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Abstract 

Ensuing the Arab Uprisings 2011, regional order that is called the new Middle 

East has gone through the playing of new emerging middle powers such as UAE 

and Qatar. From the component of power, these states unlike their predecessor 

as with Iran, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, and Syria lack normal prerequisites for 

morphing into regional actors. The main question here is what factors affect on 

expanding interest of these players from the Persian Gulf sub-system into the 

great Middle East. It seems that the change in conditions within both internal 

and regional level has paved the course for enhancing their positions in 

international relations of the Middle East. Meanwhile, the interesting point is an 

intense rivalry between these two players and their efforts for getting more US 

support in the region. This work intends to study the dislocating among regional 

players after the Arab uprisings and focusing on the dominant trends of both 

mentioned new emerging powers. This will do by the theory of middle powers in 

IR. 
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 چكيده
 دیهجد انههیاز آن با عنوان خاورم هک 1122 سال یعرب یهایناآرام از پس یامنطقه نظم

 متحدهامارات»و  «قطر»متوسط نوظهور همچون  گرانیباز ینیآفرشاهد نقش ،شودیم ادی

 نیشهیپ متوسهط گرانیبهاز برخلها  هادولت نای ،ی قدرتهااست. از منظر مؤلفه «یعرب

شهدن بهه  لیتبد یی لازم برااستانداردها فاقد هیسور و عراق عربستان، مصر، ران،یا رینظ

 ۀموجه  سسهترد دامنه یعهوامل چه»است  نیا پرسشهستند. حال  یامنطقه گرانیباز

 در انههیخاورم یامنطقهه نظهم به فارس جیخل یامنطقه نظام ریز از گرانیزبا نیا تیفعال

 یامنطقه و یداخل سطح دو هر در تحولات رسدیم نظر. به«؟است دهش آن عموسّ یمعنا

 الملهلنیبه روابهط در را خهود گهاهیجا تها آورده فهراهم مذکور یکشورها یبرا را طیشرا

 گریبهاز دو نیا نیب دیشد یهاقابل توجه رقابت ۀنکت ،بین نیا در. بخشند ارتقا انهیخاورم

ۀ مقاله. باشهدیمه متحهدهالاتیا بیشتر تیحما جل  یبرا آنها تلاد و منطقه معادلات در

 یناآرامپسها ۀدور در یامنطقهه گرانیبهاز نیجایی قدرت در ببهاشاره به روند جا باحاضر 

دو قدرت متوسط نوظههور  یخارج استیحاکم بر س یهاالگو بر تمرکز و عامطور به یعرب

 یهۀمههم در پرتهو نظر نیها داده کههبهه پرسهش فهوق پاسه   خها،،طور مورد اشاره به

 .سرفته استانجام  «المللنیب روابط عرصه در متوسط یهاقدرت»

 قطر امارات، ،یامنطقه نظم انه،یخاورم متوسط، قدرت های کليدی:واژه

 23/06/99تاریخ پذیرش:    18/06/99تاریخ بازبينی:    05/03/99تاریخ دریافت: 

 336-309، صص 1399 تابستان، 2، شماره 12سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 

                                                                                                                                 

  http://creativecommons.org/ND (-NC-CC BYیزن یزم ملالزس دسترسزی  تاد مجزز م زوتا .1

nd/4.0/-nc-licenses/by )اسز. 

mailto:zibaei@soc.ikiu.ac.ir
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/%20licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

 مقدمه

 بارر  یهااانقلاب و هاجنگ المللنیب روابط یخیتار یشناسجامعه دیدگاهاز  اگر
 ۀساد کیا در انهیخاورم م،یریدر نظر بگ یالمللنیب یهانظم یریگشکل سرآغاز را
 بادده یامنطقاه نظام نیچناد شاهد برر  یهاانقلاب و هابروز جنگ دلیلبه ریاخ

 یامنطقاه گرانیباازعندان باه هاادولات از یادساهه آنهاا از کیا هار در که است
 نیبا یزماان باازه یعنای منطقه، اول نظم اسهثناء به ،بارهنیدرا. اندکرده ینیآفرنقش
 آزاد افساران انقلااب و اول یجهاان پساجنگ دوره در مدرن انهیخاورم یریگشکل
 سرپرساتعندان و فرانسه به ایهانیمنطقه، بر یاصل گرانیکه باز 1591 سال در مصر
 گااهیجا یامنطقاه گرانیباز ،یآت یهانظم یدر تمام ؛تأسیس بددند تازه یهادولت

 گرانیدر مادرد بااز یاصال ۀنکه. اندداشهه انهیخاورم المللنیب روابط در یابرجسهه
 یگرانیباز ینیآفرنقش ،یعرب یهایناآرام از شیپ یهانظم یتمام در فعال یامنطقه
 ت،یاجمع رانیام ،ینیوساعت سارزم ریانظ یداخل ۀبالقد یهاتیظرف بر بنا که بدد

. شادندیما شاناخهه مهدسط یهاقدرتعندان و ... به یتدان اقهصاد ،ینظام یروین
 یامنطقاه گریبااز دو شااهد یعربا یناآرامپساا ۀدور در اناهیخاورم یامنطقه نظم

رغم قارار گارفهن )امارات( و قطر است که علای یعربمهحده امارت یعنی ؛ندظهدر
 ظااهر ندظهادر مهدساط گرانیبااز قامت در اندتدانسهه کدچک یهادر زمره دولت

 & Miller)است  دیقابل تدجه تضاد منافع آنها در نظم جد ۀنکه ان،یم نیا در. شدند

Verhoeven, 2019: 2  .) 
 یعربا یهایناآرام با مرتبط عیوقا به گریباز دو نیا یامنطقه تقابل یهاجدانه

 در ساکدلار و یاسالام یهااانیااز جر تیحما دلیل بهکه  گرددیم باز 1111 سال
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مناافع آنهاا در مقابال  یبایمصار و ل رینظ ،تحدلات دسهخدش یکشدرها از یاپاره
 را طیشارا مذکدر یهایناآرام هک ردادعا ک تدانیم ،بارهنقرار گرفت. در ای گریکدی

 که یطدردو کشدر فراهم ساخت؛ به ۀطلبانجاه یخارج استیس روند عیتسر یبرا
 منطقه معادلات در خدد یکدچک از یناش مشکلات نمددن مرتفع دنبال به گرید آنها

 عرب جهان تحدلات بر تلاشند در آنها. باشندیبلکه خداهان تسلط بر آن م ،سهندین
 نقاش گساهرش منددغدغه امارات. درآورند خدد کنهرل تحت را آن و شدند مسلط
 یتجاار تادان و ینظاام قادرت از برخادردار یِهیامن گریبازعندان خدد به یامنطقه

 جیخلا یامنطقاه نظاا  ریاز از رونیاب به ندهایفرطدر منظدر به نیا یو برا بالاست
 معادلات در یسعدد عربسهان با آن ییهمسد باعث اندازچشم نیا. دارد نظر فارس
 رقابات بار یمبن امارات نیشیپ یمشغدلدل کهطدری شده است؛ به دیجد یامنطقه
 باا قطار گار،ید ییساد از. اسات باخهاه رناگ گارید یساعدد هیهمسا با یتجار
 باه مشاهاقانه یعربا یهااینااآرام از یناش یامنطقهۀ سابقیب یآشفهگ از یریگبهره
 تحقا  یبارا. است یسعدد عربسهان و خدد نیب قدرت تفاوت شهریب کاهش دنبال

 تیاحما مدجادد نظام یسارنگدن خداهاان نِیمخاالف یهاتلاش از قطر هدف، نیا
 سرسخت یحام گریدعندان قطر را در برابر امارات به نیراهبرد، همچن نی. اکندیم

 (.Stark, 2020: 8-9)حفظ وضع مدجدد قرار داده است 
مدرد بحث ممکن است باعاث  یکدچک بددن کشدرها رسدیم نظربه آنکه با

 لیادلا خااطرباه  کیانرد نادهیگاردد و در آ یکنادن یهااخصادمتبددن  یمدقه
 یهاادولت یسنه یهااستیس یریمجبدر به ازسرگ «یابدظب»و  «دوحه» ،یساخهار
 سادد یِدارا یهااحادزه در مجادد یهمکاار و خادد اخهلافات تیریمد کدچک،
 اساتیبه س یوجدد دارد. با نگاه یجد یدهایخصدص ترد نیدر ا ،هسهند مهقابل
 یهااکاه آنهاا برناماه شاددیگذشهه مشخص م ۀدو ده در گریدو باز نیا یخارج
 یریارطار  اناهیخاورم الملالنیبا رواباط در خادد گااهیجا رییاتغ یبرا را یکلان

 گاریخادد را باا د یاز کادچک یو ضاع  ناشا هاایکاساه کهطدری . بهاندنمدده
 ،یاقهصاد منابع یسازمهندع ،ینیرزمیاز منابع ز نهیبه ۀاسهفاد رِینظ ؛قدرت یهامؤلفه
 مشاارکت منطقه، یعمدم افکار به یدهسمت یبرا ریفراگ یهارسانه از یبرداربهره
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 . اندنمدده جبران...  و یالمللنیب ینظام یهاائهلاف در فعال
 باه کدچاک یهاادولات گااهیجا از قطار و امارات گذار نییتب یبرا ادامه در
 مادرد لیاتحل ساط  دو در مدضدع شد خداهد یسع یامنطقه مهدسط یهاقدرت
حدزه  نیانجا  شده در ا یپس از اشاره به کارها ،منظدر نیا یبرا. ردیگ قرار بحث
 در یامنطقه نظم یکل مخهصاتبه  مدجرطدر اثر، ابهدا به یچهارچدب نظر نییو تب
 بار حااکم یرفهاار یالگدهاا ساسس ؛شاددمی اشااره یعرب یپساناآرام ۀدور طدل

