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إسرائيل تكشف عن إفشال سلطنة عمان قرار فتح األجواء السعودية أمام
طائراتها

غزة– “القدس العر�”: كشف تقرير إسرائي� أن فتح المملكة العربية السعودية أجواءها أمام

الطائرات المدنية اإلسرائيلية ال يمكن االستفادة منه � هذا الوقت � تقصير مسافة الطيران مع

العديد من الدول، بسبب سلطنة عمان�



وحسب تقرير لصحيفة “إسرائيل اليوم” فإنه من غير الممكن االستفادة من فتح المجال الجوي

السعودي أمام الطائرات اإلسرائيلية من أجل تقصير المسافة، بسبب رفض سلطة عمان، للرحالت

الجوية اإلسرائيلية بالمرور � مجالها الجوي�

وتزعم الصحيفة اإلسرائيلية أن الرفض العما� راجع إ� “ضغط إيرا� مكثف”، وتوضح أن مع�

هذا األمر، ح� الساعة، هو أنّه من غير الممكن االستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام

الطائرات اإلسرائيلية لتقصير مسافة الطيران إ� الشرق األق��

وأشارت إ� أن آماالً إسرائيلية عقدت بأن تفتح ُعمان مجالها الجوي� حيث ع� الرحالت الجوية

من تل أبيب إ� آسيا، سابقاً، تجنب شبه الجزيرة العربية، مضيفة ما بين ساعتين إ� ثالث ساعات

من وقت السفر�

ونقل عن الباحث � معهد دراسات األمن القومي يوئيل غوزانس� قوله “� اآلونة األخيرة، زادت

إيران بشكل كبير من ضغطها وتهديداتها ع� دول الخليج ح� ال تنفذ إجراءات التطبيع مع

إسرائيل”�

وحسب شركات الطيران اإلسرائيلية، فإنها تلقت الموافقة ع� التحليق فوق المملكة العربية

السعودية، لكنها تشير إ� حاجتها للمرور فوق أجواء ُعمان لتجنب إيران وتوفير الوقت للرحالت إ�

الدول اآلسيوية، وهو ما لم يحصل�

وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران “إل عال” اإلسرائيلية، دينا بن تال، أعلنت، األسبوع الما�،

أن حصول الشركة ع� إذن بالتحليق � أجواء سلطنة عمان متوقع “� غضون أيام”�



وأشارت إ� أنه بعد تل� الشركة الموافقة للتحليق � أجواء السعودية، تحتاج أيضا إ� التحليق

فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحالتها إ� آسيا�

والشهر الما� قررت السعودية فتح مجالها الجوي لـ”جميع الناقالت الجّوية”، بما فيها

اإلسرائيلية، شرط تلبية المتطلبات الالزمة، وذلك نتيجة مساع دبلوماسية حثيثة قامت بها إدارة

الرئيس األمري� جو بايدن الذي زار المنطقة � تلك الفترة ال� صدر فيها القرار�

لكن هذا القرار لم يصاحب بآخر عما� يسمح للطائرات اإلسرائيلية بالتحليق فوق أجواء السلطنة،

من أجل تجنب المرور فوق أجواء إيران، حيث تحتاج الطائرات اإلسرائيلية التحليق فوق المملكة

والسلطنة القتصار المسافات � الرحالت إ� شرق آسيا�

يشار إ� أنه رغم أن سلطنة عمان، كانت أول الدول العربية ال� استقبلت رئيس وزراء إسرائي�، وهو

بنيامين نتنياهو، من غير الدول ال� تعقد اتفاقيات سالم، حين استقبله السلطان الراحل قابوس،

� شهر أكتوبر من العام 2018، إال أن السلطنة لم تنضم ح� اللحظة لقائمة الدول ال� دخلت

� “اتفاقية ابرهام” التطبيعية و� اإلمارات والبحرين والمغرب�

وقد شهدت األشهر الماضية، قيام تلك الدول بالتوقيع ع� العديد من االتفاقيات االقتصادية

واألمنية والعسكرية مع دولة االحتالل�

شركات الطيران اإلسرائيليةسلطنة عمانالعالقات الخليجية اإلسرائيليةالتطبيع

كلمات مفتاحية
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إرسال التعليق

أغسطس 19, 2022 الساعة 11:40 صمجتهد

تحية عربية خالصة للسلطان هيثم الذي بدا ينظف سيساة السلطنة من رجس التطبيع مع العدو األز� الصهيو� لألمة

العربية بل واإلسالمية وهذا ما يتوق له كل عر� ومسلم ولعله يكون تحذير لبا� الدول من التمادي � التطبيع اآلثم�
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إخواننا � عمان كانوا دائما � المكان المناسب ،تحية�
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اعتقد ان االمر يدخل من باب التنافس مع السعوديه�� كما أنه يعد محاولة من سلطنة عمان للرد ع� قرار السعودية دون

التشاور مع السلطنه�� ال إيران لها تأثير وال غيره
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