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 مقدمه

 و ی، ادغ ا  کپ ارگ  یتنه ا   ه وتأس س  د د   ۱۹۷۱در س ا    یعرب   متحده  امارات 
 عرب ی  متحده فدرا  امارات  تساست. ماهبوده  انهسموفق عرب در خاورم ونسفدراس
 یکپ ارگ ی و ادغ ا   بلک ه   س ت، سن یغرب   یه ا  از نمونه دستنها تقل نهخود  خودی به

 ،یاس  سس -یاجتم اع  یه ا  محص و  د یاهت   و یاس  سو س ای ف رد بیسل ه   منحصربه
 هفتم س  گه   و   20۱8س ا    در یعرب    متح ده   اماراتاست.  یخیو تار یابتصاد

 توس هه  و یس ا  رد د ابتص اد    40 گرفت؛ بسش ازسال رد تأسس  خود را جش  
  نخس تس ، دول ت ب ا   2004. در س ا   یاس  سمحدود س نسیتاً شرفتساما پ ،یاجتماع

پادداه آن   سلاوگسری مواجه دد؛ وبتی که  دک  خود پ  از یداخل یاسسگالش س
مینی ب ر   ها استدال از  یارسبس درگذدت. برخالف« انسآ  نه سلطان ب دسخ زاید »
 دی  ر و حاکم ان   ویپس ران    سب   یکش مکش داخل    ج اد یباعث امرگ او که این

 ت ر از پ سش   بسشتر و مس تحک   کشور یداخل یاسسثیات س ،ها خواهد دد نشس  دسخ
 رسستغ 2004با دوره بی  از سا   سهیدر مقا یخارج استسس د،یجد یرهیردد و با 

د سخ زای د    یب ه رهی ر   یعرب    متح ده   ام ارات  ۱۹۹0و  ۱۹80 ه ای  کرد. در ده ه 
در  ی رسانجس  ب ود ک ه م   المل   سدر امور ب رو انهسم استسس کیبه دنیا   ،سلطان ب 

ت ا   ۱۹۷۱دسخ زای د از س ا     استیر بادر بلب آن برار دادت.  یا اختالفات منطقه
بود ک ه   یخارج استسبه دنیا  س عربی متحده امارات، 2004ان مرگش در سا  زم
جهان ع رب   یکشورها  ریفارس و د خلسج یبا کشورها کیبر روابط نزد ددت به

  یآغ  از یه ا  د  سخ زای د در س ا    .(Pinto, 2014,p 234اس توار ب ود     یو اس الم 
   ر یب ا د  کی  نزد و رواب ط دوس تانه  ایج اد  امارات متح ده عرب ی ب ر     گسری دک 



 145     1971-2017از  عربی متحده  امارات یخارج استیس ییالگوتحوالت 

فارس پ   از تأس س  آن    خلسج یهمکار یوراعرب و د هیعضو اتحاد یکشورها
برجس ته   یه ا  یژگ  یاز و   ر ید یک  ی .(Abdulla, 2012تأکسد کرد   ۱۹8۱در سا  

 ون،سفدراس   یرس  گ د ک   یه ا  در طو  سا  یعرب متحده  امارات  یخارج استسس
 .(al-Mashat, 2008, p 472بود    سخاص فلسط طور بهو  س ستههد به عرب

 -۱؛ از جمل ه   دارد یهدف اساس   گند یامارات متحده عرب یخارج استسس
 -2ی؛ ه ای رف اه   افراد و سازمان ،یهای خارج تهامالت با دولت تیو تقو شیافزا

 زیتم ا  یحا ، دو عام  برا  یثیات، بدرت و استقال  کشور و دهروندان خود. با ا
؛ ه  در مفه و  و ه   در اج را وج ود دارد     ،یعربامارات متحده  یخارج استسس

ف ردی از   تحت تأثسر مجموع ه منحص ربه  خارجی ای  کشور  استسس نخست اینکه
 یه  سو منابع طی ییاسجغراف تس، موبهتسجمه بساندازه و ترک ی همچوننسع طیدرا

ک ه   آنج ایی از  ،دو دود،  محدود می ها ی توسط آنو تا حدود داردو ثروت، برار 
تأس س  د د، توس ط     ۱۹۷۱در س ا    «هفت نف ره  یامارات متحده عرب ونسفدراس»

و  یرع اد سدرج ه غ  کی  ک ه اج ازه داد ت      دود هفت نفره اداره می یهمان رهیر
اعط ا  آن ب ه   یخ ارج  اس ت سه ای س  را در دوره یاز تجربه و سازگار دده تحسس 

   ام ارات فدرا تسماه ،فارس و خلسج انهسمداو  خاورم یها بحران رغ  علی. کند می
ی بق ا  موج ب ک ه   و مفسد ساخته اس ت سازنده  یخارج استسس کی عربی متحده 
 «اتح اد  یپلماس  ید»دو ابزار مه   قیامر از طر  یاست. ا  دده ریپذ بسکشور آس  یا
 است.  دده پذیر امکاناند،  که وضع موجود را حفظ کرده «یخارج یها کمک»و 

اند ک ه   نشان داده ،«های ملی بابلست»، با تهریف (۱۹85  1«مورگنتا و تامپسون»
که د ام    یملهای  و توانایی تساز بابل یا ژهیطورکلی با توجه به عناصر و دولت به
کوگک د ناخته   ایبزرگ  عنوان به ،است ینظام تسابتصاد و بابل ت،سجمه ا،سجغراف

 .دود یم
اً امارات اس ت و طیسهت    یخارج استسس تسمقاله به دنیا  ماه  یاطورکلی  به
 ی ای   کش ور  داخل   یو ابتص اد  یاسساصالحات سدرایط عسنی و ن به آاز  یبخش
امارات متح ده   یخیو تار یاسسس وتحلس  به ای  منظور ای  مقاله تجزیه. گردد برمی

                                                                                                                                 

1. Morgenthau & Thompson 
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بخ ش  اس ت    ری  مقال ه ب ه د ر  ز     ی  های مختلف ا بخشکند.  می ارائهرا  یعرب
عربی خواهد دادت ک ه  نخست مروری اجمالی بر سساست خارجی امارات متحده 

ابزاره  ای اص  لی ، دهن  ده هوی  ت و من  افع مل  ی ای    کش  ور اس  ت. س  پ  نش  ان
ب ه من افع و    بهد و در مرحله دهد در  می کننده سساست خارجی امارات را هدایت
در کن د.   اد اره م ی  ی در سساس ت خ ارجی   امارات متحده عرباساسی های  تیاولو

ه د ک ه   د صستش خ را  ر س یک و اات د یوست سپکودد تا نوع خاصی از  ادامه می
. بخ ش  کن د  یدنیا  م  در آن خود را  یخارج استساهداف س یعرب  متحده  امارات
 را از زم ان تأس س  ت اکنون    امارات متحده عرب ی  یخارج استسسال وهای  پایانی

 د.کن بررسی می

 متحده عربی امارات یخارج استیس یاصول و مبان .١

 و منافع تیهو .١-١

 ثاب ت ای  طور باب   مالحظ ه   به 2004تا سا   یامارات متحده عرب یخارج استسس
در آن ف وت ک رد.     سش  سو رئ س  جمه ور پ   گذار که بنسان یزمان ه بود تاماند یباب

 اتس  موفق به حفظ و ادام ه ح  یدو عام  اصل  س  کشور به دلیها، ا سا   یطو  ا
 عم دتاً جن س س رد،    در خاورمسانه  یا و منطقه یالملل خصمانه بس   طسمحدر خود 

  سدار ب   و جن س ادام ه   س پتامیر  ۱۱ ف ارس،  جسسه جنس خل ران،یا یانقالب اسالم
همواره ب ه   کهدسخ زاید  کسزماتیکار ی، رهیر  نخستاست دده  ( ساعراب و اسرائ

دو ، ساختار  د؛رک یآزاد حرکت م یوگو اختالفات و گفت زسآم سمت ح  مسالمت
س ازنده منج ر    یخ ارج  استسس کی یرسگ فدرا  امارات متحده عربی که به دک 

 (Ghareeb & Al-Abed, 1997, 159  دود می
ام  ارات متح  ده عرب  ی آن را در براب  ر  کیاس  تراتژ تس  نف  ت و موبه ث  روت

 یان ر   یمنی ع اص ل   طرف یکساخته است. نفت از  ریپذ بسآس یخارج یدهایتهد
 ت أمس   یب را  یالملل  سبدرتمند در عرصه ب یکشورها ه همس  دلس باست و  مهمی

