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مقدمه
امارات متحده عرب ی در س ا  ۱۹۷۱تأس س

د ده و تنه ا یکپ ارگ ی ،ادغ ا و

فدراسسون موفق عرب در خاورمسانه بوده است .ماهست فدرا امارات متحده عرب ی
بهخودیخود نهتنها تقلسد از نمونهه ای غرب ی نسس ت ،بلک ه یکپ ارگ ی و ادغ ا
منحصربهف رد بیسل های و سساس ی و محص و د یاهته ای اجتم اعی -سساس ی،
ابتصادی و تاریخی است .امارات متح ده عرب ی در س ا  20۱8گه
سال رد تأسس

و هفتم س

خود را جش گرفت؛ بسش از  40س ا رد د ابتص ادی و توس هه

اجتماعی ،اما پسشرفت نسیتاً محدود سساس ی .در س ا  ،2004دول ت ب ا نخس تس
گالش سساسی داخلی خود پ

از دک گسری مواجه دد؛ وبتی که اولس پادداه آن

«دسخ زاید ب سلطان آ نهسان» درگذدت .برخالف بسساری از استدال ها مینی ب ر
اینکه مرگ او باعث ایج اد کش مکش داخل ی ب س پس ران وی و حاکم ان دی ر
دسخنشس ها خواهد دد ،ثیات سساسی داخلی کشور بسشتر و مس تحک ت ر از پ سش
دد و با رهیری جدید ،سساست خارجی در مقایسه با دوره بی از سا  2004تغسسر
کرد .در ده هه ای  ۱۹80و  ۱۹۹0ام ارات متح ده عرب ی ب ه رهی ری د سخ زای د
ب سلطان ،به دنیا یک سساست مسانهرو در امور بس المل ب ود ک ه مس انجس ری در
اختالفات منطقهای در بلب آن برار دادت .با ریاست دسخ زای د از س ا  ۱۹۷۱ت ا
زمان مرگش در سا  ،2004امارات متحده عربی به دنیا سساست خارجی بود ک ه
بهددت بر روابط نزدیک با کشورهای خلسجفارس و دی ر کشورهای جهان ع رب
و اس المی اس توار ب ود

2014,p 234

 .)Pinto,د سخ زای د در س ا ه ای آغ ازی

دک گسری امارات متح ده عرب ی ب ر ایج اد رواب ط دوس تانه و نزدی ک ب ا دی ر
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کشورهای عضو اتحادیه عرب و دورای همکاری خلسجفارس پ
در سا  ۱۹8۱تأکسد کرد

2012

از تأس س

آن

 .)Abdulla,یک ی دی ر از ویژگ یه ای برجس ته

سساست خارجی امارات متحده عربی در طو سا ه ای د ک گس ری فدراس سون،
تههد به عربسس و بهطور خاص فلسطس بود .)al-Mashat, 2008, p 472
سساست خارجی امارات متحده عربی گند هدف اساس ی دارد؛ از جمل ه -۱
افزایش و تقویت تهامالت با دولتهای خارجی ،افراد و سازمانه ای رف اهی؛ -2
ثیات ،بدرت و استقال کشور و دهروندان خود .با ای حا  ،دو عام برای تم ایز
سساست خارجی امارات متحده عربی ،ه در مفه و و ه

در اج را وج ود دارد؛

نخست اینکه سساست خارجی ای کشور تحت تأثسر مجموع ه منحص ربهف ردی از
درایط عسنی همچون اندازه و ترکسب جمهست ،موبهست جغرافسایی و منابع طیسه ی
و ثروت ،برار دارد و تا حدودی توسط آنها محدود میدود ،دو  ،از آنج ایی ک ه
«فدراسسون امارات متحده عربی هفت نف ره» در س ا  ۱۹۷۱تأس س

د د ،توس ط

همان رهیری هفت نفره اداره میدود ک ه اج ازه داد ت ی ک درج ه غسرع ادی و
تحسس دده از تجربه و سازگاری را در دورهه ای سساس ت خ ارجی ب ه آن اعط ا
میکند .علیرغ بحرانهای مداو خاورمسانه و خلسجفارس ،ماهست فدرا ام ارات
متحده عربی یک سساست خارجی سازنده و مفسد ساخته اس ت ک ه موج ب بق ای
ای کشور آسسبپذیر دده است .ای امر از طریق دو ابزار مه «دیپلماس ی اتح اد»
و «کمکهای خارجی» که وضع موجود را حفظ کردهاند ،امکانپذیر دده است.
«مورگنتا و تامپسون» ،)۱۹85 1با تهریف «بابلستهای ملی» ،نشان دادهاند ک ه
دولت بهطورکلی با توجه به عناصر ویژهای از بابلست و تواناییهای ملی که د ام
جغرافسا ،جمهست ،ابتصاد و بابلست نظامی است ،بهعنوان بزرگ یا کوگک د ناخته
میدود.
بهطورکلی ای مقاله به دنیا ماهست سساست خارجی امارات اس ت و طیسهت اً
بخشی از آن به درایط عسنی و اصالحات سساسی و ابتص ادی داخل ی ای

کش ور

برمی گردد .به ای منظور ای مقاله تجزیهوتحلس سساسی و تاریخی امارات متح ده
1. Morgenthau & Thompson
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عربی را ارائه میکند .بخشهای مختلف ای

مقال ه ب ه د ر زی ر اس ت بخ ش

نخست مروری اجمالی بر سساست خارجی امارات متحده عربی خواهد دادت ک ه
نش اندهن ده هوی ت و من افع مل ی ای

کش ور اس ت .س پ  ،ابزاره ای اص لی

هدایتکننده سساست خارجی امارات را در میدهد و در مرحله بهد ب ه من افع و
اولویتهای اساسی امارات متحده عربی در سساس ت خ ارجی اد اره م یکن د .در
ادامه میکودد تا نوع خاصی از پسوست ی در س یک و اات را تش خسص ده د ک ه
امارات متحده عربی اهداف سساست خارجی خود را در آن دنیا م یکن د .بخ ش
پایانی ال وهای سساست خارجی امارات متحده عرب ی را از زم ان تأس س

ت اکنون

بررسی میکند.
 .١اصول و مبانی سیاست خارجی امارات متحده عربی
 .١-١هویت و منافع

سساست خارجی امارات متحده عربی تا سا  2004بهطور باب
بابی مانده بود تا زمانی که بنسانگذار و رئ س

مالحظ های ثاب ت

جمه ور پسش س آن ف وت ک رد .در

طو ای سا ها ،ای کشور به دلس دو عام اصلی موفق به حفظ و ادام ه حس ات
خود در محسط خصمانه بس المللی و منطقهای در خاورمسانه عم دتاً جن س س رد،
انقالب اسالمی ایران ،سه جنس خلسجف ارس ۱۱ ،س پتامیر و جن س ادام هدار ب س
اعراب و اسرائس ) دده است نخست ،رهیری کاریزماتسک دسخ زاید که همواره ب ه
سمت ح مسالمتآمسز اختالفات و گفتوگوی آزاد حرکت میکرد؛ دو  ،ساختار
فدرا امارات متحده عربی که به دک گسری یک سساست خ ارجی س ازنده منج ر
میدود

