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به دوران  المللين. ورود نظم بگذارديرا در سطح کالن و مناطق پشت سر م يتحوالت مهم المللينامروزه نظم ب

را با خود به همراه دارد که  ياساس هاييتدر سطح مناطق عدم قطع يطيمح هايياييو پو يکاييگذار پساآمر

بوده است. ازجمله  فارسيجطور خاص منطقه خلاز کنشگران در سطح مناطق و به يارينقا بس ييرخا تغبالهام

اساس پژوها حاضر با مبنا قرار دادن  يناشاره کرد. برا يبه امارات متحده عرب توانيکنشگران م ينا ينترمهم

سؤال مهم است که: تحوالت  ينبه ا ييگوخبه دنبال پاس المللينآن در دوران گذار نظم ب يرينقا و بکار گ يهنظر

 يادر عرصه منطقه يگرانباز يرفتار يهابر نقا و کنا يريچه تأث ياو منطقه يدر سطح جهان ظمن هايياييو پو

 صورتينقرار خواهد گرفت بد ياکه در پاسخ به آن مورد آزما اييهبه همراه داشته است؟ و فرض فارسيجخل

امر  يننظم شده و ا ياجتماع تارساخ ييرمنجر به تغ يانظم در سطح کالن و منطقه هاياييي: پوباشديقابل طرح م

عمل کرده است تا  يجمله امارات متحده عرب از يااز کنشگران منطقه ينقا برخ ييرتغ يبرا ياعنوان محرکهبه

دهه  يط يتيو امن ينظام ي،ياسکنشگر س يکبه  ياو تابع در تحوالت منطقه رويانهکنشگر م يکنقا خود را از 

( ي)امارات متحده عربايدر تصورات از نقا کنشگران منطقه ييردادن تغ شاندهد. هدف پژوها ن ييرگذشته تغ

خواهد بود و  يليتحل-يينيتب يکردهايدر قالب رو يزاست. روش پژوها ن اينظم منطقه يآن برا يامدهايو پ
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 مقدمه  .1

 الملليندولت در عرصه نظام ب ينقدرتمندتر متحدهياالتا ي،شورو يپس از جنگ سرد با فروپاش

بود،  يدهخود رس 1يانبه پا يختار ييشرق و غرب، گو يدئولوژيکيامنازعات  يافتن يانبود و با پا

 يک تتوان رقابت در قام يگرد متحدهياالتا يتيامن يبود و تمام رقبا يدهفرا رس 2يقطبلحظه تک

 يکاآمر متحدهياالترا فراهم آورد تا ا يطيشده فوق شرا يمترس يطرا نداشتند. مح يقدرت جهان

رهبر »نقا  يرشدهد و با پذ ييرتغ يغرب هاييدموکراس يبرالبر لعنوان رهنقا خود را به

در غرب گسترش  يکه دوران پس از جنگ دوم جهان ييتالش کند تا اصول و نهادها «يجهان

 يادهرا در جهان پ  3«محور-قانون»اصطالح به  يکند و نظم يلرا به سراسر جهان تحم بود يافته

و  گذارديرا پشت سر م يقيتحوالت عم المللينه نظم باما امروز (.Glaser,2019:58-64)کند

 يسختاست و به  ييرآن در حال تغ ياديناصول بن دارديم يانب يرشايمرگونه که جان مهمان

 المللينو تحوالت کالن نظام ب ييرتغ ينا (Mearsheimer,2019:1)کرد يمرا ترم آن توانيم

 يگذارنام «الملليندوران گذار نظم ب»تحت عنوان آن را  توانيرا شکل داده است که م يطيشرا

 متحدهياالتا يگرد باريکرا فراهم آورده تا  يطيامر شرا ينا (.Creutz and et al,2019:15)کرد

که  ياگونهکند. به يجادا ياخود در سطح کالن و منطقه 4«تصورات از نقا»را در  غييراتيت

و  يرمستقيمغ يو رهبر به نقش يمز مناطق از نقا مستقا يارداشته تا در بس يسع متحدهياالتا

 فارسيجو منطقه خل يانهبه خاورم توانيمناطق م ينا ينترمهم از شود. يلدهنده از دور تبدموازنه

دو  يانظم منطقه هايياييدر کنار تحوالت و پو ينظم در عرصه جهان هاييايياشاره کرد که پو

نظم آن را دگرگون  يرا متحول و ساختار اجتماع متحدهياالتا يتنظم سابق تحت حما ير،دهه اخ

طور به متحدهياالتچند سال گذشته ا يط (.Jukar and Sazmand,2019:149)کرده است

 يخارج هاينقا قدرت يير. درک تغکنديم يخوددار يانهدر خاورم يماز دخالت مستق اييندهفزا

در  ييرو تغ ياساس هاييتعدم قطع فارسيجه خلو حوز يانهدر خاورم ياتوسط کنشگران منطقه

                                                           

1. End of  History 

2. Unipolar Moment 

3. Rules-Based 

4. Role Conception 
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تابع  يعمدتاً نقش ايکه سابقاً در مسائل منطقه هاييتدول رويندارد. ازا يها را در پرفتار آن

 يکرديرو ييرداشتند با تغ ايدر مسائل و تحوالت منطقه رويانهو م طرفيب ياقدرت برتر و 

و  فارسيجخل يهاقتدارگرا در حاش هاييم. رژنندکيعمل م يددر ارتباط با مسائل جد ياساس

 ينو تضم يانفوذ منطقه يتتقو يرا برا ايورانهجس ياستمتحده س يطور خاص امارات عرببه

، از 1971امارات در سال (. Darwich,2018:23-24)انددر سطح داخل اتخاذ کرده يمرژ يبقا

سال بعد  يکشد.  يلتشک ينالقوامعجمان و  يره،شارجه، فج ي،دب ي،ابوظب يننش يرشا ام

کرد. از زمان  يداپ يترسم يعرب هجمع اضافه شد و امارات متحد ينبه ا يزن يمهالخراس

بر حفظ وضع موجود را دنبال  مبتني و کارانهمحافظه ياستکشور س ينا گيري،شکل

با  يکروابط دوستانه و نزد يجادو بر ا (Gholamnia  and Mimohammadi,2020:82)کرديم

 يگيژو يگرداشت. د يدفارس تاکيجخل يهمکار يعرب و شورا يهعضو اتحاد يکشورها يگرد

 يسمعرب يهتعهد  يون،فدراس گيريشکل يهاول هايامارات در طول سال يخارج ياستبرجسته س

تحوالت  يژهو منطقه و به و يبود. اما تحوالت دو دهه گذشته در سطح جهان ينو آرمان فلسط

 يقيبه منزله نقطه عطف تحوالت عم 2010از اواخر سال  يقاو شمال آفر يانهدر خاورم يبهار عرب

  (.Al-Mashat,2008:472)کرد يجادکشور ا ينا يخارج ياستدر س

 ينبه ا توانيآن است را م يينو تب ييکه پژوها حاضر درصدد پاسخگو يراستا سؤال ينا در

بر  يريچه تأث ياو منطقه ير سطح جهاننظم د هايياييصورت مطرح کرد که: تحوالت و پو

به همراه داشته است؟ و  فارسيجخل يادر عرصه منطقه يگرانباز يرفتار يهانقا و کنا

: باشديصورت قابل طرح م ينقرار خواهد گرفت بد يابه آن مورد آزما سخکه در پا اييهفرض

امر  يننظم شده و ا ياجتماعساختار  ييرمنجر به تغ يانظم در سطح کالن و منطقه هايياييپو

 )ازيازجمله امارات متحده عرب يااز کنشگران منطقه ينقا برخ ييرتغ يبرا ياعنوان محرکهبه

در تحوالت  يشتر( عمل کرده است. امارات که پيتيامن-يو نظام ياسيس قشيبه ن رويانهنقا م يک

 يفايه در اکثر تحوالت منطقه به ادهه گذشت يط کرد،يم يفارا ا يانجيو م يانهم ياستيس ايمنطقه

از  ينظام يتحما ين،اعتراضات بحر يمن، ي)همانند جنگ داخليتيو امن ينظام يمنقا مستق

در عدن و.. ( و  ينظام يگاهپا يجادداعا، ا يهعل يائتالف نظام ضورح يبي،ژنرال حفتر در ل
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( پرداخته است يدمرسمحم يدولت اخوان يهبه مصر پس از کودتا عل يمال ي)کمک هايرمستقيمغ

را به خود  يگاهيجا اي،در معادالت منطقه يتيامن-ياسيس گراييو تالش کرده تا با برون

 اختصاص دهد.

 ي،خارج ياستس يلنقا در تحل يهبه نظر يتعامل يدگاهمقاله بر اساس د ينهدف ا طورکليبه

 يدر نقا مل يرچشمگ ييرمنجر به تغ يخارج يگراندر نقا باز ييرامر است که تغ ينا يينتب

 ينبر ا ي( شده است و مبتنيطور خاص امارات متحده عرب)بهيانهدر خاورم ياکنشگران منطقه

 يستن يزيکيف ياتتنها متأثر از منافع و ح ياکنشگران منطقه يخارج ياستفرض است که س

 يرمس ين. در اشوديم يتنقا، هدا يعني يستم،در س يگاهو جا ياجتماع يتموقع يلهوسبلکه به

 يهبر نظر يدبا تأک ينظر يبر روش پژوها انجام خواهد شد، سپس به مبان يپس از مقدمه، مرور

پس از آن  شود،يپرداخته م المللينکاربرد آن در دوره گذار نظم ب و يخارج ياستنقا در س

-ياننظم جه يتالق و شوديم يبررس فارسيجخل و يانهدر منطقه خاورم متحدهياالتنقا ا ييرتغ

. در گردديم يينتب يطور خاص امارات عربو به ياآن بر نقا کنشگران منطقه يرو تأث يامنطقه

نقا  يتتثب يدولت در راستا ينا يهانقا و کنا ييرتغ ينمؤثر در ا ايقهمنط هايياييادامه پو

پرداخته خواهد  گيرييجهو نت يلو تحل يهبه تجز يتاًو نها گيرديقرار م تحليل و يهمورد تجز يدجد

