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چکیده

ژئوپلیتیکینتبعبه،هادولت موقعیت داخلی، ت،یازهای نیز و تأثیرحت نظام عملکرد و المللی،ینبساختار

ازگزینند.کشورعمانیبرمومنافعملیخویشهاهدفینتأممنظوربههایخاصیرایاستراتژهاویریگجهت

نظر امنطقهژئوپلیتیکیدر با هاخصومتیمتشنجهمراه وسیاستشدهاحاطهیخونینهاتنشیسیاسیو

طرفیمثبتباحفظروابطحسنهیبترازسایرکشورهاست.اینکشوردرچارچوبسیاستخارجیآنمتفاوت

بودهودرتعامالتخودمؤثریرعربیغالمللیدرکاهشتنشبینکشورهایعربیویوبینامنطقههایقدرتبا

استکهلیمقالهایناصسؤال.کندگذارتوازنایجادتأثیریهاقدرتتوانستهبینمنافعمتعارضهمسایگانو

چارچوبیازالگویرفتاریةآناستکهباارائهدفگذارند؟تأثیرچهعواملژئوپلیتیکیبرسیاستخارجیعمان

درپاسخبهبرسیاستخارجیعمانتبیینشود.مؤثرالمللنقشعواملژئوپلیتیکیینبعماندرسطحمنطقهو

واقعپرسشاصلیمفروضنویسندگانایناستکهم جنوبتنگوقعیتجغرافیاییو هرمز،ةشدنعماندر

روی،اعتدال،هایبحریوبری،سواحلطوالنیوبنادراستراتژیک؛میانهقرارگرفتندرکانوناستراتژیقدرت

آمیزهمراهباتسامحوتساهلبرگرفتهازمذهباباضیه؛ژئوپلیتیکمسالمتةگراییمذهبی،رابطدوریازافراط

ةمرز،دوپارگیقلمروعمانوتنگناهایامنیتیناشیازآن؛کمبودانرژی،منابعنفتیمحدودوروبهاتماموهزین

مستشاراننظامیخارجیو کارشناسانو به نیاز ضعفقدرتنظامیو جمعیتو کمبود باالیاستخراجآن؛

نوعسیاستخارجیعم الگویرفتاریو بهمتکیبهقدرتهایغربیبر پژوهشحاضر است. انتأثیرگذار

ةینظروبرایتبیینسیاستخارجیعمانازشدهانجامیاکتابخانهبرمنابعیهتکتحلیلیوبا-روشتوصیفی

است.شدهاستفادهطرفیمثبتیب
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مقدمه
. اهداف و منافع اند خارجی در پی دستیابی به آن ةها در عرص اهدافی است که دولت ةدهند کشورها نشانسیاست خارجی 

شود  تعیین می ها آنگیرندگان از  ها و باورهای ملی و درک تصمیم گیری و بر اساس ارزش یند تصمیماملی کشورها در فر

المللی سیاست  کارشناسان مسائل بین .(241 :1911فام،  )یزدانگیرد  مدنظر قرار می ها آنو ابزارها و امکانات برای تأمین 

ترین هدف سیاست خارجی هر کشور را تأمین منافع ملی آن  کنش متقابل عوامل داخلی و خارجی و مهم ةخارجی را نتیج

 درکشور های رسیدن به منافع ملی  کردن راه طراح سیاست خارجی مشخص ةنخستین وظیفکه  اند بر آنو  دانند میکشور 

 .(12: 1910 المللی است )ازغندی، بین ةصحن

و ای  سیاست خارجی تحت تأثیر مختصات ساختارهای خویش و نیز کیفیت ساختار نظم منطقه ةدر عرص ها دولت

و ژئوپلیتیکی و نیز  ،نیازهای داخلی، موقعیت جغرافیایی تبع بهکنند و  المللی از الگوهای رفتاری خاصی پیروی می ینب

و منافع ملی  ها هدفتأمین  منظور بههای خاصی را  ها و استراتژی گیری المللی جهت أثیر ساختار و عملکرد نظام بینتحت ت

 .(140: 1911 )قوام، گزینند خویش برمی

ی خونین و مؤثری بوده است. ها بحرانیتیکی جهان است که همواره کانون حوادث و ژئوپلخاورمیانه یکی از مناطق 

و  ،الملل، مناسبات تاریخی و مالحظات جغرافیایی کشورهای منطقه گوناگون نظیر بافتار نظام بین عواملاز ای  مجموعه

المللی و ساختاری متزلزل  رهبران منطقه از ماهیت و منابع قدرت سبب شده تا خاورمیانه موقعیتی بین ةنیز درک و برنام

عدم  ازجمله ها دولتهای  ها و استراتژی گیری واعی از جهتان ،به همین دلیل .(11: 1911 جعفری ولدانی،) داشته باشد

 توان مشاهده کرد. را می 9طرفی یبو  ،2، اتحاد و ائتالف1تعهد

تر از سایر کشورهاست. با توجه به الگوی رفتاری  در بین کشورهای خاورمیانه، سیاست خارجی کشور عمان متفاوت

رسد این کشور تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی متعددی سیاست خارجی  ینظر م به ،المللی ای و بین منطقه ةعمان در عرص

ده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه عوامل ژئوپلیتیکی باعث کررا اتخاذ  4طرفی مثبت یبمبتنی بر 

 ةاست که با ارائ این مقاله ایننگارندگان ؟ هدف اصلی کندطرفی مثبت را اتخاذ  یبشده تا کشور عمان سیاست خارجی 

الملل نقش عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر سیاست خارجی  خاورمیانه و بین ةچارچوبی از الگوی رفتاری عمان در سطح منطق

مذهب اباضیه، موقعیت جغرافیایی،  ازجملهدهد عوامل ژئوپلیتیکی متعددی  . نتایج تحقیق نشان مینمایندتبیین را عمان 

گذاری خارجی بر اتخاذ سیاست  یهسرماو نیاز به  ،نظامی، کمبود جمعیت و منابع انرژی ژئوپلیتیک مرز، ضعف نیروهای

 گذارند.تأثیرطرفی مثبت  یب خارجی عمان مبتنی بر

مبانینظری
ژئوپلیتیکوسیاستخارجی

تعقیب  ازآنجاکههاست.  یابی به اهداف ملی مورد تعقیب در نظام جهانی و ابزارهای نیل به آن هدف سیاست خارجی دست

 ةشیو ةکنند یینتعسیاست خارجی  ،منافع و اهداف ملی در نظام جهانی متضمن ایجاد ارتباط و تعامل با دیگر کشورهاست

گیری خط  یکی از متغیرهای تأثیرگذار در شکل .(06: 2666 ،و همکاران تعامل واحدهای سیاسی با همدیگر است )کراب

عنوان یک متغیر  به ،هاست. به عبارت دیگر، سیاست خارجی ژئوپلیتیک آن های مشی سیاست خارجی کشورها ویژگی

 های ژئوپلیتیک است. زیادی متأثر از محدودیت ةوابسته، تا انداز
                                                                                                                                                                   
1. Non Alignment 

2. Alliance and Coalition 

3. Neutrality 

4. Positive Neutrality 
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ها و نیز ساختار  جهانی تابعی از راهبرد و موقعیت ژئوپلیتیک آن ةها در عرص های سیاسی دولت رو، روابط و کنش ینازا

یجه، همبستگی و هماهنگی باالیی میان ژئوپلیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی درنتت. های ژئوپلیتیکی اس نظام

شوند تا به ساختار روابط ژئوپلیتیکی  ها برقرار است و بر اساس آن راهبردهای ژئوپلیتیکی طراحی و عملیاتی می دولت

 .(111 :1931راد و بویه،  د )کاویانینبخش جهت و معنا 

انجام  ،سال پیش 2666یعنی از حدود  ،غرافیا و قدرت سیاسی ملل از زمان یونانیان باستانبین ج ةتحقیق در رابط

ها مطالبی اظهار  ارتباط بین محیط طبیعی و قدرت سیاسی دولت ةو دیگر دانشمندان دربار ،گرفته است. ارسطو، استرابو می

شکل جدید آن از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن  بین ژئوپلیتیک و سیاست خارجی به ةجدیدتر رابط ة؛ اما مطالعاند کرده

نظران، از جمله مکیندر و هاوس هوفر، بر آن بودند که موقعیت جغرافیایی  بیستم شروع شد. در این دوره برخی صاحب

بودن  الملل، بیشتر به دائمی مورگنتا، از محققان روابط بین دهد. یک کشور تمام سیاست خارجی آن کشور را شکل می

موقعیت  استاز پایدارترین عواملی که قدرت یک کشور بر آن مبتنی که است  بر آنکند و  ل ژئوپلیتیک توجه میعام

 (.96: 1916 شناس کاشانی، حق و )جعفری ولدانی جغرافیایی آن است

که سیاست  گیری مشخص را در تاریخ سیاست خارجی کشورها تعقیب کرد؛ چنان توان یک جهت می ،بر همین اساس

های مجاور سواحل خود  خارجی انگلیس و مالحظات امنیتی این کشور بر این مبنا شکل گرفته است که از اتحاد سرزمین

 عنوان مرز شمالی دفاع شده است. راین به ة)ایرلند( تحت یک قدرت واحد جلوگیری کند. در فرانسه نیز همیشه از رودخان

های گرم جنوب همیشه مدنظر بوده  ی دریای سیاه و دسترسی به آباه در سیاست خارجی روسیه کنترل آبراهه ،همچنین

( و یا اینکه کشورهایی که در مرز گسل بین قدرت بری )شرق( و بحری )غرب( قرار دارند تحوالت 46: 1916 )کاظمی، است

راین از فشارهای دو های بزرگ در امان نبوده است؛ کما اینکه ایران و اوک سیاست داخلی این کشورها نیز از مداخالت قدرت

های  ها، موشک های شگرف علمی و فنی، وجود ماهواره رغم پیشرفت بهاند.  رو بوده های اساسی روبه قدرت بری و بحری با چالش

های  های ژئوپلیتیک کشورها باعث خواهد شد سیاستمداران در اتخاذ خط مشی های هوشمند، توجه به ویژگی پیما و سالح قاره

