
Нови омански султан Хајтам бин Тарик ал-Саид: Наставићу да одржавам блиске односе са САД и Ираном
недеља, 12 јануар 2020 00:39

 Нови вођа Омана султан Хајтам бин Тарик ал-Саид обећао је данас да ће наставити
спољнополитички приступ свог претходника султана Кабуса бин Саида, који је водио ту
арапску земљу кроз узбуркане воде Персијског залива балансирајући блиске односе са
САД и Ираном.

  
  

May ALLAH guide the New Sultan of Oman #HaithambinTariq  !! Sultan Qaboos has left a has
left a big shoes to fill, I pray for Peace and Prosperity !! 
#قابوس_بن_سعيد
#عُمان
#قابوس_في_ذمة_الله
#سلطنة_عمان
#Oman
#SultanQaboos
#Salalah
#Muscat
#GCC
#Arab
#وفاة_السلطان_قابوس
#قابوس
pic.twitter.com/kOiOPgrIpb

  — υмαιя ¢αяєѕ غازي أحمد عمير (@omindsin) January 11, 2020    

 Нови владар који је био министар културе Омана говорио је пошто је именован за
наследника султана Кабуса бин Саида који је преминуо јутрос у 80. години. Кабус,
најдуговечнији заливски монарх, који је на власт дошао дворским ударом 1970. године,
био је познат по дипломатском балансирању у Персијском заливу и често је био
посредник у разговорима САД и Ирана.

  

Порука новог султана Хајтама сународницима и свету је јасна: Оман ће наставити путем
који је поставио Кабус као неко мировни посрединик.

  

„Следићемо исту линију као покојни султан, и принципе које је утврдио за спољну
политику наше земље, мирног суживота међу нацијама и људима и добросуседско
понашање немешања у послове других“, рекао је Хајтам у првим изјавама када је постао
султан.
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Породица Ал Саид влада Оманом од 18. века и некад је владала и Занзибаром код
обале Танзаније.

  

У складу са исламском традицијом султан Кабус сахрањен је пре пада мрака, а име
његовог наследника објављено данас поподне

  

Брзина којом је наследник именован указује да породица Ал Саид жели да покаже
осећање јединства, континуитета и стабилности у време када владају високе тензије у
Персијском заливу посебно између САД и Ирана последњих дана Кабусовог живота.

  

Саудијска Арабија описала је Кабуса као човека који је модернизовао Оман. Уједињени
Арапски Емирати и Египат су га описали као „мудрог вођу“. Уједињени Арапски Емирати
који су са њим имали напете односе у прошлости објавили су три дана жалости.

  

У заједничком саопштењу високи званичници ЕУ изразили су данас саучешће породици,
народу и влади Омана због смрти султана Кабуса бин Саида.

  

„Његова визија је руководила спољном политиком која је поставила Оман медју
најблискијим партнерима ЕУ, у региону захваћеном конфликтима и тензијама, наводи се
у заједничком саопштењу председника Европског савета Шарл Мишела, председнице
Европске комисије Урсуле фон дер Лајен, и високог представника ЕУ Жозепа Борела.

  

Како се наводи ЕУ ће наставити да ради на учвршћивању снажног и трајног партнерства
са Оманом и његовим народом.

  

Британски премијер Борис Џонсон рекао је да је Кабус био „изузетно мудар и поштован
вођа који ће свима јако недостајати“.
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У САД-у бивши председник Џорџ Буш издао је саопштење у коме је навео да је Кабус био
стабилна снага на Блиском истоку и јак амерички савезник.

  

(Бета)
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