 .شد

  .روش تحقيق 2

نظم در  ييراتتغ يراز دهد،يکار خود قرار م يرا مبنا يليتحل -يفيپژوها حاضر روش توص

. دهديقرار م يلو تحل يفرا مورد توص  ايآن با نظم منطقه يالملل و تالقينسطح کالن نظام ب

رفتار کنشگر  يه، بر مبناشد آورياست که بر اساس آن اطالعات جمع يفيک يزن يلتحل يوهش

 يچگونه ط دهديقرار گرفته است و نشان م يلمورد تحل يامارات متحده عرب يعنيمورد نظر 

 . در رفتار آن شده است يسيو تحوالت نظم موجب دگرد ياتدو دهه گذشته واقع

 ينظر يمبان .3

 يشمندانکه اند ياگونهمورد مناقشه بوده است، به يمفهوم يجهان ياستدر س الملليننظم ب

بر  يطورکلاند، اما بهاز آن ارائه داده يمختلف يفمتفاوت، تعار ينظر هاييممختلف از پارادا
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پذبرفته شده که  يجاز قواعد را يامجموعه .1کرد:  يفنظم را تعر توانيدو عنصر م يمبنا

 ينموازنه قدرت که در صورت شکستن قوان .2 کندياعمال مجاز را مشخص م ودهمحد

 يادرا تحت انق يريندولت سا يککه  شوديو مانع از آن م کنديرا اعمال م هايييتمحدود

گذار در  کهينو آن ا کنديدوره گذار فراهم م يفتعر يرا برا يدو عنصر شاخص يندرآورد. ا

قدرت اتفاق  يعو توز يندر قوان ياعمده ييرکه تغ افتديم فاقات يهنگام الملليننظم ب

 (.Karimi and et al,2019:7-8)افتد

را وادار به  يامنطقه يکه کنشگران جهان کنديرا فراهم م هايييتبه دوره گذار عدم قطع ورود

 يبرا يکاربرد يابزار توانديم 1«نقا يهنظر»رو  ين. ازکندينقا خود م يفو بازتعر ينيبازب

 يبرا يليابزار تحل کي توانديم يهنظر يندوره باشد. ا ينکشورها در ا يخارج ياستدرک س

 يمناقشه و همکار هاييناميکبر د توانديم يدر سطح جهان ييرامر باشد که چگونه تغ ينا لعهمطا

 نامهيانما يکبرگرفته از نقا در  يخارج ياستنقا در س يفبگذارد. تعر يردر سطح منطقه تأث

در تعامالت  يتصشخ يکعنوان به يگراست که توسط باز يااز نما ياست که در آن نقا بخش

 يفتعر گونهينرا ا ينقا مل يهالست (.Darwich,2018:23-24)کنديم يباز يگراند با ياجتماع

 يکل يوهدرباره ش گذارانياستس يفرد هاييدگاهد يرندهدربرگ ي: مفهوم نقا ملکنديم

ور به منظ يدها بااست که دولت ييها، اقدامات مطلوب و عملکردهاالزامات، نقا يمات،تصم

 يرتصو يقتدر حق ينانجام دهند. ا يامنطقه هاييرسيستمز ياملل و الينب يستمس يبقا

تصورات از  يآن است و به نوع يرامونيپ يطدولت در مح يکارکردها يامناسب  يکردهايرو

اند. ذکر شده الملليينب يستمدر س ياجتماع يهااز نقا ايينده. تعداد فزادهدينقا شکل م

موازنه بخا،  ي،اهمانند: رهبر منطقه کند،يم يسترا ل هااوع از انواع مختلف نقن 17 يهالست

 (.Holsti,1970:84 )و... يمانپگر، همواسطه

ها کشور در آن حضور دارد. دولت يکاست که  يکننده نظم اجتماعاز نقا منعکس تصورات

دار هستند. ساختار عهده را در آن يمشخص يهاو نقا کننديم يتفعال يساختار اجتماع يکدر 

تصورات نقا  يگران،منفرد و د يهادولت يندر تعامل ب يانِگراتعامل يدگاهد يکاساس  ينبر ا
                                                           

1. Role Theory 
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 يفتعر يابينقا يندفرا يا يريپذعنوان جامعهتعامل را به ينا يسيرد. کامرون ثگييشکل م

 الملليينب يستمخودش در س يتا برا کنديتالش م يگرباز يککه  افتدياتفاق م يکه زمان کنديم

. شوديم يگرانخود و انتظارات د ينب يزنروند منجر به چانه ينکند و ا يفتعر ينقش يامنطقه يا

 يکمهم در  يگراندر نقا باز ييرکه تغ کنديم يحنقا به صراحت تصر يهدر نظر يراخ لعاتمطا

نقا  يهاستفاده از نظر يبرا ليدو دل (.Thies,2010:340)انگيزديرا برم يرينساختار واکنا سا

گذار نظم  طرف يک از .1وجود دارد:  المللينها در دوران گذار نظم بدر مطالعه رفتار دولت

نقا  يه. نظريستقابل درک ن يواحد ينظر يدگاهد يچاست که با ه يچيدهپ ينديالملل فرآينب

 يچيدهپ يژگيو ينا ينيدر تب يمختلف نظر هاييدگاهادغام د يبرا يچارچوب منحصر به فرد

به کار رفته  ياتنظر يگراست که د يرپذانعطاف ياندازه کافنقا به يهنظر .2. کندينظم فراهم م

 (.He,2018:6)يردرا در برگ يخارج ياستس يلدر تحل

هاست درون از مدل يابلکه مجموعه يست،واحد ن يهنظر يکنقا  يهکه گفته شد نظر گونههمان

. در کنديدولت در شکل دادن به رفتارش را برجسته م يکنقا  يته اهمک يبرنامه پژوهش يک

مربوط به نقا خود را با توجه به عدم  يهابزرگ برداشت يهاطول دوره گذار نظم، قدرت

و  يهدف اساس دهند،يقرار م ينيدوره وجود دارد مورد بازب ينکه در ا راتژيکاست هاييتقطع

در صورت امکان افزودن به  يو در مرحله بعد يتبقا و امنحفظ  يعنيدولت ثابت است،  ياتيح

دارد  يخارج ياستس يلدر تحل يشهکه ر ينقا تعامل ي. تئوريدقدرت و نفوذ خود در نظم جد

فارس منجر يجدر منطقه خل متحدهياالتا يدر درک نقا مل ييرتغ ونهچگ کهينا يحتوض يرا برا

 يگراندر رفتار و تصورات از نقا باز ييرقب آن تغمنطقه و متعا يدر ساختار اجتماع ييربه تغ

 .گزينيميشده است را برم يامنطقه
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 يقتحق ي(: نمودار مدل مفهوم1شكل)

 
 در منطقه يكاآمر متحدهياالت: تحول در تصورات از نقش االملليندوران گذار نظم ب .4

 فارسخليج

 الملليناز عوامل در سطح کالن نظام ب يااشاره شد مجموعه يشينپ يهاگونه که در بخاهمان

. يدنام يقطبلحظه تک يانآن را پا توانيکه م يطياند، شرارا رقم زده يادر نظم پ ييرموجبات تغ

ه يانرا در منطقه خاورم يمهمواره نقا و حضور مستق متحدهياالتدر دوران پس از جنگ سرد ا

پس از جنگ  يژهوو به يرتحوالت دو دهه اخبر عهده داشتند؛ اما با  فارسيجخل يژهطور وو به

کشور در منطقه  يندوران حضور ا يبترت يناست. بد يافته ييرنقا تغ ينرفته ا( رفته2003)عراق

 قهاز نقا خود در منط متحدهياالتکه تصور ا يدوران .1کرد:  يمبه دو دوره تقس توانيرا م

و  شوديکاسته م يجتدربه يماخله مستقکه از مد يدوران .2بود « قدرت هژمون» يکعنوان به

 .گردديم ييندو دوره به اختصار تب يناز ا يک. در ادامه هرشوديداده م يحموازنه از راه دور ترج

 (2003از جنگ عراق ) يشدر منطقه در دوران پ متحدهياالتنقش ا.4-1

 يو عوامل متنوع طياست و شرا ياز آشوب و آشفتگ يمدل يدارا يانهخاورم يستمکه س ييآنجا از

کرد؛ اما در منطقه  يفتوص يآن را تحت عنوان نظم خاص توانينم زنند؛يدامن م يآشفتگ ينبر ا
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نظم را برهم بزند.  ينتالش نکرده تا ا يقدرت خارج يچمانده و ه يباق يظاهراً نظم فارسيجخل

 يتيامن يطحم يکبه  شوديفرد دارد که باعث ممنحصربه يژگيو ينچند فارسيجخل منطقه

منطقه  ينشود. در دوره مدرن ا يلتبد ايو فرامنطقه ايمنطقه بازيگران  کنا يبرا يزبرانگچالا

 ينو قدرتمندتر ينترعنوان بزرگبه يرانا .1برخوردار بوده است:  يقطبسه يستمس يکغالبا از 

شا کشور  يدارناپاگروه  .3 يرانتر از ااما کوچک يگرعنوان کشور قدرتمند دعراق به .2 ورکش

دو گروه  يد. طبق منطق موازنه قدرت بايعربستان سعود يبه رهبر فارسيجخل يهحاش يعرب

بر انتخاب  يتاًبود که نها يدمحاسبات موازنه تهد يناما ا پرداختنديم يبه همراه يرانا يهآخر عل

وجود  ب بااز انقال ياپ يرانو ا فارسيجخل هاييگذاشت. پادشاه يرو مشارکت تأث حادات

منطقه  هاييپادشاه يامر منجر به همکار ين. اگرفتنديقرار م يدها، توسط عراق مورد تهدتنا

و  ي( و عربستان سعود)ستون مالي)ستون نظاميرانتحت دو ستون ا يکسونن ينشد که طبق دکتر

 يتبه حما نظم را برهم زد و منجر ينا يرانا يانقالب اسالم (.Asadi,2010:358)( بودنديبانيپشت

