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الُعمانية، وقصدان أن  إذاعتنا  إليكم هذا املساء، عرب  »إنه ملن دواعي سروري أن أحتدث 
لتحقيق  تتخذها  اليت  واخلطوات  للمستقبل  احلكومة  خطط  عن كثب  تعرفون  أنكم  من  نتأكد 
االطمئنان والتقدم لشعبنا واالزدهار واألمن لبلدان، وعلى هذا األساس ميكنكم أن تثقوا أبن حديثنا 

الليلة حيدده اجتاه املستقبل وستتبعه أحاديث مماثلة...«1.
هبذه الكلمات ابتدأ مؤسس ُعمان احلديثة السلطان الراحل قابوس بن سعيد خطابه بعد 
شهر من تسلمه احلكم يف السلطنة عام 1970، رحل السلطان قابوس بن سعيد عن عمر انهز 
الـ80 عاماً، ويـَُعدُّ صاحب أطول مدة حكم من بي احلكام العرب، والثالث يف العامل حىت وفاته.

املناخ  السيطرة على ثورة ظفار، والعمل على هتيئة  السلطان مسريته بعد أن استطاع  بدأ 
املناسب إلهنائها »من طريق برانمج إصالحي للبالد على مجيع الصعد، مبيناً للناس أن الثورة حّق 
مشروع والسبيل الوحيد للتعبري عن حب الوطن، فلم يكن حيمل أي حقداً على الثوار، فدعا إىل 
ضرورة التحلي ابلوعي ملواجهة التحدايت اليت تواجه البالد«2، وعمل على مواجهة أسباب الثورة 

ومعاجلتها، وتعمري ظفار، والنظر يف مطالب الناس املشروعة.
»لقد كانت النقلة يف مسار العملية السياسية الُعمانية من مواقع العمل املتأرجح بي التفرُّد 
اليت  اإلجنازات  أهم  من  الدولة  يف  وواسعة  عامة  قطاعات  قبل  من  الواسعة  املشاركة  حقيقة  إىل 
حققها السلطان قابوس للسلطنة اليت كانت تُعد من الدول املتأخرة يف انتهاج األسلوب الدميقراطي 
احلديث«3، وكذلك على صعيد مؤسسات إدارة الدولة فتأثرت السياسة اخلارجية للسلطنة بشخصية 
إال  ما هي  اخلارجية  السياسة  يقولون »إن  فهم  السلوكية،  املدرسة  يراها أصحاب  السلطان كما 

1- خطاب السلطان قابوس إىل الشعب يف 9 أغسطس عام 1970، اخلطاب الذي رسم اساسيات ومعامل البالد، للمزيد:
 http://www.sultanqaboos.net/article-action-s-id-118.htm

2- وزارة اإلعالم الُعمانية، النطق السامي، مطابع دار جريدة ُعمان للصحافة والنشر، مسقط، 1995.
والتوازانت من عام 2000-1970، رسالة  التحالفات  الُعمانية بي  اخلارجية  السياسة  بن أمحد رواس،  بن سعيد  فيصل   -3

ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا - اجلامعة األردنية، عمان، 2005، ص: 29-30.

عُمان السلطان قابوس .. وتحديات السلطان الجديد

أيمن الفيصل *

*  ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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امتداد للسياسة الداخلية؛ وهذا يعين أن مستوى صانع القرار هو أقل من مستوى الدولة بشكل 
عام، وابلتايل فإن شخصية القائد هي عامل أساسي يف صنع القرارات اخلارجية«4. وعلى الرغم من 
أن السلطنة كانت ذات موارد وعائدات يسرية، إال أن ذلك دفعُه إىل ضرورة البدء بتنفيذ مشاريع 
كبرية لتنمية البالد ُمركزاً على اإلصالح السياسي لبنية النظام واإلصالح االجتماعي، »فكانت مسة 

