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مقدمه
سیاست خارجی کشورها نشاندهندة اهدافی است که دولتها در عرصة خارجی در پی دستیابی به آناند .اهداف و منافع
ملی کشورها در فرایند تصمیمگیری و بر اساس ارزشها و باورهای ملی و درک تصمیمگیرندگان از آنها تعیین میشود
و ابزارها و امکانات برای تأمین آنها مدنظر قرار میگیرد (یزدانفام .)241 :1911 ،کارشناسان مسائل بینالمللی سیاست
خارجی را نتیجة کنش متقابل عوامل داخلی و خارجی و مهمترین هدف سیاست خارجی هر کشور را تأمین منافع ملی آن
کشور میدانند و بر آناند که نخستین وظیفة طراح سیاست خارجی مشخصکردن راههای رسیدن به منافع ملی کشور در
صحنة بینالمللی است (ازغندی.)12 :1910 ،
دولتها در عرصة سیاست خارجی تحت تأثیر مختصات ساختارهای خویش و نیز کیفیت ساختار نظم منطقهای و
بینالمللی از الگوهای رفتاری خاصی پیروی میکنند و بهتبع نیازهای داخلی ،موقعیت جغرافیایی ،و ژئوپلیتیکی و نیز
تحت تأثیر ساختار و عملکرد نظام بینالمللی جهتگیریها و استراتژیهای خاصی را بهمنظور تأمین هدفها و منافع ملی
خویش برمیگزینند (قوام.)140 :1911 ،
خاورمیانه یکی از مناطق ژئوپلیتیکی جهان است که همواره کانون حوادث و بحرانهای خونین و مؤثری بوده است.
مجموعهای از عوامل گوناگون نظیر بافتار نظام بینالملل ،مناسبات تاریخی و مالحظات جغرافیایی کشورهای منطقه ،و
نیز درک و برنامة رهبران منطقه از ماهیت و منابع قدرت سبب شده تا خاورمیانه موقعیتی بینالمللی و ساختاری متزلزل
داشته باشد (جعفری ولدانی .)11 :1911 ،به همین دلیل ،انواعی از جهتگیریها و استراتژیهای دولتها ازجمله عدم
تعهد ،1اتحاد و ائتالف ،2و بیطرفی 9را میتوان مشاهده کرد.
در بین کشورهای خاورمیانه ،سیاست خارجی کشور عمان متفاوتتر از سایر کشورهاست .با توجه به الگوی رفتاری
عمان در عرصة منطقهای و بینالمللی ،بهنظر میرسد این کشور تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی متعددی سیاست خارجی
مبتنی بر بیطرفی مثبت 4را اتخاذ کر ده است .این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه عوامل ژئوپلیتیکی باعث
شده تا کشور عمان سیاست خارجی بیطرفی مثبت را اتخاذ کند؟ هدف اصلی نگارندگان این مقاله این است که با ارائة
چارچوبی از الگوی رفتاری عمان در سطح منطقة خاورمیانه و بینالملل نقش عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر سیاست خارجی
عمان را تبیین نمایند .نتایج تحقیق نشان میدهد عوامل ژئوپلیتیکی متعددی ازجمله مذهب اباضیه ،موقعیت جغرافیایی،
ژئوپلیتیک مرز ،ضعف نیروهای نظامی ،کمبود جمعیت و منابع انرژی ،و نیاز به سرمایهگذاری خارجی بر اتخاذ سیاست
خارجی عمان مبتنی بر بیطرفی مثبت تأثیرگذارند.

مبانینظری
ژئوپلیتیکوسیاستخارجی

هدف سیاست خارجی دستیابی به اهداف ملی مورد تعقیب در نظام جهانی و ابزارهای نیل به آنهاست .ازآنجاکه تعقیب
منافع و اهداف ملی در نظام جهانی متضمن ایجاد ارتباط و تعامل با دیگر کشورهاست ،سیاست خارجی تعیینکنندة شیوة
تعامل واحدهای سیاسی با همدیگر است (کراب و همکاران .)06 :2666 ،یکی از متغیرهای تأثیرگذار در شکلگیری خط
مشی سیاست خارجی کشورها ویژگیهای ژئوپلیتیک آنهاست .به عبارت دیگر ،سیاست خارجی ،بهعنوان یک متغیر
وابسته ،تا اندازة زیادی متأثر از محدودیتهای ژئوپلیتیک است.
1. Non Alignment
2. Alliance and Coalition
3. Neutrality
4. Positive Neutrality
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ازاینرو ،روابط و کنشهای سیاسی دولتها در عرصة جهانی تابعی از راهبرد و موقعیت ژئوپلیتیک آنها و نیز ساختار
نظامهای ژئوپلیتیکی است .درنت یجه ،همبستگی و هماهنگی باالیی میان ژئوپلیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی
دولت ها برقرار است و بر اساس آن راهبردهای ژئوپلیتیکی طراحی و عملیاتی میشوند تا به ساختار روابط ژئوپلیتیکی
جهت و معنا بخشند (کاویانیراد و بویه.)111 :1931 ،
تحقیق در رابطة بین جغرافیا و قدرت سیاسی ملل از زمان یونانیان باستان ،یعنی از حدود  2666سال پیش ،انجام
میگرفته است .ارسطو ،استرابو ،و دیگر دانشمندان دربارة ارتباط بین محیط طبیعی و قدرت سیاسی دولتها مطالبی اظهار
کردهاند؛ اما مطالعة جدیدتر رابطة بین ژئوپلیتیک و سیاست خارجی به شکل جدید آن از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن
بیستم شروع شد .در این دوره برخی صاحب نظران ،از جمله مکیندر و هاوس هوفر ،بر آن بودند که موقعیت جغرافیایی
یک کشور تمام سیاست خارجی آن کشور را شکل میدهد .مورگنتا ،از محققان روابط بینالملل ،بیشتر به دائمیبودن
عامل ژئوپلیتیک توجه میکند و بر آن است که از پایدارترین عواملی که قدرت یک کشور بر آن مبتنی است موقعیت
جغرافیایی آن است (جعفری ولدانی و حقشناس کاشانی.)96 :1916 ،
بر همین اساس ،میتوان یک جهتگیری مشخص را در تاریخ سیاست خارجی کشورها تعقیب کرد؛ چنانکه سیاست
خارجی انگلیس و مالحظات امنیتی این کشور بر این مبنا شکل گرفته است که از اتحاد سرزمینهای مجاور سواحل خود
(ایرلند) تحت یک قدرت واحد جلوگیری کند .در فرانسه نیز همیشه از رودخانة راین بهعنوان مرز شمالی دفاع شده است.
همچنین ،در سیاست خارجی روسیه کنترل آبراهههای دریای سیاه و دسترسی به آبهای گرم جنوب همیشه مدنظر بوده
است (کاظمی )46 :1916 ،و یا اینکه کشورهایی که در مرز گسل بین قدرت بری (شرق) و بحری (غرب) قرار دارند تحوالت
سیاست داخلی این کشورها نیز از مداخالت قدرتهای بزرگ در امان نبوده است؛ کما اینکه ایران و اوکراین از فشارهای دو
قدرت بری و بحری با چالشهای اساسی روبهرو بودهاند .بهرغم پیشرفتهای شگرف علمی و فنی ،وجود ماهوارهها ،موشکهای
قارهپیما و سالحهای هوشمند ،توجه به ویژگیهای ژئوپلیتیک کشورها باعث خواهد شد سیاستمداران در اتخاذ خط مشیهای
سیاسی و بینالمللی از واقعبینی الزم برخوردار شوند و اهداف و منافع خود را متناسب با ظرفیت اقدامشان تعقیب کنند .واقعیت
ژئوپلیتیک ناشی از تأثیر و تأثر مؤلفههای متعددی است که شکلدهندة سیاست قدرت و امنیت هر کشور در ارتباط با دیگر
واحدهای نظام بینالملل است .در این راستا شاخصهای گسست و پیوند در سیاست خارجی کشورها وابستگی عمیق و قابل
توجهی به ویژگیها و مختصات ژئوپلیتیک یک کشور دارد .شکلگیری همگرایی و ایجاد شرایط تعامل در مجموعهای از
رفتارهای زمانی و مکانی مستلزم طراحی و اجرای سیاست خارجی بر مبنای ژئوپلیتیک است .آنچه گزینههای سیاست داخلی و
خارجی دولت را در مسیر دستیابی به منافع ملی و فراملی تعیین میکند عوامل و متغیرهای ژئوپلیتیک است (مدل .)1
بیطرفیمثبت


استراتژی بیطرفی در سیاست خارجی کشورها از زمانهای گذشته وجود داشته و در تاریخ تمدن بشری سابقة
جهتگیری بیطرفی به قدمت جنگ است؛ چنانکه در قدیمیترین و معتبرترین تاریخ تمدن یعنی جنگهای یونانیان
توسیدید 1چند نمونه از این سیاست را تشریح میکند .آثار اولیه در مورد بیطرفی در کتاب تاریخ جنگهای پلوپونزی ،2که
توسیدید به نگارش درآورده ،دیده میشود .همچنین ،ماکیاولی 9در کتاب شهریار 4مطالبی دربارة بیطرفی بیان کرده است
(رولنک.)12 :2661 ،
1. thucydides
2. The history of the Peloponnesian war
3. Machiavelli
4. The Prince
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مدل(.1منبع:نویسندگان)

