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 مقدمه

 ره،ی  ش اره،، ج   ،یدب   ،یاب ظب   نیرنش  یام شش بیاز ترک ،1971 سال در امارات
 ظس   یپ همع نیا ب، زین م،یالخ رأس بعد سال کی. شد لیتشک نیالقظ ام و ع مان

 اس   یس کی   از ام ارات  یخاره اس یسکرد.  دایپ  یرسم یعرب متحده اراتام و
 یم تن   دنظرطل ان ، یت د اس یس کی ب،بر حفظ وضع مظهظد  یم تن کاران، محاجظ،

راس تا، تح ظ ت    نی  اس . در ا اجت،ی رییتغ یا منطق، یها بحران روند در مداخل، بر
نقط ،   ۀمنزل   ب ، ( 2010اواخ ر س ال    از) آجریق ا و شمال  ان،یخاورم یاسالم یداریب

س ن ش   یب را  یه د  یمحک ادشدهی تحظل. شظد یروند محسظب م نیدر ا یعطف
 تح ظل  قال ب  در. باش د  یم   یاب ظب   یا منطق ،  اس یدر س راتییتغ ۀو دامن  یماه

مص ر،   م ن، یع را،،   ،،یس ظر  یه ا  بحران ق ال در را یجعال اس یس امارات مزبظر،
ارت اط، پژوهش حاضر درص دد پاس ب ب ،     نیدر ا اس . کردهاتخاذ  ی یو ل نیبحر

 محم د  آم دن  ک ار  یرو زم ان  از ام ارات  یا منطق ،  اس یس»پرسش اس  ک،  نیا
ص ظرت   نی  پژوهش ب، ا یده سازمان «اس ؟ نمظده ت رب، را یتحظ ت چ، دیزا بن

 اس   یس یه ا  انی  بن تح ظل مقال، مطرح و س س    ینظرچهارچظب اس  ک، ابتدا 
 رن دگان یگ میو ادراک ات تص م   یری  گ میتص م  مدلاز  یریگ با بهره امارات یخاره
 ام ارات  یا منطق، اس یس یکردهایرو ،یبعد ثحم  در. ردیگ یم قرار یبررس مظرد
 یا منطق ،  یه ا  بحران و تحظ ت در امارات جعال حضظر نیهمچن. شظد یم یواکاو
 ین  ییمقال، از نظع ت  نی. روش پژوهش در اردیگ یمظرد تظه، قرار م دیهد ۀدور در

 ینترنت  یا من ابع  از اس تفاده  و یا کتابخان ،  روش ب ،  زی  ن ازیمظردن اطالعاتبظده و 
   .شظد یم یگردآور
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 ینظرچهارچوب . 1

 اس   یس لی  تحل» یاص ل  یه ا  ش اخ،  ۀزم ر  در یخ اره  اس یدر س یریگ میتصم
 برت ظن » ،2«دریاس نا  چ ارد یر»چ ظن   یاج راد  یاز س ظ  ،ی  نظر نیا. اس  1«یخاره

بس     «ریگلدگ مزیه»و  «هال  درک» ،«هادسن یوالر»، 4«براک ظیلیدب اچ» ،3«نیسس
 ،ی  مس ل  در نظر  انی  ا هره   من د دول     طرح نظ ام  ،یسنت طظر ب،داده شده اس . 

سرد ب اور ب ، اس تحکام،    هنگ  انی. اما پاعام( گریباز ،ی)نظر بظد «الملل نیرواب  ب»
 ۀدر ده   ی ی گرا برساخت، دیتزلزل کرد. مظج هدها را م نظام یریپذ ینیب شیث ات و پ
ق درت و س اختار    برداش  از ۀها نحظ تالش کرد نشان دهد انگاره ستمیب آخر قرن
المل ل را   نیرواب  ب   ،ینظر یتالق ۀنقط دریااسن ب،یترت نیدهند. بد یم ریینظام را تغ
 اهیهع  ، س    ن  ا یا در. اس    رن ده یگ میبلک، قائل ب، انس ان تص م   ؛داند یدول  نم