 خداهند شد. لیتحل خهصرمطدر به ریاخ ۀدو ده در کشدر دو یخارج استیس

 پژوهش نهيشيپ. 1

 گریباازعندان اماارات و قطار باه ینایآفردر حدزه نقش یآثار محدود کلیطدر به
از آنهاا اشااره  یباه برخا اخهصاار باه نجاایکه در ا انددرآمده نگارش به یامنطقه

 الملالنیبا طی و ارتباا  آن باا محایخارج استیس امارات، خصدص در. شددیم
 ،مناافع و هااتیاهد ،یخارج مک: کیخارج استیو س یعربمهحده تاامار هابِک

ی هااشهیر اثر نیا در. دشدیاز آثار برجسهه محسدب م «یرانیالم. اس خالد»ندشهه 
. دشادی خارجی آن بررسی میهاکمی امارات و کخارج استفرهنگی مؤثر بر سی

 اساتی سیریگی در جهتای نقش برجسههاسلام_ی عربیهای سنترانیالم باور به
 شادرک نایی ساخهاری هاضع  المللنبی ۀک خارجی امارات دارد. در حدزمو ک

 تیی و رفهار منطقای بادده اسات. در نهایاگراتعامل سمت به آن دادن سدق باعث
 آن، بار مکای حااسایس _ ی امارات را در پرتاد اهاداف نظاامیخارج استی سیو

 گااهعندان یاک ابارار و جایی خاارجی باههاکمی اسهفاده از کهارهیانگ و اهداف
 ,Almezaini) دکنایما لیاتحل شادرک نی ایخارج استیس در سهانکپا و نیفلسط

 و اساتیس قادرت،: یعربامهحده امارت کهابِ حدزه نیا در مهم اثر گرید. (2012
ی به مهفاوت نگاه شسناست. اولری «شسنیکدتس اولر نیسهیکر» ۀندشه یریگمیتصم

 دولات لی از روند تشکیختاری یی آن دارد؛ او ابهدا شرحخارج استامارات و سی
 باه اقهصااد و اساتسی یی در اداماه در دو بخاش مجاراو. دهدیم شدرک نیا در

 ۀرابطا باه نیبا نیا در و پردازدی و اقهصادی امارات میاسی ساخهار نظا  سیبررس
 دنیفدراسا دو و عاا طدر باه شدرک نای ۀدهند لکیتش دنیفدراس هفت نقدرت بی
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 ،اثار نیاا در تحاائر اهمیا ۀهاکن گارید. دارد اشاره خاصطدر ی و دوبی بهابدظب
ی اتی عملیاهااگاا  هایهلفؤم هک است المللنیب روابط در امارات گاهمدضدع جای

 دکنایما لیتحلدر منطقه  یکامرآیک اسهراتژیک شر شدن لبرای تبدی را شدرک نای
(Ulrichsen, 2016). 

 نی ایاخاارج اساتیس از اعم قطر شدرمرتبط با ک ۀآثار نگاشهه شد ۀحدز در
طدر )فارس( به جی خلیاری عضد شدرای همکهادولت ریسا با آن ارتبا  و شدرک
. دارد ساندگانیند ری نسبت به سایابرجسهه گاهجای «اوامرک مهران»ی های ندشههلک

ی از اساهراتژی رتصادی ،بارر  یهااستیس ؛کدچ: دولت کقطر هابک ،بارهایندر
ی هااضاع  رغامیعلا ،یامنطقاه گرباازی هبا نشاد لی تبادیبرا شدرک نیا لانک

ی تحادل خیتاار ریسا برشامردن ضامن هاابک نیاا در امرواساخهاری آن است. ک
ک بارای دچاعندان یک دولات کبه شدرک نی ایهاتی قطر به ظرفیخارج استسی

 نیاا در امرواکا ۀبرجساه آثاار از گاری دارد. یکی دیامنطقه گریباز به شدن لتبدی
 رغمیعل قطر ،است. به باور وی «ی قطرخارج استی و سیگریانجیم» ۀمقالحدزه 
 نیاا هی دارد کاسلماسادی ۀی در حادزفعاال اریبس نقش ،کدچیی کایجغراف وسعت
. گارددآن محسادب مای یی بقااهاای و اساهراتژیالمللنی از اعهبار بیبکیتر نقش
 هکا ی چادن لبنااناسای سییهاابساتی در بانقطر دولهمردان تیمدفق ،بارهایندر
 منطقاه در را شدرک نیا گاهجای یارتقا ۀنیزم نبددند آن حل به قادر برر  گرانیباز
 در شاددمشااهده مای کاهچنان. (Kamrava, 2013)فاراهم آورده اسات  المللنیب و
 باه  یاعمطدر ی قطر و امارات، بهانقش منطقه رامدنِپی ندشهه شده آثارِیک از چیه

 بحاثی مادرد شادرهای عربی و اقادامات کهایناآرامپسا ۀدور در منطقه معادلات
 شادن لکی آنها بارای تبادیدچی ساخهاری ناشی از کهای فائ  آمدن بر ضع برا
 در را بخاش دو نحاضر قصاد دارد ایا ۀی اشاره نشده است. مقالامنطقه گریباز به
 مدرد بحث قرار دهد.  و بررسی و لتحلی ،مجرا سط  دو

 یچهارچوب نظر. 2

 زمیناۀدر  گرانیبااز ری بار رفهاار ساایرگاذاریثأقدرت را تداناایی ت «ینا جدزف»
 و هااتیی مبهنای بار ظرفیاتداناا نیا. ندکیم  مدرد نظر تعری ۀی به خداسهابدسهی
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 ن،یسارزم وساعت ت،یاجمع رانیام شاامل هی مادی یک دولت است کاهاتیقابل
ی اسایس تیصالاح و ثباات ،ی نظاامیروین ،ی از منابع، قدرت اقهصادیبرخدردار

 رواباط در سامیبرالیل» ۀیانظر طرفاداران ،مادرد نیا در(. 12: 1951 ،ی)نا دشدمی
قادرت  ۀجادهر هی هساهند کامدع آنها. دارند دکیأبر نقش قدرت نر  ت «المللنیب

 باه قاادر هاادولات هکابل سات؛کای نیمه های مادی دولتهاضرورتاً بر تدانمندی
ی هساهند. از ارکهم و جذب ،ی اقهصادیهامشدق  یطر از گرانی بر دیرگذاریثأت

 نتعاملاات بای ۀیاپا بار و گارددی ارتباطی محسادب مایمفهدم قدرت هآنجایی ک
 تدانک است، سلسله مراتب قدرت را میدر قابل المللنی مخهل  نظا  بیواحدها

ی بنادک طبقهدچی کهای مهدسط و قدرتهای برر ، قدرتهاقدرت دسهه سه به
ی بر نظاا  رگذاریثأیی قادر به تتنها به هیی هسهند کهای برر  دولتهاقدرت. ردک
یی قاادر باه تنهاا باه هیی هساهند کاهاای مهدسط دولتهاقدرت هسهند؛ المللنبی
 ۀواساط باه درکماذ نظاا  بار تدانناداماا مای ،سهندین المللنی بر نظا  بیرگذاریثأت

ی هااقادرتباشاند؛  رگاذاریثأی تالمللانی بینهادها ای رامدنی بر مناط  پیاثرگذار
 نظاا  بار برجساهه راتیثأتا اعماال باه قاادر هرگار هیی هسهند کهاک دولتدچک
تدجه به مدضادع ندشاهار حاضار،  اب. (Radoman, 2018: 181) باشندینم المللنیب
ی هااک در قامات قادرتدچای کهای دولتنیآفرنقش نجااصلی بحث در ای کیهت

 .شد خداهد رکتمر بدان لیذ در همهدسط است ک
 آنها رهبران هیی هسهند کهاک دولتدچی کهاقدرت شد، اشاره هک طدرهمان

 راتیثأتا ساهندک قاادر نیدچادر چهارچدب یک گروه ک ایی یتنها به نندکیم رکف
ی بارا هواقفناد کا هاهکن نیاا به آنها. باشند داشهه المللنی بر نظا  بیاملاحظه قابل

 نی ایابارا و نندک اکات شانیهاتی بر قابلیجدطدر به تدانندینم خدد تیامن نیمأت
. باشاند داشاهه هکیات هااشارفتیپ ای ندهایافر نهادها، ها،دولت گرید به دیبا منظدر
 گارید دبایا را مرباد  تیاامن نیمأک در تادچای کهای قدرتناتدان ن،یا بر علاوه
ی مهدسط چهاار هاقدرت مدرد در. بشناسند تیرسم به المللنیب نظا  در هادولت
 نبارای تعیای «یبکیتر»و  «ینئدگرامش» ،«یبرالیل» ،«ییگراواقع»ی شامل اصل ردرویک
ی هااتیاظرف بار شاهریای بیگراواقع ردی قدرت مهدسط وجدد دارد. رویکهامؤلفه
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قدرت مهدسط  ۀعناصر سازند نییتع در سمیبرالیل هبکم. دارد رکتمر هامادی دولت
ی اسی در پرتد اقهصاد سینئدگرامش دگاهید. دارد نظر هادولت رفهار بر عمدهطدر به