واژة بیطرفی در اروپا از قرن پانزدهم میالدی معمول شد؛ اما قدمت بحث در موضوع بیطرفی بهصورت مدرن و
طبقهبندیشده در مباحث حقوق بینالملل به قرن شانزدهم و هفدهم میالدی بازمیگردد .از نظر حقوقی نیز،
هوگوگروسیوس 1در کتاب حق جنگ و صلح 2از حقوق بیطرفی یاد میکند و ایدة خود پیرامون بیطرفی را به نظریة حق
جنگ میافزاید .او در سال  1026بیان میکند که ملل بیطرف نباید کاری کنند که آغازگر جنگ باطل را ترغیب یا
آغازگر جنگ حق را مانع شوند .اگر حق در محل جنگ مورد تردید است ،باید نسبت به دو دشمن رفتاری برابر داشته
باشند (آبنهوس.)2-1 :2614 ،
سیاست بیطرفی یک استراتژی در سیاست خارجی است که یک دولت تمام تالش خود را به عمل میآورد تا در
درگیریهای سیاسی و مخاصمات مسلحانه بیطرف باقی بماند .مطابق با دایرةالمعارف بریتانیکا ،9بیطرفی به یک
وضعیت حقوقی اطالق میشود که یک دولت از مشارکت در جنگ بین دول دیگر خودداری میکند (باست.)0 :2612 ،
بیطرفی به اشکال گوناگونی ازجمله بیطرفی حقوقی ،سنتی ،موقت ،دائمی ،مثبت ،و منفعل (منفی) تقسیم میشود
(قوام .)161 :1911 ،در استراتژی بیطرفی مثبت ،کشورها ،ضمن آنکه از ورود در مناقشات و درگیریهای بینالمللی
خودداری میکنند ،در عین حال ،نقش فعالی در جهت حل مناقشات بینالمللی و برقراری روابط دوجانبه و چندجانبه با
اهداف غیرامنیتی ایفا میکنند (هتمنچوک.)19-12 :2612 ،
اما هنگامی که یک دولت بیطرفی منفی 4را اتخاذ میکند دارای نقش انفعالی در صحنة سیاست بینالملل است؛
بهطوریکه نهتنها در ترتیبات سیاسی -امنیتی مشارکت نمیکند ،بلکه آثار نامطلوب بیطرفی منفی بر منافع اقتصادی آن
نیز تأثیر میگذارد (دریر و جسی.)13 :2614 ،

1. Hugo Grotius
2. The rights of war and peace
3. Britannica Encyclopedia
4. Negative neutrality
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در مقابل ،پیرامون پیامدهای اقتصادی بیطرفی فعال (مثبت) باید اذعان کرد که این استراتژی میتواند با کاهش
هزینههای نظامی ،عدم درگیری با سایر دول ،و ترغیب سرمایهگذاران خارجی زمینة شکوفایی اقتصادی یک کشور را مهیا
کند (پانچود.)163 :2663 ،

روشپژوهش
روششناسی حاکم بر پژوهش ماهیت توصیفی -تحلیلی و رویکرد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد که در کلیت خود
گواه بر کنش متقابل سیاست و جغرافیاست .این کنش متقابل ناظر بر درهمتنیدگی قدرت ،سیاست ،و خطمشی با مکان،
فضا ،و سرزمین است (بالکسل)6-4 :1913 ،
فنون گردآوری و تحلیل اطالعات با توجه به نوع تحقیق بر اساس روش کتابخانهای و اسنادی و با بهرهجستن از آثار
معتبر و مهم داخلی و خارجی مکتوب (اعم از کتاب ،مقاله ،گزارش ،و  )...و الکترونیک (سایتهای اینترنتی و مقاالت
الکترونیک) انجام شده تا نشان دهد مؤلفههای (ثابت و متغیر) ژئوپلیتیکی در شکلگیری نوع الگوی رفتاری و خارجی
کشور عمان نقشآفرین بودهاند .فرضیة پژوهش بیانگر این است که موقعیت جغرافیایی ،مذهب اباضیه ،ضعف نیروهای
نظامی ،ژئوپلیتیک مرز ،کمبود جمعیت ،و کمبود انرژی و نیاز به سرمایهگذاری خارجی بر اتخاذ سیاست خارجی عمان
مبتنی بر بیطرفی مثبت تأثیرگذارند.
سیاستخارجیوالگویرفتاریعمان

در طول چهار دهة اخیر ،سلطنت عمان سیاست خارجی منحصربهفردی بهکار گرفته است .این سیاست از جوالی 1316
پس از کودتای سلطان قابوس و بهدستگیری قدرت توسط او آغاز شد .او بهسرعت به سمت توسعة اقتصادی عمان رفت
و دست به اقداماتی اصالحی در حوزههای اجتماعی ،آموزش و پرورش ،سیاسی و سیاست خارجی و فرهنگی زد که به
رنسانس عمان شهرت یافتهاند (لفور.)2616 ،
سیاست خارجی عمان را میتوان دارای چند ویژگی و مؤلفة خاص دانست که عبارتاند از :گرایش پایدار به مالحظات
ژئوپلیتیکی در عین اولویتبخشی به حفظ روابط خوب؛ پرهیز از ورود به تقسیمبندیهای ایدئولوژیک (به جهت
ویژگیهای خاص مذهبی عمان)؛ تالش برای ایجاد اجماع و همکاری در موضوعات مختلف؛ تأکید بر تسامح و تحمل
جهت رسومات و اعمال و رفتار نیروهای خارجی در منطقه (جونز و رایدوت.)161 :2612 ،
روابطایرانوعمان

قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران در استقرار و ثبات پادشاهی عمان و حاکمیت سرزمینی این کشور نقش مهمی داشته
است .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،عمان همواره روابط مثبتی با ایران داشته و این حسن ظن در رابطة دوطرفه
همچنان ادامه دارد .پادشاهی عمان نقشی کامالً مثبت در مسئلة هستهای ایران ایفا کرد و تالش نمود با ایفای نوعی
نقش رابط بین ایران و کشورهای  6+1سطح اختالف دو طرف را کاهش دهد و زمینههای توافق را فراهم کند .این
کشور در چهار دهة گذشته در جلوگیری از تهدیدهای خارجی ،ایجاد تحریمهای جدید ،و گسترش دامنة فشارها علیه
ایران نقش مثبتی داشته است .پادشاهی عمان ،برخالف عربستان و برخی کشورهای حوزة شورای همکاری خلیجفارس،
که مایل اند ایران جایگاه خود را در منطقه از دست دهد و تضعیف شود ،مایل به چنین وضعیتی نیست و قدرتمندبودن
ایران را بهنوعی ایجاد توازن و تعادل در منطقه تعبیر میکند که به نفع همة کشورهای منطقه است (مظاهری .)1936 ،از
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طرفی ،تهران و مسقط 1به این واقعیت آگاهاند که هر چه تغییر کند عامل جغرافیایی تغییر نمیکند .نزدیکی جغرافیایی
ایران و عمان در تنگة هرمز ،دورافتادگی جغرافیایی عمان از جهان عرب ،و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی تنگة
هرمز ایران و عمان را به داشتن روابط حسنه با یکدیگر ملزم کرده است (نطاق پورنوری و همکاران .)16 :1930 ،عالوه
بر آن ،بافت جمعیتی این کشور ،بهخصوص جمعیت حدود  6درصدی شیعه ،که قدرت و ثروت زیادی دارند ،به همراه
بلوشیها یا همان بلوچیها که سالهای پیش از ایران به عمان سفر کردهاند ،عمالً وضعیتی ایجاد کرده که دولت عمان
نتواند روابط خود را با ایران متالطم کند .اگر این مسئله را در کنار نفوذ وهابیت در جمعیت اهل سنت عمان تحلیل کنیم،
اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد (عابدی.)1931 ،
2

عمان با داشتن بنادر مهمی همچون بندر ترانزیتی صالله بهعنوان یکی از یازده بندر بزرگ دنیا و همسایگی با
اقیانوس هند از یک طرف و قرارگرفتن ایران در کریدور شمال -جنوب و عبور بزرگراه آسیایی از سرزمین جمهوری
اسالمی ایران از طرف دیگر باعث شده تا زمینههای همکاری جدیدی در توسعة روابط دوجانبه و منطقهای و بینالمللی
ایجاد شود (عزتی1916 ،؛ .)61
روابطعمانباشورایهمکاریخلیجفارسواتحادیةعرب

