
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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مسقط تفتح مجالها الجوي للطائرات 
اإلسرائيلية وتنتظر عوائد اقتصادية أمريكية

أعلنـت هيئـة الطيـران المدنـي فـي سـلطنة عمـان أن مجـال ُعمـان الجـوي مفتـوح أمـام جميـع أعلنـت هيئـة الطيـران المدنـي فـي سـلطنة عمـان أن مجـال ُعمـان الجـوي مفتـوح أمـام جميـع 
الناقـات الجويـة التـي تسـتوفي شـروط عبـور أجواء السـلطنة، وأوضح الناقـات الجويـة التـي تسـتوفي شـروط عبـور أجواء السـلطنة، وأوضح بيان للهيئـةبيان للهيئـة، ، 2323 فبراير/ فبراير/
شـباط، التـزام مسـقط بمعاهـدة شـيكاغو شـباط، التـزام مسـقط بمعاهـدة شـيكاغو 19441944 وعـدم التمييـز بيـن الطائـرات المدنيـة لـدول  وعـدم التمييـز بيـن الطائـرات المدنيـة لـدول 
منظمـة الطيـران المدنـي الدولـي، وهـو إعـان غير مباشـر عن فتح المجال الجوي أمام شـركات منظمـة الطيـران المدنـي الدولـي، وهـو إعـان غير مباشـر عن فتح المجال الجوي أمام شـركات 
الطيـران المدنـي اإلسـرائيلي. وفـي وقـت الحـق؛ شـكر وزيـر خارجيـة “إسـرائيل” “إيلـي كوهيـن” الطيـران المدنـي اإلسـرائيلي. وفـي وقـت الحـق؛ شـكر وزيـر خارجيـة “إسـرائيل” “إيلـي كوهيـن” 
السـلطان “هيثم بن طارق آل سـعيد” وقال إن القرار سـيقصر الطريق إلى آسـيا، ويقلل التكاليف السـلطان “هيثم بن طارق آل سـعيد” وقال إن القرار سـيقصر الطريق إلى آسـيا، ويقلل التكاليف 

ويزيـد قـدرة شـركات الطيـران اإلسـرائيلية على المنافسـة. ويزيـد قـدرة شـركات الطيـران اإلسـرائيلية على المنافسـة. 
في نفس اليوم؛ عقدت في مسـقط في نفس اليوم؛ عقدت في مسـقط الجولة األولى من الحوار االسـتراتيجيالجولة األولى من الحوار االسـتراتيجي بين سـلطنة  بين سـلطنة ُعمان ُعمان 
والواليـات المتحـدة األمريكيـة، وجـرى علـى هامشـها توقيـعوالواليـات المتحـدة األمريكيـة، وجـرى علـى هامشـها توقيـع مذكـرة تفاهـم مذكـرة تفاهـم مـع بنـك التصديـر  مـع بنـك التصديـر 
واالسـتيراد األمريكـي “إكسـيم”، لتقديـم تسـهيات ماليـة إلقامـة مشـاريع صناعيـة، مـن بينها واالسـتيراد األمريكـي “إكسـيم”، لتقديـم تسـهيات ماليـة إلقامـة مشـاريع صناعيـة، مـن بينها 
معـدات االتصـاالت الاسـلكية وشـبكة الجيـل الخامـس والتكنولوجيـا الحيويـة والطاقـة المتجـددة معـدات االتصـاالت الاسـلكية وشـبكة الجيـل الخامـس والتكنولوجيـا الحيويـة والطاقـة المتجـددة 
والزراعـة ومعالجـة الميـاه، كمـا تضمنـت المذكرة خطة أولية لتقديم قـروض وضمانات لتمويل والزراعـة ومعالجـة الميـاه، كمـا تضمنـت المذكرة خطة أولية لتقديم قـروض وضمانات لتمويل 

صـادرات أمريكية إلـى ُعمان.صـادرات أمريكية إلـى ُعمان.

