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 .1مقدمه
پس از جنگ سرد با فروپاشي شوروي ،اياالتمتحده قدرتمندترين دولت در عرصه نظام بينالملل
بود و با پايان يافتن منازعات ايدئولوژيکي شرق و غرب ،گويي تاريخ به پايان1خود رسيده بود،
لحظه تکقطبي2فرا رسيده بود و تمام رقباي امنيتي اياالتمتحده ديگر توان رقابت در قامت يک
قدرت جهاني را نداشتند .محيﻂ ترسيم شده فوق شرايطي را فراهم آورد تا اياالتمتحده آمريکا
نقا خود را بهعنوان رهبر ليبرال دموکراسيهاي غربي تغيير دهد و با پذيرش نقا «رهبر
جهاني» تالش کند تا اصول و نهادهايي که دوران پس از جنگ دوم جهاني در غرب گسترش
يافته بود را به سراسر جهان تحميل کند و نظمي به اصطالح «قانون-محور» 3را در جهان پياده
کند( .)Glaser,2019:58-64اما امروزه نظم بينالملل تحوالت عميقي را پشت سر ميگذارد و
همانگونه که جان ميرشايمر بيان ميدارد اصول بنيادين آن در حال تغيير است و به سختي
ميتوان آن را ترميم کرد( )Mearsheimer,2019:1اين تغيير و تحوالت کالن نظام بينالملل
شرايطي را شکل داده است که ميتوان آن را تحت عنوان «دوران گذار نظم بينالملل» نامگذاري
کرد( .)Creutz and et al,2019:15اين امر شرايطي را فراهم آورده تا يکبار ديگر اياالتمتحده
تغييراتي را در «تصورات از نقا»4خود در سطح کالن و منطقهاي ايجاد کند .بهگونهاي که
اياالتمتحده سعي داشته تا در بسيار از مناطق از نقا مستقيم و رهبر به نقشي غيرمستقيم و
موازنهدهنده از دور تبديل شود .از مهمترين اين مناطق ميتوان به خاورميانه و منطقه خليجفارس
اشاره کرد که پوياييهاي نظم در عرصه جهاني در کنار تحوالت و پوياييهاي نظم منطقهاي دو
دهه اخير ،نظم سابق تحت حمايت اياالتمتحده را متحول و ساختار اجتماعي نظم آن را دگرگون
کرده است( .)Jukar and Sazmand,2019:149طي چند سال گذشته اياالتمتحده بهطور
فزايندهاي از دخالت مستقيم در خاورميانه خودداري ميکند .درک تغيير نقا قدرتهاي خارجي
توسﻂ کنشگران منطقهاي در خاورميانه و حوزه خليجفارس عدم قطعيتهاي اساسي و تغيير در
1. End of History
2. Unipolar Moment
3. Rules-Based
4. Role Conception
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رفتار آنها را در پي دارد .ازاينرو دولتهايي که سابقاً در مسائل منطقهاي عمدتاً نقشي تابع
قدرت برتر و يا بيطرف و ميانهرو در مسائل و تحوالت منطقهاي داشتند با تغيير رويکردي
اساسي در ارتباط با مسائل جديد عمل ميکنند .رژيمهاي اقتدارگرا در حاشيه خليجفارس و
بهطور خاص امارات عربي متحده سياست جسورانهاي را براي تقويت نفوذ منطقهاي و تضمين
بقاي رژيم در سطح داخل اتخاذ کردهاند( .)Darwich,2018:23-24امارات در سال  ،1971از
شا امير نشين ابوظبي ،دبي ،شارجه ،فجيره ،عجمان و امالقوين تشکيل شد .يک سال بعد
راسالخيمه نيز به اين جمع اضافه شد و امارات متحده عربي رسميت پيدا کرد .از زمان
شکلگيري ،اين کشور سياست محافظهکارانه و مبتني بر حفظ وضع موجود را دنبال
ميکرد( )Gholamnia and Mimohammadi,2020:82و بر ايجاد روابﻂ دوستانه و نزديک با
ديگر کشورهاي عضو اتحاديه عرب و شوراي همکاري خليجفارس تاکيد داشت .ديگر ويژگي
برجسته سياست خارجي امارات در طول سالهاي اوليه شکلگيري فدراسيون ،تعهد يه عربيسم
و آرمان فلسطين بود .اما تحوالت دو دهه گذشته در سطح جهاني و منطقه و به ويژه تحوالت
بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا از اواخر سال  2010به منزله نقطه عطف تحوالت عميقي
در سياست خارجي اين کشور ايجاد کرد(.)Al-Mashat,2008:472
در اين راستا سؤالي که پژوها حاضر درصدد پاسخگويي و تبيين آن است را ميتوان به اين
صورت مطرح کرد که :تحوالت و پوياييهاي نظم در سطح جهاني و منطقهاي چه تأثيري بر
نقا و کناهاي رفتاري بازيگران در عرصه منطقهاي خليجفارس به همراه داشته است؟ و
فرضيهاي که در پاسخ به آن مورد آزمايا قرار خواهد گرفت بدين صورت قابل طرح ميباشد:
پوياييهاي نظم در سطح کالن و منطقهاي منجر به تغيير ساختار اجتماعي نظم شده و اين امر
بهعنوان محرکهاي براي تغيير نقا برخي از کنشگران منطقهاي ازجمله امارات متحده عربي(از
يک نقا ميانهرو به نقشي سياسي و نظامي-امنيتي) عمل کرده است .امارات که پيشتر در تحوالت
منطقهاي سياستي ميانه و ميانجي را ايفا ميکرد ،طي دهه گذشته در اکثر تحوالت منطقه به ايفاي
نقا مستقيم نظامي و امنيتي(همانند جنگ داخلي يمن ،اعتراضات بحرين ،حمايت نظامي از
ژنرال حفتر در ليبي ،حضور ائتالف نظامي عليه داعا ،ايجاد پايگاه نظامي در عدن و ) ..و
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غيرمستقيم(کمک هاي مالي به مصر پس از کودتا عليه دولت اخواني محمدمرسي) پرداخته است
و تالش کرده تا با برونگرايي سياسي-امنيتي در معادالت منطقهاي ،جايگاهي را به خود
اختصاص دهد.
بهطورکلي هدف اين مقاله بر اساس ديدگاه تعاملي به نظريه نقا در تحليل سياست خارجي،
تبيين اين امر است که تغيير در نقا بازيگران خارجي منجر به تغيير چشمگير در نقا ملي
کنشگران منطقهاي در خاورميانه(بهطور خاص امارات متحده عربي) شده است و مبتني بر اين
فرض است که سياست خارجي کنشگران منطقهاي تنها متأثر از منافع و حيات فيزيکي نيست
بلکه بهوسيله موقعيت اجتماعي و جايگاه در سيستم ،يعني نقا ،هدايت ميشود .در اين مسير
پس از مقدمه ،مروري بر روش پژوها انجام خواهد شد ،سپس به مباني نظري با تأکيد بر نظريه
نقا در سياست خارجي و کاربرد آن در دوره گذار نظم بينالملل پرداخته ميشود ،پس از آن
تغيير نقا اياالتمتحده در منطقه خاورميانه و خليجفارس بررسي ميشود و تالقي نظم جهاني-
منطقهاي و تأثير آن بر نقا کنشگران منطقهاي و بهطور خاص امارات عربي تبيين ميگردد .در
ادامه پوياييهاي منطقهاي مؤثر در اين تغيير نقا و کناهاي اين دولت در راستاي تثبيت نقا
جديد مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و نهايتاً به تجزيه و تحليل و نتيجهگيري پرداخته خواهد
شد.
.2روش تحقيق
پژوها حاضر روش توصيفي -تحليلي را مبناي کار خود قرار ميدهد ،زيرا تغييرات نظم در
سطح کالن نظام بينالملل و تالقي آن با نظم منطقهاي را مورد توصيف و تحليل قرار ميدهد.
شيوه تحليل نيز کيفي است که بر اساس آن اطالعات جمعآوري شده ،بر مبناي رفتار کنشگر
مورد نظر يعني امارات متحده عربي مورد تحليل قرار گرفته است و نشان ميدهد چگونه طي
دو دهه گذشته واقعيات و تحوالت نظم موجب دگرديسي در رفتار آن شده است.
 .3مباني نظري
نظم بينالملل در سياست جهاني مفهومي مورد مناقشه بوده است ،بهگونهاي که انديشمندان
مختلف از پارادايمهاي نظري متفاوت ،تعاريف مختلفي از آن ارائه دادهاند ،اما بهطورکلي بر
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مبناي دو عنصر ميتوان نظم را تعريف کرد .1 :مجموعهاي از قواعد رايج پذبرفته شده که
محدوده اعمال مجاز را مشخص ميکند  .2موازنه قدرت که در صورت شکستن قوانين
محدوديتهايي را اعمال ميکند و مانع از آن ميشود که يک دولت سايرين را تحت انقياد
درآورد .اين دو عنصر شاخصي را براي تعريف دوره گذار فراهم ميکند و آن اينکه گذار در
نظم بينالملل هنگامي اتفاق ميافتد که تغيير عمدهاي در قوانين و توزيع قدرت اتفاق
افتد(.)Karimi and et al,2019:7-8
ورود به دوره گذار عدم قطعيتهايي را فراهم ميکند که کنشگران جهاني منطقهاي را وادار به
بازبيني و بازتعريف نقا خود ميکند .ازين رو «نظريه نقا»1ميتواند ابزاري کاربردي براي
درک سياست خارجي کشورها در اين دوره باشد .اين نظريه ميتواند يک ابزار تحليلي براي
مطالعه اين امر باشد که چگونه تغيير در سطح جهاني ميتواند بر ديناميکهاي مناقشه و همکاري
در سطح منطقه تأثير بگذارد .تعريف نقا در سياست خارجي برگرفته از نقا در يک نمايانامه
است که در آن نقا بخشي از نمايا است که توسﻂ بازيگر بهعنوان يک شخصيت در تعامالت
اجتماعي با ديگران بازي ميکند( .)Darwich,2018:23-24هالستي نقا ملي را اينگونه تعريف
ميکند :مفهوم نقا ملي دربرگيرنده ديدگاههاي فردي سياستگذاران درباره شيوه کلي
تصميمات ،الزامات ،نقاها ،اقدامات مطلوب و عملکردهايي است که دولتها بايد به منظور
بقاي سيستم بينالملل و يا زيرسيستمهاي منطقهاي انجام دهند .اين در حقيقت تصوير
رويکردهاي مناسب يا کارکردهاي دولت در محيﻂ پيراموني آن است و به نوعي تصورات از
نقا شکل ميدهد .تعداد فزايندهاي از نقاهاي اجتماعي در سيستم بينالمللي ذکر شدهاند.
هالستي  17نوع از انواع مختلف نقاها را ليست ميکند ،همانند :رهبر منطقهاي ،موازنه بخا،
واسطهگر ،همپيمان و.) Holsti,1970:84(...
تصورات از نقا منعکسکننده نظم اجتماعي است که يک کشور در آن حضور دارد .دولتها
در يک ساختار اجتماعي فعاليت ميکنند و نقاهاي مشخصي را در آن ساختار عهدهدار هستند.
بر اين اساس يک ديدگاه تعاملگرايانِ در تعامل بين دولتهاي منفرد و ديگران ،تصورات نقا
1. Role Theory
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شکل ميگيرد .کامرون ثييس اين تعامل را بهعنوان جامعهپذيري يا فرايند نقايابي تعريف
ميکند که زماني اتفاق ميافتد که يک بازيگر تالش ميکند تا براي خودش در سيستم بينالمللي
يا منطقهاي نقشي تعريف کند و اين روند منجر به چانهزني بين خود و انتظارات ديگران ميشود.
مطالعات اخير در نظريه نقا به صراحت تصريح ميکند که تغيير در نقا بازيگران مهم در يک
ساختار واکنا سايرين را برميانگيزد( .)Thies,2010:340دو دليل براي استفاده از نظريه نقا
در مطالعه رفتار دولتها در دوران گذار نظم بينالملل وجود دارد .1 :از يک طرف گذار نظم
بينالملل فرآيندي پيچيده است که با هيچ ديدگاه نظري واحدي قابل درک نيست .نظريه نقا
چارچوب منحصر به فردي براي ادغام ديدگاههاي مختلف نظري در تبيين اين ويژگي پيچيده
نظم فراهم ميکند .2 .نظريه نقا بهاندازه کافي انعطافپذير است که ديگر نظريات به کار رفته
در تحليل سياست خارجي را در برگيرد(.)He,2018:6
همانگونه که گفته شد نظريه نقا يک نظريه واحد نيست ،بلکه مجموعهاي از مدلهاست درون
يک برنامه پژوهشي که اهميت نقا يک دولت در شکل دادن به رفتارش را برجسته ميکند .در
طول دوره گذار نظم ،قدرتهاي بزرگ برداشتهاي مربوط به نقا خود را با توجه به عدم
قطعيتهاي استراتژيک که در اين دوره وجود دارد مورد بازبيني قرار ميدهند ،هدف اساسي و
حياتي دولت ثابت است ،يعني حفظ بقا و امنيت و در مرحله بعدي در صورت امکان افزودن به
قدرت و نفوذ خود در نظم جديد .تئوري نقا تعاملي که ريشه در تحليل سياست خارجي دارد
را براي توضيح اينکه چگونه تغيير در درک نقا ملي اياالتمتحده در منطقه خليجفارس منجر
به تغيير در ساختار اجتماعي منطقه و متعاقب آن تغيير در رفتار و تصورات از نقا بازيگران
منطقهاي شده است را برميگزينيم.
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شكل( :)1نمودار مدل مفهومي تحقيق