کشور عمان جزو شورای همکاری خلیج فارس است؛ اما از زمانی که این شورا در سال  1311شکل گرفت ،تالش کرده
که از هرگونه افراط و تفریط در حوزة سیاست خارجی ،بهویژه در چارچوب این شورا ،اجتناب کند .درواقع ،یکی از شروط
پادشاهی عمان برای ورود به شورای همکاری خلیجفارس حفظ بیطرفی و عدم ورود به بحرانها و مناقشات عربی-
عربی و اختالفات و گروهبندیهای عربی -ایرانی بوده است .بر این مبنا ،این کشور تالش کرده تا اصل بیطرفی را در
منازعات و اختالفات منطقهای حفظ و شرایط را بهگونهای فراهم کند تا ارتباطات خود را با کشورهای مختلف ،بهویژه
ایران ،گسترش دهد .حفظ روابط مستحکم با جمهوری اسالمی ایران ،عدم مداخلة سیاسی ،نظامی ،و مالی در بحرانهای
سوریه و یمن ،و نیز عدم استفادة ابزاری از ایدئولوژی در عرصة سیاست خارجی از مهمترین تفاوتهای عمان با سایر
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است (مظاهری.)1936 ،
این کشور اگرچه از اعضای مهم شوراست ،درعینحال ،از شیوة سیاسی مختص به خود پیروی میکند و در عین تأیید
بسیاری از مواضع جمعی شورا در خصوص مسائل مختلف تکروی و استقالل رأی خود را بیشتر از سایر اعضا حفظ کرده
است .عمان شورای همکاری خلیج فارس را از آن جهت مهم میداند که در قالب این همکاری بتواند عالوه بر مشکالت
بیرونی از اعمال تجاوزکارانة عربستان جلوگیری کند .عمانیها بهخوبی از تاریخ دستاندازی عربستان به کشورهای
همسایة خود مطلعاند و به همین دلیل از باالنس قدرت به نفع عربستان خشنود نخواهند بود .پادشاهی عمان به
موضعگیری نسبت به آینده همگرایی در چارچوب شورای همکاری خلیجفارس نگاه متفاوتی دارد؛ یعنی از یک سو در
مسائل اقتصادی در چارچوب شورای همکاری خلیجفارس همکاری عالی کرده؛ اما از سوی دیگر در سیاستهای خارجی
و اختالفات بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد نشده و تالش کرده تا با برعهدهگرفتن نقش چکش
تعادل در شورای همکاری خلیجفارس نقش ایفا کند (عابدی.)1931 ،
پادشاهی عمان همواره تالش کرده تا در مسائل و اختالفات مذهبی منطقه وارد نشود و سیاست خارجی خود را به
دور از جریانسازیهای مذهبی و سیاسی حفظ کند و درعینحال ارتباط خوبی با همة کشورهای جهان عرب و اسالم
داشته باشد .موضعگیریهای اخیر اتحادیة عرب در خصوص برخی موضوعات همچون یمن ،سوریه ،لیبی ،و
1. Muscat
2. Salalah
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خصومتهای شدید آن نسبت به جمهوری اسالمی ایران سبب شده تا عمان از این اتحادیه فاصله بگیرد و به انتقاد از آن
بپردازد؛ هرچند مشی میانهرو و واقعگرای سلطان قابوس مانعِ قطع رابطة عمان با این اتحادیه شده و مشاوره و رایزنی با
کشورهای عضو آن پیرامون مسائل منطقه همواره در جریان بوده است .عمان به انقالبهای کشورهای عربی یا بیداری
اسالمی نگاه ویژهای داشته و بر آن است که انقالبها و خیزشهای اسالمی نتیجة بیتوجهی به خواستههای مردمی در
درون این کشورها در طول چند دهه بوده است .باوجوداین ،ضمن عدم دخالت تالش کرده است تا به آرای مردم و
خواست مشروع آنها احترام بگذارد و نحوة مقابله با این بحرانها را بیشتر به حکومتهای قانونی آنها واگذار کند .با
توجه به دگرگونیهای ایجادشده در بسیاری از کشورهای منطقه ،هیچگونه تغییری در سیاست پادشاهی عمان در مورد
نظامهای جدید عربی ایجاد نشده است .در بحرانهای منطقهای عراق ،سوریه ،و یمن نیز ،بهرغم اینکه بسیاری از
کشورهای شورهای همکاری خلیج فارس به مرز مداخلهجویانهای در این بحرانها وارد شدهاند ،سیاست سلطان قابوس
مبتنی بر بهکارگیری ابزارهایی بوده که موردقبول همة طرفهای درگیر در این بحرانها باشد .درنتیجه این کشور از
دخالت در آنها خودداری کرده و فقط تالشهایی دیپلماتیک با هدف دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز در این کشورها
انجام داده است (مظاهری.)1936 ،
بهنظر می رسد در تحلیل روابط عمان با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیة عرب عوامل ژئوپلیتیکی متعددی
نقش برجستهای دارند .مشکالت مرزی عمان با امارات متحدة عربی ،یمن ،و عربستان و آگاهی از مطامع و اعمال
تجاوزکارانة دولت سعودی در شبهجزیرة عربستان ،اختالفات ریشهای مذهبی وهابیت با اباضیة عمان ،دوپارگی و
دوبخشبودن سرزمین عمان که توسط امارات متحدة عربی احاطه شده و نیاز به سرمایهگذاری و انرژی همسایگان
بهویژه قطر باعث شده که کشور عمان ،بهرغم عضویت در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیة عرب ،ضمن تأیید
بسیاری از مواضع جمعی آنها ،در مسائل مختلف استقالل رأی خود را حفظ نماید.
روابطعمانباایاالتمتحدۀامریکاواتحادیةاروپا


سیاست سلطان قابوس همواره به ایفای نقش بهعنوان همپیمانی مورد اعتماد برای امریکا ،اتحادیة اروپا ،و سایر
کشورهای غربی پرداخته و روابط سیاسی ،اقتصادی ،و تجاری خود را با آنها حفظ کرده است .عمان ،بهعنوان یکی از
متحدان نزدیک غرب ،همواره به نیروی دریایی غرب برای حفظ منافع امنیتی خود متکی بوده و در این حوزه نگاه
مقامات عمان به حضور نظامی امریکا در منطقه و نقش آن با نگاه ایران متفاوت است .امروزه ،روابط بین امریکا و عمان
گسترده است .تنها توافق دوجانبة تجارت آزاد عمان با ایاالت متحده است .روابط نظامی نزدیکی بین دو کشور برقرار
است .امریکا میتواند از فرودگاههای نظامی مسقط ،ثمریت ،1و جزیرة مصیره 2استفاده کند .به دالیل تاریخی ،عمان
روابط بسیار نزدیکی با نزدیکترین متحد امریکا ،که انگلیس است ،دارد .سلطان قابوس بن سعید آل سعید پس از پدرش
با کمک انگلیس و در کودتای بدون خونریزی در سال  1316به سلطنت رسید .همچنین ،انگلیس به عمان کمک کرد تا
شورشیان ظفار را سرکوب کند .هماکنون ،انگلیس و امریکا همکاریهای بسیار نزدیکی در خلیج فارس دارند.
همکاریهای سهجانبة امریکا ،انگلیس ،و عمان در منطقه باعث بهوجودآمدن منافع استراتژیک برای واشنگتن شده است
(کافی.)2611 ،
سلطاننشین عمان در اتخاذ سیاست بیطرفی که گاهی تأثیر منفی بر کشورهای متحد آن در منطقه داشته به
ائتالفش با امریکا تکیه داشته است؛ ولی این شرایط ظاهراً در آستانة تغییر است .سیاست سختگیرانه و بیسابقة دونالد
1. Thumrait
2. Masirah island
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ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،در برابر ایران ایجاب میکند مسقط در گزینههای منطقهای خود بازنگری کند .مقامات
عمانی متوجه شدهاند امریکایی ها این بار حاضر به امتیازدادن در خصوص ایران نیستند .این واقعیت عمان را در برابر
گزینههای محدودی قرار میدهد و از قدرت مانور آن میکاهد .با این حال ،انتظار نمیرود مقامات عمان از خطمشی
دیرینة بیطرفی در سیاست خارجی دور شوند ،بلکه گامهایی در چارچوب شرایط بحرانی برمیدارند تا طوفان فشارهای
امریکا و منطقه را پشت سر بگذارند (زارعزاده.)1931 ،
در حال حاضر ،از نظر عمان ،مخالفتهای داخلی و بدبینی و عدم اعتماد ریشهدار و تاریخی این کشور نسبت به
مقاصد عربستان سعودی و امارات متحدة عربی منبع تهدید تلقی میشود .عمان از ابتدا به کشورهای خلیج فارس شک
داشت که با همکاری یکدیگر بتوانند امنیت خود را حفظ کنند و اشغال کویت توسط عراق آن را تأیید کرد .عمان بر این
باور است که امنیت آن تنها با حمایت کشورهای غربی ،بهویژه امریکا ،میسر میشود و اکنون به یکی از مهرههای اصلی
ترتیبات استراتژیک امریکا در خلیجفارس و اقیانوس هند تبدیل شده است (آنفان.)461 :1913 ،
روابطعمانواسرائیل
1