)Ghareeb & Al-Abed, 1997, 159

ث روت نف ت و موبهس ت اس تراتژیک ام ارات متح ده عرب ی آن را در براب ر
تهدیدهای خارجی آسسبپذیر ساخته است .نفت از یکطرف منی ع اص لی ان ر ی
مهمی است و به همس دلس کشورهای بدرتمند در عرصه بس المللی ب رای ت أمس
گتر حمایتی و امنستی برای کشورهای تولسدکننده نفت ربابت میکنن د و از س وی
دی ر ،برای تولسدکنندگان خود مشکالت «امنست» ایجاد میکن د .در ه زاره جدی د،
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امارات متحده عربی تغسسر جهتگسری سساست خارجی خود را آغاز کرد و با اینکه
به نظر میرسسد عربسس  ،ویژگی غالب او است ،با حمایت نامحدود از بدرته ای
غربی تضاد رفتاری خود را نشان داد« .ا آلکس » )۱۹8۹ 1استدال میکند که ی ک
پارادوک  ،سساست خارجی امارات متحده عربی را بهویژه درب اره ع را و ای ران
مشخص کرده اس ت .ماهس ت گندبه دی د ورای همک اری خل سج ف ارس د ش
مجموعه از منافع ملی گاه هم را و گاه واگرا هستند ،بهع الوه ای

پسچس دگی ک ه

دولت امارات متحده عربی ،خود کنفدراسسونی از هفت دسخنش س اس ت ،ب ه ای
مهنا است که هسچ گارگوب مفهومی نمیتواند بهطور کام

رفت ار آن را توض سح

دهد )Nonneman 2005, 146
از سا  ۱۹۷۱تا سا  ،2004دسخ زاید امارات متحده عربی را اداره میک رد و
سساست خارجی آن را تحت کنتر دادت .دخصست رهیر برای درک رفتار امارات
متحده عربی مه است ،زیرا در ی ک سسس ت س لطنتی مطلق ه ،رهی ر تمای

دارد

بدرت مطلق را بر دولت حفظ کند .د سخ زای د مانن د بس ساری از رهی ران ع رب
بهددت تحت تأثسر عوام فرهن ی خاص عرب گرایی و اسال ) برار دادت .تأثسر
ای عوام فرهن ی بسته به وضهست منطقهای و ب س الملل ی ،از زم انی ب ه زم انی
دی ر متغسر بود .در دهه  ۱۹۷0که عربگرایی هنوز بهددت در مرحله عرب ی ب ود،
اسال گرایی تأثسر گن دانی نداد ت .ب ا ای

ح ا  ،از اواخ ر ده ه  ،۱۹80ک اهش

عربگرایی و ظهور اسال گرایی رفتار بس ساری از کش ورهای عرب ی را تغسس ر داد.
دسخ زاید بهددت به ای ایدئولو ی اس المی اعتق اد داد ت و سساس ت خ ارجی
امارات را تا حد زیادی بر اساس آن دک داد .وی اظهار دادت ک ه ن ران یه ای
امارات متحده عربی در جهان خارج عیارتاند از :حفظ روابط خ وب و همک اری
بس امارات متحده عربی و کشورهای همسایه؛ ح وفص اختالفات ب ا رو ه ای
دوستانه و مسالمتآمسز؛ تیهست از تههدات ام ارات متح ده عرب ی در بی ا جه ان
عرب و...؛ بهیود همیست ی اس المی و همک اری ب ا کش ورهای مس لمان در هم ه
زمسنهها؛ حفظ همکاری پربار با تما مل در همه زمسنهها برای ایجاد امنست ،ص لح
1. Al-Alkim
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و پسشرفت.
«اف .گری وری گایوس» )۱۹۹۹ 1نسز اظهار کرده ک ه دی دگاه د سخ زای د در
سساست خارجی بر اساس سه عنصر دک گرفته است حفظ نوعی ته اد ب درت
در خلسجفارس ،بهطوریکه هسچ کشوری نتواند به آن منطق ه تس لط داد ته باد د؛
تمای به ساز

با همسای ان در منطقه ،زمانی که ای

مس لله ب ه ثی ات منطق های

کمک کند؛ تمای به آدتی با همسای ان در سساست نفتی

خود.

 .2-١ابزارهای سیاست خارجی امارات متحده عربی

سساست خارجی امارات متحده عربی دو ابزار اصلی دارد نخستس ابزار دیپلماتسک
است؛ زیرا دولت های کوگ ک در س طح ب س الملل ی تمای

دارن د از دیپلماس ی

بهعنوان یک هسته مرکزی در روابط خود با دی ر کش ورها اس تفاده کنن د« .جس ان
هی» اداره میکند که دولتهای کوگک تمای دارن د «س طح پ ایس مش ارکت در
امور جهان را نشان دهند .رفتار آنها به عرصه جغرافس ایی نزدی ک خ ود مح دود
میدود ،ابزارهای سساست خارجی دیپلماتسک و ابتصادی را برخالف اب زار نظ امی
به کار میگسرند و برای حفاظت ،مشارکت و منابع به ابرب درته ا متک ی هس تند»
 .)Hey, 2003, p 5با وجود جدید بودن ملت امارات متح ده عرب ی ،مه ارته ای
دیپلماتسک آن در سطح منطقهای موفق بوده است .ای

کش ور از طری ق ابتک ار و

پسشنهادها به ایفای نقش بزرگتر در سساست اع راب تمای

دارد .هم انط ور ک ه

«عیدالخالق عیداهلل»  )20۱2استدال میکند ،ام ارات متح ده عرب ی از «دیپلماس ی
آرا و بیسروص دا» اس تفاده م یکن د .اب زار دو ابتص ادی اس ت؛ درآم د عظ س
حاص دده از نفت ،ابزاری سودمند در روابط امارات متحده عرب ی ب ا کش ورهای
دی ر است .اغلب کشورهای کوگک ثروتمند تمای دارند ابزار سساس ت خ ارجی
ابتصادی را برخالف ابزار نظامی به کار گسرند

2003,p6

 .)Hey:کمکهای خارجی

ابزاری اساسی در سساست خارجی امارات متحده عربی بوده است .از س ا ،۱۹۷۱
امارات متحده عربی به دلس برنامه کمکهای خارجی س خاوتمندانه خ ود ،رواب ط
خوبی با بسساری از کشورها بربرار کرده است .در وابع ،بدون کمکهای خ ارجی،
1. Gause, F. G
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وضهست موجود امارات آسسب خواهد دید .بهطورکلی ه ر دو اب زار دیپلماتس ک و
ابتصادی در سساست خ ارجی ام ارات متح ده عرب ی «اس تراتژی خ ارجی» آن را
منهک

می کنند ،اگرگه محدود هستند .به نظر میرسد که ای پ ارادوک

کوگک و ثروت بزرگ) ویژگی غالیی در روابط خارجی امارات

ان دازه

است.

 .3-١اولویتهای امارات متحده عربی

منافع و اولویتهای امارات متحده عربی در سساست خارجی از درایط عسن ی و ب ا
توجه به عناصر ویژهای از بابلستها و تواناییهای ملی ناد ی م ید ود ک ه د ام
جغرافسا ،جمهست ،ابتصاد و توان نظامی است؛ اما آنها دی دگاهه ای رهی ری ای
کشور را نسز منهک

میکنند.

