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 چکیده

یا  وسیاست خارجی هر کشوری ملهم از متغیرهای داخلی و پیرامونی است که به شکل مستقیم 

است  ایفارس به گونهسیاسی کشورهای پادشاهی حوزه خلیجبا واسطه بر آن اثرگذارند. ساخت 

مان نمونه است. سلطان نشین ع سیار متاثر از جایگاه نهادی پادشاه نمودهکه سیاست خارجی را ب

طین اعالیی از این واقعیت سیاسی است. سیاست خارجی در این کشور به شدت تحت تاثیر سال

تیمور و چیرخ  آن بیه بنحاکم بر آن بوده است، انزواگراییی عمیان در دوران سیلطان سیعید

 فای دوران سلطان قابوس نمونیه بیارزی از نقی  پرقیدرتسیاست موازنه مثبت و تعامل شکو

 سیال 50سلطان قابوس بعید از  2020سلطان عمان بر سیاست خارجی است. دهم ژانویه سال 

سلطنت درگذشت. سلطان جدید عمان، هیثم بن طارق، درخصوص سیاست خارجی و روابط با 

متد  پژوهی و سناریونگاری باآینده ایران سابقه چندان روشنی ندارد. این مقاله سعی دارد با روش

های محتمل در سیاست خیارجی دوران پساقابوسیی را بازنمیایی کنید. بیر منطق شهودی، آینده

های اثربخ  در آینده سیاسیت خیارجی عمیان، شیامل تغیییر راناساس عوامل اثرگذار و پی 

آمریکیا و  های حاکم، شورای همکاری،حاکمان، نظرات شخص حاکم، پذیرش مردمی سیاست

داوم فارس، بازگشیت بیه انزواگراییی، تییو همنوایی با شورای همکاری خلیجایران، چهار سنار

ای عمان از شیورای همکیاری و چیرخ  حیداکثری بسیوی سیاست خارجی و استقالل منطقه

 ناریوها وسایاالت متحده، مورد بازآفرینی قرار گرفت و بر اساس میزان استحکام در نظم منطقی 

ز اقوع عوامل اصلی در هر یک از سناریوها، سناریوی تداوم سیاست خارجی عمان پس شدت و

 .عنوان آینده محتمل برگزیده شدهسلطان قابوس ب
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 مقدمه

و در پیی ییک سیال پیی   50کشور عمان پس از آن که قابوس بن سعید آل بوسعیدی 

دسیت گرفیت دوره شیکوفایی خیود را آنیاز نمیود. کودتای آرام، قیدرت را از پیدر به

های توسیعه ها، رشد شیاخصاصالحات ساختاری در نظام اقتصادی، توسعه زیرساخت

آوردهای دوران انسانی، فرونشاندن منازعات داخلی و تقویت انسجام ملی از جمله دست

آمیدهای و توانست با استفاده از منیاب  ارزی ناشیی از درزمامداری سلطان قابوس بود. ا

افتیاده بیود، بیه نفتی و جهانگردی، کشور عمان را که در آناز زمامداری  سخت عقب 

 سوی پیشرفت اقتصادی رهنمون باشد.

هد اجتماعی پس از روی کار آمدن سلطان قابوس شا –موازات تغییرات اقتصادی  به

 رجی عمان بودیم. سیاست خارجی مسقط از انزواگراییچرخ  بنیادینی در سیاست خا

ان المللیی در زمیای و بینهای منطقهسعید به سوی تعامل سازنده با قدرتبنزمان تیمور

مثبت چارچوب اصولی سیاست خیارجی کشیور سلطان قابوس تغییر جهت داد و موازنه

 را شکل داد.

فیارس دارای ری خلیجسلطنت نشین عمان همانند سایر کشیورهای شیورای همکیا

بوده و عمیده تصیمیمات اصیولی کشیور از مصیدر نهیاد  1ساخت حکومتی پاتریمونیال

 Royal) 2گردد. طبق قانون اساسیی عمیانپادشاهی و شخص سلطان است که صادر می

Decree No. 101/96 ،شخص سیلطان بیا حفیا جایگیاه سیلطانی، نخسیت وزییر ، )

باشد که این موضوع بیه بانک مرکزی عمان نیز میدفاع، وزیر امور خارجه و رئیس وزیر

در  سیازد.وضوح جایگاه نهادی پادشاه در عرصه سیاست داخلی و خارجی را هویدا می

های داخلی و خارجی این کشیور، کننده اصلی سیاستعنوان تعییناق  پادشاه عمان، بهو

کشور هیم نقشیی دارای نق  اصلی و برجسته است جدا از این که کابینه و مجلس این 

 در تعدیل سیاست خارجی این پادشاهی بر عهده دارند.

عنوان طان هیثم بن طارق آل بوسیعیدی، بیهپیچیدگی و ابهام در سیاست خارجی سل

جانشین سلطان قابوس و جایگاه منحصر بفرد عمان در منطقه که همیواره تیالش کیرده 

                                                             
1. Patrimonial state 
2. The Basic Law of the Sultanate of Oman 
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ای حفیا کنید، تالفات منطقیهطرفی و موازنه مثبت را در منازعات و اخاست تا اصل بی

ای سیاست خارجی سلطان جدید باعث شده که آینده سیاسی این کشور و تبعات منطقه

 مورد نگرانی دوستان و متحدان عمان باشد.

پیگیری سیاست خارجی موازنه مثبت از سیوی عمیان در دوران زمامیداری سیلطان 

ای، مجال منحصر به فردی را طرفی در هنگامه منازعات منطقهقابوس و تداوم راهبرد بی

در اختیار سیاست خارجی ایران در منطقیه قیرار داده بیود و بنیا بیر شیواهد، بیدیلی را 

توان برای آن برشمرد. بن مایه ضرورت این پیژوه  از همیین مطلیب قیوام یافتیه نمی

فیارس بیرخال  گانه اییران در خلیجودن جزایر سهاست. عدم ادعای عمان بر اشغالی ب

طرفی عمان در جنگ ایران و عیراق، مسیاعدت پیگییر و حماییت اعضا، حفا بیسایر 

های های این کشور در اثرگذاری و تلطیف بیانیهای و نیز تالشعمان از گفتگوهای هسته

تنها بخشی از واقعیات سیاست خیارجی عمیان  1فارسایرانی شورای همکاری خلیجضد

ی اییران ممتیاز نمیوده اسیت. در سیایه است که جایگاه این کشور را در سیاست خارج

فیارس و یران بیا اعضیای شیورای همکیاری خلیجواگرایی مزمنی که همواره بر روابط ا

گیری سیاسیت خیارجی سیلطان هییثم بین افکن بوده، اهمیت جهتاتحادیه عرب سایه

طارق برای ایران به روشنی قابل فهم است. تداوم و یا دگرگونی سیاست خارجی عمان 

آیید کیه شیمار میای اییران بهمی برای سیاست منطقیهسلطان قابوس، مساله مهپس از 

است. ایین مقالیه سیعی دارد بیا  اهمیت خود را از روابط ویژه ایران و عمان اخذ نموده

بیاب  ، سیناریوهای محتملیی کیه در3و بیا اسیتفاده از سیناریوپردازی 2پژوهیروش آینده

ثم بین طیارق امکیان وقیوع آن لطان هییگیری سیاست خارجی عمان در دوره سیجهت

نگاری تبیین نماید. روش پژوه ، سناریو رود را بازنمایی کرده و سناریوی محتمل رامی

اساس رویکرد منطق شهودی است. در ابتدای کار، عوامل موثر بیر سیاسیت خیارجی بر

ب بیا گانه روزنا در ترکییی برگرفته از نظریه متغیرهای پنجعمان براساس چارچوب نظر

گرفیت و پیس از انتخیاب  نظریه نئوپاتریمونیالیسم مورد شناسایی و تحلیل قرار خواهد

نیروهای پی  برنده از میان این عوامل، ترکیب سناریوهای ممکن بازنمایی خواهد شد و 

                                                             
1. (Persian) Gulf Cooperation Council  
2. Futures Study 
3. Scenario Writing 
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سناریو محتمل از آن میان بر اساس نظم درونی و مییزان اسیتحکام در سیاخت منطقیی 

 شد. سناریو انتخاب خواهد

 

 . پیشینه تحقیق2

 هایی که در حوزه سیاست و روابط خارجی عمان به رشته تحرییر درمقاالت و پژوه 

ه هایی که عمان را در داخیل مجموعیشوند: پژوه اند به دو دسته عمده تقسیم میآمده

دهنیید و میفییارس مییورد مطالعییه قرارکشییورهای عضییو شییورای همکییاری خلیج

فیارس و شیورای همکیاری خلیج»انید. مقالیه ان پرداختههایی که مستقال به عمپژوه 

( بیه روابیط 1389)واعظیی، « هیای تعامیلهای نربیی: تیداوم و تغیییر در حوزهقدرت

ای های فرامنطقیهخارجی عمان در قالب یکی از کشورهای حامی حضور نظامی قیدرت

 وجه نشیدههای دیگر سیاست خارجی عمان و آینده آن تپرداخته است و در آن به جنبه

« اخلییفیارس: سیاسیت خیارجی و رونیدهای دشورای همکاری خلیج»ست. در مقاله ا

مجموع کشورهای حاشییه جنیوبی  خارجیدهنده سیاست( به مبانی شکل1389)اسدی، 

فییارس و بییه تبیی  آن عمییان پرداختییه شییده اسییت و بییه مقتضیییات تییاریخی، خلیج

خارجی کشیورهای ایین حیوزه تالجیشی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذار بیر سیاسیسوق

