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  عبد اهللا حممد سامل األشخري

 

نظرا لعراقَة عمان التارخيية 
 فقد املهم؛وموقعها احليوي 

كانت مسرحا ألحداث كبرية 
لصراعات الداخلية من أمهها ا

سواء القبلية أو املذهبية أو 
الصراع على السلطة، وهذه 
الصراعات كانت ختتلف من 
مرحلة إىل أخرى فنجدها تأخذ 
شكل تكتل ديين وقبلي معا 
بقيادة اإلمام موجهة ضد سلطان 
مسقط املدعوم من طرف 
خارجي، مث يتحول هذا الصراع 
الذي كانت مسته دينية إىل 

يار املد القومي اجنراف حنو ت
العريب الذي أخذ يسود يف 
اخلمسينيات من القرن 
 )١(العشرين



  

  

  

  

  

٣٤٨ القضية العمانية يف جامعة الدول العربية. عبد اهللا األشخري

  
) ١(. 

وبالرغم من أن عمان ِمن أقدم مناطق شبه اجلزيرة العربية اليت ظهرت فيهـا              
دولةٌ مركزية إال أن النظام القبلي مل يفقد تأثريه علـى تطـور احليـاة الـسياسية                  
واالجتماعية فيها، ويرجع تفوق عمان يف الظهور املبكر للدولة املركزية إىل وجـود             

م ١٩٧٠، ولقد شهدت عمان حـىت عـام   )٢(-اإلباضي هو املذهب   -مذهب ديين   
نوعني من احلُكم أحدمها يف الساحل ومتثله أسرة البوسـعيد الـذين اختـذوا مـن                

، بينما ظلت عمـان الـداخل       )٤("الرستاق" عاصمة هلم بعد انتقاهلم من       )٣("مسقط"
ء األئمـة يف    تحكم من ِقبِل أئمة يختارون من ذوي احلَلِّ والعقِْد، وقد استطاع هؤال           

 يف  )٥("اتفاقية الـسيب  "النهاية أن يكونوا سلطة مستقلة أعلنت استقالهلا من خالل          
 .)٦(١٩٢٠عام 

كن بـاألمر الـسهل يف      تان االنضمام للجامعة العربية مل      لواقع أن حماولة عم   ا
 البداية ويعود ذلك إىل طبيعة االلتزامات السياسية واألدبية لدول اجلامعة العربية جتاه           

 واعتبار رموز تلك    ،املعارضة السياسية العمانية طوال عقود االنغالق السياسي لعمان       
املعارضة هي املمثل الشرعي للشعب العماين، هذا باإلضافة إىل أن طبيعة العالقـات             
الدولية لعمان واليت كانت تلقي بظالٍل من الشك حول ِصدق نوايـا وتوجهـات              

  .السلطنة
قات اليت تقف يف طريق انضمام عمان للجامعة العربيـة           املعو تلككانت أهم   

بية إذ أن اجلامعة العربيـة      هي وضع إمامة عمان يف إطار اجلامعة العربية والدول العر         
ن تبنت موقف اإلمامة يف صراعها مع السلطنة، واعترفت ا عضوا مراقبا يف             أسبق و 

 قامت خالل اخلمـسينيات بنقـل       اجلامعة العربية، وباإلمام ممثال شرعيا لعمان، كما      
 -قضية اإلمامة إىل احملافل الدولية على اعتبار أنَّ ما قام به السلطان سعيد بن تيمور                

 إمنا هو تعد وتـدخل      ١٩٥٥ ِمن ضم ألراضي اإلمامة عام       -املؤيد من قبل بريطانيا     
ـ             ة العربيـة   من جانب بريطانيا يف شئون دولة وشعب مستقل، وملا مل تستطع اموع



  
  
  
  
  

٣٤٩ )٢٠٠٩ -العدد السابع(الروزنامة 

احلصول على تأييد كاف هلذه الفكرة أُعيد طرحها يف سياٍق آخر باعتبار أن قـضية               
اإلمامة تدخل يف إطار تقرير املصري، هذا إىل جانب افتتاح عدد من الدول العربيـة               
ملكاتب لإلمامة حتت رعاية اجلامعة العربية، مث بعد ذلك دعم الدول العربية للجبهـة              

  .)٧(انالشعبية لتحرير عم
" جامعة الدول العربيـة   "لقد تقدم اإلمام غالب إمام عمان بطلب انضمام إىل          

م طلبا للجامعة العربية وقد أحيل      ١٩٥٤ يناير عام    ٢٥م،حيث قدم يف    ١٩٥٤سنة  
بد من تأجيل القـضية يف       ، لكن على ما يبدو كان ال      )٨(الطلب إيل اللجنة السياسية   

ة مل تكن لديها خلفية عن عمـان الـداخل،          ذلك الوقت ألن كثريا من الدول العربي      
مل يكن عندهم علم كاف مبوقع عمان       " جامعة الدول العربية  "لدرجة أن بعض أعضاء     

بالضبط، باإلضافة إىل أن بعض الدول كانت ترتبط سياستها بالسياسة الربيطانيـة،            
واقع باإلضافة إىل أن عمان يف ذلك الوقت مل تكن قد استطاعت أن تبين على أرض ال               

  .)٩(دولة واقعية مثبتة اجلذور لكي يستطيع أحد االعتراف ا
 اليمنية والسعودية يف املوضوع     احلكومتنيولقد قامت اجلامعة باستطالع رأي      

م، ويرجع ذلك لقرب الدولتني من ١٩٥٤يف ديسمرب ) ١٠(يف الدورة الثانية والعشرين
مع اإلمامة، ومع ذلك فإن     أحداث اإلمامة وخاصة السعودية اليت كانت هلا عالقات         

الطرفني السعودي واليمين مل يبديا رأيهما بصراحة يف املوضوع، ولذا قـام جملـس              
، باإلضـافة إىل أن     )١١(اجلامعة بإرجاء املوضوع إىل اجتماع قادم استكماال لعناصره       

عرض املوضوع تزامن مع حدوث العديد من التطورات يف عمان خاصة بعد فـشل              
، وحترك قوات من ساحل عمـان       "واحة الربميي " يف جنيف حول     حماوالت التحكيم 

للسيطرة عليها، باإلضافة إىل زحف قوات السلطان إىل داخلية عمان، واجلدل بـني             
أعضاء اجلامعة حول ما إذا كان من حق عمان الداخل أن تتمتـع بـإدارة شـئوا                 

