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مقدمة

شــهدت العالقــات السياســية بيــن الســعودية وعمــان حضــورًا بــارزًا فــي الفتــرة األخيــرة، 

ــا،  ــات بينهم ــن التفاهم ــدد م ــة ع ــن لمراجع ــؤولي الدولتي ــارات مس ــن زي ــلة م ــد سلس فبع

ــادي  ــي الح ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــارق للمملك ــن ط ــم ب ــان هيث ــلطان عم ــارة س ــاءت زي ج

ــك  ــعودي المل ــل الس ــن العاه ــمية م ــوة رس ــى دع ــاًء عل ــاري بن ــوز الج ــن يوليو/تم ــر م عش

ســلمان بــن عبــد العزيــز، ونوقــش فيهــا العديــد مــن القضايــا االقتصاديــة والسياســية 

واألمنيــة للبلديــن، وحملــت عــددًا مــن المخرجــات.

وتعــد هــذه الزيــارة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية الزيــارة الخارجيــة األولــى للســلطان 

ــذه  ــاءت ه ــد ج ــي 2020، وق ــون الثان ــي يناير/كان ــلطة ف ــه الس ــذ تولي ــارق من ــن ط ــم ب هيث

الزيــارة فــي ســياق توتــر العالقــة بيــن الريــاض وأبــو ظبــي، حــول عــدد مــن الملفــات، نتيجــة 

التنافــس السياســي واالقتصــادي بيــن البلديــن، مــا يطــرح عــدًدا مــن التســاؤالت عــن أهميــة 

هــذه الزيــارة وتوقيتهــا.

ــعودية  ــن الس ــارب بي ــات التق ــارة وانعكاس ــذه الزي ــاد ه ــي أبع ــف ف ــر الموق ــث تقدي يبح

ــا. ــتركة بينهم ــات المش ــة والملف ــات المنطق ــى ملف ــان عل وعم
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سياقات التقارب بين السعودية وعمان 

جــاءت زيــارة ســلطان عمــان للســعودية نتيجــة ضــرورات المرحلــة الراهنــة، ولحاجــة 

الطرفيــن إلــى تأميــن مصالــح بلديهمــا السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة؛ حيــث يعيــش 

ــول إن  ــن الق ــة. ويمك ــة جم ــة وخارجي ــات داخلي ــً، وتحدي ــً حرج ــً اقتصادي ــان وضع الجانب

ــارة جــاءت ضمــن عــدد مــن الســياقات السياســية واالقتصاديــة، ونوجــز أهمهــا باآلتــي: الزي

انتقال السلطة في السعودية وعمان

تمثــل هــذا فــي عمليــة انتقــال الحكــم فــي الســعودية مــن الملــك عبــد اهلل بــن عبــد 

العزيــز، الــذي اســتمر حكمــه قرابــة عشــرين عامــً، إلــى الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، 

ــت  ــة مكن ــة الحق ــات ملكي ــن تعيين ــه م ــا تبع ــام 2015، وم ــن ع ــي م ــون الثان ــي يناير/كان ف

ــد.  ــً للعه ــه ولي ــة بصفت ــم المملك ــرش حك ــى ع ــع عل ــن الترب ــلمان م ــن س ــد ب ــر محم األمي

ــي  ــون الثان ــي يناير/كان ــعيد، ف ــن س ــوس ب ــي قاب ــلطان العمان ــاة الس ــت وف ــك مثل كذل

2020، الــذي اســتمر حكمــه مــا يقــارب خمســة عقــود، مرحلــة فارقــة فــي سياســة ســلطنة 

عمــان الداخليــة والخارجيــة، ومتغيــرًا نشــطً نحــو سياســة متجــددة لرعايــة المصالــح 

ــة. ــة واألمني ــتراتيجية واالقتصادي الجيوس

المخرجات السياسية التفاقية العال 

ــية  ــات السياس ــي العالق ــف ف ــد توق ــة بع ــدول الخليجي ــارب ال ــال تق ــة الع ــادت اتفاقي أع

الخليجيــة دام أكثــر مــن ثــالث ســنوات بيــن ثــالث دول خليجيــة، هــي الســعودية واإلمــارات 

والبحريــن، مــع دولــة قطــر. وقــد أدت هــذه االتفاقيــة إلــى تخفيــف حــدة الحمــالت اإلعالمية 

بيــن الفرقــاء الخليجييــن، وابتــداء عــدد مــن الخطــوات إلنجــاز ملــف التصالــح، وال ســيما بيــن 

الســعودية وقطــر، وهــو مــا خلق-ولــو نســبيً- واقعــً خليجيــً جديــدًا تســود فيــه التفاهمات 

السياســية، وخاصــة بيــن الســعودية وقطــر.