الواقعية واضحة على شخص السلطان يف إدارته للبالد«5.
إىل جانب ذلك فقد واصل السلطان إجنازاته احمللية يف إعادة الدور العماين كعامل إقليمي 
نشط إبهناء سياسة والده اخلارجية اليت تُعدُّ انفصالية واليت كانت سائدة قبل جميئه، عرب »مواقف 
السياسة  من  جعلت  املنطقة«6،  يف  اجلارية  املتغريات  معطيات  مع  للتعامل  رمسية  واقعية  حيادية 
اخلارجية لسلطنة ُعمان مثااًل للوساطة والتوازن واالعتدال عرب التخلي عن املواقف املتطرفة ودعم 
استقرار املنطقة لضمان املصاحل الُعمانية يف السياسة اخلارجية من طريق تكريس مزيد من االهتمام 

يف السياسة اخلارجية وتنفيذ سياسات السلطنة االستقاللية احليادية.
بي  العالقة  احلدودية  املشكالت  تسوية-  -أو  إىل حل  بداية مسريته  السلطان يف  سعى 
السلطنة والدول اليت جتاورها وهلا حدود معها؛ خشية من أن تستخدم هذه املشكالت ورقَة ضغط 
احلدود غري  العديد من  ُعمان  يرغب يف خلقها، حيُث ورثت  قبل أي طرف  السلطنة من  جتاه 
املستقرة مع عدد من الدول، ورمبا ستكون هلا مشكالت سياسية وقانونية واقتصادية مستقباًل بي 
البلدان، فبدأت ُعمان إبهناء خالفاهتا احلدودية مع »اململكة العربية السعودية يف آاير 1991، 
ومع اليمن يف تشرين األول 1992، وكذلك مع اإلمارات العربية املتحدة يف عام 1993، وانتهت 
نزاعاهتا مع إيران عام 1975«7، وقد ُعدَّ هذا إجنازاً مهماً للسلطان قابوس يف بناء سياسة خارجية 
جديدة للسلطنة استطاع من طريقها إبقاء ُعمان خالل السنوات الثالثي املاضية على عالقة جيدة 
إىل  والسعي  الدويل،  للنظام  األساسية  واملبادئ  الدولية  ابلشرعية  التزامها  عرب  الكربى  القوى  مع 

إشاعة جهود السالم يف العامل.
معهد  السياسة اخلارجية، رسالة ماجستري غري منشورة،  الثالث ودوره يف  العامل  الدولة يف  4- موسى حممد طويرش، رجل من 

الدراسات القومية واالشرتاكية – اجلامعة املستنصرية، بغداد، 1989، ص: 11.
5- سعد أبو دية، السياسة اخلارجية يف عهد السلطان قابوس 1998-1970، ط 1، دار البشر، عمان، 1998، ص: 24.

6- صاحل غامن حسي شذر، مواقف الدول العربية من املتغريات السياسية يف العراق بعد عام 2003، رسالة ماجستري غري منشورة، 
كلية العلوم السياسية – اجلامعة املستنصرية، بغداد، 2015، ص: 118.

7- Abdullah Salim Hamed, The Political changes in Oman From 1970: Transition Towards 
Democracy, (unpublished doctor Thesis) In the University of Hull, England, 2004, p.248.
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دور السلطان قابوس وانعكاسه على سياسة الدولة
سياسياً: بعد وصوله إىل احلكم سعى السلطان قابوس إىل بناء مناخ من التسامح واالعتدال، 
ورسم اإلطار العام للسياسة الُعمانية على املستوى الداخلي واخلارجي عرب تدعيم أواصر الصداقة 
مع دول العامل دون تفريق بي دولة وأخرى، وخلق ثقافة السلوك السياسي اإلجيايب وغري املتحيز، 
فضاًل عن ذلك فقد عمل على حتقيق العدالة والرخاء إىل شعبه ببناء املؤسسات املدنية اليت تضطلع 
بتلك املسؤولية، وقد جسد تلك الرؤية بقوله »إن السالم مذهب آمنا به، ومطلب نسعى إليه دون 