. پاردازدی مهدساط مایهاقدرت نقش به برالنئدلی ۀجهانی و تبانی نخبگان در پروژ
ی دارد، تاربرجساهه تی قابلیانظار نیایتب تادان ثیاح از هکا ری نیبکیتر ردیکرو
 گار،ید عباارت باه. زنادیم دندیی قدرت مهدسط را پبرالیی و لیگرای واقعارهامعی

ی بارر  و هااقادرت انی آن در میاهاایتدانمناد هست کای دوله مهدسط قدرت
 هشادد کا دهیانام مهدساط قادرت تدانادک قرار دارد. دولهای مایدچی کهاقدرت

  یاتعر نی باشد. همچنیای دارای اسهقلال قابل ملاحظهجهان حدزه در آن اقدامات
ی رفهاار بُعد ،یماد قدرت هیپا سط  گاه،یجا نییتع اری مهدسط شامل معیهاقدرت

 (.Hassan, 2020: 186ی است )اشهیاند بُعد تمفروض و در نهای
نظار قارار  دری قدرت مهدسط پاند اتیادب لیتحل در تداندیم هی کگربُعد دی

 نیاا درپیشینه مطالعاات ی است. ای مهدسط در سط  منطقههای قدرتبررس ردگی
 سلساله سااخهار در گااهیجا نی ایامادع هدارد کا ریی تمرکهاتنها بر دولت حدزه
ی در ای منطقاههاامراتاب سلساله هنگرش کا نی قدرت هسهند. ایالمللنیب مراتب
در یاک  جادارهامی هادولت نی بیمحل روابط به ردیگیم دهیناد را المللننظا  بی

ی را مانناد ایی بی تدجه اسات. سااخهارهای سلساله مراتاب منطقاهامنطقه جغرافی
دهناده باه واحادها، ی اصدل نظاممبنا بر تدانی میالمللنساخهار سلسله مراتب بی

 در اسااس، نیا بر. ردک  یتعر آنها انیم در هایتدانمند عیتدز و آنها ردکارک نتعیی
 و بارر  قادرت مقاا  باه آمادن نائال انی امکاای سلسله مراتب منطقهساخهارها
 ی مدجدد در یک منطقه خاصهای دولتبرا مهدسط قدرت گاهی از جایبرخدردار

ی مهدساط های از قدرتای مهدسط منطقههاوجدد دارد. آنچه باعث تفاوت قدرت
: 1951)پاا،، ی قدرت نار  و ساخت آنهاا اسات هایتدانمند گرددی میالمللنبی

 فاقاد هکی وجادد دارناد کادچی کاهاادولات ردادعاا کا تدانیم ،نابراینب(. 121
قادرت مهدساط ی قدرت نار  و ساخت بارای نائال آمادن باه مقاا  هایتدانمند

 یفای اساهیبارا آنها لیتما سازنهی زمیای و منطقهداخل طاما شرای ،ی هسهندالمللنبی
 ی قدرت است.امنطقه مراتب سلسله در تری مؤثرگاهیجا
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 یی عربهایناآرام از شيپ ۀدور در انهيخاورم یامنطقه نظم. 3

مبهنای بار دو  ی عربایهایناآرام از شیپ ۀدور در انهی نظم خاورمیلی کبندصدرت
 حملاه باه آن آغااز نقطاه هبادد کا 2ییامریکآو صل   1محدر مقاومتبلدک قدرت

 ساال در «نیحس صدا » می رژیسرنگدن هدف با عراق به ایهانیبر و امریکآک مشهر
ی فضاا ،منطقاه المللنیب روابط مدار از نیحس صدا  خروج با. گرددیم باز 1119

 انقلااب از هخدد را ک ۀماند نتا رسالت بر زمی شدی فراهم انقلاب رانمناسب برای ای
 از شیپ هک رانیا نفدذ ۀحدز ،بارهایندر. ندی کاتیعمل داشت را آن هیداع 1595 سال

 ه،ی چدن سدریای منطقهرسم ری و غیرسم گرانیباز رندهگی بر ی صدا  درسرنگدن
یاک بلادک  لکیتشا مدجاب و افتی یتسر عراق به بدد حماس و لبنان اللهحرب

 ۀدامن گسهرش نگران هک رانی ایای منطقهرقبا بسهر، نیا در. دی گردیاقدرت منطقه
ی خادد را باا طار  ادعاای هااینگران ابهدا، بددند عرب جهان در شدرک نیا نفدذ
ی آن اعلاا  هااتیافعال باه نسابت هشادار و انهی در خاورمیعی هلال شیریگلشک
 در بک قدرت رقیابلد دو تیتثب سازنهیزم آنچه اما. (MacFarquhar, 2006) ردندک

بادد  1112در تابسهان ساال  لیاسرائ _ اللهحرب روزه 99 جنگ د،یگرد انهیخاورم
 ران،یاا ،چهاارچدب نیاا در. دکار ری را دساهخدش تغییاامنطقاه نظم عمل در هک

 مقابال، ۀنقطا در ؛ردنادک تیاحما اللاهحرب از حماس و پساصدا  عراق ه،یسدر
ی درجاه دو  منطقاه در آن دوره هاقدرت نارعربسهان، مصر، اردن در ک یهادولت

اسات، گفهنای بددناد.  لیاسرائ بانیی پشهیامریکآک صل  بلد قالب در امارات رنظی
 تیی وضاعیامریکاآی در بلادک صال  ریاقرارگ رغامیعل قطر و هکیتر شدردو ک
 حساب به نیفلسط در نیالمسلماخدان شاخه حماس هی داشهند. از آنجایی کمهفاوت

 اسالا ( الی )و بعضااً رادیکااخادان نساخه انیحام از شده ادی یشدرهاو ک دیآیم
 خلااف بار روزه 99 جناگ انیاجر در آنهاا ند،شادی در منطقه محسدب میاسیس

ی هااانیاجر به نگاه تفاوت نیا. ردندک تیحما اللهی خدد از حربای منطقهاکشر
ی عربی های آتی و در دوره پساناآرامیهاسال در هی بدد کافآغاز شک ۀاسلامی نقط

                                                                                                                                 

1. Axis of Resistance 

2. Pax Americana 
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 :1951 همکااران، و یباائی)ز ی شادامنطقاه نظام در دی جدیهایبندمدجب قطب
119-111.) 

 امارات اسهثناء به و آغاز تدنس از 1111 سال دسامبر در هی عربی کهایناآرام
 رغیای هااتیامدجد و هاای مدارد دولتای عرب و در پارههای دولتتمام قطر و

 مرحلاه وارد را منطقاه نظام داد، قارار الشعاعتحت رین را( لیاسرائ و ه)ترکی عرب
 ،باارهایندر. شاددیما ادیا «دیجد انهیخاورم» عندان با آن از هی ساخهه است کنندی
گساهرش  ،یابهی نیاهاجنگ لکش در عربسهان و رانیا نی بیامنطقه رقابت شیافرا
ی هاددی _ یاسالام تیاهد تقابل جهت رییتغ ،سنی _ یعی شیای فرقههاشکشمک

ی اری همکاشادرا در افکشا ،یعیش رانی در برابر ایهددی _ به تقابل ائهلاف سنی
ی اتحااد ریگلکش ،ی اسلامیهاانی قطر از جریهاتیحما واسطه به)فارس(  جخلی

 از اردن و مصر خروج عرب، ارکی محافظههادولت برابر در هترکی _ ی قطرامنطقه
ی مهدساط ندظهادر هااقادرت ظهدر تینها در و منطقه المللنیب روابط اول حلقه
 حسااب باه نیناد نظم نی از ابعاد ایاپاره دیجد انهیخاورم در قطر و امارات رنظی
ی خاارجاساتیس بار رگذاریثأت ابعاد ادامه در پژوهش، مدضدع به تدجه با. ندیآیم

آمادن باه قادرت مهدساط ی و نائال نایآفری امارات و قطر جهات نقاشهادولت
 خداهد گرفت. ری به تفکیک مدرد بررسی قراامنطقه

 امارات یخارج استيحاکم بر س یالگوها. 4

ی از ریاگی جهاتلاروناد ک رییتغ شاهد ریاخ یهادهه در امارات یخارج استیس
ی و عملای در نای است. اقادامات عیالمللنبی _ یااسلامی به سدی منطقه _ عربی

 هار  در جادان رهبران نسل حضدر به شدرک نی ایخارج تاسیس رخصدص تغیی
جمهادر  سیرئا« انیاسلطان آل نهبن دیزا خیش» 1111. در سال گرددیبازم قدرت

کشادر از  نیاا یخارج استیکلان س یهایریگجهت که امارات( العمر)رهبر مادا 
 نبا فاهیخل خیش»بدد درگذشت و فرزندش  یو ماتیتأسیس مند  به تصم یابهدا
 ،1112در ساال  شیخ زاید بن سالطان،او شد. دو سال پس از مر   نیجانش «دیزا
درگذشات و قادرت باه  ریاوقات ن ریوزستنخ «بن راشد آل مکهد  حمدم خیش»