 یاز س و  و کنن د  یم ابتنفت رب دکنندهستول یکشورها یبرا یتسامن و یتیگتر حما
 د،ی  ه زاره جد  . درکن د  یم جادیا« تسامن»خود مشکالت  تولسدکنندگان یبرا  ر،ید
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و با اینکه  خود را آغاز کرد یخارج استسس گسری جهت رسستغ یامارات متحده عرب
 یه ا  نامحدود از بدرت تیحمابا است،  او غالب یژگیو س ،سعرب دسرس ینظر م به
 کی  که  کند یاستدال  م( ۱۹8۹  1«ا  آلکس »ی خود را نشان داد. رفتارتضاد  یغرب

 رانی  ع را  و ا  ب اره ویژه در امارات متحده عربی را به یخارج استسسپارادوک ، 
ف ارس د ش    خل سج  یهمک ار  ید ورا  یگندبه د  تس  ماه اس ت.   مشخص کرده

ک ه   یدگس  چسپ  ی  ا ع الوه  بهگاه هم را و گاه واگرا هستند،  یمجموعه از منافع مل
ب ه ای      ،اس ت  نش س   دسخاز هفت  یونسخود کنفدراس ،دولت امارات متحده عربی

 حسرفت ار آن را توض     طور کام   به تواند ینم یمفهوم گارگوب چسه مهنا است که
 (Nonneman 2005, 146دهد  
و  ک رد  میاداره  ی را، دسخ زاید امارات متحده عرب2004تا سا   ۱۹۷۱سا   از

درک رفتار امارات  یرهیر برا تس. دخصدادتتحت کنتر   ی آن راخارج استسس
دارد   ی  ، رهی ر تما همطلق   یس لطنت  س ت  سس کی  در  رایز ست،متحده عربی مه  ا

از رهی ران ع رب    یارسبدرت مطلق را بر دولت حفظ کند. د سخ زای د مانن د بس     
. تأثسر دادتبرار  گرایی و اسال ( خاص  عرب یعوام  فرهن  تأثسر تحتددت  به
ی ب ه زم ان   یاز زم ان  ،یالملل   ای و ب س   منطقه تسبسته به وضه یعوام  فرهن   یا

، ب ود  یدر مرحله عرب  ددت  بههنوز  گرایی که عرب  ۱۹۷0بود. در دهه  رسمتغ دی ر
، ک اهش  ۱۹80ح ا ، از اواخ ر ده ه      ی  . ب ا ا نداد ت  گن دانی  تأثسر گرایی اسال 
داد.  رسس  را تغ یعرب   یاز کش ورها  یارسگرایی رفتار بس   گرایی و ظهور اسال  عرب

 یخ ارج  اس ت ساعتق اد داد ت و س  اس المی   یدئولو یا  یددت به ا دسخ زاید به
 یه ا  یاظهار دادت ک ه ن ران    یداد. و ک د ی بر اساس آنادیامارات را تا حد ز

 یک ار مروابط خ وب و ه  حفظ :اند از امارات متحده عربی در جهان خارج عیارت
 یه ا  ب ا رو   اختالفات وفص  ح  ه؛یهمسا یامارات متحده عربی و کشورها  سب

ن از تههدات ام ارات متح ده عرب ی در بی ا  جه ا      تیهست؛ زسآم دوستانه و مسالمت
در هم ه   انمس لم  یب ا کش ورها   یو همک ار  یاس الم  همیست ی بهیود ...؛عرب و

ص لح   ت،سامن جادیا یها برا نهسپربار با تما  مل  در همه زم یحفظ همکار ها؛ نهسزم

                                                                                                                                 

1. Al-Alkim 
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 .شرفتسو پ
 درد سخ زای د    دگاهی  د نسز اظهار کرده ک ه  (۱۹۹۹  1«گایوس ی وریاف. گر»

ته اد  ب درت    یاست  حفظ نوعدک  گرفته سه عنصر  اساس بر یخارج استسس
 آن منطق ه تس لط داد ته باد د؛     به تواندن یکشور چسکه ه طوری فارس، به در خلسج

 یا مس لله ب ه ثی ات منطق ه      ی  که ا یزمان ،منطقه در  انیبه ساز  با همسا  یتما
 .خود ینفت استسدر س  انیبا همسا یبه آدت  یتما کند؛کمک 

 متحده عربی امارات یخارج استیس یابزارها .2-١

 کسپلماتیابزار د  نخستس  دارد یامارات متحده عربی دو ابزار اصل یخارج استسس
 یپلماس  یدارن د از د   ی  تما یالملل   های کوگ ک در س طح ب س     دولتزیرا است؛ 

 انس  ج»کش ورها اس تفاده کنن د.      ریدر روابط خود با د یهسته مرکز کیعنوان  به
مش ارکت در    یسس طح پ ا  » دارن د   یای کوگک تماه کند که دولت اداره می «یه

خ ود مح دود    کی  نزد ییاس  به عرصه جغراف ها آنرفتار  .امور جهان را نشان دهند
 یاب زار نظ ام   برخالفرا  یو ابتصاد کسپلماتید یخارج استسس ابزارهایدود،  می
« هس تند  یه ا متک    حفاظت، مشارکت و منابع به ابرب درت  یو برا رندسگ کار میه ب
 Hey, 2003, p 5) یه ا  مه ارت  ،ملت امارات متح ده عرب ی   جدید بودن. با وجود 
ابتک ار و   قی  کش ور از طر   ی  است. ا موفق بوده  یا در سطح منطقه آن کسپلماتید

ک ه   ط ور  هم ان دارد.   ی  اع راب تما  استستر در س نقش بزرگ یفایبه ا ها پسشنهاد
 یپلماس  ید»رات متح ده عرب ی از   ، ام ا کند یاستدال  م (20۱2«  عیدالخالق عیداهلل»

  ساس ت؛ درآم د عظ     ی. اب زار دو  ابتص اد  کن د  یاس تفاده م    «سروص دا  بیآرا  و 
 یسودمند در روابط امارات متحده عرب ی ب ا کش ورها    یاز نفت، ابزار دده حاص 

 یخ ارج  اس ت سدارند ابزار س  یکوگک ثروتمند تما یاست. اغلب کشورها  رید
 یخارج یها . کمک(Hey: 2003,p6  گسرندکار ه ب یابزار نظام برخالفرا  یابتصاد
، ۱۹۷۱است. از س ا     بوده یعرب متحده  امارات  یاست خارجسدر س یاساس یابزار

 اب ط س خاوتمندانه خ ود، رو   یخارج یها برنامه کمک  سبه دل یعرب متحده   امارات
 ،یهای خ ارج  کمکاز کشورها بربرار کرده است. در وابع، بدون  یارسبا بس یخوب

                                                                                                                                 

1. Gause, F. G 
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و  کس  پلماتیطورکلی ه ر دو اب زار د   . بهدیخواهد د بسموجود امارات آس تسوضه
آن را  «یخ ارج  یاس تراتژ » یام ارات متح ده عرب     یخ ارج  استسدر س یابتصاد

 ان دازه   پ ارادوک    یرسد که ا کنند، اگرگه محدود هستند. به نظر می منهک  می
 .امارات است یدر روابط خارج یغالی یژگیکوگک و ثروت بزرگ( و

 یهای امارات متحده عرب تیاولو .3-١

و ب ا   ین  سع طیاز درا یخارج استسدر س یهای امارات متحده عرب تیو اولو منافع
د ود ک ه د ام      م ی  یناد   یهای مل ییو تواناها  ستاز بابل یا ژهیتوجه به عناصر و

  ی  ا یه ای رهی ر   دگاهی  د ها اما آن ؛است ینظام توانابتصاد و  ت،سجمه ا،سجغراف
 .کنند منهک  می زسکشور را ن

 کی  و ثیات در منطقه نزد تسامنایجاد  امارات یاصل تیاولوبنابرای  نخستس  
ع را    یهنی  ر،ید یو دو کشور ساحل جزیره دیههای  از جمله دولت ،یعرب جسخل
ب ا   کی  رواب ط نزد  یآن ارتق ا  یاص ل  تیاولو  سدر گارگوب دومبوده و  رانیو ا

زب ان،   خ،یت ار   ،ید ها آنبا  ؛ کشورهایی کهانجا  دده است رهیدیه جز یکشورها
 یه ای حک ومت   س ت  سس  سو همچن  ریهای د یو وابست  ای بیسله یفرهنس و زندگ

ک ه   هب ود  یبو ای اندازه بهها  یوابست   یگذارد. ا ( را به ادتراک میم ی استثنای به 
ف ارس را مح و    خل سج  یهمکار یدورا جادیموجود بر سر راه ا یهای وابه تفاوت
موض وع در    ی  دارد. ا تس  اهم زس  ن یامارات متحده عرب   یعرب هویت. ه استکرد
 ق ا یو د ما  آفر  ان ه سخاورم یعرب   یکش ورها  ریکشور نسیت به س ا   یا کردیرو