 .4دوران گذار نظم بينالملل :تحول در تصورات از نقش اياالتمتحده آمريكا در منطقه
خليجفارس
همانگونه که در بخاهاي پيشين اشاره شد مجموعهاي از عوامل در سطح کالن نظام بينالملل
موجبات تغيير در نظم پيا را رقم زدهاند ،شرايطي که ميتوان آن را پايان لحظه تکقطبي ناميد.
در دوران پس از جنگ سرد اياالتمتحده همواره نقا و حضور مستقيم را در منطقه خاورميانه
و بهطور ويژه خليجفارس بر عهده داشتند؛ اما با تحوالت دو دهه اخير و بهويژه پس از جنگ
عراق( )2003رفتهرفته اين نقا تغيير يافته است .بدين ترتيب دوران حضور اين کشور در منطقه
را ميتوان به دو دوره تقسيم کرد .1 :دوراني که تصور اياالتمتحده از نقا خود در منطقه
بهعنوان يک «قدرت هژمون» بود  .2دوراني که از مداخله مستقيم بهتدريج کاسته ميشود و
موازنه از راه دور ترجيح داده ميشود .در ادامه هريک از اين دو دوره به اختصار تبيين ميگردد.
.4-1نقش اياالتمتحده در منطقه در دوران پيش از جنگ عراق ()2003

از آنجايي که سيستم خاورميانه داراي مدلي از آشوب و آشفتگي است و شرايﻂ و عوامل متنوعي
بر اين آشفتگي دامن ميزنند؛ نميتوان آن را تحت عنوان نظم خاصي توصيف کرد؛ اما در منطقه
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خليجفارس ظاهراً نظمي باقي مانده و هيچ قدرت خارجي تالش نکرده تا اين نظم را برهم بزند.
منطقه خليجفارس چندين ويژگي منحصربهفرد دارد که باعث ميشود به يک محيﻂ امنيتي
چالابرانگيز براي کنا بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي تبديل شود .در دوره مدرن اين منطقه
غالبا از يک سيستم سهقطبي برخوردار بوده است .1 :ايران بهعنوان بزرگترين و قدرتمندترين
کشور  .2عراق بهعنوان کشور قدرتمند ديگر اما کوچکتر از ايران  .3گروه ناپايدار شا کشور
عربي حاشيه خليجفارس به رهبري عربستان سعودي .طبق منطق موازنه قدرت بايد دو گروه
آخر عليه ايران به همراهي ميپرداختند اما اين محاسبات موازنه تهديد بود که نهايتاً بر انتخاب
اتحاد و مشارکت تأثير گذاشت .پادشاهيهاي خليجفارس و ايران پيا از انقالب با وجود
تناها ،توسﻂ عراق مورد تهديد قرار ميگرفتند .اين امر منجر به همکاري پادشاهيهاي منطقه
شد که طبق دکترين نيکسون تحت دو ستون ايران(ستون نظامي) و عربستان سعود(ستون مالي و
پشتيباني) بودند( .)Asadi,2010:358انقالب اسالمي ايران اين نظم را برهم زد و منجر به حمايت
اياالتمتحده از دولتهاي منطقه و شکلدهي به سازمان شوراي همکاري خليجفارس شد.
تناها و رقابتهاي درون منطقهاي اياالتمتحده را به اين نتيجه رساند تا نقا خود را از يک
مشارکتکننده از راه دور به يک موازنهدهنده فعال تبديل کند .از اينرو بر خالف افزايا تنا
بين دو کشور ،اياالت متحده تالش کرد تا به تعامالت گسترده با کشورهاي حاشيه خليجفارس
بپردازد اما به هرچه بيشتر تناها افزود( .)Yazdanpanah Dero,2017:93روند تبديل شدن به
کنشگري فعال ،روندي طوالني بود و تا عمليات طوفان صحرا که براي حفظ وضع موجود در
خليجفارس انجام شد ،کامالً شکل نگرفته بود .پسازآن موافقتنامه همکاري دفاعي با
کويت( ،)1991بحرين( ،)1991قطر ( )1992و امارات متحده عربي( )1994امضا شد که
تکميلکننده موافقتنامه با عمان( )1980بود .از اين نظر ،از ثبات هژمونيک براي توصيف اين
نظم منطقهاي استفاده ميشود ،ازآنجاکه تسلﻂ ارتا آمريکا عمدتاً مانع از به چالا کشيدن وضع
موجود توسﻂ قدرتهاي منطقهاي ميشد(.)Sim and Fulton,2020:4
بدين ترتيب ميتوان گفت از زمان پايان جنگ سرد مفهوم نقا ملي اياالتمتحده در خاورميانه
«هژمون» بوده است .در منطقهاي که مدام بهعنوان يک سيستم چندقطبي توصيف شده است که
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هيچ قدرت منطقهاي قادر به اعاده برتري نيست ،اياالتمتحده نقا قيم ،ضامن امنيت و ثبات،
مروج دموکراسي و ميانجي را ايفا کرده است .اياالتمتحده موازنه بين قدرتهاي منطقهاي را
حفظ کرده و از برتري هژمونيک هر قدرت منطقهاي از طريق مداخله مستقيم و همچنين
اتحادهاي امنيتي با برخي از قدرتهاي منطقهاي ممانعت به عملآورده است .عالوه بر اين
اياالتمتحده قيم دولتهاي کوچک و متوسﻂ در حاشيه خليج و ميانجي اعراب و اسرائيل عمل
ميکرد( .)Darwich,2018:23کنث پوالک 1نقا آمريکا در خاورميانه تا سال  2004را اينگونه
توصيف ميکند :اياالتمتحده به واپسين محافظ جريان نفتي در منطقه ،ميانجي بسياري از
اختالفات و بازدارنده در مقابل تهديدات آن و به عبارتي به هژمون واقعي منطقه تبديل شد.
نقاهاي اياالتمتحده که در خاورميانه مدعي آن بود ،نتيجه توصيف اياالتمتحده از خود
بود(تصورات از خود) که مصادف شد با انتظارات بازيگران منطقهاي از رفتار اياالتمتحده در
منطقه(انتظارات ديگران)( .) Pollack,2015اين ديدگاه تا مداخله نظامي اياالتمتحده در عراق
و سرنگوني رژيم بعث ادامه داشت اما پس از آن اين نقا رفتهرفته مورد ارزيابي مجدد و
تجديدنظر قرار گرفته است.
 .4-2بازتعريف نقش منطقهاي اياالتمتحده پس از جنگ عراق