تفريط أو إفراط«8.
وكان للموقع اجلغرايف لُعمان أثر يف حتقيق دعائم االستقرار السياسي فيها، »ومثلت اخلربة   
التأرخيية وممارساهتا وتوجهاهتا إطاراً مرجعياً السرتاتيجيات السلطنة يف مراحل خمتلفة يف بلورة ذلك 
االستقرار«9، ومما كان لُه أثر واضح أيضاً يف حتقيق االستقرار السياسي هو مركزية القرار السياسي 
املؤسسات  أتثري  »وضعف   سواء،  حد  على  والتنفيذ  التمثيل  انحية  من  السلطان  ميتلكها  اليت 
السياسية مثل اجمللس االستشاري أو جملس الشورى أو غريمها من املؤسسات على القرار السياسي، 
فضاًل عن عدم وجود أحزاب سياسية يف سلطنة ُعمان«10؛ أي: إن عملية صناعة القرار وتنفيذه 
تعتمد على  توجيهات السلطان دون احلاجة إىل املشاورة مع اآلخرين ألخذ رأيهم، وقد ساعد 
ذلك السلطان أن يتحرك حبرية أكرب يف دعم االستقرار السياسي يف السلطنة بقوة وقدرة عالية على 

املستوى الداخلي واخلارجي.

8- من اخلطاب السامي مبناسبة افتتاح الفرتة الثانية جمللس الشورى يف 26 كانون األول 1994، ص: 8.
9- محود بن عبد هللا الوهييب، أثر املوقع اجلغرايف على السياسة اخلارجية لسلطنة ُعمان (2011-1970)، رسالة ماجستري غري 

منشوره، كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق األوسط، 2012-2011، األردن، ص: 106.
اسرتاتيجية، مركز بالدي  أمنوذجاً)، جملة أحباث  ُعمان  لسلطنة  اخلارجية  (السياسة  الوساطة  دبلوماسية  أنور عادل حممد،   -10

للدراسات واألحباث االسرتاتيجية، العدد 10، بغداد، 2015، ص: 30.
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مقاليد  تتوىل  بوسعيد  آل  واسرة  عام   300
احلكم يف السلطنة

1970
توىل السلطان قابوس

8 مناصب يشغلها سلطان ُعمان احلكم
حاكم البالد

رئيس جملس الوزراء

وزير الدفاع

القائد األعلى للقوات 
املسلحة

    وزير املالية

   وزير الشؤون اخلارجية

االعلى  اجمللس  رئيس    
للتخطيط

   رئيس البنك املركزي

املصدر: عودة السلطان قابوس وضماانت انتقال احلكم، مركز اجلزيرة للدراسات، نيسان، 2015.

االستقرار  جراء  متفاوتة؛  مبراحل  اقتصادية  تنمية  عملية  ُعمان  سلطنة  شهدت  اقتصادايً: 
األمين والسياسي الذي بدأ بعد عام 1970، وكذلك االنسجام اجملتمعي بي أفراد الشعب الُعماين؛ 
مما كان له أثر ابرزاً يف احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، فضاًل عن التأثري املباشر 
على حياة املواطن الُعماين كونه اهلدف املعين من عملية التنمية االقتصادية الذي انتقل عرب مراحل 
خمتلفة من السخط والبطالة وقلة الدخل إىل الرفاهية االقتصادية، وارتفاع دخل الفرد الُعماين، وكذلك 
انتعاش سوق العمل داخل السلطنة، فضاًل عن دور االستثمار الذي أخذ يتسع شيئاً فشيئاً خبطوات 
مدروسة وانجحة يف بعض اجلوانب االقتصادية، »حيث ارتكزت أهداف اسرتاتيجية التنمية الُعمانية 
إىل توفري إطار اقتصادي كلي مستقر وتنمية املوارد البشرية ورفع املستوى املعيشي للمواطن الُعماين 
مع ضمان استفادة كل املواطني من مثار عملية التنمية«11، وكذلك العمل على دعم القطاع اخلاص؛ 

لغرض توفري الظروف املالئمة لتحقيق التنوع االقتصادي يف السلطنة.