 اس ت سس تی  اولو  سس وم  دهن ده  نش ان  ها آنروابط با  یارتقا کهدود  منهک  می
ب ا   تی  ام ارات از احس اس هو   یخارج استسگهار  در س تیاولو. است یرجخا
از  ای گس ترده تواند در برنامه  می و دود مسلمانان در سراسر جهان حاص  می  رید

 . ای   داده د ود  صسام ارات تش خ   یه ای اض طرار   و کم ک  ای های توسهه کمک
 ۱۹۹0و ک وزوو در ده ه    یو بوس ن  ۱۹80افغانستان در دهه باره ویژه در موضوع به

 (Al-Abed & Hellyer,2001.p163ثابت دد   وضو  به
نس ز د ام     ی رامن افع ابتص اد   یامارات متحده عرب یخارج استسس تیاولو

ص ادرات نف ت و گ از،     یب را  داری  پا مدت طوالنی گذاری سرمایه  س. تضمدود می
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ارت و توس هه تج    یخ ارج  ه ای  گ ذاری  س رمایه  یام   ب را   یمقصدها ییدناسا
ه ایی   دغدغ ه  ،یالملل بس  یمرکز تجار کیعنوان  کشور به تسموبه تیتقو منظور به

  سالمل   همچن    گذارند. منطق ابتص اد ب س    تأثسر می یخارج استسهستند که بر س
هس تند   ییکش ورها  ،یامارات متحده عرب   یاصل یتجار یکند که درکا می حیتصر
 یدف اع  ه ای  نامه توافق قیامارات هستند، بلکه از طر تسن ران ثیات و امن تنها نهکه 

هدف   یبه ا دنسرس یبرا ییرهابه ارائه ابزا  یبادر و ما ینظام حاتسو فرو  تسل
از  یک  ی رب از یاز د یغرب   یص نهت  یتوس هه رواب ط ب ا کش ورها      یبن ابرا  ؛هستند
ه ای   بوده است. در س ا   یامارات متحده عرب یخارج استسس یدسهای کل تیاولو
 یکش ورها    ر یو د هسروس   اب   یاس  سو س یامارات بر توسهه رواب ط تج ار   ر،ساخ

 یو اجرا  یتدو ت،ینها دراست.  دادتهتأکسد  یدورو رسجماه هیاز اتحاد جدادده
ام ارات   تس  که ان دازه و موبه  دهد نشان می ،یامارات متحده عرب یخارج استسس
اجم اع،   یرس   سممک   اس ت. در واب ع، پ    یهر جا در  رانید ی باهمکار ازمندسن

ام ارات   یخ ارج  اس ت سدر ح وزه س  یادساصو  بناز  یساز ، مصالحه و همکار
 .است

 متحده عربی امارات یخارج استیس یوستگیپ .4-١

 یداخل   استسدر س یمل یتسدخص ،یهای بهد از تأسس  امارات متحده عرب سا  در
 ارسبس   یحاک  امارات متحده عرب دیظهور کرده است که به سیک و عقا یو خارج

 یدارا تسدخص    ی  د ود، ا  مربوط م ی  یخارج استساست. تا آنجا که به س هسدی
 :است ریز یهای اساس یژگیو ایاخال  

 ه ای  گس ری  تص مس  ب ه دنی ا  اجتن اب از     یامارات متحده عرب نکه،یا نخست
 نددو می یبررس دبت به ندد یها بی  از عمل نهیاست. مسائ  و گز یعجوالنه و آن

 یمن افع کش ور تلق      یعن وان بهت ر   که انفها  و سکوت ب ه  ییجا  ،یعالوه بر ا و
متف اوت را   ک رد یرو کی   یمتحده عرب اماراتمتحدان  ایاگر دوستان  یدوند، حت 

 نش ان  یعرب   متحده   حا ، امارات  یدود. با ا اتخاا میهمس  تصمس  دهند،  حسترج
باور دست اه  به که یدر صورت ی وضرور طیآماده است در درا کامالًاست که  داده 
در  تنه ایی  ب ه اب دا  و   س رعت  بادد، بهدرست  یکشور انجا  کار یخارج استسس
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، پ  از حمله ع را  ب ه   ۱۹۹0 اوتکند. در  گسری موضع بران سز بحثمورد مسائ  
 ینظ ام  عیبود که از واک نش س ر   یکشور عرب  نخستس یعرب  متحده امارات  ت،یکو
 یحا ، در دهه بهد، امارات متح ده عرب     یکرد. با ا تیعرا  حما هسعل یالملل  سب

عرا  و ب از ک ردن    هسسازمان مل  علة های گسترد  یدر مورد مسائ  مربوط به تحر
 یک رد یرو ،بازگشت به عرص ه جه ان ع رب    جهت مجدد عرا  ر یپذ یراه برا

 .فارس اتخاا کرد خلسج یهمکار ید در دوراخو انیهمتا با فاوتمت
و اجم اع   یصلح، همکار جیترو استسس یطورکلی امارات متحده عرب ، بهدو 

کند. جامه ه   اتخاا می یرسکردن تقاب  و درگ یخنث یممک ، برا ینظر را در هر جا
از توسهه م درن   یپودش ر،سهای اخ اگر گه در دهه دارد؛ ای بیسله تسدر امارات ماه
 ای را پنهان کرده است. ام ارات جامه ه   تسوابه  یا یتا حد ییاجرا یو ساختارها

و  یجمه   اساساً وددت تحت تأثسر اسال   هاست که ب یعرب رهیدر دیه جز ای بیسله
 & Al-Abedبق ا اس ت     یمش ورت و اجم اع نظ ر ب را     ازمن د ساست و ن یادتراک

Hellyer,2001, p161.) 
خ ود،   آمس ز  مس المت فلسفه  یدارد در راستا  یتما یمتحده عرب سو ، امارات

 ک ه  یمختلف در جامهه مدارا کن د ت ا زم ان    یکردهایو رو ینسیت به سیک زندگ
وی ژه در   ب ه   ی  د. اب رار ن سرن    دی  تهدم ورد  کشور و مردمش  یهای اساس ارز 

  ی  ا تس  جمه تی  باب   مش اهده اس ت. اکثر    یامارات متحده عرب یداخل استسس
هس تند ک ه از    ییبلکه کارگران مهاجر از کشورها ستند،سن یکشور دهروندان امارات

از  ک امالً  یو م ذهی  ینید یها و باورها ارز  ،یاسسو س یاجتماع یلحاظ هنجارها
 ,Emirates News  ندزیمتما یامارات متحده عرب کار محافظهمسلمان و  یجامهه سنت

17 October 1995) . اس ت سس یب را  ییامدهاسپ ی،داخل استسدر س یکردیرو گنس 
کارگر مهاجر در   یشترسب باهند و پاکستان   یبنابرا خواهد دادت؛امارات  یخارج

و دوس تانه خ ود    کیند که امارات روابط نزدهستبزرگ و مه   کیامارات، دو در
مسلله اس ت ک ه اختالف ات      یا  ستضم  به دنیا  سکند، همچن حفظ می ها آنرا با 
 Emirates Newsم  نهک  نش  و.    یه  ا در جامه  ه ام  ارات متح  ده عرب      آن

Agency,WAM, 5 August 2000.) 
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س اختار   ،یامارات متحده عرب   یخارج استسس  سسعوام  مه  در ته  ریاز د
 ژهی  ح ق و  ،یخارج استسس تیهدا ،یآن است. طیق بانون اساس تِحکوم یفدرال

ام ارات   ه ای  نش س   د سخ حا ،   سدولت فدرا  است. در ع یصارانح ارسو در اخت
ت أثسر   یخ ارج  اس ت سممک  است منافع خود را دادته بادد که ب ر س  یمتحده عرب

م وارد ممک       ی  . اردسگ ها مورد توجه برار می استسس گسری دک گذارد و در  می
د ارجه   نش س   دسخمثا ، دو  یبرا؛ بادد یمسائ  مرز ای یاست دام  روابط تجار

 ری  ب ر س ر جزا   رانی  ب ا ا  م دت  طوالنیبه اختالف  یمسعالبه مستق مه،سالخ سأو ر
ب ه اهداکنن ده    یدر طو  سه دهه گذد ته، ام ارات متح ده عرب      ت،ینها درندارند. 

