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أعطت أزمة فريوس كورونا وحرب أسعار النفط اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة نفوذاً حامساً على ُعمان اليت ما تزال تكافح، وقد تكون هناية السياسة اخلارجية املستقلة 

ملسقط، مع تداعياهتا عرب الشرق األوسط.

وأماكن  العام،  النقل  وسائل  أُغلقت  وقد  غريب،  بنحو  هادئة  العمانية  العاصمة  شوارع 
ويعمل  التجميل،  وصالونات  التسوق  ومراكز  الرياضية،  والصاالت  السياحية،  واملواقع  العبادة، 
الدولة. وقد طُلب من غري  التفتيش لردع احلركة بي حمافظات  العماين على جتهيز نقاط  اجليش 
املقيمي املغادرة، وطُلب أيضاً من مجيع موظفي القطاع العام -الذين يبلغ عددهم حوايل 250 
ألف موظف باستثناء العاملي األساسيي- البقاء يف منازهلم. وتفرض احلكومة غرامات تصل إىل 
3000 لاير ُعماين -ما يعادل 7800 دوالر أمريكي- على من يشارك املعلومات اخلاطئة عن 
أزمة فريوس كورونا على اإلنرتنت. وأكدت البالد 298 حالة إصابة بالفريوس حىت اآلن، مع وفاة 

شخصي.

إىل جانب أزمة فريوس كورونا، فإن اخنفاض أسعار النفط بسبب حترك السعودية املفاجئ 
لزيادة اإلنتاج -وهو تكتيك مشكوك فيه حملاولة إضعاف صناعات النفط الروسية واألمريكية- هو 
ضربة مزدوجة لسلطنة ُعمان؛ إذ ميثل قطاع اهليدروكربونات ما يقرب من 80٪ من ميزانيته الوطنية؛ 
وبالتايل، من املتوقع أن يرتفع الدين العام املتضخم بالفعل سبع سنوات متتالية يف املنطقة احلمراء 

حىت اآلن؛ مما يرتك البالد عرضة للخطر.

الضربة المزدوجة يمكن أن تكلف إسرائيل .. وإيران جهة 
االتصال الرئيسة لدول الخليج

سيباستيان كاستيلير *

*  صحفي يغطي دول اخلليج العريب، صحيفة هآرتس.
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لقد أُعلن عن حزمة حتفيز بقيمة 20 مليار دوالر يف منتصف آذار املاضي هتدف إىل متويل 
القطاعات اليت تضررت من تفشي املرض إذ حتاول البالد دعم الصناعات غري النفطية الناشئة من 
األزمة اليت يسببها الوباء، وعلى الرغم من ذلك، ما يزال من املمكن تدمري املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة احلجم.

يقول جون سفاكياناكيس -كبري الباحثي يف جامعة كامربدج وكبري االقتصاديي يف مركز 
اخلليج لألحباث يف السعودية-: »من املتوقع حدوث اخنفاض بنسبة نقطتي مئويتي يف الناتج احمللي 

اإلمجايل احلقيقي غري النفطي، حيث ستتأثر اخلدمات اللوجستية والسياحة والتصنيع«.

لدعم  تربعات  على  للحصول  الُعمانية  احلكومة  تسعى  للوباء،  الطبية  استجابتها  لدعم 
إعطاء  على  حتثهم  العمانيي  املواطني  مجيع  إىل  نصية  رسائل  أُرسلت  إذ  للفريوس،  استجابتها 
حسابي بنكيي، واحد عام »COVID-19« وواحد خاص بالرعاية الصحية. هذه التفاصيل 

املصرفية تعمل على chyron املتداول باستمرار يف اجلزء العلوي من الوباء الرمسي يف السلطنة.
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 ،»COVID-19« لكن ُعمان تواجه أكثر من صدمة كبرية القتصادها وتوظيفها: وباء
فضاًل عن اخنفاض عائدات النفط، وميكن أن يعرض للخطر الدور الفريد واملتضخم أحياناً الذي 

حنتتُه هذه اململكة اخلليجية الصغرية لنفسها يف املنطقة.