در زمان دولت اوباما نقا اياالتمتحده در خاورميانه تحول يافت .هزينههاي باالي جنگ
افغانستان( ،)2001عراق( )2003و هزينههاي مداخله در ليبي( ،)2011ترس از هزينههاي درگير
شدن در مناقشات بين بازيگران منطقهاي و جنگهاي داخلي طوالني و فرسايشي در آن ،همه و
همه عواملي هستند که به تغيير تصورات از نقا اياالتمتحده در خاورميانه کمک کرد .اين
تغيير در دکترين اوباما آشکار بود که متکي بر اين عقيده بود که مشکالت منطقه با راهحلهاي
ارائهشده از سوي آمريکا حل نميشود ،بلکه راهحل بايد توسﻂ کنشگران منطقهاي ارائه
شوند( .)Mossalanejad,2017:22همانطور که اوباما به صراحت اعالم داشت رقابت بين ايران
و عربستان ما را ملزم ميکند تا به دوستان خود و همچنين ايرانيها بگوييم :آنها بايد راهحل
مؤثري را بيابند تا همسايگي و صلح را ايجاد کنند .عالوه بر اين اياالتمتحده هزينههاي مشارکت
1. Kenneth Pollack
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در خاورميانه را نبايد بهتنهايي متحمل شود و ساير کنشگران همانند کشورهاي اروپايي ،هند و
چين نيز بايد مشارکت کنند(.)Darwich,2018:23
گاووس گريگوري1اين وضعيت را پس از حمله آمريکا به عراق بهعنوان هژموني شکستخورده
توصيف ميکند .تا آن زمان اياالتمتحده حاضر بود با وضع موجود کار کند حتي باوجود دشمني
از سوي ايران و عراق .در سال  2003اين رويکرد تغيير يافت و اياالتمتحده تالش کرد تا با
دموکراتيزه کردن عراق نظم منطقه را بازتعريف کند .اين رويکرد عواقب ناگواري را به همراه
داشت زيرا موزانه قدرت که زيربناي نظم منطقهاي بود برهم خورد .بر مبناي اين انگيزهها و
هزينهها اياالتمتحده به قيامهاي عربي واکنا متفاوتي نشان داد .اين امر در عدم حمايت از
متحدان ديرينه در طول قيامهاي عربي  2011همانند سقوط حسني مبارک در مصر کامالً مشهود
بود .عالوه بر اين شکوترديد و عدم موضعگيري قاطع در برابر جنگ داخلي سوريه ،يکي ديگر
از تصميمات مهمي بود که نشاندهنده تغيير نقا اياالتمتحده در منطقه است؛ اما نبايد ازنظر
دور داشت که اياالتمتحده مداخله غيرمستقيم همانند حمايت از متحدين و فروش اسلحه را
حفظ کرد .بااينحال اين تغيير از دخالت مستقيم به غيرمستقيم در نقا اياالتمتحده از سوي
بازيگران منطقهاي بهعنوان تغييري کليدي درک شد(.)Gause,2014:181
تغيير در نقا اياالتمتحده منجر به ايجاد يک خالء در منطقه شد و ساختار اجتماعي آن را
تغيير داد که اين امر بر تصورات از نقا و رفتار کنشگران منطقهاي تأثير گذاشت .براي چندين
سال کشورهاي حاشيه خليجفارس نقا ميانجي و حافظ ثبات را در مناقشات منطقهاي ايفا
کردند و روابﻂ ديپلماتيک و کمکهاي مالي را به ابزارهاي نظامي و تهاجمي ترجيح ميدادند.
عالوه بر اين آنها با همکاري طوالنيمدت با اياالتمتحده نقا متحدين وفادار را ايفا ميکردند.
اين متحدين وفادار خود را بهعنوان متمايالن به تضمين نظم و ثبات منطقهاي نشان ميدادند.
پس از تغيير رويکرد اياالتمتحده در ارتباط با منطقه اين کشورها سياست آمريکا در منطقه را
ترک مسئوليت خود تفسير کردند( )Darwich,2018:23و آنهاي را وادار کرد تا براي تأمين
امنيت بر خود تکيه کنند و به دنبال راههاي مستقلي براي اطمينان از حفظ وضع موجود در منطقه
1. Gause Gregory

___________________________ پوياييهاي نظم در سطح جهاني -منطقهاي و دگرديسي67 ......

شدند.
 .5تالقي نظم جهاني-منطقهاي و نقش کنشگران منطقهاي :امارات متحده عربي
وضعيت نظم در سطح کالن نظام بينالملل تأثيرات عميقي بر نظم در سطح منطقهاي و بهتبع آن
نقا و رفتار کنشگران منطقهاي برجاي خواهد گذاشت ،بدينصورت که نظم هژمونيک نوعي
نظم تبعي را بر مناطقي که از انسجام کمتري برخوردارند تحميل خواهد کرد؛ اما هرچه اين نظم
از سطح هژمونيک فاصله گيرد آزادي عمل کنشگران بيشتر خواهد شد .در دوران گذار رقابت و
تعارض در ميان قدرتهاي بزرگ سيستمي شکل خواهد گرفت و بهطورکلي مهمترين ويژگي
تالقي نظم در سطح جهاني را بهصورت زير ميتوان خالصه کرد .1 :افزايا سطح بيثباتي در
نظم جهاني  .2ارتعاشات شديد در نظم جهان  .3فروپاشي نظمهاي منطقهاي قديم و شکلگيري
نظمهاي نوين منطقهاي  .4نظامي شدن نظمهاي منطقهاي(.)Ghasemi, 2014: 466
گزينههاي سياسي براي دولتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در نظم منطقهاي هژمونيک بستگي
زيادي به رابطه آنها با قدرت مسلﻂ و درجه رضايت آنها از توزيع قدرت دارد .دولتهاي
کوچکتر در صورت رضايت تا زماني که منافع آنها برآورده ميشود سياست همراهي و
دنبالهروي را اتخاذ خواهند کرد .بهطور همزمان ويژگي مشترک اتحادهاي نامتقارن ترس از رها
شدن است که در آن قدرت ضعيفتر بهطور مدوام نگران است که توسﻂ طرف قويتر رها
شود ،اگر آن(قدرت هژمون) شرکاي جايگزيني داشته باشد و احتمال برود يکي از آنها را
انتخاب کند درصورتيکه از شريک فعلي رضايت نداشته باشد .از سويي ديگر اگر هژمون در
شرايطي قرار گيرد که توانايي حمايت سابق را نداشته باشد يا تمايلا به علت هزينههاي فزاينده
براي حمايت کاسته شود ،دولتهاي کوچک دنبالهرو سعي خواهند کرد اتکا به خود را افزايا
داده و يا به متنوعسازي متحدان براي رفع نگرانيهاي امنيتي خود بپردازند( Rickli and

 .)Almezaini,2017:10اياالتمتحده مدتها اين نقا را براي پادشاهيهاي حاشيه خليجفارس
انجام ميداد اما تغييرات در نظم جهاني و حوادث يک دهه اخير نياز به متنوعسازي روابﻂ با
قدرتهاي فرامنطقهاي و منطقهاي را افزايا داد.
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 .5-1نقش و سياست خارجي امارات متحده عربي در دوران نظم هژمونيک

