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 1392، سال بيستم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 1391/9/20 : تاريخ دريافت      * محمد جعفر چمنكار

 1392/12/14 : تاريخ پذيرش         

 
 
 
 
 

 چكيده
هاي نژادي گوناگون، مذاهب مختلف،    سرزمين عمان با دارا بودن بيش از دويست عشيره و طايفه، گروه

هدف از ايـن پـژوهش بررسـي        .  ها را در خود جاي داده است      طيف وسيع متضادي از اقوام و فرهنگ
هاي حاصل از آن و سياست دولت مسقط در برخورد با اين فعل و انفعـاالت               هاي قومي و چالش تفاوت

بر اين اساس دولت پادشاهي عمان با انجام مجموعه اصـالحات سياسـي، فرهنگـي،               .  اجتماعي است
هاي   ها و حركت    ويژه اقتصادي، سعي نموده است ضمن ايجاد زيربناهاي توسعه، خشونت     اجتماعي و به

 . شود، جلوگيري نمايد مركزگريزانه را كاهش داده و تعديل نموده و از آنچه بهارعربي خوانده مي

 هاي اجتماعي، اصالحات، بهار عربي سلطنت عمان ، تنوع فرهنگي، چالش: ها كليد واژه
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 1392، سال بيستم، شماره اول، بهار فصلنامه مطالعات خاورميانه

 مقدمه
كيلومتر مربع مساحت در جنوب غربـي دريـاي           6  2  0 هزار و 2  1  2  نشين عمان با  كشور سلطان

اي در    جزيـره   صـورت شـبه     بخشي از خاك اين كشور به   .   عمان و شرق عربستان سعودي قرار دارد
سلطنت عمـان از شـمال      .     معروف است   »  مسندام« جزيره  جنوب تنگه هرمز واقع شده كه به شبه

. غرب با امارات متحده عربي، از غرب با عربستان سعودي و از جنوب غرب با يمن همـسايه اسـت        
در عين حـال    .  پوشاند  گذر حجر مي    هاي بزرگ و سخت    كوه هاي كشور عمان را رشته بيشتر بخش

اسـتوايي ماننـد      خيز را در جنوب شرق و مناطقي شـبه       هاي حاصل توان زمين در اين سرزمين مي
در كشور پادشاهي عمان رييس حكومت و رييس دولت، پادشاه       .  الخالي مشاهده نمود صحراي ربع

وزيري عمـان     او سمت نخست .  باشد است كه در حال حاضر اين سمت به عهده سلطان قابوس مي
دار   وزيري را نـيز عهـده       نخست 1972 به پادشاهي رسيد و در  1970 سلطان قابوس در.  را نيز دارد

ايـن  .  كنـد   كرسي دارد كه نمايندگان آن را پادشاه تعييـن مـي           70 مجلس سناي اين كشور   . شد
مجلـس شـورا    .  نمايندگان در حقيقت تنها قدرت ارايه مشاوره را دارنـد و قـدرت اجرايـي ندارنـد           

سـاله    4     كرسي دارد و نمايندگان آن با راي مردم براي دوره         84 مجلس ديگر اين كشور است كه 
كننـد و جـز آن بيـشتر          نمايندگان اين مجلس در برخي موارد قانون تعيين مي      .  شوند انتخاب مي

 .اي دارند سمت مشاوره
آبي، كمتر    دليل كم به.  طور كل وابسته به صادرات نفت و گاز طبيعي است اقتصاد عمان تقريبا به

ميليـارد    61/61  توليد ناخالص داخلي در اين كشور     .  رود  از يك درصد مساحت عمان زير كشت مي
 15 نرخ بيكاري در ايـن كـشور        .  دهند  هزار نفر نيروي كار اين كشور را تشكيل مي   920 .  دالر است

عمان هم مانند ديگر همسايگان خود به منابعي از نفت دسترسي دارد و روزانه حـدود          .  درصد است
محـصوالت صـادراتي آن     .  اين كشور منـابعي از گـاز هـم دارد        .  كند هزار بشكه نفت توليد مي 740 

 23/2 (آالت و منسوجات است كه بـه كـشورهاي چيـن          شامل نفت، كاالهاي ترانزيتي، ماهي، آهن
 8/3 (، آفريقاي جنوبـي     )درصد  8/9 (، تايلند   )درصد12/2 (، ژاپن   )درصد  19/2 (، كره جنوبي )درصد
محـصوالت وارداتـي    .  شود  صادر مي ) درصد 4/2 (و تايوان ) درصد 6/5 (، امارات متحده عربي )درصد

اي، مـواد غـذايي،       آالت و تجهيزات حمل و نقل، كاالهاي توليدي كارخانـه       اين كشور شامل ماشين
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، )درصـد   18 (، ژاپن   )درصد  19/7 (هاست كه از كشورهاي امارات متحده عربي  شام زنده و لغزانندهاح
 . دشو مي وارد) درصد 4/2 (و هند ) درصد 5/3 (، آلمان )درصد 7/5 (آمريكا 

اي،   هـاي كتابخانـه     پژوهش حاضر بر اساس سابقه ذهني و مطالعاتي نگارنده و بر پايه پژوهش       
اي از    و پاره   رستاخيزو    آيندگان،  كيهان،  اطالعاتهاي  هاي گوناگون روزنامه ميداني، بررسي شماره

بررسـي    1357 و كودتاي سلطان قابوس تا اواخر         1350 مجالت نظامي و اقتصادي از ابتداي دهه  
و استفاده از اسناد و مدارك منتشر نشده در آرشيوهاي گونـاگون و سـپس انطبـاق آن بـا كتـب             

در اين نوشـتار نگارنـده      .  فارسي و انگليسي و مشاهدات عيني از كشور عمان صورت پذيرفته است
تالش نموده است با معرفي تنوع نژادي و فرهنگي عمان، اقدامات حكومت مركزي در برخـورد بـا      

بر اين اساس، سعي شده است به اين پرسش پاسخ داده شـود          .  رو را بررسي نمايد هاي روبه چالش
كه تنوع سياسي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و جغرافيايي جامعه عمان چگونه است و دولت ايـن         

المللـي حاصـل از       اي و بين    هاي منطقه   گونه تضادها، تحت تاثير ضرورت     كشور با هدف تعديل اين
 بهار عربي، فرايند اصالحات را چگونه مديريت نموده است؟ 

 ساختار نژادي

نفـر جمعيـت داشـته كـه          2/018/074 ، عمان بـالغ بـر       1993 بر اساس سرشماري در سال      
ترتيـب تراكـم      بـدين .  نفر غيرعماني بـوده اسـت       534/848 االصل و  نفر عماني 1/483/226 شامل

اي بـا تكيـه بـر         اي قبيله   نشين عمان، جامعه سلطنت 1 .نفر است 6/5 جمعيت در هر كيلومتر مربع 
بيـش از دويـست قبيلـه در ايـن          .  اي سنتي كهن است   تعصبات و آداب و سنن و رسومات عشيره

. آيـد   شـمار مـي     هاي اجتماعي ايـن سـرزمين بـه         ترين ويژگي   شود كه از مشخص  كشور يافت مي
اي گوناگون از نژادهـاي      عظمت قرون گذشته و حضور كشورهاي بيگانه، باعث گرد آمدن مجموعه

درصـد از جمعيـت عمـان را تـشكيل            4 ها كه حتي      براي نمونه بلوچ  .  عرب و غيرعرب شده است 
در قرون گذشته با توجه به روابط گسترده سالطين عمان با ناحيه گوادار پاكستان، بـه        2 دهند، مي

آنها در سواحل باطنه و استان ظاهره سـكني گزيدنـد و بـه مـرور،                 .  اند  اين كشور نقل مكان كرده
بلوش در    ضمن آميختگي با نژادهاي بومي، با محيط خود تطبيق يافتند؛ چنان كه امروزه قبيله بني      
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هاي نژادي عمان، خوجه يـا      گروه ديگري از اقليت 3 .هاي مهاجر اوليه دارند اين منطقه ريشه در بلوچ
االصل بوده، ابتدا براي كارهاي تجاري و با نيروهـاي       هستند كه هندي)  حيدرآبادي، لواتيا(ها  خواجه

تدريج ساكن آنجا شدند، آنها كه در ابتـدا مـذهب شـيعه اسـماعيلي                  انگليسي وارد عمان شده و به  
ها به سـبب   حيدرآبادي 4 .عشري گرايش يافتند داشتند با اثرپذيري از روحانيان منطقه به شيعه اثني

سـرعت پيـشرفت كردنـد و بخـش           آشنايي با زبان انگليسي و نيز آگاهي از اصول جديد تجارت، به     
همچنين، افـرادي از آنهـا در دسـتگاه سـلطنت           .  مهمي از بازار مسقط و عمان را در دست گرفتند        

وضع نسبتا مرفه لواتيا كه آنها را بخش متمايز جامعه ساخته است، به   .  كارهاي دولتي به عهده دارند
دهد كه سفر كنند و با خويشاوندان خود در هندوستان تماس يابند، و نـيز از اماكـن       آنان امكان مي

مقدسه شيعيان در عراق و ايران بازديد كنند و پيوسته آگاهي بيشتري به مـسايل جهـان و اوضـاع        
 .وجود آورند دست آورند و از خود طبقه آگاه و كارآمدي به روز به

