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 صنع القرار السياسي في سلطنة ُعمان
 

 محمد السعدون واثق
  مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل /واإلستراتيجيةالدراسات السياسية  قسم 

 
 مستخلص البحث

 نمـــط مــن العربيــة الخلــي  دو  ســا ر مثــ  ُعمـــان ســلطنة فــي الحكــ  نظــا  انتقــ 
 اإلمامــة بنظــا  تميــ   ُعمــان ولكــن ،مالكــة أســر  حكــ  إلــ  ،التقليــد  القبلــي التحــال 
 السـلطنة تهـ دأن  . وبـالرم  مـنتاريخـ  مـن مراحـ  فـي البلـد هـذا سـاد الذ  األباضية
 مجلــ  مثــ  ،تهــريعية أو تنفيذيــة ســوا  ،فــي الو ــ  المعاصــر سياســية دوا ــر وجــود

 هــو ُعمـان فـي القـرار لصـنع الفعلــي المركـ  أن إال ،(البرلمـان) ُعمـان ومجلـ  الـو را ،
لإلصـح   مسـتمر  مسـاعي هنالـ  أخـر  ج ـة مـن ولكـن .منـ  القريبة والدا ر  سلطانال

وتوســيع  اعــد  المهــاركة فــي هــذا البلــد، ومســير  هــذ  المســاعي محكومــة بالعوامــ  
 الداخلية والخارجية المؤثر  في صنع القرار الُعماني. 

 
 المقدمة

تثيكككر  هرلافكككو دول مجلكككا التعكككاو، ال ليجكككو   ككك الحيكككال السياسكككيةتشككككل 
السياسككية فككو  عمليككةوالبحككب باسككتمرار  فمكك، ج ككة نجككد ا،  ناصككر ال الدراسككة

فكككو هكككال الكككدول  ةالسياسكككي الممارسكككاتهكككال البلكككدا، فكككو لبوارهكككا البدا يكككة وا، 
 وا، ككككا، بين كككا دولكككة السياسكككو العصكككر   دا األ نمكككاا  ككك، أ رل متككك تالزالككك

اات الوقكت نجكد ولكننكا فكو اات إرب سياسو وحضار  مثكل سكلبنة  امكا،  
قكد تمكنكت مك، مواج كة واجتيكاز تحكديات سياسكية صكعبة  لك   دولا، هال الك

 إسكنادالمستويي، ال ارجو والدا لو  ا، تأثير قول اقتصاديات هال الدول فكو 
مواقف ككككا والت ليككككل مكككك، م ككككابر ل باوهككككا السياسككككية معلومككككا   ولككككك، تو يكككك  

اسكككية يكككدل  لككك  وجكككود واسكككتثمار  امكككل ال كككول االقتصكككادية فكككو ال ضكككايا السي
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فكككو هكككال الكككدول  بعكككس الن كككر  ككك، مسكككتو  هياكل كككا  ات مليكككة لصكككنا ال كككرار 
 وببيعة لداوها 

 مليككة صككنا ال ككرار السياسككو فككو  إلكك  تسككليب الضككو   لكك  بحككب ككد  الي
ة مصككحوبة بالتحليككل لن ككام إجككرا  مراجعككة تاري يكك  مكك،  كك ل سككلبنة  امككا،

ل فككو صككنا ال ككرار فككو هككاا البلككد  ودوا ككر صككنا ال ككرار والعوامككل المككوثر  الحكككم
محككاور  تضككم، المحككور األول  لربعككة لتح يككه هككال العايككة إلكك  بحككبوقسككم ال

 ، التاريخ السياسو لسلبنة نبال  ( اما، فو الحكم لن ام التاري ية الجاور)
 المراككز ( امكا، فو السياسو ال رار صنا دوا ر)   وبي، المحور الثانو اما،

 لمكا المحكور         ل كرارات الم مكة فكو سكلبنة  امكا،الفعلية لصكنا وات كاا ا

( ف كككد العامكككانو وكالسياسككك ال كككرار صكككنا فكككو المكككوثرل الدا ليكككة العوامكككل) الثالكككب
التحككديات السياسككية واالجتما يككة واالقتصككادية التككو تل ككو ب  ل ككا تنككاول لهككم 

  واسكككتعرس المحكككور  لككك  األوضكككاخ الدا ليكككة المعاصكككرل فكككو سكككلبنة  امكككا،
ببيعككة ( العامكانو السياسكو ال ككرار صكنا فكو المككوثرل ال ارجيكة العوامكل) الرابكا

  قات   ما، ال ليجية واإلقليمية والدوليكة ولثرهكا فكو ال كرار العامكانو  وبيكا، 
ب اتمككككة تضككككمنت لهككككم  بحككككبال  وانت كككك  معككككالم السياسككككة ال ارجيككككة العامانيككككة
  االستنتاجات التو تم التوصل إلي ا 

 
 ُعمان في الحك  لنظا  خيةالتاري الجذور -1

 ل، دا  كج الم م م، ومناقشت ا  ما بلد فو السياسو ال رار صنا آلية لبحب
 تفا لت التو سياسيةال اكلجعرافيا و وامل التاري ية التبورات لبرز بمعرفة نبدل
 مثل بلد إ، وب اصة البلد  الك فو ال ا م السياسو الن ام لتنتج بين ا فيما

 تاريخ فو والعسكر  السياسو النفوا مراحل م، غنيا   إرثا   يمتلك  اما،
 قبنت التو للشعوب والث افو الحضار  التأثير  ، فض    الحديب  المنب ة
 استيبا، إل  التاري ية األبحاب ،كم الكثير لشارت ف د  البلد هاا لراضو
 سلبنة حدود ضم، ت ا التو المنابه وكف البا دل العرب قبا ل ،كم  دد
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  (جديا)و (مكبس)و األح ا   ،كتسك كانت وكالت( ادك ) مثل ة كحاليال  اما،
 ربكالع قبا ل م، العديد نزوح إل  تشير ةكالموثوق التاري ية المعلومات ل،  ك ل
 الح ا   ر ك  الا  العربية  الجزيرل م، الجز  هاا إل  اليم، م،( العاربة)

   د كالمي السادا ال ر، منتص  فو مأرب سد إن يار دكبع بعاما، 
 مالك كا، التو( األزد) م، كانت الم اجرل ال با ل هال ةكغالبي ل، رو كوالمع
 األزد قبا ل بأ، ويشار  األول  ال جرات تلك إبا، ز ماوها ابرز م، ف م ب،
 م، كبالي ل م بواد   تيمنا   المنب ة هال  ل   اما، تسمية لبل ت التو هو
 اإلس م قبيل آ ر لسم ل ا كا، كما  (المزو،) تد   اكقبل   اما، تكوكان
 فو  اما، إل  العربية ال با ل هجرات توالت وقد(  العبرا ) وهو ب ليل وبعدل

  (ال يا  بد) م، وببو، ال ضا يي، ( جرم بنو) مثل التالية  الفترات
(1)بعد فيما اإلس مية الفتوحات فو دورها ال با ل ل ال وكا،

. 
 البد م، تسليب الضو   ل  نشأل وتبورالسياسو  تاريخ  اما، ةسادر ل

(2)باضيةالحركة األ
 هاا ا تن وا قد  اما، مسلمو م، األكبر الجز   ل، إا ،

 فراتو  اكم  هيأ ا كال ركاألم لليم،  لصول ا تعود د ول وهو الماهب 
 هاا فو لباضية إمامة ةكإلقام و ارجية  دا لية سياسية  -تاري ية  رو 

 يت او،  اما،  ل  العباسية الدولة والل لغلب كا، إا م 847  ام فو البلد
 بي، الع قة م، معينة حدود ضم، ولك، األباضية  الد ول م، مسالما   موقفا  

 فو لألباضية إماما لول (م851-847) مسعود ب، الجلند  بوياو   البرفي،
 األحيا، بعس فو يفوقا، لو يوازيا، والكونف اإلمام سلبة وكانت   اما،
 ولم  الوقت بمرور رمزية لصبحت التو البلد  الك فو العباسو والوال سلبة
 الدولة جيش بي، الصدام حدوب م، التاري ية اتكالمعبي هال تحول

 استباخ الك ما  م857 سنة فو لول ا  دل  راتكلم واألباضيي، العباسية
 وازدهار قول فو لو  م895 امك   اما، فو المست لة دولت م إقامة األباضيي،

 سا دت ل د  (م779 -877) دكالرشي هارو، ةك  ف ا،كلب ةكالعباسي ةكلدولا
 ل، قبل السياسو كيان ا وترسيخ توبيد  ك ل األباضية ولكالد   دل لك وام
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 ببعداد  ال  فة مركز  ،  اما، بعد من ا م اجمت ا  م، العباسيو، يتمك،
 فو للعباسيي، مواليةال ال با ل وقلة  اما،  إل  مود ال البر  البريه وو ورل

 حملةباهلل  المعتضد العباسو ال ليفة ج ز م792  ام وفو  اإلقليم هاا
 هكل وتح ه األباضية   ك ل وال ضا   اما،  كالسيبرل  ل استعادل ب د 
 ما تتعاو، وال األباضية للع يدل بالوال  تدي،  لت  اما، قبا ل ،كلك الك 
(3)العباسيو، الوالل

. 
  بسككككبب كثككككرل الفككككت، و  امككككا،كفكككك اخ تمامككككا  ل باضككككيي،م تسككككت ر األوضكككككلكككك

ل ال ناويكككككة والكنديكككككة كوالحكككككروب الدا ليكككككة التكككككو حكككككدثت بكككككي، قبا كككككل األزد مثككككك
  البعيككدل  كك، السككاحلواليعاربككة  الككاي، كككانوا ينتشككرو، فككو المنككابه الدا ليككة 

بمملككككة هرمكككز الواقعكككة  لككك  السكككاحل الفارسكككو مككك، ال لكككيج العربكككو  دفكككا ممكككا
م  م، ج ة 1271ل  المد، الساحلية الم مة فو  اما،  منا العام للسيبرل  

،  صوم لقويكا  بكامحي، فكو حككم  امكا، تمثكل ب با كل و ل ر  واجه األباضي
الم مككة السكلبة فكو لغلكب منكابه  امكا،  انتكزاخالنب كانيي،  الكاي، تمكنكوا مك، 

واالن سام  منا ال ر، الرابا  شر المي د   وب يت هال الب د تعانو م، الفرقة 
واسكككتمر النكككزاخ  لككك  السكككلبة بكككي، األباضكككية والنب انيكككة حتككك  العكككزو البرتعكككالو 

م ي  ككككر النب ككككانيو، دورا  بككككارزا  فككككو مواج ككككة ك  ولكككك1578ة كلل لككككيج العربككككو سنكككك
البرتعاليي،  وما انه اليمك، الجزم بوجود   قة بي، صراخ النب انيكة واليعاربكة 

)صككحار(  التككو تعككد اهككم مككد،  امككا،  ي، لككك)األباضككية( وبككي، احككت ل البرتعككالي
ار   كب االحكت ل كد ان ككآنااك  ولكك، المعكرو  ا، حككم النب انيكة فكو  امكا، قك

(4)البرتعالو ل ال المدينة بمدل قصيرل
. 

إمامككككا  لل با كككككل  (1749 -1724)انت ككككاب ناصكككككر بكككك، مرشككككد اليعربكككككو   ككككد  
ة مك، تكاريخ  امكا، بدايكة  لمرحلكة م مك 1724األباضية فكو  امكا، لوا كر  كام 

وال ليج العربو  الك ألنكه تمكك، مك، توحيكد ال با كل العربيكة فكو تلكك المنب كة 
، العككزال كتحككت سككلبة مركزيككة قويككة مكك، ناحيككة  و مككل  لكك  تحريككر بكك دل مكك

البرتعاليي، المتمركزي، فو  دد م، المواقا اإلستراتيجية مثل مس ب وصحار 
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اربكة للبرتعكاليي، حتك  تمكنكوا مكك، مك، ناحيكة ل كر   وقكد اسكتمرت م اومكة اليع
 1757تحريكر آ ككر قلعككة كانكت بيككد العككزال فكو كككانو، الثككانو/ ينكاير مكك، العككام 

  ل ككد لصككبحت  امككا، فككو (1757 -1749)فككو   ككد اإلمككام سككلبا، بكك، سككي  
ن ايككة ال ككر، السككابا  شككر وبدايككة ال ككر، الثككام،  شككر المي ديككي، ل  ككم قككول 

عربكككو وبحكككر العكككرب و المحكككيب ال نكككد  بحريكككة غيكككر لوروبيكككة فكككو ال لكككيج ال
ليضكككا   ود لكككت  امكككا،  ككك ل هكككال المكككدل فكككو صكككراخ بويكككل مكككا البرتعكككاليي،  
 دوهم اللدود آنااك  واستبا وا انتزاخ الكثير م، المواقا الم مة التكو كانكت 

  وفككو اات (5)تحككت سككيبرل البرتعككاليي، فككو سككواحل ال نككد وفككو شككرقو لفري يككا
ريكككة لوروبيكككة ل كككر  تنشكككب فكككو البحكككار الشكككرقية الوقكككت كانكككت هنالكككك قكككول بح

وسكواحل ا  وهككو مملككة هولنككدا  والتكو سككاد   قكات  امككا، ب كا نككوخ مك، الككود 
مككككك، منبلكككككه العكككككدا  المشكككككترك للبرتعكككككاليي،  وككككككاد ل، يحصكككككل تحالفكككككا  بكككككي، 

(7)األسابيل العامانية وال ولندية فو   د اإلمام سلبا، ب، سي 
. 

 -1838)         يرانية  ل  ب دهم للمدل مك،قاوم العامانيو، الحم ت اإل

د لككت  امككا، فككو    ففككو بدايككة الع ككد الثالككب مكك، ال ككر، الثككام،  شككر(1844
حككرب لهليككة نتيجككة الصككراخ بككي، قبيلتككو ال ناويككة والعافريككة  ممككا فككت  البككاب 
مكام  لسيبرل الفرا  ل   اما،  حت  تمك، لحمكد بك، سكعيد حكاكم صكحار  وا 

بعككد  مكك، قيككادل م اومككة العامككانيي، وتحريككر ب دهككم مكك، وسككلبا،  امككا، فيمككا 
لحمد بك، سكعيد السكلبة فكو  امكا،    ويعد تولو1844االحت ل الفارسو  ام 

ن ايككة لحكككم اليعاربككة  وبدايككة لحكككم لسككرل )البوسككعيد(  الككا   1849فككو العككام 
تواصكككل بكككدو، ان بكككاخ فكككو هكككاا البلكككد حتككك  الوقكككت الحاضكككر  وفيمكككا ي ككك  

 ما، والدولة العثمانية  نجد إ، األ يرل  لكم تكتمك، مك، السكيبرلالع قة بي،  ا 
المباشككرل المبل ككة  لكك   امككا،  سككوا   كك ل سككنوات االحككت ل البرتعككالو ل ككال 

،  وسككا دوا يالككب د لو بعككدها  واحككتف  العامككانيو، بع قككات بيبككة مككا العثمككاني
 -1885)ل ال وات العثمانية فو قتال ا ضد الفرا   ل معارك حصار البصكر 

1889)
(8)

. 



 

 
 
 

 (99) 9دراسا  إ ليمية                                                       مرك  الدراسا  اإل ليمية            

 

[533] 

 بريبانيا  اصة  األ ر  العالمية ال و  ما  اما، ع قاتل بالنسبة لما
 كانت  المدل تلك إبا، المنب ة فو النفوا  ل  تتنافسا، كانتا اللتي، وفرنسا

 لسببي، والك  لحمد اإلمام حكم مدل   ل بريبانيا ما فاترل الع قات
 البريبانو الد م وثاني ما   ما،لعا  غزوهم لثنا  للفرا البريبانيو، د م لول ما

  اضعة كانت التو ال ند  والمحيب لفري يا شره منابه انفصال لمحاوالت
 تزايد اكوم لك،  وبمبا وممباسا وس بر  زنجبار جزيرتو مثل  اما،  لسيبرل
 بحرب  يعر  ما فترل   ل  اصةب  المنب ة  ل  فرنسو -لوكاألن التنافا
(1873-1857) السبا السنوات

(7)
 حفا ا   الحياد  ل  الب ا  لحمد اإلمام آثر ،

 بدل  شر التاسا ال ر، ،كم ال مسينيات منتص  فوو    ما، است  ل  ل 
  العربية والجزيرل اكلفري ي شره وكف (9)العامانية ةكدولال برفو بي، يدب ال   

   م1771 سنة بت سيم ا األمر انت   وقد
 االستعمارية المصال  وهيمنة لفري يا رهكش صالانف را كج م،  اما،  انتو 

ب اا االنفصال   اما، ف دت إا  كبيرل اقتصادية مصا ب م، المنب ة  ل 
زنجبار  ولم يبه لعما، م، د ل  زنجبار  ا دات ومصادرها المالية وه لهم

 لو زنجبار( )معونة     سم إب تك رف وكالت ياكن ا بريباكلقرت وكالتة كإال المعون

  كما ساهم افتتاح قنال نمساو لل  لاير  (47) كب قدرت والتو كاننج( افأل)مك
وازداد األمر  ما، لعا  التجار  لهمية الموقا ،كم دكالح وكف 9681ام كالسويا  

ا كو الب د والتو لدت إل  تشتيت مكسو ا  ما تصا د الصرا ات الدا لية ف
فإل    الدولة فاصلا موانعكا هاا  ل  جمي مالية  ما، ال تب   م، قدرات
االقتصاد   كا، هنالك ن   فو جميا ال دمات الصحية  جانب التدهور

(17)والتعليمية  والبن  التحتية للب د
 رو ك  تسا د ل ر  ج ة م، .

 بكحي  مست لة دولة الب ا   ل   اما، فرنسو -لوكاألن االستعمار  التنافا
 لصدرته الا  البريبانو رنسوالف بالبيا،  اما، است  ل  ك ل التأكيد مكت

 بريبانيا ملكة ل،  ل  ن  والا  م1772 مارا/ آاار فو  الدولتا،
مبرابور (11)مست لة دولة  اما، ب ا  لهمية  ك ل يوكدا، فرنسا وا 

 ولك، .
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 التعاو، م، جدا   مت دمة مرحلة  كإل تبورت البريبانية -العامانية الع قات
  شر التاسا ال ر، لوا ر منا رية العسك وب اصة المجاالت  كافة وكف

    المي د 
بعد ن ل  اصمت ا م،  "سلبنة مس ب و اما،" بك الب د تعر  هال صارت

 لحمد ب، سعيد )مس ب( فو   د السلبا، حمد حفيد السلبا، )الرستاه( إل 
ملكيككا  وراثيككا  منحصككرا  فككو سكك لة  في ككا ن ككام الحكككمولصككب    1892فككو العككام 

(  دو، ل، يككو،  اضكعا  للبري كة الت ليديكة للحككم فكو  امكا،  لسرل )البوسعيد
التكو كانكت سككا دل قبكل هكاا التحككول التكاري و  والتكو كانككت ت كوم  لك  لسككاا 

األباضككية المنت بككي، مكك، الشككعب  ولبلككه  لكك  الحككاكم منككا الككك  ل مككةحكككم 
التاريخ ل ب "السلبا،"  ولك، فعليا  كا، ن ام حكم السلبنة فو تلكك المرحلكة 
مكك، تككاريخ  امككا، يسككيبر  لكك  مدينككة مسكك ب وبعككس مككد، السككاحل العامككانو 
ف ب  وب ت منابه الدا ل العامانو تحت سيبرل ن ام اإلمامة األباضية  لما 

)السكككاحل الم كككاد،(  لو )سكككاحل  سكككاحل  نمكككا،  لو مكككا ككككا، يبلكككه  ليكككه بكككك
ال راصكككنة( قبل كككا  الكككا  ككككا، جكككز  مككك، هكككال السكككلبنة  ف كككو يضكككم مشكككي ات 

العربيكة المتحكدل  اإلمكاراتعت بإست  ل ا الااتو حت  انضمام ا إل  دولكة تمت
و  بكو  الشكارقة  دبكو  لم ك  لبك جمكا،مبلا السبعينات  وهكو رلا ال يمكة  

(12)ال يوي،  الفجيرل
.   

ام ك  وهو الع1938  ام  ل الس م م يما   ل  السلبنة واإلمامة حت 
، كر مكلعامانية  فاندلعت الكثيو األراضو اكه النفب فكالا  لكتش  في

ل  وامل ك، ال صوم العامانيو،  بفعكالمواج ات المسلحة والحروب األهلية بي
ب األجنبية االحتكارية  كا تد  ت شركات النفكا، لهم كدا لية  و ارجية ك
قت خ جاور كمرحلة ترسيخ حك 1977 -1955وقد مثلت األ وام  م السلبنة وا 

ل ال ضية العامانية فو كتدوي 1975 -1971 وام اإلمامة  كما ش دت األ
  لغلب األراضو ك، بسب نفوال  لكالمحافل الدولية  تمك، ن ام السلبنة م

تم تعيير لسم الب د  1987 وفو آب/ لغسبا العامانية منا لوا ر الستينات 
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(13)إل  سلبنة  اما،
 (1985 -1975) السنوات   ل السلبنة ن ام واجه .