نقا امارات متحده عربي دوره نظم هژمونيک در منطقه خليج فارس و بهطور مشخصتر تا پيا
از قيامهاي عربي بدون ابزارهاي امنيتي و نظامي مشخص ميشد .خالد المزياني در پژوهاهاي
خود درباره اين کشور از اصطالح «ديپلماسي ساکت» 1براي توصيف سياست خارجي آنها در
اين دوره استفاده ميکند .اين به معناي تکيه گسترده بر ابزارها و اقدامات ديپلماتيک است که در
مذاکرات پشتصحنه اتفاق ميافتد و شانس رسيدن به راهحلهاي ديپلماتيک را افزايا ميدهد.
اين کشور بر ديپلماسي مبتني بر مصالحه ،مذاکره مستقيم و گزارههاي معقول استفاده ميکردند
تا کارها را انجام دهند و به ايفاي نقا بپردازد .در عمل اين به معناي افزايا اعتماد به ابزارهاي
مالي و همچنين شبکه گستردهاي از روابﻂ شخصي با سياستمداران و سياستگذاران اصلي جهان
بود .به گفته المزياني امارات تنها از دو ابزار در سياست خارجي خود استفاده ميکرد.1 :کمکهاي
خارجي  .2شبکه روابﻂ با سياستمداران جهان براي حمايت از مصالحه ،همسايگي ،روابﻂ
دوستانه با ديگر کشورها و حلوفصل مسالمتآميز اختالفات با ديگران(.)Almezaini,2012:254
اين موارد را در عرصه عمل نيز ميتوان بهخوبي مشاهده کرد .امارات متحده سعي در برخورد
مسالمتآميز با مسئله جزاير سهگانه با ايران داشت ،در جنگ تحميلي عراق عليه ايران سياست
بيطرفي را پيشه کرد و بزرگترين شريک تجاري ايران در منطقه باقي ماند( Almezaini,2014:

 ،)40همچنين در حمايت از فلسطينيها ازنظر مالي و ديپلماتيک فعال بودند و يک طرح سياسي
براي جلوگيري از حمله اياالتمتحده به عراق در سال  2003ارائه دادند که شامل انتقال تدريجي
قدرت تحت نظارت سازمان ملل و اتحاديه عرب و ارسال يک دعوتنامه براي صدام حسين با
اين مضمون که استعفا دهد و براي ادامه زندگي در امارات ساکن شود ،بود .اين کشور حتي
بعدها سرزمين خود را به روي گروههاي سني مخالف عراق گشود .بهطورکلي اين دوره را
ميتوان نقا امارات متحده را «ميانهرو و حامي غرب» ،توصيف کرد که در اکثر مسائل و حوادث
منطقهاي عهدهدار نقا امنيتي و نظامي نبوده و تالش کرده تا در سايه توافق امنيتي( )1996با
اياالتمتحده به توسعه اقتصادي و افزايا ثبات داخلي خود بپردازد و از درگيريهاي امنيتي و
1. Quiet Diplomacy
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نظامي خودداري ميکرد.
اياالتمتحده در دوره تکقطبي پس از جنگ سرد نقا محوري در منطقه داشت و بهعنوان متحد
اصلي امارات متحده تبديل شد؛ اما سياست متناقض خاورميانهاي آمريکا طي سالهاي گذشته،
تصميمات توصيفشده فوق در دولت اوباما باعث تشديد درک از آمريکا بهعنوان يک متحد
غيرقابلاعتماد را تشديد کرده است که در دولت ترامپ نيز تغييري پيدا نکرده است .رويکرد
آمريکا در مورد اختالف قطر و ائتالف چهارجانبه مصر ،عربستان ،امارات و بحرين چشمانداز
مشخصي از سياست اياالتمتحده براي منطقه نمايان ميسازد .اعالميه خروج کامل از سوريه و
کاها چشمگير تعداد نيروها در افغانستان-صرف نظر از اينکه انجام شود يا خير -نگرانيهاي
عميقي را درباره عقبنشيني آمريکا از منطقه به وجود آورده است .وقايع خليجفارس از زمان آن
اعالميه تنها به درک غيرقابلاعتماد بودن آمريکا دامن زده است( .)Sim and Fulton,2020 4در
اين زمينه قابلدرک است تا آنها برنامههاي خود را دنبال کنند ،اين برنامهها در داخل به توسعه
صنعت مربوط ميشود و در خارج مداخله در پوياييهاي منطقهاي و افزايا رابطه با ديگر
قدرتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي که ضمن تثبيت نقا جديد بهعنوان مکمل و تکميلکننده
فقدان اياالتمتحده عمل کنند .اين برنامهها و اقدامات را ميتوان در سطح کالن به دو دسته
تقسيم کرد .1 :فضاي مکانها1يعني عرصه سياست سخت مبتني بر مولفههاي سياسي ،نظامي و
امنيتي که در بخاهاي بعدي بطور مفصل مورد تبيين قرار ميگيرد و .2فضاي جريانها2يعني
عرصه سياست نرم مبتني بر مولفههاي اقتصادي ،رفاه و توسعه(.)Mosavi Shafaee,2008:325
سياستهاي اقتصادي ليبرال و تاکيدات امارات در جذب سرمايه خارجي و ايجاد شرکاي
سرمايهگذاري مشترک در طيف وسيعي از صنايع در اين زمينه قابل تبيين است .بطور مثال
شرکتهاي دولتي امارات وارد صنايع سنگين توليدي و با تکنولوژي پيشرفته شدهاند و بطور
فزايندهاي از صندوقهاي سرمايه مستقل3به عنوان ابزاري براي سرمايهگذاري در دوران اقتصاد

1.Space of Places
2.Space of Flows
3.Sovereign Wealth Funds
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پسانفتي استفاده ميکنند ،بزرگترين مرکز پردازش آلومينيوم در اين کشور قرار دارد ،شرکت
فناوريهاي هواپيمايي ابوظبي تنها شرکت در خاورميانه است که مجوز سرويسدهي به جتهاي
فوق بزرگ را دارد .امارات همچنين در زمينه فعالتهاي الکترونيک ،کشتيسازي و انرژي
آينده(همانند شهر مصدر) نيز فعاليت ميکند .بعالوه شهرهاي اندکي در خاورميانه جذابيتهاي
دبي و ابوظبي را دارند به گونهاي که در يک نظر سنجي طي ساليان گذشته در کشورهاي عربي،
 39درصد شرکتکنندگان تمايل و به زندگي در امارات داشتند و دو پنجم نيز خواهان اتخاذ
الگوي توسعه امارات بودند( )Mason, 2018:107-110که اين امر ضمن نشان دادن جايگاه
اقتصادي امارات در اقتصادي جهاني و منطقهاي ،بيانگر نفوذ فزاينده و قدرت نرم آن در منطقه
باشد.
شكل( :)2مولفههاي تعريفکننده نقش امارات در دوران نظم هژمونيک

 .5-2تغيير به سمت نقش امنيتي -نظامي

عالوه بر رشد اقتصادي و قدرت نرم ،امارات متحده عربي در سياستگذاري منطقهاي و بينالملل
پس از قيامهاي عربي  2011بسيار قاطع و پرمدعاتر شده و در امور خارجي نقشي امنيتي و
نظامي ايفا ميکند .مجموعه امنيتي خليجفارس و تحوالت منطقه خاورميانه تأثيرات عميقي در
اين تحول داشته است .بيثباتي خاورميانه پس از خيزشهاي عربي باعث شد تا رهبران ابوظبي
رويکرد خود در منطقه را مورد تجديدنظر قرار دهند و به عبارتي مجموعه جديتري از سياستها
را در قبال مسائل منطقه اتخاذ کنند .محمد بن زايد وليعهد ابوظبي ادعا کرده است که امارات
بايد در اولويت قرار دادن اتکا به ظرفيتهاي دفاعي خود اعتمادبهنفس بيشتري داشته باشد.
همچنين وزير خارجه اين کشور انور قرقاش در تأييد آن ادعا اظهار داشت :در شرايﻂ فعلي
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سيستم بينالملل تضميني وجود ندارد که کسي بيايد و ثبات منطقه را تأمين کند و شما بايد سهم
خود را بر عهده بگيريد و امارات متحده آماده اعزام نيروهاي بيشتر به خاورميانه براي مقابله با
دشمنان خود است زيرا ديگر نميتوان به اياالتمتحده آمريکا و انگليس تکيه
کرد( .)James,2018اين امر نمايانگر تغيير جهت امارات است که بهطور سنتي از سياست
معتدلتري برخوردار بود؛ اما بر عهدهگرفتن نقا بزرگتر آشکار ميسازد که مسائل مربوط به
خودباوري و رهبري در امارات متحده اين باور را به وجود آورده که آنها در خود توان مشارکت
در نظم منطقهاي را ميبينند ،نکتهاي که المزايني آن را اينگونه توصيف ميکند :امارات به سمت
درکي فراتر از يک دولت کوچک حرکت کرده است و تصميم گرفته تا مسئوليت بزرگتري را
در منطقه بر عهده گيرد و اکنون ديگر کشور کوچکي که درگذشته بود نيست .اين امر همچنين
بهطور ملموستري در مفروضات محمدبنزايد قابلمشاهده است ،نيويورکتايمز نيز اين سياست
امارات را بهعنوان نتيجه عقيده بن زايد مبني بر اينکه منافع اياالتمتحده و امارات متحده بهطور
فزاينده در حال واگرايي بوده است ،توصيف ميکند .اين امر نشان ميدهد ديدگاه او نسبت به
حاميان سنتي خود در حال تغيير است او برنامههاي خود را دارد و ديگر منتظر تأييد اياالتمتحده
نيست .اين امر اغلب به سياستهاي آمريکا در منطقه نسبت داده ميشود( Al