واقعیت  کنند.ند و اهداف و منافع خود را متناسب با ظرفیت اقدامشان تعقیب شوبینی الزم برخوردار  مللی از واقعال سیاسی و بین

سیاست قدرت و امنیت هر کشور در ارتباط با دیگر  ةدهند های متعددی است که شکل لفهؤثر مأژئوپلیتیک ناشی از تأثیر و ت

های گسست و پیوند در سیاست خارجی کشورها وابستگی عمیق و قابل  شاخصالملل است. در این راستا  واحدهای نظام بین

ای از  گیری همگرایی و ایجاد شرایط تعامل در مجموعه ها و مختصات ژئوپلیتیک یک کشور دارد. شکل توجهی به ویژگی

های سیاست داخلی و  نهرفتارهای زمانی و مکانی مستلزم طراحی و اجرای سیاست خارجی بر مبنای ژئوپلیتیک است. آنچه گزی

 .(1)مدل  کند عوامل و متغیرهای ژئوپلیتیک است یابی به منافع ملی و فراملی تعیین می خارجی دولت را در مسیر دست

طرفیمثبتبی

 ةدر تاریخ تمدن بشری سابق ی گذشته وجود داشته وها زمانطرفی در سیاست خارجی کشورها از  یباستراتژی 

ی یونانیان ها جنگین تاریخ تمدن یعنی معتبرترترین و  یمیقد که در چنان ؛استدمت جنگ طرفی به ق یبیری گ جهت

که  ،2پلوپونزی های جنگ تاریخ طرفی در کتاب یبکند. آثار اولیه در مورد  یمچند نمونه از این سیاست را تشریح  1توسیدید

طرفی بیان کرده است  یب بارةمطالبی در 4شهریاردر کتاب  9ماکیاولی ،شود. همچنین یمده، دیده ورتوسیدید به نگارش درآ

 (.12: 2661 )رولنک،

                                                                                                                                                                   
1. thucydides 

2. The history of the Peloponnesian war 

3. Machiavelli 

4. The Prince 
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)منبع:نویسندگان(.1مدل

مدرن و  صورت بهطرفی  یباما قدمت بحث در موضوع ؛ طرفی در اروپا از قرن پانزدهم میالدی معمول شد یب ةواژ

 ،حقوقی نیز نظر ازگردد.  یبازممیالدی  مو هفده مالملل به قرن شانزده ینبشده در مباحث حقوق  یبند طبقه

حق  ةطرفی را به نظری یبخود پیرامون  ةکند و اید یمطرفی یاد  یباز حقوق  2صلح و جنگ حق در کتاب 1هوگوگروسیوس

طرف نباید کاری کنند که آغازگر جنگ باطل را ترغیب یا  یبکند که ملل  یمبیان  1026افزاید. او در سال  یمجنگ 

باید نسبت به دو دشمن رفتاری برابر داشته  ،ید استترد موردزگر جنگ حق را مانع شوند. اگر حق در محل جنگ آغا

 (.2-1: 2614 باشند )آبنهوس،

آورد تا در  یمطرفی یک استراتژی در سیاست خارجی است که یک دولت تمام تالش خود را به عمل  یبسیاست 

طرفی به یک  یب ،9المعارف بریتانیکا یرةداطرف باقی بماند. مطابق با  یبمسلحانه  مخاصماتهای سیاسی و  یریدرگ

 .(0: 2612 کند )باست، یمی خوددارشود که یک دولت از مشارکت در جنگ بین دول دیگر  یموضعیت حقوقی اطالق 

شود  یمیم منفی( تقسمنفعل )و  ،طرفی حقوقی، سنتی، موقت، دائمی، مثبت یب ازجملهطرفی به اشکال گوناگونی  یب

المللی  های بین یریدرگضمن آنکه از ورود در مناقشات و  ،طرفی مثبت، کشورها یبدر استراتژی  .(161 :1911)قوام، 

با  چندجانبهو  دوجانبهالمللی و برقراری روابط  نقش فعالی در جهت حل مناقشات بین ،حال  ینع درکنند،   یمخودداری 

 (.19-12: 2612 ،منچوک)هت کنند  یمیرامنیتی ایفا غاهداف 

 ؛الملل است ینبسیاست  ةصحن درکند دارای نقش انفعالی  یمرا اتخاذ  4طرفی منفی یبیک دولت که اما هنگامی 

طرفی منفی بر منافع اقتصادی آن  یبکند، بلکه آثار نامطلوب  ینمامنیتی مشارکت  - در ترتیبات سیاسی تنها نهکه  یطور به

 (.13: 2614 جسی، و گذارد )دریر یم تأثیرنیز 

                                                                                                                                                                   
1. Hugo Grotius 

2. The rights of war and peace 

3. Britannica Encyclopedia 

4. Negative neutrality 
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تواند با کاهش  یمد که این استراتژی کرطرفی فعال )مثبت( باید اذعان  یبدر مقابل، پیرامون پیامدهای اقتصادی 

شکوفایی اقتصادی یک کشور را مهیا  ةگذاران خارجی زمین یهسرماو ترغیب  ،های نظامی، عدم درگیری با سایر دول ینههز

 (.163: 2663 پانچود،) کند

شپژوهشرو
تحلیلی و رویکرد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد که در کلیت خود  -ی حاکم بر پژوهش ماهیت توصیفیشناس روش

ی با مکان، مش خطو  ،تنیدگی قدرت، سیاست متقابل سیاست و جغرافیاست. این کنش متقابل ناظر بر درهم کنش برگواه 

 (6-4 :1913 و سرزمین است )بالکسل، ،فضا

جستن از آثار  ی و اسنادی و با بهرها کتابخانهی و تحلیل اطالعات با توجه به نوع تحقیق بر اساس روش گردآورفنون 

های اینترنتی و مقاالت  یت)سا...( و الکترونیک  و ،معتبر و مهم داخلی و خارجی مکتوب )اعم از کتاب، مقاله، گزارش

یری نوع الگوی رفتاری و خارجی گ شکلژئوپلیتیکی در  (ت و متغیری )ثابها مؤلفهتا نشان دهد  شده  انجامالکترونیک( 

انگر این است که موقعیت جغرافیایی، مذهب اباضیه، ضعف نیروهای بیپژوهش  ة. فرضیاند بودهین آفر نقشکشور عمان 

ارجی عمان گذاری خارجی بر اتخاذ سیاست خ یهسرماو کمبود انرژی و نیاز به  ،نظامی، ژئوپلیتیک مرز، کمبود جمعیت

 گذارند.تأثیرطرفی مثبت  یبمبتنی بر 

سیاستخارجیوالگویرفتاریعمان

 1316کار گرفته است. این سیاست از جوالی  ی بهفرد منحصربهاخیر، سلطنت عمان سیاست خارجی  ةدر طول چهار ده

اقتصادی عمان رفت  ةبه سمت توسع سرعت بهیری قدرت توسط او آغاز شد. او گ دست پس از کودتای سلطان قابوس و به

، سیاسی و سیاست خارجی و فرهنگی زد که به پرورش و  آموزشهای اجتماعی،  و دست به اقداماتی اصالحی در حوزه

 .(2616 اند )لفور، رنسانس عمان شهرت یافته

پایدار به مالحظات  از: گرایش اند عبارتخاص دانست که  ةمؤلفتوان دارای چند ویژگی و  یمسیاست خارجی عمان را 

های ایدئولوژیک )به جهت  بندی یمتقسپرهیز از ورود به  ؛بخشی به حفظ روابط خوب یتاولوژئوپلیتیکی در عین 

تأکید بر تسامح و تحمل  ؛ایجاد اجماع و همکاری در موضوعات مختلفبرای تالش  ؛های خاص مذهبی عمان( یژگیو

 .(161: 2612 رایدوت، و در منطقه )جونز جهت رسومات و اعمال و رفتار نیروهای خارجی

 روابطایرانوعمان

قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران در استقرار و ثبات پادشاهی عمان و حاکمیت سرزمینی این کشور نقش مهمی داشته 

 دوطرفه ةاست. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، عمان همواره روابط مثبتی با ایران داشته و این حسن ظن در رابط

ی ایران ایفا کرد و تالش نمود با ایفای نوعی ا هسته ةهمچنان ادامه دارد. پادشاهی عمان نقشی کامالً مثبت در مسئل

های توافق را فراهم کند. این  ینهزمو  هدسطح اختالف دو طرف را کاهش د 6+1نقش رابط بین ایران و کشورهای 

فشارها علیه  ةو گسترش دامن ،های جدید یمتحردهای خارجی، ایجاد یتهدگذشته در جلوگیری از  ةکشور در چهار ده

 ،فارس یجخلشورای همکاری  ةعربستان و برخی کشورهای حوز برخالف ،ایران نقش مثبتی داشته است. پادشاهی عمان

ین وضعیتی نیست و قدرتمندبودن چناند ایران جایگاه خود را در منطقه از دست دهد و تضعیف شود، مایل به  یلماکه 

 از .(1936مظاهری، )کشورهای منطقه است  ةکند که به نفع هم یمی ایجاد توازن و تعادل در منطقه تعبیر نوع بهایران را 
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 جغرافیایی نزدیکی. کند نمی تغییر جغرافیایی عامل کند تغییر چه هر که اند آگاه واقعیت این به 1مسقط و تهران ،طرفی

 ةتنگ ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی اهمیت و ،عرب جهان از عمان جغرافیایی دورافتادگی هرمز، ةتنگ در عمان و ایران

 عالوه(. 16 :1930 ،همکاران و پورنوری نطاق) است کرده ملزم یکدیگر با حسنه روابط داشتن به را عمان و ایران هرمز

 همراه به ،دارند زیادی ثروت و قدرت که ،شیعه درصدی 6 حدود جمعیت خصوص هب ،کشور این جمعیتی بافت آن، بر

 عمان دولت که کرده ایجاد وضعیتی عمالً اند، کرده سفر عمان به ایران از پیش های سال که ها بلوچی همان یا ها بلوشی

 کنیم، تحلیل عمان سنت اهل جمعیت در وهابیت نفوذ کنار در را مسئله این اگر. کند متالطم ایران با را خود روابط نتواند