بیه نسیبت سیایر  خارجی آناست. دربیاره سیلطان نشیین عمیان و سیاسیتتوجه نشده

فیارس مقیاالت فارسیی کمتیری وجیود دارد )ایین موضیوع بیا کشورهای حوزه خلیج

ها بیه سیادگی قابیل مشیاهده های اطالعاتی مقاالت و پژوه جستجویی ساده در بانک

یل آن روابط آرام و کیم حاشییه ایین کشیور بیا همسیایگان است(، که شاید یکی از دال

خود باشد. درباره روابط خیارجی عمیان بیا کشیورهای همسیایه مقیاالتی چنید میورد 

دی مسیقط و عمیان و بنیاد امامت و سلطنت خانیدان ابوسیعی»گرفت. مقاله مشاهده قرار

(، 1393ار، )چمنکی« فارس و دریای عمانهای ایران در حوزه خلیجهای حکومتچال 

بییه سیاسییت خییارجی سییلطان نشییین عمییان در چییارچوب سیییر تکییوین اییین کشییور 

( ژئوپلیتییک عمیان و 1391است. در مقاله محمدی سیرایی، )محمدی سییرایی، پرداخته

خارجی مسقط و به تب  آن روابط  بیا همسیایه شیمالی تنگیه گذاری آن بر سیاستاثر

رنیگ خارجی عمیان بسییار پریایی بر سیاسیتشده و عامل جغراف هرمز، ایران، پرداخته
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ای بیا عنیوان است. مشابه مقاله پیشیین، از دکتیر جعفیری ولیدانی نییز مقالیه شده دیده

وجود دارد که محیط ناامن عمان پیس از « ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان»

جعفری ولیدانی  است. از دکترسقوط شاه ایران و بحث امنیت تنگه هرمز را مطرح کرده

« تحلیلیی بیر ژئوپلیتییک مرزهیای عمیان بیا کشیورهای هیم جیوار»درباره عمان مقاله 

( نیز مکتوب است کیه بیر مناقشیات میرزی، و تیاری  1391)جعفری ولدانی و رامین، 

 است. داشته حدود و ثغور مرزی عمان توجه

 گذشته متزلیزل، بیا(، با نام عمان امروز در پرتو Barret, 2011در مقاله رابی برت )

گیری کشور عمان و سیالطین حیاکم بیر آن، حیال و آینیده مرور بر سیر تاریخی شکل

کشور عمان مورد بررسی قرار گرفته است اما به سیاست خیارجی عمیان بشیکل وییژه 

توجیه نشیده اسیت و آینیده عمیان پیس از سیلطان قیابوس نییز خیارب از چییارچوب 

است. در مقاله پترسن بیا نیام عمیان در برابیر قیرن  گرفته پژوهی مورد تحلیل قرارآینده

(، نییز بیه حیال و آینیده عمیان از منظیر اجتمیاعی و Peterson, 2011بیست و یکم )

پژوهی هیای آینیدهاقتصادی پرداخته شده است ولی در این مقاله نیز از تکنیک خصوصاً

موانی  توسیعه در » ای از ریچارد کومون نییز کیه بیا عنیواناستفاده نشده است. در مقاله

(، نویسینده موانی  رشید Common, 2011نوشیته شیده اسیت )« عمان، رهبری کشور

و آینیده سیاسیت خیارجی دانید توسه در عمان را نظام قبیلگیی و طایفیه محیور آن می

خورده به نظام ارزشی منبعیث از سیاختارهای سینتی، خیانوادگی سیالطین کشور را گره

االت ذکیر شیده سیاسیت خیارجی عمیان را از منظیر دانید. هیچکیدام از مقیعمانی می

 است. نداده پژوهی مورد بررسی قرارآینده

های اخییر در داخیل ها، مقاالت بسیاری در سیالپژوهی فارغ از شیوهدر حوزه آینده

 است و موضوع جالب توجه تنوع موضوعات میورد مطالعیه قیرارکشور به چاپ رسیده

( و 1392اده جوانییان، )حسین ز ربیاره صینعت السیتیکپژوهی داست، از آینیده گرفته

 ( گرفتییه تییا آینییده انییرژی1393)گویییا،  فروشییی( و خرده1393)لطفییی،  بازیاسییباب

( و بررسیی نیازهیای منیاب  1389)رازینیی و دیگیران،  (، صنعت برق1388)خلعتبری، 

قتصاد اییران (، تبیین آیندة ا1389)عابدی جعفری و دیگران،  انسانی برنامه پنجم توسعه

هیای متنیوع سیناریونگاری اسیتفاده (. در این تحقیقیات از روش1391)مومنی و نایب، 
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دیگیران، در مقالیه عابیدی و  -آوری نظیرات متخصصیانجم -شده است، روش دلفی

نگاری در مقاله رازینی و دیگیران، روش سیناریو LEAPافزار نگاری با نرمروش سناریو

GBN  اقتصادی ایران.در مقاله تبیین آینده 

الملییل هییم مقییاالتی بییا اسییتفاده از روش در حییوزه علییوم سیاسییی و روابییط بین

هیای میورد اند ولی همچنان تعیداد ایین مقیاالت و حوزهپژوهی به نگارش درآمدهآینده

از عبدالمحمود محمیدی لیرد « پژوهی ثبات سیاسی ایرانآینده»مطالعه آن محدود است. 

های ژئوپلیتییک اییران و خارجی: کد/ ژنومپژوهی سیاستدهآین»(، 1393)محمدی لرد، 

پژوهی مناسییبات ایییران و آمریکییا بییا آینییده»(، 1391)خلیلییی و دیگییران، « همسییایگان

( و مقالیه 1390آبیادی،  زاده و سیعید)سییف« از ریاضیات توزی  جایگشیتی گیریبهره

پژوهی در روابیط ی بیه آینیدهالمللی با نگیاهپیوند آمریکا، ناتو و سایر ساختارهای بین»

پژوهی در حیوزه علیوم سیاسیی و روابیط های موفیق کیاربرد آینیدهاز نمونه« المللبین

الملل است. نگارنده با نگاهی کلی به مقیاالت و مکتوبیات فارسیی، میوردی مشیابه بین

روی که نگاهی آینده پژوهانه بیه سیاسیت خیارجی عمیان داشیته باشید را تحقیق پی 

است، در بین مناب  التیین نییز انلیب مقیاالت کیه بیه آینیده عمیان نظیر ردهمشاهده نک

انید و نییز از حییث مدهآپژوهی به نگیارش دراند به دور از متدولوژی خاص آیندهداشته

محتوا سیاست خیارجی عمیان مرکیز ثقیل مقالیه نبیوده اسیت و بیه طییف وسییعی از 

(، Common, 2011( ،)Valery, 2015موضوعات پرداخته شیده اسیت. بنگریید بیه: )

(Grappo, 2014( ،)Kadhim, 2013( ،)Oxford Analytica, 2012 ،)

(Katzman, 2013.) 

 

  . چارچوب نظری3

نگاه صحیح نظری از الزامات انجام پژوه  و رسیدن به پاس  مناسب است و با توجیه 

هایی در نظرییات مختلیف وجیود به وضعیت خاص هر مورد بررسی، نییاز بیه تعیدیل

ارد. این پژوه  نیز از این قاعده کلی مستثنی نیسیت و از چیارچوب نظیری ترکیبیی د

کند. در این پژوه  برای بررسی عوامل اثرگذار بر سیاست خیارجی عمیان استفاده می

بریم. مطابق نظریه پیوستگی روزنیا، پینج دسیته از چارچوب نظری جیمز روزنا بهره می
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هسیتند کیه ایین عوامیل عبارتنید از: فیرد،  گیری سیاست خارجی موثرعوامل در شکل

 :Rosenau, 1971نق ، ساخت حکومت، عوامیل نیرحکیومتی و عوامیل خیارجی )

310-330.) 

گیر، نقی  بیه معنیای های شخصی و شخصییت تصیمیمعامل فرد به معنای ویژگی

گیر، ساخت حکومیت بیه معنیای سیاختار سیاسیی و اختییارات نق  و جایگاه تصمیم

هییای اجتمییاعی و ویژگیامییل نیرحکییومتی شییامل جغرافیییا، تییاری ، گیر، عوتصییمیم

المللیی میوثر ای و بینهای منطقیهنفوذ و عوامیل خیارجی شیامل قیدرتهای ذیگروه

 برسیاست خارجی هستند. البته همه این عوامل در همه کشورها به ییک مییزان اثرگیذار

تفیاوتی دارنید. بیه همیین های ملی و اجتماعی اثرگیذاری منیستند و با توجه به ویژگی

ها را در عمیان بیرای یم که از بین این عوامل، مهمترینمنظور نیازمند نظریه دیگری هست

شیود. پژوهشگر مشخص کند. به ایین منظیور از نظرییه نئوپاتریمونیالیسیم اسیتفاده می

، 2هیای سینتی اسیت. میاکس وبیر، گونیه تیازه پاتریمونیالیسیم در نظام1نئوپاتریمونیالیسم

دانید کیه در آن ییک خانیدان ای از حاکمییت سیاسیی سینتی میتریمونیالیسم را گونهپا

کنید. وبیر، شاهی، با دستگاه عریض و طوییل اداری و کیاربرد زور، اعمیال قیدرت می

کنید و را بیشتر برای کشورهای خاورمیانیه مطیرح می« سلطه موروثی»پاتریمونیالیسم یا 

سی سنتی با فرمانروایی یک تن بیر قبیلیه شیکل ترین ساخت سیابر آن است که ابتدایی

اجرایییی، بییه گونییه مسییتقیم از اعضییای پرشییمار خییانواده  –گیییرد و دسییتگاه اداری می

آید. افزای  اعضای ایین بوروکراسیی بیزر  و دگردیسیی آنیان بیه پدرساالر پدید می

وبیر، سیازد )کارگزاران حکومت، ساخت پدرساالرانه را به ساخت پاتریمونیال مبدل می

هییای نئوپاتریمونیییال را ویژگییی برجسیته نظام 3(. سیاموئل هییانتینگتون394-345: 1374

هیا، داند و بر آن است که اعمال قدرت در این گونه نظاممی« تمرکز قدرت در فرمانروا»

بستگی به نزدیکی به فرمانروا، دسترسیی بیه او و برخیورداری از پشیتیبانی او دارد. وی 