هـاي دربـاري در       كوچك بودن عمان و نزديكي محل زندگي لواتيا در مطرح به دربار خـانواده      
در تحوالت سياسي ـ اجتماعي عمـان،   .  اي بين دو طرف ايجاد كرده است مسقط قديم، رابطه ويژه

هاي خارجي، ماننـد      هاي داخلي بين طرفداران سلطنت و طرفداران امامت و جنگ     همچون جنگ
و نيز در مشكالت و مسايل اقتصادي كشور،       1956 جنگ بريمي بين عمان و عربستان سعودي در

شايد انگيزه اصـلي حمايـت لواتيـا از سـلطان، جلـب             .  حمايت دوجانبه سلطان و لواتيا در كار بود  
 . داشت اي و اعتقادي لواتياست كه اقليت بودن آنان ضروري مي پشتيباني او در برخوردهاي قبيله

عالوه بر مسلمانان، گروهي از هنديان هندومذهب نيز در عمان اقامت دارند، اما بيـشتر مـردم        
پوسـتان و مهـاجران       در منـاطق جنوبـي كـشور سـياه        .  ناحيه عمان داخلي، اعراب خالص هستند

االصل به علت تجارت برده و همچنين روابط گسترده سالطين عمان با آفريقـاي شـرقي         آفريقايي
تـوان بـه      در شمال عمان يا مسندام قبايل شيعوح سكني دارنـد كـه مـي      .  حضوري گسترده دارند

قبايل شـيعوح گويـشي     .  االحم، بني علي، كمارزه، قيشه، مهاييب و قبيله بني يديد اشاره كرد         بني
آنهـا  .  نامتجانس با زبان عربي دارند كه مخلوطي از لغات فارسي، عربي و هندي در آن وجـود دارد      

ها هستند كه مردمي با اصـالت     از ديگر اقوام عمان، بهارينه 5 .از لحاظ ديني، حنبلي مذهب هستند
 6 .عشري هـستند    عرب و نيمه ايراني بوده، عمدتا سوابق ايراني و عراقي داشته، پيرو شيعه اثني نيمه
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نفوذي كـه     دهد، به سبب افراد ذي   ترين جامعه شيعيان عمان را تشكيل مي بهارينه، گرچه كوچك
در دستگاه دولت دارد و نيز اعتبار تجار بزرگ آن، از معروفيت و موقعيتي مشابه با شيعيان لواتـي           

 . برخوردار است

 مذهب

اسالم را  )  ص(سرزمين عمان از نخستين مناطقي بود كه مردمانش در زمان حيات پيامبر اكرم      
پس از نبرد نهروان، گروهي از خـوارج بـه رهـبري عبـداهللا بـن فـديك بـا توجـه بـه                   .  پذيرا شدند

تدريـج    به  7 .دورافتادگي عمان، به اين سرزمين مهاجرت كرده و آنجا را مركز عمليات خود قرار دادند
اباضـيه  .  اي از خوارج به نام فرقه اباضيه در اين سرزمين توسـعه يافـت          با گرايش مردم عمان، شاخه

گري جداست، هرچند از      اباضيه كه هم از تسنن و هم ازشيعه.  پيروان عبداهللا بن اباض تميمي بودند
آيد، اما از نظر تاريخـي     نظر شمار پيروان در مقايسه با سنيان و شيعيان گروه كوچكي به حساب مي

وجه تمايز اين گروه از ديگر خوارج آن بود كه بـه مخالفـان خـود چنـان                 .  جرياني بسيار مهم است
بر اساس تفكرات جديد اين شاخه، بسياري از افكار سنتي خوارج همچون مباح       .  گرفتند سخت نمي

بنـابر اعتقـادات پـيروان اباضـيه، ازدواج بـا             8 .دانستن قتل عناصر غيرخارجي، منسوخ و مطرود شد   
آنهـا بـا گـرايش بـه اقـدامات          .  برنـد   غيرخارجيان روا بوده، خارجي و غيرخـارجي از هـم ارث مـي         

كردند، مگر آنكه ابتدا حجت بر آنـان          جويانه، جنگ با غيرخوارج و اسارت ناگهاني آنها را رد مي  صلح
آنان غنايمي غير از اسب و اسلحه را حـرام شـمرده، جواهـرات و         .  تمام شود و سپس جنگ درگيرد

سرزمين مخالفاني كه مسلمان باشند، دچار توحيـد        .  كردند  چيزهاي ديگر را به دشمنان مسترد مي
آنها معتقد بودند كه مسلمان مرتكب گناه كبيره   . بوده مگر لشكرگاه حاكم كه سرزمين طغيان است

موحد است، ولي مؤمن نيست، كافر نعمت است ولي كافر دين نيست؛ زيرا از آنجـا كـه بـه خـدا و             
گذارد بايد او را موحد دانست، اما چون از شكر نعمت خدا دريغ كرده و از فرمان او       رسول احترام مي

اعمال بندگان، مخلوق خداست، امـا بـه        .  سرپيچي و نعمت او را كفران كرده، پس كافر نعمت است   
اوامـر و نواهـي خـدا خـاص مـؤمن نبـوده،             . شود حقيقت و نه از روي مجاز، به بندگان منتسب مي
اباضيه مذهب خـود را الـدعوه،         9 .عام است  صورت متوجه كافر نيز هست؛ زيرا در قرآن امر و نهي به
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تـرين مـذهب اسـالمي،        خواننـد و آن را كهـن        مذهب الحق، فرقه المحقـه و فرقـه الناجيـه مـي           
روتر از    اباضيه ميانه .  دانند  ترين مذهب به روح اسالم مي   ترين مذهب به عصر نبوت و نزديك نزديك

ترين گروه خوارج به اهـل سـنت          روند و به همين جهت نزديك    شمار مي هاي خوارج به ديگر گروه
در نتيجه  .  اباضيه از اواسط قرن دوم هجري به مذهب بيشتر مردم عمان بدل شد      . آيند شمار مي به

با حضور گسترده پيروان اباضي و گروه اقليتي از اهل تسنن، اين كـشور در طـول تـاريخ صـحنه                  
امروزه نيز پيروان مذهب اباضي اكثريت را دارا بـوده و           . نبردهاي خونين مذهبي فراواني بوده است

طور كلي عمـان تنهـا موطـن          به.  روند  شمار مي  حاكمان خانواده آل ابوسعيد نيز از طرفداران آن به
در عمان پـيروان اباضـيه        10 .شود  اساسي اسالم اباضي در سطح جهان و دنياي اسالم محسوب مي  

  11 .رسند نفر مي 1/340/000 به 
هـاي ديـني ديگـري نـيز در ايـن كـشور زندگـي                 عالوه بر مذهب اكثريت عامه مردم، اقليت    

اين آمار، گرچه بر    .  دهند  درصد جمعيت كل اين كشور را شيعيان تشكيل مي     23 حدود . كنند مي
چهارم جمعيـت     در هر حال، تقريبا يك.  اساس اطلس جهاني ارايه شده، ولي باز هم تخميني است

نفـر پـس از اباضـيه بيـشترين           474/397 شيعه اسماعيليه با پيرواني بالغ بر     .  عمان شيعه هستند
درصد از جمعيـت عمـان را         3 نفر،    30/000 شيعيان اثني عشري نيز با حدود      .  طرفدار را داراست

بخشي .  بيشتر شيعيان در مسقط و شهرهاي استان ساحلي باطنه سكونت دارند    .  دهند تشكيل مي
. شوند كه در اصل هندي بوده و به نام حيـدرآبادي شـهرت دارنـد                از آنها با نام خوبي شناخته مي

اي   اي ديگر، بهارينه هستند كه مهاجران بحرين و مناطق شمالي خليج فارس هستند، دسته    دسته
ورزي و يا كاسـبي   طور عمده به اموري همچون دست رغم تعداد زيادشان، به ها به عجم.  اند نيز عجم

بيشتر آنهـا از    .  روند  شمار مي   وري اشتغال دارند و از طبقات متوسط اقتصادي عمان به    جزء و پيشه
رسد گروه سوم، در يكـصد        به نظر مي  .  مهاجران بندرعباس، الر، رودون، راوند و بلوچستان هستند 

بنـابراين، ظـاهرا تمـامي ايـن افـراد از           .  انـد   سال گذشته از شهرهاي جنوبي ايران به عمـان رفتـه    
انـد و از ايـن رو بـه اعتقـاد             مهاجراني هستند كه در طول ساليان طوالني به عمان مهاجرت كرده   

به اعتقاد آنان،   .  دهند  االصل نيستند، در حالي كه برخي ديگر نظري متفاوت ارايه مي  برخي، عماني
ها مهاجرت به كشورهاي بحـرين، هنـد و           هايي هستند كه پس از سال ها در اصل عماني اين گروه
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بيشتر شيعيان اين كشور، به لحاظ اقتصادي در وضع مطلوبـي           .  اند ايران، به وطن خويش بازگشته
برند و شايد همين امر سبب شده نسل جديد آنان، به تحصيل در سطوح بـاالي علمـي         به سر مي