 .(1931 عابدی،) دهد می نشان بیشتر را خود اهمیت

یکی از یازده بندر بزرگ دنیا و همسایگی با  عنوان به 2عمان با داشتن بنادر مهمی همچون بندر ترانزیتی صالله

ین جمهوری جنوب و عبور بزرگراه آسیایی از سرزم -طرف و قرارگرفتن ایران در کریدور شمال  یک ازاقیانوس هند 

المللی  ای و بین و منطقه دوجانبهروابط  ةهای همکاری جدیدی در توسع ده تا زمینهشاسالمی ایران از طرف دیگر باعث 

 .(61؛ 1916 د )عزتی،شوایجاد 

عربةروابطعمانباشورایهمکاریخلیجفارسواتحادی

شکل گرفت، تالش کرده  1311ین شورا در سال اما از زمانی که ا ؛فارس است  یجخلشورای همکاری  وکشور عمان جز

یکی از شروط  ،درواقعاجتناب کند.  ،یژه در چارچوب این شوراو به ،سیاست خارجی ةیط در حوزتفر و  افراطکه از هرگونه 

 -و مناقشات عربی ها بحرانطرفی و عدم ورود به  یبفارس حفظ  یجخلپادشاهی عمان برای ورود به شورای همکاری 

طرفی را در  یباین کشور تالش کرده تا اصل  ،ایرانی بوده است. بر این مبنا -های عربی یبند گروهعربی و اختالفات و 

یژه و به ،ی فراهم کند تا ارتباطات خود را با کشورهای مختلفا گونه بهی حفظ و شرایط را ا منطقهمنازعات و اختالفات 

ی ها بحرانو مالی در  ،سیاسی، نظامی ةمداخل  عدمروابط مستحکم با جمهوری اسالمی ایران، ایران، گسترش دهد. حفظ 

ی عمان با سایر ها تفاوتین تر مهمسیاست خارجی از  ةابزاری از ایدئولوژی در عرص ةو نیز عدم استفاد ،سوریه و یمن

 .(1936 فارس است )مظاهری،  یجخلکشورهای شورای همکاری 

یید تأکند و در عین  یمسیاسی مختص به خود پیروی  ةاز شیو ،حال یندرع ،ستاز اعضای مهم شورا اگرچهاین کشور 

ی خود را بیشتر از سایر اعضا حفظ کرده رأی و استقالل رو تکبسیاری از مواضع جمعی شورا در خصوص مسائل مختلف 

قالب این همکاری بتواند عالوه بر مشکالت داند که در  یممهم  جهت  آن ازفارس را   یجخلاست. عمان شورای همکاری 

ی کشورهای عربستان به انداز دستی از تاریخ خوب بهها  یعمان. عربستان جلوگیری کند ةبیرونی از اعمال تجاوزکاران

پادشاهی عمان به  .د بودنقدرت به نفع عربستان خشنود نخواه و به همین دلیل از باالنس اند خود مطلع ةهمسای

سو در  یعنی از یک؛ فارس نگاه متفاوتی دارد یجخلبت به آینده همگرایی در چارچوب شورای همکاری یری نسگ موضع

های خارجی  یاستساما از سوی دیگر در  ؛فارس همکاری عالی کرده یجخلمسائل اقتصادی در چارچوب شورای همکاری 

گرفتن نقش چکش  کرده تا با برعهده فارس وارد نشده و تالش  یجخلی عضو شورای همکاری کشورهاو اختالفات بین 

 .(1931عابدی، ) فارس نقش ایفا کند یجخلتعادل در شورای همکاری 

  بهپادشاهی عمان همواره تالش کرده تا در مسائل و اختالفات مذهبی منطقه وارد نشود و سیاست خارجی خود را 

کشورهای جهان عرب و اسالم  ةخوبی با همحال ارتباط  یندرعهای مذهبی و سیاسی حفظ کند و  یساز جریان از دور

و  ،عرب در خصوص برخی موضوعات همچون یمن، سوریه، لیبی ةهای اخیر اتحادی یریگ موضعداشته باشد. 

                                                                                                                                                                   
1. Muscat 

2. Salalah 
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و به انتقاد از آن  دریگبی شدید آن نسبت به جمهوری اسالمی ایران سبب شده تا عمان از این اتحادیه فاصله ها خصومت

ده و مشاوره و رایزنی با شعمان با این اتحادیه  ةقطع رابط ی سلطان قابوس مانعِگرا واقعرو و  نهیاممشی  هرچند ؛بپردازد

ی کشورهای عربی یا بیداری ها انقالبکشورهای عضو آن پیرامون مسائل منطقه همواره در جریان بوده است. عمان به 

ی مردمی در ها خواستهتوجهی به  یب ةاسالمی نتیجهای  یزشخو  ها انقالباست که  بر آنای داشته و  یژهواسالمی نگاه 

مردم و  ی، ضمن عدم دخالت تالش کرده است تا به آرااینوجود بادرون این کشورها در طول چند دهه بوده است. 

واگذار کند. با  ها آنی قانونی ها حکومترا بیشتر به  ها بحرانمقابله با این  ةاحترام بگذارد و نحو ها آنخواست مشروع 

گونه تغییری در سیاست پادشاهی عمان در مورد  یچهیجادشده در بسیاری از کشورهای منطقه، اهای  یدگرگونتوجه به 

رغم اینکه بسیاری از  به ،و یمن نیز ،ی عراق، سوریها منطقهی ها بحرانی جدید عربی ایجاد نشده است. در ها نظام

، سیاست سلطان قابوس اند شده وارد ها بحرانای در این  یانهجو مداخلهبه مرز فارس   یجخلکشورهای شورهای همکاری 

یجه این کشور از درنتباشد.  ها بحرانی درگیر در این ها طرف ةهم موردقبولیری ابزارهایی بوده که کارگ بهمبتنی بر 

یز در این کشورها آم مسالمتی حل راهیابی به  دست هدف بایی دیپلماتیک ها تالش فقطخودداری کرده و  ها آندخالت در 

 .(1936مظاهری، )انجام داده است 

 متعددی ژئوپلیتیکی عوامل عرب ةاتحادی و فارس خلیج همکاری شورای با عمان روابط تحلیل در رسد می نظر به

 اعمال و مطامع از آگاهی و عربستان و ،یمن عربی، ةمتحد امارات با عمان مرزی مشکالت. دارند ای برجسته نقش

 و دوپارگی عمان، ةاباضی با وهابیت مذهبی ای ریشه اختالفات عربستان، ةجزیر شبه در سعودی دولت ةتجاوزکاران

 همسایگان انرژی و گذاری سرمایه به نیاز و شده احاطه عربی ةمتحد امارات توسط که عمان سرزمین بودن دوبخش

 ییدأت ضمن عرب، ةاتحادی و فارس خلیج همکاری شورای در عضویت رغم  ، بهعمان کشور که شده باعث قطر ویژه هب

 .نماید حفظ را خود یأر استقالل مختلف مسائل در ها، آن جمعی مواضع از بسیاری

اروپاةامریکاواتحادیۀمتحدروابطعمانباایاالت

و سایر  ،اروپا ةاتحادییمانی مورد اعتماد برای امریکا، پ هم عنوان بهسیاست سلطان قابوس همواره به ایفای نقش 

یکی از  عنوان به ،ده است. عمانکرحفظ  ها آنو تجاری خود را با  ،کشورهای غربی پرداخته و روابط سیاسی، اقتصادی

همواره به نیروی دریایی غرب برای حفظ منافع امنیتی خود متکی بوده و در این حوزه نگاه  ،متحدان نزدیک غرب

روابط بین امریکا و عمان  ،یکا در منطقه و نقش آن با نگاه ایران متفاوت است. امروزهمقامات عمان به حضور نظامی امر

. روابط نظامی نزدیکی بین دو کشور برقرار استمتحده   یاالتاتجارت آزاد عمان با  ةگسترده است. تنها توافق دوجانب

استفاده کند. به دالیل تاریخی، عمان  2مصیره ةو جزیر ،1ی نظامی مسقط، ثمریتها فرودگاهتواند از  یماست. امریکا 

، دارد. سلطان قابوس بن سعید آل سعید پس از پدرش استکه انگلیس  ،ترین متحد امریکا یکنزدروابط بسیار نزدیکی با 

انگلیس به عمان کمک کرد تا  ،همچنین .به سلطنت رسید 1316با کمک انگلیس و در کودتای بدون خونریزی در سال 

فارس دارند.   یجخلهای بسیار نزدیکی در  یهمکارانگلیس و امریکا  ،اکنون همرا سرکوب کند. شورشیان ظفار 

 آمدن منافع استراتژیک برای واشنگتن شده استوجود بهو عمان در منطقه باعث  ،امریکا، انگلیس ةجانب سههای  یهمکار

 .(2611 کافی،)

تأثیر منفی بر کشورهای متحد آن در منطقه داشته به طرفی که گاهی  یبین عمان در اتخاذ سیاست نش سلطان

دونالد  ةسابق یبیرانه و گ سختسیاست  .تغییر است ةولی این شرایط ظاهراً در آستان ؛ائتالفش با امریکا تکیه داشته است

                                                                                                                                                                   
1. Thumrait 

2. Masirah island 
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مقامات  ی خود بازنگری کند.ا منطقههای  ینهگزکند مسقط در  یمدر برابر ایران ایجاب  ،جمهور امریکا یسرئ ،ترامپ

ها این بار حاضر به امتیازدادن در خصوص ایران نیستند. این واقعیت عمان را در برابر  یکاییمرا اند شدهعمانی متوجه 

ی مش خطرود مقامات عمان از  ینمانتظار  ،حال  ینا باکاهد.  یمدهد و از قدرت مانور آن  یمهای محدودی قرار  ینهگز

دارند تا طوفان فشارهای  یبرمیی در چارچوب شرایط بحرانی ها گامبلکه  ،ر شوندطرفی در سیاست خارجی دو یب ةدیرین

