلك ير�سمون طرقهم على هدي �لنجوم �ملعروفة, وكان ال بد 
�لفلك  علم  لتطور  ونظرً�  بالفلك,  كبرية  معرفة  من  �ملحيط  لقطع  لهم 
ذلك  �لُعمانيون من  ��ستفاد  فقد  �سريعًا  تطورً�  بعده  وما  �ملامون  يف عهد 
�أي منازل  �لى �خنان  �لتي ق�سموها  �لبو�سلة  كله و��ستفادو� -�ي�سًا- من 
�ل�سمال و�جلنوب,  ��سافة  ثابتًا مع  ومغيب 15 جنمًا  با�سم مطلع  �سميت 
ثم  مو�سع  �أي  كاه  �جلاه  كقطب  �لفار�سية,  كثرية عن  ��سماء  �خذت  وقد 
ا�شتخدم الرهامي خطوط عر�ص كل ميناء وراأ�ص �شجلت يف دفاتر االر�شاد 
�لبحرية, و�سمت معلومات عن �لرياح و�ل�سو�حل و�ل�سعاب وكل ما يحتاجه 

�لربان.

ويذكر لنا �لتاريخ عدد� من �لبحارة �لُعمانيني �لذين برعو� يف هذه 
�لعلوم �لتي ذكرناها, ويف قيادة �ل�سفن لال�ساطيل �لبحرية �ملختلفة �سو�ء 
يف �لع�سور �لو�سطى �و �حلديثة وقد �سبق �حلديث عن هوؤالء �لبحارة وعن 

ريادتهم للعامل يف هذ� �ملجال.

�سنني  �متد�د  على  وظائفها  يف  �لُعمانية  �ملر�كب  مالحو  تدرج  ولقد 
�لو�حد منهم خربة من خالل �ملر�ن  طويلة من �خلدمة عليه؛ ما �ك�سب 
و�ملو�ظبة يف معظم �لوظائف و�العمال �لتي يقوم بها على ظهر �ل�سفينة 
من �ب�سطها �لى �كرثها تعقيدً� �لى �ن ي�سل يف �لنهاية بع�ش هوؤالء �لبحارة 

�لى قيادة �ل�سفينة كنو�خذة.
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 امل�انئ العمانية:
ت�سم �سبكة �ملو�نئ �لرئي�سة يف �سلطنة ُعمان �لعديد من �ملو�ين ذ�ت 

�الهمية �ال�سرت�تيجية على �مل�ستوى �الإقليمي و�لعاملي ومنها: 
ميناء ال�سلطان قابو�س: مبحافظة م�سقط, مت �إن�ساوؤه يف �لعام   •
1974م ليكون �مليناء �لرئي�ش الأن�سطة �ال�ستري�د و�لت�سدير, و�سهد تطوير� 

م�ستمر� على مدى �سنو�ت �لنه�سة �حلديثة.
 ويحتوي �مليناء حاليا على 13 ر�سيفًا. وقد قررت �حلكومة يف متوز 
)يوليو( من �لعام 2011م حتويل �مليناء من ميناء جتاري �إلى ميناء �سياحي 
)�لب�سائع  �لتجارية  و�لت�سدير  �ال�ستري�د  �أن�سطة  كافة  ونقل  بالكامل, 

�لعامة و�حلاويات( �إلى ميناء �سحار مبحافظة �سمال �لباطنة.
وفاز �مليناء بجائزة »�أف�سل ميناء ��ستجابة ملتطلبات �ل�سياحة �لبحرية للعام 

2012«, �لتي مت منحه �إياها من قبل جملة »كروز �إن�سايت« �ل�سياحية �لعاملية.
�ساللة: يقع مبحافظة ظفار ويتمتع باأهمية كبرية نظرً�  ميناء   •
لقربه من م�شار اخلطوط املالحية العاملية، ما ميكن معه ا�شتغالل الفر�ص 
لل�سلطنة  �لتجارية  �ملكانة  لتعزيز  �ال�سرت�تيجي  �ملوقع  هذ�  يتيحها  �لتي 

ب�سفته �أحد �ملو�نئ �لرئي�سة لتبادل �حلاويات يف �ملنطقة.
يقع مبحافظة �سمال �لباطنة, وقد حظي باأهمية  �سحار:  ميناء   •
�ال�ستري�د  �أن�سطة  كافة  بنقل  �حلكومة  ق��ر�ر  تنفيذ  ب��دء  بعد  م�ساعفة 
ميناء  لي�سبح  قابو�ش(  �ل�سلطان  ميناء  )من  �إليه  �لتجارية  و�لت�سدير 

�سناعيا وجتاريا رئي�سًا بال�سلطنة.
�ملو�نئ  �أح��دث  ويعّد  �لو�سطى,  مبحافظة  يقع  الدقم:  ميناء   •
�آذ�ر )مار�ش( 2013م مرحلته  �سهر  �ل�سلطنة, وقد دخل يف  �لرئي�سة يف 
�الأولى من عمليات مناولة �لب�سائع و�ل�سفن, ويعد و�حد� من �مل�سروعات 
�لكربى �لتي ترفد �القت�ساد �لوطني, وتفتح �ملجال ال�ستقطاب �ال�ستثمار�ت 
�ل�سخمة �إلى �ل�سلطنة مبا ي�سهم يف تنويع م�سادر �لدخل, وتت�سمن �سبكة 

�ملو�نئ �لرئي�سة يف �ل�سلطنة – �أي�سا- عددً� من �ملو�نئ �الأخرى.
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• م�سادر املبحث:ف�سل العماني�ن �سادة البحار
)د.ن(,  �لقاهرة,  ُعمان,  �أهل  �سرية  يف  �الأعيان  حتفة  �ل�ساملي,   .1

)د.ت(.
�سرحان بن �سعيد �الأزكوي �لعماين, تاريخ ُعمان �ملقتب�ش من كتاب   .2
�لقبي�سي,  �الأمة, حتقيق: عبد�ملجيد  �لغمة �جلامع الأخبار  ك�سف 

طبوعات وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة, ُعمان, 1980.
حميد ب��ن حم��م��د ب��ن زري����ق, �ل��ف��ت��ح �مل��ب��ني يف ���س��رية �ل�����س��ادة   .3
�لبو�سعيديني, حتقيق: عبد�ملنعم عامر وحممد مر�سي, )د.ن(, 

.) 1857(
عبد�هلل بن �سالح �لفار�سي, �لبو�سعيديون حكام زجنبار, ترجمة:   .4
�سلطنة  و�لثقافة,  �لقومي  �ل��رت�ث  وز�رة  عبد�هلل,  �أم��ني  حممد 

عمان، ط2, )د.ت(.
عربية,  �أم��رية  مذكر�ت  �سلطان,  بن  �سعيد  بنت  �ساملة  �ل�سيدة   .5

ترجمة: عبد�ملجيد �لقبي�سي, �سلطنة عمان, 1983.
بغد�د,  �لعربي,  �خلليج  يف  �لقو��سم  دور  �لعابد,  حممد  �سالح   .6

)د.ن(, 1976.
عمان وتاريخها �لبحري, وز�رة �الإعالم و�لثقافة, عمان, )د.ت(.  .7

عمان يف �لتاريخ, وز�رة �الإعالم, 2005.  .8
عمان 2012-2013, وز�رة �الإعالم, �سلطنة عمان.  .9

م�سرية �خلري, وز�رة �الإعالم, �سلطنة عمان, 2010.  .10
يف  ودوره��ا  �لعماين  �ل�ساحل  م��و�ينء  مفتاح,  فريد  حممد  علي   .11
�لع�سر  يف  �لهندي  �لعماين  �لتجاري  �لتبادل  حركة  �زده���ار 
حول  �لدولية  �لندوة  �إلى  مقدم  بحث   ,)1398-815( �الإ�سالمي 
جامعة  �لعمانية,  �لدر��سات  مركز  وح�سارة,  �آفاق  و�لهند  عمان 

�ل�سلطان قابو�ش, 2011/1-2/29.
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�متلك �ل�سعب �لعماين, على �متد�د حقب �لتاريخ, تر�ثا غنيا وتقاليد 
ر��سخة, تو�رثها �لعمانيون كابر� عن كابر وجيال عن جيل.

 وقد �أ�سهم �لرت�ث �لعماين ب�سكل ملمو�ش يف �لرت�ث �لعاملي, كما عني 
�الن�سان �لعماين مبجاالت �لرت�ث و�لثقافة و�لفنون ب�سكل عميق.

وقد �أولت �لدولة �لعمانية �لرت�ث �أهمية بالغة, وعني جاللة �ل�سلطان 
�الأ�سا�ش  �لنظام  �ن  �لعماين, كما  بالرت�ث  قابو�ش وحكومته عناية كبرية 
ومت  عليه,  وحتافظ  �لوطني  �ل��رت�ث  �لدولة  ترعى  �ن  على  ين�ش  للدولة 
تخ�سي�ش �لعام 1994م عاما وطنيا للرت�ث �لعماين, وتعزز ذلك بان�ساء 
�حلرف  على  للحفاظ  �خ��ر  كر�فد  �حلرفية  لل�سناعات  �لعامة  �لهيئة 

�لتقليدية. 

�لكبرية  �الأهمية  ذ�ت  �الثرية  �ملو�قع  من  �لعديد  �ل�سلطنة  ومتتلك 
وقد  �ي�سا,  �لعاملي  �ل�سعيد  على  ولكن  �لعماين  �ل�سعيد  على  فقط  لي�ش 

يف  تكمن  ال  ق�تنا  )اإن 
االزده��ار امل��ادي وح��ده، بل اإن 
الراث  يف  تكمن  احلقيقية  ق�تنا 
العريق و�رشائع ومبادىء  العماين 

ديننا االإ�صالمي احلنيف( 
من خطاب ال�شلطان 
قابو�س بن �شعيد
مبنا�شبة العيد الوطني 
العا�شر املجيد،
1980/11/18 

التراث الُعماني
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مت ت�سجيل �لعديد من �ملو�قع �الثرية �لعمانية �سمن قائمة �لرت�ث �لعاملي 
الأهميتها على �مل�ستوى �حل�ساري  للب�سرية.

�ل��رت�ث  قائمة  �ل��ى  �لعمانية  �الف��الج  نظام  �ليون�سكو  �درج��ت  وق��د 
�هم  �لعماين, ومن  �ملجتمع  ن�سيج حياة  ��سيال من  �لعاملي ب�سفته جزء� 
�لعماين على  �الن�سان  قدرة  تعرب عن  �لتي  �لعمانية  �ملوروثات �حل�سارية 
فكر�  �الن�ساين  �ل��رت�ث  و�ث��ر�ء  �حل�سارة  لبناء  �سعيا  �لتحديات  مو�جهة 
وعمال و�بد�عا ح�سبما ��سار جاللة �ل�سلطان �ملعظم يف كلمته �لتي وجهها 
�لى �لدورة 23 للموؤمتر �لعام لليون�سكو يف �كتوبر 2005م, ومن �لعروف �ن 

�ل�سلطنة ع�سو يف جلنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �ليون�سكو.

وعمان هي كنز للفنون �لتقليدية و�ل�سعبية, ومن خالل �لفنون �ملختلفة 
يعرب االن�شان العماين عن ذاته وموروثاته واأمناط حياة االآباء واالجداد.

�ل�سلطنة تعرب عن خ�سو�سية �ملكان  �ل�سعبية يف كل واليات  و�لفنون 
و�الإن�سان, كما �أنها تقوي روح �جلماعة و�لتما�سك �لوجد�ين و�لفني ملجموع 
�ل�سعب �لعماين. و�هم �سيء هو �ن �لعمانيني ما ز�لو� متم�سكني مبمار�سة 

هذه �لفنون يف �ملنا�سبات �ملختلفة.

وتعّد �لقالع و�حل�سون و�البر�ج و�ال�سو�ر و�لبيوت و�مل�ساجد �الثرية, 
�لتي تقف �ساخمة يف كل حمافظات ومناطق وواليات �ل�سلطنة, من �برز 
�لعماين  �ل�سعب  عظمة  من  جانبا  جت�سد  فهي  �لعماين  �لتاريخ  �سو�هد 
و��سهامه �لكبري يف �حل�سارة �الن�سانية, وذلك يف �سوء �أهميتها �لتاريخية 
و�لثقافية و�لهند�سية و�ملعمارية و�لدفاعية و�حلياتية �ي�سا, ومتثل بر�عة 
فن وه�ند�سة �لبناء �لعمانية وت�فاعلها �لتام مع �حتياجات �الن�سان �لعماين 
تاريخية  مر�حل  منذ  �ملعمارية  بالفنون  وخربته  و�لدفاعية  �الجتماعية 
قائمة  �سمن  �لعمانية  و�لقالع  �حل�سون  من  عدد  �در�ج  مت  وقد  مبكرة, 
و�لتاريخية  �الثرية  وقيمتها  الهميتها  �ليون�سكو  مبنظمة  �لعاملي  �ل��رت�ث 

ومنها على �سبيل �ملثال قلعة بهالء وح�سن جربين.
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�لتاريخية توثيقا  و�لى جانب �جر�ء �لعديد من �لدر��سات و�لبحوث 
و�البر�ج  و�حل�سون  �لقالع  ترميم  كذلك  يتم  فانه  �لعريقة,  �الثار  لهذه 
باأ�ساليب علمية ومب�ساركة كو�در عمانية مدربة جيد�, وذلك حفاظا عليها 
وت�سهيال لزيارتها و�ال�ستفادة منها. وذلك �سمن خطة مت�كاملة وعلى نحو 
يعيد هذه �لكنوز �حل�سارية �إلى حالتها �لتي كانت عليها وبا�ستخد�م نف�ش 
وطنية  كو�در  وتدريب  �ل�سنني,  مئ�ات  منذ  بها  بنيت  �لتي  و�ملو�د  �الأدو�ت 
متخ�س�سة للقيام بذلك مب�ساعدة خرب�ت من �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة.

�جل  م��ن  �الأث��ري��ة  �الأع��م��ال  تتو��سل  �الأث��ري��ة  �لتنقيبات  جم��ال  ويف 
من  �ل�سرقي  �جلزء  يف  �حل�ساري  للتطور  متكاملة  �سورة  على  �حل�سول 
ع�سر  م��ن  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��الل  جعالن  منطقة  يف  �ملتمثل  �ل�سلطنة 
�لهولو�سني »بد�ية �الألف �ل�سابعة قبل �مليالد« وحتى جميء �الإ�سالم, وقد 
مت �لرتكيز على تطور �لتجارة �لبحرية يف فرتة �لن�سف �لثاين من �الألف 
�لثالثة قبل �مليالد يف ثالثة مو�قع هي: »ر��ش �حلد ور��ش �جلنز و�ل�سويح«.

