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مثَّ��ل املصاب الجل��ل بفق��دان املغفور 
��لطان  له -ب��إذن الله تعاىل- َجَللَة السُّ
قابوس بن َس��ِعيد ب��ن تيمور -طيَّب 
الله ثراه- لحظ��ًة تاريخيًة ُعظمى 
الحبي��ب؛  وطنن��ا  مس��رِة  يف 
فاألم��ُر مل َيُكن وحس��ب رحيل 
سلطان، بل ُفقدان ألعز الرجال 
وأنقاه��م، وم��ا َمَش��اهد امُللوك 
اس��ة واملسؤولني  والرُّؤس��اء وكبار السَّ
حول الع��امل، القريب منه��م والبعيد، 
وهو يتواف��ُدون عىل قرص العلم العامر 
موا واجب العزاء يف وفاة السلطان  لُيقدِّ
الراح��ل، وُيهنئ��ون يف الوق��ت نفس��ه 
��لطان هيثم  َة َصاِحب الَجَللَة السُّ َحضرْ
م -حفظه الله ورعاه-  بن ط��ارق املعظَّ

مبناسبة تويل مقاليد الحكم.
وال ش��كَّ أَن َذاك التواف��د -ال��ذي مل 
يتوقف طيل��ة 3 أي��ام- ُيرتِجم بصورٍة 
ناصعة البياض حج��م التقدير الدويل 
خه  الذي تحظى به ُعامن، بفضل ما رسَّ
جللة الس��لطان الراحل م��ن ثوابت 
وطني��ة وقيم ُعامني��ة أصيلة، دفعت 
كل دول الع��امل ليك تع��ر عن خالص 

تقديرها لبلدنا.
»الرُّؤية« س��عترْ ملواكبة الحدث منذ 
اللحظات األوىل، ومل تكتِف برصد ونقل 
الحدث داخل الس��لطنة، بل تجاوزت 
ذلك، لتنقل ص��ورَة ُعامن يف الصحافة 
العاملية، رشًقا وغرًبا جنوًبا وشاماًل. ويف 
هذا امللحق، الذي ُنصدره انطلقا من 
املسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه ما 
مترُّ به الس��لطنة من أحداث تاريخية، 
سُيدونها املؤرخون، نضع صفحاته بني 
أيديه��م، ليكون مص��درًا أمينا ألغلب 

م��ا نرشته الصحاف��ة العاملية من 
س��رة عطرة ملس��رة رجل ُعامن 
��س  ومؤسِّ نهضتها  وب��اين  األول 
بنيانها الحديث؛ إذ رصدت أعرق 
الصحف الريطاني��ة واألمريكية 
واآلس��يوية... وغره��ا، املنجزات 
رها جللة  غر املس��بوقة التي سطَّ

الس��لطان الراحل مبداٍد من ذهب 
يف “ذاكرة العظامء”؛ لينضمَّ بها وعرها 

إىل قامئة الرشف الُعامنية التي سبقه إليها 
أجدادن��ا العظ��ام: اإلمام أحمد بن س��عيد 
مؤسس الدولة السعيدية، والسلطان سعيد 
بن سلطان مؤسس اإلمراطورية العامنية يف 
القرن التاس��ع عرش، والس��لطان برغش بن 

سعيد بن سلطان، والقامئة تطول..
وقد حفلت املقاالت والتغطيات اإلخبارية 
��عة التي نرشته��ا الصحف العاملية  املوسَّ
باإلش��ادات والثناء الواسع عىل االنتقال 
السلس للسلطة يف بلدنا، والذي عكس 
مستوى الرقي الحضاري ورسوخ دولة 

املؤسسات.
وأخرا.. فإن ُعامن العز تحيا يف س��ؤدد 
ورخ��اء؛ بفضل س��لطني املجد الذين 
كرَّس��وا حياتهم ألجل ه��دف واحد: 
ُعامن قوية ومزدهرة، وهو ما تحقق 
خ��لل 50 عاما من النهضة املباركة، 
تحت قيادة السلطان قابوس -رحمه 

الله- وبإذن الل��ه تتواصل مبزيٍد من 
التقدم والنامء تحت القيادة الحكيمة 
والرؤي��ة الثاقب��ة لح��ضة صاح��ب 
الجللة الس��لطان هيث��م بن طارق 

املعظم -حفظه الله ورعاه.

   حاتم الطايئ

ترجمة - رنا عبدالحكيم

نرشت مجل��ة فورين بولييس األمريكية مقالة 
للكاتب��ة ليندا باب��اس فان��ش املتخصصة يف 
الشأن العامين والرشق األوسط، امتدحت فيه 
املس��رة الحافلة لجللة الس��لطان قابوس بن 
س��عيد بن تيمور- طيب الله ثراه- وما حققه 
جللت��ه - رحمه الله- من منجزات ش��اهدة 

عىل نهضة شاملة عمت أرجاء البلد.
وقالت لين��دا باباس فان��ش إّن عامن بفضل 
الس��لطان قاب��وس أصبحت يف وض��ع أفضل 
من العدي��د من جرانها، وكان��ت قادرة عىل 
مواجهة التحديات التي تهدد الرشق األوسط 

بأكمله.
وبّينت أّنه عندما توىل جللة السلطان الراحل 
الحك��م يف 23 يوليو 1970، كان��ت بانتظاره 
مهمة ش��اقة؛ حيث كان علي��ه أن يضع رؤية 
لتطور ع��امن وتقدمها يف املس��تقبل. وخلل 
الس��عي لتحقي��ق أهدافه، جمع الس��لطان 
قابوس ب��ني الكاريزم��ا والحنكة السياس��ية، 
ونجح يف بناء دول��ة موحدة وحّول عامن إىل 
دولة حديثة ومس��تقرة تنعم بتنمية ش��املة. 
وأب��رزت الكاتب��ة التعايش املذهب��ي الفريد 
يف ع��امن، حي��ث يعيش أصح��اب املذاهب 
اإلسلمية يف س��لم مع أتباع الديانات األخرى 
من الجالي��ات األجنبي��ة العاملة. وأش��ادت 
الكاتبة مبا ينص عليه النظام األس��ايس للدولة 
بحظر التمييز عىل أس��اس الدين. وقالت إّن 

التنافس��ية العاملي��ة لع��ام 2019 الصادر عن 
املنت��دى االقتصادي العاملي، صنف البلد عىل 

أّنها خالية متاماً من اإلرهاب.
وكان��ت خط��ة الس��لطان قاب��وس للتنمي��ة 
االقتصادي��ة طموحة ومدفوع��ة إىل حد كبر 
بعائ��دات ص��ادرات النفط، رغ��م أنها قليلة 
نسبيا مقارنة بإيرادات جرانها يف دول مجلس 
التعاون الخليج��ي، والتي توفر ما بني 70 إىل 
85% من اإلي��رادات الحكومية. وخلل حكم 
الس��لطان الراحل تط��ورت البنية األساس��ية 
وش��هدت البلد توس��عا يف مش��اريع الطرق 
واملدارس واملستشفيات والكهرباء وغرها من 

القطاعات األخرى.
ونجح السلطان الراحل يف بناء دولة مؤسسات، 
تقوم عىل أسس دس��تورية وقانونية، وبرملان 
من مجلس��ني؛ الدولة والش��ورى، ومجموعة 
متنوع��ة م��ن ال��وزارات إلدارة األداء الفعال 

للدولة الحديثة.
مثل تلك الجهود جعلت السلطان قابوس هو 
الش��خص األقرب لقلب كل العامنيني، وأصبح 
السلطان قابوس هو أبو النهضة العامنية، مام 
جعله يحظ��ى باحرتام كبر، وزاد من ش��هرة 
السلطنة عىل الساحة العاملية كعضو يف األمم 
املتح��دة وجامعة ال��دول العربية ومجموعة 

من املنظامت الدولية األخرى.
وخ��لل موجة الربيع الع��ريب يف 2011، نجح 
الس��لطان قابوس يف تجنيب البلد الكثر من 
االضطرابات، وأجرى تعديل وزاريا آنذاك وزاد 

األجور، ووظ��ف 50000 مواط��ن يف القطاع 
العام.

وطوال فرتة حكمه، دعا الس��لطان قابوس إىل 
تعزيز املس��اواة بني الرج��ل واملرأة من خلل 
إدخ��ال حق االقرتاع الع��ام يف 2002، وتعيني 
النس��اء يف مناصب عليا، كام خلق فرص عمل 
لجمي��ع املواطنني. ويف ع��ام 2004، عنّي أول 
ام��رأة عامنية يف منصب وزي��ر، وهي وزيرة 
التعلي��م العايل ثّم تبعتها أخريات، ليس فقط 
يف مجل��س ال��وزراء ولك��ن أيًض��ا يف مجلس 
الدول��ة، ويف مجموعة متنوع��ة من املناصب 

الرفيعة يف الخارج.
علوة عىل كل ذلك، من املرجح أن يكون إرث 
قابوس األكرث دميومة هو سياس��ته الخارجية، 
القامئة عىل الثوابت واملبادئ العامنية وكذلك 
الراجامتية. واعتمدت عامن سياسة االعتدال 
والحوار يف الشؤون الدولية. واتبعت السلطنة 
بشق األنفس طريق االستقلل وعدم االنحياز، 
رافعة شعار “صديقة للجميع.. وال عداوة مع 

أحد”.
ويف أعق��اب اتفاق��ات كامب ديفي��د، كانت 
ُعامن من بني األعضاء القلئل يف جامعة الدول 
العربي��ة التي مل تقطع علقاتها الدبلوماس��ية 
مع مرص. وط��وال فرتة الحرب املس��تمرة يف 
سوريا، ظلت سفارة ُعامن يف دمشق مفتوحة، 
عىل عكس سفارات الدول العربية. ومنذ عام 
2017، اتبعت ع��امن طريق الحياد يف األزمة 

الخليجية.

ويف الوقت نفسه، حافظت ُعامن تحت حكم 
السلطان قابوس عىل علقات ودية مع جارتها 
إيران، ما مّكنها من أن تكون قبلة للسلم بني 
الخصوم. وتوّس��طت عامن يف إطلق الرهائن 
األمريكيني من إيران، وس��عت دامئا إىل ضبط 
النف��س يف أوق��ات األزمات، كام اس��تضافت 
املباحث��ات الرسي��ة التي أس��همت يف بلورة 

االتفاق النووي اإليراين عام 2015.
وتقول الكاتبة يف مقالها إن مسرة العطاء التي 
بدأها السلطان قابوس- طيب الله ثراه- منذ 
حوايل 50 عاًما ستتواصل يف عهد خلفه حضة 
صاحب الجللة السلطان هيثم بن طارق بن 
تيمور املعظم- حفظه الل��ه ورعاه-. وأكدت 
أّن إرث جللة السلطان الراحب سيظل خالدا. 
وأوردت الكاتبة عدة تحديات مستقبلية عىل 

رأسها امللف االقتصادي.
وبفض��ل الس��لطان قابوس رحمه الل��ه، فإّن 
ع��امن تتمع بوضع أفض��ل ملواجهة أي تحد، 
مقارن��ة ب��دول الج��وار. وأك��دت الكاتبة أّن 
الس��لطان قابوس هو الزعيم ال��ذي نجح يف 
تحويل الس��لطنة إىل عضو فاعل عىل الساحة 

العاملية، ورّسخ أركان الدولة الحديثة.
واختتم��ت الكاتبة املقالة، بالقول إّن االنتقال 
الس��لس والرسيع للس��لطة يف ع��امن، يبرش 
مبواصلة مسرة النهضة والتحديث واالزدهار، 
خاصة وأّن جللة السلطان املعظم- أّيده الله- 
تعه��د باس��تكامل العمل عىل النه��ج القويم 

لجللة السلطان الراحل- طيّب الله ثراه-.

»فورين بوليسي«: السلطان قابوس أبو النهضة 
العمانية الحديثة.. والتعايش أبرز مميزاتها

ُعمان المجد.. وسلطان العز

بروس ريدل: السلطان قابوس 
ميلك زعامة حقيقية 

02 

مارك جي سيفرز يكشف 
تفاصيل آخر لقاء مع 

السلطان الراحل            03
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ترجمة- الرؤية

وصف رئيس الوزراء الربيطاين األسبق توين بلري، جاللة 
الس��لطان قابوس بن سعيد -طّيب الله ثراه- بأّنه رجل 
اإلنس��انية من الطراز الرفيع، وأنه س��عى خالل مسرية 
امت��دت لنح��و 50 عاما إىل قي��ادة ب��الده إىل التقدم 

والحداثة، وإرساء السالم يف املنطقة والعامل.
وقال بل��ري- يف مقال��ة نرشتها صحيفة »ذا ناش��ونال« 
اإلماراتي��ة: »كنت أعرف الس��لطان قاب��وس منذ أكرث 
م��ن 20 عاًما، وزرت عامن عدة مرات وجلس��ت مراراً 
مع��ه، وتحدثت إليه يف الس��اعات األخرية من حياته«. 
وأضاف بلري أّن جاللته- رحمه الله- كان يؤمن بشعبه، 
وبصفاته الفري��دة وبإمكاناته، ومع تطور البلد، دفعه 
التزامه نحو اإلنس��انية إىل تحويل عامن ملركز للتسامح 

والتنوع والثقافة.
وأش��ار بل��ري إىل اهت��امم الس��لطان الراح��ل بالف��ن 
واملوس��يقى، وأنه كان معتدال يف تدينه، وطبق العدالة 

التامة مع أتباع الديانات املختلفة.
ويوضح بلري أّن الس��لطان قابوس كان يعلم أّن مفتاح 
التنمية يتمثل يف االنفتاح االقتصادي وتشجيع السياحة، 
وتطوير البنية األساسية للبالد جذريا، وقد أرشف بنفسه 
عىل التوّسع الرسيع يف املرافق التعليمية والصحية، كام 
رشع يف تنويع االقتصاد يف س��نواته األخرية. ويشري بلري 
إىل أّن السلطان قابوس- رحمه الله- كان يعرب دامئًا عن 
قلقه من تأثري التوترات اإلقليمية عىل مسرية التنمية يف 
عامن واملنطقة، قائال: »كان السلطان قابوس يصحبني 
إىل خ��ارج الغرفة التي نجتمع فيها، ويش��ري إىل البحر 
باتجاه إيران ويقول: أنت ترى هذه املس��افة القصرية.. 
لهذا الس��بب ال ميكننا تحمل تكاليف النزاع«. وامتدح 

بلري حرص السلطان قابوس عىل حامية استقالل عامن 
وس��يادتها بش��دة، وهو ما مكن��ه من القي��ام بأدوار 
دبلوماس��ية يف صنع الس��الم. وقال بلري: »عندما ننظر 
إىل عامن اليوم، فال ش��ك أّن السلطان قابوس يستحق 
الثناء م��ن جميع أنح��اء العامل«. وأض��اف بلري: »كان 
هذا يعتم��د عىل إنجازات��ه ولكن أيًضا بص��ورة كبرية 
عىل عمق ش��خصيته الودودة ولطفه، مل يكن السلطان 
قابوس ذا نزعة فردية أنانية عىل اإلطالق، وتجىّل ذلك 
يف طريق��ة التخطيط ملن يخلف��ه؛ حيث ظلت الوصية 
التي تتضمن اس��م خليفته، رسّية حت��ى وفاته، ثّم تّم 
فتحه��ا وتنفيذها، وهو ما يدل عىل االحرتام الذي متتع 
به يف محيطه العائيل«. وأكد بلري أّن اختيار الس��لطان 
قابوس لجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم، يستند 
إىل حكمة بالغة، حيث يتمتع جاللة الس��لطان بالخربة 

الكافية التي تعينه عىل قيادة الدولة.