 .(1931زاده،  )زارع امریکا و منطقه را پشت سر بگذارند

دار و تاریخی این کشور نسبت به  یشهرینی و عدم اعتماد بدبی داخلی و ها مخالفتعمان،  از نظردر حال حاضر، 

فارس شک   یجخلشود. عمان از ابتدا به کشورهای  یممقاصد عربستان سعودی و امارات متحدة عربی منبع تهدید تلقی 

بر این  عمان یید کرد.تأداشت که با همکاری یکدیگر بتوانند امنیت خود را حفظ کنند و اشغال کویت توسط عراق آن را 

 یاصل یها از مهره یکیو اکنون به  شود یممیسر  ،مریکاایژه و به ،ی غربیکشورهاامنیت آن تنها با حمایت باور است که 

 .(461: 1913 آنفان،است ) شده  یلهند تبد یانوسو اق فارس یجدر خل مریکاا یکاستراتژ یباتترت

روابطعمانواسرائیل

به تصویب رسید و عمان  1رهای عربی بود، قرارداد کمپ دیویدی که عمان در حال بهبود روابط خود با کشوزمان دردرست 

ین بود و قدرت فلسطیل و ئاسرا ةمسئل ةجغرافیایی در حاشی لحاظ ازکه  ،را وارد چالش با همسایگان عرب خود کرد. عمان

کمپ دیوید  قراردادهای میان اعراب و اسرائیل مشارکت نکرد و از  یک از جنگ یچهدر  ،نداشت اندام عرضچندانی برای 

بخش فلسطین و  یآزادمیان سازمان  2وقت ارتباط خودش را با مصر قطع نکرد. پس از قرارداد مادرید یچهحمایت کرد و 

و نظامی خود را با اسرائیل آغاز کرد. عمان در انعقاد قرارداد مادرید نقش  ،عمان روابط محدود تجاری، سیاسی، اسرائیل

شد و  خارجاز بایکوت اقتصادی علیه اسرائیل  1334را در این پروسه میزبانی کرد. در سال مهمی داشت و چندین جلسه 

شیمون  .میزبانی کرد ،یر وقت اسرائیلوز نخستفارس از اسحاق رابین،  یجخل ةاولین کشور حاشی عنوان به 1330در سال 

قطع کرد و  کامالًن روابط خود با اسرائیل را عما ،2666دوم در سال  ةبه عمان سفر کرد. با انتفاض 1331سال در پرز نیز 

پس از دیدار بن علوی با وزیر امور  2661عمان از سال  ،صلح ملک عبداهلل حمایت کرد. البته ةاز پروژ 2662در سال 

آویو بازگشایی کردند و روابط خود را بهبود  دفاتر تجاری خود را در مسقط و تل ،یعنی لیونی ،وقت اسرائیل ةخارج

 بن سفرهای اخیر با  رسمی شرکت کردند و در سال طور بهشیمون پرز  ةجناز در تشیع 2610ها در سال  دند. عمانیبخشی

 تعمیق شده است. شدت بهعلوی به اسرائیل و سفر اخیر نتانیاهو به عمان این روابط 

یی با اسرائیل و واگرایی از همگرااز سوی برخی بازیگران عرب است:  زمان همواقعیت کنونی منطقه بیانگر دو رویکرد 

اش با اسرائیل این همگرایی را با نیت ضدیت با ایران انجام  ی ناشی از رویکرد همگرایانهها خسارت ةایران. عمان با هم

همگرایی با اسرائیل است نه واگرایی از ایران. از نگاه  هم  آنعمان در یک رویکرد فعال است و  ،دیگر  یانب  بهدهد.  ینم

 ی باید آغوشا منطقهینی آفر نقشنماند و برای  گذشته درو باید تغییر کرد و  شده  عوضو کرده رایط منطقه تغییر عمان ش

 .(1931)ساسانیان،  داند ینمی با ایران آغوش همرا برای اسرائیل باز کرد و البته این آغوش باز را به معنای پایان 

دادن حسن نیت  فرصت خوبی برای نشان ،نی طرفین دعوا را داشتهها قبل میزبا که از سال ،فلسطین را ةمسئلعمان 

اسرائیل را یکی از دالیل اصلی  ةتوان طرح ترامپ برای پروند در کنار سایر عوامل می بنابراین، .داند مریکا میاخود به 

ای دارد و همواره به  ارتباطات گرم میان عمان و اسرائیل درنظر گرفت. عمان سیاست خارجی مداراجویانه و متساهالنه

اند و با  های فلسطینی بوده که از گذشته میزبان گروه ها آن ،های مختلف است. در همین راستا دنبال میانجیگری در پرونده

                                                                                                                                                                   
1. Camp David Accords 

2. Madrid Accords 
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های فلسطینی بازی کنند و از این  توانند نقش مهمی در مذاکرات صلح میان اسرائیل و گروه خوبی دارند می ةرابطقطر نیز 

خود با اسرائیل بیش از آنکه به فکر  ةرابط ةمسئلدست آورند. عمان در  جهانی به ةطریق پرستیژ و احترام بیشتری در جامع

بیند( به دنبال این است  رابطه با اسرائیل را باالنس قدرتی با ایران نیز میدادن چنگ و دندان به ایران باشد )البته  نشان

ای را به  خوب با اسرائیل معادالت منطقه ةیاورد و با رابطدربای را از دستان عربستان  منطقه ةکه ابتکار عمل در این پروند

توان مالی و تکنولوژیک  قطعاًایستادگی کند. یرمستقیم غ طور بههای عربستان  خواهی نفع خود رقم بزند و در مقابل زیاده

نیز مزید بر علت  ،که نفوذ زیادی در عمان دارد ،اسرائیل و هند ةحسن ةیی دارد و رابطبسزااسرائیل برای عمان نیز اهمیت 

 های ترامپ در مورد فلسطین، باالنس قدرت با عربستان و امارات، یاستس باتوان گفت همراهی  می ،یطورکل به است.

ها و  کردن عربستان از معادالت و میانجیگری میان فلسطینی ای و خارج گرفتن ابتکار عمل در مناسبات منطقه دست به

 .(1931ی بیات، گلویرمرسمی و علنی با اسرائیل است ) ةاسرائیل از اهداف اصلی سلطنت عمان در رابط

عواملژئوپلیتیکیمؤثربرسیاستخارجیعمان

موقعیتجغرافیایی

، 9ماالکا ةهرمز را با تنگ ةتنگ 2و فلیپ کلمب 1ی استراتژیک جهانی، آدمیرال فیشرها تنگهدر میان  :هرمزةتنگ

 شدن واقع(. 61: 1311 )فریدمن، اند برده  نامیدهای جهان کل عنوان به 1و دوور ،1، امید نیک0، سنگاپور6، سوئز4الطارق جبل

ی ژئواستراتژیک آن و نیز قرارگرفتن در ها ارزش باهرمز در سطح تماس اهداف دو قدرت بری و بحری همراه  ةتنگ

 ،قرار گیرد. از طرف دیگر موردتوجههای نظامی بری و بحری  یاستراتژکانون مرکزی ریملند باعث شده که همواره در 

ی دور حفظ کرده است و با انتقال نفت ها گذشتهالمللی، از  یک آبراه بین عنوان به ،هرمز نقش ارتباطی خود را ةتنگ

نقش مهمی دارد  ها آنیازهای نظامی، خدماتی و رفاهی و صنعتی نفارس به کشورهای صنعتی و غیرصنعتی در رفع  یجخل

.(21 :1930تبار،  )فالح

شمالی و جنوبی  دو قسمتاست. عمان به عمان حائز اهمیت بسیار  3مسندم ةیرجز شبههرمز برای دفاع از  ةتنگ

 شده جداامارات متحده از قسمت جنوبی کشور  ةیلوس بهمسندم  ةیرجز شبهقسمت شمالی کشور یعنی  :شود یمتقسیم 

هرمز با  ةو کنترل تنگ ،حفظ امنیت سرزمینی، عملیات نظامی نظر ازاست. این گسستگی سرزمینی موجب شده تا عمان 

و جزایر و  ،ی کوچک، کوهستانی، دارای سواحل باریکا منطقهمسندم  ةیرجز شبهیژه و به؛ شدمشکالت جدی مواجه با

سازد. این مسئله سبب شده تا عمان برای حفظ امنیت این قسمت از  یمجزایر متعدد است که دفاع از آن را مشکل  شبه

 (.44: 1913ی غربی متکی باشد )جعفری ولدانی،ها قدرتسرزمین خود به ایران یا 

و دریای عرب  ،فارس، دریای عمان  یجخلکیلومتر در  1166سواحل عمان به طول بیش از  :طوالنیسواحل

ی سو بهیرباز داین امر سبب شده است که عمان از  .(2-1 :1911 المللی، گسترده است )دفتر مطالعات سیاسی و بین

زنگبار و بخشی از  ازجملهفریقا اتا سواحل شرقی  نفوذ عمان گذشته در ،همین اساس بر اقیانوس هند نظر داشته باشد.