شد.  فارسيجخل يهمکار يبه سازمان شورا يدهمنطقه و شکل يهااز دولت متحدهياالتا

 يکرساند تا نقا خود را از  يجهنت ينرا به ا متحدهياالتا يادرون منطقه يهاها و رقابتتنا

تنا  ياارو بر خالف افزينا ازکند.  يلدهنده فعال تبدموازنه يکاز راه دور به  ندهکنمشارکت

فارس يجخل يهحاش يمتحده تالش کرد تا به تعامالت گسترده با کشورها ياالتدو کشور، ا ينب

شدن به  يلروند تبد (.Yazdanpanah Dero,2017:93)افزود هاتنا يشتربپردازد اما به هرچه ب

حفظ وضع موجود در  يطوفان صحرا که برا ياتبود و تا عمل يطوالن يروند عال،ف يکنشگر

با  يدفاع ينامه همکارازآن موافقتانجام شد، کامالً شکل نگرفته بود. پس فارسجيخل

( امضا شد که 1994)ي( و امارات متحده عرب1992(، قطر )1991)ين(، بحر1991)يتکو

 ينا يفتوص يبرا يکنظر، از ثبات هژمون ين( بود. از ا1980)نامه با عمانموافقت کنندهيلتکم

وضع  يدنعمدتاً مانع از به چالا کش يکاازآنجاکه تسلط ارتا آمر شود،يماستفاده  يانظم منطقه

  (.Sim and Fulton,2020:4)شديم يامنطقه يهاموجود توسط قدرت

 يانهدر خاورم متحدهياالتا يجنگ سرد مفهوم نقا مل يانگفت از زمان پا توانيم يبترت بدين

شده است که  يفتوص يچندقطب يستمس يکان عنوکه مدام به يابوده است. در منطقه« هژمون»
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و ثبات،  يتضامن امن يم،نقا ق متحدهياالتا يست،ن يقادر به اعاده برتر ياقدرت منطقه يچه

را  يامنطقه يهاقدرت ينموازنه ب متحدهياالتکرده است. ا يفارا ا يانجيو م دموکراسيمروج 

 ينو همچن يممداخله مستق يقطراز  ياهر قدرت منطقه يکهژمون يحفظ کرده و از برتر

 ينآورده است. عالوه بر اممانعت به عمل يامنطقه يهااز قدرت يبا برخ يتيامن ياتحادها

عمل  يلاعراب و اسرائ يانجيو م يجخل يهکوچک و متوسط در حاش يهادولت يمق متحدهياالتا

 گونهينرا ا 2004سال  تا يانهدر خاورم يکانقا آمر  1کنث پوالک (.,Darwich:232018)کرديم

از  ياريبس يانجيدر منطقه، م ينفت يانمحافظ جر ينبه واپس متحدهياالت: اکنديم يفتوص

شد.  يلمنطقه تبد يبه هژمون واقع يآن و به عبارت يداتمقابل تهد راختالفات و بازدارنده د

از خود  متحدهياالتا يفتوص يجهآن بود، نت يمدع يانهکه در خاورم متحدهياالتا يهانقا

در  متحدهياالتاز رفتار ا يامنطقه يگران)تصورات از خود( که مصادف شد با انتظارات بازبود

در عراق  متحدهياالتا يتا مداخله نظام يدگاهد ينا (.Pollack,2015 )(يگران)انتظارات دمنطقه

مجدد و  يابيرفته مورد ارزنقا رفته ينآن ا از بعث ادامه داشت اما پس يمرژ يو سرنگون

 قرار گرفته است. يدنظرتجد

 پس از جنگ عراق متحدهياالتا يانقش منطقه يفبازتعر .4-2

جنگ  يباال هايينه. هزيافتتحول  يانهدر خاورم متحدهياالتزمان دولت اوباما نقا ا در

 ريدرگ هايينه(، ترس از هز2011)يبيمداخله در ل هايينه( و هز2003)(، عراق2001افغانستان)

، همه و در آن يشيو فرسا يطوالن يداخل يهاو جنگ يامنطقه يگرانباز ينشدن در مناقشات ب

 ينکمک کرد. ا يانهدر خاورم متحدهياالتتصورات از نقا ا ييرهستند که به تغ عوامليهمه 

 يهاحلبود که مشکالت منطقه با راه يدهعق ينبر ا ياوباما آشکار بود که متک يندر دکتر ييرتغ

ارائه  ياتوسط کنشگران منطقه يدحل بابلکه راه شود،يحل نم يکاآمر يشده از سوارائه

 يرانا ينصراحت اعالم داشت رقابت ب طور که اوباما بههمان (.Mossalanejad,2017:22)شوند

حل راه يدها با: آنييمبگو هايرانيا ينتا به دوستان خود و همچن کنديو عربستان ما را ملزم م

مشارکت  هايينههز متحدهياالتا ينکنند. عالوه بر ا يجادو صلح را ا يگيتا همسا يابندرا ب يؤثرم

                                                           

1. Kenneth Pollack 
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هند و  يي،اروپا يکنشگران همانند کشورها يرمتحمل شود و سا ييتنهابه يدرا نبا يانهدر خاورم

 (.Darwich,2018:23)مشارکت کنند يدبا يزن ينچ

خورده شکست يعنوان هژمونبه عراق به يکاله آمررا پس از حم يتوضع ينا 1يگوريگر گاووس

 يباوجود دشمن يحاضر بود با وضع موجود کار کند حت متحدهياالت. تا آن زمان اکنديم يفتوص

تالش کرد تا با  متحدهياالتو ا يافت ييرتغ يکردرو ينا 2003و عراق. در سال  يرانا ياز سو

را به همراه  يعواقب ناگوار يکردرو ينکند. ا فيکردن عراق نظم منطقه را بازتعر اتيزهدموکر

و  هايزهانگ ينا يبود برهم خورد. بر مبنا يانظم منطقه يربنايموزانه قدرت که ز يراداشت ز

از  يتامر در عدم حما يننشان داد. ا يواکنا متفاوت يعرب هاييامبه ق متحدهياالتا هاينههز

مبارک در مصر کامالً مشهود  يهمانند سقوط حسن 2011 يعرب هاييامدر طول ق يرينهد دانمتح

 يگرد يکي يه،سور يقاطع در برابر جنگ داخل يريگو عدم موضع يدوتردشک ينبود. عالوه بر ا

ازنظر  يددر منطقه است؛ اما نبا متحدهياالتنقا ا ييردهنده تغبود که نشان يمهم يماتاز تصم

و فروش اسلحه را  يناز متحد يتهمانند حما يرمستقيممداخله غ متحدهياالتکه ا اشتدور د

 ياز سو متحدهياالتدر نقا ا يرمستقيمبه غ يماز دخالت مستق ييرتغ ينا حالينحفظ کرد. باا

  (.Gause,2014:181)درک شد يديکل ييريعنوان تغبه يامنطقه يگرانباز

آن را  يار اجتماعخالء در منطقه شد و ساخت يک يجادمنجر به ا متحدهياالتدر نقا ا تغيير

 ينچند يگذاشت. برا يرتأث ياامر بر تصورات از نقا و رفتار کنشگران منطقه ينداد که ا ييرتغ

 يفاا ياو حافظ ثبات را در مناقشات منطقه يانجينقا م فارسيجخل يهحاش يسال کشورها

. دادنديم حيترج يو تهاجم ينظام يرا به ابزارها يمال يهاو کمک يپلماتيککردند و روابط د

. کردنديم يفاوفادار را ا يننقا متحد متحدهياالتبا ا مدتيطوالن يها با همکارآن ينعالوه بر ا

. دادندينشان م يانظم و ثبات منطقه ينبه تضم يالنعنوان متماوفادار خود را به ينمتحد ينا

در منطقه را  يکاآمر ستياکشورها س يندر ارتباط با منطقه ا متحدهياالتا يکردرو ييرپس از تغ

 ينتأم يرا وادار کرد تا برا يهاو آن (Darwich,2018:23)کردند يرخود تفس يتترک مسئول

از حفظ وضع موجود در منطقه  يناناطم يبرا يمستقل يهاکنند و به دنبال راه يهبر خود تک يتامن
                                                           

1. Gause Gregory 
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 .شدند

 يربمتحده ع: امارات ياو نقش کنشگران منطقه يامنطقه-ينظم جهان يتالق .5

تبع آن و به يابر نظم در سطح منطقه يقيعم يراتتأث الملليننظم در سطح کالن نظام ب يتوضع

 ينوع يککه نظم هژمون صورتينخواهد گذاشت، بد يبرجا يانقا و رفتار کنشگران منطقه

نظم  ينخواهد کرد؛ اما هرچه ا يلبرخوردارند تحم يکه از انسجام کمتر يرا بر مناطق ينظم تبع

خواهد شد. در دوران گذار رقابت و  يشترعمل کنشگران ب يآزاد يردفاصله گ يکاز سطح هژمون

 يژگيو ينترمهم يطورکلشکل خواهد گرفت و به يستميبزرگ س يهاقدرت يانتعارض در م

در  ثباتييسطح ب ياافزا .1خالصه کرد:  توانيم يرصورت زرا به ينظم در سطح جهان يتالق

 يريگو شکل يمقد يامنطقه يهانظم يفروپاش .3در نظم جهان  يدشد تارتعاشا .2 ينظم جهان

  (.Ghasemi, 2014: 466)يامنطقه يهاشدن نظم ينظام .4 يامنطقه يننو يهانظم

 يبستگ يکهژمون يادر نظم منطقه يامنطقهو فرا يامنطقه يهادولت يبرا ياسيس هايگزينه

 يهاقدرت دارد. دولت يعها از توزآن يتدرت مسلط و درجه رضاها با قبه رابطه آن ياديز

و  يهمراه ياستس شوديها برآورده مکه منافع آن يتا زمان يتتر در صورت رضاکوچک

نامتقارن ترس از رها  يمشترک اتحادها يژگيزمان وطور همخواهند کرد. به اتخاذرا  يرودنباله