 الا  المسل  التمرد لثر اندلعت التو األهلية بالحرب تمثل  بيرا   تحديا  
 تيمور ب، سعيد السلبا، حكم ضد العامانو(  فار) إقليم فو اندلا

 بداية فو المسلحة  فار حركة بابا كا،  (1987-1932) البوسعيد 
 المن ج  كإل تحول مكث واإلس مو  لعربوا ال ومو ،كبي مزيج انب ق ا
 بدلت اك ندم الجنوبو اليم، وكف الشيو و الحزب بتأثير الشيو و الماركسو
  فار حركة  كإل مكالد  بت ديم( الجنوبية) الشعبية الديم رابية اليم، جم ورية

 وال ليج  ما، لتحرير الديم رابية الوبنية الجب ة) نفس ا  ل  لبل ت التو
 لتحرير الشعبية الجب ة) إل  اسم ا الجب ة غيرت 1984  ام وفو(  العربو
/ األول كانو، وكف ن ا يا   الحركة هال  ل  ال ضا  مكت(   ما،

1985ديسمبر
(14)

.  
 
 ُعمان في السياسي القرار صنع دوا ر -2

 م، العربية ال ليج دول سا ر مثل  اما، سلبنة فو الحكم ن ام انت ل
 متساوي،  بي، األول هو الشيخ فيه يكو، الا  الت ليد   ال بلو التحال  نمب
 التحالفات شكل م، شو  ب ا  ما العلبة   ل  ي وم مالكة لسرل حكم إل 

 قد  اما، إ، برغم ومجاملة  نسب   قات م، ب ا يرتبب وما ال ديمة ال بلية
 ال ليج دول باقو  ، الحكم لن مة لتحول العام اإلبار هاا ضم، انفردت
 تاري ه  م، مراحل فو البلد هاا ساد الا  األباضية اإلمامة بن ام العربية
 التحالفات ،كم قا دل  ل  األصل فو يستند كا، اإلمامة ن ام حت  ولك،
 س بي، ما بريبانيا لبرمت ا التو بالمعاهدات التحول هاا وتعزز  ال بلية

 م، المتعاقبة العامانية للحكومات توفرت التو وبالموارد ج ة  م،  اما،
 إل  التحوالت هال لدت وقد  بعد فيما والنفب بداية   الكمركية الرسوم واردات

  ندما وب اصة  اما،  وكف سياسوال ال رار صنا وكف المشاركة محدودية
 تنامو لصال  العامانو المجتما فو الموثرل والعا  ت ال با ل مركز ضع 
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 تأسيا ش دت قد  اما، ل، م، بالرغم  الحاكمة واألسرل السلبا، مركز قول
 هال ولك، ة كالبلدي والمجالا الشور  كمجلا و كشعب تمثيل اات مجالا
 فو السياسية الحيال وكف المجالا الكل  ةفعال مشاركة تسجل مكل التجارب
  (15) اما، سلبنة

 صنا هيكلية نستعرس ل، وقبل المعبيات  الكه م، نست رل ل، يمكننا
 فو ال رار لصنا الفعلو المركز بأ، وآليته   اما، سلبنة فو السياسو ال رار
 وا س السياسية  الدوا ر باقو اكلم منه  ال ريبة والدا رل السلبا، هو  اما،

 فو وموثر فعال دور ل ا يكو، ل، يفترس والتو التشريعية  لو التنفياية
 دورها فأ،  (البرلما،)  اما، ومجلا الوزرا   مجلا مثل ال رار  صنا ة
 فو العامانية والكاألح لمراقبو بوضوح الح ي ة الكه   رت دكوق محدودا  
 التو المسا و اكر النعفل ل، يجب ل ر  ج ة ،كم ولك،  الماضية الع ود
 واالستشارية التن يمية وموسسات ا تشريعات ا لتحديب  اما، اكب  قامت

  ل  ومتبلباته  العصر تبورات إلستيعاب محاولة فو باستمرار  وتبويرها
  الماضية المدل بوال اإلقليمو اإلست رار  دم م، الرغم
 
 السلطان -أ

 منا المبل ة زيةالمرك  ل  يعتمد  اما، وكف والحكم اإلدارل ن ام  ل
  شر ،كالثام ر،كال  ةكن اي وكف الحالية الحاكمة األسرل تأسيا تاريخ

 التشريعية السلبات بنفسه يباشر مبله  حاكم السلبا، كا، وقد  المي د 
 محسوسة تبورات لينةا  تبرل ولم  ال ضا  ل مال  ل  ويشر  والتنفياية 

 ال ر، ،كم األول نص ال   ل  اما، وكف الحكومية اإلدارل ن ام  ل 
 ب، سعيد السلبا، أل، والك تيمور  ب، سعيد السلبا، حكم إبا، العشري،
 مبل ة  مركزية ببري ة ب دل وكف الحكم شوو، تسيير  ك ل يصر ا،كك تيمور
  ل الا  اإلدارل ن ام  ل  الضرورية اإلص حات إد ال فو متحف ا   وكا،
(17)الحديب رالعص روح  ، وبعيدا   مت لفا     دل   ل

. 
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 فو دلكالجدي التبورات بداية بأ، العامانو بالشأ، الم تمو، الباحثو، ير 
 حينما والك  1987 يوليو/تموز 23 فو حدثت قد  اما، سلبنة حكومة
  ار   كإل تيمور ب، سعيد السابه السلبا، نفو نبأ التاريخ هاا فو ل ل،
  (18 )(السلبا، لب،) سعيد ب، قابوا قادها ناجحة إن  بية حركة لثر الب د
 هاا قبيل سعيد السلبا، والدل م، المفروضة الجبرية اإلقامة قيد كا، الا 

 مصالح ا ل، رلت التو البريبانية الحكومة م، وتشجيا بمعاونة اإلن  ب 
 ويعل، الحكم دفة سعيد ،كب قابوا ليستلم التعير  هاا تستوجب  اما، فو

  باب فو قابوا السلبا، ل ل، دكوق ما، و ا  لمس ب جديدا   سلبانا   نفسه
 األسباب بأ، االن  بية الحركة ،كم ليام ث ثة بعد العامانو للشعب وج ه
  ل  والدل حكم قدرل  دم هو والدل و زل السلبة إست م إل  د ته التو

 ب دل ثروات م، واالستفادل العالم ،ك   زلت ا ،كم وا  راج ا السلبنة تبوير
(17)العامانو لشعبا لوضاخ لتحسي،

. 
 يك، لم  اما،  فو السلبة بإست م سعيد ب، قابوا السلبا، قام  ندما

 فو  اما، فو بدلت الدستورية الم اهر ل، إا للب د  مكتوب دستور هنالك
 لتن يم الضرورية للتشريعات تفت ر  اما، كانت اككم  1997  ام لوا ر

 وكف جوهرية عييراتت ل  بتحد لم لالك المدل  تلك فو العامانو المجتما
 مساوئ م، كليا   الت ل  يتم ولم الماكور  االن  ب حركة بعد الحكم ن ام

 السلبا،  بإشرا  ةكالسلبن شوو، ركيسي ا كال اإلدار  الج از وكف المركزية
 تلت التو السنوات فو انه إال يدل ب  محصورل السلبات جميا  لت الا 

 فو التنكر انجازات تح يه مكت  اما،  فو للسلبة قابوا السلبا، إست م
 واأل وام 1982و 1981  امو   ل صدرت ف د والتشريا  اإلدارل مجالو
 وا  ادل الحكومو الج از ركتبوي وكف ةكلهمي اات حديثة تشريعات ل ما  التالية

 ضريبة مرسوم التشريعات الكه ،كوم  ةكحديث وقانونية إدارية لسا  ك ل بنا ه
 لعام األراضو وتن يم ال صبة األراضو توزيا وقانونو  1981 لعام الد ل
 الجنسية تن يم وقانو،  1982 لعام األجنبو المال استثمار وقانو،  1982
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 ولكح مرسوم  1982 لعام العامانو ركالسف جواز وقانو،  1982 لعام العامانية
  ل األ المجلا بتأسيا مراسيم  1982 امكلع ال ار  والجر  اإلقليمية الميال

 لعام واإلنما و االقتصاد  والمركز واإلنما و االقتصاد  للت بيب
1982

(19)
 بتبوير الم ارات االدارية هكو بداية حكمكف قابواواهتم السلبا،  .

ام كوابتد  منا   و ال با ي، العام وال ا  ك، فكوالفنية للعامانيي، العاملي
شملت     اما، ودورات ب اا ال صو   دا ل و ار  برامج بإنشا  1985
 حت  كبار الس، م، رجال العشا رو  م، الاكور واإلناب  الشباب
(27)العامانية

. 
  كإل ين ر -(الدستور) للدولة األساسو الن ام ،كم( 5) مادلال نصت

 م، األول كانو، م، السادا فو الصادر  اما، سلبنة فو -ملحه البحب
 م، الاككور فو وراثو سكلبانو  اما، فو الحككم ن كام بأ،  1997 العام
(21)سلبكا، ب، سعيد ب، وتركك السيد اريكة

 م، (41) مادلال وكف ورد كما  ،
 لل وات  ل األ وال ا د ةالدول ر يا هو لبا،الس بأ، ااته األساسو الن ام

 مادلال وتوض   مباخ رلكولم واجب  واحترامه التما  مصونة ااته المسلحة 
 بيد الفعلية السلبات حصر حالة ةللسلبن األساسو الن ام ،كم (42)

 الم مة  الص حيات م، العديد السلبا، من  المادل هال تضمنت إا السلبا، 
 وتجال الدا ل وكف الدولكة تمثيل  للدولة العامة السيكاسة توجيه لبرزها وم،
 تعيكي، لو وزرا كال مجلا ر اسة  الدولية الع قات جميا فو األ ر  الكدول

 حكم م فو وم، والكوزرا   الكوزرا  مجلكا ر يا نكواب تعيكي،  تهر اس يتول  ،كم

 ،كم وا  فا  م حكم م وكف وم، الوزارات وك   تعيي،  مناصب م م، وا  فا  م
 البوارئ حكالة إ  ،  مناصب م م، وا  فا  م ال ضال ارككب تعيي،  مناصب م

(22)الصل   دو  والحرب العامكة والتعب كة
. 

  فار حركة قما و السلبة  ل  بالوثوب قابوا السلبا، يكت    لم
 شأ، رفال العمل م، واسعة حركة بدل إنه بل سنوات   ما فو المسلحة

 العامانيي، ألغلب ضم، حكومو ج از لدارو   العمانيي، شتات لم ادفأ   ما، ا 
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 مستعينا   تحتية ال البنية لسا ووضا ال  ه  الكريم العيش م، م بول مستو 
 اكتش  الا  العمانو النفب من ا كا،  التمويل مصادر م، بعدد الك فو
 مستو  اكلرف والكاألم فتوفرت  العربية ال ليج بدول قياسا   متأ ر تكوق وكف
 السلبنة ر كتع مكفل الكريم  العيش م ومات  كلدن تفت ر كانت دولة وكف معيشةال

 البره ،كم الكثير هناك تك، مكول  التحتية البنية قابوا السلبا،   د قبل
 الم ومات بأدن  يتمتعو، العمانيي، يك، ولم والمدارا والمستشفيات المرصوفة
 جا  ل د   األ ر  المجاورل دولكال اكب  تتمتا تككان التو للعيش الببيعية
 حالة  كإل والتفرقة ال راب حالة ،كم بب دل صولللو  بموح بمشروخ قابوا

 و ب دو  تتبور ما، ا  بدلتف  رو همش وكف جدا   كبيرا   نجاحا   ولصاب الدولة 
(23)ةبث  ولك، بب 

. 
 ما،  ا  وكف ال بلية التوازنات بلعبة  ميه  لم  ل  قابوا السلبا، ،إ

 حكمه بدايات منا ا تمد لاا بالحاكم  المباشر واإلرتباب ال بلية  توبالوال ا

  ل    ل ا ركيم  يوما   (77) حوالو تستمر والتو السنوية الجوالت  ادل
 العامانو الشعب لفراد ل ا    ل ا م، وليحا والتو السلبنة  لرجا  م تل 

 إنجازل  المبلوب دوتحدي تمت وكالت اإلنجازات ومتابعة  مبالب م لسماخ
 سيبرته واكقاب م،كض ااكوب   وز ماوها ال با ل وجول ما اشرلمب والتواصل
 آثارل ب ا  و به  مورهال لكك ارتبابو  ة كالعاماني الدولة لمور لكك  ل  المبل ة

 بول فو المنتشرل واكقاب با،كالسل مساجد س سل ومن ا لجزا ها كل فو
 الر يسو ال د  إ، باسمه  المسمال المنشآت و والبره و رض ا  الب د

 حالة فو ما، ا  سلبنة إب ا  هو الكبر  ورويته سعيد ب، قابوا مشروخل
 معارضة الناا لشد حت  كارلإن يستبيا ال ما ااكوه وكريمة  مست رل
  كإل تحتا   ما، ل، إا بعد  تتم لم قابوا رو  فإ، الك  ما  هلن ام

ل  التنمية  فو االستمرار  وكف   ر الا  ال لل وت فو مسارات ا  تصحي  وا 
 و دم السلبنة  لن ام الدا لية السياسة نمبية جرا  العمانو المجتما بنية
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 دلكالمتزاي اتكللحاج إستجابات ا وضع  المعاصرل  التبورات ما تكيف ا
(24)اإلقتصاد  لو السياسو دكالصعي  ك ل سوا  العامانو  بللشع

. 
 
 الو را  مجل  -ب

  1987 يوليو /تموز إن  ب قبل  اما، وكف للوزرا  مجلا هنالك ،كيك مكل
 الحكومية اإلدارل تسيير وكف يعتمد تيمور ب، سعيد السابه السلبا، كا، إا

 بعض م الجنسيات  م تل  ،كم الحكومية الدوا ر روسا  م،  دد  ل 
  ام مدير ل ب يحمل والبعس  (الدا لية كوزير) وزير ل ب يحمل

 الشوو، كسكرتير) سكرتير ل ب يحمل اآل ر والبعس  (الكمارك كمدير ام)
 بريبانو مستشار  ل  يعتمد سعيد السلبا، كا، كما(  والمالية ال ارجية
 كا، دكوق  التنمية ولشوو، العسكرية للشوو، آ ري، وسكرتيري،  ا 
 توجي اته أل ا بالسلبا، مباشرل   يتصلو، الموجودل والوزارات الدوا ر م تل 

 الدا لو الحكم ن ام ل، م، وبالرغم  اإلدارية مسووليات م مباشرل فو
 ضرورل   يجد لم سعيد السلبا، ل، إال الوزارات  ن ام إل  لقرب كا، للسلبنة
 مسووال   يكو، للوزرا  مجلا إنشا  بريه  ، الوزارات هال ي،ب للتنسيه
(25)تجاهه تضامنية مسوولية

. 
 السادا فو العامانو للشعب وج ه الا   بابه فو قابوا السلبا، و د

 سينشئ بأنه االن  بية  حركته نجاح بعد 1987 يوليو /تموز م، والعشري،
 لغسبا /آب م، اساالت وفو ممك،  وقت لسرخ فو وفعالة حديثة حكومة

 ر يسا   وركتيم ،كب باره السيد  مه قابوا السلبا،  ي، ااته العام م،
 م،  شر ال اما فو تيمور ب، باره وشكل الوزارل  بتشكيل وكلفه للوزرا 
 والصحة  للعدل   امانيي، وزرا  (4) ،كم مولفة  امانية وزارل لول ااته الش ر

 وزير بمنصب لنفسه قابوا سلبا،ال احتف  بينما  والدا لية والتعليم 
 كما بريبانو  ضابب يد فو الدفاخ شوو، سكرتير منصب وب و ال ارجية 

 تعيرت قد تيمور ب، باره شكل ا التو الوزارل ولك،  السابه فو الوضا كا،
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 الوزارات  ل  تعديل لجر  بينما الوزارات بعس وللعيت بعد  فيما وجوه ا
 فو الوزارل ر اسة م، إست الته ل ل، قد ا،ك تيمور ب، باره ل، إا األ ر  
 اإلست الة تلك نبأ لااخ دكوق  1982 العام م، الثانو كانو، م، الثالب

 الوزرا  ر يا واجبات اهكبإلح لمرا   لصدر هكلن ل ل، اككم نفسه قابوا السلبا،

(27)بمكتبه
 مجلا لر يا الفعلية السلبة لوضا بداية   الحدب الك دكويع .

 الك تشعل ما ش صية وجود ما حت  قابوا السلبا، بيد الوزرا 
        المنصب
 مجلا امكقي  ك ل ا،ك ام لسلبنة األساسو امكالن  ،كم (43) المادل نصت

 ويعي، ص حيات كا وتحكدد تكنشكأ وكالت) ر كاأل  ةالمت صص والمجالا وزرا كال
 السلبا، نةبمعاو  (معينة لوقات وكف معينة سلبانية مراسيم بم تض  ل ضاوها

 ةكالعام وبكال ب (44) المادل تكوبين   وتكنفياها للدولة العامة السياسة رسم فو
 األمكور وكف السلبكا،  كإل التكوصيكات اكرف لهم ا ،كوم الوزرا   مجلا امكلم 

 بما الحككومكة ت م التو واإلدارية والتكنفيايكة واالجتما ية ةكوالسياسي االقتصاديكة
 والسيكاسات األهدا  وتحديكد  والمراسيم ال كواني، مشرو كات حاقترا الكك وكف

 واإلجرا ات الكوسكا ل راحكواقت ةكواإلداري واالجتما يكة االقتصاديكة للتكنميكة ةكالعكام
 واالقتصادية ةكالمالي الموارد است دام حس، تكككفل والتو لتكنفياهكا ال زمة

  كإل ورفع ا الم تصكة الجك ات تعكدهكا وكالت التكنمية  بكب ومنكاقشة والبشرية؛
 مجكال فو الوزارات اقتراحات ومناقشة تكنفياها؛ ةكومتابع ل  تماد  السلبا،

 ولية شأن ا؛ فو المناسبة وال رارات التوصيات وات اا ا تصاصات ا تكنفيا
 بم تض  هكل ت ول لو الوزرا   لمجلا السلبا، ي ولك ا ل ر  ا تصاصات

 مجلا ر يا وص حيات ا تصاصات ي   اكفيم لما  ال انو، لحكام
 ادلكمال ،إف المنصب  ل اا السلبا، غير ل ر  ش صية تولو ةكبحال الوزرا 

 ر يسكا ا،كالسلب  كي، إاا هكان  ك ل نصت للسلبنة األساسو الن ام ،كم (47)
 مرسوم بم تض  هكوص حيات ا تصاصاته تحكديد مكيت  الكوزرا  لمجلكا
  (72)تعيينه
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 ُعمان سلطنة في النيابية الحيا  -ج

 مجلا) اكوهم التشريعيي،  المجلسي، امكن  هكتبب  اما، سلبنة إ،
 لنشئ الا  " اما، مجلا" بتعبير إلي ما ويشار  (الشور  مجلا)و( الدولة

 وكه الدولة  ومجلا  1998 لسنة (77) مكرق السلبانو المرسوم بموجب
 لكله ،كم نسا  (9) بين م  ضوا   (57) ويضم السلبا،  م، معي، مجلا
 المن ومة ضم، األ ل  بأنه الدولة مجلا ويصن  واال تصا   ال برل

 التشريعات  مراجعة وكف الشور  مجلا ويسا د  اما،  فو التشريعية
 التنمية برامج وكف والمشورل الرل  إبدا  المجلا ااكه إ تصاصات وتتضم،
 إل  برفع ا الوزرا  جلام يوصو التو ال واني، مشرو ات ومراجعة
          (27)السلبا،
 اإلستشار  لاكالمج ا كبإنش رتك   السلبنة وكف للشور  ةكتجرب لول لعل

 قانو، فو اإلستشار  المجلا هاا إ تصا  حدد وقد  1971 امك  فو
 ال واني، مشرو ات ،كم  ليه الحكومة تعرضه فيما الرل  بإبدا  إنشا ه