 دده است.  یتید یاضطرار یهای امداد های توسهه و کمک بزرگ کمک

 (١9٧١-20١٧امارات ) یخارج استیس ییالگو تحوالت .2

 ام ارات  یخارج استسس گذرد، می عربیامارات متحده از تأسس   ی کهسال 48 در
 در طی ای  مراح  تحو  یافته است. و عیور کردهمرحله  دشاز 

 از  ه  ا ییاس  تانیو خ  روج بر ونسفدراس   تس  تثی ؛1971-1978 :اول دوره
 .فارس جسلخ

 انق الب   ی به وبوع پسوس ت ک ه  مختلف یدادهایرو ؛1979-1988 :دوم دوره
 .ها بود آن تری  مه  رانیا -و جنس عرا  ۱۹۷۹سا   در رانیا

 ک ه  جن س س رد   انیها پ  از پا دوره تری  مه  از ؛1989-2000سوم:  دوره 
 ب ه  از موب ت  یامارات متح ده عرب    یبانون اساس راتسسو تغ تیحمله عرا  به کو

 .تری  اتفا  آن بود مشخص یدائم
 ام ارات   یخ ارج  اس ت سحادثه عمده ب ر س  سه ؛2001-2004چهارم:  دوره

 200۳به عرا  در س ا    ، حمله200۱سپتامیر  ۱۱ عیمتحده عربی تأثسر گذادت؛ وبا
 .2004و مرگ دسخ زاید در نوامیر 

 آغاز سساست خارجی جدید تحت رهی ری د سخ    ؛2004-2011پنجم:  دوره
ش نقش ای    خلسفه است که بدری عد  اطمسنان، فقدان رهیری کاریزماتسک و کاه

 رسس  س ه تغ  بن ابرای   ای را ب ه نم ایش گذاد ت؛    عنوان یک مسانجی منطقه کشور به
و  متح ده  االتی  روابط ب ا غ رب  ا   تی  تقوبود دیجد یرهیر  یمشخصه ا ،یاصل
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از  رانی  فشار م داو  ب ر ا   ؛عرب یها استسدر س« بیغا» شترسنقش ب کی ؛فرانسه(
 .یالملل  سبزرگ ب یها و سازمان  رانیباز قیطر

 یا منطق ه  گ ذاری  سساستمارات متحده عربی در ا؛ 2011ششم: بعد از  دوره 
 گ ذاران  پ  از بهار عربی سساس ت  دده و پرمدعاترو  تر باطهانه ارسبس یالملل  سو ب

ان د ک ه ب ا     دادهب رار    تی  را در اولو یت  سامن یکردیرو یدر امور خارج یدر ابوظی
 است.طلیانه در مسائ  امنستی منطقه همراه بوده  افزایش مشارکت و تههد جاه

متح ده   ام ارات   یخارج استسستحوالت ال ویی مختصر  یبررسبه  در ادامه
 دود. پرداخته میتحوالت   یو واکنش آن به ا یعرب 

 (١9٧١-١9٧8) اسالمی گرایی منطقهگرایی و  عرب .١-2

 خص وص  ب ه  یخ ارج  یروه ا سکنت ر  ن  درفارس  منطقه خلسج یطوالن یمدت یبرا
ادامه دادت(، ساح  عم ان   ۱۹۷۱ که تا  استانیبود. با توجه به سلطه برها  ییاستانیبر

مهاه ده    سموافقت کرد ک ه ب ا ان ل     ۱85۳( در سا  کنونی ی امارات متحده عرب
ظت را ت أمس   احف سکمونهژ یها بدرت ریدر برابر سا استانیحفاظت را امضا کند. بر

  ی  ا ب ا ( را کنتر  کرد. کنونی ی امارات متحده عرب ساح  عمان یو روابط خارج
 ای دهن ده آغ از دوره   نش ان  ۱۹۶0دهه  انیدر پا فارس از خلسج استانیبر خروجحا ، 
 ش تر سب ر ب  ،یعرب  متحده  بر امارات عالوه متیعز  یاو  منطقه بود  یا یبرا دیجد

 یه ا  ب درت  س ایر    ر، یب ه عی ارت د   ؛فارس تأثسر داد ت  حوزه خلسج یکشورها
 ونسد. پ  از تأسس  فدراسنمند دد بدرت هژمون بهرهخأل از  رانیمانند ا یا منطقه

 تنب»، «تنب بزرگ» ره،یسه جزنسیت به  رانی، ا۱۹۷۱در سا  امارات متحده عربی 
 « سا  آلک  »ک  رد. ب  ر اس  اس اظه  ارات  اعم  ا  حاکمس  ت «یابوموس  »و « کوگ ک 

حاکمست خود را نسیت ب ه   رانیا ،امارات متحده عربی قال (، در آستانه است۱۹8۹ 
اجرا  موسیابو در موردو توافق خود را با دارجه اعما  های بزرگ و کوگک  تنب
  ی  ا س ازی  پس اده  یب را  هس  ه ای اول  حا ، تال   یا بانویسد،  می« رسهلل ترسپ»کرد. 
 یارض   یادعاه ا  تک رار  ی( تحت تأثسر منفرانیبا ا هدوستانروابط  ی ارتقا استسس
 یبزرگ و کوگ ک و ابوموس   تنب ، امارات متحده عربی رهیبه سه جزنسیت  رانیا

 ۱۹۷۱س ا    انی  ت ا پا  نک ه یب ر ا  یمین   ۱۹۶8در سا    سان ل سه. اعالمبرار گرفت
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ب رای  ادع ا، بلک ه     ی  ا یاساح یبرا تنها را نه رانیداه اکند،  را ترک میفارس  خلسج
ب ا نس روی نظ امی و زور    در ص ورت ل زو     ک ه  بران سختامر ای    رود  ساخت

 دده ب رای خ روج   تهسس  خیاز تار بی دو ماه   یبنابرا کند؛ اهداف خود را تأمس  می
  سه ا را خ واه   م ا آن   ؛ی  دار نس از  [ری  جزا]ه ا   ما به آن»داه اظهار دادت   ،بریتانسا

 (.Al-Abed & Hellyer 2001.p170 « ندمتوبف کما را  تواند ینم یبدرت چسدادت؛ ه
ام ارات متح ده    یبرا و خود تکان داد هسرا در مراح  اول ونسفدراس دادیدو رو  یا

 منجر دد. یاسسو س یتسعربی به مشکالت امن
 یبود که امارات متح ده عرب    یجن   سنخست ۱۹۷۳ای، جنس  سطح منطقه در

امارات را مجیور کرده ب ود   ،یعرب یبا کشورها یبه آن واکنش نشان داد. روابط بو
 ب ر و ممنوعس ت    یتحر ی، ابوظی۱۹۷۳اتخاا کند. در سا   یا برجسته ماتستا تصم
اع راب  نهض ت  از  تی  حما یرا ب را  آمریک ا  متحده االتیصادرات نفت به ا روی

ب ه   جمه ور   سگفت که رئ وبت اماراتنفت  ری، وز«یایالهطا دسمانا سه. »اعال  کرد
هم ه   تس  ممنوعدس تور  مل ت ع رب    هس  عل  ساز تجاوز اسرائآمریکا  تیحما  سدل

 20ت ا   ۱5  سب   یافزود که اب وظی  یو. است کردهصادر آمریکا به را  یصادرات نفت
 ,Al-Abed et al, 1996  کن د  فارس تأمس  می از خلسجرا آمریکا نفت  یازهاسدرصد ن

p 51).  از  اس تفاده متح ده عرب ی   ام ارات   یخ ارج  استسدر س ۱۹۷0در طو  دهه
 آمریک ا   ،ی  موف ق ب ود. ع الوه ب ر ا     ارسبس کسپلماتیابزار د و عنوان سال  نفت به

 د ده  ایج اد در منطق ه   ها ییاستانیبرخروج  را که به علت «بدرت»دکاف  تدریج به
از حض ور   د دت  ب ه  نسز یدار عرب امارات متحده عرب طرف استسپر کرد. س بود،
در آن زم ان   رانیو ا یعربستان سهود جهت که  یاز ا ؛کرد تیمتحده حما االتیا
و  متح ده  االتی  ، رواب ط ا ۱۹۷0حا ، در ط و  ده ه     ی. با امتحد بودند آمریکابا 

 .محدود بود یِمنافع ابتصاد هبمنحصر امارات متحده عربی 
، در دوره  ی  در طو  ا یعرب  متحده  امارات یخارج استسسویژگی مشخص 

