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برزت الكث� من املتغ�ات عىل الشأن الداخيل الع�� يف العام (٢٠٢٢م)، أهمها السيطرة عىل جائحة كورونا التي 

عصفت بالعا� اقتصاديا وصحيا وسياسيا، وتأثر سلطنة ع�ن أسوة بدول العا� بهذه الجائحة، ولكن بفضل الله 

ثم اإلدارة الحكيمة، استطاعت سلطنة ع�ن الخروج من األزمة بأقل األرضار، ويف الوقت ذاته  استمرت الحكومة 

وبوت�ة متسارعة يف عمليات اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجت�عي، عىل الرغم من بقاء بعض امللفات عالقة 

الصغ�ة واملتوسطة،  الرشكات وخاصة  لبعض  املايل  التع¸  الباحث¹ عن عمل،  (أزمة  أهمها  دون حلول جذرية 

التحديات االجت�عية التي تؤثر بشكل مبارش عىل األرسة الع�نية يف الجوانب املعيشية)، ولكن وبشكل عام «كن 

القول أن الحكومة الع�نية استطاعت الخروج من عام ٢٠٢٢ بوضع اقتصادي مريح، ك� قدمت بعض الحلول 

االجت�عية ودعم الفئات األك¸ ترضرا ىف املجتمع، وانتهى عام ٢٠٢٢ دون منغصات أمنية حقيقة، مع بقاء الرأي 

العام متذبذبا حول السلطة التنفيذية وفعاليتها يف إدارة امللف االقتصادي، أما يف ملف العالقات الدولية فقد 

حققت السلطنة العديد من التطورات يف العالقات البينية مع دول الخليج، ك� نجحت السلطنة يف تحقيق بعض 

املكاسب السياسية عىل املستوى الدويل خاصة مع الدول الكربى والدول املؤثرة.
  

بعض  رغم  (٢٠٢٢م)  العام  يف  اإلقليمي  األمن  عىل  تحديا  Îثل  اليمنية  األزمة  ظلت  اإلقليمي،  املستوى  عىل 

االنفراجات، والتي ارتبطت إىل حد كب� بامللف النووي اإليرا� الذي هو األخر بقي دون تطورات إيجابية وقد 

األمن  األبرز عىل  التحدي  البحري  األمن  امللف، وظل  بضالله عىل  الداخلية  اإليرانية  اإلحتجاجات  ملف  ألقى 

اإلقليمي يف العام (٢٠٢٢م).

املتغ�ات عىل  الثانية، وعليه فإن  بايدن ما زالت يف سنتها  إدارة  الوضع أك¸ ضبابية، السي� وأن  دوليا أصبح 

الساحة الدولية ما زالت تتطور  بتفاعل الحرب األوكرانية، وأوضحت املؤرشات املتاحة إىل أن  إدارة بايدن ماضية 

يف إنتهاج سياساتها املعادية لكل من روسيا والص¹، حيث ظهر ذلك جليا يف أحداث العام ٢٠٢٢، أما يف امللف 

االقتصادي العاملي فقد Îخضت أحداث عام ٢٠٢٢ إىل حدوث ركود إقتصادي عاملي مع تضاعف التحديات عىل 

اقتصادي  بوضع  تنبئ  عالية  مستويات  إىل  التضخم  معدالت  وارتفعت  العاملي،  الغذا×  واألمن  الطاقة  أمن 

مستقبيل متذبذب، مع بقاء العوامل املزعزعة لألمن االقتصادي دون تغي�. 

يهدف هذا التقرير إىل قراءة يف حصاد عام ٢٠٢٢م وتأث�اتها عىل الوضع االسرتاتيجي للسلطنة يف ظل املتغ�ات 

التي طرأت عىل البيئات (الوطنية واإلقليمية والدولية)، وقد جاء هذا التقرير من خالل املعلومات الواردة يف 

التقارير والبحوث عىل  تلك  العالقة، وإسقاط  الدولية والبحوث االسرتاتيجية ذات  املفتوحة والتقارير  املصادر 

الحالة االسرتاتيجية للسلطنة يف البيئات آنفة الذكر.

مقدمة
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 التطورات
 اإلقليمية والدولية

إنفراج ا�زمة االقتصادية في السلطنة وتحسن أسعار النفط.