متع دد   یره ا یمتغ و یری  گ میتص م  رون د و  ش ظد  یم   ییبازگشا یخاره اس یس
 ینظ ر  قیو ق ظل امکان تلف دریبا اقت اس از اسنا هادسن. شظند می یبررس رگذاریتأث
. دان د  یم   رن ده یگ میرا جرد تص م  ینظر قیتلف نیا یکانظن ۀنقط الملل، نیب رواب  در
 یتیم ظقع  در ک ،  ش ظند  یم   یتلق   یاج راد  ۀمنزل   ب، رندگانیگ میتصم ب،یترت نیبد

 یارت  اط  گریک د ی با باهر در ک، یدرون و یرونیب عظامل و کنند یم عمل یدووهه
و  ارهمن د  ی)ه ظاد  ابن د ی یم معنادار یارت اط رندگانیگ میتصم یها کنش در ندارند

   (.359: 1390 ،یب ر
 یک  ی: ش ظد  یم   برهست، صظرت دو در یخاره یگذار اس یس در اجراد نقش
 ین  ظع یری  گ ش  کل ،یگ  رید و یخ  اره اس   یس ینگینه  اد و نهاده  ا ض  ع 

. ش ظند  یم   قلمداد پرنفظذ اریبس و ممتاز و نخ ، یگروه ربازید از ک، یسا ر ظانید
 ۀهامع   یها یژگینخ گان معرف عادات و و ک، اس  نیا یدیکل مفروض ن ایا در

 یه ا  گ روه  یری  گ ش کل  ۀنح ظ  و نخ گ ان  یها یژگیو  ،،ینت در و باشند یخظد م
 اتخ اذ  یه ا  یچگ ظنگ  و ه ا  ی ی چرا معرف تظاند یماس  ک،  سا ر ظانید و ینخ گ

                                                                                                                                 

1. Foreign Policy Analysis (FPA) 

2. Richard C.Snyder 

3. Burton Sapian 

4. H. W. Bruck 
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« ت ظده »، در برابر «نخ ،» ۀواژ ارچظب،هچ نیا در. باشد یخاره اس یس ماتیتصم
 رون د  ک ،  آنهاس    رابط ،  یچگ ظنگ   ،ی  نها در کن د  یم   دای  عام، مردم معنا پ ای

 مارگ ارت »و  1«هارول د » (.316: 1387 د،ی)پظرس ع  کن د  یم   نییتع را یریگ میتصم
. دن  دار دی  تأک یخ اره  اس یس یریگ میتصم روند بر ج،ینتا یها ب، زین 2«تاسسراو
از  شیب ع،یو وقا دادهایکشظرشان، رو یالملل نیب  یمظقع از رندگانیگ میتصم درک

  یو مح   3یروان    یمح   نیب  . گذارد یم ریتأث آنها یریگ میتصم برخظد امظر واقع، 
. کنن د  یم   عمل خظد برداش  براساس رندگانیگ میوهظد دارد؛ تصم زیتما یاتیعمل

 یری  گ در ش کل  یدئظلظژی  ا و یاس  یس یاقتصاد، نهاده ا  ا،یهغراج ب،یتار جرهنگ،
 ب ر  ه ا  اس سراوت  ،یاهتماع باجتار بر عالوهمؤثرند.  رندگانیگ میتصم یاهتماع باجتار
. کند یم عمل رندهیگ میتصمجرد  یروان  یمح صظرت ب، ک، دارند دیتأک یجرد باجتار
 یج رد  یه ا  یژگ  یو ریت أث  تح  یاهتماع عظامل بر عالوه  یمح نیا معتقدند آنها
 یبررس   م مظع ،  دو هردرک آن  یبرا باید ک، باشد یم ره ران و رندگانیگ میتصم
 (.  257: 1387 جام، زدانی) شظد

 یداده ا ب رون در پ ژوهش حاض ر،    ادش ده ی یه ا  مفروض ،  کاربس  مقام در
و  ه ا  ان درکنش  ،یریگ میتصم روند در لیدخ گرانیباز از یندیبرآ یخاره اس یس

 نی  اس  . از ا  یالملل   نیب   یا منطق ،  ،یداخل ساختار با و گریکدی باارت اطات آنها 
ک رده   دای  تحظل پ زیکشظر ن نیا یا منطق، اس یس امارات، در یره ر رییتغ بامنظر، 
 زم ان  ه م  ط ظر  ب، امارات رندگانیگ میتصم یها ادراکات و برداش  ،واقع دراس . 