رها  ترير مدوام نگران است که توسط طرف قوطوبه تريفشدن است که در آن قدرت ضع

ها را از آن يکيداشته باشد و احتمال برود  يگزينيجا ي)قدرت هژمون( شرکاشود، اگر آن

اگر هژمون در  يگرد يينداشته باشد. از سو يترضا يفعل شريکاز  کهيانتخاب کند درصورت

 يندهفزا هايينهبه علت هز يلاتما ايسابق را نداشته باشد  يتحما ييکه توانا يردقرار گ يطيشرا

 ياخواهند کرد اتکا به خود را افزا يرو سعکوچک دنباله يهاکاسته شود، دولت يتحما يبرا

 Rickli and)خود بپردازند يتيامن هاييرفع نگران يبرا نمتحدا يسازبه متنوع ياداده و 

Almezaini,2017:10.) فارسيجخل يهحاش هاييادشاهپ ينقا را برا ينها امدت متحدهياالتا 

روابط با  يسازبه متنوع يازن يردهه اخ يکو حوادث  يدر نظم جهان ييراتاما تغ داديانجام م

 داد. يارا افزا ياو منطقه يامنطقهفرا يهاقدرت
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 يکدر دوران نظم هژمون يامارات متحده عرب يخارج ياستنقش و س .5-1

 ياتر تا پطور مشخصفارس و به يجدر منطقه خل يکوندوره نظم هژم يامارات متحده عرب نقا

 يهادر پژوها ياني. خالد المزشديمشخص م يو نظام يتيامن يبدون ابزارها يعرب هايياماز ق

ها در آن يخارج ياستس يفتوص يبرا  1«ساکت يپلماسيد»کشور از اصطالح  ينخود درباره ا

است که در  يپلماتيکگسترده بر ابزارها و اقدامات د يهتک يبه معنا ين. اکنديم ستفادهدوره ا ينا

. دهديم يارا افزا يپلماتيکد يهاحلبه راه يدنو شانس رس افتديصحنه اتفاق ممذاکرات پشت

 کردنديمعقول استفاده م يهاو گزاره يمبر مصالحه، مذاکره مستق يمبتن يپلماسيکشور بر د ينا

 ياعتماد به ابزارها ياافزا يبه معنا ينقا بپردازد. در عمل ان يفايتا کارها را انجام دهند و به ا

جهان  ياصل گذارانياستو س ياستمدارانبا س ياز روابط شخص ياشبکه گسترده ينو همچن يمال

 يهاکمک.1: کرديخود استفاده م يخارج ياستامارات تنها از دو ابزار در س يانيبود. به گفته المز

روابط  يگي،از مصالحه، همسا يتحما يجهان برا ياستمدارانشبکه روابط با س .2 يخارج

 (.Almezaini,2012:254)يگراناختالفات با د يزآموفصل مسالمتکشورها و حل يگردوستانه با د

در برخورد  يمشاهده کرد. امارات متحده سع يخوببه توانيم يزموارد را در عرصه عمل ن اين

 ياستس يرانا يهعراق عل يليداشت، در جنگ تحم يرانبا ا گانهسه يربا مسئله جزا يزآممسالمت

 :Almezaini,2014)ماند يدر منطقه باق يرانا يتجار يکشر ينکرد و بزرگتر يشهرا پ طرفييب

 ياسيطرح س يکفعال بودند و  يپلماتيکو د يازنظر مال هاينياز فلسط يتدر حما ين، همچن(40

 يجيارائه دادند که شامل انتقال تدر 2003عراق در سال به  متحدهياالتاز حمله ا يريجلوگ يبرا

با  ينصدام حس ينامه برادعوت يکعرب و ارسال  يهقدرت تحت نظارت سازمان ملل و اتحاد

 يکشور حت يندر امارات ساکن شود، بود. ا يادامه زندگ يکه استعفا دهد و برا ونمضم ينا

دوره را  ينا يطورکلعراق گشود. به مخالف يسن يهاگروه يخود را به رو ينبعدها سرزم

کرد که در اکثر مسائل و حوادث  يف، توص«غرب يو حام رويانهم»نقا امارات متحده را  توانيم

 با( 1996)يتيتوافق امن يهنبوده و تالش کرده تا در سا يو نظام يتيدار نقا امنعهده يامنطقه

و  يتيامن هاييريخود بپردازد و از درگ يثبات داخل ياو افزا يبه توسعه اقتصاد متحدهاياالت

                                                           

1. Quiet Diplomacy 
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 .کرديم يخوددار ينظام

عنوان متحد در منطقه داشت و به يپس از جنگ سرد نقا محور يقطبدر دوره تک متحدهاياالت

گذشته،  يهاسال يط يکاآمر اييانهمتناقض خاورم ياستشد؛ اما س يلامارات متحده تبد ياصل

متحد  يکعنوان به يکادرک از آمر يداوباما باعث تشد فوق در دولت شدهيفتوص يماتتصم

 يکردنکرده است. رو يداپ ييريتغ يزکرده است که در دولت ترامپ ن يدماد را تشداعتيرقابلغ

انداز چشم يندر مورد اختالف قطر و ائتالف چهارجانبه مصر، عربستان، امارات و بحر يکاآمر

و  يهخروج کامل از سور يه. اعالمسازديم ياننما منطقه يبرا متحدهياالتا ياستاز س يمشخص

 هايينگران -يرخ ياانجام شود  ينکهصرف نظر از ا-در افغانستان يروهان ادتعد يرکاها چشمگ

از زمان آن  فارسيجخل يعاز منطقه به وجود آورده است. وقا يکاآمر ينينشرا درباره عقب يقيعم

در (. Sim and Fulton,2020 4)دامن زده است يکان آمربود اعتماديرقابلتنها به درک غ يهاعالم

ها در داخل به توسعه برنامه ينخود را دنبال کنند، ا يهاها برنامهاست تا آن درکلقاب ينهزم ينا

 يگررابطه با د ياو افزا يامنطقه هايياييو در خارج مداخله در پو شوديصنعت مربوط م

 کنندهيلعنوان مکمل و تکمبه يدنقا جد يتکه ضمن تثب ياو فرا منطقه يامنطقه يهاقدرت

در سطح کالن به دو دسته  توانمي را اقدامات و هابرنامه ينمتحده عمل کنند. اياالتفقدان ا

و  ينظام ياسي،س يهابر مولفه يسخت مبتن ياستعرصه س يعني 1هامکان يفضا .1کرد:  يمتقس

 يعني 2هايانجر يفضا.2و  گيرديقرار م يينورد تببطور مفصل م يبعد هايکه در بخا يتيامن

 (.Mosavi Shafaee,2008:325)رفاه و توسعه ي،اقتصاد هايبر مولفه ينرم مبتن ياستعرصه س

 يشرکا يجادو ا يخارج يهامارات در جذب سرما يداتو تاک يبرالل ياقتصاد هايياستس

است. بطور مثال  يينقابل تب نهيزم يندر ا يعاز صنا يعيوس يفمشترک در ط گذارييهسرما

 بطور و اندشده يشرفتهپ يو با تکنولوژ يديتول ينسنگ يعامارات وارد صنا يدولت هايشرکت

در دوران اقتصاد  گذارييهسرما يبرا يبه عنوان ابزار 3مستقل يهسرما هاياز صندوق ايفزاينده

                                                           

1.Space of  Places 

2.Space of  Flows 

3.Sovereign Wealth Funds 
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کشور قرار دارد، شرکت  يندر ا ينيوممرکز پردازش آلوم ترينبزرگ کنند،ياستفاده م يپسانفت

 هايبه جت دهييساست که مجوز سرو يانهتنها شرکت در خاورم يابوظب يماييهواپ هاييفناور

 يو انرژ سازييکشت يک،الکترون هايفعالت ينهدر زم ينفوق بزرگ را دارد. امارات همچن

 هاييتجذاب يانهخاورم در ياندک ي. بعالوه شهرهاکنديم يتفعال يز)همانند شهر مصدر( نيندهآ

 ي،عرب يگذشته در کشورها يانسال يط ينظر سنج يککه در  ايگونهه را دارند ب يو ابوظب يدب

خواهان اتخاذ  يزدر امارات داشتند و دو پنجم ن يو به زندگ تمايل کنندگاندرصد شرکت 39

 يگاهدن جاامر ضمن نشان دا ينکه ا (Mason, 2018:107-110)توسعه امارات بودند يالگو

و قدرت نرم آن در منطقه  يندهفزا فوذن يانگرب اي،و منطقه يجهان يامارات در اقتصاد ياقتصاد

 باشد.
 هژمونيک نقش امارات در دوران نظم کنندهيفتعر هاي(: مولفه2)شكل

 
  ينظام -يتيبه سمت نقش امن ييرتغ .5-2

 المللينو ب يامنطقه گذاريياستر سد يو قدرت نرم، امارات متحده عرب يبر رشد اقتصاد عالوه

و  يتيامن ينقش يقاطع و پرمدعاتر شده و در امور خارج ياربس 2011 يعرب هاييامپس از ق

در  يقيعم يراتتأث يانهو تحوالت منطقه خاورم فارسيجخل يتي. مجموعه امنکنديم يفاا ينظام

 يباعث شد تا رهبران ابوظب يربع هاييزشپس از خ يانهخاورم ثباتييتحول داشته است. ب ينا

 هاياستاز س ترييمجموعه جد يقرار دهند و به عبارت يدنظرخود در منطقه را مورد تجد يکردرو

ادعا کرده است که امارات  يابوظب يعهدول يدرا در قبال مسائل منطقه اتخاذ کنند. محمد بن زا

داشته باشد.  يشترينفس بتمادبهخود اع يدفاع هاييتقرار دادن اتکا به ظرف يتد در اولويبا

 يفعل يطآن ادعا اظهار داشت: در شرا ييدکشور انور قرقاش در تأ ينخارجه ا يروز ينهمچن
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سهم  يدکند و شما با ينو ثبات منطقه را تأم يايدب يوجود ندارد که کس ينيتضم المللينب يستمس

مقابله با  يبرا يانهبه خاورم يشترب يروهايو امارات متحده آماده اعزام ن يريدبر عهده بگ اخود ر