تالشي جائحة كورونا.

الحرب ا�وكرانية الروسية.

تحسن العالقات البينية بين دول ا�قليم.

تحديات صراع الهيمنة بين الصين والواليات
 المتحدة على ا�من الدولي.

الخلل في موازين القوى الصلبة والناعمة لصالح
 بعض دول ا�قليم.

ا�ندماج االستراتيجي العماني في البيئة ا�قليمية
 والبيئة الدولية.

تغير أنواع ومستويات التهديدات التقليدية وغير التقليدية
 على االمن السياسي واالمن االقتصادي واالمن العسكري.
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(١) أظهرت املؤرشات أن الوضع السيايس الداخيل للسلطنة يف عام (٢٠٢٢م) ظل مستقرا، ال سي� بعد إنفراج 

األزمة اإلقتصادية الذي انعكس إيجابا عىل الرضا الشعبي، رغم استمرار مطالب التوظيف ونقد بعض الوزارات 

الخدمية، إال أنه � يكن لهذه التحديات انعكاسات سياسية سلبية عىل الوضع الداخيل خالل العام (٢٠٢٢م).

 (٢) إن الب�وقراطية والعقد اإلدارية يف املعامالت الحكومية وعدم إكت�ل التحول اإللكرتو� والذâ، شكلت أهم 

التحديات التي حددت مستوى الرضا عىل السلطة التنفيذية صعودا أو هبوطا يف عام (٢٠٢٢م). 

(٣) استمرار السلطة القضائية يف تحقيق مؤرشات إيجابية خاصة (االدعاء العام)، األمر الذي إنعكس إيجابا عىل 

من  الرغم  عىل  املعرسين،  ملف  بإدارة  املتعلقة  الفنية  التحديات  بعض  وجود  من  الرغم  عىل  العام،  الراي 

التوجيهات السامية املتعلقة بفك كرب ضعاف املواطن¹ والغ� مرتبط¹ بالجوانب الجنائية.

(٤) رغم األهمية القصوى للسلطة الترشيعية إال أن الرأي العام ال يرى ذلك، مع ارتفاع األصوات الناقدة لبعض 

أعضاء مجلس الشورى، واملشاركة املتوسطة يف انتخابات املجالس البلدية (ليست ضمن السلطة الترشيعية). 

(٥) مازالت اإليجابيات املتوخاة من الالمركزية يف إدارة الحكم املحيل � تظهر جلية أمام الرأي العام يف عام 

٢٠٢٢م.

الدولة  مؤسسات  وتسلحت  الفساد،  من  تحد  التي  اإلجراءات  من  العديد  الجديد  العهد  يف  تحققت  لقد   (٦)

بالقوان¹ الرادعة لهذه اإلشكالية، وإن عام ٢٠٢٢ كان شاهدا عىل النجاحات التي حققتها مؤسسات إنفاذ القانون 

واالدعاء العام يف مكافحة الفساد، ولكن الرأي العام ظل محافظا عىل إتجاهاته نحو هذه اإلشكالية.

(٧) إن التحسن التدريجي يف مصداقية السلطة التنفيذية يف أخبارها حول املشاريع الحكومية التي تم اإلعالن 

الشعبي  التأييد  تحسن  يف  ساهم  املزمعة  األجنبية  االستث�رية  املشاريع  حول  األخبار  مصداقية  وكذلك  عنها، 

النخبوي للسلطة التنفيذية، وتالشت اإلعالنات عن املشاريع الضخمة التي ال ترى النور. 

البيئة الوطنية
«كن تحليل الحصاد االسرتاتيجي للبيئة الوطنية

 يف عام (٢٠٢٢م) عىل النحو التايل:

الوضع السيايس
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إن تحسن وضع الدين العام للسلطنة يف العام (٢٠٢٢م) بسبب خطة التوازن املايل وتحسن أسعار النفط، انعكس 

إيجابا عىل التصنيف االئت�� للسلطنة ومستوى الدين العام و الوضع اإلقتصادي الوطني بشكل عام.