را مت أثر   ام ارات  یا منطق ، و  یخ اره  اس   یس یداده ا برونو  یطیمح یرهایمتغ
 ۀواس ط  ب ،  رندگانیگ میتصم و نخ گان ادراکات و ها برداش  ،،یزاو نیا از. سازد یم

  یدر ق  ال مح    نینش   بیش   نی  ا یاعم ال  اس   یب، س یده نقش برهست، در شکل
 نی  امن ابع در داخ ل    جیاس تخراج و بس    نیچن و هم یطیمح یرهایو متغ یخاره
 .  دنریمظرد تظه، قرار گ یابظب  یا منطق، اس یس لیدر تحل یستیبا کشظر

                                                                                                                                 

1. Harold 

2. Margaret Sprout 

3. psycho – milieu 
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 امارات یخارج استیس یها انیبن تحول .2

س ال   در ق ا یآجرو ش مال   ان ، یخاورم یاسالم یداریتا شروع ب 1990 ۀده اواخر از
 گریب از  کی عنظان و طرح خظد ب، یاقتصاد  یحاکم میامارات تحک  ی، اولظ2010
 در یدب   ینیک ارآجر  ۀی  روح و یابظب  ینفت ثروت ،م نا نیا بربظد.  شرویپ یاقتصاد
 & Miller) ش دند  گرجت ،  کار ب، یاقتصاد ۀتظسع ب، یابیدست یمحظر فده یراستا

Verhoeven, 2020: 2 .)و ی ی گرا آرم ان  از ی   یترک دیزا بن  سلطان یخاره اس یس 
 مش اب،  چندهان  ،  یه ا  س ازمان  قی  طر از ت ا  داش    آرزو یب ظد. و  ی ی گرا عم ل 
 س م یظنالیناس ین ظع  ،یهمک ار  یشظرا و عرب ،یاتحاد همل، از امارات ظنیجدراس
 یرو دن ال ،  عن ظان  عمدتاً ب، ،2000حال، امارات تا سال  نیبا ا دهد. جیرا ترو یعرب
 .  کرد یم عمل کشظر نیا یا منطق، اس یس و یتیامن یروندها در اضیر

 ریو س ا  یابظب  انیم یداخل ۀگرجت شکل اختالجات دیزا بیش درگذش  از پ 
 دوره، نیا در. شد منس م یخاره اس یس کی نیتدو از مانع یسلطنت یها خاندان

معم ار   عنظان ب، «راشد بن محمد»گرج  و  شیرا در پ یاقتصاد ۀتظسع اس یس یدب
را اتخ اذ   یمس تقل  یخ اره  س ایس ،روند نیا مظازات  ب، دکرتالش  نیرنشیام نیا

چظن  یعظامل ۀ ینت در دیرس ب، قدرت  دیزا بنا ف،یخل بیک، ش 2004سال  . ازدینما
ان اش  ثروت و  ،یالملل نیب و یا امارات در نظم منطق، گاهینقش و ها ینس   یتث 
 ش  د دی  هد ییجض  ا وارد ام  ارات یخ  اره اس   یس ک  ا،یمرآرواب    ب  ا   ی  تقظ
(Kirkpatrick, 2019)کام ل  دی  زا بن محمد یعهدیدوره ک، با ول نیا ۀ. وه، مشخص 

  ،یش را  نی  ا تح   . باش د  یم   ام ارات  یا از نقش منطق، دیهد یفیتعر ۀارائ شد،
 یکیتیژئ ظپل  ۀح ظز  در دی  هد تحرک ات  قال ب  در را خ ظد  یا منطق، ۀپروژ امارات
 .دکرآغاز  آجریقاو شمال  ان،یخاورم

در  رخ داد. ،2014 س ال  در دی  زا بنا ف،یخل یمغز ۀسکت متعاقب یبعد تحظل
خظد در خان دان    یمظقع میتحک مظازات ب، تظانس  دیزا بن تحظل محمد نیا ۀ ینت
 ه ا،  نیرنش  یام ریو س ا  «مکت ظم  آل»ب ر خان دان    ی یو اعمال کنترل تدر «انینه آل»
 نیرنش  ینف ر اول ام  عن ظان  ب ،  دیزا بن محمد .ردیگ دس  در زین را یخاره اس یس