قبول انـضمام اإلمامـة     اخلارجية كل ذلك كان له أثره يف عدم اختاذ اجلامعة قرارا ب           
  .)١٢(إليها



  

  

  

  

  

٣٥٠ القضية العمانية يف جامعة الدول العربية. عبد اهللا األشخري

كقـضية  " جامعة الدول العربيـة "ومع ذلك بحثت القضية العمانية يف أروقة        
شعب عريب يرزح حتت نري االستعمار، وقد تناولت الصحف املصرية اخلرب وتابعـت             

 ٣١، ففي الدورة الثالثة والعـشرين املنعقـدة يف          "جامعة الدول العربية  "القضية يف   
 تأجيل البت يف املوضوع إىل الدورة القادمة حىت يستكمل املوضوع   مت ١٩٥٥مارس  
إيفاد الشيخ إبراهيم " جامعة الدول العربية "، وقد حاولت األمانة العامة ل     )١٣(عناصره

دف التعرف على حقيقة الوضع، حيث كانت األمانة العامة         " نزوى"بن أطفيش إىل    
لكي حىت يتم التواصل فيما بينهم ألن       تود إقناع اإلمام غالب باستخدام أجهزة الالس      

اإلجنليز كانوا قد سدوا كل املسالك اليت ميكن من خالهلا االتصال مع الداخل، لكن              
  .)١٤(اإلجنليز عِلموا بوصوله فقُبض عليه مبجرد دخوله مسقط وأُِعيد إىل القاهرة

ـ  ١٤-٣ الدورة الرابعة والعشرين واليت عقدت يف الفترة ما بني           ويف وبر  أكت
- اليت مل تبِد رأيها يف انضمام إمامة عمـان           ،"جامعة الدول العربية  "م طلبت   ١٩٥٥

ضرورة عرض رأيها يف االجتماع، وكانت كل من اململكة العربية السعودية واليمن            
وعلى إثر العمليات العسكرية    ،  )١٥("جامعة الدول العربية  "قد أيدتا انضمام عمان إىل      
ان الداخل وبعد إحلاح من اإلمامة على اجلامعة باالهتمـام          للربيطانيني يف مناطق عم   

 ١٢بشكل أكثر جدية بقضيتها اختذ جملس اجلامعة يف دورته اخلامسة والعـشرين يف              
 قرارا بإرسال وفد إىل عمان مفوضا األمني العام يف تأليف بعثة ثالثيـة           ١٩٥٦أبريل  

ر إىل جملس اجلامعة يف دورـا  متثل اجلامعة لإلحاطة بأحوال منطقة عمان وتقدمي تقري       
  .)١٦(القادمة

أما رأي مصر يف هذه البعثة فقد رأت اإلدارة العربية بوزارة اخلارجية عـدم              
جدوى املساعي لدى سلطان مسقط، وأنه من الطبيعي يف هذه احلالة أال يستجيب إىل 
هو هذه املساعي، فضال عما يف هذا االتصال من اعتراف ضمين بسيادته على عمان و   

باعتبارها دولـة  " جامعة الدول العربية"ما يتعارض مع قضيتها اخلاصة بانضمامها إىل       
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مستقلة، واألمر الثاين أن يكون االتصال عن طريق إمام عمان وهو أمر متعذر نظـرا           
  .)١٧(للجوء اإلمام إىل املناطق اجلبلية بعد سقوط عاصمته

       عت لدى بريطانيا لتـسهيل     وكما توقّع التقرير املصري فإن األردن حينما س
مهمة البعثة الثالثية أوضحت بريطانيا أنَّ األمر كُلَّه بيد سلطان مـسقط، وحينمـا              
أَرسل األمني العام رسالة إىل السلطان سعيد يرجو فيها أن يبعث إليه برد يف أقـرب                

وبذلك وقت حىت يتيسر للبعثة القيام مبهمتها مل يتلق األمني العام أي رد على رسالته،         
صدقَت التوقعات املصرية وفشلت البعثة الثالثية، لكن مصر أوصت بضرورة إعادة           
مناقشة القضية العمانية، وطلبت إدراجها يف جدول أعمال جملس اجلامعـة يف دورة             

م للنظر يف اختاذ ما تـراه مـن إجـراءات ملـساعدة القـضية               ١٩٥٦أكتوبر عام   
  .)١٨(العمانية

قرار إمجاعي للـدول العربيـة      : (ة مقاال بعنوان  وقد نشرت الصحف املصري   
  : ، ومما ذكرته فيه)بعرض قضية عمان على جملس األمن

نَّ الدول العربية اختذت قرارا مجاعيا بعرض قضية عمان على جملس األمن،            أ(
وستقوم العراق بتقدمي القضية إىل الس باعتبارها ممثلة ملنطقة الشرق األوسط فيـه،    

 إىل وفد اجلامعة    - األمني العام للجامعة العربية      -السيد عبداخلالق حسونة    وقد أبرق   
العربية يف نيويورك باالتصال بالوفود العربية هناك لتقدمي القضية إىل السكرتري العـام   
هليئة األمم املتحدة، واختاذ الوسائل لعرض القضية على الـس يف أقـرب وقـت               

  .)١٩(ممكن
 بعد  -لمجلس يف دورته العادية السابعة والعشرين       وقامت اللجنة السياسية ل   

دراسة تقرير األمني العام عن القضية العمانية والعدوان األجنيب ، وبعد االستماع إىل             
  : باختاذ القرار اآليت-ممثل عمان يف القاهرة 
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 إن تدخل القوات الربيطانية املسلحة يف عمان هو اعتداء صارخ علـى             -أوالً
  .يادا وسالمة أراضيهااستقالهلا وس
مشترك مجاعي وذلك بطلب عقـد جلـسة     قيام الدول األعضاء بعمل      -ثانيا

عاجلة لس األمن للنظر يف هذه القضية ووقف تدخل القوات العسكرية الربيطانية            
حكام القـانون   األمن يف الشرق األوسط وخمالفا أل      للسلم و  ديداضد عمان بوصفة    

  .ملتحدةالدويل وميثاق األمم ا
 بذل املساعي العاجلة ِمن ِقبِل الدول العربية لدى أعضاء األمم املتحدة            -ثالثا