 دار املخط�طات وال�ثائق
�أ�سهر  من  و�لثقافة  �ل��رت�ث  ب��وز�رة  و�لوثائق  �ملخطوطات  د�ر  تعّد 
عمانية  ووثيقة  خمطوط   4300 جنباتها  يف  ت�سم  �لتي  �لثقافية  �ملكتبات 
ت�سكل ثروة فكرية وتاريخية فريدة بالن�سبة لالإ�سهام �لعماين يف �حل�سارة 
�ملخطوطات  ب�سيانة هذه  و�لثقافة  �لرت�ث  وز�رة  تقوم  وبينما  �الن�سانية, 
و�لوثائق و�حلفاظ عليها بطرق و��ساليب علمية متطورة, و�عد�د و��سد�ر 
قابو�ش  �ل�سلطان  جامعة  مع  بالتعاون  لها  ومبوبة  م�سنفة  علمية  فهار�ش 
ون�سرها على موقع وز�رة �لرت�ث و�لثقافة على �سبكة �ملعلومات �لعاملية - 
�النرتنت - فانه يتم �لعمل على �حل�سول على �لوثائق �لعمانية �ملوجودة 
يف �خلارج, وقد مت �حل�سول -موؤخر�- على عدد من �لوثائق من رو�سيا 
�الحتادية, ومت تطوير ��ساليب �لعمل و�لعر�ش يف د�ر �ملخطوطات و�لوثائق 
عمانية  خمطوطات  �و  وثائق  لديهم  ممن  �ملو�طنني  وت�سجيع  �لعمانية 
لتقدميها �لى �لد�ر للحفاظ عليها ولتي�سري �ال�ستفادة �لعلمية منها كذلك .
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للدولة  ��سا�سًا  ركيزة  �ال�سيل  �لعماين  �ل��رت�ث  على  �حلفاظ  ميث�ل 
�لرت�ث  �ن  على  �لعماين  للمجتمع  �ملميزة  �ملالمح  من  وملمحًا  �لع�سرية 
�لعميق  �الهتمام  وي�سكل   . �لوطنية  �لهوية  ت�سكيل  يف  ��سا�ش  عن�سر 
و�ملتو��سل باحلرف �لتقليدية �متد�د� للعناية بالرت�ث �لعماين بوجه عام, 
�لق�ائمني على هذه �حلرف وتطوير  ب�ت��سج�ي�ع  �ه�تمت �حلك�ومة  ثم  ومن 
مهار�تهم يف ظ�ل �حلف�اظ على طبيعة و�سمات ت�لك �حلرف �لتي متيزت 

بها د�ئم�ا. 
وت�نظيم  �حلريف  �ن�ت�اج�هم  ب�سر�ء  �ل�دول�ة  ت�ق�وم  �ملج�ال  ه�ذ�  ويف 
�ملعار�ش د�خ�ل وخ�ارج �ل�سلطن�ة البر�ز �ملوروث �حل�ساري �لعماين, ومتثل 
عملية ت�سجيل وتوثيق �ل�سناعات �حلرفية يف كل مناطق وواليات �ل�سلطنة 
فيها,  بالعاملني  و�لعناية  �ل�سناعات  هذه  على  للحفاظ  �سرورية  خطوة 
فان ندوة »حماية ال�شناعات احلرفية«  التي عقدت يف �شباط )فرباير( 
للنهو�ش باحلرف  ��سرت�تيجية وطنية  لبلورة  �سكلت ركيزة هامة  2005م 
عنا�سر  �حد  ��سبحت  و�نها  خا�سة  �حلرفية,  وبال�سناعات  �لتقليدية 
تنظيمها  يتم  �لتي  �ملعار�ش  من  كثري  يف  �ال�سهام  عرب  �ل�سياحي  �جلذب 

د�خل �ل�سلطنة وخارجها.
 ومن �ملعروف �ن�ه يوجد م�سنعان �أحدهما يف بهالء و�الآخر يف �سمائل 
النتاج مو�د �حلرف �لت�ق�ليدي�ة �لتي يح�ر�ش كثري من �ل�سائحني و�ملو�طنني 
على �قت�نائها, كم�ا توجد مر�كز للتدريب على هذه �حلرف يف �سور وبهالء 
و�نه مت تطويرها  �ل�سباب خا�سة  باقبال متز�يد من قبل  و�سمائل حتظى 

بالتعاون مع منظمة �ليون�سكو. 
 املتاحف

من  و�لنادرة  �ملت�نوعة  �لعديدة,  مبقت�نياتها  �لعمانية  �ملتاحف  متث�ل 
�ل�سعب  يج�سد ح�سارة  �لذي  �لعماين  �لتاريخ  من  ر�ئعة  �سفحات  �الآثار, 

�لعماين ودوره �لكبري يف �حل�سارة �الإن�سانية عرب �لع�سور.
�للبان  �ر���ش  متحف   : وهي  �ل�سلطنة,  يف  متحفا  ع�سر  �ثنا  وهناك 
ومتحف  �لوطني,  و�ملتحف  �لعماين,  �ملتحف  �لتقليدية,  �ال�سلحة  ومتحف 
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�لطفل,  ومتحف  �مل�سلحة,  �ل�سلطان  ق��و�ت  ومتحف  �لطبيعي,  �لتاريخ 
ومتحف قلعة �سحار, ومتحف �ساللة, و�ملتحف �لعماين �لفرن�سي, ومتحف 

قلعة نخل, ومتحف بيت �لزبري.
�الأ�سيلة  �لعمانية  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  و�لثقافة  بالرت�ث  �الهتمام  �إن 
�سمة مميزة مل�سرية �لنه�سة �لعمانية منذ بزوغ �سم�سها, وقد �دت �لنه�سة 
ثقافية, متثلت يف  �إيجاد نه�سة  �لى  و�القت�سادية و�الجتماعية  �ل�سيا�سية 
�إحياء �ملوروث �حل�ساري �لعماين فكريا وثقافيا ومعماريا و�حلفاظ عليه, 

و�لتعبري عن �جلو�نب �لثقافية للنه�سة �لعمانية �حلديثة. 
وقد �كد �ل�سلطان قابو�ش �ن �ملجتمع �لعماين يعي�ش متغري�ت ع�سره 
اال انه مل يفرط يف هويته وتراثه بل ا�شتطاع ان يجمع بني الطيب من تقاليده 
�لبناء �لع�سري يف عمان ترت�بط فيه  و�لطيب من و�قع حا�سره, فن�سيج 

�لتقاليد مع �لتحديث مبتانة ووفاق. 
وقد �أكد �ل�سلطان قابو�ش يف كلمته �ل�سامية �لتي وجهها �لى �لدورة 33 
للموؤمتر �لعام ملنظمة �المم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�ليون�سكو( 
باري�ش  يف  عقدت  و�لتي  �ملنظمة  �ن�ساء  على  عاما  �ستني  م��رور  مبنا�سبة 
وم�سامينه  ��سكاله  �لثقايف مبختلف  تر�ثنا  نويل  “�ننا  يف 2005/10/3  
�ملادية �همية خا�سة وُنعنى به عناية متميزة ملا له من �همية ودور ملمو�ش 
و�لفنية و�البد�ع و�البتكار. ونبدي �عتز�زنا  �لفكرية  �لنهو�ش باحلياة  يف 
بوجود جمموعة من �ملو�قع �لثقافية و�لطبيعية �لعمانية على الئحة �لرت�ث 
�لع�سور  عرب  �لعمانيني  م�ساهمة  على  و��سحا  دليال  متثل  و�لتي  �لعاملي 

�ملختلفة يف بناء �حل�سار�ت وتو��سلها وتفاعلها مع �لثقافات �الخرى”.
فبم�ساعدة �لدولة وموؤ�س�ساتها يقوم �ملجتمع �لعماين مبمار�سة تر�ثه 
و�إحيائه للحفاظ عليه؛ �ذ تعّد عمان من �لدول �سانعة �حل�سارة �الإن�سانية 

بحكم وجودها ودورها �حليوي منذ �الف �ل�سنني. 
�لتقليدية,  �ملو�سيقى  �لعماين,  �لرت�ث  و�أن�سطة  فعاليات  �أمثلة  ومن 

�الأزياء �لرت�ثية, و�حلرف �لتقليدية. 
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 اإجنازات ثقافية
�سكلت مفرد�ت �لرت�ث و�لثقافة و�لفنون �سمة مميزة وعالمة بارزة 
مل�سرية �لنه�سة �لعمانية �ملباركة وجاء �الهتمام بها �إدر�كا لقيمة �الإ�سهام 
و�لتقاليد  و�لقيم  �ل��رت�ث  دور  والأهمية  �الإن�سانية  �حل�سارة  يف  �لعماين 
ناحية  �لعمانية من  �ل�سخ�سية  �أ�سالة  على  �الأ�سيلة يف �حلفاظ  �لعمانية 

وكركيزة لبناء �لدولة �لع�سرية من ناحية ثانية .  

بالثقافة  �الهتمام  �لتي مت قطعها على �سعيد  �أبرزت �خلطو�ت  وقد 
وفنية  ثقافية  �إجن��از�ت  من  ذلك  �ساحب  وما  بالرت�ث  و�لعناية  و�لفنون 
على �مل�ستويات �ملحلية و�لعربية و�لدولية �إميان جاللته و�هتمامه باالإن�سان 
�لعماين وتقوية ملكاته �البد�عية وتعميق وجد�نه ليم�سي يف طريق �لرقي 
�مل�ساهمة  حلقات  لتتو��سل  �أ�سمى  وم�ستقبل  �أرح��ب  �آف��اق  �لى  �الإن�ساين 

�لعمانية عرب �لتاريخ يف �ستى جماالت �لثقافة و�لفنون و�الآد�ب .

ويف هذ� �الطار جاء تد�سني جائزة �ل�سلطان قابو�ش للثقافة و�لفنون 
�ل�سلطاين  باملر�سوم  �أن�سئت  و�لتي  �آذ�ر )مار�ش( 2012م  و�الآد�ب يف 10 
�ل�سامي رقم ) 2011/18م( لتوؤكد �هتمام �ملقام �ل�سامي جلاللة �ل�سلطان 
�ملعظم باالإجناز �لفكري و�ملعريف وتاأكيد� من جاللته للدور �لتاريخي لعمان 
يف تر�سيخ �لوعي �لثقايف ب�سفته �حللقة �لهامة يف �سلم �لرقي �حل�ساري 
يف  �ملجيدين  و�الأدب��اء  و�لفنانني  للمثقفني  جاللته  من  ودعما  لالإن�سانية 

�ل�سلطنة .

�ل�سقيقة  �ل��دول  مع  �لثقايف  �لتو��سل  تعزيز  على  �ل�سلطنة  وتعمل 
و�ل�سديقة حيث �جلهات �ملعنية بالثقافة يف �لعديد من �مللتقيات و�لرب�مج 
و�الأن�سطة و�لفعاليات �لثقافية �لدولية, باال�سافة �لى دورها يف �قامة هذه 

�لفعاليات على �مل�ستوى �ملحلي. 

ذ�ت  �لر�سمية  وغري  �لر�سمية  �جلهات  كافة  تعمل  �ل�سدد  هذ�  ويف 
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�ل�سلطان  ومركز  و�لثقافة  �ل��رت�ث  ك���وز�رة  �لثقافية  باملجاالت  �ل�سلة 
قابو�ش �لعايل للثقافة و�لعلوم و�ملنتدى �الأدبي و�لنادي �لثقايف و�جلمعيات 
و�سحافة  و�سينما  م�سرح  من  �لثقافية  �ملجاالت  مبختلف  �ملعنية  �لعمانية 
�لثقافية �لتي تقام د�خل  �لفعاليات و�الأن�سطة  وغريها, على �مل�ساركة يف 
و�لكتاب  و�الأدب��اء  �ملثقفني  مع  �لد�ئم  �لتو��سل  وتعزيز  �ل�سلطنة,  وخارج 
�لعمانيني و�لعمل على ت�سجيعهم من خالل طباعة و�إ�سد�ر نتاجهم �الأدبي 
باالإ�سافة �لى م�ساركتهم يف �لفعاليات و�الأن�سطة �لثقافية د�خل �ل�سلطنة 
�ل��دول  مع  �لثقايف  �لتو��سل  تعزيز  على  �ل�سلطنة  تعمل  كما  وخارجها. 

�ل�سقيقة و�ل�سديقة على �مل�ستوى �الإقليمي و�لعاملي.

 اجلمعيات واملنتديات الثقافية
- املنتدى االأدبي والنادي الثقايف:

�ل�سلطنة من  �لثقافية يف  تن�سيط �حلركة  �لثقايف يف  �لنادي  ي�سهم   
�لفعاليات  من  ع��ددً�  تت�سمن  و�لتي  �سنويا,  يقدمها  �لتي  �لرب�مج  خالل 
�لثقافية �لتي ت�ستمل على �لندو�ت �الأدبية و�لفكرية و�الأم�سيات �ل�سعرية, 
كما يحتفي �لنادي باالأعالم �لعمانيني من علماء وفقهاء بتقدمي در��سات 
فعاليات  بتنظيم  �لنادي  قام  كما  و�لعلمي.  �لفكري  �رثهم  حول  وبحوث 
حول  عمل  وحلقات  وت�سجيلية,  ق�سرية  فيلمية  وعرو�ش  متنوعة  ثقافية 

�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي, وغريها من �الأن�سطة �لثقافية �ملتنوعة.

- دار االأوبرا ال�سلطانية :
جاللة  يبذلها  �لتي  �جلهود  على  دليال  �ل�سلطانية  �الأوب��ر�  د�ر  تعّد 
جاللته  و�لتز�م  �ل�سلطنة,  يف  �لثقافية  �لتنمية  دعم  يف  �ملعظم  �ل�سلطان 
باالنفتاح على �لعامل عرب بو�بة �لفنون, وهي تكر�ش جهودها لدعم �حلو�ر 
بني �لثقافات عرب �لفنون �سو�ء على �مل�ستوى �ملحلي �أو �الإقليمي �أو �لدويل.
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- مركز جامعة ال�سلطان قاب��س الثقايف :
�الأو�مر  بناء على  �لثقايف  �ل�سلطان قابو�ش  �ن�ساء مركز جامعة  جاء 
�ل�سامية خالل لقائه وحديثة مع طلبة جامعة �ل�سلطان قابو�ش يف �لثاين 
من مايو 2000م, وقد تف�سل جاللته بافتتاح �ملركز يف �لثامن ع�سر من 

دي�سمرب 2010م.

ويعد �ملركز معلما ثقافيا ويقوم بن�سر وتطوير �لثقافة �لعلمية و�لبحثية 
يف �جلامعة ب�سكل خا�ش ويف �ل�سلطنة ب�سكل عام, ويتكون �ملركز من مبنى 
�ملكتبة  �آالف �سخ�ش, ومبنى  تت�سع حلو�يل خم�سة  �لتي  �لرئي�سة,  �لقاعة 
�لرئي�سة, ومبنى مركز �لدر��سات �لعمانية, ومبنى قاعة �ال�ستقبال ومدرج 

�لفهم و�لباحات �ملر�فقة.

- مركز ال�سلطان قاب��س العايل للثقافة والعل�م :
�ل�سلطاين  �مل��ر���س��وم  مب��وج��ب  2012/9/19م  يف  �مل��رك��ز  �ن�����س��ئ 
املركزعلى  وي�شرف  ال�شلطاين  البالط  دي��وان  ويتبع  رق���م)2012/52م( 
و�ملد�ر�ش  و�ملعاهد  �لدينية,  و�الأم��اك��ن  قابو�ش  �ل�سلطان  جو�مع  �سوؤون 
قابو�ش  �ل�سلطان  وكر��سي  مر�كز  وعلى  للمركز,  �لتابعة  �لوقف  و�أم��و�ل 

�لثقافية و�لعلمية خارج �ل�سلطنة.

�لعمانية  �جلمعية   : مثل  �لفنية  �جلمعيات  على  �ملركز  ي�سرف  كما 
للفنون �لت�سكيلية وجمعية هو�ة �لعود وجمعية �لت�سوير �ل�سوئي, كما يدير 
�لى جانب  و�الآد�ب, هذ�  و�لفنون  للثقافة  قابو�ش  �ل�سلطان  �سوؤون جائزة 
�إعد�ده للدر��سات و�لبحوث �لعلمية, وتنظيم �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملتعلقة 
بالثقافة و�لعلوم وتزويد �ملكتبات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية بها, وترجمة 
و�لعمل  �النت�سار,  �لو��سعة  �الأخرى  �للغات  �لى  �لعماين  �لفكر  نتاج  ون�سر 

على ر�سد ومتابعة �أهم �الأعمال �لعاملية وترجمتها �لى �للغة �لعربية.
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ويف �طار �لتعريف بال�سلطنة وح�سارتها و�بر�ز �لنتاج �لثقايف و�الدبي 
مع  بالتعاون  بباري�ش  �لعمانية  �لثقافية  �الأيام  تنظيم  جاء  فيها  و�لفكري 
يناير  يف  )�ليوني�سكو(  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �الأم��م  منظمة 
قيمة �حلو�ر  و�إعالء  و�لتفاهم  �لتعاون  مد ج�سور  للم�ساهمة يف  2012م, 

و�ل�سالم و�ملعرفة بني �حل�سار�ت و�ل�سعوب �ملختلفة.

كما جاء تنظيم �أ�سبوع �لتقارب و�لوئام �الإن�ساين يف فرب�ير 2012م 
ملجموعة منتقاة من كبار �ملفكرين و�ملثقفني و�لباحثني و�الأكادمييني على 
تعزز  ومقرتحات  و�أفكار  بروؤى  �خلروج  �جل  من  للتحاور  �لعامل,  م�ستوى 

مبد�أ �لوئام �الإن�ساين. 

- جممع عمان الثقايف:

من  ي�سمه  مبا  لل�سلطنة  ثقافية  �ساحة  �لثقايف  عمان  جممع  ميثل 
�لعلمية  �لنو�حي  من  و�لباحثني  و�ملثقفني  �ملو�طنني  �ستخدم  عنا�سر 
مربع  مرت  �ألف   400 تبلغ  �إجمالية  م�ساحة  على  �مل�سروع  ويقام  و�لعملية. 
مبنطقة مرتفعات �ملطار بالعا�سمة م�سقط, وبتكلفة �إجمالية مبدئية تبلغ 

45 مليون ريال عماين.
ت�سم  متعددة,  معمارية  مكونات  من  �لثقايف  عمان  جممع  ويتاألف 
وطنية  ومكتبة  لوطني,  و�مل�سرح  و�لوثائق,  للمحفوظات  �لوطنية  �لهيئة 
ومكتبة �أطفال, ومبنى لل�سينما و�ملو�سيقى ومقاهي متعددة, وحديقة عامة 
�مل�سرح  ويقام  وخدماتية.  �د�رية  مباٍن  �لى  باال�سافة  �ملجمع  مبنى  �أمام 
 1000 من  الأك��رث  و�سيت�سع  مربع  مرت   9200 تبلغ  م�ساحة  على  �لوطني 
�لتقنيات �حلديثة و�خلا�سة بامل�سارح من  �سخ�ش, و�سيتم جتهيزه بكافة 

نظام �إ�ساءة ونظام �سوت وغرفة للتحكم وغريها.
للقر�ءة  وم�ساحات  للكتب  عر�ش  قاعات  �لوطنية  �ملكتبة  وت�سم 
و�ملطالعة وم�ساحات �أخرى للدر��سة وقاعات �أخرى للدوريات و�ملجموعات 
ق�سم  �ملكتبة  و�سيكون يف  �ل�سوتيات  وقاعة  و�ل�سور,  و�خلر�ئط  �خلا�سة 
�مل�ساحة  وتبلغ  �الأطفال,  الأدب  وق�سم  �خلا�سة,  �الحتياجات  لذوي  خا�ش 

�الإجمالية للمكتبة 9600 مرت مربع.
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و�سيقام �ملنتدى �الأدبي على م�ساحة 1200 مرت مربع و�سيحوي على 
قاعات للمحا�سر�ت و�لندو�ت, ومكتبة, وقاعات قر�ءة, وقاعات للحا�سب 
و�ل�سور  �لفنية  �الأعمال  لعر�ش  قاعات  في�سم  �لفنون  معهد  �أما  �الآيل. 
�لتقنيات  بكافة  جمهزه  جميعها  للتدريب  وقاعات  �لت�سكيلية,  و�لفنون 

�لفنية و�إجر�ء�ت �ل�سالمة

املعار�س واالأيام الثقافية:  -

يعد معر�ش م�سقط �لدويل للكتاب من �أهم معار�ش �لكتاب باملنطقة 
وقد �سهدت �لدورة �الأخرية م�ساركة �أكرث من خم�سمائة د�ر ن�سر من 23 

دولة و�سمت ع�سر�ت �الآالف من �الإ�سد�ر�ت. 