 باه دیجد رهبران. امارات رسید یکندن ریوزنخست «محمد بن راشد خیش»برادرش 
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ی اماارات خاارج استیس در راتییتغ روند ،یامنطقه و یالمللنیب تحدلات واسطه
(. 121-121 :1959 ،یو بخشا ی)آدما اندی دنبال نمددهشهررا به سرعت و عم  بی

 گااهیجا یارتقاا سازنهیزم هک شدرک نی ایخارج استیس ۀعمد بخش سه ادامه، در
 .کنیممی یمهدسط است بررس قدرتعندان ی آن بهامنطقه

 ی اقتصادیپلماسید .4-1

کشادر  نیا ریبه اقهصاد رانه یبخشتندع ،امارات یرهبر جدان نسل اقدا  نیترعمده
 مکهاد  آل راشاد بان محماد خیشا که است 1111 اندازدر چهارچدب سند چشم

 دولات تیئاه ۀجلس یهاخههام در یبود حاکم و ریوز نخست جمهدر، سیرئ معاون
 کاه ماذکدر ساند هادف. (Shayah, 2015: 735) دکر بیتصدآن را  1111 سال در
باازه  نیاکشادر در ا تیوضاع رییاتغ گذردیم آن بیتصد زمان از سال ده از شیب

 قابل ملاحظه است. یو تجار یکشدر اقهصاد کیشدن به  لیمشخص و تبد یزمان

 در دروکربنیه منابع نقش کاهش هدف با ،1111 اندازچشم سند ،یکلطدر به
 بخاش یهااتیافعال بخاش ساه در هااتیمحدود رفع  یطر از کشدر نیا اقهصاد

 ،است. با تدجه به بحاث حاضار هیجایی سرمابهو جا المللنیب تجارت ،یخصدص
 بار بنا. شددپرداخهه می هیجایی سرمابهو جا المللنیب تجارت یهابخشبه نجایدر ا
 ،1111 ساال اکهبار در پادل یالمللانیبا صاندوق تدسط شده ارائه یآمار یهاداده

و  یدلار در رتباه سا اردیلیم 991ی بیتقر ارزش به یداخل ناخالص دیتدل با امارات
صاادرات باه  رانیکشدر از نظر م نیا یتجار یشرکا نیپنجم جهان قرار دارد. برتر

عاراق، ژاپان، هناگ گناگ،  س،یقطار، سادئ ران،یشامل هند، ا 1115آنها در سال 
 جیخلا یهاایهمکاار یی شادراشدرهاک بینبددند. در  کیعربسهان، عمان و بلژ

 11 حاال،نیاا باا. دارد اعضااء ریساا باا را تجارت حجم نیبالاتر امارات)فارس( 
 ،هند، آمریکاا ن،یشامل چ 1115ی سال ط واردات بخش در شدرک نیک اول ایشر

 تجاارت حجام. باشادیم عربسهان و سیسدئ ا،یهالیا انگلسهان، ه،یترک آلمان، ژاپن،
از سراسار  یاقهصااد یهاایندگینما و هاشرکت تیفعال و هادولت گرید با امارات

 یاقهصااد قطاب کیاعندان رشاد آن باهروباه گاهیجا یایکشدر گد نیجهان در ا
 ایآسا یکشادرها باا امارات یرنفهیغ تجارت ارزش، 1115 سال در. است یامنطقه
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 اردیلیم 9/11 با هند ومیلیارد دلار  91 با نیچ رانیم نیا از که بدد دلار اردیلیم 199
 شارکت 111/1 از شیبا تیفعال به تدجه با. دارند قرار دو  و اول یهارتبه در دلار
 دلاار اردیالیم 21 رقام باه کشادر دو تجارت حجم رودیم انهظار امارات در ینیچ

باه تجاارت آزاد باا  یبخشاتیاالد بر یمبن یابرنامه یابدظب(. writer, 2016) برسد
 ن،یاا بار علااوه. دارد کاار دساهدر در را لندیدزین و ایاسهرال هند، ن،یچ یکشدرها
 سام،یتدر حادزه در یاگساهرده یهاتیفعال ریاخ دهه طدل در یامارات یهاشرکت
 ا،یاتانران ا،یاکن چدن ییقایفرآ یکشدرها برخی در ینفه یهاپروژه و ییهدا  خطد

 .اندهکرد آغاز...  و ایبینام ،یدپیات
 یامنطقاه گااهیجا ارتقاء در که خدد اقهصاد به امارات یبخشتندع گرید بخش

. باشادیما کشدر نیا یخارج یهایگذارهیی مرتبط با سرماهابرنامه دارد نقش آن
 روناد کاه اسات آن یایاگد)آنکهاد(  مهحدملل تجارت و تدسعه کنفرانس گرارش

در چهارچدب روناد  1115امارات تا سال  یاز سد یخارج میمسهق یگذارهیسرما
 بناا و اسات دهیرس دلار اردیلیم 12 رقم به یگذارهیسرما اردیلیم 1 انهیسال یِشیافرا
 قارار جهاان بارر  یخاارج گذارهیسرما نیندزدهم رتبه در امارات آمار نیهم بر

 نقاا  در امااراتی گاذارهیسارما نار  شیافارا یایگد مدجدد ارقا  یبررس. دارد
 تدساعه حال در یکشدرها قا،یفرآ در افههین تدسعه بکر مناط  شامل جهان مخهل 

 کدچاک ۀافهین تدسعه یهادولت و تدسعه سط  نیکمهر یدارا یکشدرها ا،یآس در
 یگاذارهیسارما افاتیدر اول رتباه ،1115 ساال در اماارات گر،ید یسد از. است
 اردیالیم 11 جاذب باا کشادر نیا. داد اخهصاص خدد به را منطقه یخارج میمسهق
 ماذکدر ساال در انهیخاورم در یخارج یگذارهیسرما رانیم کل از یمین یعنی دلار

 گاردد بادل منطقه در یخارج یهاهیسرما مرکر به و ردیبگ یشیپ هیترک از تدانست
(UNCTAD, 2020: 6 & 10 .)مراکار نیتاریاصل را هند و امارات آنکهاد ،بارهایندر 

 خلاصاه،طدر است. به کردهی معرف 1111 تا 1115 یهاسال طدل در هیسرما جذب
 ندساانات برابار در یاقهصاد یریپذبیآس کاهش برایت امارا یاتیعمل یراهکارها

 بناابراین،.باشادیما الملالنیبا یماال یبازارهاا با شهریب دندیپ بر یمهک نفت، بازار
رهبار  کیاگذشاهه، اماارات را باه  ۀده کیکشدر در طدل  نیا یاقهصاد یهاگا 
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بادل نمادده  یو مرکر مهم کساب و کاار در اقهصااد جهاان انهیدر خاورم یاقهصاد
 است.

 ینظام حوزه در تيفعال شیافزا. 4-2

تاأمین مناافع  یبرا ینظام یهاییتدانا حداقل از دیبا مهدسط قدرت کی که آنجا از
از  ناداکرده یساع اماارات دولهماردان باشاد، برخادردار یادر معادلات منطقه لاز 

 کدچاک دولات کیاعندان ضع  خدد بهمرتفع نمددن نقطه یبرا ینفه یدرآمدها
 ینظاام یرویانهرار  29 از مهشکل امارات ارتش. کنند اسهفاده  یضع ارتش یعنی

( یعارب و پاکساهان یهادولت گرید)از  مردور سربازان آنها عمده بخش که است
 1551در ساال  تیاامارات از زمان حمله صادا  باه کد تیامن ،یکلطدر هسهند. به

کشدر پس از مشارکت  نیبا آمریکا در منطقه بدده است. ا ینظام یمند  به همکار
در ساال  تیاتدفاان صاحرا باه کد اتیاآمریکا در عمل یرهبر به یدر حمله ائهلاف

 یناماه رسامانعقااد تداف  شانهادیپ ت،یادادن باه اشاغال کد انیابا هدف پا 1551
 «رهظفا» ییهادا گااهیآمریکا در پا یروهایبا آمریکا جهت اسکان ن یدفاع یهمکار

دارد.  ییایادر یدهایاانجاا  بازد یبارا را «یعلابندر جبل»و اسهفاده از  یدر ابدظب
 باه رهک در فجیادچایی کای دریانظام گاهی یک پایواگذار با امارات ن،علاوه بر ای

 (. The Associated Press, 2019)است  ردهمدافقت ک ایکمرآ
باه آمریکاا کاه  1111سسهامبر سال  11ی در افراط انیگرااسلا  حملات از پس

 بددناد، یاماارات ماهایهداپ شیربا در کنندهمشارکت یروهایدر آن واقعه دو تن از ن
 از اساهفاده. شاد دیاجد یامرحلاه وارد الملالنیب عرصه در امارات ینظام حضدر
 هماراه باه یافارارسخت قدرت ۀچندجانب یهاحلراه مهضمن که هدشمند قدرت

بشردوساهانه بادد، در دساهدر کاار  یهاکمک ارائه و یافرارنر  قدرت یهاحلراه
به عراق  ایهانیآمریکا و بر یحمله ائهلاف انیکشدر قرار گرفت. در جر نیدولهمردان ا

 یهابرنامه از میمسهق ریغ صدرت به هامارات تنها دولت عرب بدد ک 1119در سال 
 عاراق، باه حمله یبرا کشدر نیا ینظام یهاگاهیکرد؛ اسهفاده از پا تیآمریکا حما