عوام    و اس ال  از  سس    عرب ب ود.  نامحدود از اعراب دوست تیحما مقا  نخست
 یعرب   یدر بی ا  کش ورها   یعرب  متحده  امارات یخارج استسعمده بر س اثرگذار
  یب االتر  و مص ر(  هی اردن، س ور « مقابل ه  یکشورها»از  امارات یمال تیبود. حما
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در آن  یعرب   یبه کش ورها   اماراتطیق برآوردها بر است.   بوده آن خیدر تار زانسم
ویژگ ی  ده است. کر کمک ی خود راناخالص داخل دستول ازدرصد  ۱2حدود  ،زمان
آرا  و متهاد  خارجی امارات  استس، سریبر جزا یارض یادعا رغ  ی، علاینکه دو 
اب دا    گون ه  ه سچ  ری  بر جزا رانیا تسدر واکنش به حاکم عربی متحده  امارات .بود
داد. سو ، ام ارات   حسرا ترجآمسز  صلحمذاکرات  شترسدسخ زاید ب و نداد انجا  یجد

 اس ت سمه   در س  یعنوان اب زار  به یخارج یها از کمک دورانمتحده عربی در آن 
 کرد. خود استفاده می یخارج

 (١9٧9-١988) ای در مورد مسائل منطقه طرفی بیو موضع  آمیز رفتار صلح. 2-2

 انهسو خاورم فارس جسحوزه خل ی، کشورها۱۹80دهه   یو اوا ۱۹۷0اواخر دهه  در
، ۱۹۷۹در  رانیا یاز جمله انقالب اسالم ؛بودندای  عمدهو تحوالت  راتسسداهد تغ
  ی  ف ارس. ا  خلسج یهمکار یدورا  سو تشک ۱۹80فارس در  جنس خلسج  سنخست
و  یا کش ورها را در ه ر دو س طح منطق ه      ی  د دت رفت ار ا   ب ه  یاساس   راتسستغ
 یو خ ارج  یداخل   یه ا  اس ت سب ر س  یادی  ر زاث  ار داد و بر تأثسر  تحت یالملل  سب

 گذادت. یعرب  متحده  امارات
در  رانی  نف وا ا به  ،یانقالب اسالم پسروزیو  رانیداه از ا خروجحا    یبا ا»
توج ه   رانی  ا در نتسج ه  ؛(Al-Alkim, 1989, p61  «ن داد  انی  پا یعرب  متحده  امارات

 ری  ح ا ، مس لله جزا    ی  ک رد. ب ا ا   را آغ از  یامارات متحده عرب انسهسبه د شترسب
 شیدروع به اف زا  و دو کشور افتیدو کشور بهیود   سرابطه ب وماند  یبابهمچنان 
 خود کردند. یو تجار کسپلماتیروابط د

از  باع ث د د  تصرف خوزستان و الحا  آن ب ه کش ور     یصدا  برا رؤیای
   ر ید سللهم ی کهرایجز و بر ای  اساس کند تیحما رانیدر مقاب  ا امارات یادعا
 شیو عرا  افزا رانیا  ستنش ب  یبنابرا درگسر کرد؛عرا  را  ،بود ای منطقه کنانیباز
 رانی  آغاز جنس ا. »درگرفت جنس ۱۹88تا  ۱۹80دو کشور از سپتامیر   سو ب افتی

ی ژه  و ب ه  ؛کرد  ستحم یامارات متحده عرب رب ینسبار سن  ۱۹80و عرا  در سپتامیر 
. ب ا توج ه   (Al-Alkim, 1989, p161 « بود یرسدر مرکز درگ ریاز آنجا که مسلله جزا

 یددوار تسمتحده عربی در موبه امارات رانیعرا  و ا کشورهای بودنمسلمان به 
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اتخ اا ک رد. ام ارات     یطرف   یموضع ب   یرسدرگ  یا در گرفته بود و سرانجا برار 
متوجه د دت   ۱۹82اما در سا   ؛شودن یانتظار دادت که جنس طوالن یمتحده عرب

 .دد یرسدرگ  یا
دوره ب ر ن  ر  ام ارات      ی  ا ایدادهیرو ران،یبا ا یدب یروابط بو رغ  یعل

دوره ب ا دو    ی  کشور در ط و  ا   یا یخارج استس. س ذادتمتحده عربی تأثسر ن
 یام ارات متح ده عرب     آمس ز  صلحرفتار    نخستمشخص دده است یاصل یژگیو

ای آن  آن در م ورد مس ائ  منطق ه    طرف ی  ب ی و دو  موض ع   رینسیت به مسلله جزا
ب ر   یدب   یرواب ط مس تق  خ ارج     ،ی. عالوه بر ارانیویژه جنس عرا  و ا زمان، به

عم دتاً   رانی  ب ا ا  یدب ژهین ذادت. روابط و تأثسریفدرا   یعموم یخارج استسس
 کید ر   یت ر  ب زرگ  ی. دب  ب ود  ههسد   تستجارت و مسائ  مربوط به ابل نهسدر زم
 اس ت سدوره، س  ی  در طو  ا  ،یبنابرا؛ (Almezaini, 2014, p 40  بود رانیا یتجار
 .دد یراتسسخو  تغ امارات متحده عربی دست یخارج
در  ه ایش  تسموفق رغ  ی، عل۱۹80در طو  دهه  امارات یخارج یها استسس

 یع د  ارتق ا    س  به دل مسلله  یماند. ا یارتیاط با مسائ  خاص، همچنان میه  باب
م انع  ب ه دو دلس      ،ام ارات متح ده عرب ی    یاسسفدرا  آن بود. ساختار س ینهادها
به نشس   دسخهر  نخست اینکه  دد تر مستق و  دفاف یخارج استسس کی  ستشک

 اس ت سس ،دارد. دو  یخصوص   هبهای  با دولت ای ویژه یرسد روابط خارج نظر می
ب ا   بط ه در راه ا   نش س   د سخ بر سر متحد کردن هم ه   ییها فدرا  با گالش یخارج
 کاران ه  محافظ ه  ه ای  گسری جهت، سو یکای مواجه است. از  از مسائ  منطقه یبرخ

 زم ان  ه    یاب وظی   ر،ید یاز سو و بود در تضاد یدب یرا سل یها استسدارجه با س
 .دار غرب( دار اعراب و طرف دادت  طرف یرا سو ل کارانه محافظه یها استسس

 (١989-2000دار غرب ) دار اعراب و طرف طرف .2-3

ح وزه   یکش ورها    ر یو د یامارات متح ده عرب    یبرا ی، زمان آدفت ۱۹۹0 دهه
در  یاساس   راتسس  منجر به تغ ۱۹۹0اوت  دو در  تیبود. حمله عرا  به کو جسخل

ب ا  رف ت.   به د مار م ی   انهسخاورم خیدر تار یامر نقطه عطف  یفارس دد و ا خلسج
متح ده   االتیفارس با ا کشور خلسج  یگند ،فارس در خلسجآمریکا حضور  شیافزا
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از جمل ه   یعرب   یکشورها  سدر روابط ب راتسسامضا کردند. تغ ینامه دفاع موافقت
 ف ارس  جسجنس سرد و دروع جنس خل انی، پابر ای  تحوالت بود. عالوه  یتر مه 
منجر دد.  یالملل  سدر سطح ب بدرت در منطقه و موازنهدر  رسسبه تغ زمان ه طور  به

ت ا   ف ارس  جسه ا در خل    حض ور آن  دیش د تو  تی  در کمک به کوآمریکا  تسموفق
 دد. هسمانند روس یالملل  سب یها بدرت  ریف دسباعث تضه یحدود
 عرب ی  متح ده   ام ارات  یخارج استسبر س یقستأثسر عم ی ای  دورهدادهایرو

واک نش نش ان    تیددت نسیت به حمله عرا  به کو دادت. امارات متحده عربی به
 ریب ه س ا  ب دی  منظ ور   و  مش ارکت ک رد   ت،ی  کو آزادس ازی  در کش ور   یداد. ا
بحران، امارات متح ده عرب ی     ی. بی  از اوستسپ یالملل ای و بس  منطقههای  ائتالف

نک رد.   دی  تردنس ز   ها یتیکو از تیکرد، اما در حما تیحما مسللهاز عرا  در گند 
داده دود و از  یمال تیو حما ح  ابامتها م دستور داد که به آن مرحو  دسخ زاید

ب ه   یتیکو هزار ۶۶دد که  میزده   سبادند. تخممهاف  یپزدک یها نهیپرداخت هز
 .(Almezaini, 2014, p 41  اند مهاجرت کردهبه امارات متحده عربی  پناه اهدنیا  

امارات متحده عربی انتظ ار داد ت ک ه ع را       فارس، جساز جنس دو  خل پ 
در ب درت   «حس س   ص دا  » ک ه نیکند. ب ا ا  عم های سازمان مل   مطابق با بطهنامه