 يهتک يسو انگل يکاآمر متحدهياالتبه ا توانينم يگرد يرادشمنان خود است ز

 ياستاز س يطور سنتجهت امارات است که به ييرتغ يانگرامر نما اين (.James,2018)کرد

سائل مربوط به که م سازديتر آشکار مگرفتن نقا بزرگبرخوردار بود؛ اما بر عهده يترمعتدل

ها در خود توان مشارکت باور را به وجود آورده که آن يندر امارات متحده ا يو رهبر يخودباور

: امارات به سمت کنديم يفتوص گونهينآن را ا ينيکه المزا يانکته ينند،بيرا م يادر نظم منطقه

را  يتربزرگ يتگرفته تا مسئول يمدولت کوچک حرکت کرده است و تصم يکفراتر از  يدرک

 ينامر همچن ين. ايستکه درگذشته بود ن يکشور کوچک يگرو اکنون د يرددر منطقه بر عهده گ

 ياستس ينا يزن تايمزيويورکمشاهده است، نقابل يدزامحمدبن اتدر مفروض يترطور ملموسبه

طور امارات متحده به و متحدهياالتمنافع ا کهينبر ا يمبن يدبن زا يدهعق يجهعنوان نتامارات را به

او نسبت به  يدگاهد دهديامر نشان م ين. اکنديم يفبوده است، توص ييدر حال واگرا يندهفزا

 متحدهياالتا ييدمنتظر تأ يگرخود را دارد و د يهااست او برنامه ييرحال تغ درخود  يسنت يانحام

 Al)شوديدر منطقه نسبت داده م يکاآمر هايياستامر اغلب به س ين. ايستن

Mezaini,2018:192.)  

 يکشورها يگردر د ثباتييب ينکهگرفتند و آن ا يعرب هايياماز ق يامارات درس بزرگ رهبران

وضع موجود شکننده در منطقه را بر هم  يتاًنها توانديخواهد داد که م يترا سرا يراتيتأث يعرب

 دامر تا حدو ينطر مواجه سازد. اکند با خ يتتقو خواهديرا که امارات متحده م يو ثبات يزدر

کننده به مشارکت يتيکننده در مسائل امنمصرف يککه چرا امارات متحده از  کنديم يينتب ياديز

 ينکشور در بحر يندر مصر، مداخله ا يسيدولت از عبدالفتاح الس ينا يتاست. حما يافته ييرتغ

 مليعنوان کنا در برابر عواشود بهدرک  توانديم يمنکردن اعتراضات، مداخله در  يخنث يبرا

از آن دارد که  يتتحرکات جسورانه حکا ين. اکشنديرا به چالا م ياکه وضع موجود منطقه

  (.Lynch,2018:118)کند يارا اح يعرب هايياماز ق ياپ ياتا نظم منطقه کنديکشور تالش م ينا

درک گذار نظم در سطح  يلهوسبهگونه که گفته شد همان يانظم منطقه يچالا برا طورکليبه
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که از سال  يعرب هاييامدر ق توانيکه شاخصه مهم آن را م شود؛يم يدتشد الملليينکالن ب

از  يازآن موجعامل و حوادث مرتبط پس ينمشاهده کرد، ا يدسراسر منطقه را درنورد 2011

وجود دارد:  يعد اساستحول دو ب ينا يامارات را به وجود آورد. برا يخارج سياستدر  ييرتغ

: امارات متحده به يعرب ينسبت به کشورها ينظام يانهمداخله گرا يخارج ياستاتخاذ س .1

نکردند  يدترد يامنافع منطقه يخود برا ينظام يروين يريکارگدر به يعربستان سعود يهمراه

 يمتحده عربامارات  .2مختلف پرداختند.  يبه مداخله کشورها غيرمستقيمو  يمو به طرق مستق

 تواننديها مآن يقپرداختند که از طر ينظام يهاائتالف يجادبه ا يبه همراه عربستان سعود

و با ده  2015را در سال  يها ائتالف عربخود را انجام دهند. آن يانهمداخله گرا هايياستس

در دسامبر  يسمترور يهعل ينظام ياتحادها ينها همچندادند. آن ترتيب يمنحمله به  يعضو برا

  (.Ragab,2017:39)دادند يلتشک يسممبارزه با ترور يبرا يکشور اسالم 34با مشارکت  2015
 يعرب هاييامنقش امارات در دوران پس از ق کنندهيفتعر هاي(: مولفه3)شكل

 
 يقتحق هاييافته .6

 ينقش امارات متحده عرب ييرتغ يطيمح يهاو محرکه يانظم منطقه هايياييپو.6-1

کشور رخ داده که  ينا يرامونيپ يطدر مح يقيتحوالت عم متحده،ياالتدر کنار تحول در نقا ا

از عوامل  يدادراک تهد يد،درک تهد ينقا باشد. مطابق الگو ييرتغ ينا دهندهيحتوض توانديم

 يدر کشورها يو مناقشات نظام يهر کشور است. بهار عرب يخارج ياستدهنده به سمهم شکل

 يگرد يکرد و از سو يلتبد يدجد يدکشورها را به تهد ينو ... ا يمن يه،عراق، سور ننداهم يعرب

 ييرتغ ينا ينالمسلماخوان ياسيس يکشورها و ارتقا يفروپاش ي،و سور يمنيداعا، پناهندگان 

کرد:  يجادرا ا يدهتندرهم يتتحوالت دو اولو ينا يجهعنوان نتکرد. به يدرا تشد يددر درک تهد
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عنوان نقا خود به يفبازتعر .2 شديم يتلق يمل يتامن يهعل يدعنوان تهدبا آنچه به ابلهقم .1

گرفته شود. در ادامه تالش  يدهمنطقه ناد يندههنگام مذاکره بر سر آ توانديکه نم ياقدرت منطقه

 يابيازجمله: قدرت يردقرار گ وتحليليهتحوالت مورد تجز ينا ينترتا مهم شوديم

 رقابت و تضاد با قطر. ينو همچن يرانا ياسالم يجمهور يندهنفوذ فزا لمسلمين،ااخوان

 ينالمسلماخوان يابيقدرت .6-1-1

. در کرديرفتار م ينالمسلمقرن با مماشات با اخوان يندهه اول ا يانتا پا يمتحده عرب امارات

اخوان حضور داشتند و  از يکشور اعضا و هواداران ينا يهادانشگاه يانو دانشجو يداسات ينب

 يريگاما جهت شد؛يتصور نم يداخل يدوابسته به اخوان بودند. اخوان تهد يراناز وز يبرخ يحت

 يريگطور چشمبه يعرب هاييامق يگروه در پ ينا يريگقدرت يو در پ 2010امارات پس از 

ترس را در  يشترينب جمهوريسعنوان رئدر مصر به ينالمسلماخوان يندهکرد. انتخاب نما ييرتغ

 يتکه در صورت عدم کنترل سرانجام مشروع يرادل حاکمان امارات به وجود آورد ز

با  اين از ياپ يانگرا. ترس امارات از اسالمکشيديفارس را به چالا مجيخل هاييپادشاه

در مصر  يمحمد مرس يروزيامر با پ ينآغازشده بود که ا 2006حماس در غزه در سال  يروزيپ

خارجه امارات در سال  يرشد. وز يدتشد يپس از معمر قذاف يبيدر ل ياسيظهور اسالم س و

کشورها را مورد تجاوز  يارض يتو تمام يتاست که حاکم ياظهار داشت: اخوان سازمان 2012

 يهمکار يشورا ياز همه کشورها يکند. و يفها را تضعآن يتدارد حاکم يلو تما دهديقرار م

 (.Juneau,2020:187)کنند يهمکار يدتهد ينمقابله با ا يست کرد تا برادرخوا فارسيجخل

همانند عربستان  فارسيجخل يهمکار يشورا يکشورها يراگرچه با سا يمتحده عرب امارات

 يبرخوردارند اما امارات برخالف عربستان سعود ياسيمشترک س هاييژگياز و يسعود

امارات  يستم. سآورديبه دست نم يس مذهباماکن مقد يتخود را از تول ياسيس يتمشروع

امارات از  يت. مشروعنمايدينم يضرور يخارج يتحما فظح يامر برا ينسکوالر است و ا

 يخوب ناش يو سابقه حکمران فارسيجدر خل يتانيادوران بر اييلهسلطه قب نشين،يخش يلههفت قب

را  يتمشروع ينالف است و امخ اييلهقب يو حکمران يسمبا سکوالر ياسي. اسالم سشوديم

 يحکومت سلطنت يتاز مشروع ياو درجه اقتصادبه توسعه  هايژگيو ين. همه اکنديم يفتضع
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 يمعنوان رژرابطه امارات با غرب را به تواننديم يراحتبه يانگرااسالم ين. عالوه بر اکنديکمک م

 يگزينحکومت جا يکرائه حاکمان امارات از ا يعوامل به نگران ينکنند. هم يفمرتد تضع

 يرونب يرأ يهاوجود ندارد و از صندوق ثتيورا يستمکه در آن س ياسيمنشعب شده از اسالم س

 (.Ragab,2017:41)آمده، شد

امارات نسبت  هايياستدر س يشهر ياسيمبارزه امارات با اخوان و اسالم س کهينا يگرمهم د نکته

بود که  يارهبران منطقه ينتراز فعال يکي ياننه بن سلطان آل يدزا يخدارد. ش يزبه مذهب ن

اظهار داشته بود  2000خارجه وقت در سال  يربود. وز يحيتاسالم و مس ينخواستار گفتگو ب

. بعالوه امارات از شوديرا شامل م يبلکه تمام مذاهب اله يستن ينمسئله اعراب و فلسط هاتن

 يتاً. نهاکنديم يمال ينتأم يزرا ن يمختلف يساهاياز امارات دعوت کرد و کل يدبازد يپاپ مصر برا

را  ياسياخوان و اسالم س گيريعلل مخالفت سرسختانه امارات با قدرت توانيموارد م يناز ا