  .)٢٠(د عمان يف قضيتهايلتأي
األمني العام للجامعـة العربيـة      : (ولقد نشرت الصحف املصرية مقالة بعنوان     

  : ، وقد تناولت فيه)يدعو دول باندونج للتدخل لوقف العدوان على عمان
ني العام للجامعة العربية دول باندونج بالتدخل لوقـف أعمـال           طالب األم (

العدوان اليت تشنها بريطانيا ضد شعب عمان، وذلك يف مذكرة وجههـا أمـس إىل               
سفارات الدول العشرين املشتركة يف مؤمتر باندونج، وقد أشار األمـني العـام يف               

ت مـؤمتر بانـدونج،     مذكرته إىل منافاة هذه األعمال مليثاق األمم املتحدة وقـرارا         
وقال الـسيد حـسونة يف      ... ووصفها بأا دد األمن والسالم يف الشرق العريب         

إنَّ زعم سلوين لويد أن تدخل بريطانيا يف عمان كان حلماية صداقتها مـع              : مذكرته
وقـد  ... سلطان مسقط ليست سوى حجج واهية ألن الصداقة ال تربر العـدوان           

 القائم بأعمال الـسفارة     -سونة والسيد حممد املرشدي     اجتمع السيد عبد اخلالق ح    
 وحبث معه تطورات العدوان الربيطاين علـى عمـان وتـدبري            -السعودية بالقاهرة   

  .)٢١()وصول املعونة العربية إىل الوطنيني

م اجتمع ممثلو الدول العربية بالقاهرة، وناقشوا قضية        ١٩٥٧ أغسطس   ٦ويف  
 أغـسطس   ٨شأا، واجتمعت جلنة الشئون السياسية يف       عمان وما جيب أن يتبع يف       



  
  
  
  
  

٣٥٣ )٢٠٠٩ -العدد السابع(الروزنامة 

الختاذ قرارات التأييد للشعب العماين، وأعدت األمانة العامة حبوثا سياسية وقانونيـة            
عن وضع عمان وموقف الكتلتني الغربية والشرقية من القضية، وترمجت إىل اللغـتني         

امعة على توصـية     وافق جملس اجل   ١٩٥٧ أغسطس   ١٢اإلجنليزية والفرنسية، ويف    
جلنة الشئون السياسية يف قضية عمان ورفع قرارات اجللسة إىل أعضاء األمم املتحدة             

  .)٢٢(مع البحوث اليت أعدت عنها
: صحفية اجلمهورية املصرية خربا بناء علي قرارات اجلامعة بعنوان        وقد نشرت   

جهة الس يوم   قضية عمان أمام جملس األمن وإن مندوب بريطانيا يقطع إجازته ملوا          (
 مندوب - Pierson Dixon" بريسون ديكسون"، ذكرت فيه أنَّ مستر )الثالثاء

 قرر قطع إجازته الصيفية والعودة إىل نيويورك ملواجهـة          -بريطانيا يف جملس األمن     
اجللسة العاجلة اليت تقَرر أنْ يعقدها جملس األمن لبحث مسألة العدوان الربيطاين على 

بناء على طلب الدول العربية الذي وقعته مصر والعراق وسوريا ولبنان           إمامة عمان   
واألردن وليبيا ومراكش والسعودية والسودان واليمن وتونس، وقد قُدمت املذكرة          

 مندوب كولومبيا ورئيس Francisco Oroniaإىل الدكتور فرانسيسكو أورونيا 
تأمل أال تتمكن الدول العربيـة      (جملس األمن يف دورته احلالية، وذكرت أن بريطانيا         

من احلصول على األصوات السبعة وهي األصوات املطلوبة لكي تدرج القـضية يف             
ن العرب لـن ينـالوا إال       إمن، وتقول الدوائر الدبلوماسية     جدول أعمال جملس األ   

أصوات العراق وروسيا والسويد بينما متتنع أمريكا عن التصويت والدول املوالية هلا،       
د بريطانيا وفرنسا وأستراليا، وتنوي بريطانيا أن تثري املعاهدة اليت وقعـت بـني              ويؤي

 واعترفت فيها اهلند بسعيد بن تيمور سلطانا علـى          ١٩٥٣اهلند وسلطان مسقط يف     
  .)٢٣(مسقط وعمان
م طالب مندوب العراق بإدراج القضية يف جدول        ١٩٥٧ أغسطس   ٢٠ويف  

، وحتدث املنـدوب   )٢٤(ثَّ الس على ذلك   وح" جامعة الدول العربية  "أعمال جملس   
إن عمان تتمتع مبركز مستقل منذ عهد طويل، وتأكد االستقالل بعقد      : (العراقي قائالً 
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واليت متثل معاهدة بني دولتني ذات سيادة، وإن التدخل العسكري          " معاهدة السيب "
ن جملس األمن  وإ .الربيطاين مع قوات السلطان يشكل انتهاكا ملركز عمان االستقاليل        

  .)٢٥()مطالب بالتحقيق يف هذه املسألة
جملس اجلامعة العربية يقرر    (وقد تناولت الصحف املصرية القضية وأكدت أنَّ        

الس رأى عدم عـرض قـضية       : (ذكر فيه أن  ) تأييد اليمن وعمان ضد االستعمار    
نْ تتـابع   االعتداءات الربيطانية على اليمن يف األمم املتحدة يف الوقت احلاضـر، وأَ           

الدول العربية مؤازرا إلمامة عمان يف كفاحها املشروع وتفـويض األمـني العـام              
  .)٢٦()للجامعة ملتابعة املساعي لتحقيق ذلك

أرسـل  ) م٩/١٢/١٩٥٨-٣ /٣١(ويف الدورة العادية التاسعة والعـشرين  
 رسالة يوضـح مـن خالهلـا    - ممثل مكتب إمامة عمان يف القاهرة -حممد احلارثي  

 مـن   أنـه طورة املوقف يف عمان بسبب استمرار بريطانيا يف عملياا العسكرية و          خ
احملتمل قيامها بعمل عسكري موسع، واستعرض يف رسالته العمليات الـيت نفـذها             
الثوار العمانيون ضد القوات احملتلة، وأكد على استمرار الطائرات الربيطانية بـشن            

     ا الوحشية على املدن والقرى العللقيـام  " جامعة الدول العربية  "مانية، وحث   غارا
  .)٢٧(بعمل مشترك يستهدف محاية األهايل من خطر اإلبادة