هیا را سرپرسیتی، خویشیاوندگرایی، رفییق بیازی و گونیه نظاماینهای برخی از ویژگی

 (.91:1370داند )هانتینگتون، فساد می

                                                             
1. Neopatrimonialism 
2. Max Weber 
3. Samuel P. Huntington 
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، 1پس از جنگ جهانی دوم، شماری از شیارحان نظیرات وبیر، همچیون خیوان لینیز

و  4، احمید اشیر  ، جیک گلدسیتون3، راینهیارد بنیدیکس2هوشنگ شیهابی، جیمیز بییل

دربییاره کشییورهای آسیییایی و سییتی نظییرات او ، بییرای نشییان دادن در5بریییان ترنییر

(. برخییی از اییین 27:1385التین، کوشیی  چشییمگیر کردنیید )ازننییدی، آمریکییای

اند. از هیایی قائیل شیدههای پاتریمونیال و نئوپاتریمونییال تفاوتپژوهشگران میان نظام

یمایی انید، سیهای نئوپاتریمونیال کیه از دل مناسیبات میدرن برآمدهدید خوان لینز، نظام

هییای گیرنیید. گذشییته از آن، در بیشییتر نظامتر بییه خییود میتنییدروتر و شخصییی

ظاهر دموکراتییک برقیرار اسیت، ولیی نئوپاتریمونیال، نمادهیای رسیمی و نهادهیای بیه

ها، نظیام اقتصیادی گونه دولتگذشته در دست فرمانروا است. این قدرت اصلی همچون

ای از نظیام نئوپاتریمونییال همچنیین آمییزهناروشن و پایگاه اجتمیاعی محیدود دارنید. 

خویشاوندپروری، رفیق بازی، دادن پیاداش و امتییاز بیرای بیه دسیت آوردن وفیاداری، 

پشتگرمی به نیروهای خارجی و آسیب پیذیربودن دولیت در برابیر نیروهیای اجتمیاعی 

هیا را چنیین هیای ایین گونیه نظام(. در مجمیوع، ویژگی24-19: 1380است )شیهابی،

 توان برشمرد:می

شخصی بودن قدرت، اندک بودن نهادمندی سیاسی، انحصار سیاسی، رسیمی نبیودن 

مناسبات، وجود شبکه خاصه بخشی، پشیتگرمی بیه ارتی  و نیروهیای امنیتیی، دییوان 

شیرابی، ساالری و پیروی از سیاست ایجاد پراکندگی و تن  میان هواداران و مخالفیان )

1380.) 

شییده، براسییاس نظریییه روزنییا و بییا تاکیییدات بییا توجییه بییه توضیییحات ذکر

هیای های مورد تاکیید در ایین پیژوه ، شخصییت و ویژگینئوپاتریمونیالیسم، پیشران

عوامیل(، سیاخت  عنوان مهمتیرینو تغییرات حاکمان و نقی  حیاکم )بیهفردی حاکم 

عنوان مهمترین بخ  از عوامل نیرحکیومتی ی حکومت عمان، عامل ژئوپلیتیک بهسیاس

عنوان شورای همکاری، آمریکیا و اییران بیهکشوری با وضعیت عمان، و تاثیر عوامل  در

                                                             
1. Juan Linz 
2. James Bill 
3. Reinhardt Bendix 
4. Jack Goldstone 
5. Bryan turner 
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رسید ایین ترکییب می نظرایین اسیاس بیه عوامل خارجی در نظر گرفته خواهد شد. بر

 باشد. گیری و تغییر داخلی سیاست خارجی عمان را داشتهبهترین امکان توضیح شکل

 

 . روش پژوهش4

هیا و حتیی ها و محتملای از ممکنها و البدها نیست؛ بلکه آمیزهبه مفهوم قطعیت 1آینده

ها توانیم دان  و ادراک خود از این امکانهای تازه و نوپدید است؛ با این حال، میمقوله

ای است که در پی ان رشتهای میپژوهی دان  و مقولهها را افزای  دهیم. آیندهو احتمال

پژوهان است که آینده« دان  اقدام»پژوهی است. آینده هاها و ارزشسازی اقدامیکپارچه

موجود و دیگر های ممکن را بر پایه روندهای کوشند، آیندهدر چارچوب و قلمرو آن می

های ممکین را در پرتیو کنند و از سویی، این آینده بینی و یا کشفهای علمی، پی داده

هایی را ها و سیاسیترهگیذر، برنامیههای انسانی مورد توجه قرار دهند و از ایین ارزش

تیوان گفتیه میریزی کنند. در فهرست مفروضات پی ترین ممکن پیبرای تحقق دلخواه

: 1392کرد موید این عبارت است: )خزایی و محمودزاده،  های فراوانی را مشاهدهگذاره

هایی یم و تصمیمها را ارزیابی کنتوانیم آنهایی که می؛ ممکن«هاآینده، یعنی ممکن( »79

ها مبیدل شیوند و ترین آینیدهها به دلخواهای که ممکنگونهها پیشه سازیم، بهرا برای آن

های ما است که آینده را رقیم مهایی، فرجام یابند. این تصمیها و اقدامسرانجام به برنامه

 (. 80: 1392زند )خزایی و محمودزاده، می

نیروییی بیرای  2نگاریر اسیت، آینیدهاسیتوا مقابل جبری کیه تفکیر عیوام بیر آندر

دهد. کسیانی های بحرانی و آشوبناک در اختیار قرار میدهی به آینده حتی در زمانشکل

که قادرند تفکری نسبت به آینده و زمان پیشرو داشته باشند نسبت به نسل ماقبیل خیود 

ز مزاییای بیرداری اهیا بیرای بهرهداشیت، بیدان سیبب کیه آن زندگی بهتیری خواهنید

انید کننید، آمادهمی های سری  فناوری و اجتماعی ایجادهای جدیدی که پیشرفتفرصت

 (.3: 1393زاده، )حافظی و اسمعیل

                                                             
1. Future 
2. Foresight 
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گویی نیست، هد  سناریوسازی، گسترش تفکیر در ، چهره آینده است. پی 1سناریو

میا باشید. تواند مورد نظیر تر کردن طیف آلترناتیوهایی است که میمورد آینده و عریض

شیوند. آینیده نیامعلوم اسیت و سناریو مجموعه امکاناتی است که بیه آینیده میرتبط می

 آموزد.ما می سناریو، اندیشیدن در مورد نامعلومی را به

مدت و بلندمیدت در ریزی میانسناریونگاری روش بسیار مؤثر و مفیدی برای برنامه

 کند که عالوه بر تهیهکمک می شرایط عدم قطعیت است. این روش به واحدهای تحلیل

گیری درسیتی نسیبت بیه سییر های متعدد برای رویدادهای نیرمترقبه، جهتریزیبرنامه

ود قرار رویدادهای آینده داشته و بنابراین موضوعات مهم و درستی را در کانون توجه خ

کیار  توان برای اهدا  متعددی بیه(. در حقیقت سناریوها را می38:1386دهند. )هانس، 

برد. در این حالت رسییدن بیه نتیایج عملیی در کیانون توجیه اسیت. سیناریوها شیاید 

هیا ها و پروژههای بهتر و جدید یا فیلتری بیرای ارزییابی اییدهبخ  اکتشا  ایدهانگیزه

کنید. امیا باشند. در این موارد، عملکرد سناریوها درون فرایند اقدامات جدید ظهیور می

ها و زییابی اسیتراتژیعنوان مثیال: اری نیز به کار برد. بهرای ارزیابتوان بسناریوها را می

 رفتارهای موجود یک واحد تحلیل. 

های مختلفی چون منطق شهودی، منطق تیثثیر بیر رونیدها و در سناریونگاری روش

منطق تثثیرات متقابیل وجیود دارد کیه میا در ایین مقالیه از روش سیناریونگاری منطیق 

کنیم. بر اساس منطق شهودی نیروهای پیی  برنیده سیناریوها از دل استفاده می 2شهودی

موفقیت موضوع متغیرهای عامل، بر اساس شدت عدم قطعیت و نیز درجه اهمیت برای 

ران، منطق دهی به سیناریوها و شوند. پس از بازیابی نیروهای پی یا تصمیم انتخاب می

نگاری شیهودی کیار سیناریوکشف سناریوی محتمل از میان سناریوهای ممکین پاییان 

ها در رویکرد شهودی کیفی هستند و محدوده انتخاب مناب  نیر محدود خواهد بود. داده

 و باز است.

 

 

                                                             
1. Scenario 

2. Intuitive logic 
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 یاست خارجی عمانسدهنده و تأثیرگذار بر . عوامل شکل5

های کلییدی واحید قدم نخست در تدوین سناریو در واق  تعریف موضیوع ییا تصیمیم

داشیته باشید.  ثثیرات بلندمدتی بر آینده سیستم میورد بررسییتواند تتحلیل است که می

موضوع اصلی تحلیل در این بخ  این مساله است که سیاست خیارجی عمیان از چیه 

ان عوامل مستقیم و نیرمستقیمی متاثر است و سویه سیاست خارجی عمان در دوره سلط

یم را ن تثثیر مسیتقهیثم به کدام سوی است؟ در گام بعدی فهرستی از عواملی که بیشتری

های پیشران سناریوها را بر سیاست خارجی عمان دارند را بررسی خواهیم کرد تا محرک

 بازشناسی کنیم.

تیوان در دو دسیته عوامیل شیکل عمده عوامل موثر بر سیاست خارجی عمان را می

بندی نمود. مطابق چارچوب نظری پژوه ، در باب دهنده درونی و عوامل بیرونی دسته

ی مل اثرگذار بر سیاست خارجی یک کشور، عوامل درونی اثرگذار بر سیاست خارجعوا

ها و نهادهیا و نییز عمان عبارتند از شخصیت سلطان، ساخت سیاسی عمان اعم از نق 

شییورای  ای خصوصییاً(. سییاختار منطقییه266-288: 1364ژئوپلیتیییک کشییور )گراهییام، 

 ی اثرگذار بیرل نیز در زمره عوامل بیرونالملفارس و نیز ساختار نظام بینهمکاری خلیج

(، کیه در ادامیه Rosenau, 1971: 95-150 آینید )می شیمارسیاست خارجی عمیان به

 بررسی خواهند شد.