 مظنادن افاراد اخراج و نیالع گاهیپا در یآلمان یروهاین تدسط عراق سیپل آمدزش
 ن،یا بر علاوه. ندشدیم محسدب یهمکار نیا یهانشانه یانهحار حملات انجا  به
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 یکاینرد ارتباطاات ریان ینظام امدر حدزه در فعال ییآمریکا یهاشرکت با امارات
مهشاکل از پرسانل  ینظاامشبه یروین کی لیتشک برایکشدر  نیی مثال، ابرا. دارد

 ساال در نظار مادرد مراکار از حفاظات و یمخف یهااتیانجا  عمل یبرا یخارج
پرداخت کرد. با آنکه اماارات از  "واتربلک" شرکت به دلار دنیلیم 915 مبلغ 1119

 پانج نیمااب یاهساهه ناماهانعقاد تفاهم، شدت به آمریکا وابسهه استبه ینظر نظام
 یآزادسااز از کشادر نیاا یهااینگرانا باعث ،1119 سال در رانیا و کی علاوههب

 ۀگساهرد یهااتیافعال و ظهادر حاال،نیا با. بدد پسابرجا  رانِیا یامنطقه تیظرف
 شیافاارا ۀناایزم ،1111-19 یهاااسااال در)داعااش(  شااا  و عااراق یاساالام دولاات
 نرا فاراهم نمادد. ایا سامیدو کشدر در چهارچدب برنامه ضد ترور یهایهمکار

 هیاآمریکاا عل تیاتحات حما یالمللانیب ائهلاف در فعال کترمشا بر علاوه شدرک
مقابلااه بااا  یآمریکااا مرکاار صااداب را باارا ی، بااا همکااار1111داعااش در سااال 

 .(Katzman, 2020: 23) کردتأسیس  1119 سال در داعش نیآنلا یپراکننفرت
 بار ،1111 سال در امارات کشدر ها،دولت تشار قدرت یجهان شاخص بر بنا

 قارار جهاان 19 رتباه در...  و افارارساخت ،ینظام فعال پرسنل ارتش، قدرت هیپا
 عیکشدر در حدزه صانا نیامارات باعث شده است ا یریپذبیآس حال،نیا با. دارد
و ...  یکاره جنادب ا،یاهالیمخهلا  از جملاه آلماان، سادئد، ا یباا کشادرها یدفاع

اسات کاه در  ییاز کشادرها گرید یکی، فرانسه زمینه نیداشهه باشد. در ا یهمکار
 از کاهطدری با امارات داشهه است؛ به یکینرد یدفاع یهمکار ریاخ ۀده کیطدل 
باه فرانساه  ییی( در ابادظبادو اساکله دریا ی)حاو ینظام گاهیپا کی ،1115 سال

در  5Fs-2000 راژیام یجنگا یماایکشدر ساه فروناد هداپ نیواگذار شده است و ا
 کی 1119 سال در ن،یا بر علاوه(. Kamrava, 2011a: 67)الظفره دارد  ییهدا گاهیپا

 مقابلاه ۀحادز در کشدر دو تا دیرس امضاء به امارات و نیچ نیماب یهیامن نامهتداف 
 دهند.  شیخدد را افرا یهایهمکار نفت و یجهاد یهاانیجر با

 خادد یاکلاان منطقاه یامارات در چهارچدب اسهراتژ ریاخ ۀده کیطدل  در
 از شیب تلاش را آن یبرخ کهکرده  ورود( منی و یبی)ل خانه از خارج جنگ دو در

 یبارا «ناتد» یی، امارات در چهارچدب حمله هدا1111. در سال خدانندیم آن تدان
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از  تیاحما باه منظادرحضادر کاه  نیمشارکت نمدد. ا یبیدر ل «یقذاف» یسرنگدن
 ییهادا گاهیپا نیصدرت گرفت منجر به تأسیس اول یبیل یسکدلار ارتش مل انیجر

حضادر  ن. همچنایدشا یبایدر شرق ل «الخاد »کشدر در منطقه  نیخارج از خانه ا
با هدف مهار و مقابله باا  یدر چهارچدب ائهلاف عرب منی یامارات در جنگ داخل

 گرید ینظام گاهیتأسیس دو پا یرا برا نهیزم ران،یا تیتحت حما «یحدث یروهاین»
در کناار  گااهیدو پا نیا)ببره( فراهم ساخت. اگرچه ا ی)عصب( و سدمال هرهیدر ار

احمار صادرت  یایادر در یرانایخطد  کشه تیبا هدف تأمین امن یمقاصد نظام
ی فراتار امحادودهی در اسیس اندا  عرض یبرا کشدر نیا تین انگربی، گرفهه است

 .(Bergenwall, 2019: 2-4) باشدیم مهدسط قدرت کیعندان از تدان واقعی خدد به

 یاسيس اسلام با مقابله. 4-3

 یهاااساتیآنجا که به بحث حاضر ارتبا  دارد، دولت امارات در چهارچدب س تا
 ینگااه ساسهامبر، 11 از پاس ،کاالیراد یاسالام یهااتیفعال با مقابله یبرا مهخذه

 یهاانیجر ۀزمر در را آنها و دارد یاسلام روانهیم و تندرو شیگرا دو هر به کسانی
 ۀدها کیا در کشادر نیاا دولهمردان ارتبا ، نیا در. کندیم یبنددسهه یسهیترور

 یهااانیاجر باا مقابلاه و مهاار جهات یفرامل و یمل سط  دو در یاقدامات گذشهه
 مغار «میعبادالرح» چادن یفارد بازداشات یمل سط  در. اندآورده عملهب یاسلام
 الااتیا «دانریساال اسداسیا» و «کدل اسداسی» یجنگ یهایکشه به حمله مهفکر
 تنادرو انیاگرااسالا  باا مقابلاه یبرا کشدر نیا راسخ عر  نشانه یابدظب در مهحده
 باا مقابلاه در خادد راساخ عر  دادن نشان یبرا امارات نیمسئدل ،بارهایندر. است
 1111در ساال  «هیاهدا»باه ناا   را یمرکار چندجانباه مساهقل ،یاسلام یهاانیجر

 محسادب سامیترور ضاد یجهاان نیکمسا از یاشااخهعندان تأسیس نمددند که به
 .(Kruse, 2016: 199) دشدیم

مقابلاه باا  یآمریکاا بارا _ امارات یهیامن و ینظام یهایهمکار از نظرصرف
 همچادن آنهاا از یاپااره کاه گذشاهه ۀدها کی یط منطقه در کالیراد ییگرااسلا 

 گرفات، قارار اشاره مدرد قبل بخش در داعش هیعل یالمللنیب ائهلاف در مشارکت
 ریااخ ۀده در منطقه یاسلام یهاانیجر با مقابله در کشدر نیا یدایپ و پنهان دست
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 یشدرا و یاسلام یهاانیجر نیمخالف از امارات دولت یبیل در. است مشاهده قابل
 شارق در سکدلار انیجر رهبر «هفهر ژنرال» از و گرددیم محسدب یمل وفاق یعال
 ینادا» ساکدلار حارب از امارات دولهمردان تدنس در. کندیم یبانیپشه کشدر نیا

 یانادازراه دنباالباه و کردناد تیاحما «النهضه» یگرااسلا  حرب برابر در «تدنس
. شادند مدفا  نهدانساهند کاه بددناد ساکدلارها تدسط قدرت تصاحب یبرا کددتا

 هساهند، انیگرااسلا  مخال  که منی جندب طلبانییجدا از تیحما ضمن امارات
آمریکا را به خدمت گرفات  ییایداران درساب  تفنگ یروهاین خیاز تار یابرهه در

 مانناد مانی در اماارات یهااتلااش د؛کن ترور را «الاصلا » روانهیتا سران حرب م
 هیاعل یعربا ائهلااف حملاه در آن مشاارکت اماا ،است نبدده تیمدفق نیقر تدنس
 انیگرااسلا  سرکدب در آن راسخ عر  از نشان یاسلام یهاانیجر ریسا و هایحدث
 (. Fenton-Harvey, 2020) دارد

 تیاحما ارتش یانهقال یشدرا از سددان در یامارات دولهمردان، 1115 سال در
 یبرجاا عناصار که بددند یاسلام ضد یاقهدارگرا میرژ کی جادیا دنبالبه و کردند
 1111 ساال یناآرام انیجر در. دینما حذف را «ریعمرالبش» حکدمت زمان از مانده
بار  کرد، تیحما «نیالمسلماخدان» برابر در سکدلار یهاانیجر از امارات رین مصر

 کماک کددتا از پس دولت به دلار اردیلیم 11 ییتنهابه کشدر نیا ها،گرارش اساس
رغم بار سار قادرت را مهاار ساازند. علای انیگرااسلا  مجدد ظهدر خطر تا نمدد

، ماذهبیسن یِاسیس یهاانیبه جر هیامارات از انهقال قدرت در سدر هیاسهقبال اول
مخاال   انیاگرااسلا  از کشدر نیا تیحما بر یمبن یقنیمه سند گدنهچیه از تاکندن
اساکان  ناهیاماارات در تاأمین هر ینشده است. با آنکه ردپا ییرونما «اسد»دولت 

 قابال بشردوساهانه یهااردن در چهارچدب کمک یمرز یدر نداح یآوارگان سدر
 در اماارات دولهماردان کاه است آن یایگد دیجد اطلاعات و اسناد ،است مشاهده

 یهااانیاجر باا مقابلاه هدف با اسد دولت با یکینرد ارتبا  گذشهه سال دو طدل
کاه در  یاسایمقابله با اسلا  س خلاصه،طدر . به(Okuduci, 2020) اندداشهه گرااسلا 

 ارتقاا یبرا امارات دیجد یخارج استیس یاصل سهدن نیسدمعندان ندشهار به نیا
 یدنادهایپ ن،یشایپ هیاپا دو مانناد باه شد یمعرف یامنطقه مهدسط قدرت سط  به
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 کیشدن به  لیتبد یدولت امارات برا کهطدری دارد؛ به المللنیب طیمح با یقیعم
 مقابلاه باه را یاسیس اسلا  مدضدع انه،یخاورم المللنیتأثیرگذار در روابط ب گریباز
باا خادد  ریمسا نیرا در ا یالمللنیب برر  گرانیباز تا است زده دندیپ سمیترور با

 همراه سازد.