جامعة الـدول   "وتناولت الصحف املصرية مناقشات جلنة الشئون السياسية ل       
م لالستماع إىل ممثـل     ١٩٥٨ يف اجتماعها الذي عقد يف السابع من سبتمرب       " العربية

دف التعرف على األحوال العامة يف عمان ومـا         "  احلارثي حممد"اإلمامة يف القاهرة    
ترتب على العدوان الربيطاين من خسائر مادية وبشرية، وبدأ احلارثي حديثه بـشكر             
األمني العام على تيسري سفر رئيس مكتب إمامة عمـان يف القـاهرة إىل نيويـورك                

  .)٢٨(وجنيف للتعريف بالقضية العمانية



  
  
  
  
  

٣٥٥ )٢٠٠٩ -العدد السابع(الروزنامة 

ففـي عـام    ،  "جامعة الدول العربية  "ة تناقَش يف أروقة     وظلت القضية العماني  
م عقَدت اجلامعة العربية دورا الثانية والثالثني يف الدار البيضاء وتم التأكيد            ١٩٦٠

يف هذه الدورة على التعريف بالقضية العمانية سواء علـى املـستوى اإلقليمـي أو               
  .)٢٩(نيا ببذل املساعي حلسم هذا الرتاعالدويل، وأن تقوم الدول اليت هلا عالقة بربيطا

م مت  ١٩٦٠ويف الدورة الثالثة والثالثني واليت عِقدت يف التاسع من أبريل عام            
االستماع إىل مندوب إمامة عمان وما طرحه من خالل التقارير وتبني التزام مـصر              

ول يف حل القضية، وطالبت جلنة الشئون السياسية بقيـة الـد           والسعودية باملساعدة 
  .)٣٠(االلتزام بالوفاء جتاه القضية العمانية

 ١٩٦١-٩-١٤ويف الدورة السادسة والثالثني واليت عقدت يف الفترة مابني          
عبـد اخلـالق    " "جامعة الدول العربيـة   "م تقدم األمني العام ل    ١٩٦٢-٢-٢٦إىل  

 )٣١(مبذكرة استعرض فيها طلب الشيخ غالب بن علي االنضمام إىل اجلامعة          " حسونة
 فذكر بقرار جملس اجلامعة الصادر بتـاريخ        ١٩٦١ أغسطس   ٣٠ي تقدم به يف     الذ
، واجلدير بالذكر أن جملس اجلامعة وافق على طلب إمامة عمان           ١٩٥٥ أكتوبر   ١٤

حبضورها اجتماعات الس كمراقب لالطالع على سري النقاش فيما خيتص بالقضية           
   مانية يف الدورة السابعة والثالثني اليت عت بالرياض يف أبريل العوقد )٣٢(م١٩٦٢ِقد ،

 علي شارحا مـا      اإلمام غالب بن   برئاسةمثَّل إمامة عمان يف تلكم الدورة وفد عماين         
ما قام به أبناء عمان رغـم       ٍس بفعل املستعمرين، ذاكرا للمجلس      آيعانيه عمان من م   

واسـتخدام  ام البسيطة يف اال العسكري والتعليمي من حيث التـدريب            إمكان
األسلحة احلديثة والقيام بالعمليات احلربية، إىل جانب توضيحه مدى اجلدية يف تعليم            

، والعمل على إحلـاقهم     "الدمام"أكرب عدد من طلبة االبتدائية مبدرسة خاصة م يف          
باملعاهد العسكرية يف السعودية، وقد ختم اإلمام كلمته بالدعوة إىل ما مـن شـأنه               

  .)٣٣(ومجع صفوفهم وحماربة االستعمارتوحيد كلمة العرب 



  

  

  

  

  

٣٥٦ القضية العمانية يف جامعة الدول العربية. عبد اهللا األشخري

 مت استعراض األعمال الوحشية الـيت يقـوم ـا           - أيضا   -يف هذه الدورة    
 الربيطاين من قتل الشيوخ والشباب يف عمان، وحثَّ الس الدول األعضاء      املستعمر

ة  ألف جنيه شـامل    ٣٢٦على تقدمي املعونة املالية اليت حددا األمانة العسكرية مببلغ          
املعونات الطبية مؤكدا أن مسامهة الدول األعضاء يف هذه املعونة حسب حصصها يف             

، وقد  )٣٤(م١٩٥٩-٣-٣الصادر بتاريخ   ) ١٥٥٥(ميزانية اجلامعة طبقا للقرار رقم      
  .)٣٥(ذكرت الصحافة املصرية هذه امليزانية

 وظلت القرارات اليت تتخذها اجلامعة العربية بال تأثري واضح يف تلك الفتـرة            
نظرا لعدم اطالعهم على كل األوضاع الداخلية يف عمان خـصوصا أن الـسلطات          

بالدخول إىل عمان، لكن على الرغم       "جامعة الدول العربية  "الربيطانية مل تسمح لبعثة     
من حماوالت اإلمامة إظهار نفسها كدولة منظمة إال أَنَّ موقف مجيع أعضاء اجلامعـة              

قائها خارج اجلامعة العربيـة وتأجيـل البـت يف    العربية ظل كما هو، وهو تفضيل ب   
مصر وسـوريا     مثل -دخوهلا اجلامعة إىل ما بعد استقالهلا، مع استمرار بعض الدول           

 بتقدمي املساعدات املادية واملعنوية للشعب العماين، باإلضـافة         -والعراق والسعودية   
مهية خاصـة هلـذه     إىل استمرار أجهزة اإلعالم العربية والصحف املصرية يف إعطاء أ         

  .)٣٦(القضية
 عضو  -وقد تناولت الصحف املصرية وصول األمري صاحل بن عيسى احلارثي           

 مندوب عمـان يف اجلامعـة      - وكذلك حممد احلارثي     -الس األعلى لدولة عمان     
 ليلقي بيانا أمام املؤمتر الثاين مللوك ورؤساء العرب عن القـضية العمانيـة،     -العربية  

لفظائع الوحشية اليت ارتكبتـها الـسلطات الربيطانيـة يف عمـان،            والذي تضمن ا  
ومواصلة االعتقاالت وكبت احلريات يف عمان الذي اشتد عقب تدفق آبار البترول            
يف هذه املنطقة، وطالب البيان بتوحيد الكفاح يف عمان واجلنوب وبني أن بريطانيـا              