اي   توانـد در آينـده      اي برخوردار گردند كه مـي  هاي علمي، از جايگاه ويژه مبادرت ورزند و در زمينه
شيعيان، امروز يكي   .  ـ اجتماعي آنان بر جاي گذارد    چندان دور، تاثير شگرفي بر وضعيت سياسي نه

عنوان شـهرونداني     روند و رهبران و جامعه آنان را به  شمار مي از نيروهاي اثرگذار در جامعه عمان به
اهل تسنن عمـان    .  كنند  هاي دولتي مهمي را نيز تصدي مي     اند و پست باتقوا و صالح توصيف كرده

پـيروان  .  كننـد   هزار نفر هستند كه بيشتر در منطقه مسندام و جنوب كشور زندگي مـي       380 نيز 
  12 .دهند درصد از جمعيت عمان را تشكيل مي 2 اديان يهود و مسيحيت نيز حدود 

 سلسله ابوسعيد

 :اند هاي عميقي بوده دو سلسله در تاريخ عمان، پديدآورنده تحوالت و دگرگوني
سلسله يعاربه، كه بر اساس امامت انتخابي و با مذهب اباضـي و مـشروعيت كامـل                 .  1

 كردند؛ حكومت مي
هاي نيمه نخست     اي اباضي مذهب هستند و از واپسين سال      خاندان آل ابوسعيد كه سلسله.  2 
نبردهـاي داخلـي بيـن      .  انـد   روايـي كـرده     ميالدي تا به امروز، بر عمان فرمان 18 هجري  12 سده 

هـا و تاسـيس       ها از مخالفان امام، سـرانجام بـا پـيروزي غـافري             حناوها يا طرفداران امام و غافري    
به پايان رسيد و دين و حكومت از هـم      1749 حكومت ابوسعيدي توسط احمد بن سعيد در سال 

سلسله ابوسعيد در عمان تا به امروز سـيزده سـلطان را بـر خـويش ديـده اسـت كـه                 13 .جدا شد
بـر تخـت نشـست،        1970 نخستين آن امام احمد بن سعيد و آخرين آن نيز كه در ابتداي دهـه         

 . قابوس بن سعيد است
فيصل تركي پيماني را با انگلستان منعقد كـرد كـه بـر اسـاس آن زمـام اداره             1891 در سال 

، قبايل مختلف عمان سـر      1913 پس از مرگ او در سال  .  ها افتاد دست انگليسي مسقط و عمان به
) نـيروي (اي در شـهر نـيزوا         اي و عشيره    به شورش برداشتند و امامي را مطابق رسوم سنتي قبيله   

اما قبايـل بـا انتخـاب مجـدد،         .  انتخاب كردند كه اين كار از سوي نيروهاي انگليسي سركوب شد        
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عبدالرحمن محمدالخليل را به امامت رساندند و در نهايت قـرارداد معـروف يـسب بيـن رهـبران                  
سـپتامبر    25 اين قرارداد كه در       14 .قدرتمند طوايف عمان داخلي با حكومت مسقط به امضا رسيد    

كيلومـتري    48 و با نظارت نماينده انگلستان در روستاي يسب در استان باطنه و در حدود       1920 
سـاله را بـه ارمغـان        35 غرب مسقط منعقد شد، به هفت سال شورش داخلي پايان داد و صلحي       

از سوي ديگر، همين قرارداد با توجه به مفاد آن مبني بر عدم دخالت سلطان در امور داخلي       .  آورد
هاي خونين بعدي ميان رؤسـاي قبايـل و       ساز و علت اصلي برخوردها و شورش قبايل عمان، زمينه
، ساختار امامت سـنتي     1954 سال   با مرگ امام محمد بن عبداهللا الخليلي در .  سالطين عمان شد

سـال    1200 عنوان يك نيروي گريز از مركز و مستقل انتخابي طوايـف داخلـي عمـان پـس از              به
هاي امام غالب بن علي بـن هـالل و         طوري كه شورش به 15 حيات پرفراز و نشيب اضمحالل يافت،

منظور تجديد حيات سنت امامت با وجود پـشتيباني       برادرش طالب بن علي عليه دولت مركزي به
بـا دخالـت      1955 قبايل داخلي عمان و حتي عربستان سعودي نيز راه به جايي نـبرد و در سـال        

  16 .گسترده ارتش مسقط و انگلستان سركوب شد

 جامعه و فرهنگ متفاوت استان ظفار

، بـالغ بـر     1993 جمعيت استان ظفار در جنوب سلطنت عمان بـر اسـاس سرشـماري سـال          
تـوان از     مركز استان ظفار، بندر صالله است و از ديگر مناطق با اهميـت آن مـي       17 .بود 189/094 

در شـمال   )  ثارميـت (در غرب و ثمريـت      )  راخيوط(در شرق و راخيوت ) تاقه(، تاقا )ميربت(مرباط 
مردم ظفار خود را از نظر فرهنگي و ديني و اجدادي از ديگر مـردم عمـان متمايـز            .  شرقي نام برد

آنچـه كـه    .  اي، اقتصادي و يا تاريخي قائل نيستند    گونه پيوند واقعي فرهنگي، قبيله دانند و هيچ مي
  18 .باشد در حقيقت رابط بين عمان و ظفار است، تنها از لحاظ جغرافيايي مي

از ظفار بازديد كـرده، مـردم آن را          1954 ـ 5 نگار انگليسي، كه در سال  جيمز موريس، روزنامه
رو بـا ريـش و سـبيل انبـوه، بـسيار چابـك و                 قد، خنده  مردماني كوتاه«:  كند گونه توصيف مي اين

شـب عـشق      چاالك و مردد در انتقال دوستي و اظهار محبت كه بـه آواز محـزون عاشـقانه نيمـه         
  19 ».ورزند و مردماني كه عمدتا به عدن و حضرموت تعلق خاطر دارند مي
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هـا و     رنگند كه قابل تمايز با سيالني       هاي اصيل، مردماني كوتاه قد و داراي پوستي تيره   ظفاري
از لحاظ نژادي بيـشتر طوايـف       .  ها و حتي ساكنان مجاور در حضرموت و مهره يمن هستند اتيوپي

روند كه ساكنان اوليه سيالن و جنوب هند پيش از حملـه              شمار مي مختلف ظفار از تيره ودايي به
هايي از اقوام كوشـيت و يـا          رود رگه   احتمال مي  20 .اند اقوام آريايي در قرن ششم قبل از ميالد بوده

ها نيز هنوز در ظفار وجود داشته باشـند؛ چـرا كـه مردمـان كوهـستان از قيافـه، رسـوم و                     حامي
از آفريقـاي     هاي اوليـه حـامي يـا هاميـت          هايي برخوردارند كه بستگي شديدشان را با ملت        سنت

خـصوص در ميـان       مردم ظفار از نظر مذهبي اهل تسنن هستند، امـا بـه             21 .دهد شرقي نشان مي
توان گفت كه از لحاظ ديني با        طور كلي مي نشينان، اسالم تقريبا ضعيف مانده است و به كوهستان

علـت  .  اي وجود دارد    ديگر مناطق عمان كه داراي عقايد اباضي، شيعه و سني هستند تفاوت عمده   
اصلي ضعف اسالم در اين ناحيه، دوري ظفار از نظر تاريخي نسبت به تحوالت اعـراب مـسلمان و           

مـذاهب رايـج در     .  جاي مانده از دوران پيش از حاكميت اسالم بوده است تاكيد بر رسوم و سنن به
اي از    دهنـد كـه آمـيزه       هاي شديدي را نسبت به اديان قبل از اسالم نشان مـي    اين ناحيه، بستگي

عشاير سـاكن مجـاور     .  توتميسم، خرافات، قرباني، ارواح خير و شر و آداب و رسوم جادوگري است      
در .  انـد   شهرها از دين اسالم متاثر شده ولي در عين حال مذاهب گذشته خود را نيز حفـظ كـرده      

مذهب آنها براي رهايي از شر ارواح و شياطين، قرباني كردن حيوانات و رسومي از اين نوع بـسيار           
اين رسوم مـستلزم بـسياري از منكـرات و         . شود رايج بوده و جزو اصول اصلي مذهب محسوب مي

ها و يا گوشت برخي از حيوانـات ماننـد گوشـت پرنـدگان،            پرهيزهاست كه منع خوردن از سبزي
بـسياري از افـراد     .  شـود   وسيله االغ نيز نهـي مـي     حمل بار به.  جوجه و تخم مرغ از آن جمله است

بندهايي مخصوص و يا ديگر آويزها و تعويذها بـراي دفـع شـر بـه           عشاير چه زن و چه مرد طلسم
 22 .آويزند و اشكال و عاليم روي پوست نزد آنان نقش بسيار مهمي دارند خود مي

هاي نژادي، آييني و فرهنگي، از لحاظ گويشي و زبان نيز بـا ديگـر             مردم ظفار عالوه بر تفاوت
اين زبان شباهت اندكي به عربي دارد و به نحـو مشخـصي از        .  مردمان سرزمين عمان تفاوت دارند

شود كه ظاهرا مقدم بر زبان عربي بـوده و در سراسـر ناحيـه           هاي سامي محسوب مي شعبات زبان
ويـژه در دوره قبـل از         اين زبان به    23 .جنوبي جزيره العرب قبل از رسوخ زبان عربي رايج بوده است  
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هايي از ايـن نـوع      كتيبه 24 .جزيره عربستان كاربرد فراوان داشته است تسلط عناصر حميري بر شبه
زبـان مـردم نواحـي كوهـستان فاقـد خـط            .  دست آمده اسـت   در نواحي شمالي و جنوبي يمن به