ترجمة- الرؤية

ذك��رت صحيف��ة “س��رتيتس تامي��ز” 
السنغافورية أّن الرئاسة يف سنغافورة 
بعثت برقية إىل حرضة صاحب الجاللة 
الس��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم- 
حفظ��ه الله ورع��اه- لتقديم التعازي 
يف وف��اة جاللة الس��لطان قابوس بن 

سعيد- طيب الله ثراه.
وأش��ارت الصحيفة إىل أّن الس��لطان 
قابوس، الذي ت��وىل مقاليد الحكم يف 
ع��ام 1970، كان له الفضل يف تحويل 
عامن إىل دول��ة مس��تقرة ومزدهرة، 
اكتسبت سمعة دولية مرموقة كوسيط 

موثوق به يف منطقة مضطربة.
جالل��ة  إىل  املوجه��ة  الربقي��ة  ويف 
الس��لطان املعظ��م، قال��ت الرئيس��ة 
الس��نغافورية حليم��ة يعق��وب إّنها 
ش��عرت بحزن عميق لوفاة السلطان 
قابوس، واصف��ة إّياه بأّنه “زعيم رائع 
وحكيم وضع أس��س عامن الحديثة”. 
أّن  الس��نغافورية  الرئيس��ة  وأضافت 
جاللة الس��لطان قابوس- رحمه الله- 
توىل الس��لطة يف وق��ت واجهت فيه 
ع��امن تحديات هائلة يف س��بعينيات 
الق��رن امل��ايض. وكتب��ت يف الربقي��ة: 
“متحدي��ا هذه الصعوبات.. اس��تطاع 
جاللة السلطان الراحل أن يبني دولة 
قوية أصبح��ت منذ ذلك الحني معقاًل 

لالس��تقرار يف منطقة غالبا ما تسودها 
وتابعت: “خالل عهده  االضطرابات”. 
املمت��د، متتع��ت عامن بنمو وس��الم 
وتنمي��ة مل يس��بق له��ا مثي��ل، وهذا 
التحّول يف جميع القطاعات دليل عىل 

رؤيته الثاقبة وقيادته القوية”.
وقال رئيس وزراء سنغافورة يل هسني 
لونج- يف برقية تعزية- إّن الس��لطان 
الراحل س��يتم تذكره باعتباره مهندس 
التنمي��ة يف س��لطنة ع��امن، و”حقق 
الس��الم واالس��تقرار من خالل بصريته 

النافذة والتخطيط الدقيق”.
وأشار كل من الرئيسة ورئيس الوزراء 
إىل مس��اهمة الس��لطان قاب��وس يف 
الدبلوماسية اإلقليمية، وقالت الرئيسة 

حليم��ة إّن ع��امن يف عهد الس��لطان 
قابوس كان��ت “صانع س��الم موثوق 
به”، بينام ق��ال رئيس الوزراء إّن دور 
عامن كوس��يط موثوق وغ��ري منحاز 
ساهم بش��كل كبري يف إرس��اء السالم 

اإلقليمي والعاملي.
ون��ّوه الزعي��امن إىل أّن الس��لطان 
قابوس وض��ع األس��اس للعالقة بني 
تجس��د  والذي  وس��نغافورة،  عامن 
يف نس��خة طبق األصل من س��فينة 
رشاعي��ة ُعامنية من القرن التاس��ع- 
تعرف باس��م »جوهرة مسقط« كان 
الس��لطان قاب��وس ق��د أهداها إىل 
س��نغافورة يف ع��ام 2010 لريمز إىل 
الصداقة وتجديد العالقات التاريخية 

بني البلدين.
وقالت الرئيس��ة حليمة إّن الس��فينة 
ملموس��ا  رم��زا  األب��د  إىل  “س��تظل 
للعالق��ات الدامئ��ة ب��ني س��نغافورة 
وعامن”. فيام وصفها رئيس الوزراء يل 
بأّنها هدية مثينة و”مبثابة تذكري دائم 
بأّن��ه عىل الرغم من أّن ش��واطئنا قد 
تكون بعي��دة، إال أّن التجارة والثقافة 

والتاريخ يربطنا ببعضنا”.
وبع��ث وزير الخارجية الس��نغافوري 
فيفي��ان باالكريش��نان رس��الة تعزية 
إىل معايل يوس��ف بن عل��وي بن عبد 
الل��ه الوزير املس��ؤول عن الش��ؤون 
الخارجية؛ حيث أبرز املكانة املرموقة 

لجاللة الس��لطان الراحل كرجل دولة 
محرتم.

وكت��ب باالكريش��نان قائ��اًل: “تحت 
القي��ادة الحكيمة لصاح��ب الجاللة- 
طّي��ب الله ث��راه- تحول��ت ُعامن إىل 
واحة من الس��الم واالس��تقرار وس��ط 
منطق��ة ش��ديدة التقل��ب، ونجح يف 
أن يح��دد نهج الدبلوماس��ية الفريدة 
والهادئ��ة لس��لطنة ع��امن”. وأضاف 
“إّن الرتكي��ز ع��ىل الت��وازن والحياد، 
مع الحف��اظ عىل الس��المة اإلقليمية 
إرثه  س��يكون  واس��تقاللها،  للسلطنة 

الدائم”.
ويف الوق��ت نفس��ه قال ماس��اجوس 
زولكفيل وزير البيئ��ة واملوارد املائية 
يف سنغافورة، إّنه نقل تعازي الرئيسة 
حليم��ة ورئيس ال��وزراء يل إىل جاللة 
الس��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم. 
رائ��د  “بصفت��ه  ماس��اجوس  وق��ال 
التحديث والتطوير يف س��لطنة عامن 
كان صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن س��عيد - رحمه الل��ه- قائدا مهام 
يف ال��رشق األوس��ط، ومخلصا لعملية 
الس��الم، وح��اول دامئا تعزيز الس��الم 
أّن  وأض��اف  الدولي��ني”.  والتع��اون 
“س��نغافورة تحتفظ بعالقات وطيدة 
مع عامن، وس��تواصل تعزيز العالقات 
الثنائي��ة لدف��ع التع��اون ال��دويل يف 

مختلف القضايا”.

ويش��ري كات��ب املق��ال إىل أّن��ه 
التق��ى الس��لطان قاب��وس عدة 
الزعامة  خاللها  اكتش��ف  مرات، 
الت��ي كان يتح��ىل به��ا جاللته- 
القوية  وعالقت��ه  الل��ه-  رحم��ه 
بأمريكا، عىل الرغ��م من أنه زار 
واشنطن مرة واحدة فقط خالل 
الخمس��ني عاما الت��ي حكم فيها 
ع��امن. ويتذك��ر ري��دل أن أول 
مرة قابل فيها الس��لطان قابوس 
كان يف ع��ام 1992، أي بع��د 22 
عاًم��ا من توليه مقالي��د الحكم، 
وكان ري��دل وقتذاك ج��زًءا من 
فري��ق وزارة الخارجية األمريكية 
ومجلس األم��ن القومي يف جولة 
إىل دول الخليج الس��ت بعد عام 
من تحرير الكويت، بهدف عقد 
مباحث��ات م��ع رشكاء أمريكا يف 
املنطق��ة، وكانت ع��امن املحطة 

األخرية يف تلك الرحلة.
ويوضح ريدل أنه عندما زار عامن 
يف ذل��ك الوقت، كان الس��لطان 
قابوس يقوم بجوالته السنوية يف 

الوالي��ات، حيث كان يحرص عىل 
التعرف ع��ىل تطلعات املواطنني 
وطلباتهم. وأبدى الكاتب تقديره 
البال��غ للس��لطان قاب��وس وقال 
إن��ه »قائد مث��ريًا لإلعجاب وكان 
يتواص��ل مع الش��ؤون الداخلية 
للدولة دون أن ينقطع عن متابعة 

األوضاع الخارجية املعقدة«.
ويضي��ف ريدل أن الزيارة التالية 
كانت يف عام 1994، عندما رافق 
الس��فرية مادلني أولربايت آنذاك، 
يف جول��ة م��ع أعض��اء مجل��س 
األمن لتش��جيعهم ع��ىل الحفاظ 
عىل موقف ثابت بش��أن احتواء 
الع��راق يف عه��د الرئيس الراحل 
صدام حس��ني. وكان��ت عامن يف 
ذلك الوقت، تش��غل مقعداً غري 
دائم يف املجل��س، وكان تصويتها 
حاساًم. ويش��ري ريدل إىل أنه يف 
تلك الفرتة كان ضابطا باملخابرات 
الوطني��ة لل��رشق األدىن وجنوب 
آس��يا، وكان دوره��ا يف الرحل��ة 
تقديم إحاطة إعالمية باستخدام 

صور األق��امر الصناعي��ة إلظهار 
كيف كان العراق ينتهك بش��كل 
منهجي ق��رارات مجل��س األمن 
التاب��ع لألمم املتح��دة بعد غزو 
صدام حس��ني للكويت. ويوضح 
ري��دل أّن اللق��اء يف تل��ك املرة 
عق��د بأحد القصور الس��لطانية، 
وكان جوهرة جميلة من العامرة 

العامنية البديعة. 

يف وق��ت الح��ق م��ن ذل��ك 
العام، رافقت مدير املخابرات 
املركزي��ة يف زي��ارة للمنطق��ة 
ش��ملت عامن، حي��ث يف تلك 
املرة زرنا العدي��د من املواقع 

األثرية العريقة. 
ويكم��ل ريدل قائ��ال: »بعد فرتة 
وجي��زة، أصبحت نائب مس��اعد 
األدىن  لل��رشق  الدف��اع  وزي��ر 
وجنوب آسيا. وخالل شغيل لهذا 
املنصب س��افرت مراراً إىل ُعامن 
مع وزي��ر الدفاع ويلي��ام بريي، 
وكان الس��لطان قاب��وس محاوراً 

رائعاً لبريي«.
ويؤكد ريدل يف مقاله إّن السلطان 
قابوس كان أفضل زعيم يف العامل 
للتوسط بني أمريكا وإيران، مشريا 
إىل أن��ه التقى الس��لطان قابوس 
يف باريس خ��ارج قرصه يف يونيو 
1999، وكان معه الوزير املسؤول 
عن الش��ؤون الخارجية يوس��ف 
بن علوي وهو ش��خصية قديرة، 
ويف تلك املقابلة وافق الس��لطان 

قاب��وس عىل الفور ليتوس��ط بني 
أمريكا وإيران، يف خطوة تعكس 

الحنكة السياسية لجاللته.
ويزيد ريدل بالق��ول: »كان آخر 
اجت��امع يل م��ع جاللت��ه يف عام 
الرئيس  رافق��ت  2000، عندم��ا 
كلينتون يف زيارته لجنوب آس��يا، 
ويف الطريق إىل الواليات املتحدة، 
ق��ام كلينتون بزي��ارة قصرية إىل 
السلطان قابوس،  مسقط ملقابلة 
ليصبح أول رئي��س أمرييك يزور 
س��لطنة ع��امن ع��ىل اإلط��الق. 
قاب��وس  الس��لطان  واس��تقبل 
كلينت��ون يف زي��ارة قصرية وقدم 
نصيح��ة مفي��دة ح��ول كيفي��ة 
التعام��ل م��ع الرئيس الس��وري 

حافظ األسد«.
ويختت��م ريدل مقالته باإلش��ارة 
إىل أّن��ه منذ ذل��ك الحني مل يلتق 
بالس��لطان، لكّنه زار عامن عدة 
مرات فيام بعد، ويف كل مرة يجد 
الش��عب العامين س��عيًدا للغاية 

بزعيمه.

توني بلير: السلطان قابوس 
رجل اإلنسانية والسالم

رئيسة سنغافورة: السلطان قابوس قائد 
حكيم وصانع السالم في الشرق األوسط

بروس ريدل: السلطان قابوس يملك زعامة حقيقية 
ونجح في بناء عالقات متينة مع الواليات المتحدة

يؤّكد الســيايس والدبلومايس األمرييك البــارز بروس ريدل أّن 
جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد - طّيب الله ثراه- نجح يف 
قيــادة عامن عىل مدى 5 عقــود نحو الحداثــة والتطور، فهو 
باين نهضتها واســتطاع بحكمة وذكاء أن ينقلها من بلد ينتمي 
إىل القــرون الوســطى إىل بلد حديث متطــور يتمتع بعالقات 
جيدة مع جميع جريانها، وحافظ عىل السالم الداخيل يف أخطر 
منطقة بالعامل. وريدل سيايس أمرييك ومستشار ألربعة رؤساء 
أمريكيــن منذ جورج بوش األب وحتى باراك أوباما، ويشــغل 
منصب مستشار شؤون الرشق األوسط وجنوب آسيا يف مجلس 
األمن القومي األمرييك وهو زميل مبركز سابان لسياسات الرشق 
األوسط يف معهد بروكنينجز. ومعهد بروكينجز مؤسسة بحثية 
غري ربحية مقرها واشــنطن، تعمل عىل إجراء أبحاث متعمقة 
لطرح أفكار جديدة لحل املشــكالت التي تواجه املجتمع عىل 

املستوى املحيل األمرييك والعاملي.