 در ع را  د د. طی ق گفت ه     یانس ان  دیدد یها منجر به بحران ها  یماند، تحر یباب
الت م ادی و رن ج   مش ک مقامات امارات متحده عربی ن ران  (2002  «روغ ا سلیو»

م رد    ید سخ زای د ب را    ین ران  . دد یکه با گذدت زمان بدتر م بودندمرد  عرا  
 و بای د ست ا فهسوظ کی  یا»گفت   ۱۹۹5در اکتیر  بدری افزایش یافت که بهعرا  

 ,Rugh, 2002 « اس ت   دهساعراب فرا رس یبرسد. زمان آدت انیرنج مرد  عرا  به پا

p 62.) 
ب ه    ستص م  ۱۹۹۶در منطقه، ام ارات متح ده عرب ی در س ا       یثیات یاز ب پ 

 امارات یخارج استسامر س  یا؛ ولی گرفت متحده االتیبا ا یبرارداد دفاع یامضا
ب رای   ب رارداد   ی  ا و ن داد  رسس  را نسیت به دوس تان ع رب خ ود تغ    یعرب  متحده 

ای     هس  عل د ده  اعم ا  های   یمسلله عرا  و تحر نسیت به های بسشتر بردادت  گا 
ه ب  تنه ایی   به یعرب ة. امارات متحدداد خاطر ی اطمسنانبه امارات متحده عرب کشور
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روغ  ا س  لیو.  بودن د  رن ج ک ه در   ابدا  کرد سانیبه عراب بشردوستانههای  کمکارائه 
د سخ زای د    تی  ب ا حما  ی، دهروندان ام ارات ۱۹۹۷سا    یدر اوا»که  کند یاداره م

ام ارات   تج ار از  یمرد  عرا  کردند. گروه   بهکمک  یبرا  سدروع به ابدا  مستق
 ,Rugh  «کردند تأمس ، برای کمک به مرد  عرا ت  غذا و دارو  ۳5 ای برای بودجه

2002, p 63-64) .امارات متحده عرب ی نس یت    یخارج استسدوره، س  یطو  ا در
ک رد. ائ تالف ب ا     رسس  تغ تی  حمل ه ع را  ب ه کو   دلس  ویژه به  به یبیل یها به دوره

 خیدر ت ار  ی، نقط ه عط ف مهم    آمریک ا  متح ده  االتیعمدتاً ا ،یالملل بس  یروهاسن
 ثی اتی  ب ی  ه ا  س ا  ام ر پ   از     ی  . ارود یامارات متحده عربی به دمار م یاسسس

ک ه   رسد یبه نظر م  یبنابرا ؛دد یامارات متحده عرب شترسب تسای موجب امن منطقه
  ی  امارات متحده عرب ی در ط و  ا   یخارج استسا سدر ارتیاط ب یاصل یژگیدو و

 یخ ارج  اس ت سسحف ظ  » زم ان  و ه    «دار غرب طرف استسس»دارد   یدوره برتر
 .«عربسس  پان

 (200١-2004) روی عربی میانه .2-4

 ،ای در س طح منطق ه   تنه ا  نه یراتسسدد و تغآغاز  یهای بزرگ یبا د فت دیهزاره جد
 دی  ه زاره جد  و در ط   یاص ل  دادی  . س ه رو آوردبه ارمغان  یبلکه در سطح جهان

  ب رار داد  ت أثسر   را تح ت  یعرب  متحده  امارات یخارج استسس یرسطور گشم  به
و مرگ دسخ زای د   200۳به عرا  در سا  آمریکا ، حمله 200۱سپتامیر  ۱۱حمالت 
 .2004در نوامیر 

 ارست أثسر بس    200۱سپتامیر  ۱۱و پنتاگون در  یحمالت به مرکز تجارت جهان
طرز ن اه  آن حادثه. گذادت یعرب یاو اکثر کشوره یعرب  متحده  بر امارات یادیز

کند ک ه   اداره می «فاطمه آ  سایق» داد. رسساسال  را تغ  یکشورها و د  یجهان به ا
آن  ای   حادث ه ت اریخی   همه مسلمان، دوک  یو برا جسحوزه خل یکشورها یبرا»

د د. اکث ر    نجا به نا  اسال  ا دانخود دهروندت  از  ۱۹سپتامیر توسط  ۱۱بود که 
 Al-Sayegh, 2004, p  «عربس تان بودن د   رهی  جز  حمله از د یه   یدر ا رسافراد درگ

107.) 
فش ار  عم دتاً   و فش ار غ رب   ف ارس  جسخل یحمالت، کشورها  یا جهسنت در
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امارات متحده  .خود تجربه کردند یاسسس یها ست ساصال  س یرا برا متحده  االتیا
در  نم ود و  را آغ از  خود یو آموزد یاسسس یها ست ساصال  س تدریج بهنسز عربی 
ای  حکومت بیسل ه  وهسو د ینظا  پادداهولی کرد؛ ایجاد  رسستغ اندکی ،یاسسسطح س

 نخ ورده  دست یامارات متحده عرب یاسسناپذیر از ساختار س جدایی یعنوان بخش به
د ود،   دهی  د س پتامیر  ۱۱در دوره پ   از   توان د  یکه م ای برجسته رسسماند. تغ یباب
دوره  رسد یاست. به نظر م یغرب یکشورها نسیت بهامارات متحده عربی  استسس

ام ارات متح ده عرب ی داد ته      یخ ارج  استسبر س یادیسپتامیر تأثسر ز ۱۱پ  از 
فارس و  خلسج یاسسنخی ان س  سب کیاز ابهاد روابط نزد یارسبس سپتامیر ۱۱ .است 
را  یادی  ه ای ز  یداد و ن ران   رسس  تغ «س یمیارزه با ترور»عنوان  را بامتحده  االتیا
 جسخل   یمهنا که کش ورها   یبه ا س یترور هسمیارزه عل ؛هر دو به وجود آورد یبرا

آمریک ا  ه ای   ها و خواس ته  استسس اساس بر کیمجیور به انجا  محاسیات استراتژ
ام ارات   یخ ارج  اس ت سدر س یژگ  یو کیدار غرب به  طرف یها استسسهستند. 

  یروابط خود را با غ رب حف ظ ک رد و گن د     که طوری ؛ بهدد  یمتحده عربی تید
 .(Al-Sayegh, 2004, p 123  دامضا کر ی با غربدفاع نامه توافق

 یش تر سب راتسسمنجر به تغ 200۳به عرا  در سا  آمریکا حمله   ،یبر ا عالوه
 یه ا  و دارنده سال  س یمهتقد بود که عرا  منیع ترور متحده االتیقه دد. ادر منط

 یدده برا درک دیبه تهد یواکنش آمریکا« س یترور هسجنس عل»است.  کشتارجمهی
در  یغرب   یاز کش ورها  یارسهمراه ب ا بس    جهسدر نت ؛متحده بود االتیا یمل تسامن
ب ا ارائ ه خ دمات ب ه      نس ز ف ارس   حوزه خل سج  یتهاج  درکت کرد. کشورها  یا
د رکت  در ای  تهاج  ( دان بلمرو سرزمسنیاستفاده از در کنار   آمریکایی یروهاسن

م وارد،   یام ا در برخ    جنس ب ود،  مخالف یامارات متحده عرب در ای  مسانکردند. 
ب ه   ی راو خ دمات  ییانسپش ت  اب وظیی ع را  ب ود.    هس  ائ تالف عل  یروهاساز ن بخشی
. ب ه گفت ه   ارائ ه ک رد   یدر امارات متحده عربمستقر متحده  االتیا ینظام نسروهای

را ب ه دو دس ته    یه ای عرب     یاجازه داد که ر  ها آنتهاج  به   یو غرب، ا کایآمر
خط وط گس     « آم ا  س هد غوری ب   »گفته کنند. به   ستقس «بد»و  «رو مسانه» یاصل
ب و ارع  ا رهی ری ه ای تح ت    یس ن   سکند، ب   تقسس  میمنطقه را   یکه ا یدیجد
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  یدکت ر بلک ه   نسس ت؛ ه ا   ها و خودکامه دموکرات  سبایران،  یتحت رهیر انسهسد
وط مرک زی گس     ک ه خط    کن د  استدال  می. او های گذدته است در سا « بو »

-Saadب رار دارد    کیو اس تراتژ  کیدئولو ی  اه ای   گس ری  جه ت  یبر رو یامروز

Ghorayeb, 2007 .)را در « رو ان ه سم»خ ط   کی  م ورد    ی  در ا یعرب  متحده  امارات
فشار آن با وجود  یاسسس ست سخود دنیا  کرد. اگرگه س یالملل  سو ب یروابط داخل
 ام ارات  یخیمان د، نقط ه عط ف ت ار     یباب نخورده دست همچنانآمریکا از جانب 