جيمـز مـوريس در       25 .گـيرد  نوشتاري بوده، از لحاظ ادبي، بيشتر اشعار حماسي محلي را در بر مي
گويند كـه تنهـا يـك يـا دو           آنان به زباني سخن مي«:  نويسد بررسي زبان و گويش مردم ظفار مي

نشين در ارتبـاط      به علت سوابق ديرينه ايرانيان و نواحي بلوچ   26 ».كلمه عربي از آن قابل فهم است
 27 .با سرزمين عمان، زبان فارسي نيز در برخي از نقاط ظفار آثاري را از خود بر جاي گذاشته است        

 28 .ق از عمان ديدار كرده، ايـن موضـوع را متـذكر شـده اسـت                .  مقدسي نيز كه در قرن چهارم ه    
گيري به محل زندگي افراد و كوهستاني يا ساحلي بودن         طور چشم تقسيمات اجتماعي در ظفار به

اي شـكل     سيستم سـنتي قبيلـه     ها بر اساس    شالوده ساختمان اجتماعي در كوهپايه    . بستگي دارد
پـرور، كـشاورزان      نشين دام  هاي كوچ دسته هاي معيشتي به قبايل مختلف از نظر شيوه.  گرفته است

اي هماننـد ديگـر نقـاط         اين نظام قبيلـه     29 .اند  گيران تقسيم شده    يكجانشين و دريانوردان و ماهي 
جـايي و ييـالق و        اساس سيستم سـنتي جابـه      هاي مشخص و بر     نشين عمان در محدوده  سلطان

تري را از طوايف تـشكيل   هاي كوچك قبايل بزرگ در درون خود، زيرمجموعه.  قشالق نمايان است
اساس رسوم بازمانده از روزگاران گذشـته و بـا رياسـت             دهند و هر قبيله بزرگ و يا كوچك بر مي

شـود كـه زبـان و         تعدد قبايل و طوايف در ظفار، حتي گاهي موجب مـي  .  گذرانند مجزا روزگار مي
و قـرا، قبايـل مـشخص و        )  كثـيري (دو قبيله كثـيرا     30 .نگارش يكي براي ديگري قابل فهم نباشد
نقـش مهمـي را برعهـده         1960 هـاي دهـه     ويژه شـورش    ممتاز بوده و در تحوالت منطقه ظفار به 

ترين قبايل در عربستان شرقي اسـت و قلمـرو اصـلي آن بـه                  قبيله كثيرا يكي از پراكنده   .  داشتند
ها و نجد از كنفدراسيون طوايـف         بيشتر افراد قبايل در دشت.  رسد حدود حضرموت و عدن نيز مي

كثيرا تشكيل شده و با وجود آنكه سني مذهب و هناوي هـستند، از جنبـه محيطـي و رسـوم از                
گروه زيادي از افراد قبيلـه كثـيرا در صـالله و اطـراف آن نيـز             .  ديگر نقاط عمان كامال تمايز دارند

القـره    هـاي ظفـار بـه نـام جبـل           طور عمده در مناطق مركزي كوه       قبيله قرا به   31 .كنند زندگي مي
ترين قبايل ظفار محسوب شده، مركب از نه قبيلـه اصـلي و           اين طايفه جزو متمول.  سكونت دارند

مردمان قرا گويشي ابتدايي و غيرعربي دارند و        32 .پانزده قبيله فرعي بوده و فاقد رهبري ثابت است
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جزيره عربستان هستند كـه حـدود هـزار سـال پيـش بـه ظفـار                عموما از نسل مردم جنوب شبه
توان به قبيله المشايخ و       ترين طوايف كوچك كنفدراسيون قبيله قرا مي از مهم 33 .اند مهاجرت كرده

قبيلـه مهـرا      34 .در شرق ظفار اشاره كرد    )  مهرَه(و مهرَا   )  شهره(بيت عيسي در غرب و قبايل شهرا   
از ديگـر   .  انـد   هاي قـره مهـاجرت كـرده        گويش غيرعربي داشته و از هزار سال پيش به اطراف كوه  

قبيلـه حرسـي در       35 .توان به بوثاري، شهاده و حرسي اشاره كـرد          قبايل عمده در منطقه ظفار مي
 36 .هاي عربي است محدوده بيابان جده الحراسيس سكونت دارند و زبان آنها در رديف زبان

دهد كه در     ترين ايام تا قرن نوزده ميالدي نشان مي      بررسي تاريخ چندهزار ساله ظفار از كهن 
تمامي اين مدت، منطقه در حالتي نيمه مستقل به رهبري رؤساي مختلـف كنفدراسـيون قبايـل          

از .  شد و هيچ حكومتي به تنهايي توانايي اداره و حاكميت بـر سرتاسـر ظفـار را نداشـت                   اداره مي
تـدريج داراي قـدرت نظـامي و          ابتداي قرن نوزده ميالدي سالطين اباضي مذهب مسقط كـه بـه        

سازي ظفار به اين بخش از سرزمين عمان فعلـي    اي شده بودند، با هدف ضميمه اقتصادي گسترده
هاي سالطين مسقط براي تسلط بر ظفار تا پيش از اين زمان همـواره بـا        تالش.  توجه نشان دادند

به بعد بـود كـه مـسقط          1870 توان گفت كه از سال   طور كلي مي به.  شكست و ناكامي همراه بود
هايي را در ظفار به عهده دارد و از آن روزگـار          صورتي عملي و واقعي مسئوليت توانست ادعا كند به

 1932 در سـال      37 .شكل صوري و كامال سست، ظفار تحت مالكيت سـالطين مـسقط درآمـد               به
بـر   ــ  )1913 ـ  32 حكومت (سلطان سعيد بن تيمور با كنار گذاشتن پدر خود ـ تيمور بن فيصل 

اقامـت  ـ  مركز ظفار ـ  در قصر الحسني در نزديكي صالله       1958 او از سال  .  تخت سلطنت نشست
گزيد و با ازدواج با يكي از دختران ظفاري كـه منجـر بـه تولـد سـلطان قـابوس شـد، حكومتـي                

وابستگي شديد سعيد بن تيمـور بـه انگلـستان و حـضور مـداوم نيروهـاي               .  استبدادي برقرار كرد
نظامي بريتانيا در ظفار، تالش ماجراجويان و كاشفان اروپايي و آمريكايي در پي بـاال گـرفتن تـب         

هـاي منطقـه ظفـار و نـبرد ميـان امامـت و سـلطنت در دهـه                      منظور دستيابي به ثـروت  نفت به
 .از نكات قابل مالحظه در تاريخ معاصر ظفار است 1950 ـ 60 

المللـي كـرد و آن را از حـوزه مرزهـاي              ترين رخداد در دوران معاصر كه نام ظفار را بيـن   مهم
هـاي خـونين بـا دولـت          بخش خلق ظفـار و درگـيري        محدود عمان فراتر برد، ظهور جبهه آزادي  
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مركزي مسقط بود؛ رويدادي كه نقطه عطفي در تاريخ اين خطه ايجاد و آن را وارد تحوالت نويني      
در جنـوب عمـان آغـاز         1960 جنبش ظفار كه از اواسط دهه       .  كرد كه پيش از آن سابقه نداشت   

گرديد، حاصل يك سلسله شرايط و تحوالت بود كه در بطن سرزمين عمـان و در منطقـه خليـج        
هـاي    عناصر پراكنده انقالبي ظفار، شامل ظفـاري        1964 در سال   .  فارس و خاورميانه وجود داشت 

گرايـان    از جنبـش ملـي      1962 گرايان عرب، اتحاديه خيريه ظفار كه در سال   عضو در جنبش ملي
عنوان پليـس و سـرباز مزدبگـير در دسـتگاه             عرب منشعب شده بود، سازمان سربازان ظفار كه به    

و پيروان مـسلم بـن نوفـل        )  يورش(هواداران ظفاري حزب    .  كردند  شيوخ عرب منطقه خدمت مي
كردند، با يكديگر متحد گرديدند و جبهـه   الكثيري كه در شهر الدمام عربستان سعودي فعاليت مي

نخستين عمليات تعرضي جبهه پس از كنگـره اول در       .  گذاريبنياد نهادند بخش ظفار را بنياد آزادي
نيز ناميده شد، انجام گرفت و جبهه رسما آغاز انقالب مـسلحانه          »  روز انقالب«كه  1965 ژوئن  9 

. اين جنبش نبرد خونيني را بنياد گذارد كه در حـدود ده سـال بـه طـول انجاميـد            . را اعالم نمود
، سلطان قابوس پادشاه عمان طي يك مصاحبه رسما پايان جنگ ظفـار     1354 آذر 22 سرانجام در 

در سركوب اين جنبش با تمـايالت ماركسيـستي نيروهـاي نظـامي ايـران نقـش             .  را اعالم داشت
 .قاطعي را ايفا نمودند