 ي دم ا،  ل  األ ر   الم تلفة والموضو ات واإلجتما ية اإلقتصادية
 تعيين م يتم  ضوا   (45) المجلا ل ضا   دد وكا،  بشأن ا توصياته
 ليحل 1991 م ا فو العمانو الشور  مجلا لنشئ مكث  سلبانو بمرسوم
 ،كم  ضوا   (59)الشور  مجلا يضمو   للدولة االستشار  المجلا محل
 المباشر غير االنت اب ببري ة  تيارهما يتم الاي، السلبنة واليات ممثلو
 م، الشور  لمجلا األول  الفترل استمرت  محددل إجرا ية لترتيبات وف ا  

  دد زيد 1998 -1994 الشور  لمجلا الثانية الفترل   ل  1994 -1991
 تحديد فو الحكومو التد ل ت لي  وتم  ضوا   (77)إل  المجلا ل ضا 

 العامانية المرلل إ با  االنت ابية الدورل اله ش دت كما للمجلا  المرشحي،
  (71) الك  اما، واليات م، (7) فو المجلا لعضوية والترش  التصويت حه

 2777-1997    للمجلا الثالثة رلكالفت وكوف   اما، تاريخ وكف رلكم وألول



 

 
 
 

 (99) 9دراسا  إ ليمية                                                       مرك  الدراسا  اإل ليمية            

 

[533] 

 فازت دكوق السلبنة  واليات لكك وكف والترش  التصويت هكح المرلل ل بيت
 الشور  لمجلا الرابعة الفترل لما  الدورل هال فو المجلا ضويةبع امرلتا،
 التو االنت ابات فو الحكومو التد ل إلعا  ش دت ف د 7222 -7222

 ال امسة رلكالفت ولكوبحل  اما،  وكف رلكم ألول الشعب م، مباشرل لصبحت
(29) ضوا   (73) إل  المجلا ا كل ض زاد  7222 -7222 الشور  لمجلا

. 
 مجلا بإنشا  ال ا  1998 لسنة (77) رقم السلبانو مرسومال تضم،

/ 11) ادلكالم وتن  والشور   الدولة لمجلسو المشتركة األحكام تن يم  اما، 
 األ ضا  م،  دد ،كم الدولة مجلا يتكو،" ل،  ل  المجلسي، ن ام ،كم( ل

 وتتناول"  سلبانو ومكبمرس و،كيعين الشور   مجلا ا كل ض ددك  اليتجاوز
 اال تصاصات والشور  الدولة مجلسو ن ام ،كم( ل/ 71) و( د/ 96) المادتي،
 قبل ال واني، مشرو ات مراجعة" بك حددت وكالت المجلسي،  ،كم لكلك التشريعية

 العامة المصلحة ت تضو التو ال واني،  دا فيما والك إصدارها  إجرا ات ات اا
 ،كم كل يت دم المشرو ات  هال مراجعة وبعد"  السلبا،  كإل مباشرل رفع ا

 وينع د  شأن ا فو مناسبا   يرال ما ليت ا الوزرا  مجلا  كإل بتوصيات المجلسي،
 امكلم هك باب ويتضم، قابوا  السلبا، م، بد ول سنويا    اما، مجلا

 وتعمل اكب  تسترشد التو الوبنو العمل ألولويات العريضة وبكال ب المجالا
 متواصلة ل ا ات وتع د   الدولة ولج زل ساتوموس هي ات م تل  إبارها وكف
 م، ممك، قدر لكبر لتح يه والشور  الدولة ومجلسو الوزرا  مجلا ،كبي

  (22)التنسيه
 ومجلا الدولة مجلا م، المشكل  اما، مجلا ،إف ت دم ما  ل  وبنا 
 إ تصاصه ينحصر مجلا إنه لكب مست لة  تشريعية سلبة اليعد الشور 

 مجلا ،كم هكإلي تحال التو ال واني، مشرو ات فو المشورلو  الرل  إبدا  فو
 قبله م، المعدل ،كال واني مشرو ات بعس يعرس أ،كب الحه له الا  الوزرا 
صدارها في ا البت هكح دلكوح يملك الا  السلبا،   ل  مباشرل  بعد وا 
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 التشريعية للسلبتي، ر يسا   بوصفه مناسبا   ككال ير  ،كحي  لي ا  التصديه
   (31)منازخ دو، لتنفيايةوا

 اإلبار 1997 لوا ر الصادر  اما، لسلبنة األساسو الن ام شكل ل د
 المجاالت م تل  فو لج زت ا وتبوير الحديثة الدولة لسا لبنا  ال انونو
 حديثا   دستوريا   ن اما اليتضم، هكلن إال وال ضا ية  والتنفياية التشريعية
ست  ل ا ةكوال ضا ي ةكوالتنفياي التشريعية السلبات فصل  ك ل ومكي  متكام     وا 

   الحديثة الدساتير فو الحال هو كما تعاون ا  ما بعض ا   ،
   

 الُعماني السياسي القرار صنع في المؤثر  الداخلية العوام  -3
 قرارات إل  التأثير منابه حيب م، السياسية ال رارات تصني  يمك،

 فو الحكومات تت اها التو ال رارات تلك وهو المحلية  باألوضاخ تتعله
 ل ا سيادل اات دولة كون ا ح وه ،كم به تتمتا بما الدولية حدودها دا ل
  ،كوالوب المواب، مصلحة يح ه بما ال انو، وفه التصر  فو الحه

 و  قات ا ال ارجية الدولة بسياسة تتعله التو تلك هو األ ر  وال رارات
 بالعالم ارتباب م،  ليه يترتب لما  األ برو  األهم وهو  والدولية اإلقليمية
  لكالدا  فو السياسية العملية  ك ل آثارها إنعكاا والحتمال  ال ارجو
 ،كم انب قا   ويبن   محدد قرار إل  للدولة العام ال د  تحويل ب ا في صد
 الحكومية زلكواألج  ال ارجية  ركووزي  الحكومة ر يا م، تبدل ج ات
  (27)مالعا والرل  اإل  م ووسا ل  التشريعية والسلبة  األ ر 

 ال رار صنا فو توثر التو الدا لية العوامل فإ، التصني  ل اا وبب ا  
 السياسية ال رو  مجمل تشمل التو تلك هو  اما، سلبنة وكف والسياس

 المعارضة الع مانو المجتما وتيارات العامانية  الدولة إبار وكف الموجودل
  ل  ضعبا   تشكل ل، يمك، التو والجما ات له  والموالية السياسو للن ام
 امكالن  يواج  ا ل، يحتمل التو التحديات ،ك  فض    السياسية  العملية
   ال ا م
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        ُعمان سلطنة داخ  السياسية األوضاع -أ

 االقتصاد  المجالي، فو دا لية تحديات الحاضر الوقت فو ما، ا  تواجه
 االقتصاد  المجال فو للسلبنة ةالر يس المشكلة تحديد الس ل م،  والسياسو

 ،كم لنه دكنج الوقت ااتوب  السكا،  دد تزايد ما النفب م زو، تناق  إن ا
 ل، ا تبار  ك ل السياسو المجال وكف الدا لية المشاكل وت ييم تحديد الصعب
 ونشاب حجم والسيما) العمانية يةالسياس الحيال  ، معلومات  ل  الحصول
 فو النسبية المحدودية إل  يعود وهاا  الصعوبة غاية فو لمر (المعارضة
  ل  الحصول فو والصعوبة  ما،لعا  المكرا واألكاديمو اإل  مو االهتمام
حجام  السلبنة فو الدا لية األوضاخ  ، المعلومات إل  مد ل  مانيي،العا  وا 

 ما (حةصرا)كب الشأ، هاا فو التحدب  ، ( ما،  ار  لو دا ل سوا )
 دا ل واستيا  إحباب دال ل األ يرل اآلونة وكف   رت الك  اكوم  األجانب
 الحكم ن ام وم، بل الدا لية ةنالسلب سياسات بعس م، ف ب ليا  اما، 
 لو قابوا السلبا، وفال بعد   فة لزمة حدوب إمكانية  ، فض     ليضا  
 احتمالية يضا  ل تبرح رسمية  بصورل لع دل وكول تسمية  ، إحجامه بسبب
     (22)البلد هاا فو است رار  دم حدوب
 والتو  ما، ا  وكف السياسية المشاركة تزايد ،ك  تتحدب التو الت ارير برغم
 وكالت االقتصادية زمةاأل  ل  التعلب ،كم تتمك، دكق السلبنة بأ، توحو

 بوجود يعت دو، الدا لو العامانو للشأ، ،كالمراقبي بعس ،كولك  تواج  ا
 الشديد زكالتمرك المشاكل الكه وتتضم، موثرل  دا لية سياسية شاكلم

 المتاحة المساحة محدوديةو   (قابوا سلبا،ال) واحد رجل دكي فو للسلبة
 بآلية المتعل ة السياسية الشر ية وقضايا سياسية ال مشاركةال لو حوارلل

 الملكيات     عل ف  بنفسه السلبا، وضع ا التو السلبا،    فة
 السلبا، فإ، سلفا   الع د وكول تعيي، في ا مكيت التو ال ليج  فو أل ر ا

 دكبع بالك ت وم ل، الحاكمة العا لة م، وبلب له وريثا   يسمو لم قابوا 
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  اولكن للمعارضة مت بعة   مات بوجود األ يرل المشكلة وتتمثل  موته
(34)ثابتة تبدو

. 
 ضعيفة  ة كحاكم موسسة فت ابص ة كالحاكم األسرل إ، ا،ك ام وكف وي ح 

 ألقربا ه وترك السلبة ،كم األكبر ال سم يديه بي، جما قد قابوا السلبا، ول،
 إا األ ر   ال ليجو التعاو، مجلا دول وكف هكب معمول هو بما قياسا   ال ليل
 الحكومة  فو يشاركو، الاي، السلبا، لقربا  م، ف ب قليل ددك  هنالك إ،

 م، الكثير لد  تجد ال ليج دول باقو ففو  األهمية ةكقليل مناصب ويشعلو،
 حكومية مناصب احت ل م   ل م، مكتسبة إدارية تجربة الحاكمة األسرل لفراد
 مكلدي  الحاكمة األسرل وكف ل ضا  ثمة يكو، الملك  جز لو وفال ولد  ة كهام

 تالعا   ل،  بسر ة الفراغ مل  ،كم تمكن م المستو  ةكرفيع إدارية تجربة
 فو العا لة ل، الك الملك   ل  هامة رقابة تشكل البلدا، الكه وكف الحاكمة
  ك ل ضارا   األسرل ترال ن ج  ك ل يسير  ندما الملك  زل سلبة اكل  الن اية

  ا لة ،كم ألحد قابوا السلبا، يسم  لم بينما  الحاكمة األسرل مكحك استمرارية
 صعوبة م، يزيد سو  الا  األمر قيمة  اات إدارية  برل باكتساب( السعيد)

 وكف ر كاأل  الملكية الدول كل     و ل   يكو، ،كم كا نا   ال ليفة  م مة
 قابوا السلبا، لكب  سلبة ل ا  اما، فو المالكة العا لة ل، اليبدو ال ليج 

 فو األ ر  الملكيات هكفي دكتع الا  الوقت وكف(   زله سلبة اكل  ليا وبالتأكيد)
(35)فردية ملكية هو  اما، إ، نجد  ا لية  مشاريا عربوال ال ليج

. 
 وكف الشور  مجلا ل ضا  ال تيار  امة انت ابات وجود م، بالرغم

 ولكوي   الت ارير حسب (%25) تتجاوز مكل المشاركة نسبة إ، إال ما،  ا 
 إل  عودت النسبة إن فاس إ،  ارج ا فوو  ما، ا  فو السياسيو، المحللو،

 هد  ،كيك وم ما  موثر صوت لدي م بأ، اليشعرو، انيي،مالعا  مع م ل،
 اكتوسي هكمن الم صود ل، يبدو ال الشور   مجلا إنشا  ،كم السلبا،

 يد فو تب   الم مة ال رارات صنا سلبة ل، إل  ن را   السلبة فو مشاركةال
 فو دور ل  المجلا يعب لم قابوا السلبا، ل، الموكد وم،  السلبا،
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 م، ليا   بتسمية ي م ولم لوالد  له ليا ف ابوا  الع د يةوال موضوخ ت رير
 وضعه لسلوب هكوف موته دكبع ال  فة ت رير وسيتم  هكل  ليفة ليكو، لقربا ه
اا  ا لتو  تجتما لموت   ندما" بنفسه قابوا  مرش    ك ل يتف وا مكل وا 
 السلبا، اكحدده لسما  لو اسم  ك ل بنا  الع د ولو الدفاخ مجلا ي رر

  رفي، وكف ووضعت ما تنازلو بترتيب اسمي، سلفا   كتبت دكوق  السابه
 ولك،  بنجاح تتم ل، العملية ل ال يمك،  "م تلفتي، منب تي، فو م تومي،

 ل ا   ما، تدفعه باه  ثم، هو ال  فة ن ل فو اضبراب حدوب إ،
(37)قابوا السلبا، حكم فترل بوال المستمر االست رار

. 
             ، المككككاهب السكككككنو كو العككككالم مككككككم المسككككلمي، فكككككك كككككمع إ، المعككككرو  ،كمكككك

 لتبكككاخ اكفي ككك يسكككود مكككا، ا  سكككلبنة ،كولكككك  والشكككيعآ كككري، ينتمكككو، للمكككاهب  و
 المكااهب مكا متسكام  ولكنكه محكاف  مكاهب هكوو  األباضية  وه ماهب آ ر 

  األباضو الماهب إل  قابوا السلبا، وينتمو  اإلس م م، األ ر 
وجككز  و دا ل ككا إلكك  جككز  لباضكك فككومكك، تن سككم  مانيككة ككل العا مكك، ال با لكككوهنا
  وا، كانككت وجنوبككا   شككماال   مككا، ا  نككواحو فكككوويتككوزخ األباضككية والسككنة   سككن 

حكي، ل، لقكو  ال با كل  و، السكنة  فككمك هكومع م قبا ل شبه جزيرل رلا مسندم 
 هككوالعمانيككة مثككل بنكك  ريككام وبنكك  رواحككه وبنكك   ككرو  والبوسككعيد واليعاربككة 

قبيلكككة( لغلبيكككة السككككا،  77لباضكككية المكككاهب وتمثكككل ال با كككل األباضكككية )  كككلاقب
(38)م، السكا، %38قبيلة(  44حي، تمثل ال با ل السنية ) فو ،(%73)بنسبة 

. 
بككي، البككا فتي، لزال ل  م  ككر مكك، م ككاهر  ويبككدو ا، هنككاك انسككجاما  محسوسككا  

(37)التكككوتر والصككككراخ بين مكككا
 وال نككككدوا شككككيعةال مككك،  امككككا، فكككو لقليككككة وهنككككاك .

 ( الوافدل اآلسيوية العمالة م، ال ندوا لغلب)

       ةكاإلمام ردكتم ،كاثني تمردي، ةكالحي ااكرت ا وكف ما، ا  لكتحم
 حكم فترل   ل األول دبكح (.1985-1975)  فار وتمرد  (1958-1959)

 ال وات بمسا دل إضعافه ثم وم، مواج ته وتمت تيمور  ب، سعيد السلبا،
 اإلباحة ،كم العامانو الدا ل فو المتمركزل ال با ل منعت التو بانيةالبري



 
   

       واثق محمد السعدون                                       صنع القرار السياسـي في.....

 

[533
] 

 

(39)العامانو لكالساح ،كم ولجزا  مس ب وكف المتمركز السلبنة بن ام
. 

 سعيد  سلبا،ال   د م، األ يرل المرحلة   ل قول الثانو التمرد واكتسب
 تيجيةإسترا است دم ا كال قابوا السلبا،   د وكف وهزم قوته ف د لكنه

 وقلوب ولك   كسب  ك ل حر  إا التمرد  ااكه لمواج ة والدل لن ج معايرل
  دمات وتأسيا إ مار بحم ت امكوق  سكريا   هزيمت م لكقب المتمردي،
  فار لهل ركولشع المتمرد  اإلقليم منابه فو تحتية وبن  وتعليمية صحية
(47)منه اليتجز  وجز   اما، ابنا  بان م

 هاا  ل  دتمر  دبيح لم وبعد ا .
  السبعينات منا المستو 
 هاا وكا، التسعينات  منتص  اكمن  اما، فو معارس نشاب   ر ولك،
 نحو  ل  قابوا السلبا، ضد اكموج  األولي،  التمردي،   ك   ل  النشاب
 والتو 9112  ام وكماي /ليار فو ا ت االت بحملة النشاب هاا وجوبه  مباشر
 بإس اب يبالبو، يكونوا لم المعت لي، ل، ويبدو  للن ام "المناو ي،" م ات شملت
 المو في، م،  دد المعت لي، بي، م، وكا،  بإص ح ا بل السلبنة ن ام

  اما، ش دت 9118 امك  ومنا  بارزل  ا  ت م، ول ضا  المستو  الرفيعو
 ومنشورات  ارضة ب بية م اهرات شكل  ك ل االستيا  ،ك   امة تعبيرات

 لجأت الم اهرات م،  دد حدثت 7229 ركسبتمب/ ليلول 99 ومنا  ةموقع غير
 ،كم وبالرغم  بعض م وا ت لت المحتجي،  ك ل للسيبرل ال ول إل  الشربة في ا
 كا، لن ا إال األمريكية  ال ارجية السياسة  ل  احتجاجا   كانت الم اهرات ل،

 ينت ج ا التو اشنب،و  ما الوبيدل الع قات لسياسة ن د اكلن   ل  تار  ل، يمك،
(41)قابوا السلبا،

. 
 الدول اجتاحت التو الشعبية االحتجا  بحركات مانيو،العا  م، قسم تأثر
 اكوليبي ،كواليم ومصر تونا وكف وب اصة ،2711 العام مبلا العربية
 بعس وحدثت ا،كم ا  سلبنة وكف ةكشعبي م اهرات  رجتف  وسوريا

 االحتجاجات تلك رفعت  العام اات ،كم األول  األش ر فو اال تصامات
 بابا اات مبالب دلك  وبرحوا والتعيير  باإلص ح بكتبال شعارات
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 الن ام الم اهرات تلك فو المحتجو، بالب  وسياسو واقتصاد  اجتما و
 االحتجاجات تكاكتسب دكوق  السياسية اإلص حات ،كم المزيد بإجرا 

 امكق  ندما امكالع اات ،كم يناير/ شباب ش ر فو حركيا   بابعا   السياسية
 مينا   كإل المود  الر يسو البريه بإغ ه وال يام بالتجم ر المحتجو،

 لصادرات الر يسو البنا  ويمثل الشمالية المنب ة وكف ي ا والا  صحار
 بي، اشتباك حدوب إل  لد  بما المواج ات حدل تصا دت  العمانية النفب

 الت ديرات لشارتو   األش ا  ،م  دد م تل  ، لسفر والمحتجي، الشربة
 حول المعلومات تضاربت  مت اهر األل  قارب المحتجي،  دد ل، إل 
 مت اهر بم تل الرسمية المصادر فيه ز مت الا  الوقت ففو ال تل    دد

 الحكومية المستشفيات لحد فو البوارئ ب سم مانو ا  ببيب تحدب واحد 
، كالثام، والعشري، م وكف  قتل  ستة جثب است بل المستشف  بأ، موكدا  

  كإل مانيةالواليات المتحدل السلبات العا  د ت العام اات م، شباب/ يناير
األول م،  فوو   ضبب النفا لمام المت اهري، وتببيه برنامج إص حات

من مة العفو الدولية بيانا ا تبرت فيه  لصدرت العام اات م، آاار/ مارا
ا كتعامل ا م وكف ول المفربةكال  ، العمانية "است دمتكوات األمكل، ق

 تراف تو  المحتجي،"  ود ت السلبات إل  "احترام حه الت اهر السلمو" 
شع المتاجر بكن  شملت التو العن  ل مال بعس ما الم اهرات  الكوا 

  (27)الحرا ه بعس
 فو اإل بارية (برا لسوشيتد) وكالة قالت االحتجاجات  هال لثر  ل 
 إص حات  دلك   بإجرا ركلم سعيد ب، قابوا السلبا، ل، اكل  ت رير

 المستشاري، بعس بتعيي، وقام وزرا   ستة شمل وزاريا   تعدي    تضمنت
 نادرل" السياسية االحتجاجات موجة ،كم الك يحد ل، لكلم  ك ل الجدد

 اكبرف قابوا السلبا، ركلم اككم  ال ليجية الدولة هال وكف" الحدوب
 ةكالحكومي لمراكزوا والمعاهد الكليات لبلبة الش رية المالية الم صصات

 هي ة بإنشا  ليضا   ركولم  العاملة و كال  ووزارل العالو التعليم لوزارل التابعة
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 بتوفير سعيد ب، قابوا السلبا، لمر حي، فو  المست لك لحماية مست لة
 377)  مانيا رياال( 157) مبلغ من  ما  للعابلي،  مل فرصة( لل  57)