درست در زمانی که عمان در حال بهبود روابط خود با کشورهای عربی بود ،قرارداد کمپ دیوید به تصویب رسید و عمان
را وارد چالش با همسایگان عرب خود کرد .عمان ،که از لحاظ جغرافیایی در حاشیة مسئلة اسرائیل و فلسطین بود و قدرت
چندانی برای عرضاندام نداشت ،در هیچیک از جنگهای میان اعراب و اسرائیل مشارکت نکرد و از قرارداد کمپ دیوید
حمایت کرد و هیچوقت ارتباط خودش را با مصر قطع نکرد .پس از قرارداد مادرید 2میان سازمان آزادیبخش فلسطین و
اسرائیل ،عمان روابط محدود تجاری ،سیاسی ،و نظامی خود را با اسرائیل آغاز کرد .عمان در انعقاد قرارداد مادرید نقش
مهمی داشت و چندین جلسه را در این پروسه میزبانی کرد .در سال  1334از بایکوت اقتصادی علیه اسرائیل خارج شد و
در سال  1330بهعنوان اولین کشور حاشیة خلیجفارس از اسحاق رابین ،نخستوزیر وقت اسرائیل ،میزبانی کرد .شیمون
پرز نیز در سال  1331به عمان سفر کرد .با انتفاضة دوم در سال  ،2666عمان روابط خود با اسرائیل را کامالً قطع کرد و
در سال  2662از پروژة صلح ملک عبداهلل حمایت کرد .البته ،عمان از سال  2661پس از دیدار بن علوی با وزیر امور
خارجة وقت اسرائیل ،یعنی لیونی ،دفاتر تجاری خود را در مسقط و تلآویو بازگشایی کردند و روابط خود را بهبود
بخشیدند .عمانیها در سال  2610در تشیعجنازة شیمون پرز بهطور رسمی شرکت کردند و در سالهای اخیر با سفر بن
علوی به اسرائیل و سفر اخیر نتانیاهو به عمان این روابط بهشدت تعمیق شده است.
واقعیت کنونی منطقه بیانگر دو رویکرد همزمان از سوی برخی بازیگران عرب است :همگرایی با اسرائیل و واگرایی از
ایران .عمان با همة خسارتهای ناشی از رویکرد همگرایانهاش با اسرائیل این همگرایی را با نیت ضدیت با ایران انجام
نمیدهد .به بیان دیگر ،عمان در یک رویکرد فعال است و آن هم همگرایی با اسرائیل است نه واگرایی از ایران .از نگاه
عمان شرایط منطقه تغییر کرده و عوض شده و باید تغییر کرد و در گذشته نماند و برای نقشآفرینی منطقهای باید آغوش
را برای اسرائیل باز کرد و البته این آغوش باز را به معنای پایان همآغوشی با ایران نمیداند (ساسانیان.)1931 ،
عمان مسئلة فلسطین را ،که از سالها قبل میزبانی طرفین دعوا را داشته ،فرصت خوبی برای نشاندادن حسن نیت
خود به امریکا میداند .بنابراین ،در کنار سایر عوامل میتوان طرح ترامپ برای پروندة اسرائیل را یکی از دالیل اصلی
ارتباطات گرم میان عمان و اسرائیل درنظر گرفت .عمان سیاست خارجی مداراجویانه و متساهالنهای دارد و همواره به
دنبال میانجیگری در پروندههای مختلف است .در همین راستا ،آنها که از گذشته میزبان گروههای فلسطینی بودهاند و با
1. Camp David Accords
2. Madrid Accords
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قطر نیز رابطة خوبی دارند میتوانند نقش مهمی در مذاکرات صلح میان اسرائیل و گروههای فلسطینی بازی کنند و از این
طریق پرستیژ و احترام بیشتری در جامعة جهانی بهدست آورند .عمان در مسئلة رابطة خود با اسرائیل بیش از آنکه به فکر
نشاندادن چنگ و دندان به ایران باشد (البته رابطه با اسرائیل را باالنس قدرتی با ایران نیز میبیند) به دنبال این است
که ابتکار عمل در این پروندة منطقهای را از دستان عربستان دربیاورد و با رابطة خوب با اسرائیل معادالت منطقهای را به
نفع خود رقم بزند و در مقابل زیادهخواهیهای عربستان بهطور غیرمستقیم ایستادگی کند .قطعاً توان مالی و تکنولوژیک
اسرائیل برای عمان نیز اهمیت بسزایی دارد و رابطة حسنة اسرائیل و هند ،که نفوذ زیادی در عمان دارد ،نیز مزید بر علت
است .بهطورکلی ،میتوان گفت همراهی با سیاستهای ترامپ در مورد فلسطین ،باالنس قدرت با عربستان و امارات،
بهدستگرفتن ابتکار عمل در مناسبات منطقهای و خارجکردن عربستان از معادالت و میانجیگری میان فلسطینیها و
اسرائیل از اهداف اصلی سلطنت عمان در رابطة رسمی و علنی با اسرائیل است (میرگلوی بیات.)1931 ،
عواملژئوپلیتیکیمؤثربرسیاستخارجیعمان
موقعیتجغرافیایی
1

2

9

تنگة هرمز :در میان تنگههای استراتژیک جهانی ،آدمیرال فیشر و فلیپ کلمب تنگة هرمز را با تنگة ماالکا ،
جبلالطارق ،4سوئز ،6سنگاپور ،0امید نیک ،1و دوور 1بهعنوان کلیدهای جهان نام بردهاند (فریدمن .)61 :1311 ،واقعشدن
تنگة هرمز در سطح تماس اهداف دو قدرت بری و بحری همراه با ارزشهای ژئواستراتژیک آن و نیز قرارگرفتن در
کانون مرکزی ریملند باعث شده که همواره در استراتژیهای نظامی بری و بحری موردتوجه قرار گیرد .از طرف دیگر،
تنگة هرمز نقش ارتباطی خود را ،بهعنوان یک آبراه بینالمللی ،از گذشتههای دور حفظ کرده است و با انتقال نفت
خلیجفارس به کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در رفع نیازهای نظامی ،خدماتی و رفاهی و صنعتی آنها نقش مهمی دارد
(فالحتبار.)21 :1930 ،
تنگة هرمز برای دفاع از شبهجزیرة مسندم 3عمان حائز اهمیت بسیار است .عمان به دو قسمت شمالی و جنوبی
تقسیم میشود :قسمت شمالی کشور یعنی شبهجزیرة مسندم بهوسیلة امارات متحده از قسمت جنوبی کشور جدا شده
است .این گسستگی سرزمینی موجب شده تا عمان از نظر حفظ امنیت سرزمینی ،عملیات نظامی ،و کنترل تنگة هرمز با
مشکالت جدی مواجه باشد؛ بهویژه شبهجزیرة مسندم منطقهای کوچک ،کوهستانی ،دارای سواحل باریک ،و جزایر و
شبهجزایر متعدد است که دفاع از آن را مشکل میسازد .این مسئله سبب شده تا عمان برای حفظ امنیت این قسمت از
سرزمین خود به ایران یا قدرتهای غربی متکی باشد (جعفری ولدانی.)44 :1913،
سواحل طوالنی :سواحل عمان به طول بیش از  1166کیلومتر در خلیج فارس ،دریای عمان ،و دریای عرب
گسترده است (دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی .)2-1 :1911 ،این امر سبب شده است که عمان از دیرباز بهسوی
اقیانوس هند نظر داشته باشد .بر همین اساس ،در گذشته نفوذ عمان تا سواحل شرقی افریقا ازجمله زنگبار و بخشی از

1. Admiral Fisher
2. Flip Columbus
3. Malacca
4. Gibraltar
5. Suez
6. Singapore
7. Good hope
8. Dover
9. Musandam
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سواحل مکران پاکستان رسیده است .1موقعیت جغرافیایی عمان ،که بر سر راه دریایی اروپا ،آسیا ،و لفریقا به سواحل هند
و خلیجفارس قرار دارد ،باعث شده تا از دیرباز قدرتهای غربی توجه خاصی به آن نشان دهند.
عمان با دارابودن مرز دریایی نسبتاً طوالنی و بنادری همچون صحار ،2دقم ،9و صالله از موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی
برخوردار است .جزایر کوریا موریا( 4حالنیات) و مصیره ،6که از لحاظ نظامی در حکم سرپلهایی برای عملیات آبی-
خاکیاند ،موقعیت حساس این کشور را چندبرابر میکند (عزتی .)161 :1934 ،شاید بتوان به بنادر دقم و صالله بهعنوان
ویترین عمان در نظم ژئوپلیتیک منطقهای نگاه کرد .عمان به لحاظ اقتصادی و با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر دقم
بهعنوان یک بندر صنعتی و صالله بهعنوان یک بندر کانتینری در حال راهاندازی پروژههای توسعهای کالنی است .بهنظر
میرسد موقعیت جغرافیایی عمان و ویژگی منحصربهفرد شهرهای ساحلی بیشترین نقش را در تدوین توافقنامة عمان و
امریکا (توافقنامة  24مارس  )2613و همچنین سرمایهگذاری چین در این بنادر ایفا کرده است .پروژههایی که با هدف
تبدیل این بنادر به قطب صنعتی و لجستیک منطقهای و کشتیرانی و تبدیلشدن به یک بازیگر کلیدی در صنعت
حملونقل جهانی دنبال میشوند.
سواحل شرقی دریای عمان میتواند به کشورهای خلیجفارس ،که بهطور کامل وابسته به تنگة هرمزند بهعنوان
جایگزین عمل کند تا در صورت بروز هرگونه بحران قادر باشند نفت و گاز و کاالهای غیرنفتی خود را بدون نیاز به تنگة
هرمز به فروش برسانند .با دسترسی ایاالت متحده به امکانات و بنادر عمان در خارج از تنگة هرمز و در آبهای عمیقتر
فرصت بهتر و گزینههای نظامی بیشتری نسبت به خلیجفارس برای مانور دریایی امریکا فراهم میکند و به روابط
ژئوپلیتیک جدیدتری شکل میدهد .موقعیت دریایی و پتانسیل ساحلی عمان ،نیاز کشورهای منطقهای و فرامنطقهای به
همراه حمایت ایاالت متحده ،در راستای سیاستهای بیطرفانه مبتنی بر خطمشی «دوستان همه ،دشمن هیچکس»
پناهگاه امنتری برای عمان خواهد بود (پوالب .)1931 ،موقعیتهای متعدد جغرافیایی ازجمله دسترسی به سواحل
طوالنی در دریای عمان ،عرب ،و اقیانوس هند و نیاز اقتصادی و نظامی کشورهای منطقه و فرامنطقه به آن و قرارگرفتن
در کنار تنگة ژئواستراتژیک هرمز و نیاز عمان به تأمین امنیت خود توسط ایران و قدرتهای غربی جهتگیری خاصی را
به سیاست خارجی عمان دیکته میکند .این جهتگیری بهمنظور تأمین اهداف و منافع ملی روابط حسنه با قدرتهای
همسایه و بینالمللی است که تاکنون دستاوردهای مثبتی برای عمان داشته است.
0