ترجمة - رنا عبدالحكيم

بروس ريدل

حليمة يعقوب توين بلري

السلطان قابوس 
قائد مثير لإلعجاب 

تمّكن من قيادة 
شؤون الدولة 

في الداخل وإدارة 
السياسة الخارجّية

السلطان الراحل 
قّدم نصائح مفيدة 
للغاية للرئيس بيل 

كلينتون
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ترجمة - الرؤية

أّك��د موقع »جلوب��ال فويس��ز« املتخصص يف 
الش��ؤون اإلفريقية، أّن جاللة السلطان قابوس 
بن س��عيد ب��ن تيمور- طّيب الل��ه ثراه- نجح 
خالل مسرية حكمه الحافلة يف تعزيز العالقات 

التاريخية بني عامن ودول رشق إفريقيا.
وعقب وف��اة الس��لطان الراحل، ش��ارك رواد 
وس��ائل التواصل االجتامع��ي يف رشق إفريقيا 
التعازي يف وفاة الزعيم الذي اش��تهر يف أنحاء 

العامل بدلوماسيته الهادئة.
وعىل م��دى مراح��ل مختلف��ة م��ن التاريخ، 
حكم س��الطني ُعامن جزًءا كبريًا من الس��احل 
الرشقي إلفريقيا خالل الفرتة من 1856-1689، 
وس��يطروا عىل طرق تجاري��ة يف رشق إفريقيا، 
ويف منتص��ف الق��رن التاس��ع ع��رش، انتقلت 
عاصمة السلطنة من مس��قط إىل ستون تاون 
بزنجبار، وأسس��وا ملكية دستورية هناك لنحو 

قرنني من الزمن. 
وبحس��ب مقال��ة أعدتها أماندا ليشتنش��تاين 
املحررة اإلقليمي��ة ألفريقيا جنوب الصحراء يف 
مؤسس��ة جلوبال فويس��ز، فق��د خلف رحيل 

س��الطني عامن عن زنجبار حالة من الحزن يف 
نف��وس العديد من أهل زنجبار، الذين ارتبطوا 
بوش��ائج قرىب قوية مع العامنيني، وحتى يومنا 
هذا، يشرتك العديد من مواطني رشق إفريقيا 
يف عالقة خاصة م��ع العامنيني، ويتقن العديد 

م��ن العامني��ني اللغة الس��واحيلية، وهي لغة 
البانتو العربية التي تش��كلت ع��ر قرون من 

التجارة واالتصال عىل طول الساحل.
وكان الس��يايس الب��ارز زيتو كاب��وي، من الر 
الرئي��ي لتنزانيا، من أوائل من قدموا التعازي 

يف وفاة الس��لطان قابوس، مق��درا دوره املؤثر 
واملهم يف املنطقة، ومعرا عن أمله يف اس��تمرار 

العالقات الوطيدة بني زنجبار وعامن.
كام عرت مونيكا جمعة سكرترية مجلس الوزراء 
يف كينيا، عن تعازيها عىل تويرت. ووصفت عامن 

بالدولة الش��قيقة، ووصفت السلطان قابوس، 
عىل وجه الخصوص، بأنه »قائد ملهم ومبدع«. 
وأش��ار الباحث واملحلل الكيني رش��يد عبيدي 
إىل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس وعالقات 
الكيني��ني التاريخي��ة مع عامن. وقبل أس��ابيع 

قليلة فقط من وفاة الس��لطان قابوس، تجمع 
س��كان مدينة س��تون تاون يف زنجب��ار للصالة 
والدعاء مبوفور الصحة لجاللة السلطان الراحل 
بعد انتش��ار أنباء عن حالت��ه الصحية. وتؤكد 
كاتب��ة املق��ال أّن عامن س��عت إىل اس��تعادة 
العالق��ات التاريخية مع زنجبار ورشق إفريقيا، 
م��ن خالل مبادرات خريية متنوعة، عالوة عىل 
سياسات موجهة نحو التنمية والتطور. ويف عام 
2011 أعلن الطريان العامين أنه سيستعيد خط 
الطريان املب��ارش من ع��امن إىل زنجبار، ووعد 
بأنه »سيبني عالقات تجارية وثقافية وسياحية 
أقوى ب��ني البلدي��ن«. ويف عام 2017، أرس��ل 
السلطان قابوس وفداً إىل رشق إفريقيا لتعزيز 
التع��اون عىل طول الس��احل، وركز الوفد عىل 
تعزيز التعاون يف مجاالت الس��ياحة والتصنيع 
والتعليم واالس��تثامر والنفط والغاز. كام وافق 
السلطان قابوس عىل استثامر أكرث من 5 ماليني 
ري��ال ع��امين إلعادة بن��اء »بي��ت العجائب« 
كموقع لل��رتاث الثقايف، وه��ذا البيت جوهرة 
معامرية أنش��ئت يف ع��ام 1883، ويطل عىل 
املحيط الهندي؛ وكان مقرا لحكم آل سعيد يف 

زنجبار.

ويوضح السفري السابق أّن قصة حياة 
وحكم الس��لطان قابوس اس��تثنائية 
يف حد ذاتها، فالس��لطان قابوس هو 
ابن السلطان س��عيد بن تيمور، ولد 
يف والي��ة صالل��ة الس��احلية بجنوب 
ع��امن ع��ام 1940، وتلق��ى تعلي��اًم 
عربًيا وإس��المًيا تقليدًيا، ثم أرس��له 
والده الس��لطان األس��بق إىل اململكة 
املتح��دة لتلق��ي العل��وم والتدريب 
العس��كري يف أكادميية ساندهريست 
العسكرية، ثم خاض دورات تدريبية 
يف الجيش، كام خدم يف إحدى كتائب 
املش��اة الريطانية العامل��ة يف املانيا 
الغربية وقتئذ، وعندما عاد إىل عامن 
التاريخ  سعى لتعميق دراس��اته عن 
والسياس��ة. ونجح الس��لطان قابوس 
يف توحي��د ب��الده عر سياس��ة ذكية 
تعكس مدى حنكته السياس��ية وقوة 

شخصيته وجاذبيتها. 
ومع تطور صناع��ة النفط العامنية، 
وجه الس��لطان قابوس عائدات ثروة 
البالد إىل برنامج التنمية فأخذ يشيد 
البنية األساسية يف ربوع عامن ويوفر 
الرعاية الصحية واإلس��كان والتعليم 
ملواطني��ه، مام جعل س��لطنة عامن 
واح��دة م��ن أرسع البل��دان منواً يف 
الع��امل، بعدما كانت قابع��ة يف فقر 
مدقع قبل عام 1970. وبالتوازي مع 
هذه الجهود، عكف السلطان قابوس 
عىل تطوير وتزويد مؤسسات الدولة 
العامنية الحديث��ة، وفتح الباب أمام 
الش��هادات  أصحاب  م��ن  العامنيني 
العلمي��ة والذي��ن كان��وا يعملون يف 
الخ��ارج، وخاصة يف زنجبار اإلفريقية 
للعودة إىل عامن واإلس��هام يف مسرية 

التنمي��ة. وخ��الل حك��م الس��لطان 
قاب��وس، ازدهرت ع��امن عىل مدى 
50 عاًما من مس��رية تنموية شاملة. 
وع��ىل الرغم م��ن الحال��ة الصحية 
التي مر بها يف الس��نوات األخرية من 
عمره، استمر السلطان قابوس يحكم 
بحكمة وحذر، ورف��ض االنخراط يف 
حروب إقليمية أو معارك ورصاعات 
وخالفات يف منطقة الرشق األوس��ط 
والخلي��ج. وحافظ الس��لطان قابوس 
ع��ىل الحي��اد الع��امين يف مختل��ف 
األزمات. ونجح الس��لطان قابوس يف 
توظيف مكانة الس��لطنة وحياديتها 
إلط��الق رساح العدي��د م��ن الرعايا 
األمريكي��ني املحتجزين يف اليمن، إىل 
جانب الكثري م��ن املواقف الحكيمة 

األخرى.
ويق��ول الس��فري األمرييك الس��ابق: 
»وج��دُت الس��لطان قاب��وس مفكرا 
ومثقفا وزعيام سياسيا، لقد كان رجل 
نهض��ة يحب املس��ريات العس��كرية 

وكذل��ك  بيتهوف��ن  وس��يمفونيات 
الكالسيكية، وقد  العربية  املوس��يقى 
وىل جاللته اهتامما خاصا باملوسيقى 
الس��يمفونية  األوركس��رتا  وأس��س 
الس��لطانية العامني��ة. وت��رك جاللة 
الس��لطان الراح��ل بصم��ة ال متحى 
عىل هندس��ة املس��اجد ودار األوبرا 
الس��لطانية، وهي من املباين الفريدة 
املذهلة الت��ي أمر ببنائها الس��لطان 

قابوس. 
ويضي��ف الس��فري: »كان الس��لطان 
قاب��وس يرف��ض كل أن��واع التطرف، 
فالدين بالنس��بة له مس��ألة شخصية 
خاص��ة، وال ينبغ��ي أن يف��رض أي 
ش��خص وصاية ع��ىل اآلخ��ر يف هذا 
الجان��ب، ون��ارص الس��لطان قابوس 
حق��وق امل��رأة، وأرص ع��ىل تعلي��م 
املرأة وس��عى إىل زيادة عدد النساء 
يف املناص��ب الحكومي��ة، وتم تعيني 
أول س��فرية عربية يف واشنطن، وهي 
حنينة املغريي��ة التي حظيت باحرتام 

كبري يف دوائر الحكم األمريكية«.
ويؤكد الس��فري األمرييك الس��ابق أن 
الس��لطان قابوس آمن بقيمة الحوار 

مع اآلخر.
ويشري السفري إىل أنه كان آخر مسؤول 
أمري��يك يلتق��ي بالس��لطان قابوس 
وذلك بتاريخ 13 نوفمر، ورغم حالته 
الصحي��ة إال أنه ح��رص عىل مواصلة 
االجتامع، ما يؤكد يل حرصه الشخيص 
عىل عالقات عامن بالواليات املتحدة. 
ويكش��ف الس��فري األمرييك السابق 
أنه طلب من جاللة السلطان قابوس 
أن يتم الس��امح ل��ه ولعائلته بالبقاء 
يف عامن لبضع س��نوات، وأنه جاللته 

متنى له النجاح.  وعر جاللته للسفري 
األمرييك السابق عن رغبته الشديدة 
يف إنهاء الح��رب يف اليمن، وأن تزول 
األزمة الخليجية، مشريا إىل أن جاللته 
أب��دى ارتياحا ملؤرشات ق��رب انتهاء 

األزمة الخليجية.
وتحدث السفري يف املقال عن رد فعل 
العامنيني عق��ب تويل حرضة صاحب 
الجاللة الس��لطان هيث��م بن طارق 
املعظم- حفظه الل��ه ورعاه- ملقاليد 
الحكم يف عامن، حي��ث ملس ارتياحا 
كبريا ملن اختاره السلطان قابوس ملن 

يكون خلفا له. 
وق��ال الس��فري إن االنتقال الس��لس 
للسلطة يف عامن يؤكد بال شك متاسك 
وتالح��م العائل��ة املالكة واس��تعداد 
جميع األطراف للميض قدما يف مسرية 

التنمية والتطوير. 
ويؤكد الس��فري األمرييك الس��ابق أّن 
األي��ام واألس��ابيع املقبل��ة ستش��هد 
دعام قويا من أصدقاء عامن وخاصة 
الواليات املتحدة، السيام وأن واشنطن 
أكدت بش��كل واضح التزامها الكامل 
بدعم الس��لطنة يف مختلف مجاالت 

التعاون.
ويف ختام مقالته، دعا السفري األمرييك 
واملس��تثمرين  ال��رشكات  الس��ابق 
األمريكي��ني لالس��تثامر يف عامن التي 
تزخر بالعديد من الفرص، وأن عامن 
تحت حكم جاللة السلطان هيثم بن 
طارق املعظم- أيده الله- س��تواصل 
املس��ري ع��ىل إرث ونه��ج الس��لطان 
قابوس، وبرشاكة قوي��ة مع الواليات 
املتح��دة بال ش��ك لس��نوات عديدة 

مقبلة.

»جلوبال فويسز« السلطان قابوس عزز العالقات التاريخية مع شرق إفريقيا

مارك جي سيفرز يكشف تفاصيل آخر لقاء مع السلطان الراحل

السفير األمريكي السابق يكتب عن سنوات العمل الدبلوماسي مع السلطان قابوس
قال مارك جي. سيفرز سفري الواليات املتحدة السابق لدى السلطنة إن 
املغفور له بإذن الله تعاىل جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- 
طيب الله ثراه- كان قائدا فذا كرس عمره لبناء دولة حديثة، وســعى 
بــكل جهده ليك يضع عــامن عىل خريطة العامل كمركــز دويل للحوار 
والعقالنيــة. ويف مقالة نرشتها مؤسســة »أتالنتيك كاونســل )املجلس 
األطليس(« املتخصصة يف الشــؤون الدولية، يستذكر سيفرز فرتة عمله 
سفريا للواليات املتحدة يف السلطنة، وما عارصه من أحداث كشفت له 
عن قوة العالقات العامنية األمريكية. ويقول السفري األمرييك السابق 
إّن جاللة الســلطان قابوس- رحمه اللــه- كان رشيكا قويا وموثوقا به 
للواليات املتحدة، وساهم يف نزع فتيل العديد من األزمات والرصاعات 
اإلقليمية. ويضيف ســيفرز: »خالل عميل ســفريا للواليات املتحدة يف 
الســلطنة من يناير 2016 حتى ديســمرب 2019، كان من حسن حظي 
حضور مقابــالت جاللة الســلطان الراحل مع املســؤولني األمريكيني 
الذين كانوا يفدون إىل مســقط بــني الفينة واألخرى، فضال عن حضور 
العديد من املقابالت الشــخصية مع جاللته؛ حيث درست واستوعبت 
نظرته الفريدة إىل العامل«. ويتابع القول: »رغم أّن الكثري من مســريته 
الحافلــة معروفة جيــًدا، إال أنني أكتب هذه الســطور لتقديم بعض 
األفكار الشــخصية التي نأمــل أن تلقي مزيًدا مــن الضوء عىل رؤية 

وأفعال هذا الحاكم العريب االستثنايئ يف نهاية حكمه«.