سلطان  دسخ زاید ب آن و رئس  جمهور سابق  گذار بنسانبود که  یزمان یعرب  متحده 
ام ارات متح ده    یالملل   و بس  یداخل استسس ؛درگذدت 2004در نوامیر  انسآ  نه
اص الحات   ن د یفرآ «زای د ب     فهسخل خسد» دیجد جمهور  سرئ و کرد رسستغ یعرب
 .(Almezaini, 2014, p 45 را آغاز کرد  یاسسس

 شیامارات متحده عرب ی از گ را   یخارج استسدوره، س  یدر طو  ا  ،یبنابرا
 یخ ارج  اس ت سس یاص ل  یژگیسه و. یافت رسسغرب تغ ی ازدار طرفب به اعرابه 

 ، مش خص اینکه   نخستکند می مشخصرا دوره   یامارات متحده عربی در طو  ا
 بسش تر از هم ه  مستق  اس ت.   یخارج استسس کیفابد  یعرب  متحده  امارات است
 یاص ل   رانیت أثسر ب از    تح ت  200۱از سا   یعرب  متحده  امارات یخارج استسس
از  یعرب   ةام ارات متح د    ،اس ت. دو  هب رار گرفت    یالملل  سدر عرصه ب یالملل  سب

 ه ا  آن دوگانه در بی ا   استسس کیکرد، هرگند که  می ییانسپشت عربسس  پان نهضت
 یعرب   یکش ورها  ش تر سطور م داو  ب ه ب   به یعرب  متحده  ، اماراتسو یکدادت. از 
و  متحده االتیا یها استسکشور از س  یا  ر،ید یاز سو و ردک یمارائه  یکمک مال

 ه ا و  تی، مح دود اینک ه  . س و  ک رد  م ی  تیحما یعرب یغرب نسیت به کشورها
آن  یداخل   اس ت سدر س اترسس  سرعت تغکاهش ای به  و منطقه یالملل بس  یفشارها

 منجر دده است.

 (2004-20١١)روابط با غرب  تیتقو .2-5

جمه ور س ابق     سو رئ   گذار بنسان ان،سب  سلطان آ  نه زاید، 2004نوامیر  دو در 
 زس  آم ص لح  ص ورت  ب ه انتق ا    ای  جانشس  او دد. فهسخل خسپسر  د و فوت کرد

 یخ ارج  استس، س2004را منهک  کرد. از سا   هیاتحاد  یو بدرت ا انجا  گرفت
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. در پسش گرفته اس ت را  یمتفاوت رسمس فه،سخل خسد یرهیر به یعرب  متحده  امارات
 خسد  » یاب وظی  هه د سو ول او یتوسط برادر ن اتن ای  کشور  یخارج استسس شترسب

محمد ب   راد د    خسد»مهاون رئس  جمهور و  «انسسلطان آ  نه ب  زایدمحمد ب  
 یام ور خارج ه کن ون    ری  . وزد ود  یم   گذاری و اجرا هدفی دب حاک ، «مکتو   آ 

در  ینق ش مهم    زنس« انسسلطان آ  نه ب  زایدعیداهلل ب   خسد» یعرب  متحده  امارات
 یعرب    متحده  امارات یفهل یخارج استس. اکنون سکند یم فایا یرسگ  ستصم ندیفرآ
د سخ  . نق ش  رس د  یبه نظر م  دده  تقسس  کسزماتیبدرتمند و کار یرهیر ابسدر غ
 یفهال نقش یخارج استسدر س رندهسگ  ستصم کیعنوان  پدر ، به برخالفخلسفه 

 ام ارات  ریتص و  ک،س  زماتیکار یفق دان رهی ر  علت  به و اکنون دود یمحسوب نم
 ؛اس ت  ک رده  رسس  تغ ان ه سدر خاورم یانجس  مه   و م   ریعن وان ب از   به یعرب  متحده 

 ام ارات  یخ ارج  اس ت سس یاص ل  یژگیو ک،سپلماتید یعنوان ابزار به ی کهریتصو
  ی  ا ر،س  اخ یه ا  . در سا رفت به دمار میدر زمان مرحو  دسخ زاید  یعرب  متحده 

ب ا   مناس یی  ، روابطا  ابتصادیثروت   سبه دلکند و  ایفا میدر منطقه را بطر نقش 
تهه د  م و فه ا   ی ریباز وسازد  ایجاد می رانیو ا  سکشورها از جمله اسرائ یتمام

 .است در منطقه
ب ه   ع رب،  هی  اتحاددر فه ا   یت عض و  یتال  ب را  در، یعرب  متحده  امارات

 یوزرا گ روه د ام     ی  . اپسوس ت  1«عرب ی  کوارتت»یا  «یعرب جانیهگهارکمسته »
 یاص ل  فهسوظ و است  سهودی عربستانمصر و  ،یعرب  متحده  ردن، اماراتاخارجه 

 یمین ا  زس  کنف ران  س ران و ن  های  تیاعراب و اولو یا دستور کار منطقه  سسته آن
 یو ابتص اد  یاس  سس -یعم ده اجتم اع   یه ا  یبا توجه به ن ران یا میاحثات منطقه

 Al-Mashat 2008, pاس ت     سجهان عرب از جمله م ذاکره ص لح ب ا اس رائ     یبرا

در  رانی  ا و نف وا  نق ش ک اهش   یب را  همچن س   یگروه گهارجانیه عرب  یا(. 459
 روی کنن ده مسان ه   م نهک  و کن د   ت ال  م ی   یاز ابتک ارات غرب    تی  منطقه، حما

 .استعرب  یها دولت
در  ش تر سب راتسس  باعث تغ 20۱0سا    یو اوا 200۹در سا   یدب یبحران مال

                                                                                                                                 

1. The Arab Quartet 
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 خس ز  نف ت ف درا    تخ ت یبحران، پا  یا بزرگیبدرت در داخ  امارات دد.  موازنه
نج ات    ی  . اهدایت کردابتصاد  دیدد فروپادیاز  یدب تدول به نجاترا  یابوظی
 (رمنتظرهسنجات غآن  طور خاص،  دادت. به یدب یبرا یاسسس یامدهاسپ رمنتظرهسغ
ه ای   یرس  گ  سخود را در تصم یاسساز وزن س خشیتا ب تحت فشار گذادترا  یدب
 یب را  ،یدر توافق دب وضو  به تواند یموضوع م  یکاهش دهد. ا ونسفدراس یاسسس

 ۱۹2۹سازمان مل  در س ا    تسامن یکام  بطهنامه دورا یاجرا جهتبار،   سنخست
دود. با توج ه ب ه    دهید رانیا بسشتر بر یو ابتصاد مالی یها  یتحر  ستحم منظور به

خواه د   واب ط ر  یبر ا یادیتأثسر ز ۱۹2۹بطهنامه  ران،یو ا یدب  سب یخیروابط تار
 .(Almezaini, 2014,p 49 گذادت 

 خسد   تح ت رهی ری   یعرب  متحده  امارات یخارج استسدر س رسستغ ،بنابرای 
در ح ا    یرس  گ  سکه تصم  سدل  یبه ا ،کرده است جادیا نانسعد  اطم بدری فهسخل

 ،یاص ل  رسس  سه تغ . در وابعاست  متمرکز دده یحاضر در دست گند نفر در ابوظی
 و فرانس ه(،  متحده االتیروابط با غرب  ا تی  تقواست دیجد یرهیر  یمشخصه ا

 قی  از طر رانی  عرب و فش ار م داو  ب ر ا    یها استسدر س« بیغا» شترسنقش ب یک
 یب را  ،دسخ زای د  برخالف دیجد ییر. رهیالملل  سبزرگ ب یها و سازمان  رانیباز

 .رسد یموجود، مصم  به نظر م امکانات مورد منابشه با تما  رهیح  مسلله سه جز

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

در  یپ  از بهار عرب   یالملل  سو ب یا گذاری منطقه در سساست یعرب متحده   امارات
را  یت  سامن یک رد یرو یو در امور خارج دده پرمدعاترو  تر باطع ارسبس 20۱۱سا  
  ام ارات  یاس  سدر اه داف س  ییه ا  ک ه تف اوت   است. درحالی  برار داده  تیاولودر 

وج ود دارد، دو کش ور س تون فق رات      م   یدر  یس هود  و عربستان  یعرب متحده 
تنه ا   امر ن ه   ی. ادهند یم  ستشک فارس خلسج یهمکار یرا در دورا یدیمحور جد