.)Mezaini,2018:192
رهبران امارات درس بزرگي از قيامهاي عربي گرفتند و آن اينکه بيثباتي در ديگر کشورهاي
عربي تأثيراتي را سرايت خواهد داد که ميتواند نهايتاً وضع موجود شکننده در منطقه را بر هم
ريزد و ثباتي را که امارات متحده ميخواهد تقويت کند با خطر مواجه سازد .اين امر تا حدود
زيادي تبيين ميکند که چرا امارات متحده از يک مصرفکننده در مسائل امنيتي به مشارکتکننده
تغيير يافته است .حمايت اين دولت از عبدالفتاح السيسي در مصر ،مداخله اين کشور در بحرين
براي خنثي کردن اعتراضات ،مداخله در يمن ميتواند درک شود بهعنوان کنا در برابر عواملي
که وضع موجود منطقهاي را به چالا ميکشند .اين تحرکات جسورانه حکايت از آن دارد که
اين کشور تالش ميکند تا نظم منطقهاي پيا از قيامهاي عربي را احيا کند(.)Lynch,2018:118

بهطورکلي چالا براي نظم منطقهاي همانگونه که گفته شد بهوسيله درک گذار نظم در سطح
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کالن بينالمللي تشديد ميشود؛ که شاخصه مهم آن را ميتوان در قيامهاي عربي که از سال
 2011سراسر منطقه را درنورديد مشاهده کرد ،اين عامل و حوادث مرتبﻂ پسازآن موجي از
تغيير در سياست خارجي امارات را به وجود آورد .براي اين تحول دو بعد اساسي وجود دارد:
 .1اتخاذ سياست خارجي مداخله گرايانه نظامي نسبت به کشورهاي عربي :امارات متحده به
همراهي عربستان سعودي در بهکارگيري نيروي نظامي خود براي منافع منطقهاي ترديد نکردند
و به طرق مستقيم و غيرمستقيم به مداخله کشورهاي مختلف پرداختند .2 .امارات متحده عربي
به همراه عربستان سعودي به ايجاد ائتالفهاي نظامي پرداختند که از طريق آنها ميتوانند
سياستهاي مداخله گرايانه خود را انجام دهند .آنها ائتالف عربي را در سال  2015و با ده
عضو براي حمله به يمن ترتيب دادند .آنها همچنين اتحادهاي نظامي عليه تروريسم در دسامبر
 2015با مشارکت  34کشور اسالمي براي مبارزه با تروريسم تشکيل دادند(.)Ragab,2017:39
شكل( :)3مولفههاي تعريفکننده نقش امارات در دوران پس از قيامهاي عربي

 .6يافتههاي تحقيق
.6-1پوياييهاي نظم منطقهاي و محرکههاي محيطي تغيير نقش امارات متحده عربي

در کنار تحول در نقا اياالتمتحده ،تحوالت عميقي در محيﻂ پيراموني اين کشور رخ داده که
ميتواند توضيحدهنده اين تغيير نقا باشد .مطابق الگوي درک تهديد ،ادراک تهديد از عوامل
مهم شکلدهنده به سياست خارجي هر کشور است .بهار عربي و مناقشات نظامي در کشورهاي
عربي همانند عراق ،سوريه ،يمن و  ...اين کشورها را به تهديد جديد تبديل کرد و از سوي ديگر
داعا ،پناهندگان يمني و سوري ،فروپاشي کشورها و ارتقاي سياسي اخوانالمسلمين اين تغيير
در درک تهديد را تشديد کرد .بهعنوان نتيجه اين تحوالت دو اولويت درهمتنيده را ايجاد کرد:
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 .1مقابله با آنچه بهعنوان تهديد عليه امنيت ملي تلقي ميشد  .2بازتعريف نقا خود بهعنوان
قدرت منطقهاي که نميتواند هنگام مذاکره بر سر آينده منطقه ناديده گرفته شود .در ادامه تالش
ميشود تا مهمترين اين تحوالت مورد تجزيهوتحليل قرار گيرد ازجمله :قدرتيابي
اخوانالمسلمين ،نفوذ فزاينده جمهوري اسالمي ايران و همچنين رقابت و تضاد با قطر.
 .6-1-1قدرتيابي اخوانالمسلمين

امارات متحده عربي تا پايان دهه اول اين قرن با مماشات با اخوانالمسلمين رفتار ميکرد .در
بين اساتيد و دانشجويان دانشگاههاي اين کشور اعضا و هواداراني از اخوان حضور داشتند و
حتي برخي از وزيران وابسته به اخوان بودند .اخوان تهديد داخلي تصور نميشد؛ اما جهتگيري
امارات پس از  2010و در پي قدرتگيري اين گروه در پي قيامهاي عربي بهطور چشمگيري
تغيير کرد .انتخاب نماينده اخوانالمسلمين در مصر بهعنوان رئيسجمهور بيشترين ترس را در
دل حاکمان امارات به وجود آورد زيرا که در صورت عدم کنترل سرانجام مشروعيت
پادشاهيهاي خليجفارس را به چالا ميکشيد .ترس امارات از اسالمگرايان پيا از اين با
پيروزي حماس در غزه در سال  2006آغازشده بود که اين امر با پيروزي محمد مرسي در مصر
و ظهور اسالم سياسي در ليبي پس از معمر قذافي تشديد شد .وزير خارجه امارات در سال
 2012اظهار داشت :اخوان سازماني است که حاکميت و تماميت ارضي کشورها را مورد تجاوز
قرار ميدهد و تمايل دارد حاکميت آنها را تضعيف کند .وي از همه کشورهاي شوراي همکاري
خليجفارس درخواست کرد تا براي مقابله با اين تهديد همکاري کنند(.)Juneau,2020:187
امارات متحده عربي اگرچه با ساير کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس همانند عربستان
سعودي از ويژگيهاي مشترک سياسي برخوردارند اما امارات برخالف عربستان سعودي
مشروعيت سياسي خود را از توليت اماکن مقدس مذهبي به دست نميآورد .سيستم امارات
سکوالر است و اين امر براي حفظ حمايت خارجي ضروري نمينمايد .مشروعيت امارات از
هفت قبيله شيخنشين ،سلطه قبيلهاي دوران بريتانيا در خليجفارس و سابقه حکمراني خوب ناشي
ميشود .اسالم سياسي با سکوالريسم و حکمراني قبيلهاي مخالف است و اين مشروعيت را
تضعيف ميکند .همه اين ويژگيها به توسعه اقتصاد و درجهاي از مشروعيت حکومت سلطنتي
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کمک ميکند .عالوه بر اين اسالمگرايان بهراحتي ميتوانند رابطه امارات با غرب را بهعنوان رژيم
مرتد تضعيف کنند .همين عوامل به نگراني حاکمان امارات از ارائه يک حکومت جايگزين
منشعب شده از اسالم سياسي که در آن سيستم وراثتي وجود ندارد و از صندوقهاي رأي بيرون
آمده ،شد(.)Ragab,2017:41
نکته مهم ديگر اينکه مبارزه امارات با اخوان و اسالم سياسي ريشه در سياستهاي امارات نسبت
به مذهب نيز دارد .شيخ زايد بن سلطان آل نهيان يکي از فعالترين رهبران منطقهاي بود که
خواستار گفتگو بين اسالم و مسيحيت بود .وزير خارجه وقت در سال  2000اظهار داشته بود
تنها مسئله اعراب و فلسطين نيست بلکه تمام مذاهب الهي را شامل ميشود .بعالوه امارات از
پاپ مصر براي بازديد از امارات دعوت کرد و کليساهاي مختلفي را نيز تأمين مالي ميکند .نهايتاً
از اين موارد ميتوان علل مخالفت سرسختانه امارات با قدرتگيري اخوان و اسالم سياسي را
درک کرد.
 .6-1-2نفوذ فزاينده ايران در منطقه