وعلى �ل�سعيد �لدويل ت�سارك �ل�سلطنة ممثلة بوز�رة �لرت�ث و�لثقافة 
�نها  �إذ  �الأجنبية  �أو  �لعربية  بالدول  �سو�ء  �خلارجية  �لكتاب  معار�ش  يف 
�ل�سلطنة �سمن  للكتاب. وت�سنف  �سنويا يف �كرث من 22 معر�سا  ت�سارك 
�لثقافية  و�لرب�مج  �لفعاليات  يف  وم�ساركة  ح�سور�  �لعربية  �ل��دول  �أكرث 

مبختلف دول �لعامل.

 ال�سعر العماين املعا�سر 
كان �ل�سعر�ء يتبارون يف مو��سم خا�سة بعر�ش ق�سائدهم وخطبهم 
�مام �نا�ش �عرتفو� لهم بال�سبق و�لريادة يف هذ� �مل�سمار عرفت باأ�سو�ق 
�لعرب قبل �ال�سالم  �إذ كان �ل�ساعر يعّد �ملعرب عن �آالم جمتمعه و�آماله,  

وتدوين �أحد�ثه.
 ولل�سعر مكانة خا�سة ومميزة عند �لعمانيني مبا يتمّيز به  من حكم 
ر�ئعة �و �مثاٍل يحتذى بها يف تعبري �سادق عن �حلياة كما يح�سها �ل�ساعر 

من خالل وجد�نه وعمق �ح�سا�سه و�سدق تعبريه.

و�نطالقا من هذ� �ملفهوم ولتاأكيد هذ� �لتوجه يف �حلفاظ على �لرت�ث 
�لفكري �سدرت توجيهات �ل�سلطان قابو�ش باإقامة مهرجان لل�سعر �لعماين 
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�الهتمام  عن  �لع�سور  من  وغريه  �لع�سر  هذ�  يف  �الن�سغال  عدم  لتاأكيد 
باأهم مامييز �لعقل �لر��سد لالأمة و�نه )ال تدع هذه �المة �ل�سعر حتى تدع 
�لعماين  �ل�سعب  على  �لعرب  ديو�ن  �ل�سعر  مقولة  وتنطبق  �حلنني(  �البل 

متاما �إذ �ن لل�سعر�ء يف عمان �سوالت وجوالت,  و�سعرً� جزاًل وعذبًا.

 ففي عمان كانت وما ز�لت تقام حلقات لل�سعر و�ل�سعر�ء يف �ملجال�ش 
و�الجتماعية  �لوطنية  �ملنا�سبات  ويف  و�الذ�ع��ة  �لتلفزيونية  �لرب�مج  ويف 
ف�سال عن �لن�سر يف �ل�سحف و�ملجالت وو�سائل �الإعالم �الأخرى باالإ�سافة 

�لى كتابته يف �لدو�وين. 

لذلك  موفقة  خطوة  دور�ت��ه  كل  يف  �لعماين  �ل�سعر  مهرجان  و�إقامة 
مت�سك  مدى  عن  عربت  �إذ  وحا�سر�؛  ما�سيا  �لعماين  �ل�سعري  �لتالحم 
�لعمانيني برت�ثهم �لفكري و�لثقايف يف كل زمان ومكان لهذه �المة جم�سدة 
خ�سو�سية �الإبد�ع لدى �الدباء و�ملفكرين و�ل�سعر�ء . يف عمان يتناولون يف 
��سعارهم وق�سائدهم كافة مناحي �حلياة, ويتعاطون كافة �سنوف �ل�سعر 

:�لف�سيح و�ل�سعبي و�لنبطي و�لق�سيد و�ملالحم. 

�لقدمي  بني  �جلمع  على  مبقدرة  �ملعا�سرون  عمان  �سعر�ء  ويتميز 
و�جلديد, وبني �ال�سالة و�ملعا�سرة يف ��سعارهم يف �ل�سكل و�ملحتوى.

الر�سم والت�س�ير 
ي�سعى مر�سم �ل�سباب و�جلمعية �لعمانية للفنون �لت�سكيلية - كرو�فد 
وتوفري خمتلف  �لعماين  �لفنان  بيد  �الأخذ  �لى   - �لعماين  و�الإب��د�ع  للفن 
ومتابعة  مهار�تهم  �سقل  من  �لعمانيني  �لفنانني  متكن  �لتي  �لت�سهيالت 
�حلركة �لفنية �القليمية و�لدولية و�مل�ساركة يف �لعديد من �لفعاليات د�خل 
�ل�سلطنة وخارجها . �سارك �لفنانون �لت�سكيليون �لعمانيون يف �لعديد من 

�ملعار�ش من خالل �عمالهم �لتي �بدعو� فيها .
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ويوجد يف �ل�سلطنة فنانون ت�سكيليون ور�سامون وم�سورون مبدعون, 
وي�ساعد جمال �لطبيعة يف �ل�سلطنة وتنوعها �ملبدعني يف �لر�سم و�لت�سوير 
يف �نتاج لوحات يف غاية �جلمال و�لروعة, �إذ متار�ش تلك �لفنون  من خالل 
�ملبادر�ت �لفردية ومن خالل جمعيات نذكر منها �جلمعية �لعمانية للفنون 
�لت�سكيلية  �لفنون  جماعة  �جلميلة,  للفنون  �لعمانية  �جلمعية  �لت�سكيلية, 
بجامعة �ل�سلطان قابو�ش, جماعة �لت�سوير �لفوتوغر�يف بجامعة �ل�سلطان 

قابو�ش, ق�سم �لت�سوير مبوؤ�س�سة عمان لل�سحافة و�لن�سر و�العالن. 

االحتفاالت العمانية
�لوطنية,  �ملنا�سبات  �إقامة  على  �لعماين  و�ل�سعب  �حلكومة  حتر�ش 
�لوطني  �لعيد   : �ملنا�سبات  �لدينية, ومن هذه  �ملنا�سبات و�الأعياد  و�إحياء 

�ملجيد, ويوم �لنه�سة �ملباركة, وعيد� �لفطر و�الأ�سحى �ملباركان .

ويف يوم �الحتفال يخرج �ل�سعب �لعماين �سيبا و�سبابا ورجاال ون�ساء 
فرحني وم�ستب�سرين يف حمبة ووئام ووحدة روحية خال�سة . وتر�هم يف 
مالب�سهم �لعمانية �لتقليدية ورق�ساتهم �ل�سعبية �لفلكلورية �لتي تعرب عن 

فرحتهم مبقدم �لعيد و�ملنا�سبة.

و�جلدير بالذكر �ن جاللة �ل�سلطان �ملعظم يحر�ش دوما على ت�سريف 
�الحتفاالت �لعمانية وم�ساركة �سعبه �لويف �لفرحة و�ل�سرور. 

�لوطني �لعيد  منا�سبة  جاللته  ي�سرف  �لوطنية  �ملنا�سبات   ففي 
يف �ساحة �الحتفاالت ويتم نقل �الحتفال مبا�سرة عرب �الذ�عة و�لتلفزيون. 

ويحر�ش جاللته على م�ساركة �ملو�طنني يف خمتلف واليات ومناطق 
وم�ساركة  �العياد  �سلو�ت  جاللته  يح�سر  �إذ  �لدينية  �عيادهم  �ل�سلطنة 

مو�طنيه فرحتهم كل عام م�سرفا والية من واليات �ل�سلطنة.
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 القالع واحل�س�ن: 
يف عمان ما يربو على �الألف من �لقالع و�حل�سون و�أبر�ج �ملر�قبة, 
�لتي ظلت �ساخمة حتر�ش �سهول ووديان وجبال �ل�سلطنة, وكل منها ي�سهد 

ما�سيًا يدعو للفخر ولكل منها ق�سته �خلا�سة �لتي يرويها.

�إن هذه �ملباين �لتاريخية �ل�سخمة بجانب توفريها للحماية لعبت دور� 
حيويا يف التعريف بتاريخ عمان كونها تقف كنقاط التقاء للتفاعل ال�شيا�شي 
�الجتماعية,  و�الأن�سطة  و�الإد�رة  للعلم  وكمر�كز  و�لديني,  و�الجتماعي 
وم�ساجد  و�حلركة  باحليوية  ت�سج  �أ�سو�ق  مع  متكاملة  تكون  ما  وغالبا 
و�أحياء حرفية و�سكنية جذ�بة �لتي توفر للز�ئر �ليوم فر�سة فريدة لتجربة 

ومعاي�سة �لتاريخ.

ومن تلك �لقالع : قلعة �جلاليل وقلعة �ملري�ين, وقلعة مطرح, ح�سن 
قريات، ح�شن طاقة، ح�شن مرباط، ح�شن �شدح، ح�شن خ�شب، ح�شن 
�لبالد, ح�سن �خلندق, ح�سن �حللة, قلعة نزوى )تعرف ب� �ل�سهباء, قلعة 
بهال, ح�سن جربين, ح�سن بيت �لرديدة, قلعة �لفيقني, ح�سن �سمائل, 
قلعة �لر�ستاق, ح�سن �حلزم, قلعة نخل, ح�سن بركاء, ح�سن �ل�سويق, 
�لفليج, ح�سن  بيت  لوى, ح�سن �سحم, ح�سن  �لعو�بي, ح�سن  ح�سن 
�سنا�ش,  ح�سن  ف��زح,  قلعة  �لرثمد,  ح�سن  �خل��اب��ورة,  ح�سن  �سحار, 
ح�سن عربي, ح�سن جبل �ل�سح�ساح, ح�سن �لدريز, ح�سن �لغبي, قلعة 
�ل�سليف, ح�سن �ال�سود – مقنيات, ح�سن ينقل, ح�سن �ملعمور, وغريها. 

 املعامل االأثرية
تزخر �ل�سلطنة بالعديد من �ملعامل �الأثرية �لتي تروي ق�سة ح�سار�ت 
�ملكت�سفات  وت�سري  لالإن�سان.  �الأول��ى  �لن�ساأة  عمق  يف  بجذورها  �سربت 
مناطق  يف  و�ملوجودة  �مليالد  قبل  �خلام�سة  �الألف  �لى  تعود  �لتي  �الأثرية 
متعددة يف �ل�سلطنة وغريها من �ملو�قع �لتي مت �لتنقيب فيها على فرت�ت 
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خمتلفة, وت�سري كلها �لى �لع�سور و�حلقب �لزمنية �ملختلفة �لتي مرت بها 
و�إ�سهاماته وتو��سله مع  �لعماين  �الإن�سان  و�إبد�ع  �لتاريخ  عمان على مدى 

�حل�سار�ت �الإن�سانية �آنذ�ك.
وقد بد�أت �مل�سوحات �الأثرية �الأولى يف �ل�سلطنة مع بد�ية �خلم�سينيات, 
�إذ قامت �لبعثات �لعلمية بالتنقيب يف مو�قع متعددة بحثًا عن �سو�هد من 
�الألف �لثالثة قبل �مليالد, لتدخل �لبالد بذلك مرحلة �لتاريخ �ملبني على 
�ملكت�سفات �الأثرية و�حلقائق �لعلمية بعد �أن �أرخ لها يف كتب �لرحالة �أمثال 
�الكت�سافات  وبلغت  وغريهم.  بولو  وماركو  توما�ش  وبرتر�م  بطوطة  �بن 
�الأثرية ذروتها بعد �إن�ساء وز�رة �لرت�ث �لقومي و�لثقافة يف �لعام 1976م, 
�جلامعات  مع  بتن�سيق  و�لدر��سة  و�لتنقيب  �لبحث  عمليات  نظمت  �إذ 
�برزها  ومن  �لعامل,  دول  من  �لعديد  �ملتخ�س�سة يف  �لعلمية  و�ملوؤ�س�سات 
مكت�سفات ر�أ�ش �جلنز, وموقع مدينة �لبليد, وموقع �س�سر/ وبار �الأثري, 
�أو  هانون  ومنطقة  حمر�ن,  عني  وموقع  �سمهرم,  مدينة  يف  روري  وخ��ور 
و�سريح  عمر�ن,  �لنبي  وقرب  �سالح,  �لنبي  ودحقة  دوكة,  وو�دي  حانون, 
�لنبي �أيوب, و�سريح �لنبي هود عامر, وموقع �ل�سويح, وموقع ر�أ�ش �خلبه, 

وموقع ر�أ�ش �حلد, وموقع و�دي �ساب يف والية �سور, وغريها. 

 امل�ساجد الرتاثية
منذ �أن �عتنق �أهل عمان �الإ�سالم طو�عية يف �لعام �ل�ساد�ش �لهجري 
و�ل��ذي   - �لعماين  �ل�سعدي  غ�سوبة  �ب��ن  م��ازن  �جلليل  �ل�سحابي  �سيد 
�أول م�سجد يف عمان, وي�سمى حاليا مب�سجد  كان ي�سكن مدينة �سمائل - 
وكان هذ� �مل�سجد نقطة �لبد�ية النت�سار �مل�ساجد وعمارتها  “�مل�سمار”, 
يف هذ� �لبلد �مل�سلم.. وتعاقبت �الأيام و�ل�سنو�ت و�مل�ساجد تزد�د �نت�سار� 

وتطور� يف �أحجامها وحمتوياتها. 
وكانت �مل�ساجد يف عمان تتميز يف �ل�سابق بعدم وجود منار�ت عالية, 
بل يوجد �متد�د ل�سقف �مل�سجد على �إحدى �لزو�يا وهو �إ�سارة للم�سجد كما 
توجد فتحة يف �ل�سقف للرقي ل�سطح �مل�سجد مت�سلة بالد�خل ب�سلم يو�سل 

�إليها. 



أمة وقائد

423

�الأو�ين  يف  �مل��وج��ود  �مل��اء  لتربيد  خا�سة  �أم��اك��ن   - �أي�سا   – هناك 
�لفخارية- �إ�سافة �إلى �آبار )�لطويان( �ملاء لل�سرب و�لو�سوء. 

ومن �لنماذج �لتي تدل على عر�قة هذ� �لبلد و�زدهار �لفن �ملعماري 
م�سجد �مل�سمار, م�سجد �ل�سو�ذنة, م�سجد �لعايل, م�سجد �ملز�رعة, جامع 
نخل, م�سجد �ل�سيخ �سبيب, م�سجد �لعقر, م�سجد ق�سر, م�سجد �لعقبة, 
م�سجد �جلامع, م�سجد �حلليلة, م�سجد �أبو بقرة, م�سجد �لرديدة, م�سجد 
�لر�ستاق,  بقلعة  �لبيا�سة  م�سجد  ينقل,  ح�سن  م�سجد  ع��ربي,  ح�سن 

م�سجد ح�سن جربين. 

 املخط�طات وال�ثائق
تويل حكومة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �هتمامًا كبري� للمخطوطات 
تهتم  �إذ  �لزمن,  �لفكري على مر  لالإبد�ع  وكنوزً�  �سو�هد  كونها  و�لوثائق 
هذه  و�سيانة  ون�سخ  و�لوثائق  �ملخطوطات  بجمع  و�لثقافة   �لرت�ث  وز�رة 
متطورة,  علمية  و��ساليب  بطرق  عليها  و�حلفاظ  و�لوثائق  �ملخطوطات 
�ل�سلطنة  �لعماين �سو�ء من د�خل  بالتاريخ  لها  �سلة  �لتي  خ�سو�سا تلك 
�أوخارجها, وقد متكنت �لوز�رة خالل �لفرتة �ملا�سية من جمع �لعديد من 
�ملخطوطات وكانت �قدمهن خمطوطة يف �حلديث �ل�سريف تعود �إلى �سنة 

617 ه� .

وحر�ست وز�رة �لرت�ث و�لثقافة على �أحياء �لرت�ث �لفكري �لعماين 
و�ملعرفه  �لعلم  فنون  �ستى  يف  ودقيق  علمي  با�سلوب  �ملخطوطات  بطباعة 
ون�سر  وحتقيق  ومفيد  جديد  هو  ما  كل  ال���س��د�ر  وم�ستمر  ج��اٍر  و�لعمل 

�ملخطوطات �لتي مل تن�سر يف �ل�سابق.