وعلــى الرغــم مــن عــدم تطبيــع العالقــات السياســية بيــن اإلمــارات وقطــر بعــد اتفاقيــة 

العــال ، إال أنــه يمكــن القــول إن االتفاقيــة غيــرت المشــهد الداخلــي للبيــت الخليجــي، نظــرًا 

لتزعــم المملكــة العربيــة الســعودية، بثقلهــا السياســي اإلقليمــي والدولــي، ملــف التصالــح 

مــع قطــر، وهــو مــا أدى إلــى عــدد مــن التغيــرات اإليجابيــة فــي العالقــات الخليجيــة-

الخليجية.

https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
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األزمة االقتصادية في سلطنة عمان

ــون  ــة؛ ليك ــا الحالي ــة كورون ــع أزم ــن م ــلطنة بالتزام ــردي للس ــادي المت ــع االقتص ــاء الوض ج

فــي  للخــروج   ،2021 مايو/أيــار  شــهر  فــي  المتظاهريــن،  مــن  العديــد  دفــع  فــي  ســببً 

مظاهــرات تنــادي بإصــالح الوضــع االقتصــادي، وتوفيــر فــرص عمــل للعاطليــن والباحثيــن عــن 

ــى  ــرات عل ــذه المظاه ــن ه ــبوع م ــالل أس ــيعمل خ ــه س ــان بأن ــلطان عم ــق س ــد عل ــل، وق عم

خلــق وتوفيــر حوالــي 32 ألــف وظيفــة. وقــد دفعــت األزمــات االقتصاديــة المتكــررة حكومــة 

الســلطان  أن  ويبــدو  األزمــات،  هــذه  حــدة  لتقليــل  الســبل  جميــع  لبحــث  عمــان  ســلطنة 

هيثــم بــن طــارق رأى فــي الســعودية خيــر حليــف إلنشــاء عــدد مــن االســتثمارات والمشــاريع 

ــي. ــاد العمان ــة لالقتص ــة الداعم اإلنمائي

أزمة أوبك بلس

لــم تكــن أزمــة أوبــك بلــس الناتجــة عــن الرفــض اإلماراتــي للتوافــق مــع الســعودية بشــأن 

نســبة الزيــادة غيــر المشــروطة إلنتــاج النفــط ســوى مرحلــة مــن مراحــل التنافــس االقتصــادي 

ــً  ــان تنافس ــش الجانب ــث يعي ــرة، حي ــرة األخي ــي الفت ــارات ف ــعودية واإلم ــن الس ــيادي بي والس

محمومــً فــي جــذب المســتثمرين والمشــاريع التجاريــة بهــدف ضمــان موقعهمــا االقتصادي، 

وحمايــة لمصالحهمــا االســتراتيجية فــي النفــوذ والتأثيــر اإلقليمــي والدولــي. 

وقــد تحــرك الجانــب الســعودي لتالفــي تعميــق الخــالف مــع اإلمــارات والوصــول إلــى 

حلــول ترضــي الجانبيــن، حيــث إذ نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مصــدر فــي منظمــة أوبــك بلــس، 

ــأن  ــوية بش ــى تس ــا إل ــارات توصلت ــعودية واإلم ــوز، أن الس ــق 14 يوليو/تم ــاء المواف ــوم األربع ي

اتفــاق إنتــاج النفــط، مــا يعنــي أن أبــو ظبــي وافقــت علــى تمديــد اتفــاق خفــض اإلنتــاج حتــى 

نهايــة ديســمبر/كانون األول 2022، وقــد تبعهــا زيــارة ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد 

ــا  ــتعراض م ــلمان؛ الس ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس ــي العه ــع ول ــاع م ــاض، واالجتم ــى الري إل