 

 . شخصیت و نقش سلطان5-1

های روشیین تییاریخی در بییاب اثرگییذاری پادشییاه بییر کشییور عمییان یکییی از نمونییه

 1932تیمور در سیال بنسیعید های کالن سیاسیت خیارجی اسیت. سیلطانگیریجهت

کرده بودند، به قدرت رسیید.  ها او را برکنارفیصل که انگلیسىبنجاى پدر خود تیموربه

 ,Aksekiداشییت )قرار 1در اییین دوره سیاسییت خییارجی عمییان در پوسییته انزواگرایییی

فیارس و خیارب از آن، علییه سیلطان (. زمینه نامساعدى کیه در منطقیه خلیج2010:28

کار انگلیس زمینه برکنیارى وى داشت، سبب شد که دولت محافظهتیمور وجود نسعیدب

و موجبات سلطنت قابوس را فراهم آورد. در آناز سلطنت وى نیام سیرزمین مسیقط و 

                                                             
1. Isolationism 
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نشین عمان تغییر یافت و عالوه بر انجام برخى اصیالحات اجتمیاعى و عمان به سلطنت

خصوص همسایگان یر کشورهاى جهان بهاقتصادى محدود، باب ارتباط و مروارده با سا

قابوس پس از رسیدن به قدرت، سیاست خود را مبنیى بیر تیرک  مفتوح گردید. سلطان

اى اصیالحات اعیالم نمیود. سیلطان انزوا و برقرارى روابط با دنیاى خارب و انجام پاره

برد موازنه گذار راهگرایانه به محیط پیرامونی عمان پایهقابوس توانست که با نگاهی واق 

ای های منطقیهمثبت در سیاست خارجی باشد و تعاملی با حداقل تن  ممکن با قیدرت

باشید. شخصییت آرام و مین   المللی داشتههای بینمانند ایران و عربستان و نیز قدرت

قابییل مدارانه شییخص سییلطان قییابوس در پیگیییری چنییین سیاسییت خییارجی نیرصییلح

 .(Valeri, 2014: 1پوشی است. )چشم

ها در سمت وزیر فرهنیگ و طارق، پسرعموی سلطان قابوس، مدت سلطان هیثم بن

اش بیا حاظ شخصیتی مشهور است که جهتگییریمعار  مشغول به کار بوده است. به ل

بیه همکیاری بیا شیورای همکیاری  عربستان و امارات همراستا نیست و عالقیه زییادی

های جدید در منطقه شود. این د تن تواند باعث ایجافارس ندارد. این موضوع میخلیج

شخص درس خوانده انگلستان است و بیا پادشیاهی انگلییس رابطیه نزدیکیی دارد. در 

اخرین سفر، میزبان دربار انگلستان در عمان بوده و سفرهای متعددی بیه انگلسیتان دارد 

(Vera and others, 2020سیی .)اش، سییابقه لطان هیییثم بییرخال  دو بییرادر نییاتنی

گری نداشته و بیشتر مشغول تجارت، فرهنگ و امور خارجی بوده است. او سابقه نظامی

خصیوص د سیلف خیود، بیه عالقیه بیه فرهنیگ بهتحصیل در اکسفورد را داشته و مانن

نیدان شود. ارتباط او مانند همه پادشاهان اخییر عمیان بیا خاموسیقی و اوپرا شناخته می

فوذ انگلستان برسیاسیت در ی برای تداوم نتواند تضمینسلطنتی انگلیس قوی است و می

(. سلطان هیثم سیاست خارجی خود را ادامیه Bianco,2020نشین عمان باشد )سلطنت

رسید رویکیردی محافظیه کارانیه بیه نظر میسلطان قابوس اعالم کیرده اسیت و بیهراه 

 (.Hubbard,2020تحوالت سیاست خارجی داشته باشد )

 

 . ساخت سیاسی عمان5-2

 خارجی آن خواهید دهی به سیاستیم سیاسی هر کشوری نق  قاطعی در شکلنوع رژ

های بسته هیئت حاکمه با دستکاری افکار عمیومی، حماییت داشت. برای نمونه در نظام
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های استراتژیک در سیاست خیارجی جلیب کیرده و از گسترده مردمی را برای چرخ 

خصیوص بیه چنید نفیر به معموالً گیری در این دسته از کشورهاآنجا که ساختار تصمیم

: 155ذهین نیسیت )بیاربر و اسیمیت، از محدود است انتظار تصمیمات آنیی از آن دور 

1384.) 

میالدی فاقد قانون اساسی بیود و تنهیا براسیاس  1996سلطنت عمان تا نوامبر سال 

ها و نهادهای دولتی مشخص شیده فرامین سلطانی که در آن چگونگی تشکیل وزارتخانه

میاده  81دنبال صدور فرمان قانون اساسی متشکل از هفت فصیل و هشد. بمی ود، ادارهب

(. فصول این قانون عبارتنید valery, 2006:158نظام سلطنت عمان موروثی تعیین شد )

کننیده سیاسیت دولیت، حقیوق و وظیایف دولت و سیستم حکومت، اصیول هدایت از:

ایین  41ی و مفاد کلی. بر اسیاس میاده عمومی، رئیس دولت، مجلس عمان، نظام قضای

قانون شخص سلطان رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح بیوده، دارای مصیونیت 

است، احترام به او واجب و اوامر وی مطاع است. همچنین وی رئیس شیورای وزییران 

است و اختیار نصب و عزل معاونین نخست وزیر، وزراء، معیاونین وزراء، میدیران کیل 

(. Oman's Constitution, 2020ها، قضات عالیرتبه و سفرا را بر عهده دارد )خانهوزارت

و در پاس  به اعتراضات در کشورهای عربی کمی تغییر کرد و  2011این قانون در سال 

متممی به امضای سلطان قابوس به آن اضافه شد. در این متمم در پنج بخ  تغییراتی در 

قانون  58ود که به ماده ها، بخ  پنجم متمم بمهمترین آننظام سیاسی عمان داده شد که 

داد. بیا ختیارات مجلسین عمان را توضیح میپرداخت و تعاریف، وظایف و ااساسی می

این تغییرات، این ماده قانون اساسی به بزرگترین ماده آن تبدیل شید و نویید ییک نظیام 

 Omani Ministry of Legal Affairsسیاسیی مترقیی را بیرای آینیده عمیان مییداد )

official site, 2011 البته ایین میوارد تیا زمیان میر  سیلطان قیابوس تیاثیر واقعیی .)

 شد.برسیاست عمان نداشت و این کشور همچنان در اختیار کامل سلطان اداره می

 

 . ژئوپلیتیک عمان 5-3

ا توجیه بیه ها بهاست. دولتژئوپلیتیک، مطالعه تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست دولت

کنند. عوامیل جغرافییایی متعیدد هسیتند و گذاری میمالحظات جغرافیایی خود سیاست
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ها موقعیت جغرافیایی است. موقعییت جغرافییایی کشیورها نقی  مهمیی در یکی از آن

 (.38: 1389ها دارد )جعفری ولدانی، سیاست خارجی آن

هند و آفریقا قرار دارد، دو  قارهددترین منطقه دریانوردی میان شبهعمان در مرکز پرتر

های آینده ای که باالترین رشد جمعیت و شاید باالترین رشد طبقه متوسط در دههمنطقه

این، عمان در کنار خود دو همسایه قدرتمنید رقییب را دارد کیه داعییه را دارد. عالوه بر

لیتیکی وجه جای تعجب نیست که با این وضعیت ژئیوپای را دارند. به هیچقدرت منطقه

(. بیه ایین میورد Kaplan, 2013ای را دنبیال کنید )عمان سیاست خارجی آرام و میانه

ای هبایست همجواری عمان با تنگه استراتژیک هرمز را نیز اضافه کرد. در میان تنگیهمی

ترین گذرگاه استراتژیک جهان ها، مهمدلیل عبور نفتک استراتژیک جهان، تنگه هرمز به

به امنیت این تنگه بیه شیدت  1شمالی عمان یعنی شبه جزیره مسندم است. امنیت قسمت

( و در نمایی بزرگتر همجواری عمان با 228-220: 1396وابسته است )آدمی و مختاری، 

عنوان عنوان همسایه شمالی تنگه و اییاالت متحیده بیهتنگه هرمز باعث شده که ایران به

ره سیاست خیارجی عمیان از جایگیاه دهنده امنیت دریایی منطقه در گستقدرت تضمین

(. اگرچه ایین میوارد موقعییت 42:1389تری برخوردار شوند )جعفری ولدانی، شاخص

ت سیاخته اسیت و تیاثیراتی بیر جغرافیایی عمان را نسبت به دیگر همسایگان  متفیاو

دهنده سیاسیت ن داشته است اما بیه تنهیایی توضییحهای داخلی و خارجی عماسیاست

 تواند باشد و در کنار دیگر عوامل باید مورد معنایابی قرار گیرد.میخارجی عمان ن

 

 ارجی عمانخالمللی موثر بر سیاست ای و بینترتیبات منطقه. 5-4

المللی موثر بر ای و بینبراساس چارچوب نظری مختار این پژوه  باید به عوامل منطقه

فیارس همکیاری خلیج . از زمیانی کیه شیورایسیاست خارجی عمان نیز پرداخته شود

های بندیدسیته عربیی و-ها و مناقشات عربیتشکیل شد، عمان با شرط اینکه به بحران

، مشى سیاسى 1985ایرانی ورود نکند، به عضویت آن درآمد. ضمن آنکه عمان از -عربی

طرفانه خود، در گرفت و با حفا موض  بىاى در پی ترى نسبت به مسائل منطقهروشن

با نظر  1987عنوان مثال عمان در سالهکرد. بائى در مسائل منطقه حرکت زدجهت تشنج

                                                             
1. Musandam Peninsula 



187 

 

 

 

 

رواب  عمان با ایران 

در دوره سططططلطان 

 ه ث  ب  طارق

فارس با تهران همکاری خلیج عربستان مبنی بر قط  روابط دیپلماتیک کشورهای شورای

-563 :1384در پی ماجرای کشتار حجاب سرسختانه مخالفت نمود )جعفیری ولیدانی، 

ر نیست که عمان به ضرورت وجیود چنیین وجه نافی این ام(. اما این مساله به هیچ562

هیای کشیورهای موسیس آن سازمانی که بر اساس مقتضیات امنیتی برخواسته از نگرانی

 تشکیل شده است متاثر نباشد.