بنابرای نخستس اولویت اصلی امارات ایجاد امنست و ثیات در منطقه نزدی ک
خلسج عربی ،از جمله دولتهای دیهجزیره و دو کشور ساحلی دی ر ،یهنی ع را
و ایران بوده و در گارگوب دومس اولویت اص لی آن ارتق ای رواب ط نزدی ک ب ا
کشورهای دیه جزیره انجا دده است؛ کشورهایی که با آنها دی  ،ت اریخ ،زب ان،
فرهنس و زندگی بیسلهای و وابست یهای دی ر و همچنس سسس ت ه ای حک ومتی
بهاستثنای یم ) را به ادتراک میگذارد .ای وابست یها بهاندازهای بوی ب وده ک ه
تفاوت های وابهی موجود بر سر راه ایجاد دورای همکاری خل سجف ارس را مح و
کرده است .هویت عربی امارات متحده عرب ی نس ز اهمس ت دارد .ای

موض وع در

رویکرد ای کشور نسیت به س ایر کش ورهای عرب ی خاورمسان ه و د ما آفریق ا
منهک

میدود که ارتقای روابط با آنها نش اندهن ده س ومس اولوی ت سساس ت

خارجی است .اولویت گهار در سساست خارجی ام ارات از احس اس هوی ت ب ا
دی ر مسلمانان در سراسر جهان حاص میدود و میتواند در برنامه گس تردهای از
کمکهای توسههای و کم که ای اض طراری ام ارات تش خسص داده د ود .ای
موضوع بهویژه درباره افغانستان در دهه  ۱۹80و بوس نی و ک وزوو در ده ه ۱۹۹0
بهوضو ثابت دد )Al-Abed & Hellyer,2001.p163
اولویت سساست خارجی امارات متحده عربی من افع ابتص ادی را نس ز د ام
میدود .تضمس سرمایهگذاری طوالنیمدت پای دار ب رای ص ادرات نف ت و گ از،
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دناسایی مقصدهای ام

ب رای س رمایهگ ذاریه ای خ ارجی و توس هه تج ارت

بهمنظور تقویت موبهست کشور بهعنوان یک مرکز تجاری بس المللی ،دغدغ هه ایی
هستند که بر سساست خارجی تأثسر می گذارند .منطق ابتص اد ب س المل

همچن س

تصریح میکند که درکای تجاری اصلی امارات متحده عرب ی ،کش ورهایی هس تند
که نهتنها ن ران ثیات و امنست امارات هستند ،بلکه از طریق توافقنامهه ای دف اعی
و فرو

تسلسحات نظامی بادر و مای به ارائه ابزارهایی برای رسسدن به ای هدف

هستند؛ بن ابرای توس هه رواب ط ب ا کش ورهای ص نهتی غرب ی از دیرب از یک ی از
اولویتهای کلسدی سساست خارجی امارات متحده عربی بوده است .در س ا ه ای
اخسر ،امارات بر توسهه رواب ط تج اری و سساس ی ب ا روس سه و دی ر کش ورهای
جدادده از اتحادیه جماهسر دوروی تأکسد دادته است .در نهایت ،تدوی و اجرای
سساست خارجی امارات متحده عربی ،نشان میدهد که ان دازه و موبهس ت ام ارات
نسازمند همکاری با دی ران در هر جای ممک

اس ت .در واب ع ،پس س ری اجم اع،

ساز  ،مصالحه و همکاری از اصو بنسادی در ح وزه سساس ت خ ارجی ام ارات
است.
 .4-١پیوستگی سیاست خارجی امارات متحده عربی

در سا های بهد از تأسس

امارات متحده عربی ،دخصستی ملی در سساست داخل ی

و خارجی ظهور کرده است که به سیک و عقاید حاک امارات متحده عربی بس سار
دیسه است .تا آنجا که به سساست خارجی مربوط م ید ود ،ای
اخال یا ویژگیهای اساسی زیر

دخص ست دارای

است:

نخست اینکه ،امارات متحده عربی ب ه دنی ا اجتن اب از تص مس گس ریه ای
عجوالنه و آنی است .مسائ و گزینهها بی از عملی ددن بهدبت بررسی میدوند
و عالوه بر ای  ،جایی که انفها و سکوت ب هعن وان بهت ری من افع کش ور تلق ی
دوند ،حتی اگر دوستان یا متحدان امارات متحده عربی ی ک رویک رد متف اوت را
ترجسح دهند ،همس تصمس اتخاا میدود .با ای حا  ،امارات متحده عرب ی نش ان
داده است که کامالً آماده است در درایط ضروری و در صورتی که به باور دست اه
سساست خارجی کشور انجا کاری درست بادد ،بهس رعت اب دا و ب هتنه ایی در
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از حمله ع را ب ه

مورد مسائ بحثبران سز موضعگسری کند .در اوت  ،۱۹۹0پ

کویت ،امارات متحده عربی نخستس کشور عربی بود که از واک نش س ریع نظ امی
بس المللی علسه عرا حمایت کرد .با ای حا  ،در دهه بهد ،امارات متح ده عرب ی
در مورد مسائ مربوط به تحری های گستردة سازمان مل علسه عرا و ب از ک ردن
راه برای پذیر

مجدد عرا جهت بازگشت به عرص ه جه ان ع رب ،رویک ردی

متفاوت با همتایان خود در دورای همکاری خلسجفارس اتخاا

کرد.

دو  ،بهطورکلی امارات متحده عربی سساست ترویج صلح ،همکاری و اجم اع
نظر را در هر جای ممک  ،برای خنثی کردن تقاب و درگسری اتخاا میکند .جامه ه
در امارات ماهست بیسلهای دارد؛ اگر گه در دهههای اخسر ،پودشی از توسهه م درن
و ساختارهای اجرایی تا حدی ای وابهست را پنهان کرده است .ام ارات جامه های
بیسلهای در دیه جزیره عربی است که بهددت تحت تأثسر اسال و اساساً جمه ی و
ادتراکی است و نسازمن د مش ورت و اجم اع نظ ر ب رای بق ا اس ت

& Al-Abed

.)Hellyer,2001, p161
سو  ،امارات متحده عربی تمای دارد در راستای فلسفه مس المتآمس ز خ ود،
نسیت به سیک زندگی و رویکردهای مختلف در جامهه مدارا کن د ت ا زم انی ک ه
ارز های اساسی کشور و مردمش م ورد تهدی د ب رار ن سرن د .ای
سساست داخلی امارات متحده عربی باب

ب هوی ژه در

مش اهده اس ت .اکثری ت جمهس ت ای

کشور دهروندان اماراتی نسستند ،بلکه کارگران مهاجر از کشورهایی هس تند ک ه از
لحاظ هنجارهای اجتماعی و سساسی ،ارز ها و باورهای دینی و م ذهیی ک امالً از
جامهه سنتی مسلمان و محافظهکار امارات متحده عربی متمایزند
October 1995

Emirates News,

 .)17گنس رویکردی در سساست داخلی ،پسامدهایی ب رای سساس ت

خارجی امارات خواهد دادت؛ بنابرای هند و پاکستان با بسشتری کارگر مهاجر در
امارات ،دو دریک بزرگ و مه هستند که امارات روابط نزدیک و دوس تانه خ ود
را با آنها حفظ میکند ،همچنس به دنیا تضمس ای مسلله اس ت ک ه اختالف ات
آنه ا در جامه ه ام ارات متح ده عرب ی م نهک
.)Agency,WAM, 5 August 2000

نش و.