 العاملة ال و  وزارل لد  المسجلي، م،  مل  ، باحب لكل ش ريا( دوالرا
 تح يه تجال ال زمة ال بوات بات اا قابوا لمر اككم   م  يجد ل، إل 

  المت اهرو، هكب بالب ل، سبه بكمبل وكوه العام  االد ا  ج از است  لية
 لوضا السلبانو الب ب ديوا، وزير بر اسة وزارية لجنة تكلي  إل  إضافة

 الشور  مجلا بإ با  اكبعض  يتعله والتصورات الم ترحات ،كم مجمو ة
(43)المت اهري، مبالب ،كم ليضا   وهو الص حيات  ،كم مزيدا

. 
 لكتوبراألول/  تشري، 19فو  ما، سلبا، سعيد ب، لجر  السلبا، قابوا

ككا،   للدولكة والكا  ي كوم م كام الدسكتور تعكدي   لك  الن كام األساسكو 7299
لبككرز تعككديل فككو الن ككام هككو تعككديل نكك  المككادل السادسككة والتككو تحككدد بريككه 

سلبا، جديد بعد شعور المنصب  حيب نصكت المكادل المعدلكة  لك   انت اب
لبا، للكب د  ك ل ث ثكة ليكام مك، المالككة با تيكار سك ل، ي كوم مجلكا العا لكة

، لم يتم الك  ي وم مجلا الدفاخ بحضور ر يسكو  شعور منصب السلبا، وا 
المحكمككة العليككا ولقككدم  اكا،" وبحضككور ر يككككككمجلككا الدولككة والشككور  "البرلم

ب ككا  اثنكي، مك، نوابكه بتثبيكت الشك   الكوارد اسكمه فكو الوصكية التكو لوصك 
تثبيكت مكا جكا  فكو الوصكية  الدفاخ منفردا   ل  مجلا  ا، ساب ا  كوك  السلبا،

ول بكت التعكدي ت الجديكدل ر  موجودل فكو مككا، بكارز بال صك التو ي ال إن ا
تتمثكل فكو ضكرورل  "صك حيات لمجلسكو الدولكة "المعكي،" والشكور  "المنت كب

كمكا   مواف ت ما مجتمعكي،  لك  ككل ال كواني، التكو تصكدر  ك، مجلكا الكوزرا 
لدولة والشور  تعديل جميا ال واني، التو ي ترح ا ل بت التعدي ت مجلسو ا

الوزرا  قبل ل، ترفا للسلبا، ويصدرها  لك  هي كة قكواني، نافكال  كمكا  مجلا
ومنحككت التعككدي ت السككلبا،  منفككردا اقتككراح قككواني،  ور ككككل بككو مجلككا الش

والد ول النت ابات جديدل   ل لربعة  حه حل مجلا الشور  مت  رل  الك
  مجلكا الشكور  ويد و السكلبا،  بحسكب التعكدي ت  يخ الحللش ر م، تار 
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ر كيا للمجلكا ونكا بي، للكر يا فيمكا ككا،  ل نع كاد فكو جلسكة سكرية النت كاب
 و بمرسككوم سككلبان سككاب ا السككلبا، هككو مكك، يعككي، ر ككيا مجلككا الشككور 

 ولمجلككا الشكككور   حسككب الصككك حيات الجديككدل  اسكككتجواب الككوزرا  متككك  مكككا

م تعككككب المجلككككا كإال لن ككككا لكككك وا ببلككككب االسككككتجواب وت ككككدم  ضككككوا (15)اتفككككه 
ال كانو، ل، تكككو، جميككا جلسككات مجلسككو  صك حيات حجككب الث ككة  فيمككا حككدد

تككو، سكرية وال بكد ل، تكتم  م االتفكاه  لك  ل،كالدولة والشور   لنية  إال ل، تك
(44)مواف ة مجلا الوزرا   ل  سرية الجلسة

. 
 الديم رابية  مسألة ليست يةالعرب البلدا، مع م فو الملحة المسألة إ،

 بدال   التعيير  تحديات مواج ة  ل  قادر فعال سياسو ن ام إقامة إن ا بل
  ك ل المحاف ة إل  واالتجال والمعارضة االستيا  م اهر قما مجرد م،

 تعانو الحاضر  الوقت وكف  الثم، كا، م ما األمور زمام  ل  سيبرته
 بالرغم ا كمجتمعات  بكجان ،كم  يات اشر  قبول مشاكل العربية األن مة مع م
 إلمكانية الوسا ل تعر  ال األن مة ف ال  ال معية لج زت ا قول استمرار م،

(45)جديدل ث افية واتجاهات سياسية قو  وجود ما تكييف ا
. 

 
 
 ُعمان لسلطنة المواج ة اإل تصادية التحديا  -ب

 ال باخ فو لعاملي،ا العامانيي، نسبة زيادل إل  العامانية الحكومة عتس
  ل  السلبنة ا تماد ت لي  إل   د ي"  مننة" برنامج  بر ال ا 
 (%17) العمانيو، يشكل ةاألمريكي الباقة لوزارل ووف ا    ،الم اجري العمال
 ت دير مكت 2774 امك  منتص  وفو   ال ا ال باخ فو العمالة م، ف ب

 السكانو وكالنم دلكمع ل، دكويعت    (%2.2) بك ا،ك م فو السكانو النمو معدل
 ف د  (%4) ،كم قريبا   كا، المنصرم ال ر، م، والتسعينات الثمانينات   ل
 مليو، (8،2)إل  1987 امك  مليو، ،كم لقل ،كم السلبنة سكا، ددك  ارتفا
 مكتب وفه 2725 امك  مليو، (4)  كإل يصل ل، المتوقا م،و   2774  ام
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 م، لكثر ت ر  نتيجة ببالة معضلة ومكليا ا،كم ا  تواجهو   السكانو اإلسناد
  للعمل فر  وجود بدو، والجامعة الثانوية م، سنويا   ش   لل  (47)

 لصعب الم مة هال تصب  فسو  النفب ،كم  ما، د ل ت ل  إاا ولك،
 الببالة  لرقام تنشر ال مانيةالعا  الحكومة  ةجدي لزمة السلبنة وستواجه بكثير
 هكفي المشكوك ،كوم  " بيرل ةكببال مشاكل" اآل، يشتع ا،كم ا  فإ، الك وما
 امتصا  ،كم النفبو غير الض يل اخكوال ب المتراجا النفب قباخ يتمك، ل،

 تو   بالببا   مل  ، يبحثو، الاي، الشباب مانيي،العا  ،كم المتزايد العدد
  فرد (41877) تعدادل البالغ الجيش في م بما الناا  ،كم كبيرا    ددا   الحكومة

 جكالنات ،كم (%12) ،كم لكثر غكتبل دهاكوح الدفاخ نف ات ل،  لمنا إاا ،كولك
 ،كم المزيد تو ي   ك ل الحكومة قدرل فإ، و ككمانالعا  اإلجمالو الوبنو
(47)ليضا   محدودا   يبدو منتجا   تو يفا   الناا

. 
 بالنف احتيابو وكو،  السلبنة سكا، ددك و كف سرياال تزايدال إل  بالن ر

محدودية النشاب  فض    ، قبل  م، يعت د كا، اكمم بكثير لقل اي ف 
 جدية اقتصادية لزمة  ل  م بلة السلبنة ل، يبدو النفبو  غير االقتصاد 

 حال وكف الك قبل حت  لو ال ادمة  سنة  شرل ال ما  كإل العشر وكف
(48)النفب لسعار هببت

 المشكلة هال ،ك  غاف    قابوا السلبا، يك، لم .
 ال ا  وال باخ الحكومو الج از بتنبيه ول ا بعيد  وقت منا ستشعرهاوا

إل   دم الوقوخ  97  97  1995 األ وام   ل مناسبات  دل وكف العامانو
 ال، النفب ثرول نابضة   الناتج  ، إرتفاخ  وا د النفب فو فخ االستر ا 

وسيلة ك بكالنف دك وا  است دامو مصادر الد ل ال ومو   تنوياود ا إل  
(47)لتبورنحو البنا  وا  نب هقوا د ل تأسيال

ود كولك، يبدو ا، الج  .
 الحكومية لم تك، كافية لل ضا   ل  هال المعضلة ن ا يا  

الك ال  ا، إال ما،  ا  وكف السياسو االستيا  وضوح م اهر م، بالرغم
 م، مانوالعا  اإلنتا  ل، حي، وفو  قابوا سلبا،ال ن اميشكل  برا   ل  

 إ، إال يعت د  كا، مما لقل النفب م، االحتيابو ل، وتبي، ان فس قد النفب
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  ما، ا  وكف اإلقتصادية لألوضاخ ا  كد م دمكق لنفبا ألسعار الحالو اإلرتفاخ
 مانيي،للعا  المعيشة ،كم ال ه مستو  تأمي،  ك ل قادرل الحكومة ل، وبالما
 ما، ا  تواجه سو   قابوا السلبا، حكم ن ام لتحمل مستعدو، فإن م

 نفد إاا لو من فضا   وب و بكالنف سعر هبب إاا  بيرل اقتصادية مشاكل
 االقتصادية رو ك ال وركتده إ،  اكك هم حصل إاا لو النفب ،كم واالحتياب

 للمعارضة يمك، ول يرا    سياسو إضبراب إل  ي ود ل، يمك،  اما، فو
 اقتصادية ةكلزم ا،م ا  واج ت اكم إاا ت و  ل، اآل، الضعيفة مانيةالعا 

(49)نفسه الوقت فو وسياسية
.  

 

 المؤثر  في صنع القرار السياسي الُعمانيالعوام  الخارجية  -4
  ارجية بسياسة يسم  ما 1987 العام قبل  اما، سلبنة فو هنالك يك، لم

 بمف وم ا دولة لص    هناك ،كيك مكل نهإ بل  والمركز  المبله بالمف وم
 السياسة لد  الدولية الع قات لببيعة اإلدراك نمب ،ل  ، فض     العصر 
 صراخ م رجات  كإل يستند ،اك قابوا السلبا، مجو  قبل اكم العامانية
 بصورل فيه برفا    اما، كانت والا   ال ند  المحيب وفو ال ليج فو ال و 

 شك  قد االندما  وهاا االرتباب هاا م، المستمدل ال برل فإ،  لاا  مستمرل
 م اهر م، وكا،  آنااك العامانية ال يادل لد  السياسو الفكر مكونات ممع 
 ال ليجية لو العربية لألبعاد ا تبار ل  لو لهمية لية يعب لم لنه الفكر هاا

 إقليمو ن ام لتشكيل جاهدل تسع  المرحلة تلك فو كانت التو  ومعبيات ا
 إقامة إل  ي د  كا، والا  المشترك  العربو للعمل مرَتَكزا   يكو،   ربو
 جامعة جا ت التو  مله وآليات  ورموزل مضامينه له   ربو سياسو ن ام
 وحركات ا العربية السياسية التوج ات ترض  لمو  م دمت ا فو العربية الدول

 الت ارب  ، ب ا ينأ  من جا   تسلك لن ا ووجدت العامانية  الدولة بموق 
(57)العامانية العزلة كّرا الا  مراأل المشترك  الج د بنا  ومحاوالت العربو

.  
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 فو  اما، فو الحكم قابوا السلبا، تسّلم حت  الوضا هاا استمر
 العامانية للدولة ال ارجية السياسة بإدارل وقام  1987 العام م، يوليو/ تموز

دراك والدولية  اإلقليمية للمتعيرات جديد ف م مستو   ل  الحديثة  مد  وا 
 بدل  لاا  المنب ة فو السياسية التفا  ت فو نوالعاما االن راب لهمية

 العزلة م، ال رو  محاوال    العربية الب د  ل  باالنفتاح قابوا السلبا،
 التفا  ت فو  اما، شراكوا    بويلة لفترل العامانية الدولة  اشت ا التو

 بي، التباي، الك اال تبار فو وآ ال وحارل  ممن جة سياسةب ولك،  العربية
مرحلة  إ، اكلول م العربو  للن ام العام البابا فو ر يستي، ي،مزيت

  ية ليج دول دلك  است  ل دتكش  دكق العشري، ال ر، م، السبعينيات
 قد الدول هال ،كم  ددا   ل، وب اصة العربو  اإلقليمو الن ام تعّزز وبالتالو

 ني ماوثا  ةكالدولي االستراتيجيات  اربة  ك ل وضعت ا نفبية تدف ات ش د
 الوقت اات وكف ش د ولكنه العربو  اإلقليمو للن ام التعّزز الك م، بالرغم
 الا  ال بر  هكوالمنب" الدولة" لمنبه م اب     "ال ومية" مف وم بي، تمزقا  
 د ما   وجد الا " السياسو اإلس م" ومنبه العربو  التجز ة واقا إل  يستند
 فو إيرا، فو الثورل قيام بعد ةوب اص  ارجه  وم، العربو الن ام دا ل م،
  (51)"التعريبية" م، مزيد إل  التركية التوج ات ازدياد وبعد  1989  ام

 السياسة الكه محددات ف م مرحلة العامانية ال ارجية السياسة د لت ثم
 اال تبارات الكه مكله ،كوم  تنفياها ولدوات اكفي  الموثرل لكوالعوام ومكونات ا
 االرتباب لساا  ك ل قا مة دولة ألية ال ارجية السياسة ل، إدراك والفوا ل
 لاا  المحلو الحكم وموسسات الدا لية السياسة وبي، بين ا والمعّمه المباشر

 إقحام تجنب  ل  لسلوب ا وكف توكد العامانية ال ارجية السياسة بدلت ف د
 لتمع،وا كثيرا    اما، منه  انت الا  األمر وكوه  اآل ري، شوو، فو الاات
 فو السلمية الحلول إل  واالنحياز بالدولة  المحيبة األوضاخ قرا ل فو

 فو تكو، التو لو  في ا برفا   هو تكو، التو المناز ات لك ما التعامل
 سياست ا ستراتيجيةإ صياغة  اما، تبنت دكل   إلقليميةإ لو ال ليجية  دا رت ا
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 ويتوافه  للدولة الثوابتو  يتفه اكبم يلتزم سياسو  باب بنا   بر ال ارجية
  ااته اكم منسجما   السياسو راركال  يأتو حت  والك وقدرات ا؛ إمكانات ا ما
 اآلنّية تحكم ا وال" الثابت" حكم اي دلكواح صورل  ك ل متواترا   و،كيك ول،

(52)"والمرحلية
. 

 بالتعامل فبادرت والحياد  بالواقعية العامانية ال ارجية السياسة تميزت ل د
 توقيع ا مصر  ل  تنكر فلم إيجابية  حيادية بكل األحداب معبيات ما
  1987 سنة سبتمبر /ليلول فو -ديفيد كامب - (إسرا يل) ما الس م تفاقيةإل

 السلبنة سعت كما  استدار ماكيف العربو الحه ما ست   لن ا لكدت ولكن ا
 الص   كإل مصر إل ادل بالت التو الج ود وكف الفا لة المشاركة إل 

 انور المصر  الر يا زيارل بسبب وهجوم لن د تعرضت ل، بعد العربو 
 إتفاقية ولتوقيع ا 1988 نوفمبر/ الثانو تشري، وكف ال دا  كإل السادات

 تكن ج (1977 -1977) اإليرانية -العراقية الحرب وكوف  (ديفيد كامب)
 د وات  اما، سلبنة رفضت إا توفي يا   مسلكا   العامانية ال ارجية السياسة
  صوصية م، بالرغم إيرا،  ما كلية   ت   لم ولكن ا ب را،  ما ال بيعة
(53)بإيرا،  اما، تربب التو واالثنية ستراتيجية -الجيو الع قة

 الوقت وباات ،
 هال إنت ا  لحي، معه الوقو  فو واستمرت العراه  ،  اما، تت ّل  لم

 سياسة تمارا السلبنة ت ل الكويت إل  العراه د ول قضية وفو  الحرب
 إب ا  بإتجال واتصاالت محادثات قيادل م، مكّن ا الا  األمر والتع ل الحياد
 وفو  الكويت ،كم  روجه الوقت نفا وكوف العربو  الص  وكف العراه
 ما  باتجال وتندفا تشتب العامانية السياسة تك، لم المتعاقبة ال ليج حروب
 ودول العراه  زاخكالن را كلب لكك اكم   قات ا اغتنام  ل   ملت ولكن ا
 به تمر ل، يمك، بم ر  ل حتفا  األمريكية  المتحدل والواليات ال ليج 
  السلمية الحلول نحو اتج ت هو إ، األحداب  م درات
 

 الخليجي التعاون مجل  دو  ببا ي ُعمان عح ا  طبيعة -أ
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 مسينات ال ر،  ا منتص كمن حل ا تم التو (54)تعد قضية واحات البريمو
ا، المعاصرل كو واج ت   قات   مكالمنصرم  المشكلة الح ي ية الوحيدل الت

و الوقت الحاضر مجلا كف ممع  ا، الدول ال ليجية  التو يجمع كبجارات ا م
البنيوية تشترك بالكثير م، الصفات مجلا الدول التعاو، ال ليجو  إا ل، 

جتما ية  البر سياسات   لن ا تشترك فو حت  وتربب ا   قات إقتصادية وا 
  فجميع ا  ل    قة بيبة بالواليات المتحدل والعرب بشكل  ام  ل ارجيةا

الم مة كفلسبي، و)اإلرهاب(    ضايامتشاب ة ب صو  بعس ال وتوج ات ا
ا كناك مد ل، هكاألحداب نجمجريات الوقا ا و   كتسليب الضو   ل ند  هإال لن

قتصاديا   ا  كه  سياسيارب والتناسكاا الت كيشوب ه  وب اصة فيما يتعله بروية وا 
ما إيرا،  والتنافا  مجلا التعاو، ال ليجو حول الع قة م، كل دولة

و كوه محور آ ر يب   ثانويا    ، فض    و مجال اإلستثمار كف االقتصاد 
(55)ة اإلقليمية والدوليةكالساح وكفالسياسو  تأثيرالتسابه لل

. 
و ببيعة المواق  حيال إيرا، كلدول ال ليجية ف  رت إ ت فات بي، ا

وفو بري ة التعامل ما هال الدولة الجارل ل م  ويعد موق  سلبنة  ما، م، 
ب صو  هال ال ضية  فالماهب الدينو السا د فو  األكثر تباينا  إيرا، 

ا إيرا، كير  ضيرا  م، إقامة م تل  الع قات م السلبنة )األباضية( ال
 -ص  التعبير إ، -اا الموق  المسالم لو المتعاب  كوهوالتحاور مع ا  

مد وم باألسلوب المعرو  للسلبنة فو سياست ا ال ارجية والمتل   
بكلمتي،  هما ال دو  والحيادية  ولك، م، ج ة ل ر  تتمتا السلبنة بعمه 

جعرافو مميز يجعل من ا ت ديد ليا بال ي، إاا ما لرادت  سكانو وموقا
حتمال اا اإلكب ال ليج  وهكو قلكو إ تراه  بير فكف  مست ب   إيرا، إستع له

فو السلبنة   يب   واردا   صوصا ما النشاب المتزايد للم ابرات اإليرانية
، الموابني، العامانيي، ي دمو، فو كور تع يدا ل، الكثير مكا يزيد األمكوم

لم يكونوا  إاا -، لفضل األفراد كاألج زل األمنية لباقو دول ال ليج ف م م
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الج وزية والتدريب فو المنب ة  ومجرد التفكير فو  م، ناحية -األفضل
(57)اإليرانية تجعل من م ت ديد ح ي و إمكانية إ تراق م م، قبل الم ابرات

. 