ــن«. ــن البلدي ــة بي ــة الوثيق ــات األخوي ــماه »العالق س

وعلــى الرغــم مــن اتفاقــات التســوية، إال أن الجانــب الســعودي أراد تعزيــز مكانتــه وقدرتــه 

ــم  ــد الدع ــى حش ــية عل ــه الدبلوماس ــدرة عالقات ــار ق ــة، وإظه ــن دول المنطق ــة بي االقتصادي

ــمية  ــارة الرس ــن الزي ــج ع ــا، إذ نت ــية وغيره ــة والسياس ــة االقتصادي ــات المملك ــي لتوجه الكاف

لســلطان عمــان إلــى الســعودية التأكيــد علــى عــدد مــن ملفــات التعــاون بينهمــا، وال ســيما 

التعــاون لدعــم اســتقرار أســواق النفــط فــي مجموعــة أوبــك بلــس بقيــادة المملكــة العربيــة 

الســعودية وبمشــاركة ســلطنة عمــان.

https://fikercenter.com/position-papers/خلافات-أوبك-وأثرها-في-العلاقات-السعودية-الإماراتية
https://fikercenter.com/position-papers/خلافات-أوبك-وأثرها-في-العلاقات-السعودية-الإماراتية
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أبعاد التقارب بين السعودية وعمان ونتائجه على الطرفين  

شــهدت الســنوات األخيــرة عــددًا مــن أســباب الفتــور فــي العالقــات السياســية بيــن 

ــام  ــدأت ع ــي ب ــرة الت ــة األخي ــة الخليجي ــباب األزم ــذه األس ــم ه ــن أه ــان، وم ــعودية وعم الس

ــت  ــر، وكان ــى قط ــت عل ــي ُفرض ــة الت ــة المقاطع ــلطنة حال ــا الس ــت فيه ــي رفض 2017، والت

ــران ســببً مــن أســباب  داعيــة للمصالحــة. أيضــً، كمــا مثلــت العالقــة المتينــة بيــن عمــان وإي

ــة  ــي المنطق ــي ف ــع اإليران ــن التوس ــى م ــوف األول ــبب تخ ــك؛ بس ــن كذل ــن الطرفي ــور بي الفت

وكذلــك مــن مشــروعها النــووي وميليشــياتها الموجــودة فــي اليمــن.

البعد السياسي

جــاء هــذا التقــارب ليحمــل عــددًا مــن المصالــح السياســية التــي تخــدم البلديــن، وقــد مثــل 

إنشــاء مجلــس التنســيق الســعودي العمانــي خطــوة فارقــة فــي ســعي الجانيــن علــى وضــع 

ــتوى  ــع مس ــى رف ــس إل ــدف المجل ــا. إذ يه ــة بينهم ــات الثنائي ــة العالق ــتركة لخدم رؤى مش

التكامــل بيــن البلديــن فــي المجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية وغيرهــا، ليصبــح هــذا 

المجلــس رابــع مجلــس تنســيق يجمــع الســعودية بدولــة أخــرى مــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي بعــد مجلــس التنســيق الســعودي اإلماراتــي )2016(، ومجلــس التنســيق الســعودي 

الكويتــي )2018(، ومجلــس التنســيق الســعودي البحرينــي )2019(.

ــي  ــي ف ــيق السياس ــور التنس ــى تط ــن إل ــن البلدي ــيق بي ــس التنس ــهم مجل ــد يس ــذا ق وله

مختلــف الملفــات المشــتركة خــالل الســنوات القادمــة، وهــو مــا قــد يؤثــر بــدوره فــي العديــد 

مــن الملفــات اإلقليميــة، ومنهــا الوضــع فــي اليمــن؛ إذ تعــد اإلمــارات ســببً فــي دعــم العديــد 

مــن الميليشــيات فــي جنــوب اليمــن، وهــو مــا قــد يخلــق لــدى الطرفيــن الدافــع لتعزيــز 

مصالحهمــا السياســية الراميــة إلــى تهدئــة الوضــع فــي اليمــن وتقليــل النفــوذ اإلماراتــي فيه.