Emirates News
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از دی ر عوام مه در تهسس سساست خارجی امارات متحده عرب ی ،س اختار
فدرالی حکومتِ آن است .طیق بانون اساسی ،هدایت سساست خارجی ،ح ق وی ژه
و در اختسار انحصاری دولت فدرا است .در عس حا  ،د سخنش س ه ای ام ارات
متحده عربی ممک است منافع خود را دادته بادد که ب ر سساس ت خ ارجی ت أثسر
میگذارد و در دک گسری سساستها مورد توجه برار میگسرد .ای

م وارد ممک

است دام روابط تجاری یا مسائ مرزی بادد؛ برای مثا  ،دو دسخنش س د ارجه
و رأسالخسمه ،عالبه مستقسمی به اختالف طوالنیم دت ب ا ای ران ب ر س ر جزای ر
ندارند .در نهایت ،در طو سه دهه گذد ته ،ام ارات متح ده عرب ی ب ه اهداکنن ده
بزرگ کمکهای توسهه و کمکهای امدادی اضطراری تیدی دده است.
 .2تحوالت الگویی سیاست خارجی امارات ()١9٧١-20١٧
در  48سالی که از تأسس

امارات متحده عربی می گذرد ،سساست خارجی ام ارات

از دش مرحله عیور کرده و در طی ای مراح تحو یافته است.
 دوره اول1971-1978 :؛ تثیس ت فدراس سون و خ روج بریتانس اییه ا از
خلسجفارس.
 دوره دوم1979-1988 :؛ رویدادهای مختلفی به وبوع پسوس ت ک ه انق الب
ایران در سا  ۱۹۷۹و جنس عرا  -ایران مه تری آنها بود.
 دوره سوم1989-2000 :؛ از مه تری دورهها پ

از پایان جن س س رد ک ه

حمله عرا به کویت و تغسسرات بانون اساسی امارات متح ده عرب ی از موب ت ب ه
دائمی مشخصتری اتفا آن بود.
 دوره چهارم2001-2004 :؛ سه حادثه عمده ب ر سساس ت خ ارجی ام ارات
متحده عربی تأثسر گذادت؛ وبایع  ۱۱سپتامیر  ،200۱حمله به عرا در س ا 200۳
و مرگ دسخ زاید در نوامیر .2004
 دوره پنجم2004-2011 :؛ آغاز سساست خارجی جدید تحت رهی ری د سخ
خلسفه است که بدری عد اطمسنان ،فقدان رهیری کاریزماتسک و کاهش نقش ای
کشور به عنوان یک مسانجی منطقه ای را ب ه نم ایش گذاد ت؛ بن ابرای س ه تغسس ر
اصلی ،مشخصه ای رهیری جدید بود تقویت روابط ب ا غ رب ای االتمتح ده و
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فرانسه)؛ یک نقش بسشتر «غایب» در سساست های عرب؛ فشار م داو ب ر ای ران از
طریق بازی ران و سازمانهای بزرگ بس المللی.
 دوره ششم :بعد از 2011؛ امارات متحده عربی در سساستگ ذاری منطق های
و بس المللی بسسار باطهانهتر و پرمدعاتر دده و پ

از بهار عربی سساس تگ ذاران

در ابوظیی در امور خارجی رویکردی امنست ی را در اولوی ت ب رار دادهان د ک ه ب ا
افزایش مشارکت و تههد جاهطلیانه در مسائ امنستی منطقه همراه بوده است.
در ادامه به بررسی مختصر تحوالت ال ویی سساست خارجی ام ارات متح ده
عربی و واکنش آن به ای تحوالت پرداخته میدود.
 .١-2عربگرایی و منطقهگرایی اسالمی ()١9٧١-١9٧8

برای مدتی طوالنی منطقه خلسج فارس در کنت ر نسروه ای خ ارجی ب هخص وص
بریتانساییها بود .با توجه به سلطه بریتانسا که تا  ۱۹۷۱ادامه دادت) ،ساح عم ان
امارات متحده عربی کنونی) در سا  ۱85۳موافقت کرد ک ه ب ا ان ل س

مهاه ده

حفاظت را امضا کند .بریتانسا در برابر سایر بدرتهای هژمونسک حفاظت را ت أمس
و روابط خارجی ساح عمان امارات متحده عربی کنونی) را کنتر کرد .ب ا ای
حا  ،خروج بریتانسا از خلسجفارس در پایان دهه  ۱۹۶0نش اندهن ده آغ از دورهای
جدید برای ای منطقه بود و ای عزیمت عالوه بر امارات متحده عربی ،ب ر بسش تر
کشورهای حوزه خلسجفارس تأثسر داد ت؛ ب ه عی ارت دی ر ،س ایر ب درته ای
منطقهای مانند ایران از خأل بدرت هژمون بهرهمند ددند .پ

از تأسس

فدراسسون

امارات متحده عربی در سا  ،۱۹۷۱ایران نسیت به سه جزیره« ،تنب بزرگ»« ،تنب
کوگ ک» و «ابوموس ی» اعم ا حاکمس ت ک رد .ب ر اس اس اظه ارات «ا آلک س »
 ،)۱۹8۹در آستانه استقال امارات متحده عربی ،ایران حاکمست خود را نسیت ب ه
تنب های بزرگ و کوگک اعما و توافق خود را با دارجه در مورد ابوموسی اجرا
کرد« .پستر هللسر» مینویسد ،با ای حا  ،تال ه ای اولس ه ب رای پس ادهس ازی ای
سساست ارتقای روابط دوستانه با ایران) تحت تأثسر منفی تک رار ادعاه ای ارض ی
ایران نسیت به سه جزیره امارات متحده عربی ،تنب بزرگ و کوگ ک و ابوموس ی
برار گرفت .اعالمسه ان لس

در سا  ۱۹۶8مین ی ب ر اینک ه ت ا پای ان س ا ۱۹۷۱
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خلسجفارس را ترک میکند ،داه ایران را نهتنها برای احسای ای

ادع ا ،بلک ه ب رای

رود ساخت ای امر بران سخت ک ه در ص ورت ل زو ب ا نس روی نظ امی و زور
اهداف خود را تأمس میکند؛ بنابرای دو ماه بی از تاریخ تهسس دده ب رای خ روج
بریتانسا ،داه اظهار دادت «ما به آنه ا [جزای ر] نس از داری ؛ م ا آنه ا را خ واهس
دادت؛ هسچ بدرتی نمیتواند ما را متوبف کند» .)Al-Abed & Hellyer 2001.p170
ای دو رویداد فدراسسون را در مراح اولسه خود تکان داد و برای ام ارات متح ده
عربی به مشکالت امنستی و سساسی منجر دد.
در سطح منطقهای ،جنس  ۱۹۷۳نخستس جن ی بود که امارات متح ده عرب ی
به آن واکنش نشان داد .روابط بوی با کشورهای عربی ،امارات را مجیور کرده ب ود
تا تصمسمات برجستهای اتخاا کند .در سا  ،۱۹۷۳ابوظیی تحری و ممنوعس ت ب ر
روی صادرات نفت به ایاالت متحده آمریک ا را ب رای حمای ت از نهض ت اع راب
اعال کرد« .مانا سهسد الهطاییا» ،وزیر نفت وبت امارات گفت که رئس جمه ور ب ه
دلس حمایت آمریکا از تجاوز اسرائس علس ه مل ت ع رب دس تور ممنوعس ت هم ه
صادرات نفتی را به آمریکا صادر کرده است .وی افزود که اب وظیی ب س  ۱5ت ا 20
درصد نسازهای نفت آمریکا را از خلسجفارس تأمس میکن د

Al-Abed et al, 1996,

 .)p 51در طو دهه  ۱۹۷0در سساست خ ارجی ام ارات متح ده عرب ی اس تفاده از
نفت بهعنوان سال و ابزار دیپلماتسک بسسار موف ق ب ود .ع الوه ب ر ای  ،آمریک ا
بهتدریج دکاف «بدرت» را که به علت خروج بریتانساییها در منطق ه ایج اد د ده
بود ،پر کرد .سساست طرف دار عرب امارات متحده عربی نسز ب هد دت از حض ور
ایاالت متحده حمایت کرد؛ از ای جهت که عربستان سهودی و ایران در آن زم ان
با آمریکا متحد بودند .با ای حا  ،در ط و ده ه  ،۱۹۷0رواب ط ای االتمتح ده و
امارات متحده عربی منحصر به منافع ابتصادیِ محدود

بود.