م الدول ال ليجية جلب لكبر كتحاول مع   التنافا اإلستثمار  و مجالكوف
اإلمكككككا، نحككككو التبككككوير  ثمارات األجنبيككككة إلي ككككا والككككدفا قككككدرقككككدر مكككك، اإلسككككت

صككككككككاد  وا  كككككككككت   التنككككككككافا اإلقتإا إ،  فككككككككو بلككككككككدان ا  ال ككككككككدمو الشككككككككامل
ال ليجيكة كانكت األسكباب  اتقتصكاداإلوالتبكاي، فكو قكول إستراتيجيات التبكوير 

ال ليجيكة الموحكدل التكو ككا، مك، شكأن ا زيكادل  األساسية لتأ ر إصكدار العملكة
جتما يكككا   تكككرابب دول ال لكككيج إقتصكككاديا   اإلنسكككحاب الن كككا و ، ا، كفضككك    ككك  وا 

 ،كمك اا المشكروخ سكيو ر كثيكرا  كهك ،كمك العربيكة اإلمكاراتدولكة مكا، و لسكلبنة  ا 

أ، لسباب اإلنسكحاب مك، هكاا المشكروخ ب وير  بعس المحللو،  مو د تنفيال
(58)سياسية وليست إقتصادية هو باألساا

.  
 الشو  بعس ال ليجية -يةمانعا ال الع قات تأثر ن ح  ل ر  ج ة م،

و ك نالك فف  السعودية العربية المملكة ماماهبية  وب اصة ال اال ت فاتب
 السعودية  العربية لملكةا ال باب والفكر الدينو لد ال ل،  ير  م،  اما،

وبالتالو قد  الع ا دية التو يحملون ا  تمثل تحديا  للد ول األباضية  لمفاهيماو 
 األنشبة بموازال مانيةالعا  لمصال ا  ل ليضا   يشكل هاا األمر  برا  

 إل   اسكان لغلب ينتمو مسلمة  دولة  ما، سلبنةف  ةالمنب  فو اإليرانية
 حاولت الماضية السنوات د كم  ل  لنه ي ولو، الاي،" اإلباضية" با فة

 سلبنة وكف ر السلفوكالفك نشر سعوديةال دينيةال ش صياتالكثير م، ال
 البحوب ركمدي ال اشمو سعيد وض وي مانيي، مما لثار حفي ة العا  ما،  ا 
 للسعوديي، نسم  ال نح،" هاا الموق  ب وله العامانو الدولة مجلا فو

  (57)"مجتمعنا فو بالعمل
 
 اإليرانية -الُعمانية العح ا  طبيعة -ب
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 التعاو، مجلا دول باقو ب    إيرا، اكم متميزل ع قاتب ا،ك م تنفرد
 فو غاية ا تبارات اجتياز ،كم الدولتي، بي، تالع قا وتمكنت ال ليجو 
 وكف سا د هو اكلم معايرل وروية م تلفا   دورا   سلبنةال في ا ل  رت الصعوبة 

 تماثل األ يرل السنوات وكف ركقب تكوكان ال ليجو  التعاو، مجلا دول باقو
 ياسيةس ولهدا  منبل ات ،كم ولك، إيرا،  تجال ،ما ا  سياسة ما دكح إل 

 ا ال الشال  حكم ليام منا إليرا، مدي، هبأن قابوا السلبا، يشعر  م تلفة
 السلبة قابوا السلبا، تسلم  ندما ةالحكوم بشر ية ال ترا فو ا بادر
 ال ضا  وكف الحاسم الدور المباشر العسكر  إيرا، لتد ل وكا،  1987  ام
(59)السبعينات  كمنتص المسلحة ارك ف ةكحرك  ك ل

 اانعك الا  األمر ،
 ةكلث  لسا إا بري ة  ،كم لكثر وكف وترجم البلدي،  بي، الع قة  ل  إيجابيا
 س وب دكبع  كوحت  بين ما التعايش وبإمكانية الدولتي،  ،كبي ابم نا،و  متبادلة
  لكو   إيرا، تجال الودية سياست ا  ل  السلبنة حاف ت 1989 امك  الشال
 مع ا ووقا ب را،  مانوالعا  ارجيةال  وزير زار يرانيةاإل -ةكالعراقي ربكالح

 للحوار قنال إل   اما، وتحولت واالقتصاد   السياسو للتعاو، مكتفاه مسودل
(77)ال ليجيي، و صوم ا إيرا، بي،

. 
 وب اصة ة كواإلقليمي ةكالعالمي الم او  تصا دت رل كاأل ي الع ود  لك و 

 فرس محاولةو  وو  الن  حكالس  ككالمت يةيراناإل المسا و ،كم ال ليجية 
 ،ك  معايرل سياسة انت جت  اما، ،كولك  العربو ال ليج وكف وهيمنة نفوا
 المشاركة رسميا   رفضت إا  ال صو  ااكه وكف التعاو، مجلا دول باقو
 اتفاقية رحكب تبنتو  ال ليج  لم، لحماية األميركية دفاخال م لة مشروخ فو

ي او،كالتع مجلا دول ،كبي لحرلا التجارل  المحاور سياسة  ، ابتعدتو  را، وا 
 واإل  مية السياسية المواج ات لشكال كل  ، بنفس ا ونأت واالست باب 

 -لميركو تفاهم قيام إل  د ت كما  ال دو  سياسة تكوالتزم را، كإي اكم
  ، فض    األميركية  المصال  وحماية ال ليج لم، ضما، شأنه ،كم إيرانو

 روسا ) المستويات جميا  ك ل بزيارات يرا،إ وبي، بين ا الع قات يخرست
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 حالة لوجد ما وهو ( سكر  تعاو،  اتفاقيات توقيا  مشتركة لجا،  دولكال
 وقعتو   األ ر  ال ليجو التعاو، مجلا بدول قياسا   بالكامل استثنا ية

 فو اتفاقيات سبا ضم، م، 2779  ام نواألم او،كللتع اتفاقية ا،ك ام
  وكاإليران (كيش) ازكغ ح ل إستثمار مشروخ فو واشتركت ل ر   مجاالت

 العاز م، مكعبة قدم تريليو، (47) قدرل احتيابو  ك ل يحتو  ا كال
(71)الببيعو

. 
 ورا  ت   التو األسبابلحد  و اما،  إيرا، بي، الوثي ة الع قات تعد
  ، فض      لي ا تجارية   وبات بفرس إيرا، قدرات شل وكف العرب فشل
قليمية  ربية جب ة لبنا  إيرا،  صوم قدرل  دم  ضد وموحدل معارضة وا 
 المحروقو سالم وي ول  وصدل المنب ة فو المتنامو اإليرانو النفوا

 وزارل وكف حاليا   ويعمل واشنب،  وكف  دم والا  السابه العمانو الدبلوماسو
 ولن ا رل كبي ارلكج إيرا، ل، وكه الواقعو التعبير لنا بالنسبة "العامانية الث افة
  سوريا تشترك ما ما، ا إ، محللو، بعس ال ير   " لتب   هناك موجودل
 سياسيا   م ما  حليفا   ل  إن ا  إيرا، الن ر إل  إل  حد ما  فو وقبر

 التعامل  دم تجاهل  ل  جدا  برل نتا ج تحصل ل، ويحتمل  واقتصاديا  
 دولة بي، ال    أ،ب العامانيو، يتارخو  استراتيجو  كحلي  إيرا، ما

يرا، المتحدل العربية اإلمارات  فو  لي ا المتنازخ الث ب الجزر حول وا 
 التجار  التبادل مكحج وصولمنا ت مكل ال فو العدا  وحالة العربو ال ليج
(72)الدوالرات م، مليارات  دل إل  العربية اإلمارات دولةو  إيرا، بي، السنو 

. 
 تلعبه الا  المحور  الدور مكرغ راأل با فو  اما، سلبنة تاكر ما ونادرا  

 ما،و ا   الكواليا ورا  لكت  ل، تفضل لكن ا األبرا   لكك ،كم ل رب ا ةكنتيج
  ام منا سعيد ب، قابوا السلبا، حاكم ا قاد المبل ة  الملكية ن ام اات

 م، فريدل حالة شعبه يعبو ا كال الدبلوماسو الن ج  ززت ةكحرك 1987
 دكوق  األمريكية لالمتحد والواليات إيرا، ،كم كل اكم وثي ة   قات وجود

 مكرغ البلدي،  بي، الوسيب بمثابة تكو، ل، األوقات بعس فو  ما، تمكنت
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 الواليات ت وم ل، احتمال امكلم مفتوحا الباب ترك  ، الكثيري، حديب
 المنب ة فو  مليات ا النب ه ةكالعماني العسكرية ال وا د باست دام المتحدل

 ضرورل حول الروية فو وقبر سوريا اكم ا،ك م اشتراك مكورغ  ،ب را ضد

  ا  يإقليم لكبر بدور مثل ما ترغب ال لن ا إال  دو  إل  إيرا، تحويل  دم
 وي ول  والدا ل است رارها تعزيز  ل  ومركز قو  بشكل السلبنة وتسع 

 بسبب إيرا، ما اتالع قل  ل  است رار كالعم سيواصلو، لن م مانيو،العا 
 لمة تجاوز بس ولة اليمك، لنه دركو،ي ألن م م؛كبين  التاري ية الع قات ببيعة

يفضل العمانيو،  ااكول  مرارا  مع ا وتعاملوا ب رب م تاري يا   قامت  حضارية
  ةال ادم ولألجيال الحالو الوقت وكف هاما   تجاريا   شريكا را،كإي و،كتك ل،

 الم ربي، ما، ا  سلبنة سا دت البلدي، بي، التعاو، ااكل  واض  وكموشر
 الدولية التجارية الع وبات  ل  تحاي  البضا ا ت ريب فو اإليرانيي،
 هكشب ،كم الجنوبو البر  وكف ادلك  الت ريب ويتم  را،كإي  ك ل المفروضة

  (73)مانيةالعا  مسندم رلكجزي
ا، ،  امك، الت ارب بيكدورا  م ما  فو إيجاد نوخ م االقتصادية لدت العوامل

يرا،  ويرجا  آ ر بعد اك ام يتزايد الميزانية فو  جزا   اجهتو  سلبنة  اما،ف  وا 
  ما بكثير لقل نفبا تست ر  وهو النفب   ا دات الن فاس جز يا الك

 العا دات توفير  كإل  اما، سع ت لالك نتيجة جيران ا  ،كم العديد يست رجه
 اما،  ل  البحب  تحر  سلبنة ككلال  اقتصادها تنويا  ، بريه ال امة

،   ل التفاهم والتوافه ما إيرا،  و دم ك، تح يه مصالح ا االقتصادية مك 
 استبعادها مبدل معارضةو  االشتراك فو ن ام الع وبات المفروس  لي ا 

 البضا ا ت ريب  ك ل بالعمل للم ربي، تسم  ما، ا  يجعل اكم وهاا  او زل 
 بول  ل  متجاورل السريعة لت ريبا واربكق ت با صباح لكك فوف إيرا،  إل 

 الشربة مراكب ام لن اركولم بجانب مباشرل مسندم  وكف صعيرل لرصفة ث ب
(74)البحرية الت ريب منب ة فو مستمرل بدوريات تَ وم وكالت الكبيرل العامانية

.  
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    األمريكية -الُعمانية العح ا  طبيعة -ج 
صكداقة وتجككارل مكا الواليككات  كانكت  امكا، لول بلككد  ليجكو يككرتبب بمعاهكدل

الع قكات العامانيكة األمريكيكة حتك   نحصرتاو   1733ام كالمتحدل األمريكية  
التجاريككة والسياسكية  وكانكت هكال الع قككات  جوانكبرب العالميكة األولك  بالكالحك

الواليكككات المتحكككدل فكككو ا كبكككي، المكككد والجكككزر  فسياسكككة العزلكككة التكككو سكككارت  لي ككك
، الع قككات لدت إلكك   ككدم تبورهككا فككو الجانككب كة مككال المرحلكككبعككس فتككرات هكك

  مسككتو  الع قكات الدبلوماسككية  لكالك رلت حكومككة كالتجكار   وهكاا انعكككا  لك
الواليات المتحدل إغ ه ال نصلية فو مس ب إبا، تلك الح بكة  ومنكا الث ثينكات 
مكككك، ال ككككر، الماضككككو د لككككت الع قككككات العامانيككككة األمريكيككككة فككككو مرحلككككة جديككككدل 

تسلم السلبا، سعيد ب، تيمور الحكم فكو السكلبنة  والكك لوجكود الرغبكة واكبت 
لد  البرفي، فو ت وية وتبوير تلكك الع قكات  ولصكبحت لكد  السكلبا، سكعيد 
بكككك، تيمككككور الرغبككككة ل تصككككال المباشككككر مككككا األمككككريكيي،  وتمثككككل الككككك بالزيككككارل 

دلت الواليكات ثكم بك .1937المش ورل التو قام ب ا السلبا، للواليات المتحدل  ام 
المتحكككدل األمريكيكككة بكككالتحرك نحكككو ت ويكككة صككك ت ا بكككال ليج العربكككو بشككككل  كككام 
و اما، بشكل  ا  ل  ور  نصر جديد وهو النفب  وقد شكل إمكانيكة وجكود 
الكككككنفب فكككككو  امكككككا، مصكككككلحة هامكككككة للواليكككككات المتحكككككدل  كمكككككا ل، موقكككككا  امكككككا، 

  ممكككا دفكككا الواليكككات االسكككتراتيجو ل  كككر لهميت كككا فكككو الحكككرب العالميكككة الثانيكككة
المتحدل ل، تجكر  مفاوضكات مكا سكلبا، مسك ب و امكا، ألجكل الحصكول  لك  
التسكك ي ت العسكككرية  واسككتمرت حاجككة الواليككات المتحككدل لعامككا، حتكك  مككا بعككد 
الحكككرب مباشكككرل  ود كككل  لككك  موضكككوخ الع قكككات بكككي، البكككرفي، حاجكككة سكككلبا، 
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ليكة فكو  امكا، وكانكت مس ب و اما، للس ح م، لجكل مواج كة المشكك ت الدا 
(75)هال الحاجة قد ل بت دفعة قوية لتنمية الع قات بي، البرفي،

. 
بريبانيكككا  ال كككول الر يسكككة الم يمنكككة  لككك  ال لكككيج العربكككو ولقبكككارل  لكككم تكككك،و 

غا بكككة  ككك، مسكككرح هكككال الع قكككات  وكانكككت  فكككو الكككك الوقكككت  ومن كككا  امكككا، 
مككة بككي، السككلبة الحاكمككة الواليككات المتحككدل تككدرك تلككك ال يمنككة والصكك ت ال ا 

  لكالك كانكت الواليكات المتحكدل تضكا بريبانيكا لبريبانيةفو  اما، والحكومة ا
دا ما  فو صورل ما ت وم به م، إقامة   قات ما  اما، لو ما ت وم به  اما، 
مكك، برف ككا  كانككت بريبانيككا تمثككل  ا  ككا  ر يسككيا  فككو ت ويككة الع قككات العامانيككة 

ورهككا  وكانككت تككد  ت ا لحيانككا  تربككك هككال الع قككات األمريكيككة  وتحككد مكك، تب
اا كانت بريبانيا قد غضكت البكر  لحيانكا   ك، الكك  ف كد ككا، الكك ناجمكا   وا 
 ككك، سياسكككة ت كككوم  لككك  لسكككاا  كككدم المكككا بمصكككالح ا فكككو منب كككة ال لكككيج 
العربكو التككو كانككت مكك، وج ككة ن رهككا تن كر إليككه كوحككدل واحككدل  ولككك، مجككر  

و فو حركة التاريخ لم يك، فو صال  بريبانيا  وهكاا األحداب والتبور الزمن
(77)ما قّو  الع قات بي،  اما، والواليات المتحدل

.  
 فو العاملة األمريكية لل وات  سكرية تس ي ت  اما، سلبنة قدمت
 االتفاقية حسب العامانية والمبارات المرافئ باست دام العربو ال ليج منب ة
 ل، كما  1977 سنة فو حزيرا،/ يونيو لمتحدلا الواليات ما لبرمت ا التو

 الست دام والسيب والثمريات مصيرل رلكجزي وكف منشآت ةكإقام لتاحت االتفاقية
  (78)األمريكية البحرية ل وات ل ر  منشآت  ، فض    األمريكو وكالج س ح

 ال ليجو التعاو، مجلا ودول دلكالمتح الواليات بي، العسكرية الروابب ل،
 ا، إال والموقتة  المحدودل العسكرية التس ي ت توفير فو تتركز انتك الست
 هال فو نو يا   تحوال   شكل (1991-1997) الثانية ال ليج حرب اندالخ
 نشر وتم" المستتر" العسكر  الوجود مف وم  ، البرفا، فت ل  الروابب
قامة واسا نباه  ل  ال ليج دول لراضو  ل  األمريكية ال وات  قوا د وا 
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/ ليلول م،  شر الحاد  ألحداب وكا،  دا مة شبه وتج يزات  سكرية
 األمريكو العسكر  الوجود وكف آ ر تحول ابإحد فو لثرها 2771 سبتمبر

 المتحدل فالواليات  انتشارا   ولوسا ددا  ك  ركلكث لوجودا الك غدا إا المنب ة فو
 ال ليج دول لكك قدمت  2771 سنة وكف لفعانستا، غزو وكف شر ت  ندما

 وقبر ما، ا  سلبنة و صوصا   ةكاألمريكي للعمليات ةكال زم التس ي ت
(77)والسعودية والبحري،

  نجحت  اما، 2711سبتمبر م، العام ول/ كو ليلكفو  .
مت مي، بالتجسا  إيرا، فو لمريكيي، ث ثة سجنا   ، إلفرا فو مسا ي ا ل

عد د ول م األراضو   ب2779كانوا قد احتجزوا فو تموز/ يوليو م، العام 
 قضية العربو ال ليج منب ة لم، ل، اإليرانية م، ج ة الحدود العراقية 

 المتحدل كالواليات دولية وقو  إيرا، مثل إقليمية و كق ت م جوهرية
 اكم   قات ا بي، الموازنة  اما، تحاول ل، الضرور  م، لالك األمريكية 

 -الجيو المتعيرات حجمل اإلدراك ورلضر  ما األمريكية دلكالمتح والواليات را،كإي
  المتوقعة بوليتكية
 التو ركالتعيي اتكحرك تجال األمريكية المواق  ،إف آ ر جانب وم،
 المتحدل الواليات ا،  ل  برهنت 2711العام   ل العربية المنب ة ش دت ا

 ما ند ةكالحليف األن مة الكتج والتزامات ا توج ات ا تعيير فو التتردد األمريكية
 ل ا شعوب ا سكرف را كج الدا لية األوضاخ  ل  سيبرت ا األن مة تلك تف د

 وزيرل  Condoleezza Rice رايا كوندوليزا اكرت  وشامل واض  بشكل

 بال اهرل األميركية الجامعة وكف لل ته  باب وكف الساب ة األميركية ال ارجية
  مد  ل  حدلالمت الواليات سعت" 2775 يونيو/ حزيرا، م، العشري، فو

 حساب  ل  االست رار تح يه إل  المنب ة الكه وكف سياست ا ،كم  اما   (77)
 إننا  م تلفا   مسارا   نت ا لصبحنا واآل،   امن م ل  ح هت ولم ...الديم رابية

(79)"الشعوب لجميا الديم رابو البموح ند م
.  