العام لبعض بنودها،  الرأي  بالتزامن مع إنخفاض معارضة  التوازن تؤí أكلها يف عام ٢٠٢٢م  لقد بدأت خطة 

إتخذت  التي  وغ�ها)  الوقود  أسعار  تثبيت  الرتقيات،  الرسوم،  بعض  (خفض  االجت�عية  القرارات  بعد  خاصة 

للتخفيف من حدة تأث�اتها السلبية مثل (خطة الح�ية االجت�عية) ، عىل الرغم من وجود بعض الهواجس التي 

مازالت تقلق أغلبية الرأي العام وهي رفع الدعم عن بعض الخدمات األساسية، 

كان العام ٢٠٢٢م إيجابيا عىل املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم واملناطق األخرى، وذلك يعود إىل النجاحات 

التي تحققها املوانئ وتسارع مشاريع البنية التحتية يف الدقم، خاصة بعد إنقشاع جائحة كورونا وتحسن تقارير 

املنظ�ت االقتصادية الدولية، التي انعكست عىل بيئة االستث�ر، وكذلك تطور الوضع الجيوسيايس لصالح الدقم. 

«كن تحليل الحصاد االسرتاتيجي للبيئة الوطنية
 يف عام (٢٠٢٢م) عىل النحو التايل:

 الوضع االقتصادي

(١) املوانئ واملناطق االقتصادية الخاصة واملناطق الحرة.

(٢) خطة لتوازن املايل.  

(٣) تحسن وضع الدين العام والتصنيف االئت��.
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بحر  العرب،  (بحر  قاîة  التي تحيط بسلطنة ع�ن  املائية  املسطحات  األمنية عىل  التحديات  ظلت إحت�الت 

ع�ن، الخليج العرð، املحيط الهندي)، وذلك بسبب استمرار الرصاع ب¹ الالعب¹ يف املنطقة حسب تطور املوقف 

إيران –  اإلمارات)،(   – (الحوثي¹  السعودية)،   – (الحوثي¹  (إيران – إرسائيل)،  أمريكا)،   – (ايران  الجيوسيايس 

السعودية)، (الص¹ – الهند) ، (أمريكا – الص¹)، (الهند – باكستان)، (اإلرهاب – الجميع).

التهديدات  انخفاض جل  بسبب  وذلك  (٢٠٢٢م)،  العام  يف  وقوته  الله  بحول  كان حارضا  األمني  االستقرار  إن 

األمنية املتمثلة يف التجسس والتخريب والفكر الهدام واإلرهاب و أمن الحدود، اال أن التهديدات الغ�تقليدية 

وأهمها التهديدات السيربانية كانت وستظل قاîة وòستويات مختلفة.

أن  إال  دولها،  ب¹  البينية  العالقات  تحسن  من  الرغم  عىل  الجيوسياسية  بالرصاعات  تعج  املنطقة  زالت  ما 

التهديدات العسكرية الكالسيكية يف العام (٢٠٢٢م) ظلت قاîة يف املنطقة ولو بدرجة منخفضة،  ك� أن هناك 

الجوي  املجال  يف  أو  الع�نية  اإلقليمية  املياه  عىل  قاîة  زالت  ما  املحتملة   العسكرية  شبه  التهديدات  بعض 

للموجودات  الباهضة  التكلفة  يراعي  محرتف  بأسلوب  العسكرية  املؤسسة  إدارة  يف   النجاحات  وأن  الع��، 

العسكرية الصلبة والتهديدات العسكرية املحتملة، ساهم وسيساهم يف إيجاد مؤسسة عسكرية محرتفة بكفاءة 

قتالية عالية وكلفة معقولة، األمر الذي حقق األمن العسكري الوطني  يف العام (٢٠٢٢م).

«كن تحليل الحصاد االسرتاتيجي للبيئة الوطنية
 يف عام (٢٠٢٢م) عىل النحو التايل:

 الوضع األمني

(١) الشق العسكري

(٢) الشق األمني  

(٣) األمن البحري



 6 Masdar.cons@gmail.com

 
 إن الحركات االجت�عية الشاذة مثل (LGBT) وغ�ها من الحركات، آخذة يف االنتشار عىل مستويات فردية، األمر الذي يشكل خطرا حقيقيا عىل 

الثقافة الع�نية و التقاليد اإلسالمية و االخالق، و نعتقد ان عام (٢٠٢٢م) كان عاما تراجعت فيه هذه الحركات الشاذة، بسبب وعي املجتمع وتصدي 