ویژگی مشخص سساست خارجی امارات متحده عربی در طو ای
مقا نخست حمایت نامحدود از اعراب دوست ب ود .عربسس

دوره ،در

و اس ال از عوام

اثرگذار عمده بر سساست خارجی امارات متحده عربی در بی ا کش ورهای عرب ی
بود .حمایت مالی امارات از «کشورهای مقابل ه» اردن ،س وریه و مص ر) ب االتری
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مسزان در تاریخ آن بوده است .بر طیق برآوردها امارات به کش ورهای عرب ی در آن
زمان ،حدود  ۱2درصد از تولسد ناخالص داخلی خود را کمک کرده است .ویژگ ی
دو اینکه ،علیرغ ادعای ارضی بر جزایر ،سساست خارجی امارات آرا و متهاد
بود .امارات متحده عربی در واکنش به حاکمست ایران بر جزای ر ه سچگون ه اب دا
جدی انجا نداد و دسخ زاید بسشتر مذاکرات صلحآمسز را ترجسح داد .سو  ،ام ارات
متحده عربی در آن دوران از کمکهای خارجی بهعنوان اب زاری مه

در سساس ت

خارجی خود استفاده میکرد.
 .2-2رفتار صلحآمیز و موضع بیطرفی در مورد مسائل منطقهای ()١9٧9-١988

در اواخر دهه  ۱۹۷0و اوای دهه  ،۱۹80کشورهای حوزه خلسجفارس و خاورمسانه
داهد تغسسرات و تحوالت عمدهای بودند؛ از جمله انقالب اسالمی ایران در ،۱۹۷۹
نخستس جنس خلسجفارس در  ۱۹80و تشکس دورای همکاری خلسجف ارس .ای
تغسسرات اساس ی ب هد دت رفت ار ای

کش ورها را در ه ر دو س طح منطق های و

بس المللی تحت تأثسر برار داد و اث ر زی ادی ب ر سساس ته ای داخل ی و خ ارجی
امارات متحده عربی گذادت.
«با ای حا خروج داه از ایران و پسروزی انقالب اسالمی ،به نف وا ای ران در
امارات متحده عربی پای ان ن داد» )Al-Alkim, 1989, p61؛ در نتسج ه ای ران توج ه
بسشتر به دسهسان امارات متحده عربی را آغ از ک رد .ب ا ای

ح ا  ،مس لله جزای ر

همچنان بابی ماند و رابطه بس دو کشور بهیود یافت و دو کشور دروع به اف زایش
روابط دیپلماتسک و تجاری خود کردند.
رؤیای صدا برای تصرف خوزستان و الحا آن ب ه کش ور

باع ث د د از

ادعای امارات در مقاب ایران حمایت کند و بر ای اساس جزایری که مسلله دی ر
بازیکنان منطقهای بود ،عرا را درگسر کرد؛ بنابرای تنش بس ایران و عرا افزایش
یافت و بس دو کشور از سپتامیر  ۱۹80تا  ۱۹88جنس درگرفت« .آغاز جنس ای ران
و عرا در سپتامیر  ۱۹80بار سن سنی بر امارات متحده عربی تحمس کرد؛ ب هوی ژه
از آنجا که مسلله جزایر در مرکز درگسری بود»  .)Al-Alkim, 1989, p161ب ا توج ه
به مسلمان بودن کشورهای عرا و ایران امارات متحده عربی در موبهست ددواری
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برار گرفته بود و سرانجا در ای درگسری موضع ب یطرف ی اتخ اا ک رد .ام ارات
متحده عربی انتظار دادت که جنس طوالنی نشود؛ اما در سا  ۱۹82متوجه د دت
ای درگسری دد.
علیرغ روابط بوی دبی با ایران ،رویدادهای ای

دوره ب ر ن ر

متحده عربی تأثسر ن ذادت .سساست خارجی ای کشور در ط و ای

ام ارات
دوره ب ا دو

ویژگی اصلی مشخص دده است نخست رفتار صلحآمس ز ام ارات متح ده عرب ی
نسیت به مسلله جزایر و دو موض ع ب یطرف ی آن در م ورد مس ائ منطق های آن
زمان ،بهویژه جنس عرا و ایران .عالوه بر ای  ،رواب ط مس تق خ ارجی دب ی ب ر
سساست خارجی عمومی فدرا تأثسری ن ذادت .روابط ویژه دبی ب ا ای ران عم دتاً
در زمسنه تجارت و مسائ مربوط به ابلست د سهه ب ود .دب ی ب زرگت ری د ریک
تجاری ایران بود

p 40

)Almezaini, 2014,؛ بنابرای  ،در طو ای

خارجی امارات متحده عربی دستخو

دوره ،سساس ت

تغسسراتی دد.

سساست های خارجی امارات در طو دهه  ،۱۹80علیرغ موفقسته ایش در
ارتیاط با مسائ خاص ،همچنان میه بابی ماند .ای مسلله به دلس

ع د ارتق ای

نهادهای فدرا آن بود .ساختار سساسی ام ارات متح ده عرب ی ،ب ه دو دلس

م انع

تشکس یک سساست خارجی دفاف و مستق تر دد نخست اینکه هر دسخنشس به
نظر میرسد روابط خارجی ویژهای با دولتهای بهخصوص ی دارد .دو  ،سساس ت
خارجی فدرا با گالشهایی بر سر متحد کردن هم ه د سخنش س ه ا در رابط ه ب ا
برخی از مسائ منطقهای مواجه است .از یکسو ،جهتگسریه ای محافظ هکاران ه
دارجه با سساستهای لسیرا دبی در تضاد بود و از سوی دی ر ،اب وظیی ه زم ان
سساستهای محافظهکارانه و لسیرا دادت طرفدار اعراب و طرفدار

غرب).

 .3-2طرفدار اعراب و طرفدار غرب ()١989-2000

دهه  ،۱۹۹0زمان آدفت ی برای امارات متح ده عرب ی و دی ر کش ورهای ح وزه
خلسج بود .حمله عرا به کویت در دو اوت  ۱۹۹0منجر به تغسس رات اساس ی در
خلسجفارس دد و ای امر نقطه عطفی در تاریخ خاورمسانه به د مار م یرف ت .ب ا
افزایش حضور آمریکا در خلسجفارس ،گندی کشور خلسجفارس با ایاالت متح ده
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موافقتنامه دفاعی امضا کردند .تغسسرات در روابط بس کشورهای عرب ی از جمل ه
مه تری تحوالت بود .عالوه بر ای  ،پایان جنس سرد و دروع جنس خلسجف ارس
بهطور ه زمان به تغسسر در موازنه بدرت در منطقه و در سطح بس المللی منجر دد.
موفقست آمریکا در کمک به کوی ت و تش دید حض ور آنه ا در خل سجف ارس ت ا
حدودی باعث تضهسف دی ر بدرتهای بس المللی مانند روسسه دد.
رویدادهای ای دوره تأثسر عمسقی بر سساست خارجی ام ارات متح ده عرب ی
دادت .امارات متحده عربی بهددت نسیت به حمله عرا به کویت واک نش نش ان
داد .ای کش ور در آزادس ازی کوی ت ،مش ارکت ک رد و ب دی منظ ور ب ه س ایر
ائتالفهای منطقهای و بس المللی پسوست .بی از ای بحران ،امارات متح ده عرب ی
از عرا در گند مسلله حمایت کرد ،اما در حمایت از کویتیها نس ز تردی د نک رد.
مرحو دسخ زاید دستور داد که به آنها مح ابامت و حمایت مالی داده دود و از
پرداخت هزینههای پزدکی مهاف بادند .تخمس زده میدد که  ۶۶هزار کویتی ب ه
دنیا پناه اه به امارات متحده عربی مهاجرت کردهاند .)Almezaini, 2014, p 41
پ