توان گفت که عمان رابطة تنگاتنگی مییان حفیا امنییت تنگیه در ارتباط با ایران می

کشور را به داشتن روابط نزدیک و هرمز و امنیت خود قائل است. این مسئله انگیزة این 

کند. عمان به این حقیقت واقف است که هرچه تغیییر کنید، دوستانه با تهران تشدید می

 کند. نزدیکی جغرافیایی اییران و عمیان در تنگیه هرمیز، دورعامل جغرافیایی تغییر نمی

گه هرمز افتادگی جغرافیایی عمان از جهان عرب و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی تن

 (.35: 1389عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با ایران کرده است )جعفری ولدانی، 

فیارس ست که خارب از شورای همکاری خلیجای عمان اعراق دیگر همسایه منطقه

فراز و نشیب با عمان بوده است. تا قبل فروپاشی نظام بعثی عراق، عمان دارای روابط پر

های ا این کشور داشته و همیواره بیا ظین و تردیید بیه سیاسیتروابطی نه چندان گرم ب

ه حمایت دولت گشت بمی بود. ریشه این بدگمانی عمان بر ای عراق چشم دوختهمنطقه

(. 85: 1370گرای ظفار در زمان جنگ داخلی عمان )نعیمی ارف ، عراق از شورشیان چپ

گیرفتن از  رد بیا فاصیلهاما پس از روی کار آمدن دولت جدید در عراق عمان سیعی کی

عیراق هیای بحرانهای تند ریاض در قبال عراق رویکرد متعادلی به اتفاقیات و سیاست

 باشد. داشته

خیارجی عمیان دارد اییاالت  کشور اثرگذار مهمی که جایگیاه ممتیازی در سیاسیت

سیاله اسیت.  200متحده آمریکاست. روابط ایاالت متحده با عمان دارای قدمتی حدودا 

سیت. متحیده دارا ترین روابط را در بین کشورهای عربی با اییاالتن یکی از قدیمیعما

فارس ایاالت متحده در جهیت تحکییم موقعییت سیاسیی پس از خروب بریتانیا از خلیج

اقدام بیه تاسییس نماینیدگی دیپلماتییک در عمیان نمیود  1974خود در منطقه در سال 

(Peterson, 2014: 3در .) ای را بیا پیمان دفاعی ده ساله 1980ن در سال این راستا عما

است. این پیمان عمال عمان را به  ایاالت متحده بست که همواره تا به امروز تمدید شده
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هند فارس و اقیانوسمتحده در خلیج های اصلی ترتیبات استراتژیک ایاالتیکی از مهره

 (.408: 1379است )آنفان،  کرده تبدیل

 

 رانای پیش. تحلیل نیروه6

ران تغییرات است. این نیروهیا در گام بعدی در تدوین سناریوها شناسایی نیروهای پی 

ها را شناخته شده در گام قبلی شکل بخشیده و وضعیت آن واق  به عوامل کلیدی و موثر

ران تغییرات اجتماعی، اقتصیادی، توانند شامل نیروهای پی کنند. نیروها میمشخص می

بر ماهیت عوامل شیناخته شیده اصیلی محیطی باشند. بناولوژیکی، و زیستسیاسی، تکن

ران قابل شناسایی هستند. در رویکرد منطق شهودی، عوامیل کلییدی و رونیدهای پیی 

اهمییت بیرای  ( نخست، درجیهOgilvy, 1998: 7شوند: )براساس دو معیار انتخاب می

آن عوامیل و  کننیدهیت احاطهقطععیدم لی و دوم، درجیهموفقیت موضوع یا تصمیم اص

است، نیروهای جیانبخ  بیه سیناریوها  ران که در جدول زیر آمدهروندها. عوامل پی 

 هستند.

 پذیرش مردمی شخص جانشین تغییرات حاکمان های داخلیرانپی 

 ایران ایاالت متحده شورای همکاری های محیطیرانپی 

 

 . تغییرات حاکمان6-1

سال گذشته عمان مبتنی بر خواست و نگرش سلطان قابوس ایجیاد نظام حکومتی پنجاه 

رفتنید. شیدند و کنیار میشده بود. مقامات حکومتی نیز براساس نظر قابوس انتخاب می

اند. بیشتر این مقامات سن باالیی دارند و در بیست سال اخیر مناسب خود را حفا کرده

یر کنند، نه تنها عجیب نیست بلکیه اینکه در دوره سلطان جدید، حاکمان و مشاوران تغی

اینکه این افراد  رسد. امانظر میها، ضروری نیز بهبه دالیلی چون سن باالی بعضی از آن

ها را خواهند گرفت، بسیار مهم است. در این کنند و چه کسانی جای آنچگونه تغییر می

 تر است.بین، تغییرات وزارت خارجه و وزیر خارجه، یوسف بن علوی از همه مهم

وزیر و ژنیرال سعید معاون نخستآلمحمودبناز دیگر مقامات اثرگذار، شاهزاده فهد

سیعید متولید آلمحمودبنالنعمانی وزیر دفتر سلطان هستند. شیاهزاده فهدمحمدبنسلطان
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وزیر در امور کابینه را بر عهده تاکنون سمت معاون نخست 1970است و از سال  1944

حمود یک سخنگوی مناسب و دیپلماتی ماهر در سلطنت عمان است و در مبندارد، فهد

المللیی اسیتقبال کیرده لطان از نماینیدگان و مسیئوالن بینها به نیابت از سبیشتر نشست

سیعید اسیت و همچنیین دارای همسیری ای دیگر از خانیدان آلاست. البته او از شاخه

و و عدم محبوبیت در نزد افکار عمومی توان سن باالی افرانسوی است؛ به این موارد می

 کند.(. این مسائل حذ  او را محتمل میaljazeera, 2020را نیز اضافه کرد )

بن قیابوس خواهنید بیود. شیهابمهمترین افراد دیگر، دو فرزند طارق، عموی فقید 

عنوان مشاور سیلطان و همچنیین رئییس شیورای ، به1956سعید متولد آلتیموربنطارق

کند. وی پیشتر فرمانده نیروی دریایی عمان آن هیم های علمی عمان فعالیت می پژوه

میالدی بود. شهاب و البته هیثم، سلطان جدیید، هیردو حاصیل  2004تا  1994در سال 

ازدواب دوم طارق هستند. اما برادر بزر  سلطان جدید که حاصل ازدواب اول طارق نیز 

باشد سعید میآلبن طارقدر خانواده است اسعد است و به این سبب دارای نفوذ بیشتری

(Vera and others, 2020 اسعد فردی با زمینه نظامی است. او فارغ التحصیل آکادمی .)

سندهورست است و در ارت  ریاست نیروی زرهی را بر عهده داشته اسیت. او از سیال 

المللیی بیوده لس بینها و مجاتاکنون نماینده ممتاز سلطان در بسیاری از کنفرانس 2002

المللی نمایندگی سیلطان را است و همچنین در دیدار با سفرا، وزرا و افراد بلند پایه بین

برعهده داشته است. این فرد بر اساس پیشینه، سیوابق اجراییی و خصوصییات فیردی و 

المللیی های داخلیی و بینفارغ از عوامل محیطی و درونی دیگر مایل به حفیا سیاسیت

 (. Grappo, 2015) عمان است

مهمترین اظهار نظر پادشاه جدید درباره استفاده از جوانان در حکومت جدیید بیوده 

ادش از تیک عمان برای توسعه و جدا شیدن اقتصی 2040است. این بخشی مهم از سند 

مد نفتی بودن است. سلطان جدید عمان که خود مسئول تدوین آمحصولی و وابسته به در

وس بوده، به خوبی از سیختی اجیرای آن خبیر دارد. او بیه خیوبی این سند در زمان قاب

های داخلی بی  از به حمایت داند که برای تحقق اهدا  ترسیم شده این چشم اندازمی

های خارجی نیاز دارد و به همین منظور برای افزای  درآمد سرانه ملی و کاه  حمایت

نرخ بیکاری و جایگزینی نیروی کار عمانی به جای نیروی کار خارجی و تامین و توسعه 
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ریزی اسیت و فیرامین های خارجی در حیال برنامیهسرمایه تولید و گردشگری و جذب

سییلطنتی در زمینییه تنظیییم بییازار نیییروی کییار نشییان از اییین اهتمییام ویییژه دارد  اخیییر

(Kutty,2020.) 

ی بیر های مبتنیقدرتمنید نیسیتیم و حتیی سیازماندهی در عمان شاهد بخ  میدنی

های اجتماعی نیز قدرت خاصی ندارد. شاهد ایین میاجرا ارتباطات جدید در بستر شبکه

است که اکثر کشیورهای  2011های سال اآرامینیز عدم تحرک این بخ  در عمان در ن

(. تنها محمل چنین تجم  8: 1395عربی را دچار تغییرات اساسی کرد )سیمبر و زیبایی، 

حال حاضر در ثبات نسبی به سر  و تحرکی، مشکالت اقتصادی است که گرچه عمان در

فاصله زیادی ندارد و المللی، با ورود به بحران های معتبر بینبینیبرد اما براساس پی می

 (.world bank, 2020کسری بودجه و بدهی عمومی آن وارد مرحله خطر شده است )

 

 . شخص جانشین6-2

 سعید و نیز نظر اکثر کارشناسیان امیور عمیان مشیهودآنچه که از شمای کلی خاندان آل

با است، جانشین سلطنت عمان توانایی پر کردن جای سلطان قابوس را نخواهد داشت و 

 ,Vera and othersمشکالت مشروعیتی، داخلی و خارجی متعددی روبرو خواهد شد )

2020 )(Grappo, 2015) (Valery, 2015) (Katz, 2004). 