البعد االقتصادي

يعــد الملــف االقتصــادي الملــف األهــم خــالل هــذه الزيــارة، وقــد تــم االتفــاق حــول 

العديــد مــن المشــاريع االقتصاديــة، ومنهــا التوجيــه باإلســراع فــي افتتــاح الطريــق البــري 

المباشــر والمنفــذ الحــدودي بيــن البلديــن الــذي بــدوره ســيفتح المجــال أمــام حركــة البضائــع، 

والســيما انتقــال الســلع والبضائــع مــن المملكــة العربيــة الســعودية باتجــاه موانــئ ســلطنة 

عمــان وهــو مــا سيســهل تصديرهــا للعالــم.
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ــادرات  ــن مب ــد م ــين العدي ــا بتدش ــت أيض ــن تم ــن البلدي ــادي بي ــاون االقتص ــرة التع ــع وتي رف

االســتثمار المشــتركة، منهــا االســتثمار فــي منطقــة الدقــم، وكذلــك  مبــادرات التعــاون 

الثنائــي فــي مجــال الطاقــة واألمــن الغذائــي والتطويــر البيئــي، إضافــة إلــى اســتمرار التعــاون 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودعــم جهودهــا الراميــة إلــى تثبيــت اســتقرار أســواق النفط 

العالميــة عبــر منظمــة أوبــك بلــس.

وقــد تــؤدي هــذه االتفاقيــات المعــززة للعالقــات االقتصاديــة بيــن الســعودية وعمــان إلــى 

خلــق واقــع اقتصــادي جديــد لــكال البلديــن، إذ قــد يــؤدي تعزيــز أطــر التعــاون بيــن الجانبيــن 

ــق  ــن مضي ــدًا ع ــه بعي ــدة ل ــذ جدي ــن مناف ــن تأمي ــعودية م ــلع الس ــط والس ــن النف ــى تمكي إل

هرمــز، وهــو بــال شــك قــد يــؤدي إلــى نمــو المجــاالت االقتصاديــة داخــل ســلطنة عمــان التــي 

ــً  ــن عالمي ــع البلدي ــز موق ــة، وتعزي ــرة الماضي ــي الفت ــدة ف ــة عدي ــات اقتصادي ــن أزم ــي م تعان

ــة.   ــرات الحالي ــب المؤش ــد، حس ــدى البعي ــى الم ــاري، عل ــادي والتج ــً؛ االقتص وإقليمي

البعد األمني

تشــترك كل مــن الســعودية وعمــان بحــدود واســعة مــع اليمــن القابــع تحــت تأثيــر الحــروب 

األهليــة والنزاعــات المســلحة وحالــة مــن انعــدام االســتقرار السياســي واالقتصــادي واألمنــي، 

وهــو مــا زاد-بــال شــك -مــن األعبــاء األمنيــة لحكومتــي الريــاض ومســقط فــي ســبيل مواجهــة 

التحديــات المرتبطــة بتهريــب الســالح والمــواد المحظــورة والهجــرة غيــر الشــرعية وغيرهــا مــن 

التهديدات.

األبعاد الدولية 

كان لتغيــر موازيــن القــوى العالميــة دور مؤثــر فــي سياســة التقــارب بيــن الســعودية وعمان، 

ــان  ــو ضم ــية نح ــا السياس ــة، وتحركاتهم ــي المنطق ــي ف ــي والروس ــدور الصين ــع ال إذ إن توس

مصالحهمــا الحيويــة فــي المنطقــة، ومــن ضمنهــا عقــد االتفاقيــات وتفاهمــات الشــراكة مع 

إيــران، قــد يشــكل تهديــدًا وجوديــً لــدول الخليــج، وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية.