 ش ظد  یمحس ظب م    کش ظر  نی  ا دی  هد یا منطق ،  ق درت  یاص ل  معم ار امارات، 



 1398زمستان  ♦ وچهارم چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     86

(Katzman, 2020: 9) .یری  گ میتص م  مدل ینظر یها گزاره از یریگ بهره با ادام، در 
از قدرت  یابظب  رندگانیگ میتصم ادراکات و دول  ساختار ،یاز همل، سطح داخل

 محم د  نق ش  یارتق ا  ب ،  یا منطق، یها بحرانامارات در  ینظام مداخالتو  ینس 
 یراه  رد  یری  گ میتص م  و یگ ذار  اس   یس رون د  در یابظب  و جاطم، یبن د،یزا بن

 :شظد یم اشاره امارات

 یروان طیمح. 2-1

ق  ل از   یان دک  دی  زا شد. س لطان ب ن   یابظب  عهدیول ،2004 سال در دیزا بن محمد
پسر نخس     دیزا بن محمدکرده بظد.  نییتع ف،یخل ینیهاش یرا برا یدرگذش  و

 اغل ب  ک، جاطم،. شظد یمحسظب م ،دیزا همسر سظم و مح ظب سلطان بن ،«جاطم،»
از قدرت و نفظذ خظد  شظد، یم ادی «مل  مادر» ای یاول ابظب  یبانظ عنظان ب، یو از
 به ره  ف ، یخل ب ن اپس ران س لطان    ریشش پسرش در برابر سا  یمظقع یارتقا یبرا

مش اوران   عن ظان  ب ،  «دی  زا بن  هزاع»و  «دیزا بن  طحنظن» جاطم،، یبن انیم در. گرج 
 یه ا یسم  وزارت امظر خاره، و همک ار  «دیزا بن  ع داهلل»دارند؛   یجعال یتیامن
 ام ظر  ری  وز و ری  وز معاون نخس    زین «دیزا بن منصظر»دارد؛  عهده ب، را یالملل نیب
الظف ره و   ۀح اکم در منطق    ندهینما زین «دیزا بن  حمدان» باشد؛ یم یهمهظر اس یر
  . (Steinberg, 2020) اس  احمر امارات هالل  یرئ

در س اختار   را ش رج  یپ یه ا  پل، تظانس  جیتدر ب، محمد ارچظب،هچ نیا در
. دینخس  کشظر مطرح نما  یشخص عنظان نمظده و خظد را ب، یامارات ط یاسیس

 ،یتیشخص   یه ا  یژگ  یو یبرخ   کن ار  در یاب ظب   یاسیس و یاقتصاد قدرت منابع
 ث روت  د ر ظنیلیتر 1.3 از شیب اونمظده اس .  لیرا تسه یو ۀندیجزا ینیآجر نقش
 یه ا  یژگیو از دیزا بن محمد زین یتیشخص لحاظ  ب،. دارد کنترل تح  را یتیحاکم
 اه الس "هرگ ز در م  امع س ازمان مل ل متح د و       یبرخظردار اس ؛ و یزیمتما

 یه ا  رس ان،  و خ رنگ اران  با مصاح ، ب، حاضر ندرت ب، و نکرده شرک  "داووس
 ره ران یها یژگیو نمظده تالش یو هه ، نیا از. (Worth, 2020) شظد یم یهمع
 از را خ ظد  ص ظرت  نیب د  و ساخت، گر هلظه خظد رجتار و کنش در را کیزماتیکار
را در م دارس   «تس ظ یهظه آمظزش» نیهمچن یو. دینما زیمتما یره ران عرب ریسا
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آن  مظه ب  ب ، نم ظد ک ،    اب ال   ینظام یسینظ شیپ ،2014نمظد و در سال  یاه ار
 بگذرانند. اردوگاه در راسخ   یکار  یشرا سال کی یستیبا یامارات هظانان

. دارن د  یمش ترک  ین  یب هه ان  یمظرد اعتم اد و  یداخل ۀحلق و دیزا بن محمد
 ۀواس ط  ب ،  ش ده  جیت رو  یجرامل   یها یدئظلظژیا ک، اس  باور نیا بر دیزا بن محمد