نس یت   یام ارات متح ده عرب     یته اجم  ک رد یرو در خط ر بطر که خ ود را   یبرا
و عمان ک ه   تیکو یبلکه برا ند،سب ای گرفتار می گرایی منطقه اسال  دکا ا تمامی به

، گ ذارد  نم ی ب ه اد تراک    رانی  را در م ورد ا  یمواضع امارات و عربس تان س هود  
 .به دنیا  دارد ییامدهاسپ
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 ۱۱پ   از د وک    خص وص  ب ه  متح ده  االتی  امارات متحده عربی با ا روابط
، ام ارات  طور مثا  به. ده استد آن یخارج استسس یو سنس بنا تر قسسپتامیر عم

در س ا    ف ارس  جساز زمان جنس خل   انهسخاورم یها یرسدر تما  درگ یعرب متحده  
 ه ای  تاس  ، در عمل200۳در سا  آمریکا  یحمله به عرا  به رهیر استثنای به ۱۹۹۱
 مش ارکت  .(Chandrasekaran, 2014اس ت    د رکت ک رده   آمریک ا  در کن ار   ینظام

  ی  ا کردیتحو  در رو دهنده نشان 200۱در افغانستان از سا   یعرب  متحده  امارات
« ن ر  »و « سخت» بدرتاز عناصر پرو ه  ییسو ترک یالملل  سکشور نسیت به امور ب

 ک رد یرو کی  ب ا   یتان م واز در افغانس   یعرب  متحده  امارات ینظام عملساتاست. 
 یض رور  نسازه ای  پ سش و ثی ات   تس  که امن ودنکته ب  یبر ا تأکسدی وبشردوستانه 

 .(www.uaeafghanistan.aeهستند   زسآم تسکمک و توسهه موفق یبرا
 کنن ده  مص رف  ص رفاً  ج ای  ب ه  یعرب    متح ده   ام ارات  طو  دهه گذد ته،  در
تنه ا در   ن ه  فها  ای کننده مشارکتبه  یا ندهیطور فزا به ،یا منطقه یتسامن یساختارها
ب ا   ق ت، سحق درد ده اس ت.     یمنطقه خاورمسانه تید سرتاسرفارس، بلکه در  خلسج
 ارسبس   یعرب    متح ده   اتام ار  یمش ارکت نظ ام   اسسبه گذدته، دامنه و مق ین اه

   ر یافغانس تان، مش ارکت در د   اتس  در عمل ؛ از جمل ه ک رده اس ت   داسگستر  پ
م ارس و اکتی ر     سب   ییسمتحد، در ل یحام اتسناتو، عمل یبه رهیر یابدامات نظام

 ید ورا  رهی  سپر جز یروسمشارکت در بالب مداخله ن ،یا و در سطح منطقه 20۱۱
ت ر، ب ه    بزرگ ارسبس یاسسو در مق 20۱۱در مارس   یفارس در بحر خلسج یهمکار

 2۶را در  م   یدر  ینظ ام  اتسکه عمل یسهود  عربستان یتحت رهیر یائتالف عرب
  ی  آغ از د د. هم ه ا    «تس  طوف ان باطه  اتسعمل»از  یعنوان بخش به 20۱5مارس 
 یعرب    متح ده   امارات یخارج استسرو به ردد در س تسدهنده باطه ها نشان نمونه
 زای د محمد ب   خسد ،یابوظی ههدساست که در اطراف ول یتسمحف  امن کیعنوان  به
گ ذاری را دارد   کنت ر  ب ر سساس ت    یک ه ادع ا   ان د  د ده جمع  انسسلطان آ  نه ب 
 Ulrichsen, 2016). 

 زای د محمد ب   قیفارس اکنون از طر خلسج یهمکار یدر دورا یمرکز محور
 یارتی اط ک ار   و د ود  اداره می یو محمد ب  سلمان در عربستان سهود یدر ابوظی
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را ب ه  « د ود ج ا   ان توان د  می» تسدده است که اهن جادیدو نفر ا  یا  سب یکینزد
 یب را  طلیان ه  ج اه « ب زرگ  ریص و ت» یکردهایاز رو . ای  اهنستگذارند ادتراک می
  ام ارات  رس د  یب ه نظ ر م     (Hearst, 2017کند   می حمایت یا و منطقه یمسائ  مل
 یخ ارج  اس ت سس یتجرب  یاند که ب محاسیه کرده سهودی عربستانو  یعرب  متحده

در مورد مسائ   ییو اجرا یتیریدک  دادن به تفکر مد یبرا یدونالد ترامپ، فرصت
و  یو ام ارات  یرهیران سهود  سب کینزد یاست. روابط دخصفراه  آورده  یدسکل

برجسته دولت ترام پ، مانن د    یو اعضا «جرد کودنر» ،داماد و مشاور اردد ترامپ
 یسخت های گسری باعث دده است موضع و افتهیتوسهه  «پمپلو کیما»خارجه  ریوز
  غسرباب    یو اب وظی  اضی  از رتقریی اً   ک ه  اتخاا دود   سالمسلم و اخوان رانیا هسعل

 .(Ulrichsen, 2017  است صستشخ

 گیری نتیجه

 یخارج استسبر س یادیتأثسر ز یامارات متحده عرب یو ابتصاد کیاستراتژ تساهم
ارات ام   کیاس تراتژ  وبهستآن دادته است. م یهای خارج کمکحاص  از  جیو نتا

 ت ری   مه    انس  آن را در م از،نف ت و گ   سرد ار از  منطق ه  ی ک  در  ،یمتحده عرب
درص د   ۱0 تس  مالک  ،ی. عالوه بر اداده استدر جهان برار  کیاستراتژ یکشورها

 دی  تهدلح اظ  ب ه   ومه     یرا از لحاظ ابتصاد یمتحده عرب تامارا ،از نفت جهان
 ،یتسمتحده عربی  جمه  امارات یمل یها تساست. بابل ساخته پذیرتر آسسب یخارج
 یعرب    متح ده   ام ارات  یخ ارج  استسس  سسدر ته ینقش مهم (یو نظام یابتصاد
آن از ام ور   دگاهی  تأس س  د د، د   یعرب    متح ده  که ام ارات   ی. زماندنکن یم یباز
عرب بود. ب ا وج ود    تر عسو منطقه وس فارس جسمحدود به حوزه خل نسیتاً المل   سب

 اس ت سس ،دسخ زاید رهیری حتت. افتیآن گستر   یاسسس یها افق تدریج بهای ، 
وی ژه   خ اص، ب ه   یعوام  فرهن  تأثسر تحتددت  به عربی متحده  امارات یخارج

ام ارات متح ده عرب ی     یخارج استسخود برار گرفت. س« دوستان عرب»توجه به 
و « ۱۹8۹ - ۱۹۷0»ک رد     ستوان ب ه دو مرحل ه تقس     در طو  عمر دسخ زاید را می

تهه د ب ه    ت أثسر   تح ت  یادی  ت ا ح د ز   نخستکه دوره  . درحالی«2004 - ۱۹۹0»
 یت  سو ه  مسائ  امن یدوره دو  ه  عوام  فرهن در و اسال  برار گرفت،  عربسس 
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ب ه   (2004 از  یکن ون   ی  تحت ر  یخارج استس، سبا وجود ای کننده بود.  تهسس 
امارات متحده عرب ی در   تسدر موبه رسستغ موجب و کرده رسستغ یتوجه  باب  مسزان

موض ع   اتخ اا و  یعرب  عضویت در گ روه گهارجانی ه   . ه استدد یا سطح منطقه
، ب ود را که مرحو  دسخ زای د س اخته    یامارات متحده عرب ریدار غرب، تصو طرف
باع ث  و گشته  تیتقو یعرب  متحده  اتحاد اماراتاست و با ای  ابدامات  داده رسستغ

داخل ی و   یدس  در مسائ  کل ای  کشور تسموبهدر راستای ه گسترد تیجلب حما
 یخ ارج  سساس ت اس ت.    د ده  یجه ان  یه ا  با بدرت آنروابط  حفظو  یا منطقه

ب ا   یب و  همچنس  تهام  ودولت کوگک   یا یبه بقا یعرب  متحده  سازنده امارات
 یخ ارج  اس ت سس یابزارهابا اینکه عرب منجر دده است.  رسو غ یعرب یکشورها

خ ارج   یاس  ب ر رواب ط آن ب ا دن    یادیتأثسر ز - یو ه  ابتصاد کسپلماتیه  د -آن 
 .است  بودهسساست خارجی امارات ابزار  مؤثرتری  یخارج یها کمکاست،   دادته
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