�مل�سوؤولني  و�هتمام  بعناية  �لوز�رة  تقتنيها  �لتي  وحتظى �ملخطوطات 
�ع��د�د  مت  �إذ  �ملخطوطات,  ه��ذه  وفهر�سة  ت�سنيف  �سرورة  ر�أو�  �لذين 
باال�سافة  �ملخطوطات,  من  �لهامة  �ملجموعة  لهذه  �ساملة  علمية  فهار�ش 
اإلى توثيق جمموعة املخطوطات، وحتديد هوية كل خمطوط منها بالتحقق 
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من حمتو�ه ون�سبته ملوؤلفه وذلك لتعريف �لعلماء و�لباحثني يف �ستى �أنحاء 
�لعامل بهذ� �لرت�ث �لفكري �لعماين �الأ�سيل, وما قدمه �أبناء هذ� �لوطن 
لالإن�سانية من جهود علمية و�أدبية ودينية وتاريخية وجغر�فية ...وغريها . 
وتتويجًا لهذ� �لعمل فقد كان هناك تعاون فعال بني د�ئرة �ملخطوطات 
�لفهار�ش,  تلك  الإ�سد�ر  قابو�ش  �ل�سلطان  وجامعة  و�لثقافة  �لرت�ث  بوز�رة 
�لفهار�ش  هذه  من  �أج��ز�ء  ثالثة  �إجناز  �لبناء  �لتعاون  هذ�  ثمرة  كان  وقد 
و�لتي تعنى باملخطوطات �لتي كان للعلماء �لعمانيني �إ�سهام كبري يف �إثر�ئها.

ويحتوي ق�سم �لوثائق �الآالف من �لوثائق �ملحلية يف مو��سيع خمتلفة, 
فمنها �لوثائق �ل�سلطانية و�لدينية و�الدبية و�ل�سيا�سية و�لقانونية و�الإد�رية 

و�لع�سكرية و�الجتماعية و�ل�سخ�سية . 

وهناك وثائق خارجية من خمتلف �لبلد�ن �لتي كانت على �سلة تاريخية 
بُعمان وهي كثرية, فالوثائق �لزجن��بارية تقارب ت�سعة �آالف 9000 وثيقة . 
ومائتان وث��الث وثمانون وثيق��ة 283 من دولة �الإم��ار�ت, ومائتان و�أربعة 
وثالثون 234 جم��لدً� يحوي وثائق من فرن�س�ا, وهي ع�بارة عن مو�سوعة 
ع�سر   وكذلك خم�سة   , بني 1832- 1944م  ما  �لفرتة  من  فرن�سية  وثائق 
�لب��رتغال  وث��ائق من  �إلى  باالإ�سافة  بلجيكا  وثائ��ق من  15 جملد� حت��وي 
�لى  باال�سافة  �أخرى  بلد�ن  من  ووثائق  �لعربية,  �للغة  �إلى  مرتجمة  وهى 
خر�ئط تقدر باإحدى وخم�سني 51 خريطة و�أ�سرطة ميكروفيلم �لتي حتوي 
 )slides( وثائق خمتلفة, وتقدر بخم�سمائة وثمانية 508 �سريط و�سريحة
حتوي �سور وثائق وتقدر بخم�ش وخم�سني 55 �سريحة و��سرطة �لفيديو عن 
بالرت�ث  �ل�سلة  ذ�ت  �لوثائقية  و�الأف��الم  و�ملعار�ش  �لوط��نية  �ملنا�سبات 
كا�سيت(   ( �سمعية  و��سرطة  �سريطًا   126 وع�سرين  و�ستة  مبائة  تقدر 
وحديثة,  قدمية  �سور  و�ألبومات  �سريطًا,   52 وخم�سون  �ثنان  وعددها 
و�ألبومات طو�بع بريدية ودوريات من جميع �لوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية 
ور�سائل  �لعربية  �لدول  من  وغريها  �لعربي  �خلليج  دول  ومن  بال�سلطنة, 

ماج�ستري ودكتور�ه لطلبة عمانيني.
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 الفن�ن التقليدية
و�لغناء  �ملو�سيقى  من  متعددة  �أمناطًا  وت�سمل  �لتقليدية  �ملو�سيقى 
ومفردها  بالفنون  �لرت�ث  من  �لنوع  ذلك  ي�سمى  حمليا  �لقدمي,  و�لرت�ث 
عن  يعرب  وذلك  �ملو�سيقية  وفنونها  مبو�سيقاها  غنية  عمان  و�سلطنة  فن. 
حميطه  مع  وتفاعله  �لبع�ش  بع�سه  مع  �سعبها  وتفاعل  ح�سارتها  عر�قة 

�خلارجي �لعربي و�الأفريقي و�لعاملي. 

�لتقليدية  باملو�سيقى  �لر�سيدة  وحكومته  جاللته  �هتمام  متثل  وقد 
�لعمانية يف �جلمع و�لتوثيق و�لدر��سة و�إقامة �لندو�ت و�حلفالت وت�سجيع 

ودعم �لفرق �ملو�سيقية �ملختلفة.

ومن منطلق �أهمية �لفنون �ل�سعبية و�سرورة توثيق هذ� �الإرث �لقيم 
وطباعة  توثيق  على  و�لثقافة  �ل��رت�ث  وز�رة  عملت  �ل��زو�ل,  من  وحفظه 
هذ� �ملوروث  �لثقايف �لعماين ون�سرة, على �ن ذلك ي�سهم يف نقل �ملعارف 
قامت  ذلك  �جل  ومن  جيل,  �إل��ى  جيل  من  �الأ�سيلة  �لعمانية  و�لثقافات 
�لوز�رة من خالل برنامج �إعادة ت�سجيل �لفنون �لعمانية وب�سكل يتنا�سب 
�لفنون  لتوثيق  م�سروع  يف  �ملبا�سرة  متت  كما  نعي�سه,  �لذي  �لع�سر  وروح 
ت�سجيلها  و�إع��ادة  �الأ�سلية,  م�سادرها  �لى  �لرجوع  خالل  من  �ملو�سيقية 
�إيقاعاتها وتيمها �للحنية, باالإ�سافة �لى عرو�سها  ب�سكل و��سح, وتدوين 
�ل�سلطنة  حمافظات  جميع  �مل�سروع  هذ�  وي�سمل  و�ل�سعرية,  �ملو�سيقية 
�للحن  ت�سم  �لعمانية  �لفنون  ملختلف  مو�سيقية  مو�سوعة  ��سد�ر  بغر�ش 

و�لكلمة و�الإيقاع, وتكون مرجعًا علميًا متاحًا للباحثني م�سقبال.

كما كان لوز�رة �العالم من خالل مركز عمان للمو�سيقى �لتقليدية 
�لذي �ن�سئ �لعام 1984 دور بارز يف �حلفاظ على �لفنون �ل�سعبية و�ملو�سيقى 
وت�سنيف  وتوثيق  وت�سجيل  جمع  يف  �ملركز  جنح  فقد  �لعمانية,  �لتقليدية 
خمتلف امناط املو�شيقى التقليدية العمانية وفنون االأداء احلركي من غناء 
�لعماين  �ل�سعب  ��سالة  عن  يعرب  ثقافيا  موروثا  ب�سفته  وغريه  وفولكلور 
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على مر �لع�سور من ناحية, و�رتباطه بالهوية �لعمانية من ناحية �أخرى, 
وقد �حتوى �ر�سيف �ملركز على قاعدة بيانات متكاملة, �لى جانب نظام 
مكون من �ل�سور �ل�سوئية و�ل�سر�ئح �مللونة و�الأ�سرطة �ل�سمعية و�لب�سرية 

باأنو�عها �ملختلفة .

وكان للمركز عدة �إ�سد�ر�ت �سمن �سل�سلته �لعلمية �سملت مطبوعات 
و����س��رط��ة �سمعية ح��ول ج��و�ن��ب ع��دي��دة من  و�أق��ر����س��ًا مدجمة  وب��ح��وث��ًا 
كتابني  �إ�سد�ر  مت  وقد  و�آالت��ه��ا,  و�مناطها  �لعمانية  �لتقليدية  �ملو�سيقى 
�أحدهما بالعربية وهو “�ملو�سيقى �لعمانية �لتقليدية وعلم �ملو�سيقى” يف 
جزئني ومعه �سريط فيديو. �أما �لكتاب �لثاين فانه �سدر باللغات �لعربية 
�لعمانية”  “دور �ملر�أة يف �حلياة �ملو�سيقية  و�الإجنليزية و�الأملانية بعنو�ن 

مع �سريط فيديو.
وتعد �ل�سلطنة �أول دولة عربية تن�سم �إلى �جلمعية �لدولية لالأر�سيف 
�سبيل  يف  خطوة  تعد  وهي  1989م  �لعام  منذ  وذل��ك  و�مل��رئ��ي,   �ل�سوتي 
�ال�ستفادة  على  وحر�سا  �لتقليدية,  للمو�سيقى  �لعلمي  و�لتوثيق  �لتاأ�سي�ش 
�لدويل.  �مل�ستوى  على  و�ملرئية  �ل�سوتية  �الأر�سفة  جمال  يف  �خلرب�ء  من 
وجتدر �الإ�سارة �إلى �أن منظمة �ليون�سكو �أ�سدرت �سمن �سل�سلة �إ�سد�ر�تها 
�ل�سمعية �سريط فيديو و��سطو�نة �سي دي يت�سمنان ت�سجيالت لفنون عمان 
�ملو�سيقية, كما يتم تدري�ش �ملو�سيقى �لعمانية �لتقليدية يف ف�سول در��سية 

يف كل من جامعة ميونخ �الأملانية وجامعة بازل �ل�سوي�سرية. 

 االأزياء ال�سعبية
�ألو�نها  وجمال  وثر�ئها  �لرت�ثية  �الأزي��اء  بتنوع  عمان  �سلطنة  تتميز 

واأ�شكالها، وهي متثل عراقة املجتمع واأ�شالته وح�شارته وامناط حياته.
تلك  �رت��د�ء  على  و�لطفل  و�مل��ر�أة  �لرجل  �لعماين  �الإن�سان  ويحافظ 
�ملالب�ش ويفتخر بها, وهذ� ما يلحظه �لز�ئر لل�سلطنة من مظاهر �ملحافظة 
و�العتز�ز بالرت�ث �لُعماين �لتي تتمثل يف �الأزياء �لعمانية وما تت�سم به من 

�الأناقة و�لب�ساطة يف �آن و�حد. 
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- االأزياء الرجالية:
وهي  �ملحيطة,  �لبيئة  مع  و�لتكيف  بالب�ساطة  �الأزي��اء  هذه  تت�سف 
�سريط  بها  يحيط  م�ستدير  عنق  ذ�ت  )د�سد��سة(  ثوب طويل  عبارة عن 
رفيع قد يختلف لونه عن لون �لد�سد��سة, وتتدلى على �ل�سدر )�لفر�خة �أو 
�لكركو�سة( �لتي عادة ما ت�سّمخ بالعطور و�لبخور, وتطرز �أطر�ف وعرى 

�لد�سد��سة ب�سريط من نف�ش �للون.

يف  غالبًا  �ل�سلطنة  مناطق  بني  �لد�سد��سة  يف  �الختالف  وينح�سر 
من  �لعلوي  �جلزء  يف  تطرز  مثاًل  �ل�سورية  كالد�سد��سة  �لتطريز,  �سكل 
تزيد  �إذ  �لن�سبية؛  �لفئة  ح�سب  �لتطريز  درجة  وتختلف  و�خللف,  �الأم��ام 

كثافة �لتطريز يف د�سد��سة �الأطفال.

�أما لبا�ش �لر�أ�ش فهو �لعمامة ذ�ت �الألو�ن �ملتعددة, و�لكمة وهي طاقية 
مطرزة باليد باأ�سكال وزخارف جميلة, ويتزين �لرجال باخلنجر �لعماين 
�ملطرز و�مل�سنوع من �لف�سة �خلال�سة, و�أحيانًا يلف �ل�سال حول �لو�سط 
فوق حز�م �خلنجر وهو من نف�ش نوع ولون �لعمامة, ويكتمل �لزي بلب�ش 

�لب�ست فوق �لد�سد��سة وهو عباءة رجالية مطرزة �الأكمام و�الأطر�ف.

�لرجل  متيز  وقد  �لعمانية,  �ل�سخ�سية  �سمات  �إحدى  �خلنجر  ويعد 
وهو  �لذكورية,  �الأناقة  �أهم مفرد�ت  من  يعّد  �لذي  �ملظهر  بهذ�  �لعماين 
ي�سنع من �لف�سة �خلال�سة �لتي كانت ت�ستخل�ش من �سهر �لنقود �لف�سية 
ت�ستغرق  قد  دقيقة  وهي عملية  عنها,  بعد ف�سل �حلديد  قدميًا  �ملتد�ولة 
على  �لنق�ش  عملية  ت�ستغرقه  كانت  �الأكرب  �لوقت  �أن  �سهر, غري  من  �أكرث 

�سفائح �لف�سة.

وي�ستخدم  بالقلع:  �لنق�ش  هما؛  �خلنجر  لنق�ش  طريقتان  وهناك 
لتظهر  ومهارة  �سربً�  يتطلب  �إذ  �لف�سية؛  �ل�سفيحة  لنق�ش  دقيق  م�سمار 

�لنقو�ش كعمل فني متقن.
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نق�ص التكا�شري: وهو الطريقة الثانية وفيها ي�شتخدم ال�شائغ خيوط 
�لف�سة يف تزيني �خلنجر وهذه من �الأمور �مل�ستحدثة يف �سياغة �خلنجر.

�حلج��م  بكرب  يتميز  �لذي  �لنزو�ين  فهناك  �خلناجر,  �أنو�ع  وتتعدد 
مقارن�����ة بال�سوري �لذي تغرز يف قرنه م�سامري �سغرية على �سكل جنمة 
�أو متو�زي �أ�سالع, وهناك – �أي�سًا - �خلنجر �ل�سعيدي �لذي ين�سب �لى 
ياأتي من حجم  �لعائلة �ملالكة, و�خلنجر �ل�سحاري وغريها, و�الختالف 

و�سكل �خلنجر ونوع �ملعدن �لذي ي�سنع منه �أو يطلى به.

من  وتتكون  م�سرتكة  �سمات  حتمل  �أنو�عها  �ختالف  على  و�خلناجر 
�الأجز�ء �الآتية:

�ملقاب�ش  و�غلى  �أخ��رى  �لى  منطقة  من  ويختلف  )�ملقب�ش(:  �لقرن 
ثمنًا تلك �مل�سنوعة من قرن �لزر�ف �أو �خلرتيت, �أما �ل�سندل و�لرخام 

فهي من �خلامات �لبديلة ل�سناعة �ملقب�ش.

�لن�سلة )�سفرة �خلنجر(: وتختلف من ناحية �لقوة و�جلودة وتعد من 
حمدد�ت قيمة و�أهمية �خلنجر.

�ل�سدر )�أعلى �لغمد(: وهذ� �جلزء عادة ما يكون مزخرفًا بنقو�ش 
ف�سية دقيقة.

ويكون  �خلنجر,  يف  جاذبية  �الأك��رث  �جلزء  وهو  )�لغمد(:  �لقطاعة 
مطعمًا بخيوط ف�شية.

وتكمن قيمة �خلنجر يف �لقرن و�لن�سلة, فالقطاعة و�ل�سدر, ومن ثم 
�لطوق )�أ�سفل �ملقب�ش (.

- االأزياء الن�سائية:              
تتعدد �أنو�ع �الأزياء �لن�سائية بح�سب �ملناطق �لعمانية, �إال �أنها �إجمااًل 

تتكون من ثالث قطع �أ�سا�ش:
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- حجاب �لر�أ�ش )حلاف - وقايه - لي�سو - فتقه(, وتتفنن �لن�ساء يف 
تزيينه بالنقو�ش عن طريق )�لرتتر و�خلرز �مللون(, وقد ي�ساف �إليه عند 
االأطراف ما يعرف )باحل�شية اأو ال�شال�شل( وهي عبارة عن خيوط ملونة 

بثالثة �أو �أربعة �ألو�ن.

من  وتتكون  �لكندورة,  �أو  �لد�سد��سة  �أو  �لثوب  �لثانية:  �لقطعة   -
)�لردون, وهي �الأكمام �ملطرزة يدويًا بال�سيم و�لغويل(, �إ�سافة �لى �خلرز 
و�لرتتر بت�سكيالت خمتلفة, �أما �ل�سق �لذي يتو�سط �ل�سدر فت�ستخدم يف 
تطريزه )�ل�سفة و�ل�سنجاف( وهي �أنو�ع من �لنقو�ش �جلاهزة, وعادة ما 
تكون باللون �الأحمر و�لبنف�سجي. �أّما �لثوب �لظفاري فيعرف )باأبو ذيل( 
خلف  �الأر���ش  على  يجر  �أو  يحمل  �أنه  لدرجة  �خللف  من  جدً�  طويل  فهو 

�ملر�أة, وعادة يطرز بتطريز�ت المعة.