ترجمة - رنا عبدالحكيم

مارك جي سيفرز

جاللة السلطان 
قابوس حاكم 

استثنائي 
وصاحب نظرة 

فريدة إلى العالم

السلطان قابوس 
د ُعمان عبر  وحَّ
سياسة ذكية 
تعكس حنكة 

وقوة شخصية ال 
مثيل لها

السلطان قابوس 
مفكر ومثقف 

نادر وزعيم 
سياسي فذ

اهتمام السلطان قابوس 
بالموسيقى والفنون 

يعكس الذوق الرفيع

في آخر اجتماع معه.. 
حرص السلطان قابوس 

على مواصلة الحديث رغم 
حالته الصحية

الواليات المتحدة تدعم 
بقوة جاللة السلطان 

هيثم بن طارق

سيفرز يدعو رجال األعمال 
األمريكيين لالستثمار 

في عمان الزاخرة بالفرص 
الواعدة
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ترجمة- الرؤية

أثن��ت مجل��ة ذي إيكونومس��ت الربيطاني��ة عىل 
االنتقال السلس والرسيع للسلطة يف عامن، وقالت 
إن الس��لطنة ش��هدت خالل حكم جاللة السلطان 
قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه- نهضة 
شاملة حولت إىل عامن إىل دولة حديثة، وأن األمم 
املتح��دة صنفت عامن يف عام 2010 كدولة قفزت 
أك��ر من 40 عاًم��ا إىل األمام من حي��ث التطوير، 

متفوقة عىل الصني يف ذلك املضامر. 
وقال��ت املجلة يف تقري��ر لها إن جاللة الس��لطان 
الراحل اختط سياس��ة خارجية مس��تقلة، نجحت 
يف الجم��ع بني األض��داد من مختل��ف دول العامل. 
وأضاف��ت املجل��ة أّن ع��امن تحت حك��م حرضة 
صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم- 
حفظه الله ورعاه- لن تحيد عن سياساتها الخارجية 
التي رس��خها السلطان الراحل، والتي جنبت عامن 
طيلة خمس��ة عقود االنخراط يف مع��ارك إقليمية 
أو رصاعات.  وقالت مجلة “إنرتناش��ونال أدفايزر” 
إّن املس��تثمرين رحبوا باالنتقال الرسيع للس��لطة 
يف عامن، وأن الس��لطنة يف عهد الس��لطان قابوس 
حظيت بوصف “س��ويرسا الرشق األوسط”؛ بفضل 
موقفه��ا املحايد وتفاعلها املمي��ز يف أزمات الرشق 
األوس��ط. وأش��ادت املجلة بتعهد جاللة السلطان 
هيثم بن طارق املعظم- أّيده الله- بالسري عىل نهج 
السلطان الراحل يف السياس��ة الخارجية. وتوقعت 

املجل��ة أن يحتل االقتصاد قامئ��ة أولويات جاللته. 
بدوره��ا، امتدح��ت مجلة فوربس أيض��ا االنتقال 
الس��لس للس��لطة يف عامن، وذكرت أّن الس��لطان 
الراح��ل نج��ح يف تحديث الب��الد بص��ورة فاقت 
التوقعات، وكان سياس��يا ماهرا وبارعا يف التعاطي 
مع األوضاع السياس��ية املعق��دة باملنطقة. وقالت 
املجلة إّن اختيار جاللة الس��لطان هيثم بن طارق 
املعظم- حفظه الل��ه ورعاه- يوضح إىل مدى متتع 
الس��لطان قابوس- رحمه الله-  برؤية ثاقبة بعيدة 
املدى؛ إذ ي��أيت االقتصاد يف مقدمة التحديات التي 
تنتظر عامن، مشرية إىل أّن جاللة السلطان املعظم- 
أّي��ده الله- عىل دراية تام��ة باألوضاع االقتصادية؛ 
حيث كان رئيسا للجنة الرئيسية للرؤية املستقبلية 
»عامن 2040« والتي تم تش��كيلها لصياغة مس��ار 

اقتصادي جديد وأكر تنّوعا للبالد. 
أّما صحيف��ة نيويورك تاميز األمريكية، فقد تناولت 
األوض��اع اإلقليمية الت��ي تتزامن م��ع تويل جاللة 
الس��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم- أي��ده الله- 
ملقالي��د الحكم، قائلة إّن جاللته سيس��ري عىل نهج 
الس��لطان الراح��ل يف إدارة السياس��ة الخارجي��ة 
بحكمة وحذر. ووصفت الصحيفة جاللة السلطان 
الراح��ل بأّن��ه كان ركيزة أساس��ية ال غنى عنها يف 
النظ��ام ال��دويل، بفضل دبلوماس��يته الفذة، قائلة 
إّن الس��لطان قابوس بدا يف كثري من األحيان وكأنه 
»رجل م��ن الزمن الجمي��ل«، وأّنه كان ش��خصية 

مثقفة ومثرية لإلعجاب عىل مستوى العامل.

»ذي إيكونومست«: االنتقال السلس والسريع للسلطة في ُعمان 
يحفز المستثمرين.. واالقتصاد يتصدر أولويات جاللة السلطان

ترجمة - الرؤية

نرشت مجل��ة “ذي أتالنتي��ك” األمريكية 
مقااًل بقلم وليام ج. برينز رئيس مؤسس��ة 
كارينج��ي للس��الم الدولية؛ ذك��ر فيه أنَّه 
بوفاة جاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد 
بن تيمور -طيب الله ثراه- تكون املنطقة 
والعامل فقدا زعيام معتدال يف منطقة متوج 

باالضطرابات.
واس��تهلَّ برين��ز املق��ال بقول��ه: “نح��ن 
نق��رتب”.. كانت تلك آخر كل��امت قلتها 
للس��لطان قابوس يف خريف 2013، خالل 
املرحلة األخرية من املحادثات الرسية مع 
إي��ران. هذه املفاوضات -التي توس��طت 
واستضافتها الس��لطنة- مثَّلت أول تفاعل 
دبلوم��ايس بني الواليات املتح��دة وإيران 
من��ذ 35 عاًما، وفتحت الب��اب أمام إبرام 

االتفاق النووي الشامل مع طهران.
ويف الوقت الذي رحل فيه السلطان قابوس 
ع��ن عاملن��ا، كان الع��امل يفك��ر يف املصري 
املجه��ول الذي ينتظ��ر االتف��اق النووي 
اإلي��راين، لك��ن املؤكد أنه منذ انس��حاب 
الوالي��ات املتحدة يف العام 2018 من هذا 

االتفاق، فقد باتت نهايته وشيكة.
وعىل مدار سنوات عديدة، وبحكم عميل 
كدبلوم��ايس أمرييك، وكنت مس��ؤوال عن 
ملفات ال��رشق األوس��ط، فق��د التقيُت 
الس��لطان قابوس بشخصيته املتواضعة يف 
عدد من املناسبات، وكان السلطان قابوس 
ميلك رؤية حكيم��ة ووقار مهيب، وكانت 
رؤيت��ه الس��ديدة ونصائحه تتس��م دامئًا 

باالستقاللية والرباجامتية.
وعندم��ا توىل الس��لطان قاب��وس مقاليد 
الحك��م يف عامن، قبل نصف قرن، مل تكن 
الب��الد تنعم ب��أي تنمية تذك��ر، فالطرق 
مقفرة، والكهرباء شحيحة، وبالكاد هناك 
مدرسة أو مدرس��تان، وليس هناك تعليم 
متاح للنس��اء أو الفتيات وقتذاك. وخالل 
��ف الس��لطان قابوس  جي��ل واح��د، وظَّ
املحدودة  النفطي��ة  الب��الد  احتياطي��ات 
إلطالق مس��رية التنمية فيها، وتطوير رأس 
امل��ال الب��رشي. وبذلك، نج��ح يف إخراج 
ع��امن من تخل��ف القرون الوس��طى إىل 

تقدم العرص الحديث.
وتحتّل عامن اليوم املرتبة األوىل يف معظم 

م��ؤرشات التنمي��ة البرشي��ة، وم��ن بني 
س��كانها، نجح الس��لطان قابوس يف غرس 
الهوية الوطني��ة يف نفوس مواطنيه، ومنَّى 

لديهم مشاعر االنتامء والوالء للوطن.
وأيَّد الس��لطان قابوس دبلوماسية الرئيس 
املرصي الراحل أنور الس��ادات ومعاهدة 
الس��الم املرصي��ة م��ع إرسائي��ل يف العام 
1979، يف وق��ت عارضته��ا دول املنطقة. 
واستطاع السلطان قابوس النأي ببالده عن 
أية نزاع��ات إقليمية، ومل ينخرط يف النزاع 
الخليج��ي األخري، بل وقف ع��ىل الحياد، 
وسعت عامن خالل عهده للتوسط إلنهاء 

الحرب يف اليمن.
وكان أكرب إس��هام دبلومايس من السلطان 
قابوس ما قدمته ُعامن من تسهيالت لفتح 
قناة تواص��ل خلفية بني أمري��كا وإيران، 
ولقد كان العامنيون ُمضيفني غري ُمزِعِجني، 
ودعاة سالم صامدين، وكانت دامئا نصائح 
الس��لطان قاب��وس مفيدة، وس��اعدتنا يف 
تجنب إس��اءة قراءة بعضنا بعضا. وليس 
من قبيل املبالغ��ة القول إنه بدون جهود 
الس��لطان قابوس مل��ا كان هن��اك اتفاق 

نووي.
ويف بداية محادثات إيران، وجدُت التفاؤل 
حلاًم صع��َب املنال، لكن كان الس��لطان 
قابوس يتحىل بالصرب واله��دوء، وقال يل: 
“إنه��م ال يثقون بك، وأن��ت ال تثق بهم، 
لكن يجب أن تستمر؛ فالبديل هو الرصاع، 

الذي سيخرس فيه الجميع”.
وكان الس��لطان قاب��وس يؤم��ن بالتطور 
التدريج��ي ال��ذي ال رجع��ة في��ه، وكان 
حّساًسا تجاه التحول الحاميس الذي أغرى 
الكثريي��ن يف املنطق��ة والكثريين خارجها. 
ويف الوق��ت ال��ذي اندلعت في��ه ثورات 
الربي��ع الع��ريب، وانترش الع��داء لها من 
جانب بعض دول اإلقليم، كان الس��لطان 
قاب��وس ه��و الزعيم املعت��دل الوحيد يف 

الرشق األوسط.
لق��د أدرك جالل��ة الس��لطان قابوس أن 
إلدارة  املتابع��ة  تس��تحق  الدبلوماس��ية 
الخالف��ات التي ال ميكن حلها بني عش��ية 
وضحاها. كام أدرك أّن املجتمعات العربية 
الت��ي ال تتح��ىل باالعتدال والتس��امح يف 
داخلها س��تصبح هشة وس��تنهار يف نهاية 

املطاف.

السلطان الراحل قاد عمان نحو الرقي ونجح في إنجاز »االتفاق اإليراني«

»ذي أتالنتيك« األمريكية تنعي 
السلطان قابوس: رحل الزعيم المعتدل 

الوحيد في الشرق األوسط

ابتسام بنت هالل الحبيل  

Ebtisam666@hotmail.com

مل يكن يوما اعتياديا ولن يكون، ومل يكن تاريخا فقط بل س��يبقى عالقا يف 
الذاكرة املتخمة بالكثري عن عامن والس��لطنة وصحار وعن س��لطان أحمل 
يف ذاك��ريت رهبة حضوره وأنا طفلة، مل تصل للع��ارشة بعد، إّنه العارش من 
يناي��ر ألفني وعرشين، تاريخ س��يأىب التاري��خ أال يتذكره ك��ام الثامن عرش 
من نوفم��رب الذي كان يتجدد فيه حبك والطاعة لك والوالء ألرض تعش��ق 
حض��ورك وتفتقده حتى ح��ني تغادر لتعود، نعم هي أن��ا التي أجد نفيس 
مليئة بالذكريات العميقة رغم مرور الس��نوات وتلك األحداث املتناقضة يف 
حيايت وتواطؤ الحارض عىل نفيس ومشقة الغد الذي أبثه األمل والرجاء معا، 
إال أّن املايض يقف شامخا بذكريات طفولة أعيش وقعها كل عام وأنا أشارك 
السلطنة أفراحها بالثامن عرش من نوفمرب وما يحمل من وقفة سنوّية لكل 
العامنينّي عىل مس��رية بناء وتطوير السلطنة، ويدفعني عشقي املمتد لليوم 
أن اتباهى بعامن يف كل مناسبة وكأين أرد لها دين طفولتي السعيدة بأرضها.
هي السلطنة التي أنتدب لها والدي معلام وتخرج عىل يديه مئات الشباب 
م��ن خرية أبنائها يف صح��ار تحديدا ممن باتوا يف مواق��ع هامة فيها، أربع 
س��نوات من عمر طفلة س��اقها القدر ملكان تعلمت وترعرعت به ليتحول 
مل��كان يعيش فيها، ذكريات أول ي��وم درايس وأول طابور صباحي أمام علم 
يرف��رف نحو الس��امء لتتنافس الحناجر مبن يعلو صوت��ه أكر يف طابور من 
جيل يس��تعد لغد عامن بالعل��م واملعرفة مرددين بص��وت واحد »يعيش 
جالل��ة الس��لطان قاب��وس املعظم … يعي��ش يعيش يعي��ش« هي أجمل 
األيام الدراس��ية بكل ذكرياتها من طباش��ري بيضاء تخط عىل لوح أسود إىل 
حصة رياضة نتس��ابق فيها مرورا بس��اعة موس��يقى نعانق فيها لحنا وتلك 
االحتفاالت واألعياد الوطنية املجيدة التي تغمر النفس بالفرح والفخر معا، 
وه��و التعليم أحد أهم أهداف النهضة العامنية املباركة التي أوقد جذوتها 
باين نهضة عامن رحمه الله باعتبار العلم قاعدة وأساسا لكل تنمية وتطورا 
وانا كنت حينها طفلة لكني كنت أشعر بزهو مفرط ترسب لدمي وما يزال،، 

فامذا فعلت يب يا عامن.
نهضة ش��امخة أرساها السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه عىل مدى 
خمس��ني عاما، من��ذ أن تقّلد زمام الحكم عام ألف وتس��عامئة وس��بعني، 
وبعد مس��رية حكيمة حافلة بالعطاء شملت عامن من أقصاها إىل أقصاها 
وطالت العامل العريب واإلسالمي والدويل قاطبة، وأسفرت عن أمان واستقرار 
وحفظ لسيادة وطن وشعب، ولسياسة متزنة بنرش رسائل السالم والتفاهم 
والتعايش يف املنطقة والعامل، كاس��با احرتام ش��عبه وش��عوب املنطقة ومن 
يعيشون خارجها، ليقف العامل أجمع إجالال واحرتاما لهيبته.. هو الذي كان 

مثاال وسيبقى رحمه الله، رمزا ال يتكرر.
الس��لطان قابوس بن س��عيد طيب الله ثراه ليس فقيدك فقط يا عامن، بل 
فقي��د العامل أجمع، فافخ��ري مبن أرىس ثوابتك يف حني حولك دول ترس��وا 
الزواب��ع فيه��ا، افخري ياعامن بش��عبك الذي متتد أخالق��ه الرفيعة لحدود 
السامء. أنا هنا ال أكتب عنك أيها السلطان الباقي رغم مراسم الوداع األخري، 
فمقال أو س��طور ال تفيك الحق، أنا هنا أنقل مش��اعر امرأة تعني لها أرض 
السلطنة الكثري، ويعني لها سلطان اإلنسانية ما ال ميكن أن تبثه بحرب القلم، 
فيا رجل الس��الم س��تظل باقيا، وأنا  أعلم علم اليقني كم هو مؤمل أن تودع 
أشياء ال تتمنّى أن تودعها يوما، وإن انقضت أيام العزاء إال أّن عزاءهم فيك 

ثالثة وعزاءنا فيك عمر ال ينقيض أيها الخالد بسرية مباركة ونهج سديد.
نسيت أن أخربكم أين أطلق عىل السلطنة »مهد الطفولة« فاللهم جنتك ملن 
كان جّن��ة من حوله ورحم الله قائدا رحل ومازال معقودا يف دعاء ش��عبه، 

ويا قلب صربا إنه القدر.
 إعالمية قطرية

سلطان 
القلوب.. وداعا
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ترجمة - الرؤية

تامي��ز  فايننش��ال  صحيف��ة  قال��ْت 
الربيطانية إنَّ َحْضَة َصاِحب الَجَللَة 
��لطان هيثم بن ط��ارق املعظم  السُّ
د مُبواصلة  -حفظ��ه الله ورع��اه- تعهَّ
صن��ع الس��لم اإلقليم��ي والعامل��ي، 
ُمَواِص��ل الجهود الت��ي قادها جللة 
الس��لطان قابوس بن س��عيد -طيب 
الله ث��راه- خلل خمس��ن عاما من 