 قطر یخارج استيس بر حاکم یالگوها. 5

ک در مدرد قطار دچک شدرعندان یک کشده در خصدص امارات به بیان یهامؤلفه
 از دساهه نی ایساخهار ضع  گر،ید عبارتبه. دارد تی مدضدعیادیز اندازه تا رنی

 ری مشابه داشاهه باشاند. قطار نیارفهارها و هادغدغه است، دهیگرد باعث هادولت
 آن ۀنیشیپ هبدده است کی خدد خارج استی در حدزه سیتحدل شاهد امارات مانند

 تدساط تیدشامل اشغال ک رگذاریثأت حدادث وقدع. گرددی بازمیلادیم 51 ۀده به
روناد برداشات از منباع نفات و  ۀی برای تدسعگذارهیسرما شیافرا ن،یحس صدا 

حماد بان »ی پادشااه قطار ددتای پارس جندبی )گنبد شمالی( و کععمدتاً گاز طبی
 ساط  در شادرک نیاا رفهاار ری تغییااصال عدامال خادد پدر هعلی «یثان آل فهخلی

ی از بازتااب هعدامال کا نیاا(. 199: 1959 ل،ی)سارخ نادیآیم حساب به المللنیب
 در گااهیجا ری تغییابرا شدرک نی مادی و عر  راسخ ایتدانمند ،یهی امنیهادغدغه

ی داری رفهااری پایاهایریگی باعث جهتاتیعمل صدرت به ؛است منطقه معادلات
 .باشدیم ریاخ ۀده دو از شی بیط شدرک ندولهمردان ای در

 ی اقتصادیپلماسید. 5-1

 ناخاالص دیاتدل ،ینیج بی سرانه ضریهاشاخص بر بنا 1115 سال در قطر اگرچه
عندان ی باهزنادگ باه دیاام شااخص و تیاجمع رانیام، 1119 هی در سال پایداخل

 _ یاسای سیهاادغدغاه ،(Usatoday, 2019) شد انهخاب جهان شدرک نیثروتمندتر
 الملالنیبا طیمحا با گسهردهطدر تا اقهصاد خدد را به شده باعث شدرک نی ایهامنی
 اکهبار در پدل یالمللنیب صندوق تدسط شده ارائه یآمار یهاداده بر بنا. برند دندیپ

دلاار در  اردیالیم 111ی بایتقر ارزش باه یداخل ناخالص دیتدل با قطر، 1111 سال
 رانیام نظر از شدرک نی تجاری ایاکشر نششم جهان قرار دارد. برتریرتبه پنجاه و 
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 سانگاپدر، هناد، ن،یچ ،یجندب رهژاپن، ک بیترت به 1115 سال در آنها به صادرات
 قطار هی آن است کایگد آمار نیک بددند. ایبلژ و ایهالیا انگلسهان، سهان،کپا لند،یتا
 دارد انهیخاورم در خدد گانهمسایی اقهصادی اندکی با دندهایپ صادرات، حدزه در
 ای شارق آسایهاادولات شادرک نایا 1عیی مااعیطب گاز کنندهمصرف نیترعمده و

 بباه ترتیا 1115ی تجاری قطار در ساال اکشر نیبرتر واردات، بخش در. هسهند
ی جنادب رهعمان، ژاپن و ک ه،کیتر ا،یهالیا هند، انگلسهان، آلمان، ن،یچ مهحده،الاتیا

یک برتار شار پانج هقابل تدجه است ک ۀهکن نی ایحاو بخش ناطلاعات ایبددند. 
ی جهاان صانعه برتار شادری هفت کعنی ؛ی گروه هفتشدرهاک ءوارداتی قطر جر

شاهر قطار  -ت ی را در واردات دولاصانعه مصاندعات گاهیجا آمار نیا ههسهند ک
 .(TrendEconomy, 2019) دهدنشان می

 اندازگذشهه مبهنی بر برنامه چشم ۀیک دهی اقهصادی قطر در طدل هااستیس
ی ریاربرناماه ساازمان تدساط 1111 سال هبرکا از برنامه نیا. است بدده 1191 یمل

 قاادر و شرفههپی ۀقطر به یک جامع لهدف آن تبدی شد،تدسعه در دولت قطر آغاز 
 ۀبار پایا تدسعه مذکدر، ۀبرنام اهداف. است 1191 سال تا داریپا تدسعه حصدل به

 ۀحادز در. باشدی میطیمحستی و زیانسان ،یاجهماع ،ی اقهصادیاصل سهدن چهار
 اقهصااد کارآمد تیریمد از نانیاطم شامل اندازچشم نی ایاسهراتژ ،یاقهصاد تدسعه

 یبارا تلااش و یعایطب مناابع تیریماد قباال در مسئدلانه یکردهایرو اتخاذ ،یمل
 دارد، ارتباا  حاضار ندشهار مدضدع به هتا آنجا ک .است انیبن دانش اقهصاد تدسعه
ی گااز عای اقهصادی برآمده از منابع طبیدرآمدها از گذار دنبال به درکمذ اندازچشم

 منظادر نی ایبرا. باشدی خارجی میهایگذارهبه سمت درآمدهای ناشی از سرمای
 از شادرک نی درآمادهای اقهصاادی ایابخشی قطر مهدلی تندعگذارهیسرما سازمان

 ی خارجی است.هایگذارهیسرما انجا   یطر
ی عای ناشی از فروش گااز طبیدرآمد هنگفت منابع پشهدانه به درسازمان مذک

ی گسهرده در مناط  مخهل  هایگذارهیسرما به اقدا  گذشهه ،ده کی طدل در عمای
 باه هکیاتر «تیبَند» دریی و طیغذا مداد تکشر سها  درصد 11 دنمدده است. خری

                                                                                                                                 

1. Liquefied Natural Gas (LNG) 
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 اردیالمی 5/1ک ملای قطار باه ارزش بان سها  عمده دیخر دلار، اردیلیم 151 ارزش
 اردیالیم 11 ارزش باه آلماان «واگان فدلگس» تکشر سها  درصد 19 دیخر دلار،
 دیاخر دلاار، اردیلیم 1/2 ارزش به «رُوسنِفت» تکشر سها  درصد 9/5 دیخر دلار،

 اردیلیم 5/1 ارزش به «دواوری»ی هیدک _ یقطر مخابرات تکشر سها  درصد 1/99
 رانیا)باه م ی قطارگذارهی ارزش سازمان سرمایدرصد 19 بر بالغ رشد باعث دلار
 برناماه در. (IMF, 2019: 6)شاد  1119-1112یک ساال  ۀدر باز دلار( اردیلیم 911
ی دارناد. اژهیاو گااهیجا الملالنیبی نظا  دیلی کهای قطر، دولتهایگذارهیسرما

 ارزش پدناد اردیالمی 99ی قطر در انگلسهان بالغ بار گذارهبرای مثال، پروژه سرمای
 دارساها  و اسات لنادن در ساها  باازار لاز کا درصاد 11ک مال شدرک نیا: دارد
ی فروشا خارده تکشار ،«ریلبارک»سسه مالی ؤی بررگی چدن منهادها ای هاتکشر
در شارق  «ی وورفنارک»ی تجاار ری مهعدد در مرکهاو دارای برج «سینربدریس»

 خادمات تکشار دارساها  نتریبرر  قطر رین انگسهان از خارج در. باشدلندن می
 ژرمان _ن ی ساپاار فدتباال باشاگاه صاحب ،«سیسدئ تیردک»ی داری و بانکمال

 در «تیاساه رامساای»از ساها  بارج تجااری  درصاد 11یک باه نرد و دارای فرانسه
ی سلماسای از دیاگدشاه درکماذ ارقاا  و آمار. (Mason, 2020: 164)است ک دریدین

ی به درآمادهای بخشتندع برای هک دهدیم نشان را ری اخیهااقهصادی قطر در سال
 ژهیاوباه گرانیبااز گارید باه خادد سرندشات و مناافع دناداقهصادی ساعی در پی

ی امنطقاه گااهیجا بهداناد  یاطر نیا از تا دارد المللندر نظا  بی برر  یهادولت
 بخشد.خدد را ارتقا 

 رهی الجزیاماهواره هكشب .5-2

 و «دالعدیا» ینظاام گااهی خدد را باا واگاذاری دو پایهی امنیهادغدغه قطر اگرچه
 مرتفاع هکیاتر باه «دطارق بان زایا»ی نظام گاهیی و پایامریکآی روهاین به «هیلیالس»