                                                                                                                                                                   
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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فریقا به سواحل هند لو  ،که بر سر راه دریایی اروپا، آسیا ،موقعیت جغرافیایی عمان .1سواحل مکران پاکستان رسیده است

 ی غربی توجه خاصی به آن نشان دهند.ها قدرتیرباز دباعث شده تا از  ،فارس قرار دارد یجخلو 

و صالله از موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی  ،9، دقم2طوالنی و بنادری همچون صحار نسبتاًعمان با دارابودن مرز دریایی 

 -یی برای عملیات آبیها سرپلنظامی در حکم  لحاظ ازکه  ،6)حالنیات( و مصیره 4برخوردار است. جزایر کوریا موریا

 عنوان بهشاید بتوان به بنادر دقم و صالله  .(161: 1934 د )عزتی،کن یمموقعیت حساس این کشور را چندبرابر  اند، خاکی

ی نگاه کرد. عمان به لحاظ اقتصادی و با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر دقم ا منطقهویترین عمان در نظم ژئوپلیتیک 

نظر  ی کالنی است. بها توسعهی ها پروژهی انداز راهیک بندر کانتینری در حال  عنوان بهیک بندر صنعتی و صالله  عنوان به

عمان و  ةنام ی ساحلی بیشترین نقش را در تدوین توافقشهرها فرد منحصربهرسد موقعیت جغرافیایی عمان و ویژگی  یم

 هدف باهایی که  پروژه گذاری چین در این بنادر ایفا کرده است. یهسرما( و همچنین 2613مارس  24 ةنام توافقمریکا )ا

شدن به یک بازیگر کلیدی در صنعت  یلتبدی و کشتیرانی و ا منطقهه قطب صنعتی و لجستیک تبدیل این بنادر ب

 شوند. یمجهانی دنبال  ونقل حمل

 عنوان بهکامل وابسته به تنگة هرمزند  طور بهکه  ،فارس یجخلتواند به کشورهای  یمسواحل شرقی دریای عمان 

یرنفتی خود را بدون نیاز به تنگة غادر باشند نفت و گاز و کاالهای گزین عمل کند تا در صورت بروز هرگونه بحران ق جای

تر  یقعمی ها آبمتحده به امکانات و بنادر عمان در خارج از تنگة هرمز و در   یاالتاهرمز به فروش برسانند. با دسترسی 

کند و به روابط  یممریکا فراهم افارس برای مانور دریایی  یجخلهای نظامی بیشتری نسبت به  ینهگزفرصت بهتر و 

ی به ا منطقهی و فراا منطقهی کشورهانیاز  ،دریایی و پتانسیل ساحلی عمان دهد. موقعیت یمتری شکل  یدجدژئوپلیتیک 

 «کس یچهدوستان همه، دشمن »ی مش خططرفانه مبتنی بر  یبهای  یاستسمتحده، در راستای   یاالتاهمراه حمایت 

های متعدد جغرافیایی ازجمله دسترسی به سواحل  موقعیت .(1931عمان خواهد بود )پوالب، ی برای تر امن پناهگاه

و اقیانوس هند و نیاز اقتصادی و نظامی کشورهای منطقه و فرامنطقه به آن و قرارگرفتن  ،طوالنی در دریای عمان، عرب

گیری خاصی را  های غربی جهت ران و قدرتژئواستراتژیک هرمز و نیاز عمان به تأمین امنیت خود توسط ای ةدر کنار تنگ

های  قدرت منظور تأمین اهداف و منافع ملی روابط حسنه با گیری به کند. این جهت به سیاست خارجی عمان دیکته می

 المللی است که تاکنون دستاوردهای مثبتی برای عمان داشته است. همسایه و بین

0نقشمذهباباضیه

درصد از مردم عمان پیرو مکتب  16ه در جهان عرب پیروان کمی دارد. حدود مذهب اباضیه مذهبی خاص است ک

ی ها چالشبه همین دلیل عمان تالش کرده تا کمتر به  ؛. نگاه اعراب منطقه به مذهب اباضیه نگاه مثبتی نیستاند اباضیه

 از دور  بهمذهبی تالش کرده سیاست خارجی خود را  نظر ازرسد عمان  یمنظر  به بنابراین،ی ورود کند. ا منطقهمذهبی و 

کشورهای جهان عرب و اسالم داشته باشد. بسیاری  ةخوبی با هم ةحال رابط یندرعو کند های مذهبی حفظ  یساز جریان

، پندارند یماباضیه را مرتد  ةکه پیروان فرق ،از مردم عمان با توجه به دیدگاه افراطی رهبران مذهبی عربستان سعودی

که نه  ،. عماناند فارس یجخلی ریاض برای افزایش نفوذ خود در بین کشورهای عضو شورای همکاری ها تالشنگران 

                                                                                                                                                                   
 .وختاز خاک عمان بود، به مبلغ سه میلیون پوند استرلینگ به پاکستان فر بخشیکه  ،گوادر را 8591سلطان سعید ابن تیمور در سال  1.

2. Sohar 

3. Duqm 

4. Khorya morya 

5. Masirah 

6. ibadiyya or ibadism 
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و به  (11: 1936 ،پور جاللزدن به این اختالف خطرناک ندارد )پروین و  رود، تمایلی به دامن یمشمار  شیعه نه سنی به

جان خاورمیانه افتاده به دور هستند. این موقعیت به عمان اجازه داده ی که به ا فرقهی ها نزاعهمین خاطر از بسیاری از 

 ی را در پشت پرده برای تسهیل بسیاری از اقدامات دیپلماتیک در خاورمیانه بازی کند )کافی،فرد منحصربهاست تا نقش 

2611.) 

اما کمتر به این موضوع  اند، روی سلطان دانسته یانهماعتدال و  ةشماری سیاست خارجی عمان را نتیج یبتحلیلگران 

این موضوع به  ،البته .(2614 مذهب اباضی است )کافیرو، موردتوجهروی و اعتدال یکی از اصول  توجه شده که میانه

کرده یا  یداپمقامات این کشور به این اندازه بروز و تجلی  همةروی در شخصیت  معنای این نیست که این اعتدال و میانه

روابط خارجی عمان،  ةکنند یمتنظشخص اول  عنوان به ،مراد آن است که گفته شود سلطان قابوسخواهد کرد، بلکه 

اجتماعی و  - هایی که در واحد متمایز سیاسی و ویژگی ها شاخصهای از  سیاست خارجی کشورش را بر اساس مجموعه

سنجیدگی در اتخاذ  و روی یانهمن موارد جغرافیایی به نام عمان ماهیتی وجودی دارند تعریف و تنظیم کرده که یکی از ای

 .(142 :1936محمدی،  کرمی و دوست) ها دارد یعمانموضع است که ریشه در هویت مستقل و متمایز اباضی 

و بر  اند اباضیان کنونی بیشتر بنای خود را بر تعامل با دیگر مذاهب گذاشته و از مدافعان وحدت و تقریب مسلمانان

سیاسی تنها یک حکومت مستقل در عمان دارند که  نظر ازدیگران اصرار دارند. اباضیان معاصر  لزوم وحدت و عدم تکفیر

ند و این پادشاهی به دنبال ارتباط با دیگر شو  های این دولت در نقاط مختلف جهان برخوردار می یش از حمایتوب کم

سلطنت عمان در منازعات  ،شود شاهده میه مکآمیز و همراه با تسامح بوده است. چنان مسالمت ةکشورها در یک رابط

در  ،همچون امریکا، به هر دلیلی که هست ،یاسالمیرغسیاسی کشورهای اسالمی با یکدیگر حتی با کشورهای 

 دهد دولتی خیرخواه و غیرمتعصب در امور سیاسی و دینی نشان می ةمثاب بهقدم شده و خود را  یشپ ها آنمیانجیگری میان 

 .(161 :1931)عادلی، 

اکثریت مذهب اباضی این کشور موجب انزوای مذهبی عمان در جهان اسالم شده و وهابیت از زمان پیدایش خود 

داند  یمچندین بار وارد نزاع و درگیری با پیروان این مذهب شده است و هنوز هم اباضیان را از فرق منحرف جهان اسالم 

ی میان مسلمانان ا فرقهی ها تنشاکثریت اباضیه مذهب، افزایش  .(1931 کند )عابدی، و بعضاً اباضیه را نیز تکفیر می

ی پیوستن به عربستان سعودی برای کمک به جا  بهبیند. این کشور  یمبرای جهان اسالم  ای شیعه و سنی را تراژدی

یز آم صلح حل راهخواهان طرفی اتخاذ کند و  یببنیادگرایان سنی در خاورمیانه و مقابله با گسترش نفوذ ایران ترجیح داد تا 

یک میانجی مشروع، نقش  عنوان به ،ی یمن و سوریهها بحرانی ساخت که بتواند در ا چهرهطرفی از عمان  یبباشد. این 

 .(www.iuvmpress.comیک از دیگر اعضای شورای همکاری قادر به اجرای آن نبودند ) یچهنقشی که  ؛ایفا کند

 که شده باعث ،است عربی کشورهای سایر با مذهبی تضاد در نوعی به که ،اباضیه مذهب ةمداراجویان رویکرد ،بنابراین

 را طرفی بی اصل ای، فرقه بار خشونت های درگیری و ها جنجال از دور به و افراطی و دینی نگاه از دور به عمان پادشاهی

 .دهد گسترش مختلف کشورهای ةهم با را خود ارتباطات تا کند فراهم ای گونه به را شرایط و حفظ ای منطقه منازعات در

گذاریخارجیکمبودمنابعانرژیونیازبهسرمایه

بینی  یشپ و فارس داراست یجخلمنابع نفت و گاز محدودی در  ،یزخ نفتدر میان کشورهای  قرارگرفتنرغم   به ،عمان

های انرژی خود  جبران نیازمندی دلیل، برایاز کشورهای دیگر به پایان برسد. به همین شود منابع انرژی عمان زودتر  یم

ایران  خصوص بهبه همسایگانش نیازمند است. همین موضوع موجب شده تا در روابط سیاسی خود با همسایگان و 

 .(1931مرادی، )نگری را رعایت کند  یندهآروی و  یانهم

http://www.iuvmpress.com/
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ای که از قطر آغاز و با عبور از امارات متحده به این  در حال حاضر، بخشی از نیاز گاز خود را از طریق خط لوله ،عمان

کند. مسائل و اختالفات سیاسی و مرزی دو کشور عمان و امارات عربی متحده باعث شده است  رسد تأمین می کشور می

تواند از این طریق  ی بلندمدت خود نداند و امارات عربی متحده میتأمین نیازها برایتا عمان این خط لوله را محل امنی 

و آن منابع گازی  کندتواند اقدام  از یک طریق می فقطبه اعمال فشار به عمان بپردازد. عمان به دنبال حل این مشکل 

بخشی از  تنها نهی آن که با پیگیر شده  بستهاست. بین ایران و عمان قراردادی در این زمینه  ایران در شمال این کشور

نیروگاهی نیز  ةها همچون حوز انرژی عمان در دیگر حوزه ةینزم درشود، بلکه جای پای ایران  نیاز عمان به انرژی رفع می

 .(221 :1930مختاری و آدمی، ) شود که در ایران در آن تخصص باالیی دارد باز می

درصد  11ی که ا گونه به ؛صادرات نفت وابسته است به شدت بهاقتصاد عمان مانند بسیاری از کشورهای منطقه 