الحكم.
جلل��ة  أنَّ  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
الس��لطان قابوس بن س��عيد -طيب 
الله ثراه- نجح يف إدارة دفة االقتصاد 
الع��اين عىل م��دى خمس��ة عقود، 
وأسهم بصورة كبرية يف إرساء التعاون 
الدويل، وكانت له إس��هامات رئيسية 
يف العديد من أعقد النزاعات بالرشق 
األوسط. وأضافت الصحيفة أنَّ جللة 
السلطان املعظم -حفظه الله ورعاه- 
سيعمل جاهدا عىل الحفاظ عىل هذا 
اإلرث يف وقت تتزاي��د فيه التوترات 
اإلقليمية، وتع��رض االقتصاد الوطني 

ملزيد من التحديات.
ونقلْت الصحيفة عن جن كينينمونت 
الخبرية يف ش��ؤون الرشق األوس��ط، 
قوله��ا: إن ُع��ان مقبل��ة عىل حقبة 
جدي��دة، ال تخلو م��ن تحديات، وأنَّ 
الس��لطنة تستعد للنتقال إىل عامل ما 
بع��د النفط، يف ظل الجه��ود الرامية 
لتعزي��ز التنويع االقتص��ادي وتقليل 

االعت��اد عىل النفط. وأكدت الخبرية 
أنَّ ع��ان س��تواصل العم��ل وف��ق 
التقالي��د الدبلوماس��ية العريقة التي 

أرساها جللة السلطان الراحل.
وبيَّنت الصحيفة أن جللة الس��لطان 
املعظ��م -أي��ده الله- س��يعمل عىل 
مواصلة النهج القويم لجللة السلطان 
الراحل، واملتمثل يف صنع السلم عىل 

املستوين اإلقليمي والدويل.
ونقل��ت الصحيفة عن ب��ان يك مون 
األمن العام الس��ابق لألمم املتحدة، 
قوله: “أود أن أرى إرث قابوس يلهم 
للتفكري بطريق��ة مختلفة  اآلخري��ن 
عن معن��ى القيادة يف منطقة يخطئ 
فيه��ا اللعبون املحلي��ون والدوليون 
يف كثري من األحي��ان؛ حيث يفضلون 
الحلول العس��كرية والعنف بدال من 

الدبلوماسية”.
فايننش��ال  صحيف��ة  ووصف��ت 
تامي��ز َح��ْضَة َصاِح��ب الَجَللَة 
لطان هيثم بن طارق املعظم  السُّ
-حفظه الله ورعاه- بأنه شخصية 
عميق��ة الخ��ربات، ومن��ذ العام 
2013 وه��و يق��ود عملية إعادة 
االقتصادية يف  املنظوم��ة  هيكلة 
ُع��ان؛ من خلل إع��داد الرؤية 
املستقبلية “عان 2040”، والتي 
تستهدف إحداث التنمية الشاملة 
واملس��تدامة يف جميع املجاالت، 
مع االعت��اد عىل القطاعات غري 

النفطية.

»فايننشال تايمز«: جاللة السلطان هيثم بن طارق 
يتعهد بمواصلة صنع السالم اإلقليمي والعالمي

ترجمة- الرؤية

توقعت إذاعة دويتشه فيلله األملانية أن 
حضة صاحب الجللة الس��لطان هيثم 
بن طارق املعظ��م -حفظه الله ورعاه- 
س��يويل اهتام��ا كبريا مبس��ألة التنويع 
االقتصادي بعيدا عن النفط مع الحفاظ 
عىل السياس��ة الخارجية املحايدة التي 
أرىس دعامئه��ا جللة الس��لطان قابوس 

بن سعيد -طيب الله ثراه.
وقالت اإلذاعة يف تقري��ر لها إنَّه خلل 
حكم الس��لطان قاب��وس، ميزت عان 
ال��دول القلئل  نفس��ها كواحدة م��ن 
املحايدة دبلوماس��يًّا يف الرشق األوسط، 
وتوّل��ت دور الوس��يط ال��دويل لح��ل 
النزاعات. وأضافت أّن هذه السياسات 
س��يعمل عىل مواصلتها جللة السلطان 
املعظم -أيده الله- وأوضحت أنه ُينظر 
إىل تعهد جللة السلطان املعظم -أبقاه 
الل��ه- بالحفاظ ع��ىل حياد السياس��ة 
الخارجي��ة لس��لطنة ع��ان؛ باعتب��اره 
تأكيًدا عىل أن الس��لطنة ستميض قدًما 
عىل النه��ج القابويس القوي��م، رغم ما 
يحيط بع��ان واملنطقة م��ن تحديات 

اقتصادية وسياسية.
وقال س��انام فاكيل نائب مدير برنامج 
تش��اتام هاوس للرشق األوسط وشال 
إفريقي��ا: “لقد أش��ار جللة الس��لطان 
بالفع��ل يف خطابه األول إىل أنه يخطط 
ملواصلة السري عىل نهج السلطان قابوس، 
وه��ذا، عىل ما أعتق��د، أكرث أهمية من 
أي وقت مىض، ألن ُعان ممثل محايد 

داخل دول الخليج العريب”.
ُع��ان يف  إىل دور  اإلذاع��ة  وأش��ارت 
تخفي��ف األزمات اإلقليمي��ة املتعددة؛ 
وأهمها: تسهيل إطلق رساح األمريكين 
الثلث��ة الذين احتجزته��م إيران يف عام 
2009، ك��ا لعب��ت دورًا يف مس��اعدة 
القطرين عىل العودة إىل الدوحة خلل 
األزمة الدبلوماسية القطرية عام 2017 
الت��ي منعت العديد م��ن دول الخليج 
العريب م��ن الوصول إىل الطرق البحرية 

إىل قطر.
وق��ال فاكي��ل: »نظرًا ألن ُع��ان لديها 

هذه السياس��ة الخارجية املتوازنة، فقد 
كانت محاوراً جيًدا للغاية لكل البلدين 

)الواليات املتحدة وإيران(«.
وبين��ت اإلذاع��ة أن ه��ذه السياس��ة 
منح��ت ُعان القدرة عىل الحفاظ عىل 
العلقات م��ع دول الع��امل؛ مبا يف ذلك 
اململك��ة املتح��دة والوالي��ات املتحدة 
والصن؛ باعتبارها قلب الحياد يف الرشق 
األوسط. وقال جون سفاكياناكيس خبري 
وزميل  كامربي��دج  بجامع��ة  خليج��ي 
باحث مشارك يف تشاتام هاوس: »كون 
عان دولة محاي��دة مُييزها عىل الفور 
ع��ن بقي��ة ال��دول، وميك��ن أن يكون 
ذل��ك مي��زة كبرية بالنس��بة له��ا؛ ألنها 
األجانب،  املس��تثمرين  تحاول ج��ذب 
يف  لنفس��ها  جدي��د  دور  واكتش��اف 
الس��ياق االقتصادي األوس��ع«. وامتدح 
س��فاكياناكيس “االنتقال السلس الكبري 
من س��لطان آلخ��ر«. وقال��ت اإلذاعة 
األملاني��ة إنَّ مثة تحدي��ات تواجه ُعان 
خلل العهد الجديد؛ عىل رأسها: تطبيق 

الطموحة،  االقتص��ادي  التنوي��ع  خطة 
ومن املتوقع عىل نطاق واسع أن تنجح؛ 
حيث كان جللة السلطان يرتأس اللجنة 
الرئيس��ية لرؤية عان 2040 قبل تويل 

مقاليد الحكم.
وأضاف سفاكياناكيس: »يف املايض، كان 
هناك الكثري من املراقبن الذين شككوا 
يف أن عملية االنتقال ستتم بسلسة ويف 
غضون س��اعات قليلة”. وواصل حديثه 
قائل: »هذا يف الواقع يدل عىل أن البلد 
بارع��ة يف تنظيمها الس��يايس«. وتحت 
حكم السلطان قابوس -الذي دام حوايل 
خمس��ة عقود- شهدت س��لطنة عان 
تحوالت اقتصادي��ة واجتاعية ضخمة، 
ومارس��ت دورا رئيس��يا يف صنع السلم 
باملنطق��ة. وتط��ورت البنية األساس��ية 
يف عان وتحولت م��ن مجتمع زراعي 
إىل مجتم��ع صناعي متقدم، كا ازدهر 
القطاع الس��ياحي، وبات��ت عان اليوم 
وجه��ة س��ياحية مرموق��ة وجاذبة يف 

املنطقة.

أكدت أن االنتقال السلس للسلطة يعكس البراعة السياسية للسلطان قابوس

»دويتشه فيلله«: جاللة السلطان هيثم 
بن طارق سيقود تنويعا اقتصاديا متميزا

عبد الرحمن شلقم ** 

 

رحل الس��لطان قابوس بن س��عيد. رجل كانت أفعال��ه كتاباً من األفكار، 
وسياس��اته أضواء رؤية واس��عة بعيدة املدى. حكم ب��لده يف حقبة من 
الزم��ن اهتز فيها العامل سياس��ياً وعس��كرياً. تلش��ت الكتلة الش��يوعية 
الرشقية، وانهارت أنظمة، وتغريت مس��ارات االقتصاد والسياسة يف العامل. 
الرجل قليل الكلم ومحدود الحركة خارج س��لطنته، أس��س سياس��ة »ال 
ع��دو« ومل يغلق بلده، ومل ينغلق يف أفكاره، وحافظ يف ذات الوقت عىل 

الثوابت والقيم االجتاعية التي ورثتها البلد.
زار الس��لطان قاب��وس ليبيا مرتن؛ األوىل س��نة 1972 وكان قادماً جديداً 
حينها عىل عرش السلطنة، وكذلك الراحل معمر القذايف. الوضع يف اليمن 
فرض نفس��ه يف تلك الزيارة - وخاصة هيمنة الش��يوعين عىل السلطة يف 
اليم��ن الجنويب. كان القذايف مهت��ًا بقضية توحيد اليمن، دون أن يخفي 
انزعاجه من س��يطرة الشيوعين عىل جنوب اليمن. أرسلت ليبيا إىل عدن 
ش��خصيات مثقفة لتقييم الوض��ع، وأبرزهم عبد الله بان��ون، الذي عاد 
مب��ا يؤكد أن البلد يف قبضة الش��يوعين التابعن فكرياً وسياس��ياً للتحاد 
السوفيايت والكتلة الرشقية التي وسعت دعمها لهم، وزاد ذلك من توسيع 
مساحة التواصل بن ليبيا وسلطنة عان. العلقات بن البلدين لها جذور 
خاص��ة وقدمية. املذهب اإلبايض ال��ذي تتبعه األغلبية يف ُعان له وجود 
يف ش��ال أفريقيا، ويف ليبيا كان له عىل مّر التاريخ فقهاء بارزون امتدت 
دراس��اتهم واجتهاداتهم بقوة إىل عان حيث ص��ار لهم مريدون كرث. مل 
يتوق��ف الحضور الليبي يف عان عىل جانب التواصل املذهبي، بل تعداه 
إىل الس��يايس، وخاصة عن طريق العامل واملجاهد والسيايس سليان باشا 
الباروين، أحد مؤس��ي الجمهورية الطرابلسية. أقام الباروين يف عان من 
سنة 1924 إىل سنة 1940 وعمل مستشاراً لحكامها، وتوىل مناصب إدارية 

وسياسية، وساهم بقوة يف الحياة الثقافية والفكرية العانية.
يف منتصف س��بعينيات القرن املايض، ظهرت يف الس��لطنة حركة يسارية 
مسلحة، عرفت بحركة تحرير ظفار، وكانت جمهورية اليمن الجنويب من 
أك��رب داعميها. يف البداية كانت الحكوم��ة الليبية مرتددة يف التواصل مع 
الحركة ودعمها، لكن أطرافاً من الكتلة الرشقية وبعض اليس��ارين العرب 
نجحوا يف تغيري املوقف الليبي، وكان ذلك إيذاناً بالعداوة بن البلدين. تم 
ترتيب زيارة للراحل معمر القذايف إىل مس��قط أثناء عودته من رحلة إىل 
آس��يا، وكان الس��لطان قابوس وأركان حكومته يف انتظاره باملطار، لكنهم 
أبلغ��وا يف اللحظة األخرية أن العقيد معمر الق��ذايف ألغى زيارته لعان، 
وس��ينزل بع��دن، وكانت تلك الحادث��ة إعلناً للعداء ب��ن البلدين. نجح 
الس��لطان قابوس يف إنهاء مترد ثوار ظفار، واتبع معهم سياس��ة االحتواء، 
واس��توعب كثرياً منهم يف دواليب دولته، ب��ل إن بعضهم صار من أركان 

حكمه. 
الراحل الس��لطان قابوس مل يؤمن يوماً بسياسة قطع العلقات بن الدول، 
حتى عندما قطعت أغلب الدول العربية علقاتها الدبلوماس��ية مع مرص 
بع��د زيارة الرئيس الراحل الس��ادات إىل القدس وتوقي��ع اتفاقية كامب 

ديفيد، مل تقطع ُعان علقاتها معه.
ش��ّنت أجهزة اإلعلم الليبية هجوماً حاداً ودون توقف عىل السلطنة، لكنها 
مل ت��رد إال يف مرات قليلة، وبأس��لوب هادئ وناعم، واس��تمرت يف مبادرات 

لتطبيع العلقات بن البلدين. الزيارة الثانية للسلطان قابوس إىل ليبيا كانت 
س��نة 2008؛ حي��ث وصل إىل طرابل��س بيخته الخاص الضخ��م، والتقى يف 
جلسات خاصة ومطولة مع الراحل العقيد معمر القذايف. كانت تلك الزيارة 
نوعية بكل املعايري. بحديقة معسكر باب العزيزية، جلس الزعيان يف لقاء 
حميمي طويل، وتحدثا يف القضايا العربية واإلس��لمية واإلقليمية والدولية. 
قضيتان أسهب فيها السلطان، القضية الفلسطينية والعلقة مع إيران. قال 
السلطان إن إرسائيل فرضها علينا التاريخ والخيارات السياسية الدولية، وإننا 
كعرب مل نحدد اسرتاتيجية عملية طويلة يف التعامل معها مبا يحفظ الحقوق 
الفلس��طينية من منطلق قدراتنا العسكرية والسياسية الدولية، وهل ميكن 
هزمية إرسائيل بالحرب أم باحتوائها بالسلم؟ إيران جار لنا معه روابط دينية 
وتاريخية وحضارية، وبهذه الحقائق نحن عرباً يف موقف أقوى، ونس��تطيع 
ع��رب القوة الناعمة أن نجعلها معنا، وليس ضدن��ا يف التحوالت الكبرية التي 
يش��هدها العامل. وتحدث الس��لطان عن الوضع يف الع��راق، وكذلك أهمية 
تفعي��ل كتلة املغ��رب العريب التي ميكن أن تكون ق��وة لها وزن كبري بحكم 
موقعه��ا املقابل ألوروبا وامتدادها األفريقي وقوته��ا البرشية واالقتصادية. 
اس��تمع له القذايف باهتام، وركز عىل أهمي��ة تطوير العلقات الثنائية بن 