�أعلى و�سيقًا من  - و�لقطعة �لثالثة: �ل�سرو�ل, وهو يكون و��سعًا من 
�لقدمني مع تنوع يف �لنق�ش و�لتطريز بح�سب �ملناطق.

- احللي/ املج�هرات الن�سائية:
عرفت �ل�سناعات �ملعدنية منذ �آالف �الأعو�م, وذلك تلبية الحتياجات 
�أن  �إلى  �لتاريخية  �مل�سادر  ت�سري  �إذ  و�الأناقة؛  �لزينة  يف  ورغبته  �الإن�سان 
�ل�سناعات �ملعدنية �لنفي�سة ظهرت منذ �الألف �لر�بعة قبل �مليالد يف �آ�سيا 
�ل�سغرى كما �أن �للوحات �ل�سومرية و �لبابلية ت�سري �إلى �سفقات �لنحا�ش 
�لتجارية �لتي كانت تتم ما بني بالد �لر�فدين و �لبالد �لتي كانت تعرف 
�لهامة  �الأقطار  من  ب�سفتها  وذل��ك  حاليا,  عمان  و  قدميا  جمان  با�سم 

لت�سدير هذه �ملادة .

وتعامل معها  �لقدمية  �أرقى �حل�سار�ت  �لعماين  �الإن�سان  وقد عرف 
وذلك من خالل موقع عمان �ملميز �لذي يتو�سط ح�سار�ت �ل�سرق �لقدمية.
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�إذ جادت �سو�عد  للعماين دور رئي�ش نحو �الكت�ساف و�الإبد�ع؛  وكان 
عقول  يف  ماثلة  ز�ل��ت  ما  �لتي  �لتقليدية  �حل��رف  من  بالعديد  �لقدماء  
ووجد�ن �الأحفاد, م�ستخدمني ما تو�فر لديهم من خري�ت عمان �لوفرية 
و�لتي كانت بال �سك م�سدر عون ل�سعادته يف هذ� �جلزء �لغايل من �أر�ش 

�جلزيرة �لعربية.

باملجوهر�ت  �أنف�سهن  يزين  �أجيال-  -لعدة  �لعمانيات  �لن�ساء  كانت 
كبري  دور  �لعماين  �لف�سة  �سائغ  ملهارة  كان  وقد  �ملتقنة.  �ملحلية  �لف�سية 
تزيني  �إل��ى  �لب�سيطة  �الأ�سكال  من  �بتد�ء  �لر�ئعة  �لت�سميمات  عمل  يف 

�ملجوهر�ت .

�لرت�سيع  على  �لعمانية  �لف�سة  لتزيني  �لرئي�سة  �لتقنية  وت�ستمل 
�ملجوهر�ت  يف  �لكرمية  �الأح��ج��ار  بع�ش  ��ستعمال  مع  �ل��ب��ارزة  بالنقو�ش 

�لف�سية �لعمانية .

واالأق���راط  اخل���وامت  على:  القدمية  العمانية  امل��ج��وه��رات   وت�شتمل 
واأقراط االأنف وقطع لزينة الراأ�ص واالأ�شاور واخلالخل والقالئد وال�شال�شل 

و�لتمائم و�ملكاحل.

• الأقراط:
من املاألوف اأن تلب�ص الفتاة عددا من االأقراط يف اآن واحد من خالل 

ثقوب مرت��سة يف �الأذن, �إال �أن بع�سهن ي�سعنها يف مقدمة �لر�أ�ش .

تكون  التي  الكبرية  االأقراط  تلك  ال�شكل  الغريبة  االأقراط  اأنواع  ومن 
جموفة عادة,وحتيط بها نقو�ش جميلة لتنتهي د�خل مثلث من �خلرز على 
�سكل هرم مقلوب,ومثبتة يف م�ساحة ت�سمح بتعليقها يف �الأذن, و�ن كانت يف 

معظم �الأحو�ل تتدلى من خالل �سال�سل خا�سة بها .

يف  العمانيات  الن�شاء  اآذان  بها  تزين  التي  االأق����راط  اأن���واع  اأك��ر 
�ملحافظات �ل�سمالية من عمان هو �لنوع �ملدور �مل�سمى )�ل�سغاب( ويكون 
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اأحد اأجزاء هذه احللية اأمل�ص بينما اأجزاوؤه االأخرى م�شلعة وي�شم القرط 
عادة قالدة �أو قالدتني تتدليان منه,ويتم ت�سميم هذه �لقالدة يف عمان 

على �سكل ورقة �لتوت.

وال�سال�سل:  • القالئد  
�لعماين  �ل��زي  من  كجزء  و��سع  وب�سكل  �لف�سية  �ملر�سعات  تنت�سر 
�لن�سائي, بع�سها عليه نقو�ش ومزخرف زخرفة كثيفة بر�سوم �أور�ق �ل�سجر 

و�الأزهار.

ومن �أنو�ع �حللي �ملنت�سر ��ستعمالها يف حمافظة �لد�خلية من عمان 
�خلرز  ��ستعمال  ويعد  �ملنثورة,  ��سم  عليها  يطلق  و�لتي  �خل��رز  قالئد 
�مل�سنوع من �لف�سة عادة قدمية ترجع �إلى خم�سة �آالف عام وهناك مناذج 
يلب�ش حول  �لذي  �لعري�ش  �ملفلطح  �لنوع  منها   . �لقالئد  هذه  من  �أخرى 
�لعنق ويغلق مب�سبك, �أو �سمن �سل�سلة تتدلى من خلف �لعنق . وهذ� �لنوع 
�أنو�ع  – �أحيانا - عدد� من �حللقان �ملتدلية . كما توجد يف عمان  ي�سم 
ذهبية  ور�سوم  نقو�ش  تعلوها  وتعقيد�,  تطور�  �أكرث  تعد  قالئد  من  �أخرى 
بارزة . وترمز بع�ش هذه �لنقو�ش الأ�سخا�ش معينني ؛ ما يوحي باأن �لذهب 
�مل�ستعمل منقول من عمالت نقدية وقد ي�ساف �لى �لزخرفة بع�ش خرز 
�ملرجان ؛ وهناك نوع �آخر من �لقالئد تعلوه نقو�ش كثيفة مو�سول ب�سال�سل.

التمائم:  اأو  • التعاويذ 
ت�ستعمل يف عمان �أنو�ع كثرية من �لعقود �لتي حتمل ��سم �لتمائم,وهي 
�أغلب  يف  وزخ��ارف  نقو�ش  تعلوها  �سد��سية  �أو  �ل�سكل  مربعة  ف�سية  حلي 

�الأحيان, ويتو�سطها عادة حجر.
تثبيت  يتم  .كما  �لكرمي  �لقر�آن  من  �آية  �لتميمة  غالف  يحمل  وقد   
�ل�سل�سلة بعلب ف�سية �سغرية �أو بتعاويذ .وميكن �أن تكون هذه �لقالدة قابلة 
للفتح, باال�سافة �إلى �أنها حتمل �سد�د�ت ف�سية منقو�سة, �أو قرن حيو�نات, 

�و عظامًا مثبتة على قطع من �لف�سة, �أو فكوك حيو�نات كاالأ�سد.
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�لعني  �أو  �حل�سد  من  �لنا�ش  تقي  �لقطع  هذه  مثل  �أن  �لنا�ش  ويعتقد 
�ل�سريرة. ومع �أن �لتميمة �أو �حلرز يلب�ش عادة حول �لعنق �ال �أنه يف بع�ش 
�الأحيان ي�ستعمل كحلية تلب�ش يف مقدمة �لر�أ�ش . وتخت�ش �ملنطقة �ل�سرقية 
من عمان باالأحر�ز �لف�سية, بينما ت�ستعمل حمافظة ظفار وحمافظة جنوب 

و�سمال �لباطنة �الأحر�ز �لذهبية .

• االأ�ساور:
وغالبية �الأ�ساور �لعمانية مطعمة باالأحجار �لكرمية و�لف�سو�ش.  ولعل 
�لذي مييز �الأ�ساور �مل�سنوعة يف عمان عن مثيالتها يف �لبلد�ن �الأخرى هو 
تتاألف من  �لنقو�ش  و�أنو�عها, وهذه  �أ�سكالها  �لبارزة ومبختلف  �لزخارف 
خطوط بارزة اأو حبيبات فاخرة تف�شل بني كل منها اأربع كرات اأو ثالث 

بارزة طبقا ملا ي�سمح به عر�ش �ل�سو�ر.

وهناك �أنو�ع من �الأ�ساور ال تز�ل م�ستعملة بني �أهل عمان تتكون من �أ�سالك 
بها  حتاك  �لتي  �لطريقة  غ��ر�ر  على   بحياكتها  �سنعها  طريقة  وتتم  �لف�سة  من 

اجلوارب، وهي من اأحجام خمتلفة وميكن ا�شتعمالها كاأقراط اأي�شا.

• اخل�امت:
تلب�ش �خلو�مت يف كل �أ�سابع �ليد و�أ�سابع �لقدم على �ل�سو�ء. وخو�مت 
�لقدم رقيقة ومنقو�سة بب�ساطة. �ال �أن هناك خو�مت منقو�سة وفقا لكل ��سبع 
تلب�ش فيه, وتتكون عادة من خامتني, و�حد منها يف كل كف, فاخلو�مت �لتي 
ت�سمى �ل�سو�هد تخت�ش باالإ�سبع �الأولى, وحتتوي على زخارف ونقو�ش يف 
�لو�جهة ت�ستدق عند �الأطر�ف . �أما خامت �الإ�سبع �لثانية في�سمى �خلامت 
بو ف�سو�ش ويتكون عادة من قطعة م�ستديرة منقو�سة. �أما خامت �الإ�سبع 

�لثالثة في�سمى خامت �أبو�ست �ملربع,وعليه زخارف مربعة �ل�سكل .
�أو  �أو حجر ملون  �لر�بعة في�سمى حي�سة, وقد يزين بف�ش  �أما خامت �الأ�سبع 
خو�مت  �أما  �لف�سي,  �خلرز  من  �مل�سنوعة  �لتوت  ورقة  �سكل  ي�سبه  و�سكله  زجاج, 

�أ�سبع �البهام فهي من �لف�سة وتكون �أحيانا حمالة بحجر �سغري يف و�سطها .
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ومع �أن �أكرث �خلو�مت ت�سنع الأهد�ٍف تت�سل بالفن و�لزخرفة و�أعمال 
�لنق�ش,غري �أن �خلو�مت �ملر�سعة بالقرون و�لعظام كانت لها �أهمية خا�سة 
بني �أهل عمان حني كان �العتقاد �أنها تطرد �لعني �ل�سريرة وتبعد �حل�سد 
وتر�سع  �ل��ذه��ب  م��ن  ع��ادة  ت�سنع  خا�سة  خ��و�مت  ول��ل��ز�ر  �ساحبها؛  ع��ن 
بف�سو�ش من �لعقيق �الأحمر �أو بقاعدة مربعة �ل�سكل حتمل نقو�سا وزخارف 
على �جلو�نب ويف �سطحها, و�سكلها ي�سبه �سكل قبة �مل�سجد, �أما �الأحجار 
�لكرمية فقلما ت�ستعمل يف �خلو�مت �لعمانية, رمبا الأنها غري متو�فرة, غري 
�أو غريه من �الأحجار �لنفي�سة.  �أنه يوجد بع�ش �خلو�مت �ملر�سع بالفريوز 
�حلفالت  و  �الجتماعية  �ملنا�سبات  يف  غالبا  عمان  يف  �خل��و�مت  وت�ستعمل 

�لر�سمية .

• اخللخال:
�لعمانية  �مل��ر�أة  قدم  ر�سغ  يف  �خللخال  لب�ش  يحدثه  �لذي  �لرنني  �ن 
يكون له وقع مو�سيقي جميل, كما يقال, �إن �لق�سد منها يف �ملا�سي كان �أن 

يبقى �لرجل على علم بحركات زوجته دون �أن ير�ها .
وللخالخيل �لعمانية �أطر�ف معقوفة, بينما ال ينطبق هذ� على �الأ�ساور 
ويوجد نوع �سميك ي�سمى �لنطل, وتخت�ش مدبنة نزوى ب�سنعه كما ي�سمونه 

�جللجل �أو �خللخال .
ويرتدي كثري من �الأطفال يف حمافظات �سمال وجنوب �لد�خلية من 
وله  حو�جيل,  �لبع�ش  ي�سميه  �خللخال,  من  �سغري�  مفلطحا  نوعا  عمان 
�سل�سلة تتدلى منه, ومن �أنو�ع �خلالخيل كثرية �ال�ستعمال يف عمان �لويل, 
�سكله دقيق يثبت مب�سمار يف �لو�سط؛ كما يوجد يف حمافظة �سمال وجنوب 
�لباطنة يف عمان نوع من �خلالخيل �ل�سميكة �لتي ت�سبه حدوة �حل�سان يف 
�ل�سكل تعلوها نقو�ش بارزة �أما �خلالخيل �لظفارية  فهي عادة تتاألف من 

�أ�سرطة معقدة من �ل�سال�سل تتدلى منها �أجر��ش. 
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 احلرف ال�طنية التقليدية
للدولة  �أ�سا�ش  رك��ي��زة  �ال�سيل  �لعماين  �ل���رت�ث  على  �حل��ف��اظ  �إّن 
�لع�سرية وملمح من �ملالمح �ملميزة للمجتمع �لعماين ؛ الأّن �لرت�ث عن�سر 
�أ�سا�ش يف ت�سكيل �لهوية �لوطنية وقد �متد �الهتمام بالرت�ث �لعماين �لى 
�لعناية باحلرف �لوطنية �لتقليدية و�حلفاظ عليها برغم �لتطور �لهائل يف 

�دو�ت وو�سائل �النتاج. 

وواليات  مناطق  كل  �حلرفية يف  �ل�سناعات  وتوثيق  ت�سجيل  عملية  ومتثل 
�ل�سلطنة خطوة �سرورية للحفاظ على هذه �ل�سناعات و�لعناية بالعاملني فيها.

 ويتم �سقل مهار�ت �لقائمني على هذه �حلرف وت�سجيعهم وتنظيم 
دور�ت متخ�س�سة لهم, و�سر�ء �إنتاجهم �حلريف, و�إقامة �ملعار�ش للتعريف 
به وت�سويقه. وقد مت �ن�ساء مر�كز تدريب للحرف �لوطنية يف كل من بهالء 
م�سنعني  �لى  باال�سافة  �حل��رف,  هذه  �ملو�طنني  لتعليم  و�سور  و�سمائل 
�لتي  �لوطنية,  �حلرف  مو�د  النتاج  �سمائل  يف  و�الخر  بهالء  يف  �حدهما 

جتد �قباال متز�يد� عليها من �ملو�طنني و�ل�سائحني على �ل�سو�ء .

• غزل الن�سيج:

تقليدية  �آالت  بو��سطة  وغزلها   �ملن�سوجة  �مل��ادة  مت�سيط  عملية  تتم 
م�سنوعة من �سعف �لنخيل, بينما يتم ت�سميم �لنول بطريقة تقليدية.

خيوط  اأمامه  متتد  بينما  احلفرة  ي�شبه  فيما  يجل�ص  الن�ّشاج  وك��ان 
�لن�سيج �لبالغ طولها حو�يل ع�سرين �أو ثالثني قدما, �أما �لقما�ش �لذي يتم 
ن�سجه فكان ي�ستخدم لعمل )�لوزرة( �أو )�للنجي( �لذي يرتديه �لرجال. 

�أما �ليوم فاإن مهارة �لن�ّساج مرتبطة بروح �حلما�سة �ملتو�فرة لديه.

�أ�سحاب  بو��سطة  �لن�سج لالأجيال �لالحقة  �أ�سر�ر طرق  �نتقلت  وقد 
�ملهنة �لتقليديني من �مل�سنني. وتكرث هذه �ل�سناعة عند �لبدو يف �ملناطق 

�لو�سطى و�ل�سرقية من عمان.
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• الفخار:
�إلى عهد جمدت  �أول فخاريات وجدت يف عمان  تاريخ �سناعة  يعود 
ميكن  �لذي  �لفخار  �سنع  وقد  �مليالد(,  قبل  �لثالث  �الألف  )بد�ية  ن�سر 

�النتفاع منه منذ �أن بد�أ �الإن�سان يحتاج لالأو�ين.

فهو  �ل�سبعينيات  حتى  �لقرى  يف  ي�سنع  ي��ز�ل  ال  �ل��ذي  �لفخار  �أم��ا   
ي�ستخدم يف �أغر��ش عملية �إلى حد كبري, وي�سمل �أو�ين ذ�ت م�سام حلفظ 
على  �ملتبعة  و�لطرق  �الإنتاج  م�ستوى  ويعتمد  و�أكو�با.  للطبخ  و�أو�ين  �ملياه 
نوعية �لطني �ملتو�فر وعندما يكون �لطني من �لنوعية �ل�سيئة تكون �لطرق 

�مل�ستخدمة بد�ئية.

وكانت بهال - ولفرتة طويلة - مركز� ل�سناعة �لفخار يف عمان, وقد 
تطورت هذه �حلرفة �ليدوية حديثا باأن عززت مبو�د �سينية خا�سة. 