از جنس دو خلسجفارس ،امارات متحده عربی انتظ ار داد ت ک ه ع را

مطابق با بطهنامههای سازمان مل عم کند .ب ا اینک ه «ص دا حس س » در ب درت
بابی ماند ،تحری ها منجر به بحرانهای ددید انس انی در ع را د د .طی ق گفت ه
«ویلسا روغ»  )2002مقامات امارات متحده عربی ن ران مش کالت م ادی و رن ج
مرد عرا بودند که با گذدت زمان بدتر میدد .ن ران ی د سخ زای د ب رای م رد
عرا بهبدری افزایش یافت که در اکتیر  ۱۹۹5گفت «ای یک وظسفه است و بای د
رنج مرد عرا به پایان برسد .زمان آدتی اعراب فرا رسسده اس ت»

Rugh, 2002,

.)p 62
پ

از بیثیاتی در منطقه ،ام ارات متح ده عرب ی در س ا  ۱۹۹۶تص مس ب ه

امضای برارداد دفاعی با ایاالتمتحده گرفت؛ ولی ای امر سساست خارجی امارات
متحده عربی را نسیت به دوس تان ع رب خ ود تغسس ر ن داد و ای

ب رارداد ب رای

بردادت گا های بسشتر نسیت به مسلله عرا و تحری های اعم ا د ده علس ه ای
کشور به امارات متحده عربی اطمسنان خاطر داد .امارات متحدة عربی بهتنه ایی ب ه
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ارائه کمکهای بشردوستانه به عرابسانی ابدا کرد ک ه در رن ج بودن د .ویلس ا روغ
اداره میکند که «در اوای سا  ،۱۹۹۷دهروندان ام اراتی ب ا حمای ت د سخ زای د
دروع به ابدا مستقس برای کمک به مرد عرا کردند .گروه ی از تج ار ام ارات
بودجهای برای  ۳5ت غذا و دارو برای کمک به مرد عرا  ،تأمس کردند»
p 63-64

Rugh,

 .)2002,در طو ای دوره ،سساست خارجی امارات متحده عرب ی نس یت

به دورههای بیلی بهویژه به دلس حمل ه ع را ب ه کوی ت تغسس ر ک رد .ائ تالف ب ا
نسروهای بس المللی ،عمدتاً ایاالت متح ده آمریک ا ،نقط ه عط ف مهم ی در ت اریخ
سساسی امارات متحده عربی به دمار میرود .ای

ام ر پ

از س ا ه ا ب یثی اتی

منطقهای موجب امنست بسشتر امارات متحده عربی دد؛ بنابرای به نظر میرسد ک ه
دو ویژگی اصلی در ارتیاط با سساست خارجی امارات متحده عرب ی در ط و ای
دوره برتری دارد «سساست طرفدار غرب» و ه زم ان «حف ظ سساس ت خ ارجی
پانعربسس ».
 .4-2میانهروی عربی ()200١-2004

هزاره جدید با د فتیهای بزرگی آغاز دد و تغسسراتی نهتنه ا در س طح منطق های،
بلکه در سطح جهانی به ارمغان آورد .س ه روی داد اص لی در ط و ه زاره جدی د
به طور گشم سری سساست خارجی امارات متحده عربی را تح ت ت أثسر ب رار داد
حمالت  ۱۱سپتامیر  ،200۱حمله آمریکا به عرا در سا  200۳و مرگ دسخ زای د
در نوامیر .2004
حمالت به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در  ۱۱سپتامیر  200۱ت أثسر بس سار
زیادی بر امارات متحده عربی و اکثر کشورهای عربی گذادت .آن حادثه طرز ن اه
جهان به ای کشورها و دی اسال را تغسسر داد« .فاطمه آ سایق» اداره میکند ک ه
«برای کشورهای حوزه خلسج و برای همه مسلمان ،دوک ای

حادث ه ت اریخی آن

بود که  ۱۱سپتامیر توسط  ۱۹ت از دهروند خوددان به نا اسال انجا د د .اکث ر
افراد درگسر در ای حمله از د یه جزی ره عربس تان بودن د»

Al-Sayegh, 2004, p

.)107
در نتسجه ای حمالت ،کشورهای خلسجف ارس فش ار غ رب و عم دتاً فش ار
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ایاالت متحده را برای اصال سسست های سساسی خود تجربه کردند .امارات متحده
عربی نسز بهتدریج اصال سسست های سساسی و آموزدی خود را آغ از نم ود و در
سطح سساسی ،اندکی تغسسر ایجاد کرد؛ ولی نظا پادداهی و دسوه حکومت بیسل های
به عنوان بخشی جداییناپذیر از ساختار سساسی امارات متحده عربی دستنخ ورده
بابی ماند .تغسسر برجستهای که میتوان د در دوره پ

از  ۱۱س پتامیر دی ده د ود،

سساست امارات متحده عربی نسیت به کشورهای غربی است .به نظر میرسد دوره
پ

از  ۱۱سپتامیر تأثسر زیادی بر سساست خ ارجی ام ارات متح ده عرب ی داد ته

است ۱۱ .سپتامیر بسساری از ابهاد روابط نزدیک بس نخی ان سساسی خلسجفارس و
ایاالت متحده را با عنوان «میارزه با تروریس » تغسس ر داد و ن ران یه ای زی ادی را
برای هر دو به وجود آورد؛ میارزه علسه تروریس به ای مهنا که کش ورهای خل سج
مجیور به انجا محاسیات استراتژیک بر اساس سساستها و خواس تهه ای آمریک ا
هستند .سساستهای طرف دار غرب به یک ویژگ ی در سساس ت خ ارجی ام ارات
متحده عربی تیدی دد؛ بهطوریکه روابط خود را با غ رب حف ظ ک رد و گن دی
توافقنامه دفاعی با غرب امضا کرد .)Al-Sayegh, 2004, p 123
عالوه بر ای  ،حمله آمریکا به عرا در سا  200۳منجر به تغسسرات بسش تری
در منطقه دد .ایاالتمتحده مهتقد بود که عرا منیع تروریس و دارنده سال ه ای
کشتارجمهی است« .جنس علسه تروریس » آمریکا واکنشی به تهدید درکدده برای
امنست ملی ایاالت متحده بود؛ در نتسجه همراه ب ا بس ساری از کش ورهای غرب ی در
ای تهاج درکت کرد .کشورهای حوزه خل سجف ارس نس ز ب ا ارائ ه خ دمات ب ه
نسروهای آمریکایی در کنار استفاده از بلمرو سرزمسنیدان) در ای تهاج د رکت
کردند .در ای مسان امارات متحده عربی مخالف جنس ب ود ،ام ا در برخ ی م وارد،
بخشی از نسروهای ائ تالف علس ه ع را ب ود .اب وظیی پش تسیانی و خ دماتی را ب ه
نسروهای نظامی ایاالت متحده مستقر در امارات متحده عربی ارائ ه ک رد .ب ه گفت ه
آمریکا و غرب ،ای تهاج به آنها اجازه داد که ر ی ه ای عرب ی را ب ه دو دس ته
اصلی «مسانهرو» و «بد» تقسس کنند .به گفته «آم ا س هد غوری ب» خط وط گس
جدیدی که ای منطقه را تقسس میکند ،ب س س نیه ای تح ت رهی ری اع راب و
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دسهسان تحت رهیری ایران ،بس دموکراتها و خودکامهه ا نسس ت؛ بلک ه دکت ری
«بو » در سا های گذدته است .او استدال میکن د ک ه خط وط مرک زی گس
امروزی بر روی جه تگس ریه ای ای دئولو یک و اس تراتژیک ب رار دارد
2007