 یالگظ یبرا یوهظد یدیتهد ،یترک مدنظر یسن ییگرا و اخظان رانیا یاسیاسالم س
 محم د  ،یکل   ط ظر  ب ، . باش د  یم   مظهظد وضع طرجدار یها قدرت ث ات و یابظب 
 اس    ب اور  نی  ا بر و شظد ینم قائل گرا اسالم یها گروه انیم یچندان زیتما دیزا بن
 یه ا  ب ،  ق رآن  قی  طر از خالج    یها نسخ، استقرار مشترک هدف آنها یتمام ک،

 یاس  یس یه ا  انی  هر یبرخ حذف(. Worth, 2020) کنند یم دن ال را یاساس قانظن
 دی  کا ب ن   س لطان  ی)ب ، ره  ر   «ا ص الح »از همل، ره ران ح زب   یمخال  داخل

 یش مال  یه ا  نیرنشیام ظخیش انیم در مرکز از زیگر یها شیگرا یبرخ و( یالقاسم
، 2012 س ال  اواخ ر  در .نم ظد  کم ک  دیزا بن محمد اریاخت در قدرت تمرکز بر زین

 نف ر  69 ک ،  کردند ریدستگ را ا صالح یاعضا از نفر 94 دیزا بن دستظر ب، مقامات
 س ال  پ انزده  تا هف کظدتا ب، ح   از  یب، اتهام تالش برا ،2013 ،یژوئ در آنها از

 و القاع ده  کن ار  در نیالمس لم  اخظان و ا صالح زین 2014 نظام ر در. شدند محکظم
 محم د  ب ن  سقر». شد یبند دست، یستیترور التیتشک و ها سازمان شمار در داعش
 براب ر  در یمانع انیگرا اسالم از  یحما لیدل  ب، ک، هم م،یالخ حاکم رأس «یالقاسم

 .(Steinberg, 2020درگذش  ) ،2010 سال در بظد، دیزا بن محمد یها دهیا

 یاتیعمل طیمح. 2-2

 و یا منطق ،   یوض ع  و یکیتیژئ ظپل  یه ا  مؤلف ،  ،یمک ان  و یزم ان  بستر و  یشرا
 یه ا  یژگ  یو یهه ات  ازمؤثرن د.   یخ اره  اس   یس یدادهابروندر  زین یالملل نیب

 و نیت ر  ب زر   یاب ظب   نیرنش  یام. ردیپ ذ  یم ریتأث یاتیعمل  یمح از زین یتیشخص
 درص د  90 از شیب   نیرنشیام نیا. شظد یم محسظب امارات نیرنشیام نیثروتمندتر

 یرو ه ا  نیرنش  یام ریس ا  ک، یحال در دارد، کنترل در را امارات گاز و نف  منابع از
 امارات یاسیس ساختار در. دارند گاز و نف  ریذخا از یدرصد 10 یسهم رجت، هم
 یدب   از ری  وز نخس    و یاب ظب   از همه ظر   یرئ   نانظش ت،،  قانظن کی مظهب  ب،
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در  "وت ظ "از ح ق   یو دب   یاب ظب   زی  ج درال ن  یع ال  ی. در شظراشظد یم انتخاب
 یکرس   هش    ،کدام هر نیرنشیام دو نیا عالوه مظضظعات حساس برخظردارند، ب،

 ریس ا  از ب ا تر  یس طح  در را آنه ا  وض ظح  ب ،  ک ،  دارن د  ج درال  یمل یشظرا در
 ن ، یدر کاب ری  ش ش وز  از یمن د  به ره  ازی  امت از یاب ظب   .ده د  یم قرار ها نیرنشیام

 س ،  زی  ن یدب و( اطالعات و خاره، امظر ،یداخل یوزرا همل،)از  اس  برخظردار
در  ری  وزهش     ه ا  نیرنشیام ریسا ک، یحال در دارد؛( اقتصاد و ییدارا)دجاع،  ریوز
 دارند.   ن،یکاب

 در یاب ظب   مس ل    ی  مظقع ک ،  خ ظرده  رق م  یا گظن، ب، زین یداخل تحظ ت
 یه ا  سال یمال بحران انیهر در. اس  نمظده میتحک را ها نیرنشیام ریسا با س،یمقا
 آن در یدب   ش ظد  یم   گفت ، . دیگرد مالکامالً بر یب، ابظب  یدب یوابستگ ،9-2008