ح�سن  بو  بني  ب��الد   : مثل  �لفخار  ل�سناعة  �أخ��رى  مر�كز  وهناك 
و�سمائل وم�سلمات ومطرح و�سحم و�ساللة ويف بهالء حيث يتو�فر �لطني 

ذو �لنوعية �جليدة.

كانت هذه �حلرفة متطورة �إلى حد ما, وكان �سانعو �لفخار يف غاية 
تعمل  ب�سيطة  عجلة  فيها  ي�ستخدمون  �لتي  �لقدمية,  بتقنياتهم  �ملهارة 

بو��سطة �لقدم.

�أفر�ن كبرية خم�س�سة  �ملادة �خلام يف  بت�سخني  يقومون  كانو�  لقد 
ل�سناعة �لطوب, ويزودونها بالوقود �لذي كان عبارة عن �أغ�سان مقطوعة. 

�أ�سا�ش,  ب�سورة  �لرجال  من  هم  عمان  �سمايل  يف  �لفخار  و�سانعو 
لكن �لن�ساء يقمن ب�سناعة مو�د من �لفخار يف �ساللة كاملباخر �جلذ�بة 
و�مللونة, وطا�سات للمياه وغريها من �ملو�د �لتي يحتاج �لنا�ش �إليها, ويتم 
ذلك يدويا من دون عجلة باالإ�سافة, �إلى �أن �سنع �لفخار �ملزخرف  يقوم به 
�أفر�د ذوو كفاءة عالية في�سنعون �أ�سكاال كالقو�رب و�ل�سيار�ت و�لطائر�ت.
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 احلل�ى العمانية
حتظى �حللوى �لعمانية ب�سهرة و��سعة د�خل وخارج �لبالد, �إذ تعرف 
للكرم و�الأ�سالة, ذلك الأنها مرتبطة باالإن�سان �لعماين  باأنها رمز عماين 

�رتباطا وثيقا متثل ما�سيه �لعريق يف عاد�ته وتقاليده و�أ�سلوب حياته. 

ويدخل يف �سناعة �حللوى مو�د عديدة منها �لن�سا و�لبي�ش و�ل�سكر 
�لذي  �ل��ورد  وم��اء  و�لهيل  و�لزعفر�ن  و�ملك�سر�ت  �ل�سمن  وكذلك  و�مل��اء, 
ومقادير  بن�سب  �مل��و�د  هذه  تخلط  �إذ  �الأخ�سر,  �جلبل  من  ع��ادة  يجلب 
قدر  وهو  )�ملرجل(,  يف  وتو�سع  �ملاهر  �لعماين  �ل�سانع  مبعرفة  حمددة 

خا�ش باحللوى, ملدة ال تقل عن �ساعتني.

وت�سنع �حللوى على مو�قد �لغاز �أو �لكهرباء �إال �نه يف�سل �أن ت�سنع 
على مو�قد �حلطب, خا�سة ذلك �مل�ستخرج من �أ�سجار )�ل�سمر( ل�سالبته 

والأنه ال ينبعث منه ر�ئحة �أو دخان. 

كما �أن �حللوى ميكن �أن حتتفظ بجودتها الأكرث من �أربعة �أ�سهر دون 
�أجهزة �أو مو�د حافظة.

وعادة ما تقدم �حللوى يف) �لد�ست(, وهو طبق د�ئري كبري خا�ش 
�لفخار  فمنها  �لتقدمي  �أو�ين  و�أحجام  نوعيات  تختلف  �أنه  �إال  باحللوى, 

و�ملعدن و�لبال�ستيك, وذلك ح�سب �لطلب ونوعية �ملنا�سبة.

�لعمانية  �حللوى  من  عماين  بيت  يخلو  فال  �لعماين  رفيقة  فاحللوى 
خا�سة �أوقات �الحتفاالت و�الأعياد و�الأفر�ح و�ملنا�سبات �لدينية وغريها, 

�إنها بحق زينة �ملائدة �لعمانية.

فن النق�س على اخل�سب
يعك�ش فن �لنق�ش على �خل�سب ذروة �الأعمال �لفنية يف عمان, وتعّد 
وقرية  مدينة  كل  �سمة متيز  وبطريقة مزخرفة  برب�عة  �ملنقو�سة  �الأبو�ب 
عمانية �سو�ء يف حمافظة �لد�خلية �أو يف �ملحافظات �لو�قعة على �ل�ساحل.
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�أفريقيا  �سرق  مناطق  بع�ش  يف  لالأبو�ب  م�سابهة  �أب��و�ب  توجد  كما   
�لتاأثري �لعماين �لذي كان �سائد� هناك. لقد كانت هذه  �إلى  وذلك عائد 
�حلرفة �لتقليدية ت�ستخدم زخرفات لت�ساميم معينة تنق�ش على موؤخرة 
ال  �إذ  عمان  يف  �لفن  ه��ذ�  يتال�ش  ومل  �ملرتفع.  �سطحها  وعلى  �ل�سفينة 
يز�ل �لنق�ش على �خل�سب موجود� لتزيني �الأبو�ب و�ل�سفن على حد �سو�ء 
وبخا�سة يف مدينة �سور �لتي مل تتغري فيها طريقة هذه �حلرفة �أو �لطر�ز 
�لذي ت�ستخدمه منذ عدة قرون. وغالبا ما تنق�ش على �الأبو�ب �آيات قر�آنية 

كرمية و�لتاريخ �لذي مت نق�سها فيه.

ت�ساميم  هي  �لعليا  و�لنو�فذ  �الأب��و�ب  على  �ملنقو�سة  �لت�ساميم  �إن 
�إ�سالمية متنوعة تعك�ش مناذج هند�سية �أو �أ�سكال �أزهار ويعّد نق�ش �الأزهار 
ب�سفنها  �سور  مدينة  و��ستهرت  �سيوعا.  �الأكرث  �لنماذج  بني  من  و�الأور�ق 
�لكبرية �لتي بنتها لتمخر عباب �ملحيطات, وكانت موؤخر�ت هذه �ل�سفن 
لالأ�سف  يدعو  ومما  و�لرب�عة.  �جلمال  غاية  يف  بنقو�ش  تزين  و�أ�سطحها 
�أي من هذه �ل�سفن �لكبرية, ومن هنا ال ميكننا تقدير جمال  �نه مل يبق 
تلك �لنقو�ش �إال من خالل �سور ور�سومات قدمية. ومهما يكن من �أمر فان 
�الأدو�ت �لقدمية �لتي ��ستخدمها �لنجارون و�لنقا�سون كاالأزميل ومثقاب 
�خل�سب و�لقدوم و�ملطرقة و�ملثقاب �ملقو�ش قد بقيت وال يز�ل ي�ستخدمها 

بناة �ل�سفن حتى يومنا هذ�.

�سناعة احللي والف�سيات
تعّد �حللي و�لف�سيات من �أكرث �ل�سناعات �لعمانية �لتقليدية �سهرة 
ترتبط  وهي  �لقدمي  منذ  �ل�سناعات  هذه  �لعمانيون  عرف  �إذ  و�إتقانًا؛ 
كاأحد  تاأتي  �إذ  و�الأعياد  كاالأعر��ش  �الجتماعية  باملنا�سبات  وثيقا  �رتباطا 
�أ�سا�سيات زينة �ملر�أة يف �لزو�ج و�ملنا�سبات �ل�سعيدة, �إ�سافة �إلى �إنها كانت 
يعاد ت�سنيعها,  �لتي  �ل�سناعات  لكونها من  �قت�سادية؛ نظر�  قيمة  متثل 
لذلك كانت ترتبط �الأو�ساع �القت�سادية للمجتمع �لعماين �رتباطًا وثيقًا 
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و�خل��و�مت  كاملرية  �مل���ر�أة  زينة  يف  متمثلة  و�حللي  �الجتماعي,  بالو�سع 
�لعمانيون  به  يعتز  و�جتماعي  بيئي  ملوروث  وتكر�ش  توؤكد  كانت  و�حلجول 
وال يز�لون يحافظون عليه حتى وقتنا �حلايل مع �دخال كثري من �لتجديد 

عليه.

�لرت�ثية  �لوطنية  �ملالمح   كاأحد  و�ل�سيوف  �خلناجر  �سناعة  وتاأتي 
ورم��وز�  و�أب��ع��اد�  جغر�فية  مدلوالت  حتمل  وهي  عمان  الأه��ل  و�حل�سارية 
ثقافية وتاريخية ل�عمان كمنطقة عا�ست ظروفها وحقبها �لتاريخية �ل�سعبة 

يف وقت من �الأوقات. 

 ال�سعفيات
بها  ت�ستهر  �لتي  �حلرفية  �ل�سناعات  �أ�سهر  من  �ل�سعفية  �مل�سغوالت 
الرتكاز  نتيجة  �ل�سناعة  هذه  ج��اءت  وقد  �لبالد  يف  �لو�سطى  حمافظة 
�لعماين  ��ستفاد �حلريف  �لتي  �لنخيل  �أ�سجار  زر�عة  على  �لعمانية  �لبيئة 
من خاماتها �لطبيعية يف �إبد�ع �لكثري من �ل�سناعات �ملحلية �لتي �عتمد 
“�لزبيل” وغريها من  “�ل�سمة” و�ل�سلة  كالب�شاط  العماين قدميا  عليها 

�أدو�ت �ال�ستخد�م �ليومي. 

 عمالت عمانية 

من �ملعروف �أن �أغلب �ملبادالت �لتجارية يف �سبه �جلزيرة �لعربية منذ 
عهد �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم( وما قبل ذلك كانت تتم باملقاي�سة 
�سلعة ب�سلعة �أو خدمة, �أما �لنقود �مل�ستعملة يف ذلك �لوقت فهي �لبيزنطية 

و�ل�سا�سانية .

و�سدرت �أول عملة يف �لعامل �الإ�سالمي يف دم�سق خالل عهد �لدولة 
�الأموية؛ �إذ �سدر �لدينار �الأموي �لذهبي.

�سبة �جلزيرة  �لنقود يف  ل�سك  �إ�سالمية  د�ر  �أول  �أن  �لتاريخ  وي�سجل 
�إذ مت  �ملو�فق 700م؛  ه�  ل�سنة 81  وتعود  ُعمان,  �سلطنة  كانت يف  �لعربية 
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�لف�سي  �الأموي  �لدرهم  وكان  ُعمان  ��سم  نقدية حملت  �أول قطعة  �سرب 
يف عهد �خلليفة عبد �مللك بن مرو�ن �إذ يعد �سبقًا هامًا لُعمان يف جمال 
تعود  �سحار  ��سم  حتمل  معروفة  نحا�سية  قطعة  �أول  �أن  كما  �مل�سكوكات, 

ل�سنة 141ه� �سدرت با�سم و�يل �سحار روح بن حامت.   

�ل�سعوب  مع خمتلف  وتو��سلها �حل�ساري  �جلغر�يف  موقعها  وبف�سل 
منذ �لقدم قامت �سلطنة ُعمان بدور جتاري هام, فكان �لبحارة �لعمانيون 
�لعربية  �جلزيرة  �سو�حل  طول  على  �ملمتدة  �لتجارة  بطرق  معرفة  على 
للتجارة  �الأق�سى, ومن خالل ممار�ستهم  �أفريقيا و�لهند و�ل�سرق  و�سرق 

�كت�سب �لُعمانيون معرفة بنقود �لعديد من �لبلد�ن.

و�أو�سح دليل على نوع �لنقود �ملتد�ولة قدميًا يف �سلطنة ُعمان, ما مت 
�كت�سافه يف نيابة �سناو �لتابعة لوالية �مل�سيبي �سنة 1979م �إذ مت �لعثور على 
و�الأموية  �ل�سا�سانية  �لقدمية  �لنقدية  �لقطع  �لعديد من  كنز يحتوي على 
و�لعبا�سية, باالإ�سافة �لى قطعتني ف�سيتني ظهرتا دون تاريخ ُيرجح بع�ش 

�لباحثني �أنهما �سربتا باأمر �الإمام غ�سان بن عبد�هلل )807 - 824 م(.

ومن مر�كز �سرب �لنقود يف ُعمان )ظفار(؛ �إذ يوجد لدى �جلمعية 
�الأمريكية لقطع �لنقود يف نيويورك درهم موؤرخ �سنة 689ه�, وكان حكام 
�لعمالت  باإ�سد�ر  قامت  �لتي  �لوحيدة  �ل�سلطة  هم  ظفار  يف  ر�سول  بني 

�ملعدنية يف �سلطنة ُعمان يف ذلك �لوقت  .
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12-�بر�هيم نو�ر �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �لو�ساطة جملة �ل�سيا�سة �لدولية / �مل�سرية 1992/10/1 .

13-زيارة �لرئي�ش �الير�ين ح�سن روحاين �لى م�سقط 2014/3/12 .
14-جوديت ميلر . فوك�ش نيوز مقابلة �ل�سلطان قابو�ش 2012/1/31 .

15-كتاب وز�رة �العالم / م�سقط 2012 – 2013 �ش 31 .
16-كلمات وخطب / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لثالث 1973/11/18 وز�رة �العالم م�سقط 2010 .

17-ت�سريحات يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين يف موؤمتر وزر�ء �خلارجية �لعرب يف �لكويت 2014/3/25 .
18-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �لو�ساطة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية �مل�سرية 1992/10/2 .

19-ز�ر م�سوؤولون عمانيون مب�ستوى وزر�ء بغد�د و�لتقو� رئي�ش �لوزر�ء نوري �ملالكي 2008/7/2 .
20-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لثاين 1972/11/18 ) 1970 – 2010 ( خطاب �ل�سلطان 

يف �لعيد �لوطني �لر�بع .
21-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لر�بع 1974/11/18 

22-نف�ش �خلطاب .
23-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش ) 1970- 2010( خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لر�بع 1974/11/18 .

24-�لعالقات �لعمانية – �لفل�سطينية  . هذ� �لكتاب �سلطنة و�سلطان .
25-�سلطان �حلطاب / مقال ب�سر�حة / جريدة �لر�أي �الردنية عمان 2013/11/18 .
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26-�نظر �لعالقات �لعمانية – �ل�سعودية .. هذ� �لكتاب ) �سلطنة و�سلطان ( . 
27-جريدة �لر�أي �الردنية – عمان مقابلة �ل�سلطان 1973/4/28 .

28-يو�سف بن علوي – وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين .
29-نف�ش �مل�سدر .

30-�سلطان �حلطاب / مقال ب�سر�حة / باملنا�سبة يف �لعالقة �الردنية �لعمانية / جريدة �لر�أي �الردنية – عمان – 2011/11/2 .
31-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش )1970 – 2010( وز�رة �العالم �لعمانية – م�سقط 

32- خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لر�بع 1974/11/18 .
33-ب�سمة مبارك �سعيد / قر�ءة يف روؤية عمان لق�سيتي �لتقارب مع �ير�ن و�الحتاد �خلليجي مركز �جلزيرة للدر��سات 2014/1/8 .

34-نف�ش �مل�سدر .

35-نف�ش �مل�سدر .

36-نف�ش �مل�سدر .
37-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �لو�ساطة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية – م�سر 1992/10/1 . 
38-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لثاين 1972/11/18 وز�رة �العالم – م�سقط 

. 2010
– م�سقط      خطاب �ل�سلطان �لى �ل�سعب عرب  – 2010( وز�رة �العالم  �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد ) 1970  39-كلمات وخطب 

تلفزيون �ل�سلطنة 1975/11/26 .
40-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �لو�ساطة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية �مل�سرية – �لقاهرة 

 . 1992/10/1
41-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش ) 1970 -2010 ( وز�رة �العالم م�سقط خطاب �ل�سلطان عرب �ذ�عة �ل�سلطنة 1970/8/9 .

42-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �مل�ساحلة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية �لقاهرة 1992/10/1 
.

43-�حمد �ملعيني / رد على �الفرت�ء �سد عمان يف م�ساألة �الحتاد �خلليجي / جملة �لفلق �اللكرتونية 2012/5/22 .
44-حديث جاللة �ل�سلطان قابو�ش جلريدة �ل�سيا�سة �للبنانية بريوت 1974/1/26 .

45-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �مل�ساحلة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية �مل�سرية 1992/10/1 
.

46-�مل�سدر �ل�سابق .
47-مقابلة جاللة �ل�سلطان قابو�ش مع �سحيفة �لوطن �لكويتية / �لكويت 1979/1/17 .

48-ريا�ش جنيب �لري�ش / ق�سايا خا�سرة من �ال�سكندرية �لى �لبلقان ومن عمان �لى �ل�سي�سان �ش 291 مقابلة مع �ل�سلطان قابو�ش 
يف 2005/8/16 .

49-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �مل�ساحلة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية �مل�سرية 1/ �كتوبر 
. 1992/

50-�مل�سدر �ل�سابق .
51-جملة �مل�ستقبل , باري�ش 1979/12/22 مقابلة مع �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد .

52-نف�ش �مل�سدر .
53-عبد �لباري عطو�ن / ر�أي �ليوم جريدة �لكرتونية / �سرخة غ�سب عمانية تتحدى م�سروع �الحتاد �ل�سعودي 2013/12/8 .