القضية العمانية يف احملافـل     حاولت كسب الوقت يف الفترة األخرية عن طريق متييع          
  .)٣٧(الدولية



  
  
  
  
  

٣٥٧ )٢٠٠٩ -العدد السابع(الروزنامة 

م ١٩٦٨ إىل   ١٩٦٣  الدورات اليت عقدت يف الفترة مـا بـني أعـوام           ويف
خرجت بيانات مجيع هذه الدورات مناصرة للقضية العمانية، مطالبة بضرورة تصفية           
 -االستعمار، وتقدمي العون للمناضلني العمانيني، وقد ساندت الـصحف املـصرية            

 القضية العمانية، وأشادت مبوقف اجلمهوريـة العربيـة         -فة األهرام   وخاصة صحي 
املتحدة واستعدادها للمشاركة يف ميزانية إمامة عمان، وطلبت وزارة اخلارجية مـن            

ت إمامة عمان وأن حكومة اجلزائر قد       اجلامعة العربية تزويدها ببيان مفَصل الحتياجا     
 ألف جنيه مسامهة يف ميزانية إمامة       ٢٠استجابت لنداء اجلامعة العربية ودفعت مبلغ       

  .)٣٨(عمان
 ولذلك قامـت    ؛لقد كان للصحف املصرية دور كبري يف تتبع القضية العمانية         

ون الشعب اجللسات ليك مبتابعة جلنة حتقيق أوضاع عمان، وقامت بذكر تفاصيل مجيع
  .)٣٩(العريب على دراية بكل األمور املتعلقة بالقضية

م برسالة إىل األمني العام يف      ١٩٦٧ نوفمرب   ٣٠وعندما تقدم اإلمام غالب يف      
  جـزء )٤٠(االجتماع الثامن واألربعني لس اجلامعة مؤكدا ا أن جزر كوريا وموريا      

دية واخلمسني واليت عقدت يف     ال يتجزأ من عمان وجيب استرجاعها، ويف الدورة احلا        
م أكدت هذه الدورة على ما أكدت عليه الدورات السابقة مع إضافة            ١٩٦٩مارس  

توصية أخرى وهي تقدمي املنح الدراسية ألبناء عمان الـداخل ملـدارس ومعاهـد              
وجامعات الدول العربية، وأن تتصل األمانة العامة مبجلس الطريان العريب ومؤسسات           

  .)٤١( للعمل على محاية األجواء العربية من االعتداءات الربيطانيةالطريان الدويل
للقضية العمانية ومناقشتها يف دوراا     " جامعة الدول العربية  "وبالرغم من تبني    

 يالحظ أن القرارات اليت اتِخذَت يف هذا اخلصوص ال تعـدو كوـا جمـرد                أنهإال  
كانت حديثة " جامعة الدول العربية " ألن؛توصيات، ومل تكن قرارات ذات شأن كبري 

م مما يعين أنه مل ميض على إنشائها سوي سـنوات           ١٩٤٥النشأة؛ حيث أُنشئت عام     
حمدودة وبالتايل مل يكن لديها بعد القدرة على مواجهة التحديات الكبرية، باإلضـافة             



  

  

  

  

  

٣٥٨ القضية العمانية يف جامعة الدول العربية. عبد اهللا األشخري

 إىل اختالف األنظمة السياسية والفكرية لبعض الدول العربية، باإلضـافة إىل قلـة            
 ذلك من رسالة السفري املصري يف صنعاء ويتضحاملعلومات عن عمان ونظام اإلمامة،     

جامعة الدول  "فقد علَّق يف الرسالة على قَبول إمامة عمان عضوا يف           " علي الدسوقي "
  : بقوله" العربية
)  يئ بأن تكون مان مل تستكمل بعد عناصر وإمكان  إنَّ إمامة ع ات السيادة اليت
 إذ أا حماطة بالنفوذ الربيطاين، مما جيعل منها عـضوا           ؛فعا يف اجلامعة العربية   ناعنصرا  

غري نافع للعروبة اللهم إال إذا انسلخت احملميات الربيطانية اليت تطَوق إمامة عمان،             
بل قد حيدث مع تغلغل بريطانيا املستمر يف هذه املناطق أن يصبح قبول إمامة عمـان                

إال أذا  ، واقترح عدم قبول إمامة عمان)شرا للعروبة"  الدول العربيةجامعة"عضوا يف 
ات اليت يكون يف حتقيقهـا اخلـري العـام          لت هذه العضوية العناصر واإلمكان    استكم

  .)٤٢(مث النفع اخلاص إلمامة عمان" جامعة الدول العربية"ل
مانية اهتماما  مبؤسساا املختلفة تويل القضية الع    " جامعة الدول العربية  "وظلت  

خاصا حىت السبعينيات بتويل السلطان قابوس لتدخل القضية العمانية مرحلة جديدة،           
بعثة نوايا حسنة إىل العـامل العـريب        " سلطنة عمان "م أرسلت   ١٩٧١ففي يناير عام    

سعود "لعرض التطورات اجلديدة لألمور داخل عمان، وكان على رأس البعثة الشيخ            
فقد قامت البعثة بزيارة مـصر، وسـوريا، ولبنـان، والعـراق،            ،  "بن علي اخلليلي  

 .)٤٣ (والسعودية، واليمن، واألردن، والكويت، وليبيا، والسودان

" جامعة الدول العربية  "ولعبت مصر دورا كبريا يف سبيل انضمام السلطنة إىل          
حـسن صـربي   "ممثله اخلـاص  " حممد أنور السادات"حيث أرسل الرئيس املصري    

سـلطنة  "م دف تقدمي الدعم الدبلوماسي النـضمام        ١٩٧١يف مارس عام    " اخلويل
، ولعب طارق بن تيمـور دورا بـارزا يف انـضمام      "جامعة الدول العربية  "ل" عمان

خاصة عندما أَجلَـت اجلامعـةُ مناقـشة        " جامعة الدول العربية  "إىل  " سلطنة عمان "



  
  
  
  
  

٣٥٩ )٢٠٠٩ -العدد السابع(الروزنامة 

ب مشكلة اعتـراف اجلامعـة      م بسب ١٩٧١إليها يف سبتمرب    " سلطنة عمان "انضمام  
  .)٤٤(العربية باإلمام غالب بن علي ممثال رمسيا لعمان لديها