البلدين وتوسيع التشاور السيايس والتعاون االقتصادي.
الس��لطان قابوس بن س��عيد، كان رجًل مس��كوناً بالفن، يعزف عىل آلة 
العود ويتذوق املوسيقى ويعرف كثرياً عن كبار الفنانن العرب والعاملين. 
بن��ى دار أوب��را فريدة يف ع��ان، وجعلها رمزاً للتحدي��ث والتنوير. فتح 
أبوابها للش��باب والش��ابات ليكونوا عازفن ألعظم ما أبدعه رموز األوبرا 
يف الع��امل، من بيتهوفن إىل ف��ريدي وفاغرن وغريهم، وص��ارت دار األوبرا 
العانية معلًا يرتاده الزوار يف موسمها السنوي. أثناء زيارته إىل طرابلس 
حمل معه هدية فن إىل ليبيا، يف حفل العشاء الذي أقامه بيخته »املعلم« 
عىل رشف الراحل العقيد معمر القذايف، كانت فرقة موس��يقية تعزف من 
وراء ستار ألحاناً ليبية متنوعة بإتقان عاٍل أبهر الجميع، ما جعل الحديث 
عن الفن موضوعاً يفرض نفس��ه، وللسلطان فيه باع ال تحده حدود. عىل 
مائدة العش��اء يف ذلك اليخت مبعامله العانية ولدت كيمياء إنسانية بن 

الشخصيتن اللتن تحملن رتباً عسكرية، ودرستا يف بريطانيا.
ال ش��ك أن الس��لطان الراحل ش��خصية كان له��ا تكوين خ��اص، ورؤية 
تأسيس��ية لدولت��ه ترتكز ع��ىل مكوناته��ا االجتاعية وموروثه��ا الديني 
والثق��ايف وتوظي��ف القدرات الوطني��ة للتحديث والتطوي��ر، مبا ال يخل 
مبنظوم��ة القيم والتعايش املبني عىل قاع��دة املواطنة. عان التي كانت 
يوم��اً إمرباطورية له��ا امتداد يف رشق إفريقيا، وخاص��ة يف إقليم زنجبار، 
م��ا زال أثره��ا حٌي يف كثري من البل��دان اإلفريقية عرب اللغة الس��واحلية 
الزاخرة بالكلات العربية، ويف منط الحياة والسلوك االجتاعي والفنون، 
وكذلك الدين اإلسلمي، واستطاعت السلطنة أن تحافظ عىل ذلك التاريخ 

بتواصل ثقايف واجتاعي ال يتوقف.
رحل قابوس ليبقى علمة من علمات الحكمة السياسية وأضواء التحديث 

الهادئ والقوة الناعمة الفاعلة.
** وزير خارجية ليبيا ومندوبها األسبق لدى األمم املتحدة
نقال عن صحيفة الرشق األوسط اللندنية

رحيل سلطان السياسة والثقافة

تصوير/ محمد مصطفى
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ترجمة - الرؤية

رصدْت الصحف العاملية الخربات السياس��ية 
الف��ذة التي يتحىل بها حرضة صاحب الجاللة 
الس��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم -حفظه 
ثت عن مسرية جاللته  الله ورعاه- حيث تحدَّ
-أي��ده الله- خالل الس��نوات املاضية، وقالت 
إن جالل��ة الس��لطان املعظم س��يايس محنك 

وشخصية مرموقة يف األوساط الدولية.
وقالت وكال��ة بلومربج اإلخباري��ة: إنَّ جاللة 
الس��لطان هيث��م بن ط��ارق املعظم -حفظه 
الل��ه ورعاه- تويل الحك��م يف ظروف إقليمية 
مليئ��ة بالتحدي��ات، ال س��يام وأن العامل يعج 
بالتوترات السياس��ية والتقلب��ات االقتصادية. 
وذكرت الوكالة أن جاللته شغل عدة مناصب 
رفيعة املس��توى خالل العقود الثالثة املاضية؛ 
حي��ث كان وزي��رًا لل��راث والثقافة ورئيس��ا 
للجن��ة الرئيس��ية لرؤي��ة عامن املس��تقبلية 
“عامن 2040”، وش��غل أيض��ا منصب األمني 
العام بوزارة الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية 

للشؤون السياسية ووزير مفوض.
ونقلت الوكالة عن زياد داوود كبري االقتصاديني 
يف ال��رق األوس��ط ببلومربج قول��ه: “يواجه 
الس��لطان الجديد ثالثة تحدي��ات اقتصادية؛ 
هي: الس��يطرة عىل الدين الع��ام، والحفاظ 
عىل ربط العملة مع الدوالر، وتعزيز التنويع 
االقتص��ادي”. وأض��اف: »تتطلب املس��ألتان 
األولي��ان إجراًء عاجاًل؛ وبصفته رئيس��ا للجنة 
الرئيس��ية لرؤية ُع��امن 2040، فإن��ه مدرك 
للغاي��ة بحجم التحديات الت��ي تواجه جهود 

تحقيق التنويع«.
وفي��ام يتعلق بالسياس��ة الخارجي��ة لعامن، 
توقعت الوكال��ة عدم حدوث أي تغيري يذكر، 

مش��رية إىل أن اختيار جاللة السلطان الراحل 
-رحمه الله- لخليفت��ه، يعكس مدى الحرص 
السامي عىل اختيار من يكمل املسرية ومييض 

عىل نفس الدرب والنهج املتوازن.
وقالت صحيفة “تش��اينا دي��ي” الصينية إنَّ 
الرئيس يش جني بينج بعث برقيتني إىل جاللة 
الس��لطان املعظم -حفظه الله ورعاه- األوىل 
للتهنئة بتويل مقاليد الحكم يف البالد، والثانية 
تعزي��ة يف وفاة الس��لطان قابوس بن س��عيد 
-طي��ب الله ث��راه. وبحس��ب الصحيفة فإنَّ 
رس��الة التهنئة، تضمنت قول الرئيس يش: إنه 
منذ إقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدين، 
أحرزت العالق��ات الثنائية تقدما كبريا وأصبح 
الجانبان رشيكنْي إس��راتيجيني يتمتعان بثقة 
متبادل��ة. وأض��اف الرئيس الصين��ي أنَّه يويل 
أهمي��ة كب��رية لتنمي��ة العالقات ب��ني الصني 
وعامن، وهو عىل اس��تعداد للعمل مع جاللة 
الس��لطان لالرتقاء بالراكة االس��راتيجية إىل 
آف��اق أرحب. ويف رس��الة التعزية -بحس��ب 
الصحيفة الصينية- قال الرئيس يش جني بينج: 
إنَّ الس��لطان الراحل -طيب الل��ه ثراه- كان 
قائًدا عبقريا لُعامن، وحقق تنمية ش��املة يف 
البالد، وأس��هم بدور محوري يف صنع الس��الم 
واالستقرار يف الرق األوسط ومنطقة الخليج. 
وأض��اف الرئي��س أن جاللة الس��لطان الذي 
وصفه بأن��ه صديق قديم للش��عب الصيني، 
مش��ريا إىل أن السلطان قابوس قدم إسهامات 
إيجابي��ة لتعزي��ز الراكة اإلس��راتيجية بني 
الصني وعامن، وتيس��ري التع��اون العمي بني 
البلدي��ن يف مختل��ف املج��االت، وتعمي��ق 

الصداقة بني الشعبني.
م��ن جهته��ا، قالت وكال��ة أسوش��يتيد برس 
األمريكية: إنَّ حرضة صاحب الجاللة السلطان 

هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه الله ورعاه- 
ُيحظى مبكانة دولية بفضل عالقاته الواس��عة 
م��ع زعامء الع��امل. وذك��رت أن جاللته -أيده 
الله- اس��تقبل يف العام 2016 األمري تش��ارلز 
وزوجت��ه كاميال عندما وصال إىل ُعامن آنذاك. 
وقال س��يجورد نويباور خبري يف شؤون الرق 
األوس��ط -يف تحلي��ل ملعه��د دول الخلي��ج 
العريب يف واش��نطن- إن “ه��ذه التجربة” قد 
زودت��ه بالخربات السياس��ية الالزم��ة وخربة 
السياسة الخارجية للمساعدة يف توجيه عامن 
إىل املرحل��ة املس��تقبلية. ووصف��ْت صحيفة 
واش��نطن بوس��ت األمريكية جاللة السلطان 
املعظم، بأنه س��يايس محن��ك، وأنه قىض 16 
عاًما يف العديد من املناصب بوزارة الخارجية، 
بدًءا من العام 1986؛ حيث كان وكيال للوزارة 
للش��ؤون السياس��ية وأمين��ا عاما لل��وزارة. 
وأش��ارت الصحيف��ة إىل أن جاللة الس��لطان 
املعظ��م كان وزيراً لل��راث والثقاف��ة، وكان 
رئي��س اللجنة الرئيس��ية للرؤية املس��تقبلية 
“عامن 2040”، والتي تتضمن إس��راتيجيات 
لتقلي��ل اعت��امد الس��لطنة ع��ىل ص��ادرات 
النفط والغ��از. ويف املقابل، تعظي��م العوائد 
االقتصادية م��ن القطاعات غري النفطية. فيام 
ذكرت صحيفة “ذا س��تار” الكندية أنَّ جاللة 
الس��لطان املعظم -أيَّده الل��ه- أعلن بوضوح 
عن رسالته للعامل، وهي أنه سيسري عىل نفس 
النهج القاب��ويس الحكيم. وقالت صحيفة »ذا 
ناش��يونال« اإلماراتية إنه خ��الل فرة العمل 
سابقا بوزارة الخارجية، أسهم جاللة السلطان 
املعظم -حفظه الله ورعاه- يف صياغة سياسة 
الحي��اد الع��امين. ووصف��ت الصحيفة جاللة 
السلطان املعظم بأنه زعيم متمرس، ويحظى 

باحرام وتقدير كبريين من الشعب العامين.

صحف عالمية: جاللة السلطان هيثم بن طارق 
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 »واشنطن بوست«: 
جاللة السلطان هيثم 
بن طارق يملك رؤية 

مستقبلية واعدة 
لالقتصاد العماني

 »ذا ستار« الكندية: 
جاللته  يسير على 
النهج القابوسي 

الحكيم

 »ذا ناشيونال«: 
جاللة السلطان أحد 
مهندسي سياسة 

الحياد العماني

ترجمة - الرؤية

نرْت صحيفة “واشنطن بوست” 
مقاال تحليليا، بقلم سينزيا بيانكو 
زميلة أبحاث خليجية يف املجلس 
األورويب للعالقات الخارجية، حول 
مس��تقبل الس��لطنة تحت قيادة 
حرضة صاحب الجاللة الس��لطان 
هيثم بن ط��ارق املعظم -حفظه 

الله ورعاه.
واس��تهلْت الكاتبة املقال بالقول: 
قاب��وس  الس��لطان  جالل��ة  إنَّ 
ب��ن س��عيد ب��ن تيم��ور -طيب 
الل��ه ث��راه- ت��رك وراءه إرثا من 
حي��ث  والدبلوماس��ية؛  الس��الم 
ت��ويف الس��لطان الراحل يف لحظة 
غري مس��تقرة يف منطق��ة الخليج 
الع��ريب. وكان الس��لطان الراحل 
-رحمه الله- أدى دورًا محوريًّا يف 
الدبلوماس��ية اإلقليمية. ووصفت 
“واشنطن بوست” جاللة السلطان 
قابوس بأنه أبو النهضة العامنية، 
وحرص خ��الل ف��رة حكمه عىل 
حامية استقالل البالد يف السياسة 
الخارجية طيلة 50 عاًما. واعتربْت 
الصحيف��ة ق��راَر العائل��ة املالكة 
قابوس،  الس��لطان  وصي��ة  بفتح 
بأنه رغبة م��ن العائلة الكرمية يف 
للعامل  والتامس��ك  الوحدة  إظهار 
الخارج��ي. وقال��ت الصحيفة إنَّ 
جاللة الس��لطان هيثم بن طارق 
املعظم -حفظ��ه الله ورعاه- ابن 
عم الس��لطان الراحل، وكان أكرث 
انخراًط��ا يف الش��ؤون الخارجي��ة 
واملل��ف الثق��ايف لُع��امن. وتلقى 
جالل��ة الس��لطان -أي��ده الل��ه- 
تعليم��ه يف جامع��ة أكس��فورد؛ 
حيث درس الدبلوماس��ية، وشغل 
منص��ب وكي��ل وزارة الخارجي��ة 
وأمينها العام. وتوقعت الصحيفة 
أن يوظف جاللت��ه تلك الخربات 
الدبلوماس��ية  الهائل��ة واملهارات 
حكم��ه  مس��رية  خ��الل  الف��ذة 
امليمونة -ب��إذن الله تعاىل. وترى 

الصحيف��ة أن جالل��ة الس��لطان 
املعظ��م س��يحافظ عىل سياس��ة 
إقليمي��ة محايدة وف��ق الثوابت 
العامنية الراسخة، كام تعهد بذلك 

يف الخطاب األول إىل األمة.
لك��نَّ الصحيفة األمريكية رصدت 
يف الوق��ت نفس��ه مجموعة من 
التي يتعنيَّ  التحديات االقتصادية 
تحت  الرش��يدة،  الحكوم��ة  عىل 
التعام��ل معها  قي��ادة جاللت��ه، 
وتجاوزه��ا، خاص��ة وأنَّ جالل��ة 
السلطان املفدى -أيده الله- كان 
مرف��ا ع��ىل الرؤية املس��تقبلية 
“ع��امن 2040”، الرامي��ة لتعزيز 
وج��ذب  االقتص��ادي،  التنوي��ع 
املزي��د من االس��تثامرات املحلية 
واألجنبي��ة. وأوضح��ت الصحيفة 
أن جاللة السلطان قابوس -رحمه 

الله- اس��تطاع وبنجاح أن يحكم 
الس��لطنة خالل 5 عقود، تحولت 
فيها ُعامن إىل بلد متقدم، وس��ط 
تنوع عرقي وثقايف واسع، كام نجح 
جاللة الس��لطان الراحل بعبقرية 
سياسية يف أن ُيحقق التوافق بني 
مختلف فئ��ات املجتم��ع، وعزز 
التعايش الس��لمي ب��ني الجميع، 
رغم ما مترُّ به املنطقة من تقلبات 
الصحيفة  واختتمت  واضطرابات. 
بالقول: إنَّ جاللة السلطان هيثم 
بن ط��ارق املعظ��م -حفظه الله 
ورعاه- يتس��م بش��خصية هادئة 
ومتأملة، وسيعمل عىل االستفادة 
من اإلرث الخالد لجاللة السلطان 
الراحل -طيب الله ثراه- ومواصلة 
قيادة البالد نحو مرافئ االستقرار 

والرخاء.
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عبدالله بشارة 

 