تیاکنون  2000بوده از سیال  1954سعید، سلطان جدید عمان، متولد آلطارقبنهیثم

سیمت معیاون در  1994تیا  1986وزیر فرهنگ و میراث اسیت و پیی  از آن از سیال 

تاده وییژه خارجه عمان فعالیت کرده و بارهیا در کسیوت فرسیدبیرکل و دبیرکل وزارت

اسیت. البتیه هییثم بیه میوازات امیور  المللی حضور فعال داشتهدولت عمان در امور بین

هایی در باب سوء اسیتفاده سیاسی بسیار در تجارت و امور اقتصادی فعال است و بحث

(. او درس خوانده آکسیفورد Hubbard,2020او نیز شای  است )مالی و فساد اقتصادی 

 عمیان نقی  2040ریزی سیند یقی گرای  زییادی دارد، در برنامیهاست، به هنر و موس

کردن عمان از اقتصاد تک محصولی بوده که البته تیا اساسی داشته و مسئول پروژه خارب

داشتن شخصییتی آرام و کنون در این خصوص موفق نبوده است. او همچنین مشهور به 

های  نزدییک بیوده و محافظه کار است، بسیار به خانواده سلطنتی انگلستان و سیاسیت
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پسر بزرگ  نیز درس خوانده دانشگاه آکسفورد و از مدیران وزارت خارجه عمان است 

(Bianco,2020.) 

توان با صراحت سخن های کلی عمان نمیدرباره سلطان هیثم در مورد حفا سیاست

هیای ه میان آورد. با این وصف کیه او بسییار در تجیارت عمیان فعیال اسیت و بخ ب

گردشگری، تبلیغات، رسیانه، ارتباطیات، خیدمات انیرژی و سیاخت و سیاز بیا نیام  

( احتمال اینکه مناف  وسی  اقتصادی سلطان هیثم WikiLeaks, 2009است، ) خوردهگره

 ر باالست. در تعیین اصول سیاسی حکومت  موثر باشد، بسیا

 

 . پذیرش مردمی6-3

سیاستی دارد، مجبور به کسیب وفیاداری و جلیب  اینکه چهسلطان جدید عمان فارغ از

هیایی توانید در برابیر چال لطان هیثم در ابتدای مسییر خیود میحمایت مردم است. س

هیا بیه های ابتدای سلطنت قابوس اسیت. عمانیحد چال نظر اهمیت درگیرد که ازقرار

تر و درگیرتیر در مسیائل سیاسیی و ملیی سال قبل، امروزه بسیار تحصیلکرده 45بت نس

اند. کسب وفاداری و بیعت از مردمی کشور خود هستند و دارای مطالبات جدی از دولت

انید یکیی از گاه سلطان دیگری جز قیابوس را درک نکردهدرصد آن هیچ 80که بی  از 

بیعت گرفتن از مردم در عمان به شیکل سینتی های مهم دوران پساقابوسی است. چال 

یابد. سلطان قیابوس پذیرد و با دیدار سلطان با شیوخ قبایل عمانی تحقق میصورت می

تا یک سال مشغول جلب اعتماد قبایل و و بیعیت 1970پس از برکناری پدرش در سال 

رد گرفتن بود و حتی تا نرسیدن به این مهیم از لفیا سیلطان بیرای خیود خیودداری کی

 (. 1373)قاسمی نژادمایانی، 

یکی از نکات مهم در این خصوص، سلطنت مطلقه قابوس در عمان است که ادامه یا 

های منطقه، همه توجهی دارد. برخال  دیگر پادشاهیعدم ادامه آن در نگاه مردمی اثر قابل 

د زیرا قدرت در عمان در اختیار قابوس قرار داشت و حتی وزرا در این کار نقشی نداشتن

او همه مناصب اصلی را اشغال کرده بود. او پادشاه، نخسیت وزییر، وزییر دفیاع، وزییر 

حوزه اقتصاد، او وزییر اقتصیاد و  خارجه، وزیر کشور و فرمانده نیروهای مسلح بود. در

رئیس بانک مرکزی بود. به صورت خالصه همه ارکان قدرت در دسیت او بیود. جملیه 
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ل صیباح آکند و سعود عربستان را اداره میل آ»د که بو مشهوری میان اندیشمندان عرب

این روال در زمان سلطان هیثم قابل تیداوم «. کندکویت را ولی عمان را قابوس اداره می

رقیب نیست و دو برادر ناتنی دارد اش بیسویی او مانند قابوس در خانواده نیست. زیرا از

دیگر دو فرزند دارد که احتماال سلطنت به که هرکدام کاندیدای پادشاهی بودند و از سوی 

آنها به ارث خواهد رسید. به همین سبب خانواده سلطنتی عمیان بسییار بیشیتر از دوران 

 قابوس خواهان دخالت در اوضاع هستند. امری که در دوران قابوس وجود نداشت.

همچنین مشکالت اجتماعی در عمان رو به فزونی است. مشارکت اجتماعی جوانان 

کاه  پیدا کرده است، بدهی عمومی از  2011درصد در سال  76سبت به نقطه اوج  با ن

میلیارد دالر رد شده است، و  50درصد رسیده است، میزان بدهی دولت از  56درصد به  5

برخال  دوران قابوس، شاه جدید دارای شخصیت کاریزماتیکی نیست که بتواند به راحتی 

(. به همین سبب او در اولین اقدامات  بیا تغیییر Diwan,2020ها را رد کند )این بحران

مقامات اقتصادی، که وزیر کشاورزی و شیالت از مهمترینشان بود، و تالش برای سامان 

هیزار  50دادن به اوضاع سعی کرد افکار عمومی نسل جوان را بیا خیود همیراه سیازد. 

روزهیای نخسیت  راستخدام جدید دولتی در بخ  امنیتیی کیار دیگیر سیلطان هییثم د

 (.AlSherbini,2020حکومت  بود )

در صورتی که سلطان جدید با بحران مشروعیت داخلی روبیرو شیود قطعیا انتظیار 

سیاست خارجی موازنه مثبت و به سان گذشته متعادل کمی دور از ذهن اسیت؛ بحیرین 

رور شاهد مثال خوبی برای این مطلب در منطقه است. مثال دیگر این موضوع در زمان ت

ام نشده بیود، رآز اوضاع داخل عمان بعد از قابوس سردار سلیمانی اتفاق افتاد. چون هنو

گری کرده و بحران را کاه  مد و سعی کرد میان ایران و آمریکا میانجیآامیر قطر به تهران 

 کرد.دهد؛ نقشی که به صورت سنتی عمان بازی می

 

 فارسخلیج همکاری . شورای6-4

فارس خصوصا عربستان سعودی به تغییر سلطان در عمان ی خلیجی همکارنوع نگاه شورا

تاثیر حوادث یمین، فارس به شدت تحتیت است. در شرایطی که منطقه خلیجاهم حائز

دارد که در ابتدای کار سلطان  است، این احتمال وجود بحرین، عراق و سوریه قطبی شده
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جهیت نمیای  وحیدت ه عربستان، درویژهفارس بجدید، توسط شورای همکاری خلیج

شود، فشیار بیر می ای ایران نامیدههای منطقهطلبیبرابر آنچه که جاه همکاری در شورای

عمان در جهت همنوا شدن بیشتر با شورا و فاصله گرفتن از ایران اعمال شود. این فشار در 

به فعل دمد هم قابلیت ای دیگر نیز که عمان ساز ناکوک در شورا میهای منطقهسایر بحران

ها و مواض  زمان سلطان قابوس علیرنم مخالفت (. درHubbard,2020مدن را دارد )آدر

ای داشته، فشارها متفاوتی که عمان در شورا به نسبت سایر اعضا در موضوعات حاد منطقه

ای نوعی مواض  متفاوت سلطان قابوس همچون روییهبر عمان به نسبت پایین بوده و به

توانید در دوره است؛ اما ایین شیرایط می اخوشایند اما معمول مورد پذیرش اعضا بودهن

سلطان هیثم به نوعی دیگر رقم بخورد. به خصوص که سلطان جدید برای مدیریت ثبات 

فارس نیازمند است. البته سلطان هیثم تصادی به کمک کشورهای حاشیه خلیجدر شرایط اق

 (.Jafari,2020یاست خارجی چندین بار سخن گفته است )درباره ادامه راه قابوس در س

 

 . ایاالت متحده و ایران6-5

هاست که از سیاست موازنه مثبت سلطان عمان راضی هستند و ایاالت متحده و ایران سال

اند. اما این مورد همواره این سیاست را در جهت ثبات منطقه دانسته و از آن حمایت کرده

قابوس دستخوش تغییر شود، به خصوص اگر فضای روابط ایران و  تواند پس از سلطانمی

ای را بر محیط پیرامونی عمیان بیار کنید، ایین آمریکا به تخاصم میل کند و شرایط ویژه

کار نتواند همانند سلطان مجرب و خلف خود تعیادل دارد که سلطان تازهاحتمال وجود 

گیرد. در این  ای خود بکاریاست منطقهروابط با این دو کشور را با هنرمندی گذشته در س

بود که سیلطان شرایط و با فشارهای احتمالی ایران و ایاالت متحده دور از ذهن نخواهد 

خارجی  زده و از سیاست فارس دست به انتخابیثم همچون سایر سالطین حوزه خلیجه

سیاسیت سنتی خود فاصله بگیرد. این امر در زمان سیاست فشیار حیداکثری ترامیپ و 

 2019یابد. ایران و آمریکا در سال ی جمهوری اسالمی معنای بیشتری میمقاومت حداکثر

نیز  2020چندین بار تا آستانه جنگ محدود یا تمام عیار پی  رفتند و این امکان برای سال 