 اساتیس حادزه در یساازتیمصادن یبارا یابارار «رهیاالجر هکشب» ،است ساخهه
 مادرد اترّی آن به کهاتیفعال هرسانه ک نیا. دشدیم محسدب کشدر نیا یخارج
 پرنفادذ و رگاذاریثأت منباععندان ی قطر قرار گرفهاه اسات باهای منطقهاکشر انهقاد

 نیگریجاا رساانهعندان باه درکماذ هکشاب. دیآیم حساب به شدرک نیا نر  قدرت
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ی اعهراضای در هاجنبشی و مردم اتیاکش به پرداخهن واسطه به ،ی دولهیهاهکشب
از  ییکا هی کاطادربه است؛ خههی منطقه را برانگیهامیرژ ثرجهان عرب، خشم اک

 یریازسارگ یی تحات رهباری عربساهان باراهاک دولتبلد گانهردهیس هایشر 
 ،یو احماد ی)محمداعلا  شد  رهیالجر هی شبکلتعطی ،1119روابط با قطر در سال 

1959 :151-155). 
یاک عربساهان و هژمدن هیساا از قطر خروج هدف با 1552 سال در هکشب نیا

 باا دنادیپ گساهرش  یطر از المللنیب و منطقه در)فارس(  جی خلیارشدرای همک
 خشای»ی شد. اندازراه "حماس" چدن گرای اسلا هاهگرو نیهمچن و لیاسرائ ران،یا

 هی کادنیاریتلد خبر هقطر باور داشت وجدد یک شبک نیشیپ رهبر «فهیخل بن حمد
ی هاادگاهیاد انهقاال عامل شدکیم ریتصد به را عرب مخاطبان نی راسهیهادغدغه

 بخشقادا  و زباانی عاربهاانی مارد  در سراسار سارزمیهاخانه به شدرک نای
 پخاش باا رهیاالجر ،باارهایندر. بادد خداهاد شادرک نی مسهقل ایخارج استیس
مادرد غفلات قارار گرفهاه شاده  یِاجهماع مدضدعات و ثری مهکاسی سیهادگاهید

ی دولها ری فراگیاهارسانه به دنیبخش انیپا خداهان ،می حاکاسی سیهاتدسط نظا 
 دو در شادرک نیاا دی شادیرگذاریثأت و نفدذ باعث دردر منطقه است. راهبرد مذک

 زباان باه را خادد تیافعال رهیاالجر اگرچه. است دهشی المللنی و بیامنطقه سط 
 باا 1112 ساال از د،ری بر مردمان عرب منطقه آغااز کارگذارثیأی و با هدف تعرب
 ریان زباانعرب ری غیشدرهاحدزه نفدذ آن در ک ،یسیانگل رهیالجر انالی کاندازراه

ی بارر  خباری هااهی سر سخت برای شابکبیرقعندان و امروز به یافتگسهرش 
 . دیآیم حساب بهی.ان.ان س اچدن بی.بی.سی ی

 لهئمسا ه،کشاب نی ایاهااتیافعال مادرد در ریبرانگمناقشهیکی از مدضدعات 
 رهیاالجر نی مسائدلیادعاهاا رغمی دولت قطر است. علیهااستیس از آن اسهقلال

یی باا ابعااد انهقاادی هاای مساهقل و پخاش برناماههااستن سیکردی بر دنبال مبن
. دارد وجدد ارتبا  نی در خصدص ایاریبس شداهد ،یقطر دولهمردان همحدود علی

 یهااسال یط یالمللنیب یبازارها در یعیطب گاز متیق کاهش دنبال به مثال، یبرا
 گار،ید ۀنمدنا. دکار اخاراج را خادد یروهاین از نفر پانصد رهیالجر، 1111-1112
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 طادل در نیبحار اعهراضاات دیشاد سارکدب به نسبت هکشب نسکدت معنادار ای
 ینااآرامبادد. در  یدسهخدش ناآرام یِهادولت ریسا با اسیق در یعرب یهایناآرام
 گدناهچیها کشادر نیاا باه اعهراضاات گساهرش خطر و مجاورت لیدل به نیبحر

 و (Kamrava, 2013: 77) دنشا پخاش ینااآرام نیا مدرد در یعرب زبان به یابرنامه
بسانده کارد کاه در  یسیبه زبان انگل یبرنامه سه قسمه کیصرفاً به پخش  رهیالجر
در کناار اقادامات ارتاش  نیبحر یهیامن یروهایخشدنت ن بسیاری ازمدارد  ریآن ن

 .دشسانسدر  تیجمع هیعربسهان و امارات عل
، 1119 ساال در پادر یجاا باه «یثاان آل حماد بان میتما» ینیجانش از پس

 یاسالام یهااانیاجر از تیاحما بار یمبهن همچنان رهیالجر یارسانه یهااستیس
 نیاا. باشدیم خاصطدر آن به یامنطقه یهاشاخه و نیالمسلماخدان و عا طدر به
 و)فارس(  جیخل یهمکار یشدرا یاعضا نیب شکاف جادیا باعث خدد ندبه به امر
. اسات دهشا اماارات و عربساهان یعنی شدرا نیا عمده یهادولت با مصر یکینرد

 و 1111 یهااساال یزماان بازه دو در مصر و نیبحر امارات، عربسهان، یکشدرها
دادناد  انیاپا قطار باا خادد روابط به و فراخداندند دوحه از را خدد نرایسف 1119
 نیآغااز یاثر )روزها نیدر زمان نگارش ا(. 91-15: 1952و همکاران،  یشاهی)عال

 جاادیحال اخهلافاات و ا برایعربسهان و قطر  نیآمریکا ب یگریانجی( م1111سال 
 مقطاع نیاا در آنها نو مشکلات بی دیدر ظاهر به ثمر رس رانیا هیی واحد علاجبهه
 بار یمبنا قطار کلاان یریاگاما با تدجه باه جهات ،ی به نظر مرتفع شده استزمان
 نظار به دیبع اخهلاف نِیطرف روابط ۀشنیو پ یانقلاب _ی اسلام یهاانیجر از تیحما

 باا منطقاه در قطار یخاارجاستیس خلاصه،طدر باشد. به داریرابطه پا نیا رسدیم
 ،یساازمصادن هیاپا ساه بار یمبهنا کشادر نیاا یذاتا یهاایریپذبیآس به تدجه
 یعمادم افکاار بر یتأثیرگذار اب رهیو مدازنه قدرت است که شبکه الجر یرودنباله
 .کندیم فایا یسازمصدن نیا در برجسهه ینقش ،منطقه رونیب و درون ناساکن

 یگريانجيم. 5-3

 یامنطقاه مهدساط قادرت باه شادن لیتبد یبرا قطر یخارج استیس هیپا نیسدم
 در را آن تبلاادر کااه اساات یامنطقااه منازعااات حاال در آن فعالانااه یهاااتلاااش
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 مادرد یگریانجیم ندایفر به ورود ،یکلطدر . بهدید تدانیم مخهل  یهایگریانجیم
 یمساهثن ثیح نیا از رین قطر و است المللنیب سط  در یدوله گرانیباز اکثر علاقه

 تحات اغلب یگریانجیم معمدلطدر یک بهسلماتید روابط خِیتار طدل در اما ،ستین
...  و ایاهانیبر فرانساه، ،یشادرو ،آمریکاا ریابارر  نظ یهااقدرت از یکی تیهدا

 باه ورود از یمادفق تجرباه ریان مهدسط یهادولت از یبرخ. است رفههیپذ صدرت
 «یسالیبروناد کرا» یدر دوره صادراعظم شیاتار اند؛گذاشهه شینما به عرصه نیا
در ساال  رانیاسفارت آمریکاا در ا یریگنگاگرو هیدر قض ری(، الجرا1519-1591)

 1111 ساال در رانیاا یاهساهه برناماه باارۀدر لیابرز و هیترک یهاتلاش ای 1511
 باه حاال،نیاا باا. (Kamrava, 2013: 94) ندیآیم حساب به عمل نیا از ییهانمدنه
 ینایآفرنقاش یبارا کدچاک یهاادولات یمنادهعلاق شاهد المللنیب نظا  ندرت

 در ناروژ نقاش ارتباا ، نیاا در. است بدده برر  یهایریدرگ در واسطهعندان به
 1559 ساال در «اسالد» ناماهمدافقات انعقاد به منجر که یمخف مذاکرات از تیحما
 . دشدیم محسدب اسهثناء کی دیگرد

 یگریانجیام مقاا  در شادن ظاهر به مندهعلاق لیدل دو به هادولت یکلطدر به
 صاحنه در تدجاه جلاب و درخشاش ،نخسات ؛هساهند یالمللانیب یهاکشمکش

 مهام، نکهاه. یریادرگ به ورود عد  بالقدههای خطر از یریجلدگ دو ، و المللنیب
 گااهیجا یارتقاا هاسات کا یامنطقاه و یجهاان بُعد دو در قدرت استیس محاسبه
 هاا،دولات نیاا اکثار دگاهیاد از. زنادیما رقم المللنیب نظا  در را یانجیم دولت

و  استیبلکه شکل دادن به س ؛ستیبه حدادث در حال ظهدر ن یپاسخ یگریانجیم
 و یداخلا یاسایس یهاادرون نظاا  کیعندان چهارچدب برر  اقادا  اساهراتژبه
شاده صاادق  ادیانکاات  ریقطر ن یگریانجیم استی. در مدرد سباشدیم یالمللنیب