نقشمذهباباضیه 

مذهب اباضیه مذهبی خاص است که در جهان عرب پیروان کمی دارد .حدود  16درصد از مردم عمان پیرو مکتب
اباضیهاند .نگاه اعراب منطقه به مذهب اباضیه نگاه مثبتی نیست؛ به همین دلیل عمان تالش کرده تا کمتر به چالشهای
مذهبی و منطقهای ورود کند .بنابراین ،بهنظر میرسد عمان از نظر مذهبی تالش کرده سیاست خارجی خود را به دور از
جریانسازیهای مذهبی حفظ کند و درعینحال رابطة خوبی با همة کشورهای جهان عرب و اسالم داشته باشد .بسیاری
از مردم عمان با توجه به دیدگاه افراطی رهبران مذهبی عربستان سعودی ،که پیروان فرقة اباضیه را مرتد میپندارند،
نگران تالشهای ریاض برای افزایش نفوذ خود در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارساند .عمان ،که نه

 .1سلطان سعید ابن تیمور در سال  8591گوادر را ،که بخشی از خاک عمان بود ،به مبلغ سه میلیون پوند استرلینگ به پاکستان فروخت.
2. Sohar
3. Duqm
4. Khorya morya
5. Masirah
6. ibadiyya or ibadism
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شیعه نه سنی بهشمار میرود ،تمایلی به دامنزدن به این اختالف خطرناک ندارد (پروین و جاللپور )11 :1936 ،و به
همین خاطر از بسیاری از نزاعهای فرقهای که به جان خاورمیانه افتاده به دور هستند .این موقعیت به عمان اجازه داده
است تا نقش منحصربهفردی را در پشت پرده برای تسهیل بسیاری از اقدامات دیپلماتیک در خاورمیانه بازی کند (کافی،
.)2611
تحلیلگران بیشماری سیاست خارجی عمان را نتیجة اعتدال و میانهروی سلطان دانستهاند ،اما کمتر به این موضوع
توجه شده که میانهروی و اعتدال یکی از اصول موردتوجه مذهب اباضی است (کافیرو .)2614 ،البته ،این موضوع به
معنای این نیست که این اعتدال و میانهروی در شخصیت همة مقامات این کشور به این اندازه بروز و تجلی پیدا کرده یا
خواهد کرد ،بلکه مراد آن است که گفته شود سلطان قابوس ،بهعنوان شخص اول تنظیمکنندة روابط خارجی عمان،
سیاست خارجی کشورش را بر اساس مجموعهای از شاخصهها و ویژگیهایی که در واحد متمایز سیاسی -اجتماعی و
جغرافیایی به نام عمان ماهیتی وجودی دارند تعریف و تنظیم کرده که یکی از این موارد میانهروی و سنجیدگی در اتخاذ
موضع است که ریشه در هویت مستقل و متمایز اباضی عمانیها دارد (کرمی و دوستمحمدی.)142 :1936 ،
اباضیان کنونی بیشتر بنای خود را بر تعامل با دیگر مذاهب گذاشته و از مدافعان وحدت و تقریب مسلماناناند و بر
لزوم وحدت و عدم تکفیر دیگران اصرار دارند .اباضیان معاصر از نظر سیاسی تنها یک حکومت مستقل در عمان دارند که
کموبیش از حمایتهای این دولت در نقاط مختلف جهان برخوردار میشوند و این پادشاهی به دنبال ارتباط با دیگر
کشورها در یک رابطة مسالمتآمیز و همراه با تسامح بوده است .چنانکه مشاهده میشود ،سلطنت عمان در منازعات
سیاسی کشورهای اسالمی با یکدیگر حتی با کشورهای غیراسالمی ،همچون امریکا ،به هر دلیلی که هست ،در
میانجیگری میان آنها پیشقدم شده و خود را بهمثابة دولتی خیرخواه و غیرمتعصب در امور سیاسی و دینی نشان میدهد
(عادلی.)161 :1931 ،
اکثریت مذهب اباضی این کشور موجب انزوای مذهبی عمان در جهان اسالم شده و وهابیت از زمان پیدایش خود
چندین بار وارد نزاع و درگیری با پیروان این مذهب شده است و هنوز هم اباضیان را از فرق منحرف جهان اسالم میداند
و بعضاً اباضیه را نیز تکفیر میکند (عابدی .)1931 ،اکثریت اباضیه مذهب ،افزایش تنشهای فرقهای میان مسلمانان
شیعه و سنی را تراژدیای برای جهان اسالم میبیند .این کشور به جای پیوستن به عربستان سعودی برای کمک به
بنیادگرایان سنی در خاورمیانه و مقابله با گسترش نفوذ ایران ترجیح داد تا بیطرفی اتخاذ کند و خواهان راهحل صلحآمیز
باشد .این بیطرفی از عمان چهرهای ساخت که بتواند در بحرانهای یمن و سوریه ،بهعنوان یک میانجی مشروع ،نقش
ایفا کند؛ نقشی که هیچیک از دیگر اعضای شورای همکاری قادر به اجرای آن نبودند (.)www.iuvmpress.com
بنابراین ،رویکرد مداراجویانة مذهب اباضیه ،که به نوعی در تضاد مذهبی با سایر کشورهای عربی است ،باعث شده که
پادشاهی عمان به دور از نگاه دینی و افراطی و به دور از جنجالها و درگیریهای خشونتبار فرقهای ،اصل بیطرفی را
در منازعات منطقهای حفظ و شرایط را به گونهای فراهم کند تا ارتباطات خود را با همة کشورهای مختلف گسترش دهد.
کمبودمنابعانرژیونیازبهسرمایهگذاریخارجی