 درک کرد.
 در منطقه يرانا يندهنفوذ فزا .6-1-2

بوده است. از  يخاص يتوضع يدارا يراخ يهادهه يط يو امارات متحده عرب يرانا روابط

 يتکرده که حکا تريقها را عمآن يوندهايدو کشور پ يانم يخوب اقتصاد يارروابط بس سويک

 يانتنا م يگرد يدارد و از سو ينهزم يندر ا يخارج ياستدو کشور در سطح س ييگرااز عمل

ادامه داشته  ييبا فرازوفرودها گردد،يگانه بازمسه يربه اختالف بر سر جزا تاًدو کشور که عمد

منطقه عالوه  يکشورها يو تحوالت درون يعرب هاييامگذشته و پس از ق يانسال ياما طاست؛ 

 يدر روابط دوجانبه امارات و جمهور يميو قد داريشهگانه که مسئله رسه يربر موضوع جزا

 يکشور برا ينا يدر منطقه و استراتژ يرانا ياز سو يدآنچه تهد آيد،يم ماربه ش يرانا ياسالم

 شود،يم يدهنام يبوم يهاکنترل دولت يبرا اشيمحل ينو متحد يعيش يهاگروه يتوانمندساز

 يرانمشارکت و سهم متحدان ا يندهفصل منازعات منطقه و در آ و نقا تهران در حل ياافزا

را مطرح  يسن -يعيها مناقشه شرو آن ين. ازافزايديم هايامارات نگرانيبر  ي،انتقال يهادر دولت

 ايکنند و به گونه يترا تقو يتالش کردند تا محور سن يامنطقه يتامن يدعنوان تهدکردند و به

قرار  يرانا يهدر جبهه عل يکاآمر يتعربستان و با حما رديفهم ايمنطقه يدجد يدر موازنه قوا
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 (Barzegar and et al,2018:136)گرفت

 يشاره کرد. مسئله تحوالت داخلا يمنو  ينبه عراق، بحر توانيموارد م ينا ينترمهم جمله از

در عراق پس از  يراگذاشته است، ز يرتأث يابوظب-گوناگون بر مناسبات تهران يهاعراق به شکل

 هايگروه يگاهجا يبعث، ارتقا يمهمانند رژ يدولت يريگبه دنبال ممانعت از شکل يرانجنگ ا

اما نوع روابط امارات  (Abdi and Shirzad,2016:71)موثر بود يهانفوذ در گروه ياو افزا يعيش

توجه در به نفوذ قابل يکشور در عراق باعث شده تا ابوظب ينا هايگذارييهبا عراق و سرما

در عراق و حضور  يرانباشد اما گسترش نفوذ ا يدوارعراق ام يو تجار ياقتصاد يهابخا

کشور بر  ينه و اامارات روبرو شد يکشور با واکنا منف يندر ا يرانا يتتحت حما يروهاين

را محدود سازد و عراق را به محور  يرانآن است تا با بهبود مناسبات خود با عراق حوزه نفوذ ا

 2011در سال  يکه صحنه اعتراضات مردم ينبحر (.Salehi,2011:160-161)کند يکنزد يعرب

است  يرداز موا يگرد يکياست  يعهش يتاکثر يهعل يمذهب هاييضتبع مالنظام حاکم و اع يهعل

 يحکومت يرايپذ خواهنديها نم. آنگذارديم يارا به نما يرانامارات در برابر نفوذ ا يکه نگران

 يجيخل يتهو يفروپاش يها به معناآن يبرا يندر بحر يعيانش يتباشند. حاکم يندر بحر يعهش

ان گفتم يتحت لوا يرانا ياسالم يها معتقدند جمهورآن يگرد وييکشورهاست و از س ينا

بر خواسته  فارسيجخل يهمکار يعضو شورا يکشورها يشناخت يهست يتبه مقابله با هو يعيش

 يشورا يشناخت يهست يتامن يو فروپاش يرانا يروزيدر پ يگام بلند ين،بحر يامق يتو موفق

 يکه صحنه جنگ داخل يزن يمن (.Salehi,2011:164-166)آيديبه شمار م فارسيجخل يهمکار

 ييجا آيديبه شمار م يرانمقابله امارات بانفوذ ا يبرا يگريد يدانشته بوده است مگذ يانسال يط

 يرانا يتتحت حما هاييحوث يعربستان سعود يتالش کرده با همکار يکه امارات متحده عرب

 بازدارد. يمن يو نظام ياسيدرصحنه س يافتن ياز برتر
 ياطقهرقابت و اختالف با قطر در مواجه با تحوالت من .6-1-3

 يطيمح يها( از محرکه2017پس از سال  يژهو)بهاز عوامل مهم يگرد يکيبا نفوذ قطر  مقابله

ها بوده است. روابط دو کشور از زمان استقالل آن ينقا امارات متحده عرب ييردر تغ يگرمهم د

 ياشدت رو به افزابه 2010ها پس از سال آن ينداشته است. تنا ب ياديز هاييبفراز و نش
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و در مقابل امارات  کرديم يتحما يبيدر مصر و ل ياخوان يهاکه قطر از گروه ييجا شتگذا

انباشته  يهاتندرو( بود. تنا هاييموارد سلف يدر برخ ي)حتگرامخالف اسالم يهاگروه يحام

قطر با  يمدر محاصره و تحر يامارات متحده عرب يمنجر به همراه يتاًنها 2017شده در سال 

 ياب يدر تحوالت داخل توانياختالفات دو کشور را م يشهشد. ر يسعود بستانعر يتمحور

آل  يفهحمد بن خل» ينکها از ، پس1995که در سال  يقطر جست و کرد. زمان يااز سه دهه پ

اعطا  يخلع شده قطر پناهندگ يرقطر شود، امارات به ام يرپدرش را خلع کرد تا خودش ام «يثان

را متهم به  ين. قطر آن موقع، امارات، عربستان و بحريابداسکان  بوظبيدر ا ينکرد تا در ساختما

 کشورها اتهامات فوق را رد کردند. ينکرد؛ اما ا يدجد يرام يهتوطئه عل

اند، بوده يسرکشانِ قطر ناراض هايياستاز س يو ابوظب ياضمقامات ر يزدو دهه گذشته ن طي

مستقل خود  ياستو س يردفاصله گ فارسيجخل يهمکار يکشور تالش نموده از شورا ينا يراز

کرده است و  يفاا يامنطقه يهادر بحران يگذشته نقا فعال يانسال يط ي. قطريردگ يارا در پ

 هاييتها و موجودها، گروهقدرت سخت و نرم نفوذ خود در دولت يبتا با ترک هتالش کرد

 يمآن به تحک يقراستا بود که از طر يندر ا ينفرصت فراوا يعرب هاييامدهد. ق يارا افزا ياسيس

 ينالمسلماز اخوان يبانيو پشت يتاقدامات حما ينا ينترخود بپردازد. از مهم يژو پرست يتموقع

خود  يمنافع مل يهعل يممستق يدبود که امارات متحده آن را تهد يانجر ينا يامنطقه ايهو شاخه

نفر را به  69دولت امارات  2013 يهراستا در ژوئ يندر ا(. Nouralivand,2017:39-40)دانديم

طرح را به حزب االصالح نسبت دادند که  ينکشور ا ينکرد، سران ا يرکودتا دستگ يجرم طراح

اند که بارها ادعا کرده يامارات يها. از آن زمان رسانهآيديحساب مدر امارات به اخوان يندهنما

در سپتامبر  يها در خاک امارات ارائه داده است. از سوبه آن اييژهو يبانيقطر آموزش و پشت

قطر  يهعل يدالر صرف الب يليونم 3دولت امارات  ينکهبر ا يمنتشر شد مبن ييها، گزارش2014

باهدف  يالب ينبوده است. ا ينالمسلمدوحه از اخوان يتاست که ظاهراً در واکنا به حما دهکر

. البته گرفتيقطر انجام م يهعل يانتشار مقاالت انتقاد يابر يکاييبر خبرنگاران آمر يرگذاريتأث

شده  تهماز امارات م يمنظور انتشار انتقادها بهبر رسانه يرگذاريتأث يقطر هم متهم به تالش برا

نظر در اختالف يکمسئله اخوان صرفاً  يازنظر رهبران ابوظب (.Kinninmont,2019:14-15)است
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. دانديحکومت خود م يبرا يخطر وجود يکمدست و قطر را ه يستن يخارج ياستس

در مارس  فارسيجخل يهمکار يدر نشست شورا يسازمان به مشاجره جد يناختالف بر سر ا

و مصر را از قطر به دنبال  ينبحر ي،امارات، عربستان سعود ياً خروج سفرايتشد که نها 2014

 داشت.

 يامنطقه يدنقش جد يتتثب يامارات متحده در راستا يهاکنش.6-2

. پردازنديعمدتاً به استفاده از قدرت نرم م يخارج ياستکوچک در س يکشورها ي،سنت طوربه

گونه که در و همان کنديصدق م يزن فارسيجو خل يانهمنطقه خاورم يامر در مورد کشورها ينا

 نيهم يتوسط امارات متحده در راستا ياشاره شد، استفاده از کمک خارج يشينپ يهابخا

عنوان خود را به يناخالص داخل يددرصد از تول 10کشور حدود  يناست. ا يينتب ابلقدرت نرم ق

مصرف  ياسالم-يعرب يکشورها يژهطور وجهان و به يکشورها يردر سا يخارج يهاکمک

عنوان قدرت به يکشور به استفاده از کمک خارج ينا 2010 يال 1970 يهادهه ينو ب کرديم

. به گزارش يافت ييردهه گذشته تغ يط يهرو ينا اما (.Almezaini,2017:269)شدينرم شناخته م

 ياندر م ي، امارات متحده عرب2013در سال  1صلح استکهلم يهاپژوها الملليينمؤسسه ب

درصد از کل  8با اختصاص دادن  متحده،ياالتاز ا يحاتواردکننده تسل يکشورها ينتربزرگ

 Kaldor and)داشت تياربه خود، رتبه دوم را در اخکشور  ينا يحاتصادرات تسل

Stiglitz,2013:2) خود بهره  يتيامن يدنقا جد يتتثب يدر راستا ينظام يندهقدرت فزا ينو از ا