دور از ذهن نخواهد بود به گمان بعضی اندیشمندان مشکل بزر  میان این دو کشور در 

(. 36-35: 1397عتماد طوالنی موجود است )سیمبر و ملک محمدی، وجود حس عدم ا
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درباره توسعه طلبیی اییران صیحبت ها برخال  دیگر کشورهای عربی منطقه که عمانی

طلبی عربسیتان اسیتفاده برای ایجاد توازن دربرابر توسعه عنوان عاملیکنند، از ایران بهمی

روتر یشتری صورت گیرد، رفتار ایران میانهکنند و معتقدند هرچقدر با ایران همکاری بمی

 (.Cafiero,2020خواهد بود )

 

 . سناریوهای احتمالی7

دهی به سناریوها در رسیم. منطقدهی میران به مرحله منطقپس از شناخت نیروهای پی 

دهی به موضوعات، اصول و مبانی و مفروضاتی است کیه بیه هیر سیناریو واق  سازمان

های بخشد. با بررسی عوامل و پیشرانارچه، سازگار و قابل باور میساختاری منطقی یکپ

 توان به سناریوهای مختلفی رسید. خارجی عمان در دوره جدید میمختلف بر سیاست

ها با یکدیگر تعداد بسیار زیادی گزینه البته شایان تذکر است که با ادنام تمامی پیشران

اسیاس منطیق سیناریوی محتمیل بر 4اد به برای سناریوسازی شکل گرفت که از آن تعد

خارجی  نگاری شهودی رسیدیم. عالوه بر منطق سیاستخارجی و اصول سناریو سیاست

جامعییت مجمیوع احتمیاالت از چین نمودن سناریوها و و اصول سناریونگاری برای به

 در افکارسنجی استفاده نمودیم. 1دهی کمی به سناریوها همانند طیف لیکرتاعتبار

 قاله عبارتند از:خصوص موضوع مبراین اساس سناریوهای محتمل در

هیای سینتی قیدرت از : بحران مطالبات مردمیی، حماییت نیاقص کانونسناریو اول

نیوایی فارس از سلطان جدیید : همانی عربستان و شورای همکاری خلیججانشین، پشتیب

 فارس.کامل با شورای همکاری خلیج

المللیی: گیرای  ای و بینمطالبات مردمی، فشار منطقه: سرکوب بحران سناریو دوم

 بازگشت به انزواگرایی دوران سلطان سعید بن تیمور.

هیای سینتی قیدرت از جانشیین، : پذیرش مردمی، حمایت کامل کانونسناریو سوم

 است خارجی موازنه مثبت عمان.المللی: تداوم سیای و بینحمایت منطقه

                                                             
1. Likert scale 
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های محیطی عمان، افزای  تن  مردمی، افزای  بحران : بحران مطالباتسناریو چهارم

متحده و حفا اسیتقالل بیشیتر از  سمت ایاالتواشنگتن: گرای  بیشتر به-روابط تهران

 شورای همکاری.

 شد. ریح خواهدهمراه جزئیات  تشکدام از این سناریوها بهدر ادامه هر

 

 فارسجنوایی کامل با شورای همکاری خلی. سناریو اول: هم7-1

اگر شکا  خانوادگی درباره سلطان هیثم آشکار شود و از درون خاندان سلطنتی حاکم که 

شود؛  یک دارای نفوذ سیاسی قابل توجه در کشور هستند، صداهای عدم رضایت شنیده هر

های سنتی قدرت، یعنی شیوخ قبایل، طوایف این مساله باعث بحران حمایت در بین کانون

آمیده، نیروهیای  شد. در این بین و با مناقشه پی  نیتی و نظامی خواهدو نیز نیروهای ام

گر مردمی که خواهان تغییرات و اصالح امور اجتماعی و خصوصا اقتصادی هستند مطالبه

های خود در برابر حکومت صدد پیشبرد خواستهاز فرصت پی  آمده استفاده نموده و در

دنیای عرب مجال آن فراهم نشد. با  2013تا  2011های آمد که در حوادث سال خواهند بر

امنیتی کشور و عدم وفاق اجتمیاعی بیه -انشقاق پی  آمده در سطوح باالی نظام سیاسی

نسبت زمان قابوس، سلطان هیثم فاقد ابزارهیای کارآمید بیرای سیرکوب و فرونشیاندن 

یط ملتهب منطقه بود و در شرا اجتماعی عمان خواهد-های نظام سیاسیها در الیهاعتراض

و در  ایبود که سلطان جدید در صدد جلب حماییت منطقیه عربی بسیار منطقی خواهد

فارس و عربستان برآید. در این شرایط عمان با همنوایی راس آن، شورای همکاری خلیج

کامل در سیاست خارجی با شورای همکاری و عربستان، همانند بحرین بحران مشروعیت 

نمود. باید توجه داشت که  منیتی و حمایتی شورا مهار و تثبیت خواهدداخلی را با چتر ا

اسالمی است و از سوی دیگر ایاالت متحده  انجام چنین اقداماتی مغایر خواست جمهوری

 باشد. تواند حمایت میدانی موثری از سرکوب مردم داشتهنیز نمی

 

 تیموربند. سناریو دوم: بازگشت به انزواگرایی دوران سلطان سعی7-2

ها، نظیام دیوانسیاالری کشیور و سلطان هیثم اجماع نسبی خاندان سلطنتی و حمایت آن

باشد، اما نهادهای سنتی قدرت )شیوخ قبایل، طوایف و نیروهای نظامی امنیتی( را دارا می

طلب در این زمان خواستار برآورده شدن مطالبات خواه و اصالحروهای اجتماعی تحولنی
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 نیافته ها زیر سایه سلطنت قابوس بدان دستماعی و اقتصادی هستند که سالسیاسی، اجت

بودند. جانشین منتخب )هیثم( خود یکی از ارکان الیگارشی اقتصادی حاکم بر عمان است 

های سنتی قدرت از او خواهند کرد بیا نمود با وفاق و حمایتی که کانون و سعی خواهد

توانید فشیارهای ات برخورد نماید کیه ایین امیر میسیاست سرکوب و اقتدار با اعتراض

تجربه عمان وارد سازد. در ایین موقعییت ای را بر سلطان جدید و کممنطقه المللی وبین

المللی به روند کردن روابط خود با معترضین بینداد که با هزینه کم عمان ترجیح خواهد

و خارجی عمان امر مسبوق دهد. چنین رویکردی در سیاست داخلی  سرکوب خود ادامه

 است. افتاده تیمور اتفاقبنای است که در زمان سلطان سعیدبه سابقه

 

 . سناریو سوم: تداوم سیاست خارجی موازنه مثبت عمان7-3

دهید و سلطان هیثم با اجماع داخلی خانواده سلطنتی و بدون تین  کیارش را ادامیه می

داشت، در روند پذیرش مردمی نییز،  خواهدهمراه های سنتی قدرت را بهحمایت کانون

طلب نسل جدید عمیان، بیا قیول بیه خواه و تحولشخص سلطان با درک فضای مطالبه

نمیود بیه ییک  اصالحات و تحوالت مورد درخواست نیروهای اجتماعی، سعی خواهید

مصالحه ملی برای رشد و اصالح نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با طبقه متوسط برسد. 

های ر این موقعیت و با اقتدار کاملی که در داخل برای سلطان هیثم وجود دارد، حمایتد

المللی نیز به تب  ثبات سیاسی داخلی که در این انتقال آرام قدرت صورت ای و بینمنطقه

های اصولی پذیرفته از سلطان جدید به سیاق سلطان قابوس ادامه خواهد داشت و سیاست

 داشت. المللی همچنان تداوم خواهدای و بینی منطقهعمان در سیاست خارج

 

. سناریو چهارم: گرایش بیشتر به سمت ایاالت متحده و حفظ استقالل بیشتتر از 7-4

 شورای همکاری

مخالفت تدریجی در خانواده سلطنتی در فرایند انتخاب سلطان هیثم زیاد شده و به موازات 

است. در صورت ناامنی  یز در کشور بوجود آمدهآن بحران مطالبات مردمی و بحران نفوذ ن

ریز شدن ایین های بحرانی آن خصوصا یمن و سرفارس توسط کانونشتر منطقه خلیجبی

های امنیتی کارامیدی مزمنی که همواره به سازوها به محیط امنیتی عمان، مسقط با نابحران

تقالل عمل بیشتر نسبت به نمود با اس فارس داشته، سعی خواهدجمعی منطقه خلیجدسته
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تری به روابط راهبردی خود با ایاالت متحده داشته باشد همسایگان پرتن  خود نگاه ویژه

ای و توجه بیه شیرایط منطقیهواشنگتن، با –صورت افزای  تن  در روابط تهران  و در

احساس ناامنی که سلطان هیثم از محیط پیرامونی عمان دارد، سخت است کیه رویکیرد 

 رو سلطان پیشین از سوی او ادامه یابد.انهمی
 

صبغه 
 تاریخی

نقطه کانونی 
 سناریو

ران نادیده پی 
 گرفته شده

 نام سناریو ران داخلیپی  ران خارجیپی 

بحییییییران  ندارد
 مشروعیت 

شخص جانشیین 
ایاالت  –ایران  –

 متحده

شورای همکاری 
 فارسخلیج

کیفییییییییییت 
 –جانشیییییینی 
 پذیرش مردمی

نیییوایی هم -1
امل با شورای ک

همکیییییییاری 
 فارسخلیج

سییییرکوب  دارد
 داخلی

ایییاالت  –ایییران  -
شورای  –متحده 

همکیییییییییاری 
 فارسخلیج

کیفییییییییییت 
 -جانشیییییینی 
شیییییییییخص 
 -جانشییییییین 
 پذیرش مردمی

بازگشت به  -2
 انزواگرایی

اصیییالحات  دارد
 سیاسی

ایییاالت  –ایییران  -
شورای  –متحده 

همکیییییییییاری 
 فارسخلیج

کیفییییییییییت 
 -جانشیییییینی 
شیییییییییخص 
 -جانشییییییین 
 پذیرش مردمی

تییییییداوم  -3
سیاسییییییییت 
خارجی موازنه 

 مثبت

بحییییییران  ندارد
 ایمنطقه

شورای همکاری 
 فارسخلیج

 -ایاالت متحیده 
 ایران

کیفییییییییییت 
 –جانشیییییینی 
 پذیرش مردمی

گرای  بیه  -4
 ایاالت متحده

 