 
  خاتمة واستنتاجا 
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لسلبنة  اما،  سوا   ،   ل دراسة ال رو  السياسية المعاصرلكم
الدا لية من ا  لو المحيبة ب ا إقليميا  و الميا   وم،   ل تفح  العوامل 

 اكلن تتبي، الموثرل فو هال ال رو   التاري ية واإلجتما ية واإلقتصادية 
، باقو دول مجلا ك  التو تميزهاالتجربة السياسية العامانية   صوصية

م وقياا كف  ،   ل اك، مكيمك مشتركة التوالتعاو، ال ليجو  وا، المعايير ال
الحالة  وكف للتببيه األوضاخ فو جميا الدول ال ليجية قد التكو، م  مة

و والسياسو والث افو  ك، األرب التاري كاا التباي، ناتج مكالعامانية  وا، ه
ه سلبنة  اما،  ، باقو كب نفرد، التنوخ الفكر  واالجتما و الا  تكفض    
، اإلستنتاجات  ك  مجمو ة مكوتوصل البحب إل ا التعاو، دول مجل

  -لبرزها
 الحكككديب فكككو تشككككيل التكككاريخ السياسكككواألباضكككية دورا  م مكككا  لدت الكككد ول  -9

  والزالت المضامي، الفكرية ل اا الماهب توثر فو توج ات لسلبنة  اما،
 السياسة العامانية المعاصرل  المحلية واإلقليمية 

التككككو تتبع ككككا  ياسككككة الحيككككاد المفككككرب فككككو الككككتحف  والعزلككككة ككككدم تناسككككب س -7
السلبنة فو الوقت الحاضر وموقا   ما، الحالو فو التفا  ت اإلقليمية 
والعالميككة مككا المكانككة السياسككية والعسكككرية والحضككارية التككو كانككت يتمتككا 

 ب ا هاا البلد بوال ال رني، الثام،  شر والتاسا  شر المي ديي، 

ولفكار وج ود السلبا، قابوا ب، سكعيد منكا توليكه السكلبة ساهمت رو   -3
فو تبوير جميا ال با ات اإلدارية وال دمية فو  1987فو تموز/ يوليو 
تح يككككه العديككككد مكككك،  وتمككككك،  كككك ل سككككنوات حكمككككه مكككك، الدولككككة العامانيككككة 

 االنجازات للشعب العامانو 

 غم مكك، وجككودبككالر   امككا،  فككو ال ككرار لصككنا الفعلككو المركككز السككلبا، يعككد -4
  امككككككا، ومجلككككككا الككككككوزرا   مجلككككككا مثككككككل وتشككككككريعية  تنفيايككككككةموسسكككككات 

  ال رار صنا ة فو محدودا   دورها ولك،  (البرلما،)
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فكو  هنالك  وامل دا لية توثر فو  ملية صكنا ال كرار فكو سكلبنة  امكا، -5
الوقت الحاضر  من ا تحديات سياسية دا ليكة  تتمثكل بمبالبكة قسكم كبيكر 

بتوسككككيا قا كككككدل المشكككككاركة السياسككككية والحريكككككات ومسكككككاحة  مكككك، العامكككككانيي،
التعبير  ، الرل   وتحكديات ل كر  إقتصكادية لبرزهكا إزديكاد حجكم الببالكة 

 م ابل إن فاس  وا د النفب العامانو 

تسكككتبيا سكككلبنة  امككككا، ل، تحكككاف   لكككك  اإلسكككت رار الككككدا لو فكككو  ضككككم  -7
ة  لككككك  موجكككككات االضكككككبراب التكككككو تعصككككك  بالمنب كككككة  بشكككككرب المحاف ككككك

جككرا   تتناسككب برديككا  مككا  إصكك حاتمسككتو  معيشككة م بولككة للعامككانيي،  وا 
ا يجككب إزالككة ل  غمككوس  كك، قضككية واليككة الع ككد كالمبالككب الشككعبية  كمكك

  لضما، مست بل هاا اإلست رار المنشود 

يعككد موقككا  امككا، اإلسككتراتيجو  كأحككد ضككفتو مضككيه هرمككز فككو ال لككيج  -8
ية الموثرل فو ال رار العامانو  بحسبا، إ، العربو  م، لهم العوامل ال ارج

الك الموقا يجعل   ما، فو قلب مثلب التكوتر الكا  تتكأل  لضك  ه مك، 
بعد  –)الواليات المتحدل األمريكية  إيرا،  دول مجلا التعاو، ال ليجو( 

  -غياب العراه الموقت  ، التأثير اإلقليمو

، التكوترات اإلقليميكة  يجكب ك اما، التأثيرات التو قد تنجم  ك لكو تتجنب -7
 لي ا ا، تواز،   قات كا بكإبرا  التكوتر بشككل دقيكه يضكا  إلك  الحيكاد 

 والتحف  المعرو   ، سياست ا ال ارجية 
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 في سلطنة ُعمان )الدستور الُعماني( النظا  األساسي للدولةملحق: نص 
 

   69/  101مرسو  سلطاني ر    
  األساسي للدولة النظا  بإصدار

  نحن  ابو  بن سعيد سلطان ُعمان
للمبادئ التي وجـ   سيـاسة الـدولة في مختلـ  المجاال  خح  الحقبة  تأكيـدا

  . . الماضية
 وتصميما عل  مواصلـة الج د مـن أج  بنا  مستقب  أفضـ  يتمي  بم يد من المنج ا 

  . .. التي تعود بالخير عل  الوطن والمواطنين
تحظ  ب ا ُعمان ودورهـا في إرسا  دعا   السح  واألمن  ع يـ ا للمكانة الدولية التيوت

 الدو  والهعوب. وبنا  عل  ما تقتضي  المصلحة العامة والعدالة والتعاون بين مختل 
.  

 رسمنا بما هو آ 
 

  .إصدار النظا  األساسي للدولة بالصيغة المرافقة): 1 (ماد 
مرسـو  في الجريـد  الرسـمية، ويعم  ب  اعتبارا من تاريخ ال : ينهر هذا(2)ماد  
  . صدور 

  هـ 1411من جماد  األخر  سنة  24صدر في:
    1669من تهرين الثاني/ نوفمبـر سنة  9الموافـق :
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  سعيد  ابو  بن
 سلطان عمان

 
 
 
 

 النظا  األساسي للدولة
  الباب األو 

 الدولة ونظا  الحك 

مستـقلة ذا  سياد  تامة عاصمت ا  ن دولة عربية إسحميةسلطنة ُعما :(1)ماد  
  .مسقط

   .والهريعـة اإلسحمية هي أسا  التـهريع ديـن الدولة اإلسح  :(2)ماد  
  .اللغة العربية : لغة الدولة الرسمية هي(3)ماد  
 . ونهيدها الوطني : يحـدد القانـون عـل  الدولة وهعارها وأوسمت ا(4)ماد  
السيد تركـي بن سعيد بن  : نظـا  الحـك  سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة(5)ماد  

مسلما رهيدا  سلطـان ويهترط فيمن يختار لـوالية الحك  من بـين   أن يكون
  .عـا ح وابنا هرعيا ألبوين عمانيـين مسلمين

لطان، مجلـ  العا لة الحاكمة، خح  ثحثة أيا  من هغور منصب الس يقـو  :(9) ماد 
 الحاكمـة إلي  والية الحك . فإذا ل  يتـفق مجلـ  العا لـة بتحديد من تـنتـق 

للبحد  ا  مجل  الدفاع بتـثبـي  من أهار بـ  السلطان  عل  اختيار سلطـان
  . في رسالت  إل  مجل  العا لة

 انـيؤد  السلطان  ب  ممارسة صححيات ، في جلسة مهتركة لمجلسي ُعمـ :(1)ماد  
 :  ااَلتية دفاع،اليمينوال
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للـدولــة والقـوانين، وأن أرعــ   أ س  بـالّل  العظيـ  أن أحـتر  النظــا  األســاسي          
علـ  اسـتقح  الـوطن  مصالح المواطنين وحــريات   رعــاية كاملـة، وأن أحـافظ

  .وسحمة أراضي (

تيار السلطان ويقو  كالمعتاد حت  يت  اخ أعمال ا تستمر الحكومة في تسيير :(8)ماد  
 .بممارسة صححيات 

يقــــو  الحــــك  فـــي الســــلطنة علـــ  أســــا  العـــد  والهــــور  والمســــاوا  . ): 6)مـــاد  
وفقـا ل ـذا النظـا  األساسـي والهـروط واألوضـاع التـي يبين ـا  - وللمـواطنين
 .الهؤون العامة حق المهاركة في -القانـون 

 
 الباب الثاني
 لدولةا ةالمبادئ الموج ة لسياس

  : المبادئ السياسية(10)ماد  
ـــ  - ـــة وأمن ـــا  المحافظـــة عل ـــان الدول ــــقح  والســـياد ، وصــــون كي االست

 .عدوان واستـقرارها، والدفاع عن ا ضد ك 
 توثـيق عر  التعاون وتأكيد أواصر الصـدا ـة مـع جميـع الـدو  والهعــوب -

د  التـــدخ  علــ  أســـا  مــن االحتــرا  المتبـــاد ، والمصــلحة المهــتركة، وعــ
الداخليـة، ومراعـا  المواثــيق والمعاهــدا  الــدولية واإل ليميـة  فـي الهـؤون

الدولي المعتر  ب ا بصور  عامة وبما يـؤد  إلـ  إهـاعة  و واعـد القانون
 .والهعوب السح  واألمن بين الدو 

ـــراث -  ـــابعة مــن ت إرســا  أســ  صـــالحة لترســيخ دعــا   هـــور  صــحيحة ن
عتـــ  اإلســحمية، معتـــ   بتاريخــ ، آخــذ  بالمفيــد مــن و يمــ  وهري الــوطن

 . أساليب العصر وأدوات 
للمــواطنين،  إ امـة نظــا  إدار  سـلي  يكـفــ  العــد  والطمـأنينــة والمســاوا  -

 .ويضمن االحـترا  للنظـا  العـا  ورعاية المصالح العليا للوطن
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   : المبادئ اال ـتصادية(11)ماد  

وطني أساســـ  العدالـــة ومبـــادئ اال ــــتصاد الحــــر، و وامــــ  الـــ اال ــــتصاد -
النهاط العـا  والنهاط الخـاص، وهدفــ  تحقيـق  التعاون البنا  المثمـر بين

يـــؤد  إلــ   يـــاد  اإلنتــاج ورفــع  التـنميـــة اال ـتصاديـــة واالجتماعيــة بمــا
للدولــة وفــي حـــدود  مستـــو  المعيهـــة للمــواطنين وفقــا للخطــة العامـــة

 .القانون
القانـون والصالح العا  وبما  حـرية النهـاط اال ـتصاد  مكـفـولة في حـدود -

وتــهر  علـ   يضمن السحمة لح ـتصاد الوطني. وتهجـع الدولة االدخـار
 .تـنظي  اال ـتمان

للـدولة، تــقو  علـ  حفظ ـا  الثروا  الطبيعيـة جميع ا ومواردهـا كافة مل - 
ـــدولة وصـــالحمقـــ وحســن استغـــحل ا، بمراعــا  اال تصــاد  تضيا  أمــن ال

 ـةـالـوطني. واليجو  منح امتيـا  أو استـثمار مورد من مـوارد البحد العـام
 .اال بموجـب  ـانـون ولفتر   منيـة محدد ، وبما يحفظ المصالح الوطنية

لــــاموا  العــــامة حــــرمت ما، وعلـــ  الــــدولة حمايت ـــا وعلـــ  المـــواطنين  -
 .ة علي االمحافظ والمقيمين

اال فـي  الملكية الخاصـة مصونة، فـح يمنــع أحـد مـن التصـر  فـي ملكــ  -
 حـدود القــانون، والينـــ ع عـن أحــد ملكــ  إال بســبب المنفعـة العـامـــة فـي

األحـوا  المبينة فـي القـانــون، وبالكيفيــة المنصـوص علي ـا فيــ ، وبهـرط 
  .يعة االسحميةتعويضا عادال. والميراث حق تحكم  الهر  تعويضـ  عن 

لامـوا  محظـور ، والتـكــون عقوبــة المصــادر  الخاصـة  المصـادر  العامـة -
 .المبينـة بالقانون إال بحك   ضـا ي في األحوا 

  .اال ـتصاد الوطني الضرا ب والتـكـالي  العـامـة أسـاس ـا العـد  وتـنميـة -
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بقانـون واليعــف  أحـد  ن إالإنها  الضرا ب العـامة وتعديل ـا والغاؤهـا اليكو-
القـانون. واليجـو   من أدا  ا كل ـا أو بعض ا إال في األحـوا  المبــينة فـي

  .استحـداث ضريبـة أو رسـ  أو أ  حق م ما كان نوع  بأثر رجعي
 : المبادئ االجتماعية(12)ماد  

وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعاما  للمجتمـع تكــفل ا  العد  والمساوا  -
 .لدولةا
والتراح  صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتع يــ  الوحـد  الـوطنيــة  التعـاضد - 

كــــ  مـــا يـــؤد  . للفر ـــة أو الفتــــنة أو المســـا   واجـــب. وتمنـــع الــــدولة
 .بالوحد  الوطنية

المجتمع، وينظ  القانون وسـا   حمايت ـا، والحفـاظ علـ   األسر  أسا   -
و يم ـــا، ورعايـــة أفرادهـــا وتـــوفير أواصـــرها  كيان ـــا الهـــرعي، وتـقــــوية

 .الظرو  المناسبة لتـنمية ملكات   و درات  
والمرض  ة في حـالة الطوارئـتكـف  الدولة للمواطن وأسرت  المعون - 

وتعم  عل   لنظـا  الضمان االجتماعي، وفقـا والهيخـوخـة، ـ ـوالعج
 .لعامةاألعبا  الناجمة عن الكوارث والمحن ا تضامن المجتمع في تحم 

  
وبوســا   الو ايــة والعــحج مــن األمــراض  تعنــ  الدولــة بالصــحة العامـــة - 

مـــواطن، وتهجـــع علــ   واألوب ــة، وتســع  لتــوفير الرعايــة الصــحية لكــ 
مـن  إنها  المستـهفيــا  والمستوصفــا  ودور العــحج الخاصــة بــإهرا 

المحافظــة الدولـة ووفقــا للقواعــد التـي يحــددها القــانون. كمـا تعمــ  علـ  
 . عل  البي ةوحمايت ا ومنع التـلوث عن ا

العمـ  وتــنظ  العح ــة  تسن الدولة القوانين التي تحمي العام  وصاحب - 
فـي  بين ما. ولكـ  مـواطن الحـق فـي ممــارسة العمـ  الـذ  يختـار  لنفسـ 



 

 
 
 

 (99) 9دراسا  إ ليمية                                                       مرك  الدراسا  اإل ليمية            

 

[533] 

                                                                                                              

حدود القـانون . واليجـو  فـرض أ  عم  اجبـار  عل  أحـد إال بمقتضــ  
 خدمة عامة وبمقاب  أجر عاد  وألدا   انـون

بالقــا مين ب ـا، ويسـت د  موظفــو  الوظا   العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط - 
المجتمع. والمواطنـون  الـدولة في أدا  وظـا ف   المصلحـة العامـة وخدمـة

  .القانون متساوون في تولي الوظا   العامة وفقا للهروط التي يقررها
 

 ـقافية: المبادئ الث(13)ماد  
  .ركن أساسي لتـقد  المجتمع تـرعا  الدولة وتسع  لنهر  وتعميم  التعلي  -
ال  رفع المستو  الثـقافي العا  وتطوير  وتـنميـة التـفكير  ي د  التعلي  -

البحث، وتـلبيـة متطلبا  الخطط اال ـتصادية  واذكـا  رو  العلمي،
ح ـ ، يعتـ  بأمتـ  ووطنـ  بنيت  وأخـ واالجتماعيـة، وايجـاد جي   ـو  في

التعلي  العا  وتعمـ  عل   توفـر الدولـة -وتراثـ ، ويحافظ عل  منج ات  
الخـاصـة بإهرا   ع عل  انها  المدار  والمعـاهدـمكافحـة األمية وتهج

 . من الدولة ووفقا ألحكا  القانون
 الفنـــونظ عليـــ ، وتهجـــع العلــو  و الوطنـــي وتحــاف تـــرع  الـدولـــة التــراث -

 .وااَلداب والبحوث العلمية وتسـاعدعل  نهرها
 : المباد   األمنية(14)ماد  

هــد  الدولــة، وســحمة الــوطن أمـــانة فــي عنــق كــ  مــواطن .  الســح  -
الموضوعـا  المتعلقـة بالمحافظـة علـ   ويتـول  مجل  الـدفـاع النظر في

 سحمة السلطنة والدفاع عن ا
تــنه   القـوا  المسلحــة وهي ـا  األمـن العـا  وحدها هـي التـي  الدولة - 

ــة  وأيـــة  ــوا  أخــر . وهــي ـــامة وم مت ــا حمايــة الدول جميع ــا ملــ  ل
والطمـأنينــة للمــواطنين. وال يجـو   وضمان سـحمة أراضي ا وكـفالة األمن

أو هــب  عسكـريـــة.  أليـــة هي ـــة أو جماعـــة انهــا  تهكيـــح  عسكـريـــة
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الج  يــة، وحقـوق  ة العسكريـة، والتعب ة العــامة أووينظ  القـانون الخـدمـ
وأيــة  وواجبـــا  و ـــواعد انضــباط القـــوا  المسلحـــة وهي ــا  األمــن العـــا 

 . ـوا  أخر  تـقـرر الدولة انها ها
    

 الباب الثالث
 الحقوق والواجبا  العامة

فــي حــدود واليجــو  اســقاط ا أو ســحب ا إال  : الجنســـية ينظم ــا القانـــون،(15)مــاد  
   القانون

 .المواطنين أو نفي   أو منع   من العود  ال  السلطنة : اليجو  ابعاد(19)ماد  
جمــيع   سواســية أمــا  القــانون، وهــ  متســاوون فــي الحقـــوق  : المواطنــون(11)مــاد  

والتميــي  بيـن   فـي ذلـ  بسـبب الجـن  أو األصــ  أو  والواجبــا  العـامــة،
 .المذهب أو الموطن أو المرك  االجتماعي ين أواللون أو اللغـة أو الـد

وفقـا للقـانون. واليجـو  القـبض علـ  إنســان أو  : الحرية الهخصية مكــفولة(18)ماد  
إ امتـ  أو تــقييد حريتـ  فـي اال امـة  تـفتيهـ  أو حجـ   أو حبسـ  أو تحديــد

 .أو التـنق  إال وفق أحكا  القانون

  فـي ميـر األمـاكن المخصصـة لـذل  فـي  ــوانين اليجـو  الحجـ  أو الحـب): 16 (مـاد 
   .المهمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية السجـون

للتعـذيب المـاد  أو المعنـو  أو لحمــرا ، أو للمعاملــة  : اليعـرض أ  انسـان(20)ماد  
القـانون عقاب من يفع  ذلـ . كمـا يبطـ  كـ   ـو   الحاطة بالكـرامة. ويحدد

أو بــاالمرا  أو لتــل  المعاملـة  يثب  صدور  تح  وطأ  التعذيبأو اعترا  
 .أو الت ديد بأ  من ما

والعقوبـة إال بنا  عل   انون، والعقاب إال عل  األفعــا  الــححقة  : الجريمـة(21)ماد  
 .الـذ  ينص علي ـا. والعقوبة هخصية للعم  بالقـانـون



 

 
 
 

 (99) 9دراسا  إ ليمية                                                       مرك  الدراسا  اإل ليمية            

 

[593] 

                                                                                                              

ـــب (22)مــاد   ــ  تـث ــ : المت ـــ  بــر   حت ــ  في ـــا إدانت ــة تــؤمن ل   فــي محاكمــة  انوني
وفقــا للقــانون ويحظــر ايــذا   الضــمانا  الضــرورية لممارســـة حــق الدفـــاع

 .المت   جسمانيا أو معنويا
الحـق في أن يوكـ  مـن يمــل  القـدر  للـدفاع عنـ  أثنـا  المحــاكمة.  : للمت ـ (23)ماد  

ن المـت   ويكــف  األحوا  التـي يتعين في ا حضــور محـا  عـ ويبـين القـانون
 . وسا   االلتجا  ال  القضا  والدفاع عن حقو    لغير القـادريـن مـاليـا

علي  أو يعتـق  بأسباب القبض عليـ  أو اعتــقال  فـورا،  : يبلغ ك  من يقبض(24)ماد  
ابحمـ  بمـا و ـع أو االسـتعانة بـ  علـ   ويكون لـ  حـق االتصـا  بمـن يـر 
وجـــ  الســرعة بـــالت    جــب اعحنــ  علــ الوجــ  الــذ  ينظمــ  القــانون ، وي

االجـرا  الـذ   ا  القضا  مـنــالموج ة إلي . ول  ولمن ينوب عن  التظل  أم
  يد حـريت  الهخصـية، وينظـ  القانــون حـق الـتظل  بمـا يكفـ  الفصـ  فيــ 

ال وجـب االفراج حتما  .خح  مد  محدد ، وا 
. ويبـــين القــانون االجــرا ا  ومكـــفو  للنــا  كافــة : التـــقاضي حــق مصــون(25)مــاد  

وتـكــف  الدولــة،  ــدر المستطـــاع،  واألوضــاع الح مـة لممارســة هـذا الحـق
 .في القضايا تـقـريب ج ا  القضـا  من المتـقاضين وسرعة الفص 

انسـان بـدون رضـا    : اليجــو  اجــرا  أيـة تجربـة طبيـة أو علميـة علـ  أ (29)مـاد  
 .الحر

أهل ـا، إال فـي األحـوا  التـي  مـة، فـح يجـو  دخول ـا بغيـر اذن: للمسـاكن حر (21)ماد  
 .يعين ـا القانون وبالكيفيـة المنصوص علي ا في 

علـ  أال يخـ   : حريـة القيـا  بالهعا ر الدينية طـبقا للعـادا  المرعيـة مصونة(28)ماد  
  .ذ ل  بالنظا  العا ، أو ينافي ااَلداب

عن  بالقو  والكتابة وسا ر وسا   التعبير مكـفول  فـي والتعبير  : حرية الرأ (26)ماد  
 .حدود القانون
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وســا    حريـة المراسح  البريدية والبر ية والمخاطبا  ال اتـفية وميرها مـن :(30)ماد  
االتصــا  مصــونة، وسريت ـــا مكفولــة، فـــح يجــو  مرا بت ــا أو تـفتيه ـــا أو 

فـــي الحــاال  التــ  يبين ـــا  سريت ـــا أو تأخيرهــا أو مصــادرت ا إال إفهـــا 
  . المنصوص علي ا في  القانون وباالجرا ا 

وفقا للهروط واألوضاع التي  : حرية الصحـافة والطباعـة والنهر مكـفولة(31)ماد  
الـدولـة أو    بـأمنـايؤد  ال  الفتـنة أو يمــ ا القانون. ويحظر مـيبين