جاء الس��لطان قابوس بن س��عيد إىل الحكم يف نوفم��رب 1970، يف بلد متزقه 
حرب داخلية بني الس��اعني لتقسيم الدولة إىل جزء لإلمام يف الداخل، واآلخر 
للسلطان عىل السواحل، يف انقسام وصلت ملفاته إىل القمة العربية يف يناير 
1964 بطلب من اإلمام للدعم واملؤازرة، مع ترسيبات الس��الح من مخابرات 
مرصية جاءت يف مذكرات فتحي الديب مس��ؤول الش��ؤون العربية، ويواجه 
الس��لطان الجديد املوقف بحزم معتمداً عىل إس��هام تاريخي ألرسة ش��يدت 
امرباطورية عامن من س��احل إفريقيا غرباً، وجوادر رشقاً براث تتداخل فيه 
فن��ون الرق وانضباط الغ��رب، فكانت أولوياته وحدة ال��راب ثم االنفتاح 
التنموي، مدركاً بأن تحقيق هذين الهدفني يتطلب قيادة مستنرية مبصداقية 

ثابتة وبرابط مؤثر مع الداعمني، فكانت بريطانيا أبرزهم.
مل يرك البؤساء من الحكم املاركيس يف اليمن الجنويب شعب السلطنة يتفرغ 
للبناء، وإمنا ش��نوا حروب عصابات التخريب إلضعاف الحكم وإش��غاله عن 
البناء، بدعم من حكومة اليمن الجنويب. نجح السلطان يف القضاء عىل جميع 
خصوم الس��الح م��ن الداخل والخ��ارج، وانض��م إىل األرسة العاملية يف األمم 
املتحدة برحيب دافئ كنت رشيكاً فيه. رأيت جاللة السلطان للمرة األوىل يف 
القم��ة التي وقعت وثيقة قيام مجلس التعاون يف مايو 1981، يف تلك القمة 
طرحت الس��لطنة تدخالت اليمن الجنويب وعبثيات��ه عىل الحدود، يف مذكرة 
تدع��و للتعاون األمني ليك يتف��رغ لبيئة التنمية، ومن تل��ك املذكرة ذهبت 
أول بعث��ة عس��كرية من مجلس التع��اون إىل الس��لطنة وتفحصت الوضع، 
وكانت فقرة تحول يف مس��ار مجلس التعاون، وانتهى الش��غب الجنويب أمام 
التكتل الخليجي. ومع مرحلة التأسيس للمجلس ترددت عىل مسقط، ملتقياً 
الس��لطان يف عدة مناس��بات أتاحت يل االقراب منه انساناً، وأعجبني النظام 
الذي فرضه لي��س بالقوانني وإمنا بالقدوة التي امتث��ل لها الجميع. وخصني 
صاحب الجاللة بدعويت للمش��اركة يف عدة مناسبات وطنية كنت ألتزم بها.. 
كان الس��لطان دارس��اً للتاريخ، مس��توعباً ِعرَبه، مبتعداً عن املخاطر، محصناً 
وطنه من الس��ري قرب املطب��ات، ومتعظاً من تفحص حي��اة قيادات دمرها 
الطم��وح، كان يتحدث ع��ن الفلك والنجوم، وعن غموض مس��ار الكواكب، 
ونحن نس��تمع بإعجاب عن املثابرة والهمة التي سخرها ليأخذ عامن إىل عامل 
االنفتاح، كان مقدراً ملعاين املوس��يقى يف االلهام، يس��تمع بإصغاء، ومن هذا 
الوعي تشكلت فرقة السلطان السيمفونية، ودار األوبرا، ومن سحر املوسيقى 

تحولت مسقط إىل واحة زراعة.
امتلك الس��لطان العنارص املهمة يف رسم حياته، متوجات تاريخ عامن وتراث 
املؤسس��ني ونهجهم مع الجريان، كانت الش��جاعة وقودهم والسخاء نهجهم، 
وكان وفياً لهام، كانت عفة اللس��ان حصناً لالحرام وتأميناً للمقام وقد التزم 
بها.. أخربين مرة بأن امللك حس��ني أبلغه بأنن��ي، كأمني عام ملجلس التعاون، 
راف��ض للتفاهم مع األمني العام ملجلس التعاون العريب، متهرب من االجتامع 
ب��ه، قالها وهو يضحك خجاًل، فنفيت ذلك.. التزم الدقة يف التعبري ويف تحمل 
املس��ؤولية.. كان قرار قمة الدوحة عام 1991 إس��ناد مس��ؤولية دراسة قوة 
خليجية موحدة للسلطان قابوس، عىل أن تتم خالل عام، وتقبل املهمة وفق 
قواعد العمل التي يلتزم بها، فاس��تعان بأهل الخ��ربة، فضاًل عن مرئياته من 

تجاربه، وقدم تقريراً مفصاًل لفريق العمل املش��ارك، كنت مش��اركاً يف ثالثة 
اجتامعات عقدها الفريق، بحضور السلطان، وتدارس القادة تلك التوصيات 
الت��ي صارت قاعدة التعاون يف املس��ؤولية الجامعي��ة لألعضاء للحفاظ عىل 

األمن واالستقرار.
كنت أالحظ تعامل السلطان مع مساعديه من مدنيني وعسكريني، ال تخطئ 
الع��ني وفاءه ملن يعطي وملن يقدر املس��ؤولية ويتقبل أثقالها، فيكرم القادر 
ويثني عىل املجتهد، ويعاقب برأفة، يعرف من اختلس ومن خان األمانة ومن 
ال يستحق الثقة، فكانت األحكام مطعمة بالعطف والرأفة، فيخرج بعد فرة 
بالعفو العام. كان الس��لطان واعياً ملكانت��ه يف التاريخ الوطني، محافظاً عىل 
هيبته، مبتعداً عن مناس��بات توجد فيها زعامات عربية من أصحاب األلسن، 

فاملقام العايل ال يكرث بصحبة املشاغبني.
رأيته محاطاً بأبناء الش��عب من مختلف القرى، متنقاًل بني أهلها، متبسطاً يف 
حواراته، ساعياً لتقبل طلباتهم، ومجدداً العهد الستمرار هذا املحفل السنوي، 
والحق أنه يتوهج يف هذه اللقاءات، فهي واحات فيها املودة وتأكيد املبايعة، 
فيغرف الس��لطان من منابعه��ا العزم للتواصل لنجاح أك��رب.. ذهبت إليه يف 
رحل��ة التوديع، يف مخيم صحراوي، يف الحقيق��ة مل أتوقع املقابلة لبعده عن 
العاصم��ة، وبتعليامت منه ذهبت بصحبة الس��يد يوس��ف بن علوي الوزير 
املس��ؤول عن الش��ؤون الخارجية، إىل تلك املنطقة، دخل��ت عليه يف خيمة 
واس��عة، تحدثنا عن املجلس وأهميته للدول ورضوراته لتحديات املستقبل.. 
وق��دم يل عباءة من ص��وف الجامل تحد م��ن برد الصح��راء.. التزم مجلس 
التع��اون مبراعاة قدرة كل بلد عىل تنفيذ القرارات يف هضم الواجبات، كانت 
ظروف السلطنة تفرض املس��ايرة بالتأين، وفق إيقاع يناسب الجميع، وارتاح 
الس��لطان من هذا التوجه، ال��ذي حرص عليه امللك فهد ب��أن نراعي توازن 
املس��رية، كام ارت��اح الحرام املجلس لعنارص الس��يادة واالبتعاد عن الش��أن 
الداخي. كانت تجربة مجلس التعاون األوىل يف جمع س��ت دول مستقلة يف 
إطار تعاوين فيه انفتاح تام يف االنسياب البري ويف مامرسة التجارة وحقوق 
املواطنة، وفوق ذلك التداخل األمني والعس��كري، لهذا كان التحفظ يف بداية 
املسرية طبيعياً، انتظاراً ملعرفة هوية املجلس وحدود املامرسة، وكان السلطان 
قاب��وس واعياً ومتابعاً وكان واجبي التأكيد ع��ىل احرام الهوية الوطنية بكل 
جوانبها.. فالس��لطان حريص ع��ىل االبتعاد عن التدخالت، منش��غل بقضايا 
شعبه وتعميق الرابط بني طوائفه، ولذلك كانت زياراته الصحراوية وجلساته 

يف القرى تتميز بالحميمية واملجاهرة بتبادلية املودة واالحرام.. 
كان الس��لطان قاب��وس منوذجاً للتعب��ري عن أبهة الس��لطنة، يف مفرداته ويف 
ممش��اه ويف مظهره ويف فرض خريطة االنضباط الش��عبي العام، وتحول هذا 
األس��لوب إىل التزام ش��عبي، كنت أودعه يف الخيمة الصحراوية حيث يجلس 
الزوار عىل الركبة، لكنني جلست كاملعتاد، فجاءين النقد ممن شاهد املقابلة. 
رح��م الله الس��لطان قاب��وس، كان حاكاًم ووال��داً وموجهاً واخت��ار خليفته 
بقناعة.. نرحم عىل سلطان استوطن التاريخ، وندعو بالتوفيق لخليفته جاللة 
الس��لطان هيثم بن طارق، متبعاً خطى ذلك العم��الق املتوهج.. وكل نفس 

ذائقة املوت.

قابوس بن سعيد.. 
وإبداع السالطين
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قه  أثنْت ُصح��ف عاملية ووكاالت أنب��اء مبا حقَّ
جاللة الس��لطان قابوس بن س��عيد بن تيمور 
-طيب الله ثراه- من نهضة شاملة عمت أرجاء 
ُع��ان، وحوَّلت الس��لطنة إىل دولة متقدمة يف 
ش��تى املج��االت. وقالْت صحيف��ة ذا جارديان 
الربيطاني��ة إنَّ جالل��ة الس��لطان قاب��وس بن 
س��عيد بن تيمور -رحمه الله- زعيم عريب نقل 
دولت��ه إىل عرص الحداث��ة، وحافظ عىل روابط 
دبلوماس��ية متوازنة م��ع دول العامل، وتحدثت 
الصحيف��ة عن اهتام جاللة الس��لطان الراحل 
-طيب الله ثراه- بالقراءة واملوسيقى، ووصفته 
بأنه “قارئ نهم”، وأن��ه منذ توليه الحكم نقل 
��ع يف بناء  الس��لطنة رسيعا نحو الحداثة، وتوسَّ
املدارس واملستش��فيات وإنشاء الطرق، وأرىس 

دعائم دولة مؤسسات متكاملة.
ونقلت الصحيفة ما قاله بوريس جونسون 
رئيس وزراء اململكة املتحدة؛ حيث قال إنه 
“يش��عر بالحزن العميق” لوفاة السلطان 
قابوس، ووصفه بأنه “زعيم حكيم ومحرتم 
بشكل استثنايئ وسُيفتقد بشدة”. وأضاف 
“س��يتم تذكره إلخالص��ه يف تطوير ُعان 
لتصبح أم��ة مس��تقرة ومزده��رة، وكأب 
لألمة الذي س��عى لتحس��ن حياة الشعب 
الُع��اين. ولق��د كان م��ن دواعي رسوري 
مقابلة صاحب الجاللة الس��لطان قابوس 
بن س��عيد، وأدهش��ني التزامه بالس��الم 
والتفاه��م بن األمم وبن األديان، إنه يرتك 
إرًث��ا عميًقا، ليس فق��ط يف ُعان ولكن يف 
جميع أنحاء املنطقة أيًضا”. واختتم قائال: 
“اململك��ة املتحدة صدي��ق فخور ورشيك 
دائم لُع��ان، وأفكارنا ودعواتنا للش��عب 

الُعاين”.
وكان وزي��ر الخارجية دوميني��ك راب، من بن 
آخرين أشادوا ووصفوا حكم السلطان الذي دام 
50 عاًما، بأنه “يحظى باحرتام واسع”، وقال إنه 
عمل بجد من أجل “تعزيز الس��الم واالستقرار 
يف ُعان واملنطقة ككل”. وعن تداول السلطة، 
قالت س��ينزيا بيانكو زميلة أبحاث يف املجلس 
األورويب للعالق��ات الخارجية: “س��لكت األرسة 
الطريق األقل إثارة للجدل، مفضلة الوحدة بدالً 

من النقاش املطول”.
ووصف��ْت صحيف��ة نيوي��ورك تاميز الس��لطان 
قاب��وس بأنه جعل ُعان واح��ة مزدهرة لصنع 
الس��الم، وأخرج أمت��ه من الفق��ر، ولعب دور 
الوس��يط يف محادث��ات هادئ��ة ب��ن األع��داء 
الدولين. وقال��ت الصحيفة إنه يف منطقة تعج 
والتدخل  السياس��ية  واالنقس��امات  بالطائفية 
األجنب��ي، حرص الس��لطان قابوس ع��ىل تبنِّي 

نه��ج دبلومايس يرتكز عىل االس��تقاللية وعدم 
االنحياز، وأصبح قائًدا نادرًا حافظ عىل عالقاته 
مبجموعة واس��عة من القوى العاملية، وقد منح 
ذلك ُعان لقب “س��ويرسا الرشق األوس��ط”؛ 
حيث ميك��ن للخصوم الذي��ن يقاتلون بعضهم 
البع��ض يف أماك��ن أخ��رى االلتق��اء مبحادثات 
هادئ��ة. وأضافت الصحيفة أنَّ جهد الس��لطان 
قاب��وس ناج��ح إىل درجة أنه يف الع��ام 2010، 
صنفت األمم املتحدة ُعان يف املرتبة األوىل يف 
الع��امل من حيث تقدم م��ؤرش التنمية البرشية 
عىل مدار األربعن عاًما الس��ابقة، متقدمة عىل 

الصن.
وقال جيه إ. بيرتس��ون املؤرخ الس��ابق لقوات 
السلطان املسلحة يف مسقط، والخبري يف شؤون 
الخليج: “إن أكرب إنجازات السلطان كانت وضع 
بالده ع��ىل طري��ق التنمية”. وأض��اف “وضع 
الس��لطان قابوس خطة للتنمية، وأنشأ حكومة 
مل يك��ن له��ا وجود م��ن قبل، وخلق سياس��ة 

خارجية”.
كا تحدثت الصحيفة أيضا عن جاللة السلطان 
��ده مبواصلة  هيثم بن ط��ارق املعظ��م، وتعهُّ
طريق الس��الم يف البالد واتباع دبلوماسية سلفه 

الهادئة.
كا كتبت صحيفة واش��نطن بوس��ت 
أنَّ الس��لطان قاب��وس قد ح��ول ُعان 
إىل وس��يط إقليمي قوي. وقال عبدالله 
اإلقليمية  الدراس��ات  أس��تاذ  باعب��ود 
يف الخلي��ج يف جامعة قط��ر للصحيفة 
“قابوس كان حقاً ُمنِشئ األمة”. وأضاف 
“لقد حول التنافس القبيل والرصاعات 
ع��ىل مجموعة من املناطق إىل ش��عور 

باألمة الواحدة”.
وقالت الصحيفة إنه بينا حاولت دول الخليج 
األخرى أن تتفوق عىل بعضها البعض من خالل 
مراكز التس��وق واملتنزه��ات، ركزت ُعان عىل 
األولوي��ات الثقافية يف املنطق��ة؛ من بينها: دار 