 اصالحات اقتصادي 

هـاي    با درك صحيح از ايـن واقعيـت كـه برنامـه             1970 سلطان قابوس پس از كودتاي ژوئيه 
مانده عمان و ظفار ضربه شديدي به جبهه خلق خواهد زد، فعاليـت            عمراني در جامعه بسيار عقب

در نتيجه دولت مركزي عمان ضـمن تـشديد عمليـات نظـامي،             .  اي را آغاز كرد   اصالحي گسترده
را با هدف بهبود زندگي و رفاه اجتماعي مـردم       »ها ها و روح برنامه قلب«طرح اقتصادي موسوم به 

هـاي عمرانـي در       بر اين اساس بنا بود دولت با اتخاذ و اجراي يك سلـسله برنامـه   .  به اجرا گذاشت
مند سـاخته     قلب و روح قبايل منطقه ظفار نفوذ كرده، مردم را به حكومت مركزي متمايل و عالقه 

اي،   ترين ابزار دولـت مـسقط در اجـراي چنيـن برنامـه           مهم.  ها جدا كند و آنها را از صفوف چريك
درصد از بودجـه ملـي عمـان، صـرف           60 تقريبا  1972 تا پايان سال . افزايش درآمدهاي نفتي بود
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هاي عمراني اختـصاص      ماند كه به طرح   شد و ديگر پول چنداني باقي نمي امور دفاعي و نظامي مي
هاي نفـتي،     و افزايش توليد حوزه 1973 پس از افزايش چهار برابري درآمدهاي نفتي در سال .  يابد

بـه هفـده     1966 استخراج نفت از دو ميليون تن در سال .  دولت به منابع جديد درآمد دست يافت
 1250 بـه     1969 ميليون دالر در  100 درآمدهاي نفتي نيز از .  افزايش يافت 1975 ميليون تن در 

رسيد كه با توجه به جمعيت حدود يك ميليون نفري عمان، درآمد سـرانه      1975 ميليون دالر در 
هـاي    زمان با ثابـت نگـه داشـتن هزينـه           در نتيجه هم 38 .توانست ايجاد كند اي را مي قابل مالحظه
: سلطان قابوس در اين ارتباط اظهار داشـته بـود         .  هاي عمراني متعددي به اجرا درآمد جنگ، طرح

وطنان در تمامـي      نخستين هدف ما اين است كه در راه باال بردن مقام كشور و سطح زندگي هم «
به همين جهت، از هيچ فعاليتي در راه وطنمان كوتـاهي نخواهيـم       .  هاي زندگي تالش كنيم رشته

 39 ».مانده تغيير يابد كرد تا قيافه كشوري عقب
هاي اصـالحي و وحـدت ملـي، نـام كـشور را از               قابوس در نخستين گام براي ايجاد دگرگوني

امـروز  «  :  او پس از اعالم وحدت ملي كـشور گفـت          40 .مسقط و عمان به سلطنت عمان تغيير داد
ديگر ميان ساحل و مركز عمان تفاوتي وجود ندارد و همه ما در برابر آينده و سرنوشت يك ملـت           

وي سپس فرمان عفو عمومي را اعالم كرد و تمامي زندانيان زنـدان جاللـي را             41 ».سهيم هستيم
پـس از خاتمـه نبردهـاي         42 .كه در دوران حكومت سعيد بن تيمور محبـوس بودنـد، آزاد شـدند       

  43 .تمامي ساكنان ظفار نيز فرمان عفو عمومي را دريافت داشتند 1354 خونين در سال 
پـس از گذشـت     .  از لحاظ فرهنگي و آموزشي نيز اقدامات متعدد و چشمگيري صورت گرفت      

مدرسـه آن دخترانـه       11 بـاب رسـيد كـه         60 دو سال از حكومت قابوس، تعداد مدارس از سه به    
بـه    1971  ــ 2 آمـوزان پـسر در سـال          به گفته وزير آموزش و پرورش عمان، تعداد دانـش           44 .بود

 65 تعداد مـدارس بـالغ بـر          1973 تا نيمه اول      45 .نفر رسيد   2531 و محصالن دختر به  13/458 
نفـر    24/335 آمـوزان بـه       مدرسه دخترانه بـود و كـل دانـش          9 مدرسه پسرانه و    47 باب شد كه 
 47 .آموزش سطوح تحصيلي از مقطع ابتدايي تا دانشگاه نيز رايگان اعالم شد 46 .افزايش يافت

اجـازه  العقيـده   پس از مدتي مجله . انتشار يافت عمان، روزنامه 1970 بالفاصله پس از كودتاي 
نگاري عماني برعهده داشت كه تا پيش از اين در صـفوف        انتشار گرفت كه سردبيري آن را روزنامه
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ها و مجالت متعددي به زبان عربـي و انگليـسي در            تدريج روزنامه به 48 .جنگيد هاي ظفار مي چريك
در راسـتاي رفـع نيازهـاي       .  هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و اجتماعي اجازه انتشار گرفتنـد    زمينه

بنابراين تعداد مراكز بـسيار انـدك       .  مردم، به مساله درمان در توسعه كشور اولويت نخست داده شد     
در سال    49 .افزايش يافت   1981 واحد بيمارستاني و درمانگاهي در    145 به  1970 بهداشتي در سال 

هـاي بعـد      و پس از آن برنامه واكسيناسيون همگاني براي كودكـان شـروع شـد و در سـال          1980 
 50 .سازي كودكان در مقابل سل، ديفتري، سياه سرفه، فلج اطفـال و سـرخك انجـام پـذيرفت             ايمن

 73 در همان سال،    .  به اجرا گذاشته شد    1973 برنامه اسكان اجتماعي براي افراد كم درآمد در سال 
اي به ميزان هشت ميليون دالر        ترين طرح اسكان با بودجه  سپس بزرگ 51 .واحد مسكوني آماده شد

نشين براي تغيير مكان و اقامـت در واحـدهاي مـسكوني            منظور تشويق قبايل كوه به.  به اجرا درآمد
اي با اشاره     آيندگان طي مقاله   52   .شد تازه تاسيس ظفار، زمين و حقوقي براي آنان در نظر گرفته مي

اي از كرانه ميان صالله و       هاي بارور صالله و باريكه دولت با تسلط بر دشت«: نويسد به اين مساله مي
از سـوي ديگـر       53 ».خواهد آنجا را اصالح كرده و ضمن گردآوري عشاير، آنها را ساكت كند   ساج مي
هاي جديـد     اعتباراتي را در زمينه توسعه منابع آب و حفر چاه  1356 المللي پول در خرداد  بانك بين

ايـن  .  گروه توسعه كشاورزي در ظفار تشكيل شـد   1971 در سال  54 .در اختيار دولت عمان گذاشت
گـروه  .  هاي مـدرن كـشاورزي را تاسـيس كـرد           منظور توسعه زراعت و دامداري، آزمايشگاه     گروه به

نيز با هدف پيـشرفت زراعـت، شـش ميليـون دالر بـراي             )1 (صنعتي ماشين آالت كشاورزي آمريكا
  55 .ها در نزديكي صالله پرداخت ساخت و تجهيز آزمايشگاه

روزنامـه  .  اي در ظفار انجـام گرفـت        همچنين، در زمينه صنعت نفت و انرژي اقدامات گسترده    
گزارش داد كه اكتشافاتي در ناحيـه رصـب واقـع در منطقـه ظفـار و                   1978 آوريل  29 در  عمان

توليـد و     1980 هاي نفت مرمـول بـا موفقيـت صـورت گرفتـه و تـا سـال                    بيست كيلومتري چاه
امـارات متحـده عربـي        1357 در آبـان     56 .پذير است هزار بشكه از آن امكان 30 برداري روزانه  بهره

برداري از نفت ظفار در اختيار دولـت         ميليون دالر با شرايط آسان براي استخراج و بهره 400 مبلغ 

1. Farm Machinery Corporation (FMC) 
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 57 .اين قرارداد نقش مهمي را در گسترش ميادين نفتي در منطقه ظفار ايفـا كـرد    .  مسقط گذاشت
هزار بشكه نفت روزانه از ظفار به دولت عمان كمك كرد تا صادرات خود را بيـش از              30 استخراج 

در زمينه استخراج و صادرات گاز طبيعي نيز قراردادي بين دولت عمان        58 .درصد افزايش دهد 20 
ميليون دالر براي ايجاد يك خط لوله انتقال گـاز از     90 به ميزان  )1 (و شركت ايتاليايي انسام بروجه

اين شركت ايتاليايي احداث خط     .  به امضا رسيد 1356 منابع منطقه يبال به مسقط در ارديبهشت 
در نوامبـر     59 .كيلومتر را نيز بـر عهـده گرفـت          325 لوله گاز از ناحيه فهود تا درياي عمان به طول 

با مـشاركت     1975 اولين ايستگاه تلويزيوني عمان در مسقط افتتاح شد و سپس در نوامبر       1974 
آلمان و فيليپس هلند، شبكه تلويزيونـي ظفـار در صـالله بـه پخـش برنامـه               هاي زيمنس شركت
بـا گنجايـش      1353 فـروردين     27 نخستين سينماي عمومي در سراسر عمان هم در       60 .پرداخت
محمد عبدالرحيم فقـير محمـد، مـديركل وزارت بازرگـاني و              61 .نفر در مسقط افتتاح شد      1000 