 .ال  كـرامـة االنسـان و حقو   يسي 
  .االجتماع ضمن حدود القانون للمواطنين حق :(32)ماد  

وطــنية وألهـدا  مهـروعة وبــوسا    : حريــة تـكويــن الجمعيــا  علـ  أسـ (33)ماد  
األساسي مكـفـولـة  سلمية وبما اليتعـارض مع نصوص وأهـدا  هـذا النظـا 

يكون  وفقـا للهروط واألوضاع التي يبين ا القانون. ويحظر إنهـا  جمعيا 
 ـــا معاديــا لنظــا  المجتمــع أو سريـــا أو ذا طــابع عسكـــر  ، واليجــو  نهاط
 .أحـد عل  االنضما  ال  أيـة جمعية اجبـار

الســلطا  العامــة فيمــا ينــوب   مــن أمـــور  للمــواطنين الحــق فــي مخاطبــة :(34)مــاد   
بالكيفيـة والهـروط التـي يعين ـا  هخصية أو فيما لـ  صلة بـالهؤون العـامة

 .القانون
فــي السلطنـــة بصــفة  انونيــة بحمايــة هخصـــ   يتمتـــع كــ  أجنبـــي موجـــود :(35)  مــاد

المجتمـــع واحتـــرا  تــــقاليد   وأمحكـــ  طبقـــا للقــــانون. وعليـــ  مــــراعا   ـــي 
  .ومهاعر 

محظـور، وتحـدد القـوانين واالتــفا يا  الدوليـة  تســلي  الحج يــن السياسـيين :(39)ماد  
 .أحكا  تسلي  المجرمين

ـــد ، واالســـتجابة لخدمــة القــوا  المســلحة  :)31) مــاد  ــوطن واجــب مق ـــاع عــن ال الدف
 .ينظم  القانون هر  للمواطنين

 .الدولـة واجب عل  ك  مواطن : الحفـاظ عل  الوحـد  الوطنية وصـيانة أسرار(38)ماد  
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  .وفقا للقانون : أدا  الضرا ب والتـكالي  العامة واجب(36)ماد   

واألوامـر الصـادر  مـن السـلطا   النظــا  األســاسي للدولــة والقـوانين : احــترا (40)مـاد  
ااَلداب العـامــة واجـب علـ   العامـة تـنفيذا ل ا ومراعا  النظا  العـا  واحــترا 

 .جميع سكـان السلطنة
 

  الباب الرابع
 ر يـ  الدولـة

تـــ  مصونـــة للقــوا  المســلحة، ذا : الســـلطان ر ــي  الدولـــة والقا ــد األعلــ (43)مــاد  
ـــالتم ـــ ـــة  ر  مطـــاع. وهـــو رمـــ ـ ، واحترامـــ  واجــب، وأم الوحـــد  الـوطني

  .والسـاهر عل  رعـايت ـا وحمايت ا
  السلطان بالم ا  التالية : يقو  (42)ماد  

وحمايـة أمن ـا الــداخلي  المحافظـة علـ  استــقح  البــحد ووحـد  أراضـي ا،- 
القانــون،  ن وحريــات   وكفالـة سيــاد والخارجــي، ورعايــة حقــوق المـواطني

 .وتوجي  السيـاسة العامة للدولة
أ  خطــر ي ــدد ســحمة الســلطنة أو  اتخــاذ االجــرا ا  الســريعة لمواج ــة- 

الدولـة عـن  وحد  أراضي ا أو أمـن هـعب ا ومصـالح ، أو يعـوق مؤسسـا 
 .ادا  م ام ا

 .العح ا  الدولية تمثي  الدولـة في الداخ  وتجا  الـدو  األخر  في جميع- 
  .ر اسة مجل  الو را  أو تعيـين من يتول  ر است  -
 .ر اسة المجال  المتخصصة أو تعيـين من يتول  ر است ا -
الـو را  والــو را  ومـن فـي حكم ـ  واعفـا     تعيـين نـواب ر ي  مجلـ   -

  . من مناصب  
واعفــا    مــن  واألمنـــا  العــامين ومــن فــي حكم ــ  تعيـين وكــح  الــو ارا - 

 .مناصب  
  .واعفا    من مناصب   تعيين كبار القضا   -
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الصــلح ويبــين  اعــحن حـــالة الطــوار   والتعب ـــة العامـــة والحــرب وعقــد-  
   .القانون أحكا  ذل 

 .اصدار القوانين والتصديق علي ا - 
 تـــــو يع المعاهـــــدا  واالتـفـــــا يا  الـدوليـــــة وفقــــا ألحكـــــا  القـانـــــون أو - 

 .تو يع ا واصـدار مـراسي  التصديق علي ا التـفويـض في
الـــدو  األخـــر  والمنظمـــا  الدوليـــة  تعيــــين الممثــــلين السياســـيين لـــد - 

يقـررهـــا القـانـــون  واعفــا    مــن مناصــب  ، وفقــا للحــدود واألوضــاع التــي
  .و بـو  اعتماد ممثـلي الـدو  والمنظما  الدولية لدي 

 .أو تخفيف ا العفو عن أية عقوبة- 
 . منح أوسمة الهر  والرتب العسكرية -

 يعاون السلطان في رس  السياسة العامة للدولـة وتــنفيذها مجلـ  للـو را  (43): ماد 
 .ومجال  متخصصة

 
 

 
 
 
 

 مجلـ  الـو را 
المنــوط ب ــا تـــنفيذ السياســا  العامــة للدولــة  مجلـــ  الـــو را  هــو ال ي ـــة :(44)مــاد  

 :مايليويتول  بوج  خاص 
التـوصيــــا  الـــ  السلطــــان فـــي األمــــور اال تصـاديــــة والسياسيــــة  رفـــع -

والتـنفيذيـة واالدارية التي ت   الحكـومــة بمـا فـي ذلــ  ا تـرا   واالجتماعية
 . والمراسي  مهروعـا  القـوانين

ورفـع  رعايـة مصـالح المـواطنين وضـمان تــوفير الخدمــا  الضـرورية ل ـ  -
 .اد  واالجتماعي والصحـي والثـقافيمستواه  اال تص
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ـــة  تحديـــد األهــدا  - والسيـــاسا  العـــامة للتـنميـــة اال تصاديـــة واالجتماعي
الـوسـا   واالجـرا ا  الح مة لتـنفيذهـا والتي تـكـف  حسن  واالداريـة وا ترا 
 .المالية واال تصادية والبهرية استخدا  الموارد

المختصـــة ورفع ــا الــ   مية التــي تعـدهـــا الجـــ ا منـــا هة خطـــط التـــن -        
 .السلطان لحعتماد، ومتابعة تـنفيذها

الو ارا  في مجـا  تـنفيذ اختصاصات ا واتخاذ التوصـيا   منا هة ا تراحا  -        
 .والقرارا  المناسبة في هأن ا

باتـــ  علـــ  ســـير الجــــ ا  اإلدار  للدولــــة ومتابعـــة أدا ـــ  لواج اإلهـــرا  -        
 .فيما بين وحدات  والتـنسيق

والقـــرارا   العــــا  علـــ  تــــنفيذ القــــوانين والمراســـي  واللــــوا ح اإلهـــرا   -       
  .المحاك  بما يضمن االلتـ ا  ب ا وأحكا والمعـاهدا  واالتـفا يا  

اية اختصاصا  أخر  يخولـ  إياها السلطان أو تخـو  لـ  بمقتضـ  أحكـا   -        
 .القانون

إدار   إســناديتــول  ر ــي  مجلــ  الــو را  ر اســة جلســا  المجلــ  ولــ  ): 45 (اد مــ
أحـد نـواب ر ي  الـو را . وفـي حالـة ميــاب  إل التي ال يحضرهـا  الجلسـا 

 .يفوض السلطان من يرا  مناسبا إلدار  الجلسا  ر ي  الو را  ونوابـ 
 بيـــة أعضـــا  مجلـــ  الـــو را  صـــحيحة بحضـــور أمل : تكـــون اجتماعـــا (49)مـــاد  

 . أملبية الحاضرين ومداوالت  سرية، وتصدر  رارات  بموافقة
نظــا  ســير العمــ  بــ .  يضـــع مجلــ  الـــو را  ال حتـــ  الداخليـــة متضــمنة: (41)مــاد  

لمعاونتــ   وتـــكون للمجلــ  أمانــ  عـــامة تـــ ود بالعــدد الــح   مــن المــوظفين
 .عل  أدا  أعمال 

 
  را ر ي  مجل  الو را  ونواب  والو  
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اختصاصـات  وصـححيات   عـين السلطان ر يسـا لمجلـ  الـو را  حــدد  إذا: (48)ماد  
 . بمقتض  مرسو  تعيـين 

  : ر يسـا لمجلـ  الـو را  أو نا بـا لـ  أو و يـرا مـايلي : يهـترط فـيمن يعـين(46)مـاد  
ـــا للقـــانون أن يكـــون عمـــاني الجنســـية -أ    . بصـــفة أصـــلية وفق
  . حثين سنة ميحديةأال تـق  سن  عن ث -ب 

 بـ  أن يتــول  ر يــ  مجلــ  الـو را  ونوابـ  والـو را  صـححيات   يـؤدون : (50)ماد  
 :السلطان اليمين التالية أما 

وأن أحــتر  النظـا   )أ س  بالّل  العظي  أن أكـون مخلصـا لسـلطاني وبـحد ،
كيان ـا   األساسـي للدولـة و وانين ـا النافـذ ، وأن أحــافظ محافظــة تامـة علـ

وسـحمة أراضـي ا، وأن أرعـ  مصالحـ ــا ومصـالح مواطني ــا رعايـة كــاملة، 
 . أود  واجباتي بالصدق واألمانة( وأن

  ـوالــو را  االهــرا  علــ  هــؤون وحدات ــ : يتــول  نــواب ر ــي  الــو را (51)مــاد  
ويقومــون بتـــنفيذ السياســة العامــة للحكومــة في ا،كمــا يرســمون اتجاهــا  

 .بعون تـنفيذهاالوحد  ويتا
ـــ (52)مــاد   ــا   : أعضـــا  مجل ـــو را  مســؤولون ســـياسيا مســؤولية تضــامنية أم ال

للدولـة. وكـ  مـن   مســؤو  مسـؤولية  السلطان عن تـنفيذ السياسة العامـة
وممارســة صححيـــات  فــي  فـــردية أمــا  السلطـــان عــن طريقــة أدا  واجبـــات 

 .و ارت  أو وحد ت 
ــاد   ــين مناصــب   الـــو ارية  ا  مجلــ : ال يجــو  ألعضــ(53)م ــو را  أن يجمعــوا ب ال

مسـاهمة عامــة. كمـا ال يجـو   أية هركـة إدار ور اسـ  أو عضويـة مجل  
أن تــتعام  مـع أيــة  للـوحدا  الحكـوميـة التـي يتولــون ا أو يهـرفون علي ــا

 هركة أو مؤسسة تكـون ل   مصلحة في ا سـوا  بطــريقة مباهـر  أو ميـر
وعلــي   فــي كــ  األحـــوا  أن يست ـدفـــوا بســلوك   مصــالح الــوطن مبـــاهر . 
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الصالح العا  وأال يستغلوا مراكـ ه  الرسمية بأيـ  صــور  كانـ   واعـح  كلمة
 .تصل   ب  عح ة خاصة د  منــلفا دت   أو لفا 

أثــنا  تــولي   منــاصب    : تحــدد مخصصــا  نــواب ر ـي  الـو را  والـو را (34)مـاد  
  .ـقـــــــــــاعده  بمقتضــــــــــ  أوامـــــــــــر مــــــــــن الســــــــــلطانوبعــــــــــد ت
     ،( 53)، (52)، (51)، (50)، (46) تســــر  أحـــــكا  المـــــواد ): 55)مــــاد  

  .ك  من ه  في مرتبة و ير ، عل (54)
 

 المجال  المتخصصة
تـنهـأ المجال  المتخصصــة وتحــدد صححيات ــا ويعـين أعضـاؤها بمقتضـ  ): 59)ماد  

 .سلطانية مراسي 
 

                                   
 الهـؤون الماليـة

  .بالمسا   التالية والج ا  المسؤولة عن ا : يبين القانون األحكا  الخاصة (51)ماد  
جرا ا  صرف ا تحصي  الضرا ب والرسو  وميرها من-    .األموا  العامة وا 
في ـا، والحـدود التـي يجـو   حفظ أمح  الدولة وادارت ا وهروط التصـر  -

 .في ا التنا   عن ه   من هذ  األمح 
 .المي انية العامة للدولة والحساب الختامي -

 .المستقلة والملحقة وحسابات ا الختامية المي انيا  العامة- 
  .الر ابة المالية للدولة -

 .القروض التي تقدم ا أو تحص  علي ا الدولة- 
 . والمقايي  والمكايي  والموا ين النقد والمصار ،- 

واالعانا  والمكافآ  التي تقرر  هؤون المرتبا  والمعاها  والتعويضا - 
 .عل  خ انة الدولة

 
 الخام  الباب
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 مجلـ  عمـان  
  : يتكون مجل  عمان من(58)ماد   

   الهور  مجل  -1 
 مجل  الدولـة -2 

وأدوار انعقــاد  ونظـــا  عملــ . كمــا  ويـــبين القـــانون اختصـاصـــا  كــ  من مــا ومدتـــ 
ــن  ،  ــاره  أو تعيي ــة اختي ــي  ، وطريق يحـــدد عــدد أعضــا   والهــروط الواجــب تـوافرهـــا ف

 ذل  من األحكا  التنظيمية وموجبا  اعفا   ، ومير
 

 
 
 

 الباب الساد 
 القضــا 

الحكــ  فــي الدولــة. وهــر  القضــا  ون اهــة القضــا   : ســياد  القــانون أســا (56)مــاد  
 .وعدل   ضمان للحقوق والحريا 

 الســلطة القضــا ية مســتقلة، وتتوالهــا المحــاك  علــ  اخــتح  أنواع ــا: (90 (مــاد 
 .ودرجات ا، وتصدر أحكام ا وفق القانون

 ضا    لغيـر القـانون. وهـ  ميـر  ـابلين للعـ    : ال سلطان عل  القضا  في(91)ماد  
القـــانون. وال يجـــو  أليـــة ج ـــة التـــدخ  فـــي  إال فـــي الحـــاال  التـــي يحـــددها

مث  هذا التدخ  جريمـة يعا ـب علي ـا  هؤون العدالة. ويعتبر القضايا أو في
توافرهـــا فـــيمن يتـــول  القضـــا ،  القـــانون. ويحـــدد القـــانون الهـــروط الواجـــب

جــرا ا وهــروط  والضــمانا  المقــرر  ل ــ   تعيــين القضــا  ونقل ــ  وتــر يت   وا 
 . عد   ابليت   للع   ومير ذل  من األحكا  الخاصة ب   وأحوا 

وظا ف ــا  يرتــب القــانون المحــاك  علــ  اخــتح  أنواع ــا ودرجات ــا، ويبــين: (92) مــاد  
 واختصاصات ا، ويقتصر اختصاص المحاك  العسكرية عل  الجرا   العسـكرية
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التي تقع من أفراد القوا  المسلحة و ـوا  األمـن واليمتـد الـ  ميـره  إال فـي 
 .الحك  العرفي وذل  في الحدود التي يقررهـا القانون حالة

 ـرر  المحكمـة جعل ـا سـرية مراعـا  للنظـا   إذاالمحـاك  علنيـة إال  : جلسـا (93)د  ما
 .وفي جميع األحوا  يكون النطق بالحك  في جلسة علنية. العا  أو اآلداب

االدعا  العا  الدعو  العمومية باس  المجتمع، ويهر  عل  هـؤون  : يتول (94)ماد  
ن الج ا يــة ومححقـة المــذنبين ويســ ر علـ  تطبيــق القـواني الضـبط القضـا ي،
ــا  ــذ األحك ــين  .وتنفي ــنظ  اختصاصــات  ويع ــا  وي ــانون االدعــا  الع ــب الق ويرت

الخاصة بمن يولون وظا ف . ويجـو  أن يع ـد، بقـانون،  الهروط والضمانا 
الــــدعو  العموميــــة فــــي الجــــنح علــــ  ســــبي   لج ــــا  األمــــن العــــا  بتــــولي

 .قانونال االستثنا ، ووفقا لاوضاع التي يبين ا
 .: ينظ  القانون م نة المحاما (95)ماد  
للقضـا  مجلـ  أعلـ  يهـر  علـ  حسـن سـير العمـ  فـي المحـاك   : يكـون(99)مـاد  

ــين ــة ويب ــة  وفــي األج ــ   المعاون ــانون صــححيات  فــي الهــؤون الوظيفي الق
 .للقضا  واالدعا  العا 

دا ــر  أو محكمــة  يــنظ  القــانون الفصــ  فــي الخصــوما  اإلداريــة بواســطة ):91)مــاد  
 .القانون نظام ا وكيفية ممارست ا للقضا  اإلدار  خاصة يبين

القـــانون طريقـــة البـــ  فـــي الخـــح  علـــ  االختصـــاص بـــين ج ـــا   : يـــنظ (98)مـــاد  
 .القضا  وفي تنا ع األحكا 

للـو ارا   يـ: يحدد القانون اختصاصا  الج ة التي تتول  إبدا  الرأ  القانون(96)ماد  
 لحكوميــة األخــر ، وتقــو  بصــيامة مهــروعا  القــوانين واللــوا حوالج ــا  ا

ــــا   ــــة وســــا ر ال ي  ــــ  الدول ــــة تمثي ــــين كيفي ــــرارا  ومراجعت ــــا، كمــــا يب والق
  .العامة أما  ج ا  القضا  والمؤسسا 
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تخـــتص بالفصـــ  فـــي المنا عـــا   : يعـــين القـــانون الج ـــة القضـــا ية التـــي( 10) مـــاد  
األساسـي للدولـة وعــد   للـوا ح مـع النظـا المتعلقـة بمـد  تطـابق القـوانين وا

 .تـتبع ا مخالفت ا ألحكام ، ويبين صححيات ا واالجرا ا  التي
االمتنـاع عـن تنفيـذها  تصدر األحكا  وتنفذ باس  جحلـة السـلطان. ويكـون : ( 11)ماد  

جريمـة يعا ـب  أو تعطي  تنفيذها من جانب المـوظفين العمـوميين المختصـين
ــع الــدعو علي ــا القــانون. و  ــة حــق رف ــ  فــي هــذ  الحال ــة  للمحكــو  ل الجنا ي

 .مباهر  ال  المحكمة المختصة
 الباب السابع

 أحـكا  عامـة 
مع الـدو  وال ي ـا   : يخ  تطبيق هذا النظا  بما ارتبط  ب  سلطنة عمان ( 12) ماد  

 .والمنظما  الدولية من معاهدا  واتفا يا 
حكا  هذا النظا  إال أثنا   يا  األحكـا  العرفيـة اليجو  تعطي  أ  حك  من أ ):35)ماد  

 الحدود التي يبين ا القانون وفي
الرســمية خــح  أســبوعين مــن يــو  إصــدارها،  : تنهــر القــوانين فــي الجريــد (14)مــاد  

  .عل  تاريخ آخر ل  ينص في ا ويعم  ب ا من تاريخ نهرها ما

تـاريخ العمــ  ب ــا واليترتــب  مــنال تســر  أحكــا  القـوانين إال علــ  مــا يقـع  (:15)مـاد  
علـ  خـح  ذلـ ، وال  علي ا أثر فيما و ع  ب  هذا التـاريخ إال اذا نـص في ـا
 .والرسو  المالية يهم  هذا االستثنا  القوانين الج ا ية و وانين الضرا ب

ـــو (19)مـــاد   ـــا    ـــون للمعاهـــدا  واالتفا ي ــــون إال بعــــد التصـــديق علي ـــا  :ال تك القان
االتفا ية هروطا سرية تنـا ض  حا  أن تتضمن المعاهد  أو واليجو  في أ 
 .هروط ا العلنية

لقــوانين واللــوا ح والمراســي  واألوامــر والقــرارا  المعمــو  ب ــا  : كــ  مــا  ررت ــا(11)مـاد  
 .النظا  يظ  ساريا، هريطة أال يتعارض مع نص من نصوص  عند نفاذ هذا
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ر القـــوانين ميـــر القا مـــة والتـــي المختصـــة علـــ  استصـــدا تعمـــ  الج ـــا  (:18)مـــاد  
 .خح  سنتين من تاريخ العم  ب  يستل م ا هذا النظا  وذل 

ــا   واإلجــرا ا  : يجــب أن تتطــابق القــوانين(16)مــاد   ــانون مــع أحك ــو  الق ــي ل ــا   الت
 .النظا  األساسي للدولة

ليمـا  أنظمة أو لوا ح أو  رارا  أو تع إصدارال يجو  ألية ج ة في الدولة  :(80)ماد  
أحكــا  القــوانين والمراســي  النافــذ  أو المعاهــدا  واالتفا يــا  الدوليــة  تخــال 

  .ج   من  انون البحد التي هي
 إصدار التي ت  ب ا  : ال يجر  تعدي  هذا النظا  إال بنف  الطريقة(81)ماد  

ــــ  الهــــبكا  المتصــــلة   ــــاني عل ــــ  الهــــور  الُعم ــــع الرســــمي لمجل المصــــدر: المو 
 .)االنترني (

 
Decision Making in the Sultanate of Oman 

.  
By: Mr Wathiq Mohammed  Barrak Al - Saadoun 

Regional Studies Center  Mosul University 
 

 Abstract 

The ruling system in Oman transferred، as the case in all Arab 

Gulf States، from the traditional and tribal from of alliance into a 

rule of a royal family. But، Oman was distinguished by the rule of 

AL- Ebadhiya  AL- Immamiah which is dominated this state 

during some period of its history. However، this Sultanate 

witnesses currently existence of political circles whether executive 

or legislative as the council of ministers and the council of Oman 

(Parliament); but، the actual center for decision making is the 

Sultan and the close circle to him. However، there are continuous 
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efforts for reforming and enlarging the base of participation; the 

track of these efforts is controlled by internal and external impacts 

that affect decision making in this country. 