54-حديث �ل�سلطان قابو�ش �لى رئي�ش حترير جريدة �الهر�م / �لقاهرة 1988/4/2 .
55-ت�سريح يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين �سحيفة �لو�سط �لبحرينية �لعدد 4110 / 2013/12/8 .

56-منتدى حو�ر �ملنامة / �لدورة �لتا�سعة / �ملنامة 2013/12/6 .
57-نز�ر مدين وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �ل�سعودي / �سحيفة �لو�سط �لبحرينية 2013/12/8/4110 . 

58-يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين / �سحيفة �لو�سط �لبحرينية عدد 4110 يف 2013/12/8 .
59-يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين / �سحيفة �لو�سط �لبحرينية 2013/12/8 

60-�سلطان �حلطاب / موقع عروبة �الخباري / عمان م�سرية �ساعدة و�عالم و�ع 2014/4/6 .
61-يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين / �سحيفة �لو�سط �لبحرينية 2013/12/8 

62-�أمني �بو ر��سد / جمل�ش �لتعاون �خلليجي يتفكك على بو�بة دم�سق موقع بانور�ما �ل�سرق �الو�سط 2014/12/29 . 
�لعربي  �لقد�ش   . �خلليجي  �لتعاون  مبجل�ش  �ال�سبق  �ل�سيا�سية  لل�سوؤون  �لعام  �المني  – نائب  �مل�سكري  ها�سل  بن  �سيف  63-�ل�سيخ 

. 2013/12/9
64-نف�ش �مل�سدر .
65-نف�ش �مل�سدر .
66-نف�ش �مل�سدر .

67-�مل�سدر �ل�سابق .

68-�مل�سدر �ل�سابق .
69-تركي �لفي�سل مدير �ملخابر�ت �ل�سعودية �ال�سبق / �لريا�ش تتهم م�سقط بال�سلبية و�ل�سلطنة ترد / �لقد�ش �لعربي 2013/12/9 .

70-د. عايد �ملناع كاتب كويتي / �لقد�ش �لعربي 2013/12/9 .
71-حممد �ل�سحري / كاتب عماين / مربر�ت �لرف�ش �لعماين لالحتاد �خلليجي / �ل�سبلة �لعمانية 2013/12/11 .

72-نف�ش �مل�سدر .
73-حممد �ل�سحري – نف�ش �مل�سدر .

74-�مل�سدر �ل�سابق .
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75-ر�جع �لعالقات �لعمانية �الير�نية يف هذ� �لكتاب .
76-�بر�هيم نو�ر / �ل�سيا�سة �خلارجية �لعمانية من �لعزلة �لى دبلوما�سية �مل�ساحلة / جملة �ل�سيا�سة �لدولية  1992/10/1 .

77-بيجن نامد�ر زنكنه / وزير �لنفط �الير�ين / �لقد�ش �لعربي 2014/3/13 .
 . 2014/3/13  Onefinamcial Market 78-حممد عبد �لعال

79-نف�ش �مل�سدر .
80-نف�ش �مل�سدر . 

����������������������������������������������������������������
. IR . 184 1-كتاب فتوح م�سر و�خبارها / مكتبة ومطبعة ليدن 1920 �ش

2-ندوة عمان يف �لتاريخ / جامعة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد 1995 �ش 224 .
3-�بر�هيم �لقادري بوت�سي�ش / �لتو��سل �الجتماعي بني �ملغاربة و�لعمانيني .

4-كتاب حتفة �لنظار / حتقيق حممد علي �ملنت�سر �لكتاين – من�سور�ت موؤ�س�سة �لر�سالة وجملة نزوى – عمان / �لعاد�ت و�لتقاليد 
�لعمانية . �ملغربية . 

5-نف�ش �مل�سدر .

6-نف�ش �مل�سدر .

7-نف�ش �مل�سدر .
8-�بر�هيم عبد �لقادر بوت�سي�ش / �لتو��سل �الجتماعي بني �ملغاربة و�لعمانيني 2011/6/7 .

����������������������������������������������������������������
9-موقع و�سبكة تلفزيون �حلقيقة �لدولية عمان / �الردن 2011/12/14 / �ن�سمام �ملغرب ملجل�ش �لتعاون �خلليجي .

10-�لعالقات �لعمانية �لقطرية �منوذج على �مل�ستوى �لدويل / منتديات حمافظة �لربميي 2013/7/11.
11-نف�ش �مل�سدر .
12-نف�ش �مل�سدر .
13-نف�ش �مل�سدر .
14-نف�ش �مل�سدر .

15-�ل�سرق – �حل�سني غرفة جتارة و�سناعة عمان منو مت�ساعد للعالقات �القت�سادية بني قطر و�سلطنة عمان .
16-حممد عمار / �نطالق م�ساريع عمانية مطلع 2014 / �لدوحة 2013/11/18 جريدة �لعرب �لقطرية .

17-بو�بة �ل�سرق / م�سقط / 2014/5/3 .
18-نف�ش �مل�سدر .

19-موقع جريدة �لوطن / �ختتام �جتماعات �للجنة �لقطرية – �لعمانية �مل�سرتكة 2014/3/21 .
20-بور�سة قطر .. مبا�سر / قطر تعلن عن دعم �ل�سركات �لعمانية 2013/11/21 .

21-نف�ش �مل�سدر .
����������������������������������������������������������������

22-�ر�سيف �لتاريخ �لعاملي �ال�سالمي .
23-نف�ش �مل�سدر .

24-عمان : خم�سة وع�سرون قرنًا يف كتب �لرحالة / جملة نزوى موؤ�س�سة عمان لل�سحافة و�لن�سر – روال �لزين . 
25-نف�ش �مل�سدر .
26-نف�ش �مل�سدر .

27-�مل�سدر �ل�سابق .

28-�مل�سدر �ل�سابق .

29-�مل�سدر �ل�سابق .

30-�مل�سدر �ل�سابق .

31- �مل�سدر �ل�سابق.
32- موقع وز�رة  �ل�سوؤون �خلارجية �لفرن�سية – �لدبلوما�سية �لفرن�سية / فرن�سا وعمان �لعالقات �ل�سيا�سية / �الحد�ث و�لزيار�ت 

�لثنائية يف عام 2013 .
33-نف�ش �مل�سدر .
34-نف�ش �مل�سدر .

35-نف�ش �مل�سدر �ل�سابق .

36-نف�ش �مل�سدر �ل�سابق .
����������������������������������������������������������������

37-�لعالقات �لكويتية �لعمانية �لقدمية / يعقوب �لغنيم / تاريخ �لكويت / منتدى تاريخ �لكويت .
38-نف�ش �مل�سدر .
39-نف�ش �مل�سدر . 

�لكويتية  �لوطن  �سحيفة   / ذروتها  و�سلت  �لكويتية  �لعمانية  �لعالقات   / �ل�سلطنة  �سفري  �ملع�سني  �سهيل  بن  �سامل   / 40-�ملع�سني 
. 2012/11/16

41-مرزوق �لغامن رئي�ش جمل�ش �المة �لكويتي – �سحيفة �ل�سبيبة �لعمانية 2014/4/8 . 
42-نف�ش �مل�سدر .

43-ت�سريح علي �لر��سد جريدة �لوطن 2013/2/28 .
44-�سحيفة �ل�سبيبة �لعمانية 2014/4/8 .
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45-زيارة �مري �لكويت �لى م�سقط 2011/3/6 .
46-وكالة �النباء �لكويتية كونا 2014/2/4 .

47-وكالة �النباء �لكويتية كونا – حجم �ال�ستثمار�ت �لكويتية ب�سلطنة عمان 2014/2/4 .
48-وكالة �النباء �لكويتية “ كونا “ زيارة �ل�سلطان للكويت 2012/4/16 .

����������������������������������������������������������������
49-�لعالقات �لعمانية �لعثمانية يف عهد �المام �حمد بن �سعيد 1744 – 1783 / تركية بنت حمد / ر�سالة ماج�ستري جامعة �ل�سلطان 

قابو�ش 2006 / �ملقالة .
50-نف�ش �مل�سدر .

51-زيارة يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين �لى تركيا – �نقره 2014/5/2 
52-ت�سريح �حمد د�ود �وغلو وزير �خلارجية �لرتكي يف ��ستقبال يو�سف بن علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين / موقع 

وز�رة �خلارجية �لرتكية 2014/5/22 .
53- نف�ش �مل�سدر .

54-نف�ش �مل�سدر
55-زيارة وزير �خلارجية �لرتكي �لى م�سقط 2013/10/23 .

56-زيارة �لوفد �لعماين �لتجاري �لى قرب�ش 2014/5/19 .
57-زيارة قائد �لبحرية �لرتكي �لى م�سقط 2014/3/31 �سحيفة �ل�سبيبة �لعمانية .

����������������������������������������������������������������
58-�سيف بن ها�سل �مل�سكري م�ساعد �المني �لعام �ال�سبق ملجل�ش �لتعاون �خلليجي / �لقد�ش �لعربي 2013/2/9 .

59-نف�ش �مل�سدر .

60-نف�ش �مل�سدر .
61-�حمد �ملرهون مدير عام �سوق م�سقط لالور�ق �ملالية / �جلزيرة نت 2014/3/12 .

62-خمي�ش �لتوبي / �جلزيرة نت / 2014/3/12 .
63-نف�ش �مل�سدر .
64-نف�ش �مل�سدر .
65-نف�ش �مل�سدر .

66-�سعود �حلارثي نائب �المني �لعام �مل�ساعد جمل�ش �ل�سورى �لعماين / �جلزيرة نت 2014/3/12 .
67-علي الريجاين / رئي�ش جمل�سى �ل�سورى �ال�سالمي �الير�ين قناة �لعامل 2013/12/6 . 

68-�مل�سدر �ل�سابق .
69-نف�ش �مل�سدر .

70-ت�سريح ح�سن روحاين �لرئي�ش �الير�ين �ثناء زيارته مل�سقط / موقع �لبديل 2014/3/13 .
71-نف�ش �مل�سدر .

72-موقع �خبارك 2014/3/13 وموقع �لبديل .
73-زيارة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �لى طهر�ن 2013/8/24 وكالة �النباء �لعمانية .

74-وكالة �النباء �لعمانية 2013/8/24 .
75-موقع �سدى �لبلد ) م�سري ( 2013/8/25 .

76-تلفزيون بر�ش تي يف ) قناة �لعامل �الخبارية ( �ير�ن – �لعالقات �القت�سادية �لعمانية �الير�نية 
77-�كرب �ساحلي وزير �خلارجية �الير�ين �ال�سبق / �ربعون عاما على �لعالقات �لثنائية / موقع �عمال .

78-وز�رة �لنفط �الير�نية – وكالة �نباء �سانا – موقع �عمال .
79-تقرير �سامر �سعالن / موقع �عمال ووكالة �النباء �الير�نية .

80-زيارة �لرئي�ش ح�سن روحاين �لى م�سقط 2013/3/12 ت�سريح لوكالة �النباء �لعمانية .
81-�ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد ت�سريح �ثناء زيارة روحاين �لى م�سقط 2013/3/12 .

82-علي بن م�سعود �ملع�سني / حول �لعالقات �الير�نية �لعمانية و�نعكا�ساتها على دول �ملنطقة �ذ�عة �سوت رو�سيا 2014/3/13 .
83-نف�ش �مل�سدر .
84-نف�ش �مل�سدر .
85-نف�ش �مل�سدر .

86-ب�سمة مبارك �سعيد / قر�ءة يف روؤية عمان لق�سيتي �لتقارب مع �ير�ن و�الحتاد �خلليجي مركز �جلزيرة للدر��سات 2014/1/8 .
87-نف�ش �مل�سدر .

88-حو�ر �ل�سلطان مع �ل�سحفية جوديت ميلر فوك�ش نيوز 2012/1/31 .
89-حممد �ل�سحري : �لدور �لعماين يف �التفاق �لنووي �الير�ين / �لطليعة �لكويتية 2013/12/4 

90-�مل�سدر �ل�سابق .

91-�مل�سدر �ل�سابق .

92-�مل�سدر �ل�سابق .

93-�مل�سدر �ل�سابق .

94-�مل�سدر �ل�سابق .
95-زيارة �ل�سلطان قابو�ش الير�ن – ر�سائل ودالالت / مركز �خلليج للدر��سات / جريدة �خبار �خلليج 2013/9/10 .

96-نف�ش �مل�سدر .

97-نف�ش �مل�سدر .
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98-نف�ش �مل�سدر .

99-نف�ش �مل�سدر .
100-نف�ش �مل�سدر .
101-نف�ش �مل�سدر .
102-نف�ش �مل�سدر .
103-نف�ش �مل�سدر .
104-نف�ش �مل�سدر .
105-نف�ش �مل�سدر .
106-نف�ش �مل�سدر .

107-عمان و�ير�ن بعد زيارة جاللة �ل�سلطان / حممد عبد�هلل حممد كاتب بحريني / جريدة �لو�سط �لبحرينية 2009/8/10 �لعدد 
رقم 2530 . 

108-عمان و�ير�ن بعد زيارة جاللة �ل�سلطان / حممد عبد�هلل حممد كاتب بحريني / جريدة �لو�سط �لبحرينية 2009/8/10 �لعدد 
رقم 2530 .

109-نف�ش �مل�سدر .

110-نف�ش �مل�سدر .

111-نف�ش �مل�سدر .

112-نف�ش �مل�سدر .

113-نف�ش �مل�سدر .

114-نف�ش �مل�سدر .
����������������������������������������������������������������

115-تنمية �لعالقات �القت�سادية �لرب�زيلية حيدر عبد�لر�سى �للو�تي  / وهج �خلليج 2014/5/18 .
116-نف�ش �مل�سدر .
117-نف�ش �مل�سدر .

118-حيدر عبد �لر�سى �للو�تي / وهج �خلليج / تنمية �لعالقات �لعمانية �لرب�زيلية 2014/5/18 
����������������������������������������������������������������

119-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لثالث 1973/11/18 وز�رة �العالم م�سقط .
120-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �خلام�ش ع�سر 1985/11/18 .

121-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لثامن ع�سر 1988/11/18 .
122-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان 1988/11/18 

123-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش / خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لتا�سع 1989 . 
124-خطاب �ل�سلطان بالعيد �لوطني �حلادي و�لع�سرين 1991/11/18 .

125-خطاب �ل�سلطان قابو�ش مبنا�سبة �لعيد �لوطني �لثاين و�لع�سرين 1992/11/18 .
126-خطاب �ل�سلطان قابو�ش مبنا�سبة �لعيد �لوطني �لثالث و�لع�سرين 1993/11/18 .

127-كلمات وخطب �ل�سلطان ) 1970 – 2010( خطاب �ل�سلطان قابو�ش مبنا�سبة �لعيد �لوطني �لثامن و�لع�سرين .
128-كلمات وخطب �ل�سلطان ) 1970 – 2010 ( خطاب �ل�سلطان قابو�ش مبنا�سبة �لعيد �لوطني �لتا�سع و�لع�سرين .

129-خطاب جاللة �ل�سلطان يف �فتاح �لدورة �لثانية ملجل�ش عمان 2000/11/4 .
 (  2004/10/13 �الو�سط  �ل�سرق  وجريدة   2004/10/20 عمان  ملجل�ش  �ل�سنوي  �النعقاد  مبنا�سبة  قابو�ش  �ل�سلطان  130-خطاب 

�ل�سلطان يدعو �لى رفع �ملعاناة عن �ل�سعب �لفل�سطيني ( .
131-موقع عروبة �الخباري – �سلطان �حلطاب – 2012/10/5 .

132-قام جربيل �لرجوب ع�سو �للجنة �ملركزية حلركة فتح بزيارة �ل�سلطنة لهذ� �لغر�ش �لى طهر�ن 2014/1/26 �سحيفة �اليام 
�لفل�سطينية .
����������������������������������������������������������������

133-�سحيفة �لزمن / �لتعاون �القت�سادي بني �ل�سلطنة و�ليابان 2013/12/23 .
134-نف�ش �مل�سدر .
135-نف�ش �مل�سدر .
136-نف�ش �مل�سدر .

137-�مل�سدر �ل�سابق .
.2014/1/31 طوكيو   /   Pan orient news 138-بان �ورينت نيوز

139-زيارة �لرئي�ش �لوزر�ء �لياباين لل�سلطنة2014/1/7 / موقع �خبارك / م�سر .
140-بان �ورينت نيوز – طوكيو 2014/1/31 �ليابان و�ل�سلطنة حتتفالن بتد�سني كتاب �ليابان وعمان 

. 2014/1/14 / ONA 141-�لبيان �مل�سرتك �لعماين �لياباين / وكالة �نباء
142-�ليوم �ل�سابع / �ختتام �عمال �لقمة �لعمانية �ليابانية – م�سقط 2014/1/14 .

143-نف�ش �مل�سدر . 
144-جملة �لوطن �لعربي – م�سقط / �سوؤون عربية 2014/1/16 . 

����������������������������������������������������������������
145-كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد )1970- 2010( وز�رة �العالم / م�سقط /خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لر�بع 

ع�سر 1984/11/18 . 
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146-�لهيئة �لعامة لال�ستعالمات / �لعالقات �مل�سرية �لعمانية .
147-نف�ش �مل�سدر .