روابﻂ ايران و امارات متحده عربي طي دهههاي اخير داراي وضعيت خاصي بوده است .از
يکسو روابﻂ بسيار خوب اقتصادي ميان دو کشور پيوندهاي آنها را عميقتر کرده که حکايت
از عملگرايي دو کشور در سطح سياست خارجي در اين زمينه دارد و از سوي ديگر تنا ميان
دو کشور که عمدتاً به اختالف بر سر جزاير سهگانه بازميگردد ،با فرازوفرودهايي ادامه داشته
است؛ اما طي ساليان گذشته و پس از قيامهاي عربي و تحوالت دروني کشورهاي منطقه عالوه
بر موضوع جزاير سهگانه که مسئله ريشهدار و قديمي در روابﻂ دوجانبه امارات و جمهوري
اسالمي ايران به شمار ميآيد ،آنچه تهديد از سوي ايران در منطقه و استراتژي اين کشور براي
توانمندسازي گروههاي شيعي و متحدين محلياش براي کنترل دولتهاي بومي ناميده ميشود،
افزايا نقا تهران در حل و فصل منازعات منطقه و در آينده مشارکت و سهم متحدان ايران
در دولتهاي انتقالي ،بر نگراني اماراتيها ميافزايد .ازين رو آنها مناقشه شيعي -سني را مطرح
کردند و بهعنوان تهديد امنيت منطقهاي تالش کردند تا محور سني را تقويت کنند و به گونهاي
در موازنه قواي جديد منطقهاي همرديف عربستان و با حمايت آمريکا در جبهه عليه ايران قرار
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گرفت()Barzegar and et al,2018:136
از جمله مهمترين اين موارد ميتوان به عراق ،بحرين و يمن اشاره کرد .مسئله تحوالت داخلي
عراق به شکلهاي گوناگون بر مناسبات تهران-ابوظبي تأثير گذاشته است ،زيرا در عراق پس از
جنگ ايران به دنبال ممانعت از شکلگيري دولتي همانند رژيم بعث ،ارتقاي جايگاه گروههاي
شيعي و افزايا نفوذ در گروههاي موثر بود( )Abdi and Shirzad,2016:71اما نوع روابﻂ امارات
با عراق و سرمايهگذاريهاي اين کشور در عراق باعث شده تا ابوظبي به نفوذ قابلتوجه در
بخاهاي اقتصادي و تجاري عراق اميدوار باشد اما گسترش نفوذ ايران در عراق و حضور
نيروهاي تحت حمايت ايران در اين کشور با واکنا منفي امارات روبرو شده و اين کشور بر
آن است تا با بهبود مناسبات خود با عراق حوزه نفوذ ايران را محدود سازد و عراق را به محور
عربي نزديک کند( .)Salehi,2011:160-161بحرين که صحنه اعتراضات مردمي در سال 2011
عليه نظام حاکم و اعمال تبعيضهاي مذهبي عليه اکثريت شيعه است يکي ديگر از مواردي است
که نگراني امارات در برابر نفوذ ايران را به نمايا ميگذارد .آنها نميخواهند پذيراي حکومتي
شيعه در بحرين باشند .حاکميت شيعيان در بحرين براي آنها به معناي فروپاشي هويت خليجي
اين کشورهاست و از سويي ديگر آنها معتقدند جمهوري اسالمي ايران تحت لواي گفتمان
شيعي به مقابله با هويت هستي شناختي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس بر خواسته
و موفقيت قيام بحرين ،گام بلندي در پيروزي ايران و فروپاشي امنيت هستي شناختي شوراي
همکاري خليجفارس به شمار ميآيد( .)Salehi,2011:164-166يمن نيز که صحنه جنگ داخلي
طي ساليان گذشته بوده است ميدان ديگري براي مقابله امارات بانفوذ ايران به شمار ميآيد جايي
که امارات متحده عربي تالش کرده با همکاري عربستان سعودي حوثيهاي تحت حمايت ايران
از برتري يافتن درصحنه سياسي و نظامي يمن بازدارد.
 .6-1-3رقابت و اختالف با قطر در مواجه با تحوالت منطقهاي

مقابله با نفوذ قطر يکي ديگر از عوامل مهم(بهويژه پس از سال  )2017از محرکههاي محيطي
مهم ديگر در تغيير نقا امارات متحده عربي بوده است .روابﻂ دو کشور از زمان استقالل آنها
فراز و نشيبهاي زيادي داشته است .تنا بين آنها پس از سال  2010بهشدت رو به افزايا
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گذاشت جايي که قطر از گروههاي اخواني در مصر و ليبي حمايت ميکرد و در مقابل امارات
حامي گروههاي مخالف اسالمگرا(حتي در برخي موارد سلفيهاي تندرو) بود .تناهاي انباشته
شده در سال  2017نهايتاً منجر به همراهي امارات متحده عربي در محاصره و تحريم قطر با
محوريت عربستان سعودي شد .ريشه اختالفات دو کشور را ميتوان در تحوالت داخلي بيا
از سه دهه پيا قطر جست و کرد .زماني که در سال  ،1995پس از اينکه «حمد بن خليفه آل
ثاني» پدرش را خلع کرد تا خودش امير قطر شود ،امارات به امير خلع شده قطر پناهندگي اعطا
کرد تا در ساختماني در ابوظبي اسکان يابد .قطر آن موقع ،امارات ،عربستان و بحرين را متهم به
توطئه عليه امير جديد کرد؛ اما اين کشورها اتهامات فوق را رد کردند.
طي دو دهه گذشته نيز مقامات رياض و ابوظبي از سياستهاي سرکشانِ قطر ناراضي بودهاند،
زيرا اين کشور تالش نموده از شوراي همکاري خليجفارس فاصله گيرد و سياست مستقل خود
را در پيا گيرد .قطري طي ساليان گذشته نقا فعالي در بحرانهاي منطقهاي ايفا کرده است و
تالش کرده تا با ترکيب قدرت سخت و نرم نفوذ خود در دولتها ،گروهها و موجوديتهاي
سياسي را افزايا دهد .قيامهاي عربي فرصت فراواني در اين راستا بود که از طريق آن به تحکيم
موقعيت و پرستيژ خود بپردازد .از مهمترين اين اقدامات حمايت و پشتيباني از اخوانالمسلمين
و شاخههاي منطقهاي اين جريان بود که امارات متحده آن را تهديد مستقيم عليه منافع ملي خود
ميداند( .)Nouralivand,2017:39-40در اين راستا در ژوئيه  2013دولت امارات  69نفر را به
جرم طراحي کودتا دستگير کرد ،سران اين کشور اين طرح را به حزب االصالح نسبت دادند که
نماينده اخوان در امارات بهحساب ميآيد .از آن زمان رسانههاي اماراتي بارها ادعا کردهاند که
قطر آموزش و پشتيباني ويژهاي به آنها در خاک امارات ارائه داده است .از سوي در سپتامبر
 ،2014گزارشهايي منتشر شد مبني بر اينکه دولت امارات  3ميليون دالر صرف البي عليه قطر
کرده است که ظاهراً در واکنا به حمايت دوحه از اخوانالمسلمين بوده است .اين البي باهدف
تأثيرگذاري بر خبرنگاران آمريکايي براي انتشار مقاالت انتقادي عليه قطر انجام ميگرفت .البته
قطر هم متهم به تالش براي تأثيرگذاري بر رسانهها بهمنظور انتشار انتقادي از امارات متهم شده
است( .)Kinninmont,2019:14-15ازنظر رهبران ابوظبي مسئله اخوان صرفاً يک اختالفنظر در
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سياست خارجي نيست و قطر را همدست يک خطر وجودي براي حکومت خود ميداند.
اختالف بر سر اين سازمان به مشاجره جدي در نشست شوراي همکاري خليجفارس در مارس
 2014شد که نهايتاً خروج سفراي امارات ،عربستان سعودي ،بحرين و مصر را از قطر به دنبال
داشت.
.6-2کنشهاي امارات متحده در راستاي تثبيت نقش جديد منطقهاي

بهطور سنتي ،کشورهاي کوچک در سياست خارجي عمدتاً به استفاده از قدرت نرم ميپردازند.
اين امر در مورد کشورهاي منطقه خاورميانه و خليجفارس نيز صدق ميکند و همانگونه که در
بخاهاي پيشين اشاره شد ،استفاده از کمک خارجي توسﻂ امارات متحده در راستاي همين
قدرت نرم قابل تبيين است .اين کشور حدود  10درصد از توليد ناخالص داخلي خود را بهعنوان
کمکهاي خارجي در ساير کشورهاي جهان و بهطور ويژه کشورهاي عربي-اسالمي مصرف
ميکرد و بين دهههاي  1970الي  2010اين کشور به استفاده از کمک خارجي بهعنوان قدرت
نرم شناخته ميشد( .)Almezaini,2017:269اما اين رويه طي دهه گذشته تغيير يافت .به گزارش
مؤسسه بينالمللي پژوهاهاي صلح استکهلم1در سال  ،2013امارات متحده عربي در ميان
بزرگترين کشورهاي واردکننده تسليحات از اياالتمتحده ،با اختصاص دادن  8درصد از کل
صادرات تسليحات اين کشور به خود ،رتبه دوم را در اختيار داشت( Kaldor and