فـي عـام فـي عـام 20182018 اسـتقبل سـلطان عمـان الراحـل، السـلطان “قابـوس بـن سـعيد”، رئيـس الـوزراء  اسـتقبل سـلطان عمـان الراحـل، السـلطان “قابـوس بـن سـعيد”، رئيـس الـوزراء 
اإلسـرائيلي “بنياميـن نتانياهـو” فـي خطـوة غيـر مسـبوقة خليجيـا آنـذاك، على الرغـم من عدم اإلسـرائيلي “بنياميـن نتانياهـو” فـي خطـوة غيـر مسـبوقة خليجيـا آنـذاك، على الرغـم من عدم 
اعتـراف مسـقط بالدولـة العبريـة، وأكـد “نتانياهـو” عقـب زيارتـه أن السـلطنة مسـتعدة لفتـح اعتـراف مسـقط بالدولـة العبريـة، وأكـد “نتانياهـو” عقـب زيارتـه أن السـلطنة مسـتعدة لفتـح 
مجالهـا الجـوي أمـام الطائـرات المدنيـة اإلسـرائيلية، وهـو أمـر بـدا ذا أهميـة عمليـة محـدودة، مجالهـا الجـوي أمـام الطائـرات المدنيـة اإلسـرائيلية، وهـو أمـر بـدا ذا أهميـة عمليـة محـدودة، 
وذلك لعدم السـماح لها بالتحليق فوق المملكة العربية السـعودية. لكن اآلن وبعد قرار الرياض وذلك لعدم السـماح لها بالتحليق فوق المملكة العربية السـعودية. لكن اآلن وبعد قرار الرياض 
فـي يوليو/تمـوز فـي يوليو/تمـوز 20222022 فتـح مجالهـا الجـوي أمـام الطائـرات اإلسـرائيلية، فـإن موافقـة ُعمـان  فتـح مجالهـا الجـوي أمـام الطائـرات اإلسـرائيلية، فـإن موافقـة ُعمـان 
علـى مـرور الطائـرات اإلسـرائيلية فـي مجالهـا الجـوي تفتـح ممـًرا للطائـرات التجاريـة اإلسـرائيلية علـى مـرور الطائـرات اإلسـرائيلية فـي مجالهـا الجـوي تفتـح ممـًرا للطائـرات التجاريـة اإلسـرائيلية 
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عبـر شـبه الجزيـرة العربيـة تجـاه دول مثـل الهنـد والصيـن وأسـتراليا، حيـث سـيختصر أوقـات الرحـات عبـر شـبه الجزيـرة العربيـة تجـاه دول مثـل الهنـد والصيـن وأسـتراليا، حيـث سـيختصر أوقـات الرحـات 
بمـا يصـل إلـى سـاعتين لبعـض هـذه الطـرق.بمـا يصـل إلـى سـاعتين لبعـض هـذه الطـرق.

هـذا القـرار مؤشـر علـى التطبيـع التدريجـي الواقعـي الـذي يسـتند إلـى إغـراءات اقتصاديـة، هـذا القـرار مؤشـر علـى التطبيـع التدريجـي الواقعـي الـذي يسـتند إلـى إغـراءات اقتصاديـة، 
وهـو األمـر الـذي يظهـر فـي تزامـن القـرار مـع جولـة الحـوار االسـتراتيجي بين مسـقط وواشـنطن وهـو األمـر الـذي يظهـر فـي تزامـن القـرار مـع جولـة الحـوار االسـتراتيجي بين مسـقط وواشـنطن 
والتـي ركـزت علـى تعـاون اقتصـادي باألسـاسوالتـي ركـزت علـى تعـاون اقتصـادي باألسـاس يفتـح المجـال لاقتصـاد العماني السـتفادة أكبر من  يفتـح المجـال لاقتصـاد العماني السـتفادة أكبر من 
برامـج تمويـل أمريكيـة.برامـج تمويـل أمريكيـة. ومـن الواضـح أن إدارة “بايـدن” كانـت حاضـرة فـي قلـب المفاوضـات التـي  ومـن الواضـح أن إدارة “بايـدن” كانـت حاضـرة فـي قلـب المفاوضـات التـي 
اسـتمرت عـدة أشـهر قبـل موافقـة مسـقط،اسـتمرت عـدة أشـهر قبـل موافقـة مسـقط، لذلـك وجـه وزيـر خارجيـة “إسـرائيل”  لذلـك وجـه وزيـر خارجيـة “إسـرائيل” الشـكرالشـكر للرئيـس  للرئيـس 
األمريكـي ووزيـر خارجيتـه فـي إشـارة لهـذا الـدور،األمريكـي ووزيـر خارجيتـه فـي إشـارة لهـذا الـدور، وهـو أمـر يتفـق مـع  وهـو أمـر يتفـق مـع تقديرنـا السـابقتقديرنـا السـابق، أن مسـألة ، أن مسـألة 
توسـيع “اتفاقيـات أبراهـام” أصبحـت سياسـة أمريكيـة راسـخة ال ترتبـط بهويـة اإلدارة األمريكيـة،توسـيع “اتفاقيـات أبراهـام” أصبحـت سياسـة أمريكيـة راسـخة ال ترتبـط بهويـة اإلدارة األمريكيـة،  
وأن االختـاف بيـن إدارة “بايـدن” وإدارة “ترامـب” هـو اختـاف فـي نهـج تطبيـق هـذه السياسـة وأن االختـاف بيـن إدارة “بايـدن” وإدارة “ترامـب” هـو اختـاف فـي نهـج تطبيـق هـذه السياسـة 