11- ثراي بنت اثين اخلايفية، التخطيط ودوره يف التنمية املستدامة، تقرير اجمللس األعلى للتخطيط يف ُعمان، نوفمرب/ تشرين الثاين، 
2014، ُعمان، ص: 16.
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لقد سعت سلطنة ُعمان إىل تنويع دخلها القومي بتنويع مصادر الدخل، وبدأت بدعم   
قطاعات اقتصادية واسعة من أجل ذلك؛ فعملت إىل دعم قطاع النقل والسياحة والزراعة والتعليم 
اليت سهلت من عملية جذب االستثمارات  وغريها، وساعدت إبعداد قواني خاصة ابلضرائب 
واألعمال داخل السلطنة من خالل ما تقدمه من ضرائب منخفضة وما توفره يف الوقت نفسه من 
إعفاءات ضريبية، »حيث إهنا ال تفرض ضريبة الدخل أو ضريبة على االستهالك أو ضريبة القيمة 
الضرييب   العبء  12 %، ويشكل  الشركات  املفروضة على  يبلغ معدل ضرائبها  املضافة، حيث 
2.2 % من الدخل احمللي اإلمجايل«12، وساعد على ارتفاع واردات النفط من ارتفاع الناتج احمللي 

اإلمجايل أسوة بدول اخلليج.
سلطنة  استطاعت  اليت  االسرتاتيجيات  من  مجلة  االقتصادية  التنمية  تلك  وقد صاحب   
ُعمان من خالهلا زايدة منو انجتها احمللي اإلمجايل. وعلى الرغم من بعض أوجه القصور الذي رافق 
تلك االسرتاتيجيات، بيَد أن السلطنة متكنت عربها من حتقيق نقلة نوعية يف اجملاالت االقتصادية 
االنطالقة حنو مرحلة  لبدء  مهّمة شكلت أسساً ضرورية  تثبيت ركائز  استطاعت  كافة، وكذلك 
جديدة من التنمية االقتصادية، »فكان هناك منو يف انتج البالد يف عام 1981 يبلغ حنو (1.6) 
ريـال  مليار  الثابتة حنو (22.7)  الناتج ابألسعار  بلغ  فقد   2011 أما عام  ُعماين،  ريـال  مليار 
ُعماين«13، وهذا النمو املتصاعد مبدد متفاوتة مل يكن يتحقق يف ظل بيئة اقتصادية غري مستقرة؛ 

مما يدل على أن الصفة الغالبة لإلطار الكلي القتصاد السلطنة هي صفة االستقرار. 
وقد ساعدت األنشطة غري النفطية يف دعم التنمية االقتصادية يف ُعمان على الرغم من أن   
السلطنة ما تزال دولة نفطية تعتمد على النفط يف اجلزء الكبري من وارداهتا، وذلك دليل على أن 
منو النشاطات غري النفطية مثل الزراعة والسياحة والتعدين والنقل والثروة السمكية يؤكد أن خطط 

التنمية أحدثت جناحاً يف عملية زايدة اإليرادات وصرفها بنحو مدروس وخمطط.
املختلفة،  االستثمار  وفرص  مقومات  من  ابلعديد  »تتمتع  السلطنة  أن  ذلك  من  واألهم 
حيث ما زالت حتوي العديد من فرص االستثمار يف اجملاالت كافة، كما أهنا تتمتع بسمعة دولية 

12- إبراهيم انفع، عشرة حقائق اقتصادية عن سلطنة ُعمان، رصيف 22، 2014، متاح على الرابط اآليت:
  https://raseef22.com 

13- ثراي بنت اثين اخلايفية، التخطيط ودوره يف التنمية املستدامة، مصدر سابق، ص: 18.
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جيدة فيما يتعلق ابجلدارة االئتمانية اكتسبتها من خالل سياسات تقليل حجم الدين العام«14؛ مما 
ساعدها يف تعزيز الثقة يف مناخها االستثماري.