شرعية السلطان اجلديد على احملك

بعد أن اعتلى العرش عام 1971، استخدم املرحوم قابوس بن سعيد آل سعيد عائدات 
السياسي  االستقرار  ضمان  وبالتايل  الرفاهية؛  دولة  وبناء  ُعمان  لتحديث  آنذاك  املزدهرة  النفط 
واالجتماعي، وبعد وفاة الزعيم الُعماين الذي خدم ملدة طويلة يف 10 كانون الثاين 2020، تعهد 
خليفته بإدامة إرث قابوس. لكن املوارد املالية يف متناول يده موضع شك، إذ إن احتياطيات النفط 
تنفد، وتشري بعض التقديرات إىل أن اململكة مل يبق لديها سوى 15 عاماً قبل نفاد االحتياطات.

واألمر األكثر إحلاحاً هو أن اهنيار أسعار النفط العاملية قد جترب السلطان هيثم بن طارق 
على جتديد العالقات بي الدولة واجملتمع بنحو أساس عرب تطبيق تدابري تقشف ال حتظى بشعبية 
للسيطرة على ديون البالد؛ وكانت تلك خطوة رفضها سلفه لتجنب االضطرابات السياسية. وقال 
سفاكياناكيس لصحيفة »هآرتس«: »يبدو أنه ال مفر من عدم توقع إعادة بناء دولة رفاهية أصغر 

حجماً بالنظر إىل اإلصالحات االقتصادية واملالية اليت يتعي على ُعمان القيام با«.

تدابري  تطبيق  »جيب  الُعماين-:  املعلومات  تكنولوجيا  -مهندس  الرحيب  سليمان  يقول 
التقشف على املستويات العليا للحكومة أواًل؛ ألن عامة السكان ال ميكن أن يعانوا أكثر بكثري؛ 
كون األسعار يف ارتفاع بالفعل«. وخوفاً من السخط االجتماعي -يف وقت ترتفع فيه معدالت 
البطالة- فقد أخرت احلكومة بنحو متسلسل تنفيذ ضريبة القيمة املضافة، املتوقعة اآلن إىل عام 

.2021
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خالل املظاهرات يف حقبة الربيع العريب، متكن السلطان قابوس من ختفيف التوترات من 
تعد  مل  املنطقة  متتالية يف  بعد سبع سنوات  ولكن  للمتظاهرين.  وظيفة  ألف  بـ50  الوعد  طريق 
القيادة الُعمانية اليت تعاين من ضائقة مالية قادرة على شراء السالم االجتماعي عرب دعم مبادرات 
التوظيف. اذ تضاعفت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل للبالد بنسبة 12٪ منذ عام 2014. 

ويف آذار طُلب من الشركات اليت تديرها الدولة والوكاالت احلكومية خلفض النفقات.

لألجيال  بالنسبة  والسيما  قلقي،  جيعلنا  العام  »ديننا  »هآرتس«:  لصحيفة  الرحيب  وقال 
القادمة«. وعلى وفق شركة التصنيف S&P -اليت خفضت مؤخراً من االئتمان العماين طويل 
امليزانية  عجز  لتمويل  املقبلة«؛  األشهر  يف  صعبة  »مقايضة  إىل  هيثم  السلطان  يتجه  األجل- 
املستمر، ومعاجلة املخاوف االجتماعية، وضعف النمو، والبطالة، وزيادة الضغوط املالية، وكان كل 

.»COVID-19« هذا قبل انتشار

تصاعد الضغط على سياسة ُعمان اخلارجية 

لعقود طويلة، تبنت الدولة الصغرية دوراً فريداً كوسيط يف النزاعات اإلقليمية، وأراد قابوس 
ُعمان بأي مثن لتجنب الوقوع بي األجندات املتضاربة اليت تتبعها القوى اإلقليمية؛ وبالتايل وضع 
عالمة على دبلوماسيتها احملايدة اليت تقدم درجة من احلصانة، فضاًل عن الوصول إىل وضع كبري 
على املسرح الدويل. إذ أشار هوشانغ حسن ياري، رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة السلطان 

قابوس: »إن السياسة اخلارجية هي قوة ُعمان على الصعيد الدويل«.

لقد صاغت ُعمان طريقاً مستقاًل، توسط بي إيران وخصومها، من اململكة العربية السعودية 
إىل الواليات املتحدة، وبي إسرائيل والفلسطينيي ودول أخرى يف املنطقة، ففي عام 2018 استضاف 
السلطان قابوس رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي نتنياهو يف زيارة مفاجئة -وهي أول زيارة يقوم با 
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زعيم إسرائيلي منذ أكثر من 20 عاًما-، كانت ُعمان الدولة اخلليجية الوحيدة اليت أبقت سفارهتا يف 
دمشق مفتوحة طوال احلرب األهلية السورية اليت دامت قرابة العقد. ومل تكن هذه السياسة اخلارجية 
املستقلة الطويلة األمد سهلة دائماً، إذ تعرضت ُعمان لتدقيق مكثف من قبل السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة حينما رفضت السلطنة االنضمام إىل تدخلها العسكري يف اليمن يف عام 2015 

-الذي ال يزال مستمرًا-، وعندما بقيت خارج احلظر املفروض على قطر يف عام 2017.