148-)2014/9/7( عن �الخبار �حلرة / جريدة م�ستقلة  .
149-موقع �سدى �لبلد رئي�ش �لتحرير �أحمد �سربي 2014/3/8 .

150- كلمات وخطب �ل�سلطان قابو�ش )1970 – 2010 ( وز�رة �العالم �لعمانية م�سقط – خطاب �ل�سلطان يف �لعيد �لوطني �لر�بع 
ع�سر 1984/11/18 .

151-نف�ش �مل�سدر .
152-نف�ش �مل�سدر / خطاب �ل�سلطان مبنا�سبة �لعيد �لوطني �لثالث 1973/11/18 .

153-�لعالقات �مل�سرية �لعمانية / �لهيئة �لعامة لال�ستعالمات . 
154-نف�ش �مل�سدر .
155-نف�ش �مل�سدر .
156-نف�ش �مل�سدر .
157-نف�ش �مل�سدر .

158-موقع عروبة �الخباري – �الردن – رئي�ش �لتحرير �سلطان �حلطاب 2014/4/6 .
159-نف�ش �مل�سدر .
160-نف�ش �مل�سدر .

161-مقابلة �ل�سلطان قابو�ش مع �ل�سحفي �المريكي جوديت ميلر – فوك�ش نيوز �المريكية 2012/1/31 .
162-�لعالقات �مل�سرية �لعمانية / �لهيئة �لعامة لال�ستعالمات .

163-نف�ش �مل�سدر .

164-نف�ش �مل�سدر .

165-نف�ش �مل�سدر .
166-زيارة �لوزير �لدكتور عبد �ملنعم �حل�سني للقاهرة �يار مايو 2014 .

����������������������������������������������������������������

167-موقع نب�ش �ملعاين – عمان و�لواليات �ملتحدة يف عهد �ل�سيد �سعيد بن �سلطان 2007/11/12 
168-�سحيفة �ل�سرق �الو�سط 2013/11/26 . 

169-�لوطن �مل�سرية / بو�بة �لكرتونية �ساملة / �سحيفة �مريكية �سلطنة عمان تقف يف جانب �لواليات �ملتحدة بخ�سو�ش �تفاق 
�ير�ن 2013/12/30 عن ) دول �سرتيت جورنال ( .

170-نف�ش �مل�سدر �ل�سابق . 
����������������������������������������������������������������

171-�لبيان �القت�سادي �المار�تية 2013/1/25 .
172-�خلليج �القت�سادي 2014/6/2 . 

173-�لبيان �القت�سادي 2012/4/8 / جمل�ش �العمال �المار�تي يبحث فر�ش �ال�ستثمار بني �لبلدين .
����������������������������������������������������������������

174-�لعالقات �لعمانية �ل�سينية لي�ست خياال / حارث �خلرو�سي / �سبلة عمان 2011/5/14 .
175-نف�ش �مل�سدر .
176-نف�ش �مل�سدر .

177-�سحيفة �لوطن �لعمانية / �ل�سلطنة توؤكد  �همية تعزيز �لعالقات مع �ل�سني 2013/12/16 
. ARABIC Cri 2008/1/29 178-م�سرية �ل�سد�قة �لتي �سهدتها �لعالقات بني �لبلدين

179-�ل�سفري �ل�سيني يثمن حجم �لتبادل �لتجاري �ل�سيني �لعماين : وكالة �سينخو� �ل�سينية 2014/3/6 وجملة �عمال ومناق�سات .
180-نف�ش �مل�سدر .

181-جملة �ل�سني و�لعامل �لعربي 2014/3/5 .
182-�سحيفة �لزمن �لعمانية 2014/4/15 .

183-�سحيفة �ل�سبيبة �لعمانية 2014/4/19 .
184ر�سيد بن �ل�سايف بن خمي�ش �حلربي / �خليمة �لعمانية 2013/1/12 .

����������������������������������������������������������������
185-د. �أحمد بامتريه / ر�سالة دكتور�ه حول �حلدود �لعمانية �ليمنية 2013/7/31 .
186-�لغى �ل�سلطان قابو�ش يف بيانه �الول هذه �لت�سمية و��سمى �لبالد �سلطنة عمان .

187-ح�سن �بو طالب / حالة �حلدود �ليمنية مع عمان و�ل�سعودية / جملة �ل�سيا�سة �لدولية يناير 1993 
188-ح�سن �بو طالب / حالة �حلدود �ليمنية مع عمان و�ل�سعودية / جملة �ل�سيا�سة �لدولية يناير 1993 

189-وكالة �نباء �سباأ 2010/2/7 يو�سف بن علي علوي وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية �لعماين 
190-نف�ش �مل�سدر .

191-�سحيفة 26 �سبتمرب �ليمنية �لعدد 1123 / 2004/4/22 .
192-د. فوؤ�د �لبنا , بني �ل�سلطان قابو�ش و�لرئي�ش كابو�ش / ماأرب بر�ش 2011/3/18 . 

193-�مل�سدر �ل�سابق.
194-�مل�سدر �ل�سابق .

195-جوديت ميلر – فوك�ش نيوز 2012/1/31 .
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196-حممد عبد�هلل حممد : �سلطنة عمان بعيون بحرينية / جريدة �لو�سط �لبحرينية 2008/6/28 �لعدد 2852 . 
197-نف�ش �مل�سدر .
198-نف�ش �مل�سدر .
199-نف�ش �مل�سدر .
200-نف�ش �مل�سدر .
201-نف�ش �مل�سدر . 

202-نف�ش �مل�سدر �ل�سابق .
203-�آفاق �لعالقات �لبحرينية �لعمانية / مركز �خلليج للدر��سات �ال�سرت�تيجية , موقع �لوطن .

204-نف�ش �مل�سدر .

205-نف�ش �مل�سدر .

206-نف�ش �مل�سدر .
207-نف�ش �مل�سدر . 
208-نف�ش �مل�سدر . 

����������������������������������������������������������������
209- حممد �ملنا�سري / ندوة �لعالقات �الردنية �لعمانية نظمتها جامعة �آل �لبيت �الردن / �ملفرق يف جمال �العالم 2008/12/20 .

210- نف�ش �مل�سدر .
211- تطور �لعالقات �الردنية �لعمانية – عطا زهرة – �عمال �ملوؤمتر �لعلمي �لر�بع .

212- عالقات عمان �خلارجية يف �لقرن �لع�سرين �ش 319 جامعة �آل �لبيت 2007 .
213- تطور �لعالقات �الردنية �لعمانية – عطا زهرة �ش 321 .

214- �لعالقات �الردنية �لعمانية كما تعك�سها �ل�سحافة �الردنية – حمد �ملنا�سري �سحيفة �لد�ستور 1997/10/8 . 
215- تطور �لعالقات �الردنية �لعمانية – عطا زهرة �ش 323 /216 

216-ندوة �لعالقات �الردنية �لعمانية 2008/12/2 جامعة �آل �لبيت – �الردن – �ملفرق
217- موقع عروبة �الخباري – مقال �سلطان �حلطاب 2013/12/1 زيارة �مللك عبد�هلل �لثاين مل�سقط ) قر�ءة �ردنية عمانية ( .

218- جريدة �لد�ستور �الردنية 2013/2/2 �لعالقات �الردنية �لعمانية مثال يحتذى .
219- �لر�أي �الردنية 2011/11/2 �سلطان �حلطاب �لعالقة �الردنية �لعمانية .

220- �خبار �لبلد مقابلة مع �ل�سفري م�سلم �لربعمي �سفري �سلطنة عمان يف �الردن 2013/6/19 
221- �سحيفة �لر�أي �الردنية – عمان -2013/9/11 .

����������������������������������������������������������������
222- جريدة عمان 2013/2/18 .

223- نف�ش �مل�سدر .

224- نف�ش �مل�سدر .
����������������������������������������������������������������

225- �ر�سيف �لتاريخ �لعاملي �ال�سالمي .
226- نف�ش �مل�سدر .
227- نف�ش �مل�سدر .

228-موقع نب�ش �ملعاين .
229-زيارة ملكة هولند� لل�سلطنة يف 2012/1/10.

230- حيدر �للو�تي 2014/4/26 �لعالقات �القت�سادية �لعمانية – �لهولندية .
231-�ليوم �ل�سابع 2012/1/10 .

232- م�ساعد �ل�سفري مارك مازرك 2010/5/26 �ساللة.
233- �سبلة عمان  2010/5/26.

����������������������������������������������������������������
234- دي بر�ش �خلليج 2013/4/14 زيارة �حلاكم �لعام .

235- جريدة �ل�سبيبة 2014/4/23 .
236- �ل�سلطنة ونيوزلند� جل�سة مباحثات يف �همية �حلو�ر .

237- موقع �رقام 2013/4/24 .
238-موقع بيت �حلكمة / ندوة �لعالقات �لعمانية �لعر�قية . تاريخًا , حا�سرً� , م�ستقباًل 2013/2/25. 

����������������������������������������������������������������
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العلم الُعماني
�عتمد �لعلم �لعماين بقر�ر �سلطاين ورفع الأول مّرة يف 18 �سو�ل 1319 

هجرية, �ملو�فق 17 دي�سمرب 1970 م.

بجانب  عمودية  وحدة  من  ويتكون  �ل�سكل  م�ستطيل  �لعماين  و�لعلم 
يف  ويوجد  �لعامودية.  �لوحدة  من  �أفقيا  متتد  وح��د�ت  وث��الث  �ل�سارية, 
�لدولة  �سعار  لل�سارية  �ملحاذي  �الأحمر  �لعمودي  �لثلث  من  �لعليا  �لز�وية 

باللون �الأبي�ش �ملكون من �سيفني متقاطعني يتو�سطهما �خلنجر �لعماين.

�الأل��و�ن  من  مت�ساوية  وبن�سب  فتتكون  �لثالث  �الأفقية  �لوحد�ت  �أما 
�الآتية :�للون �أبي�ش يف �الأعلى, و�للون �الأحمر يف �لو�سط ومت�سل مع �لوحدة 
�لعمودية �ملحاذية لل�سارية, و�للون �الأخ�سر يف �الأ�سفل, ولهذه �الألو�ن رموز 

ودالالت معينه:

- �للون �الأبي�ش: ويرمز �إلى �لرخاء و�ل�سالم على �ر�ش عمان.

- �للون �الأحمر: وهو �للون �ل�سائد يف �لعلم م�ستمد من �لعلم �لعماين 
تاريخه  عرب  �لعماين  �ل�سعب  خا�سها  �لتي  �ملعارك  �ل��ى  ويرمز  �لقدمي 

�لطويل لطرد �لغزو �الأجنبي عن �أر��سية.

 �للون �الأخ�سر: ويرمز �لى �خل�سب و�لنماء و�لزر�عة يف �لبالد.

شعار السلطنة
�أما �سعار �لدولة: وهو �سيفان عمانيان تقليديان متقاطعان يتو�سطهما 
ويرجع  �ل�سارية  من  �لقريب  �الأعلى  �لربع  يف  فريتكز  �لعماين  �خلنجر 
بذلك  ميثل  وه��و  ع�سر  �لثامن  �لقرن  منت�سف  �ل��ى  ك�سعار  ��ستخد�مه 

�الأ�سلحة �لتقليدية لل�سعب �لعماين.
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�لزي �لعماين يت�سربه �الطفال منذ �ل�سغر



سلطنة وسلطان

466



أمة وقائد

467



مقدمة قد ي�ستغنى عنها !!!  

ومن هنا تبداأ احلكاية

املكتوب ُيقراأ من عنوانه

�سلطان و�سلطنة 

�سخ�سية ال�سلطان

اأيام مر�س ال�سلطان قابو�س .. ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر

اال�سرتاتيجية االقت�سادية العمانية

التوجه العربي يف ال�سيا�سة العمانية 

العالقات العمانية مع دول العامل

العالقات العمانية – الكويتية 

العالقات العمانية – القطرية

العالقات العمانية – االمارات العربية 

العالقات العمانية – البحرينية  

العالقات العمانية – ال�شعودية 

العالقات العمانية – اليمنية

العالقات العمانية – العراقية

العالقة الُعمانية – االأردنية 

العالقات العمانية – الفل�شطينية

العالقات العمانية – املغربية

العالقات العمانية – امل�شرية

العالقات العمانية – االيرانية

العالقة العمانية – الرتكية 

5

16

27

48

71

103

108

146

172

174

178

182

186

190

196

202

206

212

218

222

232

252

الفهر�س



العالقات العمانية – الربيطانية 

العالقة العمانية – الهندية 

العالقات العمانية – الهولندية 

العالقات العمانية – النيوزيالندية  

العالقات العمانية – الفرن�شية

العالقة العمانية  – اليابانية  

العالقات العمانية – االمريكية  

العالقات العمانية – ال�شينية  

العالقات العمانية  – الربازيلية   

العالقات العمانية – االملانية   

العالقات العمانية – اال�شبانية   

العالقات العمانية  – جمهورية قرب�س  

العالقات بني ال�شلطنة وجنوب افريقيا  

العالقات العمانية – االيطالية  

العالقات العمانية – الرو�شية   

العالقات العمانية  – كوريا اجلنوبية  

ُعمان يف اجلغرافيا 

ُعمان يف التاريخ  

الُعمانيون ... �سادة البحار 

الرتاث الُعماين 

الهوام�س 

العلم الُعماين

�سعار ال�سلطنة 

ن�سيد ال�سالم ال�سلطاين 

256

260

264

268

270

276

281

284

288

292

296

298

299

300

302

304

307

345

383

409

441

452

452

453



1973 االأردنية  اجلامعة  اداب  بكالوريو�س   •
1975 االآداب  يف  ماج�شتري   •

رومانيا  1979 ال�شحافة  يف  ماج�شتري   •
1986-1990 االأردنية  ال�شعب  �شوت  جريدة  حترير  رئي�س   •
اليوم حتى   1990 الراأي  جريدة  براحة  يومي  عمود  كاتب   •

اليوم حتى   1990 الدورية  الها�شمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  نا�شر   •
الدولية ال�شحفيني  ومنظمة  العرب،  ال�شحفيني  واحتاد  االآردنيني،  ال�شحفيني  نقابة  ع�شو   •

2010 الدولية  ال�شوؤون  جلمعية  االإدارية  الهيئة  ع�شو   •
�شيا�شية« »�شوؤون  برنامج    •

كبار«  مع  حوار  »برنامج  منها  تلفزيونية  برامج   •

�سلطان ها�سم احلطاب

 االو�شمة
فل�شطني  1992 القد�س  درع  و�شام  على  حائز   •

االردن  1992 اال�شتقالل  و�شام  على  حائز   •
حائز على و�شام الكوكب الأردين ط2 1991 االردن

1982 واآيدولوجياتها  ن�شوؤوها  اال�شرائيلية  االحزاب   •
االنتفا�شة نهاية املعاناة وبداية اال�شتقالل 1989   •
االأردن  يف  الدميوقراطية  والتجربة  ال�شيا�شي  الواقع   •

1989
1990 االإن�شان  امللك   •

2006 فل�شطني  من  جاء  العمالقة  اآخر  �شعيد  اإدوارد   •
2008 امل�شتقبل  ووهج  املا�شي  عبق  عمان   •

2007 ال�شرق  مدينة   .. الزرقاء   •
2010 وامل�شتقبل  التاريخ   .. العقبة   •
2009 ؟  التاريخ  يقول  ماذا   .. غزة   •

2009  .. االقت�شادي  الثاين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة   •

2010  .. املتقدة  التاريخ  �شعلة   .. نابل�س   •
2010 وال�شمود  املقاومة  اأ�شطورة   .. جنني   •

اأذربيجان .. عرو�س القزوين وبالد النفط .. 2010  •
2011 االآر�س  على  ال�شماء  مدينة   .. القد�س   •

2012  .. ال�شائعة  اململكة   .. �شفد   •
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�شرة   •

2013  .. للبحر  امليناء  قاله  ما   .. يافا   •
2013  .. االأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت   •

الكرك .. حكمت القاهرة .. و�شريت الفتح الثاين للقد�س .. 2014  •
2014.. امل�شتقبل  ووهج  املا�شي  عبق  عمان..   •

2015-2014.. و�شلطان  �شلطنة   •

موؤلف كتب

موؤلف الكتاب



�ململكة �الأردنية �لها�سمية
رقم �الإيد�ع لدى د�ئرة �ملكتبة �لوطنية

)2014/9/4352(

956.511
       �حلطاب, �سلطان ها�سم

        �سلطنة و�سلطان �أمة وقائد قابو�ش بن �سعيد �سلطنة عمان/ �سلطان ها�سم 
�حلطاب.-  عمان : د�ر �لعروبة للن�سر و�لتوزيع, 2014

)476( �س.  
ر. اإ. : 9/4352/ 2014.  

الوا�شفات : ال�شرية الذاتية//الرتاجم//العمانيون//رجالة الدولة/  
يتحمل �ملوؤلف كامل �مل�سوؤولية �لقانونية عن حمتوى م�سنفه وال يعرّبهذ� �مل�سنف 

عن ر�أي د�ئرة �ملكتبة �لوطنية �أو �أي جهة حكومية �أخرى.