وليـس فـي مـدى االلتـزام بهـا.وليـس فـي مـدى االلتـزام بهـا.
ال تمثـل الخطـوة العمانيـة مفاجـأة؛ حيـث تحرص سـلطنة عمان على مد خطوط سياسـتها إلى ال تمثـل الخطـوة العمانيـة مفاجـأة؛ حيـث تحرص سـلطنة عمان على مد خطوط سياسـتها إلى 
كافـة المحـاور. اسـتقبلت مسـقط مؤخـرا وزيـر الخارجيـة اإليرانـي، كما أجرى الرئيس السـوري “بشـار كافـة المحـاور. اسـتقبلت مسـقط مؤخـرا وزيـر الخارجيـة اإليرانـي، كما أجرى الرئيس السـوري “بشـار 
األسـد” زيارة نادرة إلى مسـقط قبل أيام من القرار، وهي رسـالة مقصودة أن األسـد” زيارة نادرة إلى مسـقط قبل أيام من القرار، وهي رسـالة مقصودة أن السـلطنة متمسـكة السـلطنة متمسـكة 
بنهجها التاريخي القائم على تجنب سياسـة المحاور، وعدم االنخراط في التنافس الجيوسياسـي بنهجها التاريخي القائم على تجنب سياسـة المحاور، وعدم االنخراط في التنافس الجيوسياسـي 
اإلقليمـي، وال شـك أناإلقليمـي، وال شـك أن إيـران سـتكون غيـر راضيـة عن وجود طائرات إسـرائيلية قريبة جـًدا من مجالها  إيـران سـتكون غيـر راضيـة عن وجود طائرات إسـرائيلية قريبة جـًدا من مجالها 
الجـوي، لكـن مـن غيـر المرجـح أن تفعـل أي شـيء رًدا علـى ذلـك فـي ظـل العاقـات الوثيقـة مـع الجـوي، لكـن مـن غيـر المرجـح أن تفعـل أي شـيء رًدا علـى ذلـك فـي ظـل العاقـات الوثيقـة مـع 
سـلطنة عمـان. ومـن جهـة أخـرى تعـزز الخطـوة مـن عاقـات “إسـرائيل” مـع محيطهـا العربـي، سـلطنة عمـان. ومـن جهـة أخـرى تعـزز الخطـوة مـن عاقـات “إسـرائيل” مـع محيطهـا العربـي، 
وتتناغـم مـع وتتناغـم مـع خطـوات دمـج “إسـرائيل”خطـوات دمـج “إسـرائيل” فـي المنظومـة اإلقليميـة مـن خـال عاقـات اقتصاديـة  فـي المنظومـة اإلقليميـة مـن خـال عاقـات اقتصاديـة 

وأمنيـة ذات طابـع إسـتراتيجي، ودون ارتبـاط بمـدى التقـدم فـي حـل القضيـة الفلسـطينية.وأمنيـة ذات طابـع إسـتراتيجي، ودون ارتبـاط بمـدى التقـدم فـي حـل القضيـة الفلسـطينية.
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