أيضــً ُيعــدُّ تراجــع الوجــود األمريكــي فــي المنطقــة، الــذي تزايــد مــع قــدوم بايــدن إلــى 

ــات  ــكري للوالي ــاط العس ــك االرتب ــتراتيجية ف ــي اس ــة، وتبن ــدة األمريكي ــات المتح ــة الوالي رئاس

المتحــدة األمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتركيــز العالقــات األمريكيــة صــوب الصيــن ودول 

شــرق آســيا، دافعــً رئيســيً لــدول الخليــج للتحــرك دبلوماســيً وعســكريً لضمــان مصالحهــا 

القوميــة واألمنيــة.

https://fikercenter.com/position-papers/انعكاس-فوز-بايدن-على-الحالة-الخليجية
https://fikercenter.com/position-papers/انعكاس-فوز-بايدن-على-الحالة-الخليجية
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انعكاسات التقارب بين السعودية وعمان على ملفات المنطقة

التقــارب األخيــر بيــن الســعودية وعمــان ســينعكس بشــكل متفــاوت علــى العديــد مــن 

ــذه  ــم ه ــن أه ــة، وم ــل المنطق ــان داخ ــعودية وعم ــن الس ــن كل م ــتركة بي ــات المش الملف

ــات:  الملف

ملف الخالف السعودي اإلماراتي

ســبق التقــارب الســعودي مــع ســلطنة عمــان اتفاقيــة الصلــح مــع قطــر وهــو مــا يبــرز 

رغبــة القيــادة الســعودية فــي العــودة مجــددًا إلــى تولــي زمــام األمــور فــي المنطقــة بمــا 

يأمــن مصالحهــا فيهــا. وقــد كان لزيــارة الســلطان هيثــم فــي فتــرة الخــالف الحرجــة مــع 

اإلمــارات تفســيراتها السياســية الدالــة علــى اتجــاه المملكــة العربيــة الســعودية نحــو 

ممارســة الضغــوط لحمايــة مصالحهــا ومكانتهــا فــي المنطقــة، وقــد تكــون مجــرد منــاورة 

إليصــال عــدد مــن الرســائل إلــى أبــو ظبــي، خصوًصــا أن الجانــب العمانــي كمــا يظهــر ال يعول 

ــًرا علــى االنعكاســات السياســية للزيــارة.  كثي

ولهــذا ال يمكــن التنبــؤ بمســتقبل التقــارب الســعودي العمانــي فــي مواجهــة المطامــع 

اإلماراتيــة داخــل المنطقــة، نظــرًا لكــون تحالفــات ومخاصمــات الــدول العربيــة فيمــا بينهــا 

تميــل إلــى كونهــا أحــداث مؤقتــة ُتنبــى فــي بيئــة متقلبــة لحمايــة مصالــح لحظيــة. وهكــذا 

نجــد أن التحالــف الســعودي اإلماراتــي لــم يمتلــك عناصــر االتحــاد الحقيقــي، وأدى اختــالف 

رؤى كل مــن الريــاض وأبــو ظبــي إلــى بــروز شــروخ فــي التحالــف الخــاص بهمــا. كذلــك، قامــت 

الــدول الخليجيــة بعــد أكثــر ثــالث ســنوات مــن قطيعتهــا التامــة وخطــاب العــداء مــع 

قطــر بتوقيــع اتفاقيــة العــال للصلــح فيمــا بينهــم. لذلــك، يمكــن وصــف التقــارب الســعودي-

ــون  ــي، دون أن يك ــو ظب ــع أب ــاض م ــالف الري ــة خ ــي لحظ ــي ف ــارب ُبن ــه تق ــى أن ــي عل العمان

ــاًل عــن تفاهمــات المملكــة العربيــة الســعودية مــع دولــة اإلمــارات الثنائيــة. تحالفــً بدي

 ملف الحرب في اليمن 

أنهكــت حــرب اليمــن، التــي ُأقــرت لشــن هجمــات علــى حركــة الحوثــي المتمــردة وإعــادة 

الحكــم للحكومــة الشــرعية فــي اليمــن، جميــع األطــراف الذيــن دخلــوا التحالــف العربــي 

ــاز  ــق أي إنج ــن تحقي ــف م ــن التحال ــم يتمك ــعودية، ول ــة الس ــة العربي ــادة المملك ــت قي تح
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والسياســي  اإلنســاني  الوضــع  تــأزم  زيــادة  إلــى  تدخلــه  وأدى  الواقــع،  أرض  علــى  يذكــر 

ــر. ــكري أكث والعس

لــم يبــَق مــن التحالــف ســوى دولتيــن همــا المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات، بــل إن 

الوجــود واإلدارة العســكرية للدولتيــن قــد تقلــص بشــكل كبيــر، فضــاًل عــن إعــالن اإلمــارات 

ــس  ــة ولي ــا الحيوي ــة لمصالحه ــة حماي ــق اليمني ــض المناط ــي بع ــا ف ــع قواته ــادة تموض إع

لتحقيــق أهــداف التحالــف العربــي الــذي أنشــئ فــي مــارس/آذار 2015.