، ضـمن بررسـي رونـد پيـشرفت         1980/1/22 مورخ   عماناي با روزنامه  در مصاحبه صنعت عمان،
ــان از           ــي عم ــصادي و عمران ــه اقت ــا    1970 برنام ــت  1980 ت ــاد و      «:  گف ــه اول، ايج در مرحل

طور اخص، و ايجـاد و توسـعه امكانـات            هاي الزم براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به       سازي زمينه
در همان حال، قوانين و مقررات الزم براي بنـاي يـك دولـت               .  طور عموم مورد توجه بوده است به

هـا، بنـادر، فرودگـاه،        هـا، مـدارس، مراكـز آموزشـي، جـاده           سپس كارخانه .  امروزي به وجود آمد   
اين امر سبب افزايش محصوالت توليدي محلـي از         .  ها و مراكز بهداشتي تاسيس شدند    بيمارستان

شـد كـه رشـد        1974 ميليـون ريـال در پايـان          565/2 به  1970 ميليون ريال عماني در       103/6 
هـاي    هاي ساختماني و ترابري و ادارات عمومـي، پيـشرفت           بخش.  دهد  درصدي را نشان مي 445 

نسبت مصرف كلي دولتي و بخش خصوصي از محـصوالت محلـي در بـازار           .  بسيار زيادي داشتند
نــسبت هزينــه  .  افــزايش يافــت   1974 درصــد در     43/3 بــه    1970 درصــد در     32/4 داخلــي از   

هاي بازار    گذاري كل دولتي و بخش خصوصي نسبت به محصوالت محلي با توجه به قيمت   سرمايه
بر اين اساس، درآمد سـرانه      .  ، رشد داشته است  1974 درصد در  30/6 به  1970 درصد در 12/5 از 

1. Ensome Brouje 
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دالر به دو هزار دالر      231 يا از  1978 ريال در  604 به حدود  1970 ريال عماني در  67 اتباع عمان از 
. استمرار يافت   2000 و    90 هاي    روند اصالحات اقتصادي دولت عمان در دهه   62 ».افزايش يافته است

درصد رشـد    146/6 سال گذشته  9 درآمد دولت عمان از توليدات صنعتي، كشاورزي و نفت در طول 
ـال       .  داشته است بنا به گزارش وزارت اقتصاد عمان، ميزان درآمد اين كشور از توليدات اقتصادي در س

ـابقه    به رقم بي      2009 اين ميزان در .  بوده است)  ميليارد دالر 19 (ميليارد ريال   7/5 حدود  2000  س
بخـش  .  درصـدي دارد    146/6 رسيده كـه حكايـت از رشـد         )  ميليارد دالر   46/9 (ميليارد ريال   18/5 

ـال       3/9 به  2008 تا  2000 صنعت عمان نيز با پنج برابر شدن درآمد آن از  ـارد ري ـارد    9/9 (ميلي ميلي
ـ صـنعتي          هاي اخير با راه دولت عمان در سال.  رسيده است) دالر ـاريـ  اندازي چند منطقه آزاد و تج

ـان، يكـي از توليدكننـدگان         63 .تالش كرده است ميزان درآمد خود را از اين بخش افزايش دهـد       عم
آيد، اما بهاي نفت خام صادراتي اين كـشور،           شمار مي  كوچك غيرعضو اوپك در حوزه خليج فارس به

ميليون بشكه نفتي است كه از كشورهاي عمده صادركننده نفت در حاشيه      12 شاخصي براي حدود 
ـاكي از آن اسـت كـه                .  شود  خليج فارس به آسيا صادر مي      ـان ح ـاي دولـت عم درصـد از     60 آماره

وزارت نفت و گاز عمان در گـزارش ماهانـه       .  شود درآمدهاي اين كشور از محل فروش نفت تامين مي
افـزايش نـسبت بـه       درصد  2.1 با   2012 توليد نفت و ميعانات گازي عمان در مارس : خود اعالم كرد

هـزار    990 ميليون و     27 مجموع  (بشكه در روز  85 هزار و  903 دوره مشابه سال گذشته به ميانگين 
، ضمن آنكـه صـنايعي در        عالوه بر نفت، آهن و مس جزو منابع معدني عمان هستند 64 .رسيد) بشكه

ـازي در ايـن كـشور فعالنـد          ، صنايع دسـتي و كبريـت       ، سيمان زمينه توليد منسوجات ـان در   .   س عم
ـا   يونجـه .     ميليون تن استخراج قلـع داشـته اسـت         3  0 طور متوسط ساالنه  هاي گذشته به سال ،  ، خرم

ترين توليدات كشاورزي عمان هستند و ماهي، ميگـو و شـتر        ، نيشكر و موز از مهم ، جو ، گندم نارگيل
  .شوند پروري اين كشور محسوب مي جزو توليدات شيالتي و دام

 هاي نوين جهاني اصالحات سياسي عمان تحت تاثير ضرورت

عمان بعد از سياست انزواگرايي در زمينه روابط خارجي تز اصـلي سياسـت خـارجي خـود را             
المللي در چارچوب منافـع       هاي اثرگذار بين  اي از طريق برقراري ارتباط با قدرت ايفاي نقش منطقه
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به اين ترتيب با توجه به تغييرات ساختاري سلطنت عمان پـس از روي كـار                .  ملي قرار داده است
هاي جديدي براي تنظيم سياست خارجي برخـوردار شـد و        آمدن سلطان قابوس، عمان از توانايي

سلطنت .  اي برگزيده است    رفتار هدفمندي را در انتخاب متحدان و تالش براي ايفاي نقش منطقه    
، سياسـت خـارجي مـدون و        1970 عمان تا قبل از به قدرت رسيدن سلطان قابوس بن سعيد در          

قابل رويتي نداشت، سعيد بن تيمور، سلطان قبلي، سياست خارجي انزواگرايانـه شـديدي را اجـرا       
ملـل و     تنهـا عـضو سـازمان       اين كشور نـه   .  كرد و در نتيجه آن با هيچ كشور جهان ارتباط نداشت     

المللي عضويت نداشـت و غـير از هنـد و             هاي بين   يك از سازمان  اتحاديه عرب نبوده، بلكه در هيچ
المللي به عهده گرفتـه   بريتانيا كه با تنظيم روابط خارجي آن نمايندگي اين كشور را در جامعه بين

گران مسائل عمان روي كـار آمـدن          تحليل.  بودند، با هيچ كشور ديگري روابط ديپلماتيك نداشت     
كنند؛ زيرا اين كـشور بالفاصـله بـه           سلطان قابوس را به معناي پايان دوران انزواي عمان تلقي مي    

كـشور روابـط      25 بـا     1975 ملل پيوسـت و در        به سازمان   1971 اتحاديه عرب ملحق و در اكتبر    
اي را براي ايجـاد نزديكـي ديپلماتيـك بـا            هاي گسترده عالوه بر آن، تالش.  ديپلماتيك برقرار كرد

 65 .كار گرفت كشورهاي شاخص عربي از جمله عربستان، قطر و امارات به
هـاي    ميالدي سياست اصالحات اقتصادي ادامـه يافـت، امـا دگرگونـي          90 و  80 هاي  در دهه

هـاي ناشـي از جنـگ خونيـن           در حقيقـت زخـم    .  خاصي از ديدگاه سياسي در عمان بروز ننمود       
ها از سوي     حاصل چريكي گذشته، فقر مضاعف و سياست مماشات و راضي نمودن تمامي گروه      بي

از جمله وقـايع مهـم در ايـن دوران اينكـه            .  سلطان قابوس اين وضعيت سكون را استمرار بخشيد 
در .  قواي ايران بعد از انقالب اسالمي، از عمان خارج شده و نيروهاي مصري جايگزين آن گـشتند        

زمـان بـا      سلطان قابوس هـم  .  نيز يك پيمان نظامي ميان عمان و آمريكا منعقد گشت 1980 سال 
هاي نظامـي     برقراري روابط بسيار دوستانه با ايران و عربستان، به انگليس و آمريكا اجازه داد پايگاه       

 . در عمان ايجاد كنند
مقارن با تحوالت شمال افريقا و خاورميانه در ارتباط با بهار عربـي، سـلطنت عمـان بـر رونـد             

سرمنشا تحوالت اعتراضـي در     .  اصالحات اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود سرعت بخشيده است 
تعداد معترضاني كه بهـار عربـي را        .  آغاز گرديد   »مسقط«واقع در شمال      »صحار«عمان، از شهر 
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تـر شـد و       رفت، اما بـه مـرور اعتراضـات جـدي           نفر فراتر نمي 100 در عمان كليد زدند در ابتدا از 
 18 در    رويـترز بـه گـزارش خبرگـزاري       .  نيروهاي امنيتي عمان دو نفـر از معترضـان را كـشتند            

چند هزار معترض عماني پس از نماز جمعه شـهر سـاحلي صـالله در جنـوب                 1390 ارديبهشت 
كشور عمان با برپايي تظاهرات خواستار ايجاد اصالحات دموكراتيـك و مبـارزه بـا فـساد در ايـن                 

از زمان شروع اعتراضـات مردمـي در عمـان شـهر صـالله در                :  فعاالن عماني گفتند  .  كشور شدند 
 . چهارمين جمعه متوالي شاهد تظاهرات ضددولتي صدها نفر از شهروندان بوده است