املؤسسة الدينية لهذه اإلشكالية، ناهيك عن التوجيهات السامية يف لقاءات جاللة السلطان مع الشيوخ واألعيان، باإلضافة اىل ما تقدم فان تزايد أعداد 

امللحدين سيكون له ذات التأث� السلبي عىل االخالق و العادات و التقاليد و الدين اإلسالمي الحنيف، و إن عدم وجود اسرتاتيجية واضحة  من الجهات 

الحكومية واملجتمع املد� ملقاومة هذا التمدد الغ� أخالقي سينعكس سلبا عىل الرتابط االرسي و االخالق الع�نية و التعاليم الربانية.

إىل  يؤدي  الذي  األمر  األخر،  والثقايف عىل  الفكري  اإلنفتاح  تطالب òقاومة  دينيا،  اإلجت�عي أصوات متشددة  التواصل  ظهر مؤخرا وعىل مستوى 

إختطاف الرأي العام والس� به نحو التشدد املقيت، خاصة في� يتعلق بلباس املرأة واملناهج الدراسية والحفالت املوسيقية واللقاءات الفكرية الثقافية 

والفنية.

كان عام (٢٠٢٢م) إيجابيا عىل املؤسسات التعليمية سواء يف املراحل التأسيسية أو الجامعية بشكل عام، عىل الرغم من ذلك ال نتوقع أي تحسن يف 

مخرجات مؤسسات التعليم العايل باستثناء جامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ك� أن اإلعالن عن بدء إنشاء أعداد كب�ة من 

يؤثر سلبا عىل  العام، ك�  الرأي  الخارجية مازال يؤرق  البعثات  أن تخفيض  إال  التعليمية يف ع�ن،  الحركة  اإليجابية عىل  املدارس، سيلقي بظالله 

الدبلوماسية العامة للسلطنة.

� يتغ� مستوى الرضا عن الخدمات الصحية يف سلطنة ع�ن يف عام (٢٠٢٢م)، مع استمرار التحديات التي «ثلها االرتفاع السنوي يف اعداد السكان، 

وثبات اعداد املؤسسات الصحية وخدماتها،  ولكن نجاح تسهيل إجراءات انشاء املؤسسات الصحية الخاصة، وتحسن الوضع اإلقتصادي وارتفاع مستوى 

الدخل والتوظيف وفتح األجواء للسفر يف عام (٢٠٢٢م) دفع الكث� من الع�ني¹ للتوجه للسياحة العالجية، األمر الذي ساهم يف تخفف الضغط عىل 

العسكري)  املستشفى  السويق، مستشفى صالله،  (مستشفى  مثاال  الجديدة  الصحية  املؤسسات  افتتاح  قرب  أن  ك�  الع�نية،  الصحية  املؤسسات 

سيحسن من مستويات الرضا عن الخدمات الصحية بشكل عام يف املستقبل، إال أن تحديات طواب� اإلنتظار وإرتفاع أسعار األدوية ما زالت محال 

للجدل يف تجاذبات الرأي العام.

«كن تحليل الحصاد االسرتاتيجي للبيئة الوطنية
 يف عام (٢٠٢٢م) عىل النحو التايل:

  الوضع االجت�عي

(١) الصحة.

(٢) التعليم.

(٣) القيم.
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مازال ميزان القوى اإلعالمي ال «يل لصالح السلطنة باملقارنة مع دول املنطقة، عىل الرغم من التطور الكب� 

الذي بدا واضحا عىل وزارة االعالم من خالل برامجها التي تدعم مس�ة العهد الجديد، وقد كان عام (٢٠٢٢

م) حافال باألحداث حيث ظلت مصداقية الخرب بيد املؤسسات اإلعالمية الحكومية، عىل الرغم من تد� 

والخاص  االجت�عي  االعالم  هيمنة  من  تعا�  أصبحت   التي  املؤسسات،  هذه  لبعض  املتابع¹  أعداد 

اإلعالمية  الرسائل  نرش  يف  حارضة  كانت  والتي  تقليدية،  والغ�  التقليدية  املتعددة  اإلعالمية  واملنصات 

السلبية واإليجابية، التي أثر بعضها عىل الروح املعنوية للشعب الع��.