" سـلطنة عمـان  "للتوفيق فيما بني حكومـة     " جامعة الدول العربية  "وسعت  
واإلمام غالب من خالل اجتماعات عدة عِقدت يف بريوت، ومت االتفاق على لقـاء              

جامعـة  "مني تلقَّى االمني العام ل    ، وقبل االجتماع بيو   ١٩٧١ أغسطس   ٢٣آخر يف   
اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة الـشعبية لتحريـر         "برقية من   " الدول العربية 
يف اجلامعة على اعتبار    " سلطنة عمان "تعلن فيها احتجاجها على قَبول      " اخلليج العريب 

  .)٤٥(أا ال تزال حتت السيطرة الربيطانية

) الشيخ  : ( أسامي وفد السلطنة والذي يتكون من     وذَكَرت الصحف املصرية    
هالل بن على اخلليلي وحممد أمحد مكي، بينما مثَّلَ وفد اإلمامة طالـب بـن علـي        

 األمـني  -األستاذ سليم اليايف    " جامعة الدول العربية  "وسليمان بن محري، ورأَس وفد      
م متوجها  ١٩٧١ أغسطس   ٢١ حيث غادر القاهرة يف      -املساعد للشؤون السياسية    

 العديـد مـن   ، وعِقد)٤٦(إىل بريوت دف تقريب وجهات النظر بني مجيع الصفوف     
 ٢٨اللقاءات بني الطرفني، ومل يكتب هلا التوفيق، وعاد اليايف إىل القـاهرة يف يـوم                

 ).٤٧(أغسطس

السادسة واخلمسني طُِلب إرجاء حبث     " جامعة الدول العربية  "ويف دورة جملس    
االنضمام إىل اجلامعة ملدة أسبوعني، ويف االجتماع الذي انعقد         " سلطنة عمان "طلب  
سـلطنة  "م وبعد مناقشات رحب جملس اجلامعة بقَبـول    ١٩٧١ سبتمرب عام    ٢٩يف  

عضوا فيها، لكن اعترضت اليمن الدميقراطية، ويرجـع سـبب ذلـك إىل             " عمان
 فقد حتفَّظَ على ذلـك      ، أما وفد اململكة العربية السعودية     تشجيعها جلبهة حترير ظفار   

لكن امللك فَيصل عندما رأى حتولَ موقف األخوين غالـب وطالـب ومطالبتـهما              
بتوكيالت بعض الشركات العاملية بدال من املصاحلة عاد فاعترف بالسلطنة، وبذلك           

  .)٤٨("جامعة الدول العربية"العضو السابع عشر يف " سلطنة عمان"أصبحت 



  

  

  

  

  

٣٦٠ القضية العمانية يف جامعة الدول العربية. عبد اهللا األشخري

 لكل هذه التحركات أوال بأول حماولة منـها          متابعة املصريةوكانت الصحف   
وصل القـاهرة   (مساندة احلكم اجلديد يف عمان، وقد أوردت الصحف املصرية أنه           

وفد من سلطنة عمان إلجراء حمادثات تستهدف اعتراف اجلمهورية العربية املتحـدة            
ن ، وكانت وفود م   "سلطنة مسقط وعمان  "بالسلطنة اليت كانت تعرف من قبل باسم        

عمان قد زارت عددا من العواصم العربية للغرض نفسه متهيدا لطلب االنـضمام إىل    
، وجاء من األمم املتحدة أن سلطنة عمـان قـدمت طلبـا             "جامعة الدول العربية  "

  .)٤٩(" لالنضمام إىل املنظمة الدولية
تأكيد سـلطنة عمـان     (م ذكرت الصحف املصرية     ١٩٧١ يونيو عام    ٦ويف  
 باالنضمام إىل عضوية اجلامعة العربية، وقد جـاء هـذا التأكيـد يف              طلبها السابق 

 وبني السيد عبـداخلالق     - رئيس وفد عمان     -االجتماع بني السيد فهد بن حممود       
مـني العـام    ، وقد أكد مندوب عمان لأل     -عربية   األمني العام للجامعة ال    -حسونة  

 لتبادل التمثيل السياسي مع     للجامعة العربية أن حكومته تتخذ اإلجراءات التمهيدية      
  .)٥٠()مصر

نشرت الصحف املصرية   " جامعة الدول العربية  "وحينما قُِبلَت عمان عضوا يف      
  : نص قرار اجلامعة والذي جاء فيه

وافق جملس اجلامعة العربية باألغلبية على قَبول سلطنة عمان عضوا باجلامعة،           (
 اجلامعة الذي رأسه السيد     وقد جرت مناقشة طويلة امتدت ثالث ساعات يف جملس        

سفري ليبيا ورئيس الدورة احلالية حول قبول عمان، ووافقت         " سعد الدين بوشويرب  "
 دولة، واعترضت اليمن الدميقراطية، وحتفَّظَت السعودية على قرار الس الذي           ١٤

رحب بانضمام السلطنة، وطالب مبواصلة املساعي لتحقيق املصاحلة والوحدة الوطنية          
وقد أبلغت اجلامعة العربية أمس حكومة عمان ذا القرار، وهنأا بعضوية           .  عمان يف

اجلامعة وباعتبارها العضو السابع عشر فيها، وكان جملس اجلامعة العربية قد قـرر يف         
 سبتمرب إرجاء ضم عمان إىل أن جيري اتصاالت ملدة أسبوعني           ١١افتتاح دورته يوم    
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لى أن يعقد جملس اجلامعة جلسة استثنائية للبحث يف طلب      لتحقيق املصاحلة الوطنية ع   
  .)٥١()العضوية

عند هذا احلد بل كان هلا أيـضا دور يف          " جامعة الدول العربية  "ومل يقف دور    
، فقامت اجلامعة جبهود كبرية يف مؤمتر       "سلطنة عمان "مشكلة ظفار اليت تعرضت هلا      

م وأصدرت قرارا   ١٩٧٤رس عام   وزراء اخلارجية العرب الذي عقد يف تونس يف ما        
مصر، واجلزائـر،   :  هي ،بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق شاركت فيها ست دول عربية        