 .)Ghorayeb,امارات متحده عربی در ای

Saad-

م ورد ی ک خ ط «مسان هرو» را در

روابط داخلی و بس المللی خود دنیا کرد .اگرگه سسست سساسی آن با وجود فشار
از جانب آمریکا همچنان دستنخورده بابی مان د ،نقط ه عط ف ت اریخی ام ارات
جمهور سابق آن دسخ زاید ب سلطان

متحده عربی زمانی بود که بنسانگذار و رئس

آ نهسان در نوامیر  2004درگذدت؛ سساست داخلی و بس الملل ی ام ارات متح ده
عربی تغسسر کرد و رئس جمهور جدید «دسخ خلسفه ب

زای د» فرآین د اص الحات

سساسی را آغاز کرد .)Almezaini, 2014, p 45
بنابرای  ،در طو ای دوره ،سساست خارجی امارات متحده عرب ی از گ رایش
به اعراب به طرفداری از غرب تغسسر یافت .سه ویژگی اص لی سساس ت خ ارجی
امارات متحده عربی در طو ای دوره را مشخص میکند نخست اینکه ،مش خص
است امارات متحده عربی فابد یک سساست خارجی مستق اس ت .بسش تر از هم ه
سساست خارجی امارات متحده عربی از سا  200۱تح ت ت أثسر ب ازی ران اص لی
بس المللی در عرصه بس المللی ب رار گرفت ه اس ت .دو  ،ام ارات متح دة عرب ی از
نهضت پانعربسس پشتسیانی میکرد ،هرگند که یک سساست دوگانه در بی ا آنه ا
دادت .از یکسو ،امارات متحده عربی بهطور م داو ب ه بسش تر کش ورهای عرب ی
کمک مالی ارائه میکرد و از سوی دی ر ،ای کشور از سساستهای ایاالتمتحده و
غرب نسیت به کشورهای عربی حمایت م یک رد .س و اینک ه ،مح دودیته ا و
فشارهای بس المللی و منطقهای به کاهش سرعت تغسس رات در سساس ت داخل ی آن
منجر دده است.
 .5-2تقویت روابط با غرب ()2004-20١١

در دو نوامیر  ،2004زاید ب سلطان آ نهسان ،بنسانگذار و رئ س
فوت کرد و پسر

جمه ور س ابق

دسخ خلسفه جانشس او دد .ای انتق ا ب هص ورت ص لحآمس ز

انجا گرفت و بدرت ای اتحادیه را منهک

کرد .از سا  ،2004سساست خ ارجی
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امارات متحده عربی به رهیری دسخ خلسفه ،مسسر متفاوتی را در پسش گرفته اس ت.
بسشتر سساست خارجی ای کشور توسط برادر ن اتنی او و ولسهه د اب وظیی «د سخ
محمد ب زاید ب سلطان آ نهسان» و مهاون رئس

جمهور «دسخ محمد ب

راد د

آ مکتو » ،حاک دبی هدفگذاری و اجرا م ید ود .وزی ر ام ور خارج ه کن ونی
امارات متحده عربی «دسخ عیداهلل ب زاید ب سلطان آ نهسان» نسز نق ش مهم ی در
فرآیند تصمس گسری ایفا میکند .اکنون سساست خارجی فهلی امارات متحده عرب ی
در غساب رهیری بدرتمند و کاریزماتسک تقسس دده به نظر م یرس د .نق ش د سخ
خلسفه برخالف پدر  ،بهعنوان یک تصمس گسرنده در سساست خارجی نقش فهالی
محسوب نمیدود و اکنون به علت فق دان رهی ری کاریزماتس ک ،تص ویر ام ارات
متحده عربی بهعن وان ب ازی ر مه

و مس انجی در خاورمسان ه تغسس ر ک رده اس ت؛

تصویری که به عنوان ابزاری دیپلماتسک ،ویژگی اص لی سساس ت خ ارجی ام ارات
متحده عربی در زمان مرحو دسخ زاید به دمار میرفت .در سا ه ای اخس ر ،ای
نقش را بطر در منطقه ایفا میکند و به دلس ثروت ابتصادیا  ،روابط مناس یی ب ا
تمامی کشورها از جمله اسرائس و ایران ایجاد میسازد و بازی ری فه ا و متهه د
در منطقه است.
امارات متحده عربی ،در تال

ب رای عض ویت فه ا در اتحادی ه ع رب ،ب ه

«کمسته گهارجانیه عربی» یا «کوارتت عرب ی» 1پسوس ت .ای

گ روه د ام وزرای

خارجه اردن ،امارات متحده عربی ،مصر و عربستان سهودی است و وظسفه اص لی
آن تهسس دستور کار منطقهای اعراب و اولویتهای کنف ران

س ران و نس ز مین ای

میاحثات منطقهای با توجه به ن رانیه ای عم ده اجتم اعی -سساس ی و ابتص ادی
برای جهان عرب از جمله م ذاکره ص لح ب ا اس رائس اس ت

Al-Mashat 2008, p

 .)459ای گروه گهارجانیه عربی همچن س ب رای ک اهش نق ش و نف وا ای ران در
منطقه ،حمای ت از ابتک ارات غرب ی ت ال

م یکن د و م نهک کنن ده مسان هروی

دولتهای عرب است.
بحران مالی دبی در سا  200۹و اوای سا  20۱0باعث تغسس رات بسش تر در
1. The Arab Quartet
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موازنه بدرت در داخ امارات دد .بزرگی ای بحران ،پایتخ ت ف درا نف تخس ز
ابوظیی را به نجات دولت دبی از فروپادی ددید ابتصاد هدایت کرد .ای

نج ات

غسرمنتظره پسامدهای سساسی برای دبی دادت .بهطور خاص ،آن نجات غسرمنتظره)
دبی را تحت فشار گذادت تا بخشی از وزن سساسی خود را در تصمس گس ریه ای
سساسی فدراسسون کاهش دهد .ای موضوع میتواند بهوضو در توافق دبی ،ب رای
نخستس بار ،جهت اجرای کام بطهنامه دورای امنست سازمان مل در س ا ۱۹2۹
بهمنظور تحمس تحری های مالی و ابتصادی بسشتر بر ایران دیده دود .با توج ه ب ه
روابط تاریخی بس دبی و ایران ،بطهنامه  ۱۹2۹تأثسر زیادی بر ای رواب ط خواه د
گذادت .)Almezaini, 2014,p 49
بنابرای  ،تغسسر در سساست خارجی امارات متحده عربی تح ت رهی ری د سخ
خلسفه بدری عد اطمسنان ایجاد کرده است ،به ای دلس که تصمس گس ری در ح ا
حاضر در دست گند نفر در ابوظیی متمرکز دده است .در وابع سه تغسس ر اص لی،
مشخصه ای رهیری جدید است تقویت روابط با غرب ایاالتمتحده و فرانس ه)،
یک نقش بسشتر «غایب» در سساستهای عرب و فش ار م داو ب ر ای ران از طری ق
بازی ران و سازمانهای بزرگ بس المللی .رهیری جدید برخالف دسخ زای د ،ب رای
ح مسلله سه جزیره مورد منابشه با تما امکانات موجود ،مصم به نظر

میرسد.