معمر  يو از سرنگون يوستناتو پ يبه ائتالف تحت رهبر يبيل ياتراستا در عمل ينجست. در ا

و  يراژجنگده م دامارات متحده شا فرون يوظبکرد. به گزارش روزنامه نشنال اب يتحما يقذاف

 ينبحر يائتالف اعزام کرد. اعتراضات داخل يروهايبه ن يوستپ يبرا 16شا فروند جنگنده اف 

 ينتوسط دولت بحر يزمان با اعالم اضطرار ملهم کهياست، هنگام يحضور نظام ينا يگرنمونه د

 يت،نظم و امن يتبه بهانه تقو يره،جزشبهسپر  يروين 2011مارس  14در پاسخ به اعتراضات، در 

کارزار اعزام کرد. به  ينا يرا برا ينظام 600که امارات متحده حدود  ييکشور شد، جا ينوارد ا

 يداعا به رهبر يهعل الملليينفعال در ائتالف ب يحضور نظام توانيدو مورد فوق م

                                                           

1. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
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 يکنشگر درتوجه نقطه مهم و قابل ؛ اما(Almezaini,2017:269)اضافه کرد يزرا ن متحدهياالتا

کشور به ائتالف  ينکه ا ييمشاهده کرد، جا 2015مارس  يلدر اوا توانيامارات را م ينظام

 .يوستپ يمندر  هايحوث يهعل يعربستان سعود يبه رهبر يامنطقه
 گسترش حوزه نفوذ ي: تالش برايمن يجنگ داخل.6-2-1

را آغاز  يمنمداخله در  يعربستان سعود يرهبربه  2015در مارس  يتطوفان قاطع عمليات

که در  آيديحساب مخطرناک به ياربس يطبا شرا ينيبه سرزم يمن ي،عربستان سعود يکرد. برا

 هايخواهد بود. عالوه بر حوث يرممکنآن در کنار هم غ يهاصورت خراب شدن قرار دادن تکه

پناهگاه  يدر آن دارا يزن يگريد يهاگروهالقاعده و  آيند،يحساب مبه يسعود انکه دشمن عربست

مناطق استفاده  يرحمله به سا يبرا يگاهيعنوان پاکشور به يناز ا تواننديهستند که م

عنوان به يدچندان نبا شدينم يمن يهائتالف عل يمتحده وارد فضا امارات (.Ragab,2017:44)کنند

صورت امارات به هاييرنشينام ياناگرچه از م شد؛يدر نظر گرفته م يمنباال در  يتبا اولو يگرباز

 يديتهد ينکهاز ا يشترامارات ب وجود ينا داشته است؛ با يمنبا  يکنزد يارابطه يابوظب يخيتار

 يکو خروج از  ياسيس يياحساس کند به دنبال برونگرا يمندر خصوص  تاناز جنس عربس

 ياتاساس در عمل ينطقه بوده است، بر ادر من يو نظام ياسيس يتبه فعال يصرفاً اقتصاد يگرباز

آن و در طول  از شرکت کرد. پس يراژو م 16فروند جنگنده اف  30کشور با  ينا يتطوفان قاطع

 يمنو... در  يمل يگانسربازان  يژه،و ياتعمل يروينفر ن 59 ظامي،نفر از نخبگان ن 1500جنگ 

 ينهزار نفر تخم 4از  ياب يمندر  ياتامار ينظام يروهايتعداد ن 2015مستقر کرد. تا سپتامبر 

 ينگاه يمن ينقاط راهبرد ييامارات متحده با شناسا (.Ragab,2017:45)زده شده است

که به  يمناهداف امارات در  توانياساس م ينا دارد، بر يمنبه  يزن يو گهگاه رقابت يانهسودجو

 کرد: خالصه يرصورت زرا به شونديم يمتقس يو اقتصاد ياسيدو دسته س

 جنوب را فراهم کند يکشور بر مناطق راهبرد ينکه سلطه ا يمنفدرال در  ينظام يجادا. 1

 .ينوابسته به اخوان المسم يهاو گروه هايمبارزه با نفوذ حوث. 2

 .يمنو جنوب  يگسترش نفوذ در مناطق ساحل يتالش برا. 3

 بندر عدن. يقهند از طر يانوسبه اق يدنرس. 4
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 وردن تنگه باب المندب.به کنترل درآ .5

گره خورد،  يجنوب يهابا گروه يمنامارات در  يبه اهداف فوق، استراتژ يابيدست يراستا در

( اغلب به دنبال ياخوان يشاتبا گرا يمن)از احزاب که ضمن مخالفت با االصالح ييهاگروه

. در مرکز کرديت ممتحد امارا يعيطور طبها را بهموارد آن ينو استقالل بودند. ا يخودمختار

  2در عدن يتيکمربند امن يگروه نظام ينترقرار دارد و مهم 1جنوب يانتقال يشورا يروهان ينا
و  يمال ينکه عمدتاً آموزش، تأم يافت يلبا پانزده هزار جنگجو و تشک 2016است که در سال 

از  يگرد يکي يزدر غرب ن 3طارق صالح يروهايقرار دارد. ن هايآن بر عهده امارات يفرمانده

در حال  يزن يحوث يروهاين يهدر عل يامارات است که همگ يتتحت حما يروهاين

کننده  يرگغافل يميدر تصم يمقامات امارات 2019سال  در (.Juneau,2020:191-201)اندمبارزه

 هااعالم کردند تمرکز آن ياظهارات يرا دارند و ط يمناز  ينينشبه عقب يماعالم کردند که تصم

 هايينههز توانياما در اصل م ي،حوث يروهاين يهخواهد بود و نه عل هايستبا مبارزه با ترور

آن  يمدع توانديم يطور خالصه امارات متحده عرب. بهدانست يمتصم ينجنگ را علت ا يندهفزا

 يمنکشور در جنوب  ينبه دست آورده است. ا يتوجهقابل يهابهره يمنباشد که از مداخله در 

. بعالوه آمديبه نظر م يرممکنغ ياکه تا چند سال پ يکرد، امر يساز يگاهسرعت شروع به پابه

نفوذ و قدرت با آن ندارند اعمال ينيکه مرز مشترک زم يها آموختند که چگونه در کشورآن

نند؛ ک يريترا مد يکااند روابط خود با عربستان سعود و آمرها توانستهکنند. در کنار موارد فوق آن

عالوه بر  يرادارد ز يرا در پ يخطرات مداوم يمنکشور در جنگ  ينمشارکت ا حاليناما درع

 ي،سلف يهارا به گروه يمنو اهداف خود در جنوب  افعکشور من ينا ينده،فزا هايينههز

 يمن يشترهرچه ب ثباتييدر جهت ب يو ناقض حقوق بشر گره زده است که عامل طلبييجدا

 ينا يرو يارا پ يبيرا پرفرازونش يعيطور طبامر به ينا(. Juneau,2020:203)دشونيمحسوب م

 .دهديکشور قرار م

 

                                                           

1. Southern Transitional Council 

2. Security Belt in Aden 

3. Tareq Saleh 
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 يامنطقهو فرا يامنطقه يدمتحدان جد يوجوجست.6-2-2

گونه که در اننظم موردنظر، هم يلتحم يدر زمان در راستا ينظام -ياسيس ييگرابر برون عالوه

ا در ر يفرصت مناسب يانظم در سطح کالن و منطقه هاييايياشاره شد پو يشينپ يهابخا

. امارات متحده تا به روابط و متحدان خود تنوع بخشند دهديقرار م ياگران منطقهگنش ياراخت

به روابط  توانيها مآن ينترراستا بکار گرفته است که از مهم يندر ا يديجد هايياستس يزن

 اشاره کرد. يلبا اسرائ يپلماتيکدروابط  يو برقرار يهتر با روسگسترده
 يهبا روس يکروابط دوجانبه استراتژ.6-2-2-1

رابطه را با امارات  ترينيکنزد فارسيجخل يهمکار يشا کشور عضو شورا يندر ب روسيه

 يدمورد تأک 2018دوجانبه در سال  يکروابط با اعالمِ مشارکت استراتژ يندارد، ا يمتحد عرب

است.  فارسيجخل هاينشينيخکشور از ش يکبا  يهنامه روستوافق نياول ينقرار گرفت که ا

بر مخالفت با هرگونه  يمبن ينو موضع پوت ييگراامارات در برابر افراط المياع هايياستس

مدل توسعه امارات  ييها به هم شده است. از سوآن يدگاهد يکيباعث نزد يانهگراحرکات افراط

مبارزه با  يکشور برا ينا يتوان اقتصاد گيرد،يرا در برم شدنيزمان مذهب و جهانکه هم

در  يهروس (.Sim and Fulton,2020:11)را به خود جلب کرده است وتينتوجه پ ييگراافراط

 يمعرف يستيترور يعنوان گروهرا به علت تحرکاتا در چچن به يناخوان المسلم 2003سال 

منجر شد.  يپس از بهار عرب يندهفزا يتيامن يکارمورد به هم ينکرد و اشتراک نظر دو کشور در ا

 يسلف يت،وهاب ييبه اوج خود رسد، جا 2016در اوت  1وژنيدر اجالس گر يابراز همبستگ ينا

حاضر  يشدند و علما يغلط از اسالم معرف يهاعنوان برداشتبه ينالمسلمو اخوان يگر

درست اسالم داشتند.  يامپ يمعرف يراب يرهدر مقابل الجز ياکانال ماهواره يک يجاددرخواست ا

 يتيمشارکت امن يتاما به تقو يافتکاها  انعربست ياجالس هرچند با فشارها ينا يراتتأث

 (.Ramani,2020:129-130)منطقه کمک کرد يدر کشورها يابوظب-مسکو

 ييه سزاب يرتأث يکيو نزد يهمکار يندوجانبه متقابل در ا يازالذکر موردنگذشته از موارد فوق اما

بزرگ در سطح  يعنوان قدرتخود به يبازساز يباهدف کل يانهدر خاورم يهروس يدارد. استراتژ

                                                           