 6/6دارای  2619ده است. کشور عمان در سال شاز بخش نفت و گاز تأمین  2614کشور در سال  ةدرآمدهای بودج

با  ،آن است که ةدهند میلیون بشکه تولید نفت بوده است که این امر نشان 1/949و میزان  شده اثباتمیلیارد بشکه ذخایر 

سال آینده تولید نفت خام  10بودن تکنولوژی و میزان تولید سالیانه، این کشور تا  عدم کشف منابع جدید و ثابتفرض 

ی برای هر بشکه نفت در سر سربه. قیمت تقریبی ستاستخراج نفت و گاز در کشور عمان نسبتاً باال ةخواهد داشت. هزین

ن کشور باید باالتر از این مقدار باشد تا بتواند درآمدی نصیب قیمت صادراتی ایبنابراین، . استدالر  164، 2619سال 

 باالبودنمنابع نفت و گاز عمان شدیداً به فناوری استخراج وابسته است و به دالیل  ةتداوم توسع ،بنابراین .عمان سازد

های نفت و گاز در عمان بسیار  فعالیت ةالمللی در اکتشاف و توسع های بین های تولید در این کشور حضور شرکت هزینه

مرغوبیت ناکافی و  همچونعواملی  ،باالی استخراج ةعالوه بر هزین .(www.mop.ir.p.7حیاتی و ضروری است )

 ةنشد بینی یشپباالی منابع نفت و سیاست  چندان نهعمق زیاد مخازن و حجم  ،(عدم سیالیت کافی)بودن نفت  چسبناک

کوچکی مثل عمان را ناچار از  ةیدکنندتول ـ طرفدار افزایش تولید هستند ذاتاًمثل عربستان که  ـ نفت ةعمد صادرکنندگان

عمان با توجه به برخی تنگناهای اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاست  ،درواقعکند.  یمی نفتی درآمدهایدنظر در اتکا به تجد

 .(1931مرادی، )کند  گذشته این سیاست توانسته موفق عمل ةده پنج طرفی شده که در یب

المللی، عضویت در  ی و بینا منطقهی اقتصادی ها قطبکم نفت، گسترش روابط تجاری با  نسبتاًبا توجه به منابع 

و  ،مریکا، انگلیس، سنگاپورای کشورهاصفر با  ةتجارت آزاد و تعرف قراردادو داشتن  1(WTOسازمان تجارت جهانی )

ی تولیدی کالن در بنادر دقم ها پروژهی انداز راهکند.  یم دوچندانگذاری خارجی  یهسرماهای عمان را برای  یتمزاسترالیا 

شدن به یک بازیگر کلیدی  یلتبدی و کشتیرانی و ا منطقهتبدیل این بنادر به قطب صنعتی و لجستیکی  هدف باو صالله 

ویکم به خود جذب کرده است  ن بیستی اقتصادی را در قرها پروژه ،جهانی، مانند آهنربای جدید ونقل حملدر صنعت 

گذاری  یهسرماعمان باالترین  ،2613در سال  ،2(UNCTADگذاری جهانی ) یهسرمابر اساس گزارش  .(1931)پوالب، 

اقتصادی دقم  ةویژ ةمنطق که است کرده خودمیلیارد دالر از آن  2182خارجی را در میان کشورهای عربی به مبلغ 

 خارجی گذاری سرمایه به نیاز .(www.nordeatrad.com)گذاری را جذب کرده است  یهسرمار میلیارد دال 11یی تنها به

واردات گاز از همسایگان  به نیاز و انرژی روزافزون مصرف همچنین و اقتصادی کالن های هپروژ تکمیل و اندازی راه برای

های برتر و تأثیرگذار منطقه را  افزایی با همسایگان و قدرت روی و هم سیاسی خود میانه موجب شده تا عمان در روابط

 استراتژی سیاسی پایدار خود انتخاب کند. وجز

                                                                                                                                                                   
1. world trade organization 

2. united Nations conference on trade and development 

http://www.nordeatrad.com/
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کمبودجمعیت

آمده است. به همین دلیل  یمشمار  ی قدرت بهها مؤلفهدر تاریخ تحوالت جهان، عنصر جمعیت همواره یکی از مؤثرترین 

ی ها مؤلفه جمله از ـ و حاکمیت ،یعنی قلمرو، دولت ـ نظریات کالسیک قدرت، جمعیت در کنار سه عنصر دیگراست که در 

دهد تا در برابر  یمآید. بر اساس نظریات کالسیک، جمعیت باالی جوامع به آنان فرصت  یمشمار  اساسی قدرت به

اقتصاد در جوامع  ازآنجاکه ،را افزایش دهند. همچنین ، وسعت قبیلهها وصلتو با افزایش  نندی خارجی ایستادگی کها هجمه

یش قدرت رزم، به قدرت برافزاعالوه  ،گزین نیروی کار بوده است، جمعیت اولیه مبتنی بر کار فیزیکی و نه تکنولوژی جای

ها فرض بر این کرده است. در ارزیابی قدرت کشور شده و توان کشور برای تأمین مایحتاج را بیشتر می یم اقتصادی نیز منجر

است که در وضعیت مساوی کشوری که دارای جمعیت بیشتر است قدرتمندتر است از کشوری که جمعیت کمتری دارد. 

که چگونگی توزیع و پراکندگی   یهنگامیژه و بهولی از جهت اقتصادی  ؛جمعیت بیشتر از دیدگاه سیاسی و نظامی اهمیت دارد

است وضع متفاوت خواهد بود. در این صورت، خصوصیت کیفی  در نظرری نگا یتجمعجمعیت در سرزمین و روندهای 

 :1916از تعداد صرف آن است )میرحیدر،  تر مهمجمعیت، ساختمان جمعیت، سطح سواد، آهنگ رشد و نسبت سن به جنس 

فارس  یجخل، دومین کشور از میان کشورهای عرب مکعب مترهزار  966666حدود با مساحت  ،کشور پادشاهی عمان (.129

دهند، به  یمن تشکیل اسوم آن را هم مهاجر که البته بیش از یک ،اما جمعیت این کشوراست؛ بعد از عربستان سعودی 

 3/4حدود  2613پذیر است. جمعیت عمان در سال  یبآسی خارجی بسیار ها قدرتنسبت مساحتش خیلی اندک و در مقابل 

صد و هشتاد هزار نفر خارجی  یلیون و یکدو مکه  (www.worldpopulationreview.com) نفر برآورد شده استمیلیون

یک میلیون حدود  ،بافت جمعیتی عمان را دگرگون خواهد کرد. در حال حاضر ةین تهدیدی است که آیندتر مهمهستند و 

و سودان  ،مهاجر از کشورهای فیلیپین، پاکستان، بنگالدش، مصر، اردن، عراق، تونس مهاجر هندی و بیشتر از یک میلیون

این ضعف و کمبود جمعیت در این کشور موجب شده است تا بنابراین،  (.www.iiwfs.com) کنند در این کشور زندگی می

جوی یافتن و در دستور کار قرار دهند و در جسترا روی  یانهمانب احتیاط و کارگزاران این کشور در سیاست خارجی خود جو

: 1936 پور، پروین و جالل)ی برتر و تأثیرگذار منطقه داشته باشند ها قدرتیی را با همسایگان و افزا همحامی و مدافع نهایت 

عمان راهبرد  ،ها نیست. بر همین اساس رانتنهایی قادر به اثرگذاری خاصی در بح با توجه به جمعیت کم، این کشور به .(19

تالش  ،عنوان یک اصل راهبردی به آن پایبند است. بنابراین کشورها در تمامی سطوح حفظ کرده و به ةچندجانبه را با هم

 .ستها آفرینی در بحران آمیز بهترین و بیشترین حد نقش آفرینی صلح این کشور برای میانجیگری و نقش

ضعفقواینظامی

با  ،های نظامی و حمایت کشورهای غربی رغم کمک  بهیژه کشورهای کوچک عربی، و به ،کشورهای خاورمیانه ،امروزه

 رغم به ،دهد که این کشورها یمنظامی کشورهای عربی نشان  ةهستند. نگاهی به بودج رو روبهمشکالت متعددی 

منطقه تشکیل دهند. تا  ةقاوم و متناسب با اوضاع آشفتارتشی م اند نتوانستهزیاد در این حوزه، همچنان  ةاختصاص بودج

نظامیان مستقر در این بیشتر قبل از به قدرت رسیدن سلطان قابوس، عمان فاقد ارتش و نیروهای مسلح مستقل بود. 

ن در کشور عما .(1934کردند )مینایی،  یمو تحت نظر ارتش بریتانیا فعالیت  نداین تاریخ انگلیسی بود از  یشپکشور تا 

دچار  ،ی خارجی نبودکشورهاو اگر حمایت و دخالت  شدهای کمونیست ظفار تهدید  یکچربار از سوی   یک 1316 ةده

طرفی  یبتالش این کشور برای حفظ ثبات و امنیت داخلی است و سیاست  همةشد. از آن زمان  یمفروپاشی سیاسی 

های  یمانپی کوچک منطقه با بستن کشورهابسیاری از سیاست نظامی و دفاعی همیشگی این کشور بوده است و مانند 

های  عمان در گزارش .(1931 ربیعی،)کند  یممریکا و بریتانیا و دیگر کشورهای منطقه امنیت خود را تضمین انظامی با 

هزار نیرو و نظامی فعال و  06یازدهم است. حدود  ةقرار دارد و در میان کشورهای عربی در رد 13 ةنظامی جهانی در رتب

http://www.worldpopulationreview/
http://www.iiwfs.com/
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 وجود باآید.  نمی شمار  بهی توجه قابلنه در سطح منطقه نه در سطح جهانی قدرت نظامی  ،با این حساب ؛ذخیره دارد

 های قدرت وجود بادفاعی دارد و  ةها صرفاً جنب تالش این کشور برای نوسازی تجهیزات و تسلیحات نظامی، این فعالیت

نیست.  توجه قابلبازدارندگی این کشور  ی این کشور، توان تهاجمی وجوار همو عربستان در  ،بزرگی مانند ایران، پاکستان