عمان ،بهرغم قرارگرفتن در میان کشورهای نفتخیز ،منابع نفت و گاز محدودی در خلیجفارس داراست و پیشبینی
میشود منابع انرژی عمان زودتر از کشورهای دیگر به پایان برسد .به همین دلیل ،برای جبران نیازمندیهای انرژی خود
به همسایگانش نیازمند است .همین موضوع موجب شده تا در روابط سیاسی خود با همسایگان و بهخصوص ایران
میانهروی و آیندهنگری را رعایت کند (مرادی.)1931 ،
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عمان ،در حال حاضر ،بخشی از نیاز گاز خود را از طریق خط لولهای که از قطر آغاز و با عبور از امارات متحده به این
کشور میرسد تأمین میکند .مسائل و اختالفات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده باعث شده است
تا عمان این خط لوله را محل امنی برای تأمین نیازهای بلندمدت خود نداند و امارات عربی متحده میتواند از این طریق
به اعمال فشار به عمان بپردازد .عمان به دنبال حل این مشکل فقط از یک طریق میتواند اقدام کند و آن منابع گازی
ایران در شمال این کشور است .بین ایران و عمان قراردادی در این زمینه بسته شده که با پیگیری آن نهتنها بخشی از
نیاز عمان به انرژی رفع میشود ،بلکه جای پای ایران در زمینة انرژی عمان در دیگر حوزهها همچون حوزة نیروگاهی نیز
که در ایران در آن تخصص باالیی دارد باز میشود (مختاری و آدمی.)221 :1930 ،
اقتصاد عمان مانند بسیاری از کشورهای منطقه بهشدت به صادرات نفت وابسته است؛ بهگونهای که  11درصد
درآمدهای بودجة کشور در سال  2614از بخش نفت و گاز تأمین شده است .کشور عمان در سال  2619دارای 6/6
میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده و میزان  949/1میلیون بشکه تولید نفت بوده است که این امر نشاندهندة آن است که ،با
فرض عدم کشف منابع جدید و ثابتبودن تکنولوژی و میزان تولید سالیانه ،این کشور تا  10سال آینده تولید نفت خام
خواهد داشت .هزینة استخراج نفت و گاز در کشور عمان نسبتاً باالست .قیمت تقریبی سربهسری برای هر بشکه نفت در
سال  164 ،2619دالر است .بنابراین ،قیمت صادراتی این کشور باید باالتر از این مقدار باشد تا بتواند درآمدی نصیب
عمان سازد .بنابراین ،تداوم توسعة منابع نفت و گاز عمان شدیداً به فناوری استخراج وابسته است و به دالیل باالبودن
هزینههای تولید در این کشور حضور شرکتهای بینالمللی در اکتشاف و توسعة فعالیتهای نفت و گاز در عمان بسیار
حیاتی و ضروری است ( .)www.mop.ir.p.7عالوه بر هزینة باالی استخراج ،عواملی همچون مرغوبیت ناکافی و
چسبناکبودن نفت (عدم سیالیت کافی) ،عمق زیاد مخازن و حجم نهچندان باالی منابع نفت و سیاست پیشبینینشدة
صادرکنندگان عمدة نفتـ مثل عربستان که ذاتاً طرفدار افزایش تولید هستندـ تولیدکنندة کوچکی مثل عمان را ناچار از
تجدیدنظر در اتکا به درآمدهای نفتی میکند .درواقع ،عمان با توجه به برخی تنگناهای اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاست
بیطرفی شده که در پنج دهة گذشته این سیاست توانسته موفق عمل کند (مرادی.)1931 ،
با توجه به منابع نسبتاً کم نفت ،گسترش روابط تجاری با قطبهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی ،عضویت در
سازمان تجارت جهانی ( 1)WTOو داشتن قرارداد تجارت آزاد و تعرفة صفر با کشورهای امریکا ،انگلیس ،سنگاپور ،و
استرالیا مزیتهای عمان را برای سرمایهگذاری خارجی دوچندان میکند .راهاندازی پروژههای تولیدی کالن در بنادر دقم
و صالله با هدف تبدیل این بنادر به قطب صنعتی و لجستیکی منطقهای و کشتیرانی و تبدیلشدن به یک بازیگر کلیدی
در صنعت حملونقل جهانی ،مانند آهنربای جدید ،پروژههای اقتصادی را در قرن بیستویکم به خود جذب کرده است
(پوالب .)1931 ،بر اساس گزارش سرمایهگذاری جهانی ( ،2)UNCTADدر سال  ،2613عمان باالترین سرمایهگذاری
خارجی را در میان کشورهای عربی به مبلغ  2182میلیارد دالر از آن خود کرده است که منطقة ویژة اقتصادی دقم
بهتنهایی  11میلیارد دالر سرمایهگذاری را جذب کرده است ( .)www.nordeatrad.comنیاز به سرمایهگذاری خارجی
برای راهاندازی و تکمیل پروژههای کالن اقتصادی و همچنین مصرف روزافزون انرژی و نیاز به واردات گاز از همسایگان
موجب شده تا عمان در روابط سیاسی خود میانهروی و همافزایی با همسایگان و قدرتهای برتر و تأثیرگذار منطقه را
جزو استراتژی سیاسی پایدار خود انتخاب کند.

1. world trade organization
2. united Nations conference on trade and development
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کمبودجمعیت

در تاریخ تحوالت جهان ،عنصر جمعیت همواره یکی از مؤثرترین مؤلفههای قدرت بهشمار میآمده است .به همین دلیل
است که در نظریات کالسیک قدرت ،جمعیت در کنار سه عنصر دیگرـ یعنی قلمرو ،دولت ،و حاکمیتـ از جمله مؤلفههای
اساسی قدرت بهشمار میآید .بر اساس نظریات کالسیک ،جمعیت باالی جوامع به آنان فرصت میدهد تا در برابر
هجمههای خارجی ایستادگی کنند و با افزایش وصلتها ،وسعت قبیله را افزایش دهند .همچنین ،ازآنجاکه اقتصاد در جوامع
اولیه مبتنی بر کار فیزیکی و نه تکنولوژی جایگزین نیروی کار بوده است ،جمعیت ،عالوه برافزایش قدرت رزم ،به قدرت
اقتصادی نیز منجر میشده و توان کشور برای تأمین مایحتاج را بیشتر میکرده است .در ارزیابی قدرت کشورها فرض بر این
است که در وضعیت مساوی کشوری که دارای جمعیت بیشتر است قدرتمندتر است از کشوری که جمعیت کمتری دارد.
جمعیت بیشتر از دیدگاه سیاسی و نظامی اهمیت دارد؛ ولی از جهت اقتصادی بهویژه هنگامی که چگونگی توزیع و پراکندگی
جمعیت در سرزمین و روندهای جمعیتنگاری در نظر است وضع متفاوت خواهد بود .در این صورت ،خصوصیت کیفی
جمعیت ،ساختمان جمعیت ،سطح سواد ،آهنگ رشد و نسبت سن به جنس مهمتر از تعداد صرف آن است (میرحیدر:1916 ،
 .)129کشور پادشاهی عمان ،با مساحت حدود  966666هزار متر مکعب ،دومین کشور از میان کشورهای عرب خلیجفارس
بعد از عربستان سعودی است؛ اما جمعیت این کشور ،که البته بیش از یکسوم آن را هم مهاجران تشکیل میدهند ،به
نسبت مساحتش خیلی اندک و در مقابل قدرتهای خارجی بسیار آسیبپذیر است .جمعیت عمان در سال  2613حدود 4/3
میلیون نفر برآورد شده است ( ).comwww.worldpopulationreviewکه دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار نفر خارجی
هستند و مهمترین تهدیدی است که آیندة بافت جمعیتی عمان را دگرگون خواهد کرد .در حال حاضر ،حدود یک میلیون
مهاجر هندی و بیشتر از یک میلیون مهاجر از کشورهای فیلیپین ،پاکستان ،بنگالدش ،مصر ،اردن ،عراق ،تونس ،و سودان
در این کشور زندگی میکنند ( .)www.iiwfs.comبنابراین ،این ضعف و کمبود جمعیت در این کشور موجب شده است تا
کارگزاران این کشور در سیاست خارجی خود جوانب احتیاط و میانهروی را در دستور کار قرار دهند و در جستوجوی یافتن
حامی و مدافع نهایت همافزایی را با همسایگان و قدرتهای برتر و تأثیرگذار منطقه داشته باشند (پروین و جاللپور:1936 ،
 .)19با توجه به جمعیت کم ،این کشور بهتنهایی قادر به اثرگذاری خاصی در بحرانها نیست .بر همین اساس ،عمان راهبرد
چندجانبه را با همة کشورها در تمامی سطوح حفظ کرده و بهعنوان یک اصل راهبردی به آن پایبند است .بنابراین ،تالش
این کشور برای میانجیگری و نقشآفرینی صلحآمیز بهترین و بیشترین حد نقشآفرینی در بحرانهاست.
ضعفقواینظامی

امروزه ،کشورهای خاورمیانه ،بهویژه کشورهای کوچک عربی ،بهرغم کمکهای نظامی و حمایت کشورهای غربی ،با
مشکالت متعددی روبهرو هستند .نگاهی به بودجة نظامی کشورهای عربی نشان میدهد که این کشورها ،بهرغم
اختصاص بودجة زیاد در این حوزه ،همچنان نتوانستهاند ارتشی مقاوم و متناسب با اوضاع آشفتة منطقه تشکیل دهند .تا
قبل از به قدرت رسیدن سلطان قابوس ،عمان فاقد ارتش و نیروهای مسلح مستقل بود .بیشتر نظامیان مستقر در این
کشور تا پیش از این تاریخ انگلیسی بودند و تحت نظر ارتش بریتانیا فعالیت میکردند (مینایی .)1934 ،کشور عمان در
دهة  1316یک بار از سوی چریکهای کمونیست ظفار تهدید شد و اگر حمایت و دخالت کشورهای خارجی نبود ،دچار
فروپاشی سیاسی میشد .از آن زمان همة تالش این کشور برای حفظ ثبات و امنیت داخلی است و سیاست بیطرفی
سیاست نظامی و دفاعی همیشگی این کشور بوده است و مانند بسیاری از کشورهای کوچک منطقه با بستن پیمانهای
نظامی با امریکا و بریتانیا و دیگر کشورهای منطقه امنیت خود را تضمین میکند (ربیعی .)1931 ،عمان در گزارشهای
نظامی جهانی در رتبة  13قرار دارد و در میان کشورهای عربی در ردة یازدهم است .حدود  06هزار نیرو و نظامی فعال و
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ذخیره دارد؛ با این حساب ،نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی قدرت نظامی قابلتوجهی بهشمار نمیآید .با وجود
تالش این کشور برای نوسازی تجهیزات و تسلیحات نظامی ،این فعالیتها صرفاً جنبة دفاعی دارد و با وجود قدرتهای
بزرگی مانند ایران ،پاکستان ،و عربستان در همجواری این کشور ،توان تهاجمی و بازدارندگی این کشور قابلتوجه نیست.
عمان از راه واگذاری پایگاههای نظامی به قدرتهای جهانی و به خدمت گرفتن مستشاران نظامی از این کشورها در
تالش برای توانمندیهای نظامی و حفظ توان دفاعی خود است (ربیعی .)1931 ،بر پایة اطالعات مؤسسة بینالمللی
مطالعات راهبردی ( ،1)IISSهشت کشور از  16کشور پُرخرج دنیا از لحاظ نظامی را کشورهایی واقع در خاورمیانه و شمال
افریقا اعالم کرده است .طبق آمار این مؤسسة بینالمللی ،عمان با بودجهای بیشتر از  11میلیارد دالر ،پُرخرجترین کشور
خاورمیانه در حوزة نظامی است؛ اما بهرغم اختصاص این بودجة زیاد ،این کشور ارتش بسیار ضعیف و کوچکی ،بهویژه از
لحاظ نیروی انسانی ،دارد .در حال حاضر ،دولت عمان در جهت رفع کمبود نیروی انسانی خود در ارتش ،عالوه بر استفاده
از کارشناسان و مستشارانی از کشورهای امریکا ،انگلیس ،و ایتالیا در مدارس نظامی و آکادمی ،حدود  2666نفر از افسران
و درجهداران پاکستانی را در قالب پیمان نظامی به خدمت گرفته است و در مأموریتهای نظامی از این کارکنان استفادة
عملیاتی مینماید (مینایی .)1934 ،به همین دلیل ،ضعف قوای نظامی ارتش عمان یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در
سیاست خارجی این کشور بهشمار میرود و همین موضوع موجب شده تا پادشاهی عمان در روابط سیاسی خود با
قدرتهای منطقهای و بینالمللی نهایت احتیاط و میانهروی را به خرج دهد.
ژئوپلیتیکمرز