 )Stiglitz,2013:2و از اين قدرت فزاينده نظامي در راستاي تثبيت نقا جديد امنيتي خود بهره
جست .در اين راستا در عمليات ليبي به ائتالف تحت رهبري ناتو پيوست و از سرنگوني معمر
قذافي حمايت کرد .به گزارش روزنامه نشنال ابوظبي امارات متحده شا فروند جنگده ميراژ و
شا فروند جنگنده اف  16براي پيوست به نيروهاي ائتالف اعزام کرد .اعتراضات داخلي بحرين
نمونه ديگر اين حضور نظامي است ،هنگاميکه همزمان با اعالم اضطرار ملي توسﻂ دولت بحرين
در پاسخ به اعتراضات ،در  14مارس  2011نيروي سپر شبهجزيره ،به بهانه تقويت نظم و امنيت،
وارد اين کشور شد ،جايي که امارات متحده حدود  600نظامي را براي اين کارزار اعزام کرد .به
دو مورد فوق ميتوان حضور نظامي فعال در ائتالف بينالمللي عليه داعا به رهبري
)1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI
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اياالتمتحده را نيز اضافه کرد()Almezaini,2017:269؛ اما نقطه مهم و قابلتوجه در کنشگري
نظامي امارات را ميتوان در اوايل مارس  2015مشاهده کرد ،جايي که اين کشور به ائتالف
منطقهاي به رهبري عربستان سعودي عليه حوثيها در يمن پيوست.
.6-2-1جنگ داخلي يمن :تالش براي گسترش حوزه نفوذ

عمليات طوفان قاطعيت در مارس  2015به رهبري عربستان سعودي مداخله در يمن را آغاز
کرد .براي عربستان سعودي ،يمن به سرزميني با شرايﻂ بسيار خطرناک بهحساب ميآيد که در
صورت خراب شدن قرار دادن تکههاي آن در کنار هم غيرممکن خواهد بود .عالوه بر حوثيها
که دشمن عربستان سعودي بهحساب ميآيند ،القاعده و گروههاي ديگري نيز در آن داراي پناهگاه
هستند که ميتوانند از اين کشور بهعنوان پايگاهي براي حمله به ساير مناطق استفاده
کنند( .)Ragab,2017:44امارات متحده وارد فضاي ائتالف عليه يمن نميشد چندان نبايد بهعنوان
بازيگر با اولويت باال در يمن در نظر گرفته ميشد؛ اگرچه از ميان اميرنشينهاي امارات بهصورت
تاريخي ابوظبي رابطهاي نزديک با يمن داشته است؛ با اين وجود امارات بيشتر از اينکه تهديدي
از جنس عربستان در خصوص يمن احساس کند به دنبال برونگرايي سياسي و خروج از يک
بازيگر صرفاً اقتصادي به فعاليت سياسي و نظامي در منطقه بوده است ،بر اين اساس در عمليات
طوفان قاطعيت اين کشور با  30فروند جنگنده اف  16و ميراژ شرکت کرد .پس از آن و در طول
جنگ  1500نفر از نخبگان نظامي 59 ،نفر نيروي عمليات ويژه ،سربازان يگان ملي و ...در يمن
مستقر کرد .تا سپتامبر  2015تعداد نيروهاي نظامي اماراتي در يمن بيا از  4هزار نفر تخمين
زده شده است( .)Ragab,2017:45امارات متحده با شناسايي نقاط راهبردي يمن نگاهي
سودجويانه و گهگاه رقابتي نيز به يمن دارد ،بر اين اساس ميتوان اهداف امارات در يمن که به
دو دسته سياسي و اقتصادي تقسيم ميشوند را بهصورت زير خالصه کرد:
 .1ايجاد نظامي فدرال در يمن که سلطه اين کشور بر مناطق راهبردي جنوب را فراهم کند
 .2مبارزه با نفوذ حوثيها و گروههاي وابسته به اخوان المسمين.
 .3تالش براي گسترش نفوذ در مناطق ساحلي و جنوب يمن.
 .4رسيدن به اقيانوس هند از طريق بندر عدن.
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 .5به کنترل درآوردن تنگه باب المندب.
در راستاي دستيابي به اهداف فوق ،استراتژي امارات در يمن با گروههاي جنوبي گره خورد،
گروههايي که ضمن مخالفت با االصالح(از احزاب يمن با گرايشات اخواني) اغلب به دنبال
خودمختاري و استقالل بودند .اين موارد آنها را بهطور طبيعي متحد امارات ميکرد .در مرکز
اين نيروها شوراي انتقالي جنوب1قرار دارد و مهمترين گروه نظامي کمربند امنيتي در عدن

2

است که در سال  2016با پانزده هزار جنگجو و تشکيل يافت که عمدتاً آموزش ،تأمين مالي و
فرماندهي آن بر عهده اماراتيها قرار دارد .نيروهاي طارق صالح3در غرب نيز يکي ديگر از
نيروهاي تحت حمايت امارات است که همگي در عليه نيروهاي حوثي نيز در حال
مبارزهاند( .)Juneau,2020:191-201در سال  2019مقامات اماراتي در تصميمي غافلگير کننده
اعالم کردند که تصميم به عقبنشيني از يمن را دارند و طي اظهاراتي اعالم کردند تمرکز آنها
با مبارزه با تروريستها خواهد بود و نه عليه نيروهاي حوثي ،اما در اصل ميتوان هزينههاي
فزاينده جنگ را علت اين تصميم دانست .بهطور خالصه امارات متحده عربي ميتواند مدعي آن
باشد که از مداخله در يمن بهرههاي قابلتوجهي به دست آورده است .اين کشور در جنوب يمن
بهسرعت شروع به پايگاه سازي کرد ،امري که تا چند سال پيا غيرممکن به نظر ميآمد .بعالوه
آنها آموختند که چگونه در کشوري که مرز مشترک زميني با آن ندارند اعمالنفوذ و قدرت
کنند .در کنار موارد فوق آنها توانستهاند روابﻂ خود با عربستان سعود و آمريکا را مديريت کنند؛
اما درعينحال مشارکت اين کشور در جنگ يمن خطرات مداومي را در پي دارد زيرا عالوه بر
هزينههاي فزاينده ،اين کشور منافع و اهداف خود در جنوب يمن را به گروههاي سلفي،
جداييطلب و ناقض حقوق بشر گره زده است که عاملي در جهت بيثباتي هرچه بيشتر يمن
محسوب ميشوند( .)Juneau,2020:203اين امر بهطور طبيعي را پرفرازونشيبي را پيا روي اين
کشور قرار ميدهد.

1. Southern Transitional Council
2. Security Belt in Aden
3. Tareq Saleh
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.6-2-2جستوجوي متحدان جديد منطقهاي و فرامنطقهاي

عالوه بر برونگرايي سياسي -نظامي در زمان در راستاي تحميل نظم موردنظر ،همانگونه که در
بخاهاي پيشين اشاره شد پوياييهاي نظم در سطح کالن و منطقهاي فرصت مناسبي را در
اختيار گنشگران منطقهاي قرار ميدهد تا به روابﻂ و متحدان خود تنوع بخشند .امارات متحده
نيز سياستهاي جديدي در اين راستا بکار گرفته است که از مهمترين آنها ميتوان به روابﻂ
گستردهتر با روسيه و برقراري روابﻂ ديپلماتيک با اسرائيل اشاره کرد.
.6-2-2-1روابط دوجانبه استراتژيک با روسيه

روسيه در بين شا کشور عضو شوراي همکاري خليجفارس نزديکترين رابطه را با امارات
متحد عربي دارد ،اين روابﻂ با اعالمِ مشارکت استراتژيک دوجانبه در سال  2018مورد تأکيد
قرار گرفت که اين اولين توافقنامه روسيه با يک کشور از شيخنشينهاي خليجفارس است.
سياستهاي اعالمي امارات در برابر افراطگرايي و موضع پوتين مبني بر مخالفت با هرگونه
حرکات افراطگرايانه باعث نزديکي ديدگاه آنها به هم شده است .از سويي مدل توسعه امارات
که همزمان مذهب و جهانيشدن را در برميگيرد ،توان اقتصادي اين کشور براي مبارزه با
افراطگرايي توجه پوتين را به خود جلب کرده است( .)Sim and Fulton,2020:11روسيه در
سال  2003اخوان المسلمين را به علت تحرکاتا در چچن بهعنوان گروهي تروريستي معرفي
کرد و اشتراک نظر دو کشور در اين مورد به همکاري امنيتي فزاينده پس از بهار عربي منجر شد.
اين ابراز همبستگي در اجالس گروژني1در اوت  2016به اوج خود رسد ،جايي وهابيت ،سلفي
گري و اخوانالمسلمين بهعنوان برداشتهاي غلﻂ از اسالم معرفي شدند و علماي حاضر
درخواست ايجاد يک کانال ماهوارهاي در مقابل الجزيره براي معرفي پيام درست اسالم داشتند.
تأثيرات اين اجالس هرچند با فشارهاي عربستان کاها يافت اما به تقويت مشارکت امنيتي
مسکو-ابوظبي در کشورهاي منطقه کمک کرد(.)Ramani,2020:129-130
اما گذشته از موارد فوقالذکر موردنياز دوجانبه متقابل در اين همکاري و نزديکي تأثير به سزايي
دارد .استراتژي روسيه در خاورميانه باهدف کلي بازسازي خود بهعنوان قدرتي بزرگ در سطح
1. Grozny Conference
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جهاني بهجاي قدرتي صرفاً اروپايي و منطقهاي و همزمان کاها توان يکجانبهگرايي آمريکا
سازگار است و سعي دارد آزادي عمل مانور آمريکا را که دهههاي گذشته توسﻂ يک قدرت فرا
منطقهاي به چالا نکشيده شده را به چالا بکشد .روسيه سعي کرده است اين هدف را از
طريق فروش حجم کمي از تسليحات و سيستم دفاع موشکي و همچنين توافق  2017براي خريد
جنگندههاي سوخو با امارات تحقق بخشد .مسئله مهم ديگر اينکه روسيه طرح خاص خود را
در تابستان  2019براي صلح در خاورميانه اعالم کرد که امارات نيز جزوي از آن در نظر گرفته
شده بود .از سوي ديگر امارات نيز اهداف خاص خود را دنبال ميکند و با اين توافقنامه
نارضايتي خود را از سياستهاي اياالتمتحده در منطقه نشان ميدهد و ميتواند بهعنوان روشي
براي فشار بر آمريکا براي فروش جنگندههاي اف  35به امارات باشد .بعالوه اين توافق با عزم
امارات براي متنوعسازي محتدين و توسعه بخا دفاعي سازگار است .اين امر همانگونه که
گفته شد به معناي آن نيست سياستهاي امارات ،روسيه را بهطور کامل جايگزين ايالت متحده
آمريکا خواهد کرد؛ اما صرف حضور اين توافق نشاندهنده تغيير ديدگاه اين کشور و همچنين
تقويت اعتبار روسيه در حوزه خليجفارس ميباشد()Sim and Fulton, 2020:12؛ اما ازجمله
مهمترين نقاط واگرايي اين رابطه دوجانبه ميتوان به روابﻂ روسيه با ايران و ترکيه اشاره کرد
که اماراتيها اميدوارند تا روسيه بتواند اين دو کشور را ازآنچه ازنظر اماراتيها رفتار تحريکآميز
قلمداد ميشود دور کند.
.6-2-2-2عاديسازي روابط دوجانبه با اسرائيل