 برئاسة األمني العام    -وسورية، وتونس، والكويت، وليبيا، وزارت اللجنة املذكورة        
 سلطنة عمان، واستقبلها السلطان قابوس يف مـسقط يف          -" جامعة الدول العربية  "ل

م حيث عرضت وجهة النظر العمانية اليت تتلخص بعـدم وجـود     ١٩٧٤شهر مايو   
اا املادية والعسكرية   تغذيها اليمن اجلنوبية بكل إمكان    ثورة يف ظفار وإمنا حركة مترد       

  .واإلعالمية والعقائدية الشيوعية متعاونة مع االحتاد السوفييت وكوبا وأملانيا الشرقية
إىل وجهة النظـر هـذه      ) ي احلقائق أو حتر (وبعد أن استمعت جلنة الوساطة      

للتعرف على وجهة نظرها إال أن حكومة عدن رفـضت          " عدن"حاولت السفر إىل    
االجتماع " اجلبهة الشعبية لتحرير عمان   "استقبال اللجنة املذكورة، وكذلك رفضت      

إىل اللجنة املذكورة سواء يف عدن أو مقر اجلامعة العربية، وأصدرت بيانا يف شـهر               
إن مـا  : (م حددت فيه موقفها من جلنة الوساطة ومن الصراع، وقالت     ١٩٧٤يل  أبر

يدور يف ظفار ليس نزاعا بني حكومة مسقط وبني اليمن اجلنويب بشأن احلدود الـيت               
 ميال، وإمنا هي حرب وطنية بني الشعب العماين ممثال باجلبهـة            ٦٠٠متتد إىل مسافة    

ر الربيطاين والقوات اإليرانية وقابوس من      الشعبية لتحرير عمان من طرف واالستعما     
 .)٥٢(، وطلبت من اللجنة أال تتجاهل هذه احلقائق األساسية)طرف آخر
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وهكذا كان جلامعة الدول العربية دور كبري يف الوقوف إيل جانب القضية   
العمانية حىت قبول عمان عضو يف اجلامعة بعد تولية السلطان قابوس وقد اتضح ذلك 

اليت تناولتها حول املوضوع ومن الصحف املصرية اليت اهتمت بإبراز من الوثائق 
  .القضية العمانية إيل الوجود
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، ١٩٨٨جغرافية إقليم عمان، سلطنة عمان ودولة اإلمارات، الكويـت،   : أبو العال  حممود طه    -١
  .٨ص

٢-     : Muscat And Oman : The End Of An Era, London, 1974, P. 13 . 

Skeet, Ian.  
عاصمة البالد يف الوقت احلايل، وفيها قصر العلم ومعظم األجهزة اإلدارية للدولـة،             : قط مس -٣

 املرياين  قلعتاوهي مدينة عريقة تزخر بتراثها التارخيي وموقعها االستراتيجي، كما توجد ا            
   مانيةالع وزارة اإلعالم: واجلاليل، ملزيد من التفاصيل

http://www.omanet.om/arabic/home.asp 
إحدى مناطق واليات الباطنة، وهي مدينة حتيط ا سالسل احلجر الغريب من ثـالث              :  الرستاق -٤

 كم، وتشتهر بآثارها التارخيية مثل حـصن احلـزم          ١٦٠جهات، وتبعد عن مسقط حبوايل      
 :ت املياه املعدنية احلارة، ملزيد من التفـصيل ذا" عني الكسفة"وقلعة الرستاق، وتوجد ا 

www.ar.wikipedia.org  
والية تقع على الساحل املطل على خليج عمان، وتبعد بضعة أميال إىل الشمال مـن               :  السيب -٥

  ةوزارة اإلعالم العماني.  مدينة مسقط، ويوجد ا مطار مسقط الدويل
http://www.omanet.om/arabic/home.asp 

٦-              Risso, Patricia: Oman & Muscat : An Early Modern 

History,  London, 1989, P. 20.  
 رسالة ماجستري غـري     سياسة عمان العربية يف عهد السلطان قابوس،      :  أمحد سامل أمحد الشنفري    -٧

  .٢١٥، ص١٩٩٥منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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ين والعشرين ااألمانة العامة،مضابط جلسات دورة االجتماع العادي الث:  جامعة الدول العربية-٨
 ٢٩،قرارات اللجنة السياسية ١٩٥٤ ديسمرب عام ١١- أكتوبر٣٠لس اجلامعة يف 

 لس ٢٢،مضابط وجلسات دورة االجتماع العادي رقم )د- ٢٢/٢/د(يسمربد٩-نوفمرب
 .م١٩٥٤ ديسمرب ١١اجلامعة العربية 

 ١٩٤٥-١٩١٤اخلليج العريب دراسة لتاريخ اإلمارات العربية املتحـدة         :  مجال زكريا قاسم   -٩ 
 .٢٧٦، ص.١٩٧٣القاهرة

 .ق اخلارجية املصرية، وثائ٢ج١٤٠/١٤٠/٣، ملف ٦٥٠حمفظة :  دار الوثائق القومية-١٠

، ٢ج-٩٢٠دار الوثائق القومية، قرارات جملس اجلامعـة، ق       ": جامعة الدول العربية  "وثائق   -١١
 .١٩٥٥ مارس ٣١

١٢-   Landen, R. G: Oman Since 1856, New Jersey 1967, p. 419  
 .، وثائق اخلارجية املصرية٧ج١٤٠/١٣٩/١، ملف ٨١٧حمفظة : دار الوثائق القومية -١٣

 .٧، ص١٩٥٥ ديسمرب ٢١:  جملة آخر ساعة-١٤

 .٢٠/٢٠/٦، ملف ١٥٦٨حمفظة :  دار الوثائق القومية-١٥

 حلج واحملميات، من األمانـة  ٣، ج١٠٤/٢ /٣٧، ملف ١٥٦٨حمفظة :  دار الوثائق القومية   -١٦
 .م١٩٥٦إىل وزارة خارجية مجهورية مصر، بتاريخ يونيو " جامعة الدول العربية"العامة ل

، حلج واحملميات العربية، مـذكرة      ٣٧/١٠٤/٢، ملف   ١٥٩٢حمفظة  : ر الوثائق القومية   دا -١٧
  .م٤/٦/١٩٥٦أعدا اإلدارة العربية بوزارة اخلارجية بشان مسألة عمان 