1. Grozny Conference  
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 يکاآمر گراييجانبهيکزمان کاها توان و هم ياو منطقه ييصرفاً اروپا يقدرت يجابه يجهان

را قدرت ف يکگذشته توسط  يهارا که دهه يکاعمل مانور آمر يدارد آزاد يسازگار است و سع

هدف را از  ينکرده است ا يسع يهشده را به چالا بکشد. روس يدهبه چالا نکش يامنطقه

 يدخر يبرا 2017توافق  ينو همچن يدفاع موشک يستمو س يحاتاز تسل يفروش حجم کم يقطر

طرح خاص خود را  يهروس ينکها يگربا امارات تحقق بخشد. مسئله مهم د وسوخ يهاجنگنده

از آن در نظر گرفته  يجزو يزاعالم کرد که امارات ن يانهصلح در خاورم يابر 2019در تابستان 

نامه توافق ينو با ا کندياهداف خاص خود را دنبال م يزامارات ن يگرد يشده بود. از سو

 يعنوان روشبه توانديو م دهديدر منطقه نشان م متحدهياالتا يهاتياسخود را از س يتينارضا

توافق با عزم  ينبه امارات باشد. بعالوه ا 35اف  يهافروش جنگنده يبرا ايکفشار بر آمر يبرا

گونه که امر همان ينسازگار است. ا يو توسعه بخا دفاع ينمحتد يسازمتنوع يامارات برا

متحده  يالتا يگزينطور کامل جارا به يهامارات، روس هايياستت سيسآن ن يگفته شد به معنا

 ينکشور و همچن ينا يدگاهد ييردهنده تغتوافق نشان ينصرف حضور اخواهد کرد؛ اما  يکاآمر

؛ اما ازجمله (Sim and Fulton, 2020:12)باشديم فارسيجدر حوزه خل يهاعتبار روس يتتقو

اشاره کرد  يهو ترک يرانبا ا يهبه روابط روس توانيم دوجانبهرابطه  ينا يينقاط واگرا ينترمهم

 آميزيکرفتار تحر هايدو کشور را ازآنچه ازنظر امارات ينبتواند ا يهتا روس يدوارندام هايکه امارات

 دور کند. شوديقلمداد م
 يلروابط دوجانبه با اسرائ سازييعاد.6-2-2-2

 هاياز کنا يگرد يکدوجانبه دارد،  ياز روابط عاد يتکه حکا يونيستيصه يمامارات و رژ توافق

 يم،پرواز مستق ي،گردشگر ي،افقات شامل روابط دوجانبه تجارتو ين. اآيديکشور به شمار م ينا

 يندر ا يمطور مستقاما اگرچه به شود؛يدر سطح سفرا م يپلماتيکو روابط د يعلم يهمکار

از ابعاد مهم آن محسوب  يداتدر برابر تهد يتيامن هاييهمکار يتاشاره نشده اما تقو فقتوا

 ينبودند، اما ا يتيروابط امن يدارا يزن ازاينياارات پو ام يلاست اگرچه اسرائ ي. گفتنشوديم

به سمت  يراخ يانسال يو امارات ط يلروابط را از پس پرده به رو آورد. اسرائ يننامه اتوافق

در  يلتوسط اسرائ يپلماتيکدفتر د يک 2015روابط حرکت کرده بودند. در سال  سازيعادي
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افتتاح کرد، مقامات  يرپذ يدتجد هاييانرژ المللينيامارات مرتبط با آژانس ب يتختپا يابوظب

در امارات  يادر مسابقات منطقه يليکردند، ورزشکاران اسرائ يدند ياز ابوظب يليارشد اسرائ

 رغميشرکت کند. عل 2020 يدب الملليينب يشگاهقرار است در نما يلو اسرائ کردندشرکت 

 اما است در نظر گرفته شده ينتوافق منافع فلسط که در يندر نشان دادن ا يتالش مقامات امارات

 يهاو گروه يرانامارات نسبت به ا يو نگران اعتمادييکه ب انديدهعق ينبر ا يلگراناز تحل بسياري

توافق است. به  ينا يوستنعامل در به هم پ ينتراز مهم ياکشور، برنامه هسته ينا يتحما تتح

 يروابط خارج يدر شورا يقاو شمال آفر يانهخاورم کوک عضو ارشد مطالعات يوناست يدهعق

آن را  يکه سران امارات ياسيدر مواجه با اسالم س يونيستيصه يمامارات متحده با رژ يکا،آمر

 يتکه در درجه اول تحت حما داننديخود م يحکومت موروث يبرا يوجود يدعنوان تهدبه

 توانديتوافق م ينا بعالوه (.Cook,2020)دو قطر است، اشتراک نظر دارن يهازآن ترکو پس يرانا

و  يشرفتهپ ينبدون سرنش يماهايهمچون هواپ يحاتيبه تسل يامارات متحده عرب يامکان دسترس

به علت  يحاتيتسل ينچن يلاز تحو يکاامر اين ازيا تا پ يرارا بدهد؛ ز 35اف  يهاجنگنده

توافق  ينبا ا هاوديتمحد ينا يامارات اما به گفته منابع کرديم يخوددار يلاسرائ هايينگران

سوق دادن هرچه  يمناسب برا يلهرا وس يلاسرائ يدمحمد بن زا يطورکلبرداشته خواهد شد. به

را  يونيسمصه يدبن زا يزن يدئولوژيکا يدگاهداند. از د يم يرانبه سمت تقابل با ا يکاآمر يشترب

 يفرارو ياصل يدتهد نران را به عنواو در عوض ته (Bohl,2017د)کن يدرک نم يوجود يديتهد

روابط  ينا سازييعاد يو در پ (Bergman and Hubbard,2020)دانديو ثبات منطقه م يتامن

 يداورود پ فارسيجبه حوزه خل يلرخ خواهد و عمالً اسرائ يادر نظم منطقه يتيکيژئوپل ييراتتغ

را  خودچهره مخدوش شده  يمن،جنگ  يناش يجبران ناکام يخواهد کرد که ضمن تالش برا

 متحدهياالتدر ا يلخواهد، ضمن آنکه نفوذ اسرائ يبازساز متحدهياالتا يدر افکار عموم

 .کشور با خود باشد يندر جهت همراه کردن ا يعنوان اهرم فشاربه توانديم

 يريگجهينتتجزيه و تحليل و  .7

و سطح  المللينن نظام بتحوالت نظم در سطح کال يشد تا با بررس يدر پژوها حاضر سع

تصورات  ييرموجبات تغ يکديگرها با آن يتحوالت و تالق يننشان داده شود چگونه ا يامنطقه
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امارات  يخارج ياستراستا نقا و س ين. در اآورديفراهم م ياکنشگران منطقه ياز نقا رأ

ست که رفتار و ا ينا رسديقرار گرفت. آنچه مسلم به نظر م يو بررس دبحثمور يمتحده عرب

مقدورات و محذورات  يرعمدتاً تحت تأث يريگکشور از زمان شکل ينا يخارج ياستنقا س

رو قدرت غالب را ها نقا تابع و دنبالهآن يطور سنتقرار داشت و به المللينب يستمساختار س

 ينا اباعث شد ت يطينظم در سطح مح هايياييدر سطح کالن و پو تبر عهده داشتند؛ اما تحوال

 يصورت در حال ينخود در سطح منطقه قائل شود. بد يفراتر از دولت تابع را برا يکشور نقش

 يساختار هاييتکننده محدودمنعکس ي،الملل ينب يستمس يهکوچک در حاش يکه رفتار دولت ها

و  يستميدو دهه گذشته در سطح س يگرفته ط صورت ييراتبوده است اما با تغ يستميو س

دولت کوچک  يکخود به عنوان  يرا در رفتار سنت يمهم ييراتتغ يمارات متحده عربا ايمنطقه

 يلهخود را به وس يتيو امن ياسيراستا امارات متحده تالش دارد تا نظم س ينانجام داده است. در ا

 يلو تحم يبوابسته تعق ياستمداراناز س مايتکشورها و ح ينظام يالتتشک يابتي،ن يروهاين

از قدرت نرم و سخت، در  يبيبا ترک يفوق امارات متحده عرب يطتحت شرا رکليطوبه .يدنما

عمل کرده  يکجانبهصورت تر بهو بزرگ تريقو يکشورها يحرکت تحت لوا يجابه يموارد

دوجانبه و چندجانبه با  يدر اتحادها ين(، عالوه برايبياست)همانند مداخله در تحوالت ل

عربستان  يبه رهبر يمنداعا و جنگ  يههمانند ائتالف عل ياهو فرا منطق يامنطقه يهاقدرت

 شدنيلتبد يينشان داد که توانا شديآنچه سابقاً تصور م قدرت خود را فراتر و باالتر از يسعود

به  شدنيلتبد يامارات برا هاييطلبرا دارد. ضمناً آنکه جاه يامنطقه يرگذارکنشگر تأث يکبه 

 ي)همکاريدجد يتيامن يباتکشور به سمت ترت يننفوذ باعث شد تا ا با و يرگذارکشور تأث يک

 يقيعم يراتتأث توانديامر م ين( حرکت کند که ايلبا اسرائ يپلماتيکروابط د يو برقرار يهبا روس

معنا که  با  ينرا به دنبال داشته باشد. بد يانهو سراسر خاورم فارسيجدر خل يانظم منطقه يبرا

با وارد کردن  ويژهبه توانديامر م ينمتفاوت همراه شود و ا يهابنديو جناح جديد هايائتالف

 آشوب و آورد را فراهم ينفلسط يحام هايفارس موجبات واکنا گروهخليج به منطقه يلاسرائ

 .داشته باشد يدر پ يانهفارس و خاورميجخل يتيامن يطرا در مح يديجد هايتنا و
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 .قدرداني8

الملل دانشگاه تربيت دانند از اساتيد گرانقدر گروه روابط بينله بر خود الزم مينويسندگان اين مقا

هاي علمي و معنوي و مدرس و همچنين هيئت تحريريه نشريه ژئوپليتيک به خاطر حمايت

 .فراهم ساختن امکان انتشار اين پژوها تشکر و قدرداني نمايند
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