لكن اآلن، مزيج من الضائقة االقتصادية وأزمة فريوس كورونا يعين أن احلكم الذايت اإلقليمي 
والعاملي يف ُعمان قد يبدأ يف التعرض لضغوط أكثر استدامة هذا العام، وحتتاج ُعمان إىل متويل 
80٪ من عجزها املتوقع البالغ 6.49 مليار دوالر من طريق االقرتاض حملياً وخارجياً. ويالحظ 
الشروط  بعض  مع  املالية  املساعدة  أشكال  مجيع  »تأيت  قائاًل:  سفاكياناكيس  االقتصادي جون 
واملواقف السياسية«. وتعرف السلطنة أهنا ال تستطيع االعتماد على الدول العربية يف إنقاذها دون 
تقدمي تنازالت مؤملة، فهل سيحد الدين العام سريع النمو من استقاللية السياسة اخلارجية العمانية؟

الفتة تظهر امللك السعودي سلمان، إىل اليمني، وويل العهد األمري حممد بن سلمان، خارج جممع جتاري 
.AP ،يف جدة، اململكة العربية السعودية. 7 آذار 2020 عمرو نبيل
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أو  اإلماراتيي  للذهاب إىل  ُعمان  ياري لصحيفة هآرتس: »إذا اضطرت  وأضاف حسن 
السعوديي، فمن الواضح أن هذين البلدين يتوقعان يف املقابل بعض التغيريات يف هنج البالد جتاه 

الشؤون اإلقليمية«.

إن القضية األكثر وضوحاً اليت تتطلب حتواًل كبرياً ستكون إيران، ومن املتوقع أن تقلل مسقط 
كثرياً من اتساع عالقاهتا مع طهران. ومن املتوقع أن توافق ُعمان أيضاً أن تكون على مقربة أكرب 
من املغامرة يف السياسة اخلارجية للسعودية -حممد بن سلمان وحممد بن زايد اإلمارايت- والسيما 
فيما خيص قطر، اليت قاومتها ُعمان دائماً. ستعين كل هذه املتطلبات بنحو فعال -على األقل يف 

السنوات القادمة- هناية لسياسة ُعمان اخلارجية التقليدية للتيسري والوساطة واحلياد.

ويشري حسن ياري إىل أنه سيكون من األفضل للحكم الذايت يف ُعمان للمقرضي الذين 
ال يتبعون »أي نوع من السياسة اخلارجية املغامرة«، مثل الدولة الواقعة يف أقصى مشال اخلليج، 
ستكون  الوباء،  أعقاب  يف  عاملي  ركود  الدويل حدوث  النقد  صندوق  توقع  مع  لكن  الكويت. 

خيارات مسقط حمدودة جداً، وال ميكن أن يكون املدينون خمتارين.

أصول  وبيع  الُعماين،  السيادية  الثروة  استنفاد صندوق  تشمل:  وهي  نظرية،  بدائل  هناك 
الدولة إىل مستثمرين من القطاع اخلاص، والسعي للحصول على قروض من املنظمات الدولية؛ وهي 
خطوة قد تنطوي على املوافقة على التقشف املايل الصارم، أو استغالل أسواق السندات العاملية 

ذات العائد املرتفع، وهو خيار مكلف على املدى الطويل.

ولكن أياً كان اخليار الذي اُختري، فمن املرجح أن تكون ُعمان على حافة إعادة تشكيل 
أقلها  ليس  اخلليج،  خارج  لدول  تداعيات  مع  ووضعها،  والعاملية  اإلقليمية  الستقالليتها  رئيسة 
قتامة مما كان عليه  فيبدو املستقبل أكثر  للُعمانيي،  املتحدة وإيران. وبالنسبة  إسرائيل والواليات 
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لعقود عديدة، وقال مهندس تكنولوجيا املعلومات سليمان الرحيب: »نأمل أن يكون لدى حكومتنا 
خطة لذلك«.

املصدر:
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