 گیری و سناریوی محتمل . نتیجه8

ژوهشیگران حیوزه ی آشینا بیرای پلحاظ سیاخت سیاسیی دارای میدلنشین عمان بیهسلطان

فارس است. شخصی بودن قیدرت و انحصیار آن تحیت لیوای دیوانسیاالری متمرکیز خلیج

عنوان نیروی مرکزی مشیروعیت نظیام و نظیم خویشاند محور، اتکا به نیروی قاهره سخت به

های درخشیان نظیام پیدر ای، عمان را یکی از نمونههای قبیلهاجتماعی بر پایه سنت-سیاسی

پاتریمونیالیسم( نموده است که در آن علیرنم موثر بودن نهادهای بوروکراتیک شاهی نوین)نئو

سازی، همچنان نهاد سلطنت و شخص گذاری و تصمیمو سایر نهادهای اجتماعی بر سیاست
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سلطان است که با فاصله بسیار زیاد، مصدر تصمیمات مهیم حکیومتی اعیم از داخلیی و ییا 

طور طبیعی تحت ود آنکه از حیث ماهیت امر، بهوج خارجی است. سیاست خارجی عمان با

ای است، اما نوع نگاه شیخص سیلطان و جایگیاه تاثیر عوامل داخلی و محیطی شناخته شده

های کالن سیاست خارجی کشور تا بیه امیروز بیوده گیرینهادی آن مهمترین عامل در جهت

 است.

تواننید در دوره ایی کیه میهبر اساس مدلی که در این پژوه  دنبال شد، مهمترین تکانه

تیاثیر قیرار دهید، در دو مثبت عمان در سیاست خارجی را تحتسلطان هیثم، رویکرد موازنه 

بعد داخلی و خارجی مورد بازشناسی قرار گرفت. در بعد داخلی چگونگی و کیفییت فراینید 

جانشینی، شخص جانشین و پذیرش و مقبولیت مردمیی سیلطان هییثم، و در بعید خیارجی 

فیارس، اییران و شیورای همکیاری خلیجالمللی موثر که عبارتنید از ای و بینشگران منطقهکن

گیری سیاسیت خیارجی عمیان بیه حسیاب ران بر جهیتایاالت متحده عمده نیروهای پی 

 آیند.می

اجتمیاعی -ران مذکور و بافیت سیاسییبر اساس تحلیل و ترکیب احتمالی نیروهای پی 

های مسبوق به سابقه این کشور در سیاست خیارجی خیود، و سنتعمان و با توجه به تاری  

چهار سناریوی ممکن برای سیاست خارجی عمان در دوره سلطان هیثم مورد شناسایی قیرار 

گرفت. شایان تاکید است که سناریوهای تدوین شده تنها بر مبنای ترکیب محتمیل نیروهیای 

سیاسیت خیارجی عمیان و واقعییات  ران مورد انتخاب محقق قرار نگرفت و این صبغهپی 

داخلی و پیرامونی کشور است که منطق اصلی و مبنای انتخاب و نگارش سناریوها را تشکیل 

 داده است.

، بر بحران مشیروعیت داخلیی «فارسنوایی کامل با شورای همکاری خلیجهم»سناریوی 

شیده میردم و عیدم سلطان جدید که متاثر از تن  در فرایند جانشینی، فشار مطالبات تجمی  

حماییت قاطعانیه نهادهیای سینتی قیدرت از وضی  جدیید اسیتوار اسیت. در ایین سییناریو 

فارس خواهید در بعد خارجی شورای همکاری خلیج ترین نیروی حامی سلطان هیثممحتمل

نیوع تعامیل خیاص بود و ضریب باالی این احتمال در این وضعیت، برآوردی اسیت کیه از 

با شورای همکاری و خصوصا عربستان ناشی شیده اسیت. بیه  فارسکشورهای حوزه خلیج

دلیل بافیت سیاسیی تقریبیا همگیون کشیورهای عضیو شیورای همکیاری، مهمتیرین و در 

تواند دست آویز سلطان جدید برای عبور از بحران ترین نیروی حامی خارجی که میدسترس
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د اعضیای شیورای باشی مشروعیت باشد و نیز حساسیت کمتری هم در داخل در پیی داشیته

متاخری از این نوع از بود. بحران بحرین نمونه نزدیک و  همکاری، خصوصا عربستان خواهد

 آید.شمار میمناسبات به

برگرفته از سنت ماقبل سلطان قابوس اسیت. در ایین « بازگشت به دوران انزوا»سناریوی 

توجهی که سلطان  سناریو، نقطه کانونی شخصیت و جایگاه شخص سلطان است، فاصله قابل

جدید با سلف خود دارد بستر اجتماعی مناسبی را فیراهم خواهید آورد کیه در آن نیروهیای 

اجتماعی در پی دستیابی به مطالبات خود باشند. در این فضا سیلطان هییثم کیه دارای منیاف  

ه ای است و پشتوانه نهادهای سنتی قدرت را به همراه خیود دارد، زمینیاقتصادی قابل مالحظه

سیازد. در را برای سرکوب فعاالن سیاسی و اجتماعی از سوی مراکز سنتی قدرت فیراهم می

این سناریو دولت استراتژی انزواگرایی در سیاسیت خیارجی را در پیی  گییرد. نکتیه قابیل 

مالحظه در این سناریو این مطلب است که شدت انزواگراییی عمیان متفیاوت از آن چییزی 

طان تیمور به وقوع پیوست. عمان امروز به دلیل ادنیام بیشیتر بیا خواهد بود که در دوران سل

تواند انزواگرایی قبل از قابوس را عینا بازآفرینی کند اما ایین امکیان بیه المللی نمیجامعه بین

گیری کلی سیاست خیارجی هایی از انزواگرایی دوباره بر جهتقوت خود باقی است که رگه

 عمان سایه افکند.

هم در فرایند جانشینی و هم در پشیتیبانی نهادهیای « خارجیتداوم سیاست»در سناریوی 

شید و در عیین حماییت ایین  سنتی و جدید قدرت سلطان جدید با تالطمی مواجه نخواهد

حیل مناسیب در نظیر عنوان راههخواه نیز مصالحه و وفیاق بینهادها، در مقابل نیروهای تحول

های منفی را بر پیکره نظیم سیاسیی ای اساسی تکانهگرفته خواهد شد. در شرایطی که متغیره

داخلی عمان وارد نسازند، در زمان سلطان هیثم روند سیاست خارجی عمیان بسیان گذشیته 

 ادامه خواهد یافت.

، نقطیه «گرای  به ایاالت متحده و استقالل بیشتر از شورای همکاری»در سناریو چهارم،  

ن و تامین نیازهای امنیتی کشور با اتکا بیر نیروهیای کانونی بحث عدم اطمینان از برآورده شد

ها در محییط پیرامیونی عمیان، همچیون ای است. در صورت باال گرفتن تن داخلی و منطقه

تن  مابین ایران و ایاالت متحده، ایران و عربستان و یا بحیران یمین و عربسیتان کیه امکیان 

هیای داخلیی در پیی روی کیار آمیدن سرایت آن به عمان نیز وجود دارد، و همچنین ناآرامی
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های سلطان هیثم، عمان را در جهت مستحکم کردن چتر امنیتی خود و فاصله گرفتن از کانون

 کرد. ای بیشتر به واشنگتن متمایل خواهدزای منطقهبحران

وقوع بندی باید گفت که تغییر در سیاسیت خیارجی کنیونی عمیان مسیتلزم بیهدر جم 

چیون رانیی همشد. اگر متغیرهای پی  ست که در این مقاله بدان پرداختههایی اپیوستن تکانه

فارس از سلطان جدید، انشقاق میان مراکز سنتی قیدرت عدم حمایت شورای همکاری خلیج

ریز ای عمان که خاصیت سردر جهت حمایت از سلطان هیثم، ناامنی فزاینده در محیط منطقه

اعتراض و انتشاش طبقه متوسط شهری در پی اسیتیفای شدن به داخل را داشته باشند، وقوع 

مطالبات و سرکوب آن توسط حکومت و تن  فزاینده میان ایران و آمریکا به میوازات رشید 

ای برای عمان به وقوع نپیوندد )این امر حاصیل پژوهشیی مفصیل درخصیوص ناامنی منطقه

ر این مجال خارب از حوصله ها دهای ذکر شده است که توضیح آنارزیابی امکان وقوع تکانه

خارجی کنونی عمان در دوره سلطان هیثم سناریوی باشد(، سناریوی تداوم سیاستنوشتار می

 بود.  محتمل و مطلوب خواهد

 

 منابع

، «الزامیات اقتصیادی توسیعه روابیط اییران و عمیان» .(1396). آدمی، علی و مختاری، مجید

 ، بهار.23ه اول، شماره ، دورالمللهای روابط بینفصلنامه پژوهش

گیری در سیاست خارجی: تفستیری بتر بحتران های تصمیمشیوه .(1364). آلیسن، گراهیام
 ، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.موشکی کوبا

، متیرجم: ابولحسین سیرو قید شبه جزیره عربستان در حال حاضتر .(1379). بودنآنفان، پل

 .آستان قدس رضوی، جلد دوممقدم، 
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