 یاب ظب   یاردی  لیم 20 قی. تنها تزراس  ،داشت یبده د ر اردیلیم 80 کم دس  سال
 ب ،  یدب   یاقتص اد  یوابستگ ،سال نیا ازن ات داد.  یرا از ورشکستگ یبظد ک، دب

 یابظب  برتر نقشم نا،  نیتمرکز قدرت در امارات شد. بر ا ینظع ساز ن،یزم یابظب 
و  جش ار اه رم   یدب   و  یتث  یتیو امن یخاره اس یس یریگ میتصم یندهایجرا در

 یاب ظب   ن،ی  ا ب ر  اج زون . داد دس    از را خ ظد  یت  ار  و یاقتص اد  ییتمرکززدا
 ک ،  یح ال  در ،یمالحظات نیچن بر بناجدرال دارد.  ۀبظده نیتأم در را سهم نیشتریب

 مه ار  و میتح ر  در ام ارات  جع ال  نق ش از همل ،   ؛مظارد یبرخ در راشد بن محمد
 و ت ظان  جاق د ، داشت، یانتقاد مظاضع منی در هنگ تداوم یحت و قطر بحران ران،یا

 .باشد یم یابظب  برابر در مظازن،  ادیا یبرا سابق قدرت
 محم د  ،1«سندهارس   » ای  تانیبر ینظ ام  یدر آکادم یآمظزش ۀدور یط از پ 

 یو دس تظرکار  نیت ر  مه م شد.  ییهظا یرویجرمانده ن ،1980 ۀده اواخر در دیزا بن
 یدب   یروهاین ،1996 سال درم نا،  نیبظد؛ بر ا 1990 ۀده در مسلح یروهاین ادغام

 ارت ش  از یبخش  ( م ، یالخ رأس یمل   گ ارد  و یدب   یدج اع  یروی)ن م،یالخ و رأس
 یب را  یاب ظب   خان دان  ت الش  قالب در(. Steinberg, 2020) شدند امارات مشترک

 ،یدی  کل مناصب احراز یبرا دیزا پسران از یشمار یآمادگ کسب و یبازسازمانده

                                                                                                                                 

1. Sandhurst 
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 آن)در مس لح ام ارات    یروهایستاد ن  یرئ عنظان ب، ،1993 سال در دیزا نب محمد
 مرات ب،  سلس ل،  و یجن   نظر از گرچ،. شد منصظب( ،یاتحاد یدجاع یروهاین: زمان

 یروهایجرمانده ن ی(، معاون عالیابظب  ری)ام یاز جرمانده عال یتر نییپا ۀرت  در یو
 ،داش   ( قرار یدب ریدجاع )ام ریوز یفاتیپس  تشر ی( و حتیابظب  عهدیمسلح )ول

 دی  خر. ردیگ عهدهر ب را مسلح یروهاین ینظساز یره ر تظانس  یکظتاه مدت در
 ییه ظا  یه ا  اتی  عمل در مش ارک   و ینظ ام  یقرارداده ا  انعقاد مدرن، حاتیتسل

 یاول ره  ر  ۀده در. بظدند ن،یزم نیا در یو یها از تالش یدر منطق، بخش آمریکا
 کظزوو ،یسظمال یمرز برون یها اتیعمل در یامارات یروهاین د،یزا بن محمد ینظام
 یا گظن ،  ب ،  دی  زا ب ن  محم د  گف  تظان یم ن،یبنابرا ؛نمظدند مشارک  اجغانستان و

 .اس  نمظده مستحکم و  یتعر امارات دول  ساختار در را خظد نقش ی یتدر

 یا منطقه یها بحراندر  امارات ینظام مداخالت .2-3

 ۀتظس ع  یب را  یا ن ده یجزا تالش دیزا بن محمد یره ر ب،امارات  د،یساختار هد در
 یروی  ن ب، یابیدست و یابتین و مزدور ارتش یریکارگ ب، ،یتیامن _ یاطالعات ینهادها
 یا منطق ،  یه ا  بحران  یریمد روند در جعال حضظر و دهید هنگ و شرجت،یپ ییهظا
 س ال  از نیچن   ه م  ام ارات  .اس  داده قرار خظد یا منطق، اس یس دستظرکار در را