«كن تحليل الحصاد االسرتاتيجي للبيئة الوطنية
 يف عام (٢٠٢٢م) عىل النحو التايل:

الوضع اإلعالمي
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لقد كان عام (٢٠٢٢م) عاما تباعدت فيه وجهات النظر ب¹ إيران والغرب، وذلك بسبب الحرب األوكرانية وغياب االستقرار 

 ،ðالسيايس الداخيل اإليرا�، الذي أدى إىل انتقادات سياسية كب�ة إليران يف ملف حقوق اإلنسان خاصة من الجانب األورو

الذي كان دافعا إيجابيا نحو توقيع االتفاق النووي. 

البيئة اإلقليمية
في� ييل استعراض الهم امللفات املؤثرة عىل األمن اإلقليمي، والتي كان لها بعض  
 التأث�ات املبارشة وغ� املبارشة عىل سلطنة ع�ن يف محوري السياسة واإلقتصاد:

امللف النووي اإليرا�

إن تحسن العالقات البينية ب¹ دول مجلس التعاون الخليجي ألقى بضالله اإليجابية عىل مس�ة مجلس التعاون الخليجي يف 

العام (٢٠٢٢م)، خاصة بعد إنخفاض حدة الرتاشق اإلعالمي ب¹ الدول املتصارعة يف األزمة الخليجية السابقة، وإن تحسن 

العالقات السعودية القطرية سيساهم إىل حد كب� يف إزالة الشوائب عن بعض امللفات،  ك� أن ملف كأس العا� وحد جل 

الخليجي¹ يف دعم قطر إلنجاح التظاهرة العاملية، عىل الرغم من سلبية بعض األطراف السياسية الخليجية، و قد ساهمت 

سلطنة ع�ن إيجابا يف تنقية أجواء الخليج العرð من عوالق الرصاعات السابقة.

امللف الخليجي

� يكن عام (٢٠٢٢م) عاما تتحلحل فيه األزمة اليمنية ك� كان متوقعا، عىل الرغم من نجاح األطراف املتصارعة مع الدعم 

الغرð واألممي يف تحقيق الهدنة، إال أن عدم االتفاق عىل هدنة جديدة ألقى بضالله السلبية عىل هذا امللف، وقد ساهمت 

سلطنة ع�ن òجهودات جبارة لدفع أطراف النزاع لتوقيع هدنة جديدة، ولكن عام (٢٠٢٢م) إنرصم دون تحقيق إنفراج 

حقيقي يف هذا الجانب.

امللف اليمني

لقد مىض العام (٢٠٢٢م) دون منغصات حقيقية عىل ملف األمن البحري، مع بقاء التحديات قاîة، األمر الذي أثر سلبا عىل 

تحقيق األمن اإلقليمي املرجو وأمن املالحة، خاصة مع تواجد بعض الالعب¹ الجدد يف املنطقة، مثل (إرسائيل، مرص، تركيا، 

الهند والص¹)، باإلضافة لالعب¹ التقليدي¹، حيث يحتدم التنافس والرصاع الناعم.

األمن البحري
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تعترب هذه املنظ�ت ذات تأث� مبارش  عىل االمن االقتصادي الع�� من خالل تصنيفاتها االئت�نية لسلطنة ع�ن 

(موديز، فيتش، ستاندز أن بورز)، و التي قد تؤثر عىل قدرة السلطنة اإلئت�نية، االمر الذي قد ينعكس سلبا او 

إيجابا عىل ( االقتصاد الوطني و السمعة االقتصادية للسلطنة و جذب االستث�ر)، اال أن إرتفاع أسعار النفط و 

اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها السلطنة يف خطة التوازن املايل  أدت اىل  ارتفاع مداخيل السلطنة بشكل عام، 

لذلك كان عام (٢٠٢٢م) استمرارا لتحسن التصنيف اإلئت�� والتقارير اإلقتصادية واملالية حول السلطنة، ك� � 

تتأثر سلطنة ع�ن بالتفاعالت االقتصادية العاملية وبقي االقتصاد الوطني الع�� يف حالة استقرار وúو.