 نمدده مذکدر استیس تحق  در یادیز کمک کشدر نیا هنگفت یمالاست و منابع 
 کیا از یریتصاد ارائاه و یبرندسااز منظدرباه قطار یگریانجیم یهاتلاش. است

مند همند و علاقدی صادق، خراواسطه ،یامنطقه کیسلماتید قدرت تجربه، با یِانجیم
 باه مهعل  یسنهطدر به یانجینقش م انه،ی. در منطقه خاورمباشدیبه صل  و ثبات م

 ,Kamrava) هساهند مدجدد وضع حفظ طرفدار غالباً که است بدده برر  گرانیباز
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2011b: 541) .فصال و حال عرصاه به قطر ورود بددن خاص بر علاوه ه،بارایندر 
وضاع مدجادد  رییاکشدر به ظاهر خداهاان تغ نیا ،یامنطقه منازعات ریآممسالمت

 است.
 ساددان، مان،ی ن،یفلساط شاامل 1111 ۀدها در قطار یگریانجیام یهاتلاش

 افهنیا دربسایاری  یهااتیامدفق آنکاه باا کشادر نیا. بدد لبنان و هرهیار ،یبدتیج
 اخهلااف حال و 1111 ساال در فه  و حماس نیب منازعه در ریآمصل  یهاحلراه
 یهاتلاش ،اوردین دست به 1111-1115 یهاسال در یمرکر دولت و هایحدث نیب

 حال و سددان یداخل جنگ به یبخشانیپا جهت یاساس یگفهگدها یربانیم در آن
 هماراه باه یمثبها یدساهاوردها 1111 ساال در هارهیار و یبدتیج یمرز اخهلافات

 مرباد  شاده ادیا ۀده یط یگریانجیم حدزه در قطر تیمدفق نیتربرجسهه. داشت
 جناگ مجادد آغااز خطار تدانسات کاه بدد 1111 سال در لبنان یاسیس بحران به

 شاش ۀساابق قطر ی،عرب یهایناآرام از پس دوره در. سازد مهار لبنان در را یداخل
 ماذاکره طارف کیا آنها یتمام در که دارد را اخهلافات حل یربانیم ای یگریانجیم

 «النصاره» جبهه نیب قطر یگریانجیم 1111 سسهامبر در. است بدده یردولهیغ گریباز
 در. دیاگرد ماذکدر دولات صل  حافظ سرباز 19 یآزاد به منجر «یجیف دولت» و

 «معلدلاا» شهر در شده ربدده یلبنان راهبه سیرده یآزاد لهئمس به قطر، 1111 مارس
 کماک سالکی گذشت از پس حلب شهر در شده بازداشت یلبنان زائر نُه و هیسدر
 خصادص در النصاره جبهاه و داعش لبنان، دولت نیب 1111 سال سسهامبر در. کرد
 ساال هماان اوت از درآماده اساارت باه یِلبنان سیپل بیست و سرباز ندزده یآزاد

 یگریانجیام روناد باه ینامدفق ورود 1111 یجدلا در کشدر نیا ؛کرد یگریجنایم
 باه و ینیفلسط طرف از یدارجانب یادعا لیدل به که نمدد لیاسرائ و نیفلسط نیب

 از قطر. (Akpınar, 2015: 6-7) شد خارج مذاکرات دور از حماس شناخهن تیرسم
 تیطالبان و آمریکا بدد که در نها نیب ییهانشست سلسله ربانیم 1111 سال اواخر

. در دیاگرد 1111ل ساال یادر اوا یخیناماه تاارگفهگدها منجر به امضاء تداف  نیا
 رباانیم 1111 ساال اواساط از کشدر نیا ها،یگریانجیدست م نینمدنه از ا نیآخر

ل یااثار در اوا نیکه تا زمان نگارش ا باشدیم طالبان و افغانسهان دولت نیب گفهگد
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 بادون مناقشات به قطر ورود ،یکلطدر است. به دهینرس یینها جهیبه نه 1111سال 
 آنهاا یبارا پاساخ افهنیا باه قاادر یالمللنیب برر  ینهادها و گرانیباز که حلراه
 باا قطار دولهماردان کاه کارده حاصل یالمللنیب اعهبار کی کشدر نیا یبرا سهندین

بلندپروازنه خدد را در منطقاه و  یهااستیس اندتدانسهه پشهدانه نیا از یبرخدردار
 از آن دنبال کنند. رونیب

 یريگجهينت

ی رقام امنطقه ای یالمللنی بیهای در نظمثباتی مهدسط به هنگا  بیهاقدرت ظهدر
ی مهدساط هاای قدرتعنی ؛گرانیباز ندع نیا از مجمدعه دو ،یلطدر ک. بهخدردمی

ی برخ گاهیجا. اندپس از آن ظاهر شده ۀسنهی و ندظهدر در طدل جنگ سرد و دور
در طادل جناگ سارد ظهادر  هکا اناداو ک ایاسهرال ری مهدسط سنهی نظیهااز قدرت

در  یگریانجیام الملل،نیب تی امنیارهاکسازو در شهریب نقش یفایا ۀواسط به افهندی
ی هااقادرت اماا. شاد مشاخص مخاصام نیطارف نمنازعات و برقراری ارتبا  بی

 باا اسیاق در آمدند نائل مقا  نیا به سرد جنگ از پس ۀدور در همهدسط ندظهدر ک
  ی تعریاارهاایمع بار بناا. ردنادی مهفاوتی را دنبال کهای خدد برنامهسنه انیهمها
شاهروند خادب  ۀدر زمار تدانینم را گرانیباز از دسهه نیا ،ی سنهیالگد در شده

ی مسهقل هساهند و خارج استی سیدارا طلبلا صا گرانِیباز نیا هقرار داد؛ چراک
 انیاپا هک طدرهمان ،چهارچدب نی در امدر جهانی دارند. در ایادسروصداهای زی

ی هاای قدرت شد، نااآرامیالمللنی سلسله مراتب بیربندیکبازپ مدجب سرد جنگ
 هی کاطدربه. دی مجدد قدرت انجامیربندیکپ به انهیخاورم در رنی 1111عربی سال 

 لیتباد خداهاان هاماارات و قطار کا ه،یترک رییی نظهای ظهدر دولتبرا را طیشرا
 گااهیجا یارتقاا ساه،یمقا مقاا  در. سااخت فراهم هسهند، مهدسط قدرت به شدن
 تعجاب...  و ینیسارزم وساعت ت،یاجمع ،یخیتاار ۀنیشایپ دلیال به هیترک دولت
 قطار و اماارات کدچاک یهادولت تیظرف از بالاتر ینیآفرنقش اما ،ستین ریبرانگ
 .دیآینامهعارف به حساب م یی امرامنطقه تحدلات در

 یبرا مهدسط یهاقدرت ظهدر بر رگذاریثأت یالمللنیب نابسامانِ طیشرا آنکه با
 تیانها ماذکدر طیشارا از تداننادیما یگرانیباز تنها ،است کسانی گرانیباز یتمام
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 داشاهه نظاردر را مهدسط قدرت به شدن لیتبد یعنی هدف نیا که ببرند را اسهفاده
 که آنجا تا. کنند نیتدو بدین منظدر را خدد یخارج و یداخل یهااستیس و باشند

 یساازادهیاپ و یطراحا باا قطر و امارات یهادولت ،مرتبط است حاضر ندشهار به
 یبارا لااز  یهااگا  برداشهن دنبال به گذشهه ۀده کی در یمل اندازچشم یسندها

 ۀحادز در تحادل جاادیا ۀشایر اماا ،هساهند افههیتدسعه یکشدرها به شدن لیتبد
رغم هدف . علیگرددیم باز گذشهه ۀده کی از شیب به کشدر دو یخارج استیس

 یرهایاز آنهاا مسا کیامربدطه در منطقه، هار  گاهیجا یبر ارتقا یمشهرک آنها مبن
و  هاهادف نیااز ا کیاچیبدون رانتِ نفات ه هرچندگرفهند؛  شیرا در پ یمهفاوت

 از اساهفاده و الملالنیبا طیمحا باا دنادیپ حاال،نیاا باا. نبدد ریپذاقدامات امکان
 یریپاذبیآسا کااهش و ضع  نقا  میترم یبرا آنها مشهرک طۀنق آن یهاتیظرف
 گرانیبااز باه یوابساهگ گار،ید عبارت به. دیآیم حساب به بددن کدچک از یناش
 شاده اناهیخاورم الملالنیبا رواباط در قطر و امارات یتأثیرگذار سازنهیزم یدیکل

 ینظاام یرویان انادک، تیجمع محدود، ینیسرزم وسعت چدن ییهایکاسه. است
 طیمحا باا مناساب رواباط پرتاد در کاه هسهند ییدردها مثابهبه یرملیغ و کدچک

 ریساا ،باارهدراین .افاتی نخداهناد ا یااله گااهچیها اماا ،ابندییم نیتسک المللنیب
 فائقاه قادرت باه شادن لیتبد یبرا لاز  یهابرخدردار از مؤلفه یامنطقه گرانیباز

 گااهیجا تیاتثب ۀنایزم و رندیبگ درس کدچک یهادولت نیا از تدانندیم یامنطقه
 .ندکنفراهم  شیاز پ شیخدد را ب یامنطقه
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