مـردم  «:  دادند  ها نيروي پليس اين كشور بودند، شعار مي     كنندگان كه در محاصره ده تظاهرات
معترضـان عمـان    .  »مردم خواهـان اصـالحات هـستند     «و  »خواهان پايان فساد در عمان هستند

هالي شغلي و مبارزه با فساد متمركـز        محور مطالبات خود را بهبود دستمزدها، فراهم شدن فرصت
انـد،    ويژه كه مردم عمان از محاكمه نشدن وزرايـي كـه بـه علـت فـساد بركنـار شـده               اند، به كرده

روز   مردم روزبه :  كننده در تظاهرات نيز گفت    يك فعال حقوقي شركت.  خشمگين و ناراضي هستند
ها تنها نيازهاي اقتـصادي    برند، در آغاز خواسته سقف مطالبات خود را براي ايجاد اصالحات باال مي

اين در حالي   .  هاي مشروع هستند    مندي از آزادي  و خواستار بهره  بود، اما مردم اكنون هوشيار شده
است كه تحصن مردمي در برابر مقر استانداري شهر صالله نيز انجام شده و متحـصنين خواسـتار         

تحـصن مردمـي در شـهر       .  مبارزه سلطان قابوس، پادشاه عمان با فساد رايج در اين كشور هستند      
سـال گذشـته      40 اين واقعه در كشوري كه ظـرف       .  مسقط پايتخت عمان نيز صورت گرفته است

شاهد هيچ درگيري ميان مردم و نيروهاي امنيتي نبود، قابل توجه بود، اما برخالف خيزش سـاير           
ويـژه    هاي اساسي معترضان، تغييرات و اصالحات در زمينه اقتـصادي بـه       كشورهاي عربي خواسته

هـزار    50 قابوس در برابر اين اعتراضات ايجـاد سـريع           موضع سلطان.  اشتغال و افزايش حقوق بود
به شكل فوري و اختصاص مقرري ماهانه براي كارجويان تا زمان اشتغال به كار آنان          فرصت كاري

ميليون دالر مشوق اقتصادي به مـردم را داده      600 وي اخيرا نيز وعده اختصاص دو ميليارد و .  بود
او در  .  است كه از جمله اعطاي حقوق ماهيانه به بيكاران و افزايش حقوق كارمندان دولـتي اسـت          

گـذاري را بـه شـوراي عمـان كـه نهـادي               نيز وعده انتقال برخي از اختيارات قانون       2011 مارس 
در اين تاريخ سلطان قـابوس برخـي        .  مشورتي است و برخي اعضاي آنها منتخب هستند، داده بود
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وزيران متهم به فساد را بركنار كرده، اقدامات ديگري را براي راضي نگه داشتن مردم خـود انجـام           
همچنين در تداوم تالش سلطان قـابوس بـراي ايجـاد اصـالحات و انتخـاب وزيـران جديـد                   .  داد

رسـاني و شـيخ عبدالمالـك         عنوان وزيـر اطـالع     رساني و دادگستري، عبدالمومن الحسني به اطالع
 66 .الخليل وزير دادگستري عمان انتخاب گشتند

در عمان اتفـاق افتـاد،        1390 هايي كه در اسفند     در سايه تاثير بهار عربي و رويدادها و اعتراض 
 23 در اين انتخابات كه     .  هاي قبل بود   انتخابات دور جديد شوراي عمان تا حدودي متفاوت از دوره

زن خود را نـامزد كـرده        77 نفر، از جمله  1133 كرسي مجلس  84 مهر برگزار شد، براي تصاحب 
 900 از يـك ميليـون و       .  برابـر شـده بـود       4 رقم زنان كانديدا نيز نسبت به دور قبل تقريبا        .  بودند

هزار نفر از صاحبان حق راي براي شركت در اين انتخابـات          522 صدهزار نفري اهالي بومي عمان  
در دورهاي قبلـي    .  داد  درصدي را نشان مي     27 كرده بودند كه نسبت به دور قبل افزايشي    نام ثبت

انتخابات مجلس شورا عمدتا نمايندگان و وابستگان به رهبران قبايل و محافل پرنفـوذ نزديـك بـه      
نامزد مستقل زير فـشار       200 اين بار نيز  .  كردند هاي انتخاباتي را تعيين مي دربار بودند كه فهرست

يافتن سه تـن      با اين همه، راه   .  نظر كنند  محافل ياد شده مجبور شدند از شركت در انتخابات صرف
به مجلـس جديـد       1390 هاي اسفند     دهندگان و فعاالن اعتراض  از فعاالن حقوق بشر و از سازمان

دهنده گسستي ولو محدود در روند ياد شده است؛ گسستي كه تحـت تـاثير بهـار عربـي و                    نشان
اين بار يك زن نيز به شـوراي   .  هاي چندماه پيش در خود عمان، امكان واقعيت يافته است اعتراض

چهار روز پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي عمان، سـلطان قـابوس     . مشورتي راه يافته است
بـه  .  تـري داد    هاي كلي ديگر خود عمل كرد و به اين شورا اختيارات وسـيع      به برخي ديگر از وعده

كند، بلكـه بـا راي مخفـي نماينـدگان            اين ترتيب، از اين پس رييس شورا را پادشاه منصوب نمي       
هاي قـانوني بنويـسد و تـصويب          شوراي جديد همچنين اختيار دارد كه راسا طرح . شود تعيين مي

در بررسـي كارنامـه     .  كند كه اجراي آنها در صورت تاييد سنا و پادشاه براي دولـت الزامـي اسـت             
همچنيـن از ايـن پـس بـه         .  وزيران و استيضاح آنها نيز شورا صاحب اختيارات بيشتري شده است 

هنگام مرگ پادشاه اگر اعضاي خانواده سلطنتي نتوانند ظرف سه روز بر سر جانشين او به توافـق           
اي مشترك با روساي مجلـس شـورا و سـنا و دو عـضو از                   برسند، شوراي دفاعي كشور در جلسه    
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نكته مهم آن است كه در      .  ترين نمايندگان اين دو نهاد در اين باره تصميم خواهد گرفت  سالخورده
 67 .كند، فاقد فرزند است سال پيش بر عمان حكمراني مي 40 اين زمينه سلطان قابوس كه از 

. بار انتخابات شوراي شـهر در سراسـر عمـان برگـزار شـد               ، براي نخستين 1391 در اوايل دي 
شوراي شهر در سراسـر عمـان نـامزد شـده         60 عنوان نامزدهاي مستقل براي حدود  تن به 1475 

بـه گفتـه خالـد بـن هـالل          .  بودند؛ چرا كه فعاليت احزاب سياسي در ايـن كـشور ممنـوع اسـت       
البوسعيدي، از مسئوالن وزارت كشور عمان و رييس كميته انتخابات اين كشور، مـيزان مـشاركت    

عضو منتخب شوراي شـهر، چهـار زن         192 درصد تجاوز نموده و از ميان  50 مردم در انتخابات از 
مركـز انتخابيـه برگـزار شـد و           104 ايـن انتخابـات در      .  نامزد زن پيروز انتخاب شدند    46 از ميان 

مسئوالن عماني اين روز را تعطيل عمومي اعالم كردند تا شهروندان فرصت شركت در انتخابات را      
پيـش از   .  داشته باشند و به همه كارمندان بخش خصوصي و دولتي حقوق كامل آنها پرداخته شد  

اين عمان تنها داراي يك شوراي شهر مركزي در مسقط بود كه اعضاي آن از جانب دولت تعييـن    
بر اساس دستور سلطان قابوس، شوراهاي شهر هيچ قدرت اجرايـي نخواهنـد داشـت و           .  شدند مي

انتخابـات    68 .هـايي را ارايـه كننـد       ها توصيه رساني شهرداري توانند در زمينه بهبود خدمات تنها مي
رود كـه     شمار مـي  نشين عمان به شوراي شهر و روستا اولين انتخابات در نوع خود در تاريخ سلطان

 . در سايه تحوالت گسترده در خاورميانه برگزار شد

 گيري نتيجه

اي سـنتي     اي با تكيه بر تعصبات و آداب و سـنن عـشيره      اي قبيله نشين عمان، جامعه سلطنت
هـاي    تـرين ويژگـي     شود كه از مـشخص      بيش از دويست قبيله در اين كشور يافت مي.  كهن است

اي گوناگون از نژادهاي عرب و غيرعرب با مذاهـب       مجموعه.  آيد شمار مي اجتماعي اين سرزمين به
هاي اباضي، تسنن، تشيع دوازده امامي، اسماعيليه، بودايي، هندو، مسيحي و يهـود            اسالم از شاخه

سلطان سعيد بن تيمور بـا كنـار گذاشـتن پـدر            1932 در سال .  كنند در اين سرزمين زندگي مي
در   1958 او از سـال     .  بر تخت سـلطنت نشـست   ـ )1913 ـ  32 حكومت (تيمور بن فيصل ـ  خود

اقامت گزيد و با ازدواج با يكـي از دخـتران ظفـاري           مركز ظفارــ  قصر الحسني در نزديكي صالله
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سـلطان قـابوس پـس از       .  كه منجر به تولد سلطان قابوس شد، حكومت استبدادي را برقـرار كـرد   
تـرين ابـزار دولـت مـسقط در           مهم.  اي را آغاز كرد     فعاليت اصالحي گسترده  1970 كودتاي ژوئيه 