البيئة الدولية
تعترب البيئة الدولية محل األمن الدويل، وإن االحداث والرصاعات السياسية العاملية لها تأث�ات

مبارشة وغ� مبارشة عىل األمن الوطني للدول، وفي� ييل استعراض ألهم التحديات التي كان لها 
تأث�ات غ� مبارشة عىل سلطنة ع�ن: 

تذبذب االقتصاد العاملي ودورمنظ�ت
 ومؤسسات التقييم االقتصادي واملنظ�ت

 الدولية األخرى.

إن الحرب الروسية األوكرانية ألقت بضاللها القاÎة عىل الوضع الجيوسيايس والجيواقتصادي يف القارة األوروبية 

وأثرت بشكل سلبي عىل محاور األمن االقتصادي الدويل واألمن الغذا× الدويل وأمن الطاقة الدويل، واستطاعت 

سلطنة ع�ن أن تجنب نفسها الكث� من اإلرتدادات السلبية لهذا الرصاع، ك� ان الربج�تية الع�نية حققت 

لع�ن الكث� من النجاحات السياسية يف عام ٢٠٢٢م.

الرصاع يف أوروبا

هذه  تقارير  من  الكث�  صدر  وقد  السلطنة،  عىل  تقليديا  غ�  تحديا  حكومية  الغ�  الحقوقية  املنظ�ت  Îثل 

املنظ�ت التي تدعي أن السلطنة تقوم بتقييد (حرية التعب� عن الرأي وإنشاء الجمعيات والتمييز ضد املرأة 

وانتهاك حقوق الع�ل األجانب واملثلي¹ وغ�ها)، وعليه � تتحقق أي انفراجات يف هذه امللفات يف العام  (٢٠٢٢

م) عىل الرغم من ظهور مؤرشات إيجابية حول تحسن الوضع الحقوقي يف العهد الجديد، خاصة الحقوق املتعلقة 

بحرية التعب� والحريات السياسية والحقوق القضائية والعدلية وÎتع املرأة باملزيد من الحقوق والحريات، إال 

أن هذه املنظ�ت والجمعيات � تعدل من تقاريرها املجحفة ضد سلطنة ع�ن.

منظ�ت الضغط
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لقد كان العام (٢٠٢٢م) مليئا باألحداث املتعلقة بالتنافس التجاري الصيني- الغرð املحفوف بالكث� من املخاطر 

الجيوسياسية، فبعد إعالن أوكوس املوجه مبارشة لكبح التمدد الصيني و الحرب الروسية األوكرانية، فإن هذا 

الرصاع التجاري االقتصادي ما زال قاîا ويتطور نحو املزيد من التنافس والرصاع وإن املؤرشات التي ظهرت يف 

عام (٢٠٢٢م) تش� وبقوة أن املنطقة عىل موعد أن تكون محال لهذا الرصاع، مع ازدحامها بالالعب¹ املتنافس¹ 

خاصة عىل املسطحات املائية واملوانئ، وقد استطاعت سلطنة ع�ن يف العام (٢٠٢٢م) أن تجنب نفسها الدخول 

يف هذا الرصاع وأن تحمي أمنها السيايس واإلقتصادي من أي ارتدادات سلبية له.

تعترب البيئة الدولية محل األمن الدويل، وإن االحداث والرصاعات السياسية العاملية لها تأث�ات
مبارشة وغ� مبارشة عىل األمن الوطني للدول، وفي� ييل استعراض ألهم التحديات التي كان لها 

تأث�ات غ� مبارشة عىل سلطنة ع�ن: 

الحرب التجارية االمريكية
– الصينية

لقد كانت عام (٢٠٢٢م) حبىل بالرصاعات السيربانية ب¹ الدول، ك� تم تهديد األمن الدويل السيربا� بالكث� من 

الهج�ت السيربانية العابرة للقارات وأصبحت الدول تحشد اإلمكانيات السيربانية الهجومية، األمر الذي جعل 

عام (٢٠٢٢م) عاما خط�ا و ينبئ بتعدد وازدياد التهديدات السيربانية عىل الدول بشكل عام، ومع تطور السلطنة 

الكرتونيا وإتجاهها املتسارع نحو الحكومة الذكية واإللكرتونية فإنها � تكن òأمن عن تأث�ات الوضع السيربا� 

الدويل الخط�.

الوضع السيربا� الدويل

الراعى االعالمى

مصدر لإلستشارات اإلدارية واإلستراتيجية