 

 ال وامش والمصادر
 

 )عميا،، للنشير االووييي ، أسيامة، دار 5ط، 3محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج  الرريي ،   (1)
  .92 ،91 ص ص، (9333

من الحركات الخارججة الو  تمخضت عن اإلشكاالت الدينجية االيجاسيجة األياضجة: فرقة مرودلة  (2)
الو  حدثت ف  تاريخ اإلسالم المبكير توجةية قبيوب مبيدأ الوحكيج  ييجن ججيوف الخلجبية علي  يين 

سيمها ، اشيو  أأي  طالب )كرم اهلل اجهه( ااال  الشام مراايية يين أيي  سيبجا، يريد مرركية  يبجن
مين )عبييداهلل ييين أييياي(  اليي أ كييا، ميين أيييري دعاتهييا فيي  أااسييت الر يير األمييوأ، ا يي  يرو ييدا، 

أا عنيد موتيه، اي يب  عنيد ا  ،عياجاا   اإلميام الموجيود عنيدما ي يب  جديد اتوخاب إمامضرارة ي
اإلمام  و ال ائد الريكرأ االيجاس  ينبس الوقت، ا   اليوجبو، الخرا  على الحاك  الةائر 

يمنروته. اتظرا  الرتباط م طل  الخوار  تاريخجا  يالغلو االوطرف، فكرا  اسلوكا ، ف يد حيااب  اال
علميياا األياضييجة المرا ييرا، ت ييدي  ميي  به  يو ييبه أحييد الميي ا ب اإلسييالمجة ال ك حييد  فيير  
 الخيييوار  الموطرفييية. ينظييير:  اشييي  عبيييد اليييريا  الطيييائ ، الوجيييار اإلسيييالم  فييي  الخليييج  الرريييي 

 . 81ص (،2010 )يجرات،، 1ط دراسة تاريخجة، مؤسية االتوشار الرري ، :1661 -1645

 .192 -131 شاكر، الم در الياي ، ص ص  (3)

 ،3ط طار  تاف  الحمدات ، الخلج  االةايرة الرريجة يجن ال ر، اليادس عشر اال ر، الرشرين، (4)
 .11 (، ص2011 يجت الورا  للنشر، )يغداد،

 . 33 ،31 ،11 الم در تبيه، ص ص (5)

 .212 شاكر، الم در الياي ، ص (9)

جيييو، .س الجنكييييو،، حيييداد الةاييييرة الرريجييية: ق ييية اليييدار البريطيييات  فييي  رسييي  الحيييداد عبييير  (1)
، 53 (، ص ص2006 )ال يا رة، ،1ال حراا، ترجمية: مةيدأ عبيدالكري ، مكوبية ميديول ، ط

54. 

اقد شاركت فجهيا  ،(1193 -1159) خالب الينوات حدثتحرب    حرب الينوات اليب :  (8)
ت ادخلي ،اسكييوتجا االييويد اراسيجا االنمييا فرتيياضد كل من   اتوفر ادالة ايراسجا يريطاتجا
 ،ا، رئجييجا، لهي ه الحيربف    ه الحرب يرد مدة من ييدايوها. كيا،  نياب سيبب االبرتغاب إسباتجا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1756
http://ar.wikipedia.org/wiki/1763
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
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في   ال يرا االثات   يو  ،الشمالجة أمريكايجن يريطاتجا افرتيا ف   ةاالسورماري المنافية و  األاب
الحرب ير يد مرا يدة  اتوهتالو  ل  تكن دالة موحدة آت اب.  ألماتجاسبجل اليجطرة االنبوذ ف  

حجث ثبوت الحرب مركا يراسجا الةديد كدالة عظميى اجرليت يريطاتجيا  1193 ياريس ف  الرام
البجطييار، الموسييوعة  ينظيير: فييراس فرتيييا. يييابالداليية االسييورمارية الكبيير  فيي  الرييال  علييى ح

 .1229 (، ص2003 للنشر، )عما،، أسامة، دار 3اليجاسجة االريكرية،  

، ا ييبا  لحييداد ع مييا، )آتيي اب( ي تهييا 1810 تضييمنت موسييوعة )الراس( البرتيييجة المنشييورة عييام (6)
ن اقشيي  ا رمييا، تموييد ميين أق ييى شيير  الةايييرة الرريجيية إلييى كييل جييار الخلييج  الررييي  مثييل البحييري

إضييافة إلييى الشيياطر البارسيي  للخلييج  الررييي  ميين منط يية رأس ييييواتة إلييى دجاسيي ، إضييافة إلييى 
جايرت  يتةبار اسي طرة امييورمرات في  اليياحل الشيرق  ألفري جيا. ينظير: محميد يين عبيداهلل يين 

علييى  ات الوثييائ  اليييرية: خلبجييات تاريخجيية ااثييائ  الويي مر البريطيي حمييد الحييارث ، موسييوعة ع مييا،..
 ص (،2001 ، مركا دراسات الوحدة الرريجة، )يجيرات،1اإلمبراطورية الر ماتجة ااتحيار دار ا، م

281  . 

"، يحث غجر منشور من أرشجف كلجة ا،عبدالكري ، "ت سجس الدالة الحديثة ف  سلطنة ع م تا د (10)
على  لمو لةلشبكات ااآلداب  االرلوم الحديثة يةامرة اليلطا، قايوس، المرلومات مواحة ف  ا

 الرايت:
                                 alarabi.ma/Html/adaa36partie2.htm-http://www.attarikh- 

 الحارث ،الر ماتجة ف    ه البورة ينظر:  -من المرلومات عن الرالقات البريطاتجة للمايد (11)
 .343 -333 ص ص ،الم در الياي 

 .212 ، صشاكر، الم در الياي  (12)

 -1820 ن محميييد البحارتيييية، الوطيييورات اليجاسيييجة االدسييييوورية فييي  داب الخليييج  الرريجييييةجحيييي (13)

 .99 (، ص2005 ، دار الكنوي األديجة، )يجرات،1ط، 2004

ظبيييار: ال يييرا  اليجاسييي  االرييييكرأ فييي   ،لماييييد مييين المرلوميييات ينظييير: ريييياي تةجيييب اليييريس (14)
(؛ فييييواي 2002 يس للكوييييب االنشيييير، ) يجييييرات،، رييييياي اليييير 3933 -3933 الخلييييج  الررييييي 

(؛ 2003 ظبيييار: شيييهادة مييين يمييين الثيييورة، ريييياي اليييريس للكويييب االنشييير، ) يجيييرات، ،طرايليييي 
للكوييب  محميد سييرجد دريبيي  الرميرأ، ظبييار: الثييورة في  الويياريخ الرمييات  المرا ير، رييياي الييريس

     (.2004) يجرات،            االنشر،

، مركيييا دراسيييات الوحيييدة 1أ اآخيييرا،، الخليييج  الرريييي  االديم راطجييية، طعلييي  خلجبييية الكيييوار  (15)
 .  59 ، 55 (، ص ص2002 الرريجة، )يجرات،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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حيجن محمد البحارتة، داب الخلج  الرري  الحديثة، عالقاتها الدالجة اتطور األاضا  اليجاسجة  (19)
 .102 ،101 (، ص ص2009 ، دار الكنوي األديجة، )يجرات،2اال اتوتجة االدسوورية فجها، ط

 Brian Porter، Book review "The Sultanate of Oman: A Twentieth-Century 

History. by Miriam Joyce"، International Affairs Journal، Vol. 73، No. 2، 

Cambridge University Press، (London، 1997)، pp. 380،381.  

 تشيرين 18 ف  ظبار ي قلج   اللة مدينة ف  سرجد آب مورتج ين سرجد ين قايوس اليلطا، الد (11)
 ييين أحمييد اإلميام ميين المنحيدر الثييامن الييلطا، يرييد الورتجيب فيي  ا يو ،1640 تييوفمبر/ الثيات 
 ي كاديمجييية 1690 عيييام فييي  إلوحييي  ،1144 سييينة يوسيييرجد آب ألسيييرة األاب المؤسيييس سيييرجد

 إحيد  إليى اتضي  ثي  ثيا،، مياليم بيةيرت فجهيا اتخير  البريطاتجية الملكجية الرييكرية ساتد جرسيت
 تظي  مةياب في  لجيدرس يريطاتجيا إلى عاد ث  الغريجة، ألماتجا ف  آت اب الراملة البريطاتجة الكوائب
 االيييده أيريييده.  ييياللة مدينييية فييي  اأقيييام 4691 عيييام اليييبالد إليييى يريييد ا عييياد المحلييي ، الحكييي 
 إلخيوالف الييوجنات أااخر ف  الحكومجة االمنا ب الرامة الحجاة عن تجمور ين سرجد اليلطا،
 Sultan Qaboos - the  :ينظير .الحكيوم  ااألداا النظيام طبجرية يخ يوص يجينه  اليرى 

Human Being 
<http://www.oman.om/oman-qaboos/index.htm> 

 .104 م در الياي ، صالبحارتة، داب الخلج  الرري  الحديثة، ال (18)
 .96 البحارتة، الوطورات اليجاسجة االدسوورية ف  داب الخلج  الرريجة، الم در الياي ، ص (16) 

(20) Joseph A. Kechichian، "A Vision of Oman: State of the Sultanate 

speeches by Qaboos Bin Said، 1970- 2006"، Middle East Policy 

Journal، Vol. XV، No. 3، Blackwell، (USA، 2008)، p.130.    

 ال أ ا و ،(1888 -1893)  للمدة حك  عشر، الواس  ال ر، ف  عما، سلطنة قادة أحد (21)
 االمحجت أفري جا شر  مناط  اتب اب يرد عما، سلطنة ف  البوسرجد أسرة حك  ركائا أرسى

. المجالدأ عشر الواس  ،ال ر  منو ف ف  عنها ع ما، ليجطرة خاضرة كاتت الو  الهندأ
"، م الة منشورة ف  الشبكات المو لة )االتورتجت(، امواحة حك  اليجد ترك  ين سرجد" :ينظر

  على الرايت:
-http://www.majalisna.com/oman/articles.php?option=read&AID=25 

 ما،.من النظام األساس  للدالة )الدسوور( ف  سلطنة ع   (42) ،(41) ،(5) المواد (22)
(23) Kechichian، Op.Cit.،p.p  112- 132. 

http://www.oman.om/oman-qaboos/index.htm
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، م الييية منشيييورة فييي  موقييي  )سييياحات "جاللييية الييييلطا، قيييايوس يييين سيييرجد م يييل  عليييى الريييرف" (24)
 الطجرا، الرري ( على الشبكات المو لة )االتورتجت(، مواحة على الرايت:

-http://4flying.com/showthread.php?t=34467  
  .102 ،101 لخلج  الرري  الحديثة، الم در الياي ، ص صالبحارتة، داب ا (25)
 .105 ،104 الم در تبيه، ص ص (29)
 من النظام األساس  للدالة )الدسوور( ف  سلطنة ع ما،.  (48) ،(44) ،(43)المواد  (21)

 . 11 البحارتة، الوطورات اليجاسجة االدسوورية ف  داب الخلج  الرريجة، الم در الياي ، ص (28)

 .10 ، 96 الم در تبيه، ص ص (26)

، دار البياراي ، )يجيرات، 1ميرود ظا ر، سيلطنة ع ميا،، أريريو، عاميا  مين الونمجية المييودامة، ط (30)
 .  398 (، ص2010

 ،10 البحارتييية، الوطيييورات اليجاسيييجة االدسيييوورية فييي  داب الخليييج  الرريجييية، الم يييدر اليييياي ، ص ص (31)
11  . 

(32)
مييي ، ))آلجيية  ييين  ال ييرار اليجاسيي  فييي  ظييل الموغجيييرات الدالجيية((، م الييية يييياد عبييدالو اب النرج 

الم اليية ، 2006/ 1/ 4 ، فيي (2519) منشييورة فيي   ييحجبة الحييوار المومييد، )االلكوراتجيية(،  
 :مواحة ف  الشبكات المو لة على الرايت

-www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158450 

موقي  تيادأ  في  منشيورة م الية ،((عما، سلطنة ف  اليجاس  و راراالس تخمجن)) كاتا،. ، مارب (33)
 :الرايت على مواحة المرلومات ،(االتورتجت) المو لة الشبكات على البكر الرري 

-http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=110538 

 الم در تبيه. (34)
 الم در تبيه. (35)

 الم در تبيه. (39)

 ف  منشور يحث الوساطة"، ديلوماسجة إلى الرالة من الر ماتجة الخارججة "اليجاسة ،توار إيرا ج  (31)
  -المرلومات مواحة على الرايت: موق  األ رام الرقم  على الشبكات المو لة )االتورتجت(،

aspx?Serial=217392&eid=13http://digital.ahram.org.eg/articles. 

"المليييل االنحيييل ااعراف.. ميييوم االقلجيييات فييي  اليييوطن الرريييي "، مركيييا ايييين  ا ج ،الدين ايييير سيييرد (38)
 .61 -63 (، ص ص1664 ل ا رة،خلدا، للدراسات االتمائجة، )ا

 .20ص ،الم در الياي  الحارث ، (36)

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=13
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(40) Kechichian، Op.Cit.، p.p. 121- 122. 

  در الياي .كاتا، الم (41)
(42)

تجييت  -م يياالت يومجيية حييوب االحوةاجييات الشييربجة فيي  سييلطنة ع مييا، منشييورة فيي  موقيي  الةايييرة 
 .9/5/2011 الغاية 28/2/2011 على الشبكات المو لة )االتورتجت( للبورة من

  الم در تبيه. (43)

حجبة الرييياي ، م اليية منشييورة فيي   يي"اليييلطا، قييايوس يةييرأ ترييديالت علييى الدسييوور الرمييات " (44)
 .20/10/2011، (15823) )اليرودية(،  

 شرح) سليلة ،"الم داقجة ادةيإسور: األاست ر يالش ف  الديم راطجة دع " أاتااأ، مارينا (45)
   .9ص ،9333 الدال ، لليالم كارتجغ  مؤسية ،(90)   ،(اليجاسات

 كاتا، الم در الياي . (49)
 الم در تبيه. (41)

(48) Kechichian، Op.Cit.، p. 120.  

 كاتا، الم در الياي . (46)
))الثوايت االمرتكاات ف  اليجاسة الخارججة  محمد حمد ال طاطشة ا عمر حمدا، الحضرم ، (50)

 . 315 (، ص2001، )االرد،، (4) ،  13 الر ماتجة((، مةلة المنارة، م

 .319 الم در تبيه، ص (51)

 .311 الم در تبيه، ص (52)

 ،(68) د سلج ، ))تخطجت اليجاسة الخارججة الم رية((، مةلة اليجاسة الدالجة،  محمد اليج (53)
   .44ص (،1686 )ال ا رة،

ااحات حااية على ح وب تبطجة ت   ف  ت طة ات اب يجن المملكة  مةموعةالبريم :  ااحات (54)
ل  تكن  ، لكن ح و  اليجادة على الواحاتما،أيو ظب  اسلطنة ع   إمارةالرريجة اليرودية ا 

تااعات موكررة خالب ال ر، الرشرين لليجطرة على   ه  ح لتمحددة تحديدا قاطرا، 
الواحات، اشد ا كا، ف  منو ف خميجنات ال ر، المن رم، عندما طالبت المملكة الرريجة 
اليرودية يةمج    ه الواحات اعجنت أمجرا علجها، ت يم الموقف يجن أطراف الناا ، اجرت 

يكرية،  اقبت يريطاتجا ف    ا الناا  عيكريا اسجاسجا إلى جاتب إمارة أيو عملجات تحشجد ع
من المملكة الرريجة اليرودية. ت  تدايل   ه ال ضجة اإخضاعها  ايالضد ما،ظب  اسلطنة ع  

الواريخجة  ما،  ه المشكلة الحدادية يرودة منط ة البريم  إلى ع   حلتللوحكج  الدال ، ث  
 سلطنة يجنفجما يرد ياالتبا   احاتاقيمت الو  ،موحدة اسلطنة عما،()اإلمارات الرريجة ال
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ات  من  اليرودية األراض  المواخمة للحداد ال طرية من أراض   ،أيوظب  إمارةا  ما،،ع  
ك . ال  تثر   ه المشكلة   150اساحل يطل على الخلج  الرري  طوله ي ارب  ،اإلمارات

الرري ..يحر  موضو  ينظر: قدرأ قلرة ، الخلج . للمايد من المرلومات حوب   ا الايرد 
 ،563 -583 (، ص ص1665 األساطجر، شركة المطبوعات للوويي  االنشر، )يجرات،

 .296 -294 الم در الياي ، ص ص ،الجنكيو،
 عليييى موقييي  تيييادأ البكييير الرريييي  فييي  منشيييورة م الييية ،((داب الخليييج  ييييجن الورييياا، االونيييافس)) (55)

 :الرايت على مواحة المرلومات ،(تورتجتاال) المو لة الشبكات
- http://nadyelfikr.com/showthread.php?tid=41495  

 الم در تبيه. (59)
(57) Willem H. Buiter،" Economic، Political، and Institutional Prerequisites 

for Monetary Union Among the Members of the Gulf Cooperation 

Counci "، Open economies review Journal، Volume. 19، Issue. 5، 

Springer، (London،2008) p.611. 

 حجبة  ف  منشورة م الة ،"ايرا، م  عالقاتها من يال ل  يشررا، عما، ججرا،" النةار، منى (58)
 المرلومات الرامرأ، سرود :ترجمة ،2006 أيار/ مايو 19 يواريخ ورب تايما )األمجركجة(،تجوي

 :الرايت على( االتورتجت) المو لة الشبكات ف  مواحة
 post.-pot.com/2010/01/bloghttp://omanh.blogs- 

(59) Joseph A. Kechichian، Oman and the World: The Emergence of an 

Independent Foreign Policy، (Santa Monica University، 1995)، pp.99–

100. 

 ال ييبس  ييحجبة فيي  منشييورة م اليية ،"شيي ج اتها  يخييالف إيييرا، ميي  يالورامييل ع مييا، تنبييرد لميياذا" (90)
 :الرايت على( االتورتجت) المو لة الشبكات ف  مواحة المرلومات ،(الكويوجة)

-http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=26092010 

 الم در تبيه.  (91)
  الم در الياي . النةار، (92)

   الم در تبيه. (93)

     .تبيه الم در (94)

http://www.nytimes.com/2009/05/16/world/middleeast/16oman.html?_r=1
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=638762&date=26092010
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 ،األرد،) ،(4) ،  13 ة المنارة، م))الرالقات الر ماتجة األمريكجة((، مةل محمد رجائ  ريا،، (95)
 .216 (، ص 2001

   .280 الم در تبيه، ص (99)
(67) New York Times، 6 June 1980. 

 الرراقجة األمنجة ااالتباقجة الخلج  ف  األمجرك  يكرأالر الوجود أيراد)) ،األتجس ديعب سهجلة (98)
/ 3يواريخ  ،(2484)د، )األلكوراتجة(،   يوار المومي حجبة الح  يف منشورة ةيم ال ،((األمجركجة

 :الرايت على( االتورتجت) المو لة الشبكات ف  مواحة المرلومات ،2008/ 12
-http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155187 

 .4ص، أاتااأ، الم در الياي  (96)

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D3%E5%ED%E1%C9+%DA%C8%CF+%C7%E1%C7%E4%ED%D3