های جهانی و به خدمت گرفتن مستشاران نظامی از این کشورها در  های نظامی به قدرت عمان از راه واگذاری پایگاه

المللی  بین ةسسؤاطالعات م ةبر پای .(1931 )ربیعی، اعی خود استهای نظامی و حفظ توان دف تالش برای توانمندی

نظامی را کشورهایی واقع در خاورمیانه و شمال  لحاظ ازدنیا  رخرجپُکشور  16، هشت کشور از 1(IISS) یراهبردمطالعات 

ین کشور تر رخرجپُمیلیارد دالر،  11یشتر از بی ا بودجهالمللی، عمان با  بین ةسسؤآمار این م طبق فریقا اعالم کرده است.ا

 ازیژه و بهزیاد، این کشور ارتش بسیار ضعیف و کوچکی،  ةرغم اختصاص این بودج  به ؛ امانظامی است ةخاورمیانه در حوز

ده عالوه بر استفا ،دولت عمان در جهت رفع کمبود نیروی انسانی خود در ارتش ،دارد. در حال حاضر ،نیروی انسانی لحاظ

نفر از افسران  2666و ایتالیا در مدارس نظامی و آکادمی، حدود  ،از کارشناسان و مستشارانی از کشورهای امریکا، انگلیس

 ةهای نظامی از این کارکنان استفاد داران پاکستانی را در قالب پیمان نظامی به خدمت گرفته است و در مأموریت و درجه

ی تأثیرگذار در ها مؤلفهضعف قوای نظامی ارتش عمان یکی از دلیل، به همین  .(1934ینایی، م) نماید عملیاتی می

 بارود و همین موضوع موجب شده تا پادشاهی عمان در روابط سیاسی خود  یمشمار  کشور بهسیاست خارجی این 

 روی را به خرج دهد. یانهمالمللی نهایت احتیاط و  ی و بینا منطقههای  قدرت

ژئوپلیتیکمرز

و از جنوب  ،عمان از شمال یعنی تنگة هرمز با ایران، از شمال غربی با امارات عربی متحده، از غرب با عربستان سعودی سرزمین

و اقیانوس هند است.  ،غربی با یمن همسایه است. از شرق نیز دارای خط ساحلی طوالنی در کنار دریای عمان، دریای عرب

است. این کشور به مدت چند قرن بخشی از امپراتوری ایران بوده و با  شده  حذفتاریخ  ةها، بارها از صحن سده گذر درعمان 

انگلیس بوده است. نقش  ةیالحما تحتاین کشور  1311تا سال  11تضعیف قدرت ایران دولت پرتغال جای آن را گرفت. از قرن 

ستان سبب ایجاد مشکالت اساسی عرب ةیرجز شبههای شمال شرقی و شرق  های سیاسی سرزمین اصلی بریتانیا در مرزبندی

 .(14: 1931 )جعفری ولدانی و جعفری ولدانی، یژه عمان شده استو بهمتعدد و ماندگار ناشی از آن برای کشورهای منطقه 

ژئوپلیتیکمرزهایعمانباعربستان

کند. عربستان  خود تلقی می ةبه دلیل اختالفات تاریخی و مذهبی، همواره عربستان را رقیب و دشمن دیرین ،عمان

های نظامی پیدا کردند و اکتشافات نفت در  و درگیری زدوخوردبارها  2ی بوریمیها واحهسعودی و عمان بر سر کنترل 

زیرا بحران این منطقه تا حدودی از  ؛های جدی بیشتری بین طرفین منجر شد در مناطق عمان به درگیری 1366 ةده

ی از مناطق زیرزمینی آن سرچشمه گرفته بود. اختالف بین عربستان و عمان بردار بهره منظور بهمریکا و انگلیس ارقابت 

ظاهراً در طول جنگ  ،که در مقاطع مختلف بین دو کشور جریان داشته است ،9یالخالربع  ةبوریمی و منطق ةبر سر واح

ها با درک  یعمانشد.  ها مطرح یسعود، اما پس از پایان جنگ مجدداً از طرف شد تحمیلی عراق علیه ایران متوقف

ی ها از کمکو امکان استفاده  ،سو از یک ،فارس  یجخلموقعیت برتر عربستان در مجموعه کشورهای شورای همکاری 

و روابط خوبی با آن کشور برقرار  کننداند مشکالت خود را با عربستان حل  مالی آن کشور از سوی دیگر سعی کرده

از مسقط، دو  1313دسامبر  29تا  21از  ،پادشاه عربستان سعودی ،ار خصوصی فهدنمایند. در این راستا به دنبال دید

                                                                                                                                                                   
1. international institute for strategic studies 

2. Buraymi 

3. Rub Al khali 
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عمان از حل مشکالت  ةانگیز ،یطورکل بهگذاری کنند.  مابین خود را عالمت یفهای  که سرزمین اند کردهکشور توافق 

قوا در منطقه و همچنین  ةتوان در سیاست این کشور جهت کاهش تشنج و ایجاد موازن مرزی با عربستان سعودی را می

 .(190 :1934جو کرد )محمدی، و مندی از منابع سرشار عربستان سعودی جست بهره

عربیۀژئوپلیتیکمرزهایعمانبااماراتمتحد

. امارات بین دو قسمت اند فارس دارای اختالفات مرزی و سرزمینی یجخل ةعمان و امارات نیز مانند سایر کشورهای عربی حوز

مسندم از طریق  ةیرجز شبهخواهان راهی است که آن کشور را به  عمان .(1 ةجنوبی عمان جدایی انداخته است )نقششمالی و 

که امارات مخالف این درخواست عمان بوده و این مخالفت سبب درگیری مسلحانه بین  یدرحال؛ کندمتصل  2و شارجه 1فجیره

عمان با دریافت  ،ند. البتهکردز هرگونه روابط کامل دیپلماتیک خودداری ا 1331گردید و دو کشور تا مه  1313دو کشور در سال 

عربی، ادعاهای ارضی خود را مسکوت گذاشت و با برقراری روابط سیاسی و سفر متقابل  ةکمک مالی ساالنه از امارات متحد

 صورت بهمسندم  ةیرجز شبهرات در اختالفات بین عمان و اما این،وجود با .سران دو کشور اختالفات موجود شدیداً کاهش یافت

مسندم برخورد نظامی  ةبین دو کشور بر سر منطق 1332نوامبر  1ی که در ا گونه به ؛درآمده است بلندمدتیک منبع تنش 

در  1333صورت گرفت و چند نفر از افراد دو کشور کشته شدند. دو کشور از تبادل سفیر خودداری کردند تا اینکه در سال 

بودن قلمرو  دو بخشی و دوپارگ(. 39-11 :1931جعفری ولدانی و جعفری ولدانی، گرفت )توافقی صورت  ها آنخصوص مرز 

تواند مانعی بر اعمال  یم ،صورت بحران در مسندم، ةیرجز شبهعمان و فقدان راه زمینی مستقل بین سرزمین اصلی عمان و 

به  .(از آن جدا شد ،شرقی آن، بنگالدش بخشکه در پاکستان پیش آمد و  طور )همان حاکمیت رژیم عمان بر این منطقه باشد

ی خارجی حاکمیت عمان را بر بخش جنوبی تنگة هرمز به مصلحت ها قدرتنانچه در شرایطی خاص چخاطر جدایی سرزمینی 

که رژیمی  یدرصورتص خصو هجداشدن این بخش از سرزمین عمان را فراهم آورند. ب ةتوانند وسیل یمی راحت به ،خود ندانند

 .(1931)پوالب،  در این کشور زمام امور را در دست گیرد ها قدرتمخالف با منافع این 

 

)www.international.gc.ca:منبع (.1ةنقش

                                                                                                                                                                   
1. fujairah 

2. sharjah 

http://www.international.gc.ca/
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ژئوپلیتیکمرزهایعمانبایمن

برخوردهای مرزی بین دو کشور، هر یک دیگری  یمن جنگ ظفار بود. در یکی از دالیل اصلی اختالفات مرزی عمان با

های ظفار از مرز  کرد که نیروهای سلطان قابوس در تعقیب چریک کرد. یمن ادعا می را متهم به تجاوز به خاک خود می

. به علت نددار خوداند و این مناطق را همچنان در اشغال  هایی از خاک یمن را به تصرف درآورده گذشته و بخش

یک از طرفین از مرزها گذشته و به خاک دیگری تجاوز  کدامنبودن مرزهای بین دو کشور، تعیین اینکه نیروهای  مشخص

 (.EIU, 1983: 33) کرده مشکل بود

های بزرگ  هرگونه تفاهم بود. رقابت قدرت ایدئولوژیکی بین دو کشور مانعِ -عالوه بر آن، اختالفات سیاسی

سیاست یمن  1306 ةکرد. از ده نفوذ در این دو کشور وضع را پیچیده می ةو امریکا( نیز برای توسع ،ی)انگلیس، شورو

کرد، از موانع اصلی  که با حمایت یمن علیه سلطان قابوس مبارزه می ،داد. جنبش ظفار نگرانی اصلی عمان را تشکیل می

 .(963: 1316 تفاهم بود )نایرپ،

در سیاست  ،پایان یافت. از طرف دیگر 1312رو به ضعف رفت و سرانجام در سال  جنبش ظفار 1316 ةاز اواسط ده

سازی  یک مانع دیگر عادی ،ترتیب ینا بهی روی داد و آن برقراری روابط با شوروی بود. توجه قابلخارجی عمان نیز تغییر 

های دو کشور و همچنین میانجیگری کویت و امارات عربی متحده  روابط بین دو کشور از میان رفت. تغییر در سیاست

 .(161 :1931جعفری ولدانی،  و جعفری ولدانی) در کویت شد 1312نوامبر  ةنام موجب موافقت

 گذشت با ،(EIU, 1992: 11های سیاسی با توافقات مرزی ) به دنبال تنش در جنوب یمن و مخالفت احزاب و سازمان

 1332دسامبر  21مرزی بین دو کشور در مسقط در  ةده سال و با برگزاری چندین دور مذاکرات اسناد تصویب معاهد

کیلومتر و مرز دریایی بر اساس مقررات حقوق  966خط مرزی زمینی عمان و یمن به طول  ،مبادله شد. بر این اساس

جعفری ولدانی، و جعفری ولدانی شد )الملل دریاها تعیین  و حقوق بین ،المللی مربوطه های بین الملل، کنوانسیون بین

1931: 111). 