وي در نخستين گام نام كشور را از مـسقط و     .  اي، افزايش درآمدهاي نفتي بود اجراي چنين برنامه
عمان به سلطنت عمان تغيير داد، سپس فرمان عفو عمومي اعالم كرد و تمـامي زنـدانيان زنـدان          

هـا و     تـدريج روزنامـه     بـه .  جاللي كه در طي حكومت سعيد بن تيمور محبوس بودند، آزاد شـدند            
هاي گوناگون سياسي، اقتـصادي و اجتماعـي          مجالت متعددي به زبان عربي و انگليسي در زمينه    

در راستاي رفع نيازهاي مردم بـه مـساله درمـان در توسـعه كـشور اولويـت              .  اجازه انتشار گرفتند
منظور توسعه بخش كـشاورزي، دامـداري و توليـد            اي نيز به    هاي گسترده   تالش.  نخست داده شد
در زمينه ارتباطات مجموع خطوط مواصالتي ساخته شـده از          .  گيري صورت گرفت احشام و ماهي

 1981 كيلومــتر در     11/956 و    1974 كيلومــتر در     4/532 بــه  1970 كيلومــتر در ســال      1/827 
در زمينـه صـنعت نفـت و انـرژي، خطـوط مواصـالتي، فرودگـاه و نـيرو اقـدامات                     .  افزايش يافت

  2000 و    90 روند اصـالحات اقتـصادي دولـت عمـان در دهـه             .  اي درعمان انجام گرفت     گسترده
سـال گذشـته      9 درآمد دولت عمان از توليدات صنعتي، كشاورزي و نفت در طول          .  استمرار يافت

 2000 ميزان درآمد اين كـشور از توليـدات اقتـصادي در سـال               .  درصد رشد داشته است     146/6 
سـابقه    به رقم بـي  2009 اين ميزان در سال .  بوده است)  ميليارد دالر 19 (ميليارد ريال  7/5 حدود 
بخـش  .  درصـدي دارد    146/6 رسيد كه حكايت از رشـد       )  ميليارد دالر   46/9 (ميليارد ريال   18/5 

 9/9 (ميليـارد ريـال       3/9 به    2008 تا    2000 صنعت عمان نيز با پنج برابر شدن درآمد آن از سال   
 .رسيد) ميليارد دالر

ـان بـر رونـد                      ـلطنت عم ـار عربـي، س ـا به مقارن با تحوالت شمال افريقا و خاورميانه در ارتباط ب
برخالف خيزش ساير كـشورهاي    .  اصالحات اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود سرعت بخشيده است

ويژه اشتغال و     هاي اساسي معترضان عماني، تغييرات و اصالحات در زمينه اقتصادي به       عربي خواسته
ويـژه    اصالحات ياد شده در زمينه توسعه و عمران با استقبال گـسترده بـه             .  افزايش حقوق بوده است

ـلطنت مـشروطه              توده ـاالن مـدني و هـواداران س هاي عامي و متوسط جامعه و واكنش محتاطانه فع
اما هم دامنه محدود تغييرات در قانون اساسي، هـم تركيـب شـورا مـشورتي كـه              .  رو شده است روبه
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مانده و هم اين واقعيت كه مصوبات شورا بايـد      اي و تحت تاثير محافل پرنفوذ مناطق باقي عمدتا قبيله
ـاد              ـات مـورد انتق ـاه هـستند، از نك باز هم به تاييد مجلس سنايي برسند كه نمايندگانش منصوب ش

  المللي  هاي بين   گيري  كارانه در رويكردها و جهت نوعي از ثبات محافظه عمان پيوسته به.  مخالفان است
ـال گذشـته      30 برد و تاثير اين سياست تا به حدي است كه در    .  اش مشهور بوده است اي و منطقه س

برخالف اكثر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كمتر تنشي در مناسبات عمان و ايران به     
در عرصه اجتماعـي  .  اين سياست خارجي در اصل ادامه سياست داخلي عمان است.  وجود آمده است

رغم قدرت    كارانه را دنبال كرده و به     و سياسي هم سلطان قابوس نوعي ثبات توام با اصالحات محافظه
گامي   كار عمان شكل گرفته، همراهي و هم      هاي محدودي كه در جامعه محافظه اش با خواست مطلقه

ـا وجـود           .  كشور و نظام سلطنت دستخوش بحران نشود   »ثبات«كرده تا  ـار عربـي ب بر اين اساس به
مانند ساير مناطق شمال افريقا و خاورميانه پتانسيل تشديد خشونت،   ها و تحركات، به برخي اثرگذاري

بافت سنتي جامعه عمان،  .  هاي چريكي، تغيير رژيم و سرنگوني نظام پادشاهي را نخواهد داشت جنگ
ـام        پراكندگي نژادي، طيف و سيع و چندبعدي ديني، تجارب تلخ از جنبش      هاي خونين و بدون فرج

گرا در جنوب عمان، سياست توسعه و عمـران حكومـت مركـزي و اصـالحات آرام و تدريجـي                  چپ
با اين حال، عمان در حال حاضر در موقعيت  .  ترين عوامل اثرگذار بر اين فرايند هستند سياسي از مهم

آورند تا بر وسـعت و عمـق          طلبان به سلطان فشار مي  از طرفي اصالح.  دشوار تاريخي گير افتاده است
ـاي كـالن      اصالحات بيفزايد، در حالي كه نيروهاي سياسي و نظامي قديم كه از وضعيت سابق سود ه

از سـوي ديگـر، در      .  بردند اصرار دارند اوضاع و موازنه قدرت گذشته همچنان پايدار و استمرار يابد    مي
ـا از درگـيري داخلـي در داخـل           نبود جانشين مشخص براي سلطان قابوس، تحليلگران و ديپلمات ه

ـاب جانـشين بـراي               هاي قبيله خانواده حاكم و نزاع ـام انتخ ـان در هنگ اي و نابودي ثبات سياسي عم
كنند به سـمت      ها احساس مي    اين يك موضوع سخت و پيچيده است و عماني .  پادشاه نگران هستند

ها و درگـيري در داخـل      خطر چالش.  كنند بدون اينكه رهبر آينده خود را بشناسند آينده حركت مي
تواند از يك گروه   در هنگام انتخاب جانشين سلطان قابوس، ارتش عمان مي. خانواده حاكم وجود دارد
هاي كهنه و     تواند زخم   توانند از گروه ديگري حمايت كنند و اين دگرديسي مي    و نيروهاي امنيتي مي

 . اختالفات مذهبي و فرهنگي و اجتماعي خاموش را روشن سازد
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 وضعيت كلي اقتصادي عمان
 توضيحات عنوان رديف

 ميليارد دالر 67  توليد ناخالص داخلي 1 
 دالر Per Capita  20 ، 200درآمد سرانه  2 
 ) 2008 (درصد  12/5  ) درصد(نرخ تورم  3 
 درصد 15  ) درصد(نرخ بيكاري  4 

 5 
 )  ميليارد دالر(مقدار بودجه ساالنه دولت 
 درآمدها
 ها هزينه

 
-14/6 : درآمد  

 16/7 : هزينه 
 )  2008 (درصد  6/4  نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي 6 

 گذاري خارجي در داخل ميزان سرمايه 7 
 گذاري مستقيم درخارج ميزان سرمايه

---------------- 
---------------- 

 8 

 GDPها در  سهم بخش

 كشاورزي
 صنايع
 خدمات

  
 درصد2/1 ـ  ـ كشاورزي

 درصد 37/2  ـ  ـ صنعت
 درصد 60/7 ـ  ـ خدمات

 ميليارد دالر 11/11  ذخاير ارز و طال 9 
 ميليارد دالر 16 / 024  حجم كل واردات از جهان 10 

ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل، كاالهاي ساخته شده، مواد  اقالم مهم وارداتي از جهان 11 
 .  هاي صنعتي غذايي، حيوانات زنده، انواع روغن

درصد، آلمان   7/4 درصد، آمريكا 17/6 درصد، ژاپن 19/3 امارات  شركاي عمده در زمينه واردات 12 
 درصد 4/1 درصد، هند  5/2 

 ميليارد دالر 24/691  حجم كل صادرات به جهان 13 
 ، فلز، منسوجات نفت خام، صادرات مجدد، ماهي اقالم مهم صادراتي به جهان 14 

درصد، تايلند  14/3 درصد، ژاپن 15/2 درصد، كره جنوبي  26/8 چين شركاي عمده در زمينه صادرات 15 
 درصد 4/1 درصد، ايران  4/3 درصد، آمريكا  7/6 درصد امارات  10/4 

 ) 2008 (ميليارد دالر  6/12  ميزان بدهي خارجي 16 

 17 
  

 خرما، موز، سبزيجات، ليموترش، يونجه، ماهي، احشام توليدات كشاورزي 18 

محصوالت 
 صنعتي

هاي نفتي، گاز طبيعي،  نفت خام و فرآورده
سيمان، مس، فوالد، موادشيميايي، مصالح 

 ساختماني، فيبر نوري
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