لألوبرا عىل مستوى عاملي.
ك��ا تحدثت الصحيف��ة عن جاللة الس��لطان 
هيثم ب��ن طارق املعظم -حفظ��ه الله ورعاه- 
وتعهدات��ه يف أول ترصيح��ات علنية له ووعده 
باتباع نفس املبادئ الخاصة بالسياسة الخارجية 
للدولة، والتعايش السلمي بن األمم والشعوب، 
وسلوك حس��ن الجوار املتمثل يف عدم التدخل 
يف شؤون اآلخرين. وأش��ادت الصحيفة برسعة 
وس��هولة تداول الس��لطة يف البالد؛ ما يش��ري 
إىل رغب��ة العائل��ة املالك��ة يف ترس��يخ الوحدة 

واالستقرار.
الس��لطان  األمريكي��ة  ووصف��ت “يس.إن.إن” 
قابوس بأنه قائد كبري، كان يلعب دورا رئيس��يا 
يف الدبلوماس��ية والرشق األوسط، وحافظ عىل 

عالق��ات قوية مع ال��دول الغربية. كا تناولت 
وص��ف الرئي��س األمرييك األس��بق جوج بوش 
للس��لطان قابوس بأنه “قوة مستقرة يف الرشق 
األوس��ط وحلي��ف ق��وي للوالي��ات املتحدة”. 
وأض��اف “كان لصاح��ب الجالل��ة رؤية لُعان 
حديثة ومزدهرة وسلمية، وأراد أن تصبح هذه 

الرؤية حقيقة”.
وأش��ادت وكالة بلوم��ربج اإلخباري��ة مبواقف 
الس��لطان قاب��وس املرشف��ة والوس��طية؛ فقد 
وصف��ت الوكالة ُعان بأنها وس��يط محايد يف 
املنطقة، وأن لها العديد من املواقف التاريخية؛ 

مثل: رعاي��ة محادثات وقف إطالق النار خالل 
الثانيني��ات،  يف  اإليرانية-العراقي��ة  الح��رب 
واس��تضافتها للمناقشات الرسية بن الواليات 
املتحدة وإيران والتي مهدت الطريق لالتفاق 
النووي التاريخي يف العام 2015. وقال جاري 
جرابو س��فري الوالي��ات املتحدة الس��ابق يف 
ُعان: “لقد تم إنجاز هذا العمل الرائع دون 
اس��تعداء الدول األخرى”. وأضاف “أصبحت 
س��لطنة ُع��ان ُتع��رف بح��ق بأنه��ا جزيرة 

االستقرار يف منطقة مضطربة للغاية”. وأشادت 
الوكالة باحرتام العائلة املالكة لرغبات السلطان 
قابوس وقرارهم بفت��ح الوصية وتنفيذ ما فيها 

دون انتظار انتهاء املهلة املقررة لهم.
وقال��ت كريس��تن س��ميث دي��وان عاملة 
مقيم��ة بارزة يف معهد دول الخليج العريب 
يف واشنطن: “لقد نجت ُعان من االختبار 
األول؛ فانتقل��ت إىل مرحلة انتقالية جيدة 
التصمي��م تنقل س��لطة وإرث الس��لطان 
قابوس إىل خلف��ه يف املنطقة«. وأكد مارك 
فالريي الخبري يف الش��أن الُع��اين بجامعة 
إكس��رت يف اململك��ة املتح��دة، أن االقتصاد 
س��يتصدر قامئة التحديات. وقالت صحيفة 
قاب��وس  الس��لطان  إن  تامي��ز  فايننش��ال 
ب��ن س��عيد بن تيم��ور بنى نهض��ة ُعان 
الحديثة، محوال بذل��ك ثالث أكرب دولة يف 
ش��به الجزيرة العربية إىل جرس دبلومايس 
اجتاز مس��ارًا محايًدا عرب متاعب املنطقة. 
وذك��رت الصحيفة أنه يف منطقة تعاين من 
الرصاع الطائفي، فإن إرث جاللة السلطان 
الراحل يتمثل يف التاس��ك الوطني القائم 
عىل االلت��زام بالتعاليم الديني��ة والتقاليد 
الُعاني��ة األصيلة. وصف��ت هيئة اإلذاعة 
الربيطاني��ة “يب.يب.يس” جالل��ة الس��لطان 
قابوس بأنه ش��خص ميلك كاريزما س��امية 
ورؤية ثقاقبة، فقد سلك طريقا محايدا يف 

الشؤون الخارجية.
ووصف��ت مجل��ة “ذي إيكومونس��ت” جاللة 
الس��لطان قابوس بن س��عيد بن تيمور -طيَّب 
الل��ه ثراه- بأنه س��لطان النهضة، كانت مهمته 
األساسية تحديث سلطنة ُعان، كا لعب دورا 
كبريا يف بناء مسار دبلومايس ُعاين محايد عىل 

مستوى العامل، وقالت إن وفاته أحزنت العامل.
ونقلت شبكة “يس.إن.إن” العربية عن جريدة 
“الرؤية” خرب تنصيب ح��رة صاحب الجاللة 
الس��لطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله 

ورعاه.
وكانت جري��دة “الرؤية” أول وس��يلة إعالمية 
تنرُش نب��أ تنصيب جالل��ة الس��لطان املعظم، 
ونقلت وكالة رويرتز وش��بكة الجزيرة نت عن 

جريدة “الرؤية” الخرب ذاته.
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لطان قابوس بن سعيد يف  َنَجح السُّ
بإبقاء  املستحيل؛  التحدي  مواجهة 
ش��عبه س��املا يف أكرث مناطق العامل 
اضطرابا. وقد كانت القرارات التي 
اتخذها دامئ��ا ما تعك��س مصالح 
أمت��ه؛ لكنه��ا نادرا م��ا تثري غضب 
اآلخرين؛ لذلك فإن عان ليس لها 

أعداء.
بهذه الشهادة؛ افتتح جاري جرابو 
الس��فري الس��ابق للواليات املتحدة 
يف الس��لطنة، مق��اال ل��ه يف “ف��ري 
أوبزرف��ر”، ُمعربا ع��ن حزنه لوفاة 
الس��لطان قابوس الذي التقاه أكرث 
من 25 مرة خالل 6 سنوات قضاها 
يف الس��لطنة؛ أدى خاللها مهمتن: 
كنائ��ب لرئيس البعث��ة بن عامي 
1998 و2001، وكس��فري بن عامي 

2006 و2009. 
وكت��ب جراب��و -وهو زمي��ل مبركز 
دراس��ات الرشق األوس��ط يف كلية 
كوربل للدراس��ات الدولية بجامعة 
دنف��ر- يق��ول: يف غض��ون تل��ك 
السنوات الس��ت، قابلت السلطان 
قابوس 25 مرة ع��ىل األقل، أحياًنا 
برفق��ة مس��ؤولن كب��ار ب��وزاريت 
الخارجي��ة والدفاع، وم��رة واحدة 
م��ع نائب الرئيس وم��رات عديدة 

مبفردي. ويف تلك الجلسات الفردية 
كنا نتش��ارك مناقشة حول مختلف 
القضاي��ا، ويف بع��ض األوقات كان 
يشارك تجارب حياته وتأثريها عليه، 
إضافة إىل وجهات نظره حول قضايا 
أخرى، مث��ل دور املرأة يف املجتمع 
والحكومة. وكان الس��لطان قابوس 
متقدما للغاية -فقد عن أول سفرية 
للعامل العريب إىل الواليات املتحدة، 
الذك��ور  ووازن يف تعيينات��ه ب��ن 

واإلناث يف مختلف املجاالت.
وأضاف رئيس مجل��س إدارة “فري 
أوبزرفر” أن الس��لطان قابوس كان 
املتحدة،  للوالي��ات  جي��ًدا  صديًقا 
وحكم بالده كملك مس��تنري يذكرنا 
بالعرص الذهبي لإلس��الم يف القرنن 
تس��امحه  إن  والع��ارش.  التاس��ع 
ترك ملس��ة ناعمة لألب��د يف قلوب 
الش��عب العاين؛ وحت��ى الغرباء، 
مبن فيهم أنا. كانت الس��لطنة قبل 
عه��د قابوس تعيش يف الظالم دون 
كهرب��اء أو هوات��ف أو طرق عىل 
الرغم م��ن ثروة البالد النفطية غري 
املس��تغلة آنذاك. وجاء الس��لطان 
قاب��وس ليحم��ل ش��علة التغي��ري 
فأدخ��ل الكهرب��اء وأنش��أ الطرق 
واملدارس واملستشفيات واملطارات. 
لق��د أنفقت ع��ان يف عهده عىل 
الصحة والتعليم أك��رث من إنفاقها 

عىل األمن، وه��و إنجاز مل يتباَه به 
السلطان أبدا، لكنه كان فخورا به. 
وكان ي��درك تاريخ ب��الده العريق، 
وقد سعى إىل صياغة هوية عانية 

مميزة ومستدامة.
وعىل الرغم من عالقاته مع الغرب، 
ق��ال الس��فري الس��ابق للوالي��ات 
املتحدة يف الس��لطنة: إنَّ السلطان 
قابوس رس��م مس��ارا مس��تقال يف 
الشؤون الخارجية، وصادق جارتيه 
بأنه  الس��عودية وإي��ران؛ إلمي��ان 
يتعن علينا البقاء يف هذه املنطقة 
والتعاي��ش م��ع جريانن��ا. وكان��ت 
عالقة عان بإيران نقطة حساس��ة 
يف عالقاتها مع الوالي��ات املتحدة. 

لكنه ظل صامًدا يف إبعاد بالده عن 
التوتر الذي يس��يطر ع��ىل العالقة 
بن الوالي��ات املتحدة وإيران. ومع 
ذل��ك نقل الرس��ائل بن واش��نطن 
وطه��ران واس��تضاف املحادث��ات 
الن��ووي  الت��ي أدت إىل االتف��اق 
اإليراين. كا استخدم صالته لتحرير 
إيران  يف  املحتجزي��ن  األمريكي��ن 
واليمن. وبحسب جرابو، فإنَّ جزءا 
من حكمة السلطان قابوس يتجسد 
يف خليفته الجديد الس��لطان هيثم 
بن طارق، فقد كانت مجاالت خربة 
الس��لطان هيثم الس��ابقة يف وزارة 
الخارجي��ة ووزارة الرتاث والثقافة، 
حيث كان وزيرا. وقد أعد السلطان 
هيث��م لدوره من خ��الل العمل يف 
املجال��ن اللذي��ن يعتق��د قابوس 
أنه��ا رضوري��ان إلعداد س��لطان 
ناج��ح لعان، حفاظ��ا عىل الهوية 
الفريدة للبالد، والسياسة الخارجية 

املستقلة متاًما.
وروى جراب��و قص��ة ع��ىل لس��ان 
الس��لطان قاب��وس مدل��ال بها عىل 
قدراته يف اإلقن��اع دون تقليل من 
الفئ��ات؛ فقال:  احرتام��ه ملختلف 
يف الس��نوات األوىل م��ن حكم��ه، 
أراد بناء الطرق ع��رب أكرث املناطق 
عزلة يف الب��الد. ويف إحدى املناطق 
النائية بشكل خاص، اعرتض شيوخ 

3 قبائ��ل كب��رية ع��ىل م��ا اعتربوه 
زخ��ارف غ��ري رضوري��ة للحداثة. 
وأوىص مستشارو السلطان وقادته 
العسكريون بإرس��ال قوات إلجبار 
الش��يوخ عىل الس��اح لعال بناء 
الطرق ببدء عملهم. وبدالً من ذلك، 
دعا السلطان قابوس شيوخ القبائل 
الثالثة إىل مأدبة سلطانية يف قرصه، 
وعامله��م كضيوف نب��الء. وخالل 
العش��اء، مل ُي��رث موض��وع الطرق 
أبًدا. وبعد العش��اء، اصطحبهم إىل 
الخ��ارج وق��دم لكل منهم س��يارة 
فاخ��رة جدي��دة، لك��ن دون دفع 
رباعي. فأدركوا أنهم ليتمكنوا هم 
وغريهم من استخدامها يف السلطنة 
ال بد من التوس��ع يف متهيد وإنشاء 
الطرق يف مختلف املناطق؛ وهو ما 

حدث بالفعل.
الس��لطان  أن  إىل  جراب��و  وأش��ار 
ع��ام  كل  يخص��ص  كان  قاب��وس 
من أربعة إىل ستة أس��ابيع للقيام 
وزراء  ويرافقه  الش��عبية،  بجوالته 
املواطنن.  إىل  لالس��تاع  متنوعون 
وكان يف بع��ض األحي��ان يلج��أ إىل 
الوزي��ر لتدوين مالحظاته ومتابعة 

تنفيذها أوال بأول.
الس��لطان  وأض��اف: كان ش��غف 
قاب��وس باملوس��يقى قدمي��ا؛ لذلك 
أسس أوركسرتا عان السلطانية من 

األوركسرتا  وتعزف  الخاصة.  أمواله 
الكالس��يكية  املوس��يقى  م��ن  كال 
الغربية وكذلك املوس��يقى العربية 
التقليدية، التي كان يعشقها أيضا. 
ويف وقت الحق أس��س دار األوبرا 
الس��لطانية، الت��ي ش��يدت ع��ىل 
الطراز املعاري العاين واإلسالمي 
واألوبرا.  األوركسرتا  ألداء  التقليدي 
كا أن لكل من القوات املس��لحة 
عس��كرية.  فرقا  الوطنية  والرشطة 
ويف حف��ل وداع؛ اس��تضافني أن��ا 
وزوجت��ي قبل مغادرتن��ا، وعزفت 
فرق��ة الجي��ش الس��لطاين العديد 
التي  من املقطوع��ات املوس��يقية 

استمتعنا بها.
وأشار أخريا إىل أن ُعان تستضيف 
أماكن للعبادة مخصصة للمسيحين 
والهن��دوس، وغالًبا م��ا كانت تقام 
عىل أرض ت��ربع بها قابوس؛ لتكون 
أماكن العب��ادة متاحة إىل الجميع 
إىل جوار املس��لمن يف الس��لطنة. 
لقد احتقر التطرف باعتباره مخالًفا 
لإلس��الم الحقيقي وكان يشك دامئا 
يف التقوى املزيفة. كا متتلئ أرفف 
املكتب��ات يف قصوره من األرض إىل 
الس��قف بكتب م��ن كل موضوع. 
وقد كان الس��لطان قارئا متبحرا يف 
كل يشء: الزراعة، والهندسة، وعلم 

الفلك، والدين. 

في شهادة سفير سابق التقى جاللته أكثر من 25 مرة على مدار 6 سنوات

»فير أوبزرفر«: السلطان قابوس حافظ على ُعمان بال أعداء بفضل عالقاته المتوازنة

 »نيويورك تايمز«: 
السلطان قابوس حول 
ُعمان إلى واحة سالم 

مزدهرة

 »واشنطن بوست«: 
ُعمان وسيط إقليمي 

قوي

»CNN«: قابوس 
أسس ُعمان الحديثة 

المزدهرة والمحبة 
للسالم

»بلومبرج«: مواقف 
تاريخية للسلطان 

قابوس خالل مسيرة 
حافلة

السفري جاري جرابو
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