ناپایداری آن است. انعقاد این قراردادها  جوار همهای مرزی و قراردادهای مرزی عمان با کشورهای  یکی از ویژگی

طرفی که قراردادهای مرزی را در جهت اهداف و منافع خود  ،درواقعشود.  ینهایی اختالفات م وفصل حلموجب  ندرت به

این  در انعقاد قراردادهای مرزی به مفهوم پایان اختالفات نیست. ،بنابراین .کند بیند آن را در فرصت مناسب لغو می نمی

مرزهای  .(111 :1919ی ولدانی، جعفر) توان برای مثال از قراردادهای مرزی متعدد بین ایران و عراق نام برد یممورد 

 ةیلوس بهماندگی این کشورها و همچنین ترسیم نامطلوب مرزها  جوار، به لحاظ وضعیت عقب عمان با کشورهای عربی هم

ی آسان بههای مرزی و ارضی  توان به پایداری مرزها و کاهش بحران بریتانیا، مشکالت جدی دارند که از این لحاظ نمی

و  جوار همی کشورهای عمان با مرزهاتنگناهای ژئوپلیتیکی ناشی از  .(63-61 :1912 زاده، سیفدل بست )روشندل و 

 برایطرفی مثبت در سیاست خارجی،  یبی ها مؤلفهباعث شده این کشور بر اساس  ،عربی ةیژه امارات متحدو به ،قدرتمند

ی جدید اقتصادی نهایت احتیاط و دوری ها پروژهدر گذاری  یهسرمایژه و بهی از منابع اقتصادی عربستان و امارات مند بهره

توان چنین بیان کرد که عوامل ژئوپلیتیکی متعددی  می ،بر این اساس .(190: 1934 )محمدی، کار گیرد از تشنج را به

 ،گرایی و تسامح و تساهل( مذهب اباضیه )دوری از افراط ،همچون موقعیت جغرافیایی )تنگة هرمز و سواحل طوالنی(

کمبود جمعیت و ضعف نیروی نظامی، کمبود  ،پلیتیک مرز )دوپارگی قلمرو عمان و اختالفات مرزی با همسایگان(ژئو

ای که پادشاهی  گذاری خارجی بر سیاست خارجی عمان تأثیرگذارند. به گونه و نیاز به سرمایه ،انرژی و منابع نفتی محدود

 .(1اصلی پایدار در سیاست خارجی خود قرار داده است )نمودار طرفی مثبت را  یابی به منافع ملی بی عمان برای دست
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1نمودار

گیرینتیجه
و همبستگی و هماهنگی باالیی  هاست آنخارجی، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک  ةدر عرص ،ها دولتروابط و واکنش سیاسی 

ی زا بحران ةمنطقرغم حضور در  ، بهیتیک و الگوی رفتار سیاست خارجی کشورها برقرار است. کشور عمانژئوپلمیان 

شود که این  یمی داشته است. در تحلیل سیاست خارجی عمان مشاهده فرد منحصربهخاورمیانه، سیاست خارجی متمایز و 

روابط در تعامالت و  ةی با رعایت موازنا منطقهو حوادث  ها بحرانطرفی مثبت و عدم ورود به  یبکشور ضمن رعایت 

یی و روابط ازد تنش .آمیز برخی کشورها دارد های تنش یاستسیری مواضع اعتدالی و میانه نقش مهمی در کاهش کارگ به

مسائل و مشکالت منطقه  وفصل حلکشورهای منطقه و جهان این کشور را به یک میانجی برای  ةمثبت و سازنده با هم

ین ثبات و امنیت و بهبود وضع اقتصادی تأمسیاست خارجی و داخلی  ةده است. هدف اصلی این کشور در عرصکرتبدیل 

ین منافع ملی سبب شده تا تأم ،شود. بدین ترتیب یمین تأم رخدادهایز آم مسالمتاست که در بستر امنیت در منطقه و حل 

 ةیبرپابنیاد اصلی این نوع الگوی رفتاری  .اصول سیاست خارجی عمان قرار بگیرد وطرفی و تنوع ارتباطات خارجی جز یب

 است.ده کراز عمان تصویری از آرامش و ثبات را ترسیم  تاکنونعوامل متعدد ژئوپلیتیکی است که 

یژه با و بهو  ،دهد که ژئوپلیتیک مرز عمان با کشورهای عربستان، یمن یمها نشان  پژوهش، یافته سؤالدر پاسخ به 

ژئوپلیتیک عمان این است که  ین معضلتر مهمعربی نقش بسیار مهمی در الگوی رفتاری این کشور دارد.  ةامارات متحد

جدایی انداخته و دوپارگی و دو بخش بودن قلمرو عمان و فقدان راه  ی عمانو جنوبامارات متحده بین دو قسمت شمالی 

تواند مانعی بر اعمال حاکمیت رژیم  یممسندم در صورت بحران  ةیرجز شبهزمینی مستقل بین سرزمین اصلی عمان و 

و  ،یحفظ امنیت سرزمینی، عملیات نظام نظر ازعمان بر این منطقه باشد. گسستگی سرزمینی موجب شده تا عمان 

. مرز باشدی ا منطقهی و فراا منطقه ی مخالف و موافقها قطبکنترل تنگة هرمز نیازمند برقراری و گسترش رابطه با 

ی ا منطقهی و فراا منطقهیژه سواحل شرقی، نیاز کشورهای و به ،طوالنی و پتانسیل ساحلی و بندری عمان نسبتاًدریایی 

 سیاست خارجی

 عمان

موقعیت جغرافیایی 

مذهب اباضیه 

ژئوپلیتیک مرز 

ضعف نیروهای نظامی 

کمبود جمعیت 

کمبود منابع انرژی 

گذاری خارجینیاز به سرمایه 

 طرفی مثبتسیاست بی
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گذاری این کشورها در  یهسرماو چین به این سواحل و جزایر و همچنین نیاز عمان به  ،متحده، انگلیس  یاالتا همچون

 ی برای عمان خواهد بود.تر امنپناهگاه  طرفانه یبهای  یاستسراستای 

حال  یندرعو کند های مذهبی حفظ  یساز جریان از دور  بهمذهبی تالش کرده سیاست خارجی خود را  نظر ازعمان 

کشورهای جهان عرب و اسالم داشته باشد. اباضیان عمان بیشتر بنای خود را بر تعامل با دیگر  ةخوبی با هم ةرابط

یز و آم مسالمت ةرابطدر یک  کشورهاو به دنبال ارتباط با دیگر  اند مذاهب گذاشته و از مدافعان وحدت و تقریب مسلمانان

طرفی اتخاذ کند و خواهان راه  یبقه ترجیح داده تا ی و بنیادگرایی در منطا فرقهی ها تنشمتسامح بوده و در بیشتر 

 یز باشد.آم صلح

 وجود بانظامی، ارتش کشور عمان بسیار ضعیف است و  ةزیاد در حوز ةرغم اختصاص بودج بهها،  بر اساس یافته

 ی ندارد.توجه قابلتهاجمی و بازدارندگی  توان آنی جوار همو عربستان در  ،ی بزرگی مانند ایران، پاکستانها قدرت

ی جهانی و به خدمت گرفتن مستشاران نظامی، موجب شده تا عمان در روابط سیاسی ها قدرتواگذاری پایگاه نظامی به 

روی را به خرج دهد. عالوه بر آن، جمعیت خیلی اندک  یانهمالمللی نهایت احتیاط و  ی و بینا منطقههای  قدرت باخود 

اقتصادی است که بافت جمعیتی  - ین تهدید امنیتیتر مهم ،دهند یمن تشکیل اسوم آن را مهاجر عمان که بیش از یک

عمان را دگرگون خواهد کرد. ضعف و کمبود جمعیت موجب شده تا کارگزاران این کشور در سیاست خارجی خود جوانب 

گذار منطقه تأثیری برتر و ها قدرتیی را با همسایگان و افزا همروی را در دستور کار قرار دهند و نهایت  یانهماحتیاط و 

 داشته باشند.

باالی استخراج آن و احتیاج عمان به گاز و همچنین پیگیری سیاست  ةمنابع نفتی محدود و رو به اتمام و هزین

ی کالن اقتصادی موجب نیازمندی عمان به کشورهای منطقه و ها پروژهی انداز راهکاهش وابستگی به نفت و 

گذاری و وضعیت اقتصادی موجود حاکی از ثباتی است که بر اساس  یهسرمات. حجم گذاری خارجی شده اس یهسرما

 است. آمده دست بهگذشته  ةطرفی مثبت در طی پنج ده یبسیاست 

رود مقامات  ینمبه کشور عمان مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به تحوالت، انتظار  ها قدرترغم انتظار و فشار برخی  به

دارند تا  یبرمیی در چارچوب شرایط بحرانی ها گامبلکه  ،طرفی در سیاست خارجی دور شوند یب ةی دیرینمش خطعمان از 

حاکمیت و فقدان مسیر  رأسرند. پنج دهه حضور سلطان قابوس در امریکا و منطقه را پشت سر بگذای فشارهاطوفان 

اهد کرد. مشخص نیست که احتمالی جانشینی پس از قابوس مواجه خو خألطبیعی گردش نخبگان این کشور را با 

ی سنگین کشورهای فشارهاتوانند در برابر  یمطرفی او معتقد خواهند بود و  یبتعامل و  ةجانشینان قابوس نیز به روی

کشورهای  ةروی و تعامل مثبت با هم یانهم که آنجا از ،حال ینبااتاب بیاورند یا خیر.  ها آن ةعربی برای پیوستن به جرگ

 ،یادز  احتمال  به ،ون نتایج و دستاوردهای مثبتی برای این کشور کوچک عربی به دنبال داشته استمنطقه و جهان تاکن

 سیاست خارجی ادامه خواهند داد. ةجانشینان سلطان قابوس نیز به همین رویه پایبند بوده و آن را در عرص
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