سرزمین عمان از شمال یعنی تنگة هرمز با ایران ،از شمال غربی با امارات عربی متحده ،از غرب با عربستان سعودی ،و از جنوب
غربی با یمن همسایه است .از شرق نیز دارای خط ساحلی طوالنی در کنار دریای عمان ،دریای عرب ،و اقیانوس هند است.
عمان در گذر سدهها ،بارها از صحنة تاریخ حذف شده است .این کشور به مدت چند قرن بخشی از امپراتوری ایران بوده و با
تضعیف قدرت ایران دولت پرتغال جای آن را گرفت .از قرن  11تا سال  1311این کشور تحتالحمایة انگلیس بوده است .نقش
اصلی بریتانیا در مرزبندیهای سیاسی سرزمینهای شمال شرقی و شرق شبهجزیرة عربستان سبب ایجاد مشکالت اساسی
متعدد و ماندگار ناشی از آن برای کشورهای منطقه بهویژه عمان شده است (جعفری ولدانی و جعفری ولدانی.)14 :1931 ،
ژئوپلیتیکمرزهایعمانباعربستان

عمان ،به دلیل اختالفات تاریخی و مذهبی ،همواره عربستان را رقیب و دشمن دیرینة خود تلقی میکند .عربستان
سعودی و عمان بر سر کنترل واحههای بوریمی 2بارها زدوخورد و درگیریهای نظامی پیدا کردند و اکتشافات نفت در
دهة  1366در مناطق عمان به درگیریهای جدی بیشتری بین طرفین منجر شد؛ زیرا بحران این منطقه تا حدودی از
رقابت امریکا و انگلیس بهمنظور بهرهبرداری از مناطق زیرزمینی آن سرچشمه گرفته بود .اختالف بین عربستان و عمان
بر سر واحة بوریمی و منطقة ربع الخالی ،9که در مقاطع مختلف بین دو کشور جریان داشته است ،ظاهراً در طول جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران متوقف شد ،اما پس از پایان جنگ مجدداً از طرف سعودیها مطرح شد .عمانیها با درک
موقعیت برتر عربستان در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ،از یک سو ،و امکان استفاده از کمکهای
مالی آن کشور از سوی دیگر سعی کردهاند مشکالت خود را با عربستان حل کنند و روابط خوبی با آن کشور برقرار
نمایند .در این راستا به دنبال دیدار خصوصی فهد ،پادشاه عربستان سعودی ،از  21تا  29دسامبر  1313از مسقط ،دو
1. international institute for strategic studies
2. Buraymi
3. Rub Al khali
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کشور توافق کردهاند که سرزمینهای فیمابین خود را عالمتگذاری کنند .بهطورکلی ،انگیزة عمان از حل مشکالت
مرزی با عربستان سعودی را میتوان در سیاست این کشور جهت کاهش تشنج و ایجاد موازنة قوا در منطقه و همچنین
بهرهمندی از منابع سرشار عربستان سعودی جستوجو کرد (محمدی.)190 :1934 ،
ژئوپلیتیکمرزهایعمانبااماراتمتحدۀعربی

عمان و امارات نیز مانند سایر کشورهای عربی حوزة خلیجفارس دارای اختالفات مرزی و سرزمینیاند .امارات بین دو قسمت
شمالی و جنوبی عمان جدایی انداخته است (نقشة  .)1عمان خواهان راهی است که آن کشور را به شبهجزیرة مسندم از طریق
فجیره 1و شارجه 2متصل کند؛ درحالیکه امارات مخالف این درخواست عمان بوده و این مخالفت سبب درگیری مسلحانه بین
دو کشور در سال  1313گردید و دو کشور تا مه  1331از هرگونه روابط کامل دیپلماتیک خودداری کردند .البته ،عمان با دریافت
کمک مالی ساالنه از امارات متحدة عربی ،ادعاهای ارضی خود را مسکوت گذاشت و با برقراری روابط سیاسی و سفر متقابل
سران دو کشور اختالفات موجود شدیداً کاهش یافت .باوجوداین ،اختالفات بین عمان و امارات در شبهجزیرة مسندم بهصورت
یک منبع تنش بلندمدت درآمده است؛ بهگونهای که در  1نوامبر  1332بین دو کشور بر سر منطقة مسندم برخورد نظامی
صورت گرفت و چند نفر از افراد دو کشور کشته شدند .دو کشور از تبادل سفیر خودداری کردند تا اینکه در سال  1333در
خصوص مرز آنها توافقی صورت گرفت (جعفری ولدانی و جعفری ولدانی .)39-11 :1931 ،دوپارگی و دو بخش بودن قلمرو
عمان و فقدان راه زمینی مستقل بین سرزمین اصلی عمان و شبهجزیرة مسندم ،در صورت بحران ،میتواند مانعی بر اعمال
حاکمیت رژیم عمان بر این منطقه باشد (همانطور که در پاکستان پیش آمد و بخش شرقی آن ،بنگالدش ،از آن جدا شد) .به
خاطر جدایی سرزمینی چنانچه در شرایطی خاص قدرتهای خارجی حاکمیت عمان را بر بخش جنوبی تنگة هرمز به مصلحت
خود ندانند ،بهراحتی میتوانند وسیلة جداشدن این بخش از سرزمین عمان را فراهم آورند .بهخصوص درصورتیکه رژیمی
مخالف با منافع این قدرتها در این کشور زمام امور را در دست گیرد (پوالب.)1931 ،

نقشة) .1منبع(www.international.gc.ca:

1. fujairah
2. sharjah

228

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،1بهار1011


ژئوپلیتیکمرزهایعمانبایمن

یکی از دالیل اصلی اختالفات مرزی عمان با یمن جنگ ظفار بود .در برخوردهای مرزی بین دو کشور ،هر یک دیگری
را متهم به تجاوز به خاک خود میکرد .یمن ادعا میکرد که نیروهای سلطان قابوس در تعقیب چریکهای ظفار از مرز
گذشته و بخشهایی از خاک یمن را به تصرف درآوردهاند و این مناطق را همچنان در اشغال خود دارند .به علت
مشخصنبودن مرزهای بین دو کشور ،تعیین اینکه نیروهای کدامیک از طرفین از مرزها گذشته و به خاک دیگری تجاوز
کرده مشکل بود (.)EIU, 1983: 33
عالوه بر آن ،اختالفات سیاسی -ایدئولوژیکی بین دو کشور مانعِ هرگونه تفاهم بود .رقابت قدرتهای بزرگ
(انگلیس ،شوروی ،و امریکا) نیز برای توسعة نفوذ در این دو کشور وضع را پیچیده میکرد .از دهة  1306سیاست یمن
نگرانی اصلی عمان را تشکیل میداد .جنبش ظفار ،که با حمایت یمن علیه سلطان قابوس مبارزه میکرد ،از موانع اصلی
تفاهم بود (نایرپ.)963 :1316 ،
از اواسط دهة  1316جنبش ظفار رو به ضعف رفت و سرانجام در سال  1312پایان یافت .از طرف دیگر ،در سیاست
خارجی عمان نیز تغییر قابلتوجهی روی داد و آن برقراری روابط با شوروی بود .بهاینترتیب ،یک مانع دیگر عادیسازی
روابط بین دو کشور از میان رفت .تغییر در سیاست های دو کشور و همچنین میانجیگری کویت و امارات عربی متحده
موجب موافقتنامة نوامبر  1312در کویت شد (جعفری ولدانی و جعفری ولدانی.)161 :1931 ،
به دنبال تنش در جنوب یمن و مخالفت احزاب و سازمانهای سیاسی با توافقات مرزی ( ،)EIU, 1992: 11با گذشت
ده سال و با برگزاری چندین دور مذاکرات اسناد تصویب معاهدة مرزی بین دو کشور در مسقط در  21دسامبر 1332
مبادله شد .بر این اساس ،خط مرزی زمینی عمان و یمن به طول  966کیلومتر و مرز دریایی بر اساس مقررات حقوق
بینالملل ،کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه ،و حقوق بینالملل دریاها تعیین شد (جعفری ولدانی و جعفری ولدانی،
.)111 :1931
یکی از ویژگیهای مرزی و قراردادهای مرزی عمان با کشورهای همجوار ناپایداری آن است .انعقاد این قراردادها
بهندرت موجب حلوفصل نهایی اختالفات میشود .درواقع ،طرفی که قراردادهای مرزی را در جهت اهداف و منافع خود
نمیبیند آن را در فرصت مناسب لغو میکند .بنابراین ،انعقاد قراردادهای مرزی به مفهوم پایان اختالفات نیست .در این
مورد میتوان برای مثال از قراردادهای مرزی متعدد بین ایران و عراق نام برد (جعفری ولدانی .)111 :1919 ،مرزهای
عمان با کشورهای عربی همجوار ،به لحاظ وضعیت عقبماندگی این کشورها و همچنین ترسیم نامطلوب مرزها بهوسیلة
بریتانیا ،مشکالت جدی دارند که از این لحاظ نمیتوان به پایداری مرزها و کاهش بحرانهای مرزی و ارضی بهآسانی
دل بست (روشندل و سیفزاده .)63-61 :1912 ،تنگناهای ژئوپلیتیکی ناشی از مرزهای عمان با کشورهای همجوار و
قدرتمند ،بهویژه امارات متحدة عربی ،باعث شده این کشور بر اساس مؤلفههای بیطرفی مثبت در سیاست خارجی ،برای
بهرهمندی از منابع اقتصادی عربستان و امارات بهویژه سرمایهگذاری در پروژههای جدید اقتصادی نهایت احتیاط و دوری
از تشنج را بهکار گیرد (محمدی .)190 :1934 ،بر این اساس ،میتوان چنین بیان کرد که عوامل ژئوپلیتیکی متعددی
همچون موقعیت جغرافیایی (تنگة هرمز و سواحل طوالنی) ،مذهب اباضیه (دوری از افراطگرایی و تسامح و تساهل)،
ژئوپلیتیک مرز (دوپارگی قلمرو عمان و اختالفات مرزی با همسایگان) ،کمبود جمعیت و ضعف نیروی نظامی ،کمبود
انرژی و منابع نفتی محدود ،و نیاز به سرمایهگذاری خارجی بر سیاست خارجی عمان تأثیرگذارند .به گونهای که پادشاهی
عمان برای دستیابی به منافع ملی بیطرفی مثبت را اصلی پایدار در سیاست خارجی خود قرار داده است (نمودار .)1
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 موقعیت جغرافیایی
 مذهب اباضیه
 ژئوپلیتیک مرز