االنسجام اجملتمعي*
كان  سلباً  دولة  ألية  العامة  السياسة  على  التأثري  يف  مهماً  عاماًل  االجتماعي  الرتكيب  »ُيشكل 
أو أجياابً دافعاً أو حمدداً، إذ إن التجانس أو التنافر يف الرتكيب االجتماعي للسكان يؤثر بشكل 
السياسية  نوعية حركة  يؤثر يف  لذلك  وتبعاً  السياسي واالجتماعي؛  االستقرار  ملحوظ يف حتقيق 
الدولة  حركة  وراء  الداخلية  القوى  جتميع  من  تتمكن  ال  إثنياً  املمزقة  اجملتمعات  ألن  اخلارجية؛ 
السياسية اخلارجية« 15، إن النهضة االجتماعية اليت أحدثها النظام السياسي يف السلطنة كانت 
القيادة  اليت قادهتا  التنموية  العملية  يُعد حمور  الركن األساس يف تلك املسرية، وإن االنسان  مبنزلة 
الُعمانية معربة عنها ابلقول: »إن اإلنسان هو أداة التنمية وصانعها، وهو إىل جانب ذلك هدفها 
وغايتها، وبقدر ما تتمكن التنمية مبختلف أساليبها ووسائلها من توفري احلياة الكرمية للفرد واجملتمع 
بقدر ما تكون تنمية انجحة جديرة أبن يسعد القائمون عليها، ويفخروا بنتائجها اجليدة، ويتعزوا 
الُعماين من هذا املنطلق جتاه اجلانب االجتماعي  النظام السياسي  الطيبة«16، وقد عمل  آباثرها 
الذي بدأت نتائجه تظهر وبوضوح يف اجملتمع الُعماين، حيث امتاز اجملتمع »ابالستقرار والتماسك 

كما يتميز ابلوحدة االجتماعية والتآخي واحملبة، والعيش حبالة سالم وأمن اجتماعي«17.

14- جمموعة مؤلفي، الربيع الُعماين: قراءة يف الدالالت والسياقات، دار الفارايب، بريوت، 2013، ص: 378.
15- أمحد نوري النعيمي، عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية الوالايت املتحدة األمريكية أمنوذجاً، دار زهران، عمان، 2013، 

ص: 285.
16- عبد الفتاح أبو عليه، خمتارات من واثئق اتريخ ُعمان احلديث، قراءة يف واثئق اإلرشيف األمريكي، الرايض، 1994، ص: 18.
- طاهر بن علي بن طاهر مقيبل، أثر احملددات اجلغرافية والتارخيية واالقتصادية يف السياسة اخلارجية الُعمانية (-1970  17

2008) رسالة ماجستري- غري منشورة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 2010، ص: 96.

(*) إن عدد السكان الكلي لسلطنة ُعمان حسب اإلحصاء السكاين للمواطني واملقيمي لسنة 2017 بلغ 375.643.4 
نسمة، وإن 50 % من السكان يعيشون يف مسقط وسهل الباطنة، وإن الغالبية من سكان سلطنة ُعمان هم من املسلمي، وإن 
الطائفة اإلابضية ُتشكل ثالثة أرابع السكان فيها، والبقية سنة مع أقلية شيعية حيث يشكلون 5 % من سكاهنا لكنهم أيتون 
على رأس اهلرم االقتصادي فيها. انظر: أنور عادل حممد، دبلوماسية الوساطة- السياسة اخلارجية الُعمانية أمنوذجاً، جملة أحباث 