توافق امارات و رژيم صهيونيستي که حکايت از روابﻂ عادي دوجانبه دارد ،يک ديگر از کناهاي
اين کشور به شمار ميآيد .اين توافقات شامل روابﻂ دوجانبه تجاري ،گردشگري ،پرواز مستقيم،
همکاري علمي و روابﻂ ديپلماتيک در سطح سفرا ميشود؛ اما اگرچه بهطور مستقيم در اين
توافق اشاره نشده اما تقويت همکاريهاي امنيتي در برابر تهديدات از ابعاد مهم آن محسوب
ميشود .گفتني است اگرچه اسرائيل و امارات پياازاين نيز داراي روابﻂ امنيتي بودند ،اما اين
توافقنامه اين روابﻂ را از پس پرده به رو آورد .اسرائيل و امارات طي ساليان اخير به سمت
عاديسازي روابﻂ حرکت کرده بودند .در سال  2015يک دفتر ديپلماتيک توسﻂ اسرائيل در
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ابوظبي پايتخت امارات مرتبﻂ با آژانس بينالمللي انرژيهاي تجديد پذير افتتاح کرد ،مقامات
ارشد اسرائيلي از ابوظبي ديدن کردند ،ورزشکاران اسرائيلي در مسابقات منطقهاي در امارات
شرکت کردند و اسرائيل قرار است در نمايشگاه بينالمللي دبي  2020شرکت کند .عليرغم
تالش مقامات اماراتي در نشان دادن اين که در توافق منافع فلسطين در نظر گرفته شده است اما
بسياري از تحليلگران بر اين عقيدهاند که بياعتمادي و نگراني امارات نسبت به ايران و گروههاي
تحت حمايت اين کشور ،برنامه هستهاي از مهمترين عامل در به هم پيوستن اين توافق است .به
عقيده استيون کوک عضو ارشد مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا در شوراي روابﻂ خارجي
آمريکا ،امارات متحده با رژيم صهيونيستي در مواجه با اسالم سياسي که سران اماراتي آن را
بهعنوان تهديد وجودي براي حکومت موروثي خود ميدانند که در درجه اول تحت حمايت
ايران و پسازآن ترکيه و قطر است ،اشتراک نظر دارند( .)Cook,2020بعالوه اين توافق ميتواند
امکان دسترسي امارات متحده عربي به تسليحاتي همچون هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته و
جنگندههاي اف  35را بدهد؛ زيرا تا پيا از اين امريکا از تحويل چنين تسليحاتي به علت
نگرانيهاي اسرائيل خودداري ميکرد اما به گفته منابع اماراتي اين محدوديتها با اين توافق
برداشته خواهد شد .بهطورکلي محمد بن زايد اسرائيل را وسيله مناسب براي سوق دادن هرچه
بيشتر آمريکا به سمت تقابل با ايران مي داند .از ديدگاه ايدئولوژيک نيز بن زايد صهيونيسم را
تهديدي وجودي درک نمي کند( )Bohl,2017و در عوض تهران را به عنوان تهديد اصلي فراروي
امنيت و ثبات منطقه ميداند( )Bergman and Hubbard,2020و در پي عاديسازي اين روابﻂ
تغييرات ژئوپليتيکي در نظم منطقهاي رخ خواهد و عمالً اسرائيل به حوزه خليجفارس ورود پيدا
خواهد کرد که ضمن تالش براي جبران ناکامي ناشي جنگ يمن ،چهره مخدوش شده خود را
در افکار عمومي اياالتمتحده بازسازي خواهد ،ضمن آنکه نفوذ اسرائيل در اياالتمتحده
ميتواند بهعنوان اهرم فشاري در جهت همراه کردن اين کشور با خود باشد.
 .7تجزيه و تحليل و نتيجهگيري
در پژوها حاضر سعي شد تا با بررسي تحوالت نظم در سطح کالن نظام بينالملل و سطح
منطقهاي نشان داده شود چگونه اين تحوالت و تالقي آنها با يکديگر موجبات تغيير تصورات
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از نقا رأي کنشگران منطقهاي فراهم ميآورد .در اين راستا نقا و سياست خارجي امارات
متحده عربي موردبحث و بررسي قرار گرفت .آنچه مسلم به نظر ميرسد اين است که رفتار و
نقا سياست خارجي اين کشور از زمان شکلگيري عمدتاً تحت تأثير مقدورات و محذورات
ساختار سيستم بينالملل قرار داشت و بهطور سنتي آنها نقا تابع و دنبالهرو قدرت غالب را
بر عهده داشتند؛ اما تحوالت در سطح کالن و پوياييهاي نظم در سطح محيطي باعث شد تا اين
کشور نقشي فراتر از دولت تابع را براي خود در سطح منطقه قائل شود .بدين صورت در حالي
که رفتار دولت هاي کوچک در حاشيه سيستم بين المللي ،منعکسکننده محدوديتهاي ساختاري
و سيستمي بوده است اما با تغييرات صورت گرفته طي دو دهه گذشته در سطح سيستمي و
منطقهاي امارات متحده عربي تغييرات مهمي را در رفتار سنتي خود به عنوان يک دولت کوچک
انجام داده است .در اين راستا امارات متحده تالش دارد تا نظم سياسي و امنيتي خود را به وسيله
نيروهاي نيابتي ،تشکيالت نظامي کشورها و حمايت از سياستمداران وابسته تعقيب و تحميل
نمايد .بهطورکلي تحت شرايﻂ فوق امارات متحده عربي با ترکيبي از قدرت نرم و سخت ،در
مواردي بهجاي حرکت تحت لواي کشورهاي قويتر و بزرگتر بهصورت يکجانبه عمل کرده
است(همانند مداخله در تحوالت ليبي) ،عالوه براين در اتحادهاي دوجانبه و چندجانبه با
قدرتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي همانند ائتالف عليه داعا و جنگ يمن به رهبري عربستان
سعودي قدرت خود را فراتر و باالتر از آنچه سابقاً تصور ميشد نشان داد که توانايي تبديلشدن
به يک کنشگر تأثيرگذار منطقهاي را دارد .ضمناً آنکه جاهطلبيهاي امارات براي تبديلشدن به
يک کشور تأثيرگذار و با نفوذ باعث شد تا اين کشور به سمت ترتيبات امنيتي جديد(همکاري
با روسيه و برقراري روابﻂ ديپلماتيک با اسرائيل) حرکت کند که اين امر ميتواند تأثيرات عميقي
براي نظم منطقهاي در خليجفارس و سراسر خاورميانه را به دنبال داشته باشد .بدين معنا که با
ائتالفهاي جديد و جناحبنديهاي متفاوت همراه شود و اين امر ميتواند بهويژه با وارد کردن
اسرائيل به منطقه خليجفارس موجبات واکنا گروههاي حامي فلسطين را فراهم آورد و آشوب
و تناهاي جديدي را در محيﻂ امنيتي خليجفارس و خاورميانه در پي داشته باشد.
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.8قدرداني
نويسندگان اين مقاله بر خود الزم ميدانند از اساتيد گرانقدر گروه روابﻂ بينالملل دانشگاه تربيت
مدرس و همچنين هيئت تحريريه نشريه ژئوپليتيک به خاطر حمايتهاي علمي و معنوي و
فراهم ساختن امکان انتشار اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند.
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