 مذكرة من اإلدارة العربية بـوزارة اخلارجيـة إىل          ١٥٦٨حمفظة رقم   : دار الوثائق القومية   -١٨
 .م١٩٥٦ سبتمرب ٢٣بتاريخ  " عربيةجامعة الدول ال"األمانة العامة ل

 .٤ ص١٩٥٧اغسطس ١٣:صحيفة اجلمهورية  -١٩

، "جامعة الـدول العربيـة    "دار الوثائق القومية، قرار جملس      ": جامعة الدول العربية  " وثائق   -٢٠
 .١٩٥٨ سبتمرب ١٧، ٤ج/٣٢د/١٩٥٦ق

 .٧، ص١ ص١٩٥٧ أغسطس ٥صحيفة اجلمهورية  -٢١

جامعة الـدول   "األمانة العامة، اإلدارة السياسية، قرار جملس       ": يةجامعة الدول العرب  " وثائق   -٢٢
 ..م١٩٥٧ أغسطس ١٢يف جلسته املعقودة يوم " العربية

 .٧، ص١ ص١٩٥٧ أغسطس ١٧: صحيفة اجلمهورية -٢٣
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يف الدورة  " جامعة الدول العربية  "تقرير األمني العام إىل جملس      ": جامعة الدول العربية  " وثائق   -٢٤
 .٣٧-٣٢، ص١٩٥٧ثامنة والعشرين، أكتوبر العادية ال

 التاسعة عشرة، تقريـر اللجنـة       ةاجلمعية العامة، الوثائق الرمسية، الدور    :  هيئة األمم املتحدة   -٢٥
 .٣٢، ص ١٩٦٦املعنية بعمان، نيويورك 

 .٤، ص١٩٥٧ سبتمرب ٥:  صحيفة األخبار-٢٦

اع العادي التاسع والعـشرين،     مضابط جلسات دور االجتم   ": جامعة الدول العربية  " وثائق   -٢٧
 ٥٢ص

 .٤، ص١٩٥٨ سبتمرب٨:  صحيفة األخبار-٢٨

مضابط جلسات دور االجتماع العادي الثاين والثالثني لس        ": جامعة الدول العربية  " وثائق   -٢٩
 .م١٩٦٠-٢-١٩٥٩/٢٩-١٢-١اجلامعة 

 .٧٣ثالثني، ص مضابط جلسات االجتماع العادي الثالث وال":جامعة الدول العربية"وثائق  -٣٠

 .٢٠٠نفس املصدر، ص -٣١

مضابط جلسات االجتماع العادي الـسابع والـثالثني، ص         ": جامعة الدول العربية  "وثائق   -٣٢
٢٠١. 

 والـثالثني مبدينـة   ة خطاب اإلمام غالب بن علي يف جملس اجلامعة يف دورة انعقاده الـسابع     -٣٣
 .١٩٦٠الرياض 

، ص ص   ١٩٦٩اقشات، دار الكتب الوطنية القاهرة،    عمان واخلليج قضايا ومن   :  عادل رضا  -٣٤
٢١٢-٢١١. 

 .١، ص١٩٥٩ مارس ٦: صحيفة األهرام -٣٥

حماضرات عن التطور السياسي احلديث لقضية عمان، القاهرة ، معهـد            :حممود على الدواد   -٣٦
 .٤٦، ص١٩٦٤البحوث والدراسات العربية ، 

 .٤، ص١٩٦٤ سبتمرب ٧:صحيفة األخبار -٣٧

 .١، ص١٩٦٣ ديسمرب ٨ألهرام صحيفة ا -٣٨

 .١، ص١٩٦٤ سبتمرب ١٥صحيفة األهرام  -٣٩

 كيلومترا تقريبا من سـاحل عمـان        ٤٠تتكون من مخس جزر تقع على بعد        :  كوريا موريا  -٤٠
احلاسكية، القبلية، سوداء، احلالّنية    :اجلنويب الشرقي، وتتكون اجلزر اخلمس من اجلزر التالية       
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واجلـزر والعيـون    لتضاريسي اهلائل من الصحاري واملرتفعاتوتتميز تلك اجلزر بالتنوع ا
بريطانيا اجلزر فورا إىل حممية عدن حـىت عـام    واخللجان والرؤوس البحرية، وقد ضمت

علـى  ) الربيطاين(اإلشراف عليها إىل القائم السياسي   عندما نقلت بريطانيا سلطة١٩٦٣
  ١٩٦٧نوفمرب  30 مانية يفاملقيم يف البحرين، مث أعيدت للسيادة الع اخلليج

. http://www.omania2.net/avb/showthread.php?t=54006 
مـضابط جلـسات    " جامعة الدول العربيـة   "األمانة العامة ل  ": جامعة الدول العربية  " وثائق   -٤١

  .٣٦٧االجتماع العادي الثامن واألربعني، ص 
 . سري٣/٦ /٣، ملف ١٥٦٨فظة دار الوثائق القومية، حم:وثائق وزارة اخلارجية املصرية -٤٢

٤٣-  Records of Oman (1966-1971)v1, Archive Edition, London 

2003p. 5     
 .٤٥٨، ص ١٩٧٢، القاهرة٢اجلامعة العربية وقضايا التحرر، ط: حممد على رفاعي -٤٤

 .٤٧١ص: املرجع السابق -٤٥

 .٦، ص١٩٧١ أغسطس ٢٣، ٣٠٩٢٦العدد : صحيفة األهرام -٤٦

 .٢، ص١٩٧١ اغسطس٣٠، ٣٠٩٤٢العدد : يفة األهرام صح-٤٧

 .٤٧٥مرجع سبق ذكره، ص : حممد رفاعي -٤٨

 .١، ص١٩٧١ يونيو ٥:  صحيفة األهرام-٤٩

سلطنة عمان تطلب عضوية اجلامعة العربية وتستعد لتبادل التمثيـل مـع            :  صحيفة األهرام  -٥٠
 .١، ص١٩٧١ يونيو ١٠مصر، 

، ١٩٧١ سـبتمرب  ٣٠مان عـضوا يف اجلامعـة العربيـة،         قبول سلطنة ع  :  صحيفة األهرام  -٥١
 .٦، ص٣٠٩٧٤العدد

دار الكتـب والوثـائق      الواقع التارخيي واحلـضاري لـسلطنة عمـان،       :  حيىي العزي   خالد -٥٢
  .١٥١، ص.٢٠٠٠القومية،