اسرتاتيجية، العدد العاشر، 2015. وانظر أيضاً: املركز الوطين الُعماين لإلحصاء واملعلومات متاح على الرابط اآليت:
 https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx
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ولعلَّ ما متتاز به سلطنة ُعمان أترخيياً من تنوع جمتمعي إثين أو قبلي منذ وقت ليس ابلقصري، 
ساعدها كثرياً يف جناح هنضتها االجتماعية؛ إذ انتقل فيها اجملتمع الُعماين من ثقافة اجتماعية تقليدية 
واإلسالمي  التأرخيي  املوروث  من  أسسها  تستمد  اجتماعية جديدة  ثقافة  إىل  احلداثة  بعيدة عن 
للسلطنة، فضاًل عن اتساق تلك الثقافة اجلديدة بي قيم أفراد اجليل السائد واجتاهاهتم وسلوكياهتم؛ 
لضمان التالحم والرتابط بي أبناء الشعب الواحد، وكذلك عمل السلطان على حتديد دور النظام 
التنشئة االجتماعية السياسية عرب نقل ثقافة  السياسي الذي قاده بعد وصوله للحكم يف عملية 
حتقق استقرار السلطنة وحتفظه، من طريق االهتمام ابلتعليم ومعرفة أولوايت الثقافة املعتمدة فيها، 
وركز أيضاً على »تنمية الوعي لألفراد وإكساهبم املعارف الالزمة لفهم القضااي العامة اليت تواجه 
يف  احلكم  نظم  عن  فضاًل  هبا،  املؤثرة  والعوامل  والسلطة  والواجبات  ابحلقوق  وتعريفهم  اجملتمع، 
اجملتمعات األخرى اليت تزيد من معلوماهتم ومعرفتهم بوسائل املشاركة الفعالة وتعزز احلوار لديهم 
وقبول اآلخر«18. وإىل جانب ذلك وبعد كل الظروف اليت مرت هبا السلطنة على الصعيد السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي ميكن إمجال جمموعة من املؤشرات اليت تدل على االستقرار العام الذي 

استطاع السلطان أن يكون عاماًل رئيساً فيها وهي19:
 منط انتقال السلطة (منط وراثي حمصور ابلعائلة املالكة).. 1
 شرعية النظام السياسي (أتيت شرعية النظام من خالل الوراثة واإلجناز على األرض والرضا الشعيب).. 2
 قوة النظام السياسي ومقدرته على محاية اجملتمع وسيادة الدولة.. 3
 حمدودية التغيري يف مناصب القيادات السياسية.. 4
 غياب العنف واختفاء احلروب األهلية واحلركات االنفصالية والتمرد.. 5
 الوحدة الوطنية واختفاء الوالءات التحتية الفرعية.. 6
 جناح السياسات االقتصادية للدولة.. 7
 قلة تدفق اهلجرة الداخلية واخلارجية.. 8

18- ثناء فؤاد عبد هللا، آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، بريوت، 1997، ص: 
.335

ُعمان 2012-1981، رسالة  السياسي يف سلطنة  االستقرار  السياسية ودورها يف  التنمية  الدرمكي،  بن سليمان  19- علي 
ماجستري (غري منشورة)، كلية اآلداب والعلوم – جامعة الشرق األوسط، األردن، 2012، ص: 140.
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التحدايت اليت تواجه السلطان اجلديد 
أدت سلطنة ُعمان إاّبن حكم السلطان قابوس عدة أدوار على الصعيد اخلارجي، فقد كان 
هلا مواقف يف اخلالفات العربية-اإليرانية يف املنطقة، وجتاه منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط، 
فضاًل عن مواقفها جتاه اإلرهاب واألزمات يف املنطقة، والدور األبرز كان يف امللف النووي اإليراين 
ورعاية املفاوضات ملدة طويلة بي اجلانب األمريكي واإليراين حىت توقيع االتفاق يف عام 2015؛ 
فكل ذلك ألقى على السلطنة مسؤولية ليست ابهلينة والسعي إىل احلفاظ على هذه املكانة اإلقليمية 
والدولية هو اآلخر ليس ابألمر اهلّي، وأن خليفة السلطان قابوس يدرك متاماً حجم املسؤولية امللقاة 

على عاتق السلطنة وصناع القرار فيها.
الثاين/ يناير 2020 اعتلى السلطان اجلديد السيد هيثم بن طارق آل  ففي 11 كانون 
سعيد العرش سلطاانً لسلطنة ُعمان خلفاً للراحل السلطان قابوس، وأكد أنه »سيواصل السياسة 
اخلارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدويل، واملسامهة يف حل اخلالفات ودعم مسرية 