 .6-2تعهد به مشارکت امنیتی (بعد از )20١١

امارات متحده عربی در سساستگذاری منطقهای و بس المللی پ

از بهار عرب ی در

سا  20۱۱بسسار باطعتر و پرمدعاتر دده و در امور خارجی رویک ردی امنست ی را
در اولویت برار داده است .درحالیک ه تف اوته ایی در اه داف سساس ی ام ارات
متحده عربی و عربستان س هودی در یم

وج ود دارد ،دو کش ور س تون فق رات

محور جدیدی را در دورای همکاری خلسجفارس تشکس میدهند .ای امر ن هتنه ا
برای بطر که خ ود را در خط ر رویک رد ته اجمی ام ارات متح ده عرب ی نس یت
بهتمامی ادکا اسال گرایی منطقهای گرفتار میبسند ،بلکه برای کویت و عمان ک ه
مواضع امارات و عربس تان س هودی را در م ورد ای ران ب ه اد تراک نم یگ ذارد،
پسامدهایی به دنیا دارد.
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روابط امارات متحده عربی با ای االتمتح ده ب هخص وص پ

از د وک ۱۱

سپتامیر عمسقتر و سنس بنای سساست خارجی آن دده است .بهطور مثا  ،ام ارات
متحده عربی در تما درگسریهای خاورمسانه از زمان جنس خل سجف ارس در س ا
 ۱۹۹۱بهاستثنای حمله به عرا به رهیری آمریکا در سا  ،200۳در عملس اته ای
نظامی در کن ار آمریک ا د رکت ک رده اس ت  .)Chandrasekaran, 2014مش ارکت
امارات متحده عربی در افغانستان از سا  200۱نشان دهنده تحو در رویکرد ای
کشور نسیت به امور بس المللی و ترکسیی از عناصر پرو ه بدرت «سخت» و «ن ر »
است .عملسات نظامی امارات متحده عربی در افغانس تان م وازی ب ا ی ک رویک رد
بشردوستانه و تأکسدی بر ای نکته بود که امنس ت و ثی ات پ سشنسازه ای ض روری
برای کمک و توسهه موفقستآمسز هستند .)www.uaeafghanistan.ae
در طو دهه گذد ته ،ام ارات متح ده عرب ی ب هج ای ص رفاً مص رفکنن ده
ساختارهای امنستی منطقهای ،بهطور فزایندهای به مشارکتکنندهای فها ن هتنه ا در
خلسجفارس ،بلکه در سرتاسر منطقه خاورمسانه تیدی د ده اس ت .در حقسق ت ،ب ا
ن اهی به گذدته ،دامنه و مقساس مش ارکت نظ امی ام ارات متح ده عرب ی بس سار
گستر

پسدا ک رده اس ت؛ از جمل ه در عملس ات افغانس تان ،مش ارکت در دی ر

ابدامات نظامی به رهیری ناتو ،عملسات حامی متحد ،در لسیی ب س م ارس و اکتی ر
 20۱۱و در سطح منطقهای ،مشارکت در بالب مداخله نسروی سپر جزی ره د ورای
همکاری خلسجفارس در بحری در مارس  20۱۱و در مقساسی بسسار بزرگت ر ،ب ه
ائتالف عربی تحت رهیری عربستان سهودی که عملسات نظ امی در یم

را در 2۶

مارس  20۱5بهعنوان بخشی از «عملسات طوف ان باطهس ت» آغ از د د .هم ه ای
نمونهها نشاندهنده باطهست رو به ردد در سساست خارجی امارات متح ده عرب ی
بهعنوان یک محف امنستی است که در اطراف ولسههد ابوظیی ،دسخ محمد ب زای د
ب سلطان آ نهسان جمع د دهان د ک ه ادع ای کنت ر ب ر سساس تگ ذاری را دارد
.)Ulrichsen, 2016
محور مرکزی در دورای همکاری خلسجفارس اکنون از طریق محمد ب زای د
در ابوظیی و محمد ب سلمان در عربستان سهودی اداره مید ود و ارتی اط ک اری
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نزدیکی بس ای دو نفر ایجاد دده است که اهنست «میتوان د انج ا د ود» را ب ه
ادتراک می گذارند .ای اهنست از رویکردهای «تص ویر ب زرگ» ج اهطلیان ه ب رای
مسائ ملی و منطقهای حمایت میکند

2017

 )Hearst,ب ه نظ ر م یرس د ام ارات

متحده عربی و عربستان سهودی محاسیه کردهاند که بیتجرب ی سساس ت خ ارجی
دونالد ترامپ ،فرصتی برای دک دادن به تفکر مدیریتی و اجرایی در مورد مسائ
کلسدی فراه آورده است .روابط دخصی نزدیک بس رهیران سهودی و ام اراتی و
داماد و مشاور اردد ترامپ« ،جرد کودنر» و اعضای برجسته دولت ترام پ ،مانن د
وزیر خارجه «مایک پمپلو» توسهه یافته و باعث دده است موضعگسریهای سختی
علسه ایران و اخوانالمسلمس اتخاا دود ک ه تقریی اً از ری اض و اب وظیی غسرباب
تشخسص است .)Ulrichsen, 2017
نتیجهگیری
اهمست استراتژیک و ابتصادی امارات متحده عربی تأثسر زیادی بر سساست خارجی
و نتایج حاص از کمکهای خارجی آن دادته است .موبهست اس تراتژیک ام ارات
متحده عربی ،در ی ک منطق ه سرد ار از نف ت و گ از ،آن را در مس ان مه ت ری
کشورهای استراتژیک در جهان برار داده است .عالوه بر ای  ،مالکس ت  ۱0درص د
از نفت جهان ،امارات متحده عربی را از لحاظ ابتصادی مه

و ب ه لح اظ تهدی د

خارجی آسسبپذیرتر ساخته است .بابلستهای ملی امارات متحده عربی جمهستی،
ابتصادی و نظامی) نقش مهمی در تهسس سساست خ ارجی ام ارات متح ده عرب ی
بازی میکنند .زمانی که ام ارات متح ده عرب ی تأس س

د د ،دی دگاه آن از ام ور

بس المل نسیتاً محدود به حوزه خلسجفارس و منطقه وسسعتر عرب بود .ب ا وج ود
ای  ،بهتدریج افقهای سساسی آن گستر

یافت .تحت رهیری دسخ زاید ،سساس ت

خارجی امارات متحده عربی بهددت تحت تأثسر عوام فرهن ی خ اص ،ب ه وی ژه
توجه به «دوستان عرب» خود برار گرفت .سساست خارجی ام ارات متح ده عرب ی
در طو عمر دسخ زاید را میتوان ب ه دو مرحل ه تقس س ک رد « »۱۹8۹ - ۱۹۷0و
« .»2004 - ۱۹۹0درحالیکه دوره نخست ت ا ح د زی ادی تح ت ت أثسر تهه د ب ه
عربسس و اسال برار گرفت ،در دوره دو ه عوام فرهن ی و ه مسائ امنست ی
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تهسس کننده بود .با وجود ای  ،سساست خارجی تحت ر ی

کن ونی از  )2004ب ه

مسزان باب توجهی تغسسر کرده و موجب تغسسر در موبهست امارات متحده عرب ی در
سطح منطقهای دده است .عضویت در گ روه گهارجانی ه عرب ی و اتخ اا موض ع
طرف دار غرب ،تصویر امارات متحده عربی را که مرحو دسخ زای د س اخته ب ود،
تغسسر داده است و با ای ابدامات اتحاد امارات متحده عربی تقویت گشته و باع ث
جلب حمایت گسترده در راستای موبهست ای کشور در مسائ کلس دی داخل ی و
منطقهای و حفظ روابط آن با بدرته ای جه انی د ده اس ت .سساس ت خ ارجی
سازنده امارات متحده عربی به بقای ای دولت کوگک و همچنس تهام ب وی ب ا
کشورهای عربی و غسر عرب منجر دده است .با اینکه ابزارهای سساس ت خ ارجی
آن  -ه دیپلماتسک و ه ابتصادی  -تأثسر زیادی ب ر رواب ط آن ب ا دنس ای خ ارج
دادته است ،کمکهای خارجی مؤثرتری ابزار سساست خارجی امارات بوده است.
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