لذلــك، مــن المحتمــل توســع المفاوضــات خالل الفتــرة القادمة بيــن الحوثييــن والحكومة 

الشــرعية برعايــة ســلطنة عمــان وبمشــاركة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، للوصــول إلى 

حــل سياســي لألزمــة اليمنيــة، وكذلــك الضغــط مــن جانــب ســلطنة عمــان علــى الحوثييــن 

ــد  ــران، وق ــع إي ــدة م ــا الجي ــتغاللها لعالقته ــالل اس ــن خ ــالم م ــات الس ــوع لمفاوض للخض

يثمــر التنســيق المباشــر بيــن الســعودية وعمــان أكثــر ممــا هــو عليــه فــي المباحثات الســابقة 

مــع األطــراف اليمنيــة. 

 ملف التفاوض مع إيران

تشــكل إيــران وملفهــا النــووي وأجندتهــا فــي اليمــن الخطــر األمنــي األكبــر الــذي يهــدد 

الســعودي  التقــارب  فــإن  ولذلــك  العربــي،  الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

ــى  ــتثمر األول ــل أن تس ــن المحتم ــي، إذ م ــف اإليران ــى المل ــة عل ــات أمني ــه انعكاس ــي ل العمان

هــذا التحالــف لالســتفادة مــن العالقــة بيــن إيــران وســلطنة عمــان للحــد مــن الخطــر اإليرانــي 

ــق  ــن تحقي ــعودية م ــة الس ــة العربي ــن المملك ــتركة تمك ــاط مش ــى نق ــول إل ــا، وللوص عليه

ــي. ــا القوم ــا ووجوده ــالم ألراضيه ــن والس األم

لذلــك، قــد ينعكــس اللقــاء األخيــر إيجابيــً علــى ملــف التفــاوض مــع إيــران، نظــرا للعالقــة 

ــات  ــن الخالف ــد م ــي العدي ــيط ف ــل دور الوس ــرة تمث ــون األخي ــان، ولك ــران وعم ــن إي ــدة بي الجي

الحاصلــة بيــن إيــران ودول المنطقــة، بــل وأمريــكا أيضــً.

https://fikercenter.com/position-papers/تقليص-الإمارات-لقواتها-في-اليمن-صناعة-للسلام-أم-توليد-للصراعات
https://fikercenter.com/position-papers/تقليص-الإمارات-لقواتها-في-اليمن-صناعة-للسلام-أم-توليد-للصراعات
https://fikercenter.com/position-papers/تقليص-الإمارات-لقواتها-في-اليمن-صناعة-للسلام-أم-توليد-للصراعات
https://fikercenter.com/position-papers/تقليص-الإمارات-لقواتها-في-اليمن-صناعة-للسلام-أم-توليد-للصراعات
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خاتمة

جــاءت الزيــارة العمانيــة للســعودية فــي ظل عــدد مــن الســياقات السياســية واالقتصادية، 

ــا  ــن ربم ــات، لك ــن الملف ــدد م ــى ع ــر عل ــكاس مباش ــا انع ــيكون له ــه س ــه أن ــك في ــا ال ش ومم

ليــس بحجــم الطمــوح الــذي ُيؤمــل منهــا، خصوًصــا أن الجانــب العمانــي ُيــدرك توقيــت 

ــا  ــف خالفه ــي مل ــا، ف ــن خالله ــا م ــاض إيصاله ــي أرادت الري ــية الت ــائل السياس ــارة، والرس الزي

مــع أبــو ظبــي مــن جهــة، واســتثمار عالقــة عمــان بإيــران فــي تعزيــز الحــوار غيــر المباشــر بيــن 

الســعودية وإيــران مــن جهــة أخــرى، ولهذا مــن المرجح أن تظــل انعكاســات الزيــارة وخصوًصا 

فــي الملفيــن السياســي واألمنــي محــدودة، مــع تطــور نســبي فــي الملــف االقتصــادي.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