التعاون اخلليجي، وأكد على حمافظة بالده على العالقات الودية مع كل الدول«20.
إن تنامي الصراع القائم يف املنطقة بي الوالايت املتحدة وايران أدى ابلالعبي اإلقليميي 
إىل أخذ الدور يف التهدئة خوفاً من انزالق املنطقة إىل أتون حرب ال رابح فيها، وسلطنة ُعمان 
هي واحدة من أهم الدول يف منطقة الشرق األوسط واخلليج العريب ملا متتاز به من موقع جغرايف 
وسياسة خارجية حيادية وهادئة ومتزنة اليت من املمكن أن أتخذ دوراً ابرزاً يف ملفات املنطقة املثقلة 
ابألزمات واخلليج الذي تشوبه التوترات، وهي ابلوقت نفسه تواجه عدة حتدايت على الصعيدين 

الداخلي واخلارجي، وعلى السلطان هيثم بن طارق مواجهتها أمهها:
على الصعيد الداخلي يواجه السلطان هيثم التنمية االقتصادية عرب جلب االستثمارات 	 

وتدعيم القطاع اخلدمي العام واخلاص، وتطوير اجليش والتوسع يف التجنيد والعسكرة، فضاًل عن 
ملف التوظيف الذي يواجه مشكالت تقتضي حلواًل غري تقليدية، وحتديث اجلهاز اإلداري للدولة.

20- أول خطاب لسلطان ُعمان اجلديد: سنسري على هنج قابوس ولن نتدخل يف شؤون الدول الداخلية، ينظر الرابط اآليت:
https://arabicpost.net/األخبار/2020/01/11/أول-خطاب-لسلطان-ُعمان-اجلديد/ 
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أما على الصعيد اخلارجي فاألمر ليس سهاًل يف تنامي الصراع واألزمات يف املنطقة، فضاًل 	 
عن التحالفات املتعددة اليت حتيط ابلسلطنة خليجياً واقليمياً، والعمل على مواجهة األزمات اخلاّصة 
الصراع  وتداعيات  اخلليجية  القطرية  واألزمة  اليمنية  احلرب  طليعتها  يف  للسلطنة  القومي  ابألمن 

األمريكي – اإليراين.
يف  خيتلف كثرياً  لن  داخلياً  الدولة  ملفات  وإدارة  اخلارجية  سياسته  الُعماين يف  التوجه  إن 
املرحلة القادمة إذا ما جنح السلطان هيثم يف احتواء األزمات وإدارة امللفات حبنكة ومرونة الراحل 
السلطان قابوس، فضاًل عن أن احملافظة على مكانة السلطنة إقليمياً ودولياً ليس ابألمر السهل، 
ملفات  الوساطة يف  أخذ دور  أو  األزمات  احتواء  املنطقة يف  القطري يف  الدور  تنامي  ففي ظل 
الصراع يف املنطقة ينبئ ذلك إىل أن يف حال مل تكن سلطنة ُعمان على استعداد اتم للمحافظة 
على الدور البارز الذي رمسه الراحل قابوس فإن ذلك سيزعزع من مكانتها إقليمياً يف ظل زايدة 
سلطنة  ستواجه  رمبا  أفريقيا،  مشال  يف  إقليمياً  وحىت  وعربياً  خليجياً  السعودي-اإلمارايت  التقارب 
السلطان  قيادهتا اجلديدة عدة حتدايت عليها مواجهتها، ورمبا ستنجح يف ذلك فدور  ُعمان يف 
هيثم بن طارق يف ظل أزمات املنطقة سيكون أكثر حساسية وأكثر قوة يف معاجلة ملفات املنطقة 
والسيما أن حدوده اجلنوبية غري مستقرة بسبب احلرب يف اليمن، أما حدوده الساحلية فتقع على 
عاتقه مسؤولية محاية املياه اخلليجية، وأن يؤدي دوراً مهماً يف التهدئة ابملياه الدولية املشرتكة فيما لو 
جتددت األزمات بي الوالايت املتحدة وإيران من جهة، وبي حلفاء هذه الدول من جهة أخرى.