 ضعف نیروهای نظامی

سیاست خارجی
عمان

سیاست بیطرفی مثبت

 کمبود جمعیت
 کمبود منابع انرژی

 نیاز به سرمایهگذاری خارجی

نمودار1

نتیجهگیری

روابط و واکنش سیاسی دولتها ،در عرصة خارجی ،تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آنهاست و همبستگی و هماهنگی باالیی
میان ژئوپلیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی کشورها برقرار است .کشور عمان ،بهرغم حضور در منطقة بحرانزای
خاورمیانه ،سیاست خارجی متمایز و منحصربهفردی داشته است .در تحلیل سیاست خارجی عمان مشاهده میشود که این
کشور ضمن رعایت بیطرفی مثبت و عدم ورود به بحرانها و حوادث منطقهای با رعایت موازنة روابط در تعامالت و
بهکارگیری مواضع اعتدالی و میانه نقش مهمی در کاهش سیاستهای تنشآمیز برخی کشورها دارد .تنشزدایی و روابط
مثبت و سازنده با همة کشورهای منطقه و جهان این کشور را به یک میانجی برای حلوفصل مسائل و مشکالت منطقه
تبدیل کرده است .هدف اصلی این کشور در عرصة سیاست خارجی و داخلی تأمین ثبات و امنیت و بهبود وضع اقتصادی
است که در بستر امنیت در منطقه و حل مسالمتآمیز رخدادها تأمین میشود .بدین ترتیب ،تأمین منافع ملی سبب شده تا
بیطرفی و تنوع ارتباطات خارجی جزو اصول سیاست خارجی عمان قرار بگیرد .بنیاد اصلی این نوع الگوی رفتاری برپایة
عوامل متعدد ژئوپلیتیکی است که تاکنون از عمان تصویری از آرامش و ثبات را ترسیم کرده است.
در پاسخ به سؤال پژوهش ،یافتهها نشان میدهد که ژئوپلیتیک مرز عمان با کشورهای عربستان ،یمن ،و بهویژه با
امارات متحدة عربی نقش بسیار مهمی در الگوی رفتاری این کشور دارد .مهمترین معضل ژئوپلیتیک عمان این است که
امارات متحده بین دو قسمت شمالی و جنوبی عمان جدایی انداخته و دوپارگی و دو بخش بودن قلمرو عمان و فقدان راه
زمینی مستقل بین سرزمین اصلی عمان و شبهجزیرة مسندم در صورت بحران میتواند مانعی بر اعمال حاکمیت رژیم
عمان بر این منطقه باشد .گسستگی سرزمینی موجب شده تا عمان از نظر حفظ امنیت سرزمینی ،عملیات نظامی ،و
کنترل تنگة هرمز نیازمند برقراری و گسترش رابطه با قطبهای مخالف و موافق منطقهای و فرامنطقهای باشد .مرز
دریایی نسبتاً طوالنی و پتانسیل ساحلی و بندری عمان ،بهویژه سواحل شرقی ،نیاز کشورهای منطقهای و فرامنطقهای
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همچون ایاالت متحده ،انگلیس ،و چین به این سواحل و جزایر و همچنین نیاز عمان به سرمایهگذاری این کشورها در
راستای سیاستهای بیطرفانه پناهگاه امنتری برای عمان خواهد بود.
عمان از نظر مذهبی تالش کرده سیاست خارجی خود را به دور از جریانسازیهای مذهبی حفظ کند و درعینحال
رابطة خوبی با همة کشورهای جهان عرب و اسالم داشته باشد .اباضیان عمان بیشتر بنای خود را بر تعامل با دیگر
مذاهب گذاشته و از مدافعان وحدت و تقریب مسلماناناند و به دنبال ارتباط با دیگر کشورها در یک رابطة مسالمتآمیز و
متسامح بوده و در بیشتر تنشهای فرقهای و بنیادگرایی در منطقه ترجیح داده تا بیطرفی اتخاذ کند و خواهان راه
صلحآمیز باشد.
بر اساس یافتهها ،بهرغم اختصاص بودجة زیاد در حوزة نظامی ،ارتش کشور عمان بسیار ضعیف است و با وجود
قدرتهای بزرگی مانند ایران ،پاکستان ،و عربستان در همجواری آن توان تهاجمی و بازدارندگی قابلتوجهی ندارد.
واگذاری پایگاه نظامی به قدرتها ی جهانی و به خدمت گرفتن مستشاران نظامی ،موجب شده تا عمان در روابط سیاسی
خود با قدرتهای منطقهای و بینالمللی نهایت احتیاط و میانهروی را به خرج دهد .عالوه بر آن ،جمعیت خیلی اندک
عمان که بیش از یکسوم آن را مهاجران تشکیل میدهند ،مهمترین تهدید امنیتی -اقتصادی است که بافت جمعیتی
عمان را دگرگون خواهد کرد .ضعف و کمبود جمعیت موجب شده تا کارگزاران این کشور در سیاست خارجی خود جوانب
احتیاط و میانهروی را در دستور کار قرار دهند و نهایت همافزایی را با همسایگان و قدرتهای برتر و تأثیرگذار منطقه
داشته باشند.
منابع نفتی محدود و رو به اتمام و هزینة باالی استخراج آن و احتیاج عمان به گاز و همچنین پیگیری سیاست
کاهش وابستگی به نفت و راهاندازی پروژههای کالن اقتصادی موجب نیازمندی عمان به کشورهای منطقه و
سرمایهگذاری خارجی شده است .حجم سرمایهگذاری و وضعیت اقتصادی موجود حاکی از ثباتی است که بر اساس
سیاست بیطرفی مثبت در طی پنج دهة گذشته بهدستآمده است.
بهرغم انتظار و فشار برخی قدرتها به کشور عمان مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به تحوالت ،انتظار نمیرود مقامات
عمان از خطمشی دیرینة بیطرفی در سیاست خارجی دور شوند ،بلکه گامهایی در چارچوب شرایط بحرانی برمیدارند تا
طوفان فشارهای امریکا و منطقه را پشت سر بگذارند .پنج دهه حضور سلطان قابوس در رأس حاکمیت و فقدان مسیر
طبیعی گردش نخبگان این کشور را با خأل احتمالی جانشینی پس از قابوس مواجه خواهد کرد .مشخص نیست که
جانشینان قابوس نیز به رویة تعامل و بیطرفی او معتقد خواهند بود و میتوانند در برابر فشارهای سنگین کشورهای
عربی برای پیوستن به جرگة آنها تاب بیاورند یا خیر .بااینحال ،از آنجا که میانهروی و تعامل مثبت با همة کشورهای
منطقه و جهان تاکن ون نتایج و دستاوردهای مثبتی برای این کشور کوچک عربی به دنبال داشته است ،به احتمال زیاد،
جانشینان سلطان قابوس نیز به همین رویه پایبند بوده و آن را در عرصة سیاست خارجی ادامه خواهند داد.
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