حمل ، ب ،    اتی  عمل یب، استثنا ان،یدر خاورم آمریکا یها اتیعمل یدر تمام ،1991
(، 1992) یس ظمال  اتیعمل(، 1991) جارس جیعرا، مشارک  داشت، اس . هنگ خل

 و( 2011) ی   یل ب ،  حمل ، (، 2003) اجغانس تان  ب ،  حمل ، (، 1999) کظزوو بحران
 ام ر  نی  ا. باش د  یمظارد م نیا ۀهمل از( 2014-15) ،یسظر در داعش ،یعل اتیعمل
 یا منطق ،  نق ش  یارتقا یبرا دیزا بن محمد ۀبلندپروازان اهداف از نک،یا مظازات  ب،

 در یاب ظب   نق ش  ن ده یجزا یا گظن ،  ب ،  ک، اس  آن گر نشان دارد، یبرم پرده امارات
 یب را  نیچن  هم دی  زا ب ن  محم د . اس    اجت،ی شیجزاآمریکا ا یا ان،یخاورم نیدکتر

 یه ا   ی  مأمظر در حض ظر  یب را  آن یآم ادگ  شیاج زا  و ارتش م دد یسازمانده
، 2009کارآزمظده نم ظد. در س ال    یم ادرت ب، هذب مستشاران خاره ،یمرز برون

 را ،ایاس ترال  ژهی  و اتی  عمل یجرمانده سابق  یرئ ،1«ندمارشیه کلیما»ژنرال  یو
                                                                                                                                 

1. Michael Hindmarsh 
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 نشیگ ز  یب را  مارشن د یه از دی  زا ب ن  محمد. درآورد استخدام ب، منظظر نیا یبرا
 گرج    کم ک  ام ارات  ۀنخ    یواح دها  یان داز  راه منظ ظر  ب، مستعد یاجسر امارات

(Worth, 2020) . 

 امارات یا منطقه استیس نینو یکردهایرو. 3

ب ، نف ظذ    یابیبر مسند قدرت، درص دد دس ت   دیزا بن محمد دنیرس زمان از امارات
 س ظدان،  مص ر،  ،ی   یل م ن، ی در خ ظد  یابتین کنشگرانبظده و از  یشتریب یا منطق،

 را یا هان  ،  هم ،   ی  حما کشظرها نیا بر یکیتیلتسل  ژئظپ یبرا یسظمال و ترهیار
 یروه ا ینچه ارچظب   در ،2011 مارس در امارات ،م نا نیا برآورده اس .  عمل ب،
 مص ر  انی  نظام یاز کظدتا ،2013 ،یژوئ در نمظد؛ مداخل، نیبحر در 1"رهیهز سسر"

 م ن یعربس تان در   یدر قال ب ائ تالف تح   ره  ر     ،2015 سالکرد؛ در   یحما
 زی  ن راًی  گرج   و اخ  شیدر پ   2017قطر را در ژوئن  میتحر اس یکرد؛ س مداخل،

 یب، واکاو در ذیل اس . کرده ی یم ادرت ب، مداخل، در بحران ل میرمستقیغ طظر ب،
 .شظد یم پرداخت، امارات نینظ یا منطق، اس یاصظل س

 کایآمربا  کیاستراتژ اتحاد تیتقو .3-1

 کشظر نیا مداوم ضع  تظاند یم یا قابل مالحظ، زانیب، م آمریکابا  یراه رد اتحاد
 را عربس تان  یحت   و ،ی  ترک ران،ی  از همل، ا ؛،یهمسا یا منطق، یها قدرت برابر در

را منعقد  آمریکادوهان ، با  یتیامن ۀنام تظاجق ی ابظب ،1994 یهظ  در. دهد پظشش
 بن ادر  و ییهظا یها گاهیپا ب، داریپا و منظم یدسترس متحده ا تیا م نا، نیا بر. کرد

در  نیرنش  یام نی  وع ده داد از ا  یحیتل ظ  طظر ب، عظض در و کرد کسب را امارات
 یه ا  اتی  عمل یب را  یب، مقر الظفره گاهیپا. دیمحاجظ  نما یمقابل دشمنان خاره

بن در   گاهیدر کنار پا گاهیپا نیشده اس . ا لیت د ان،یخاورم ۀدر منطق آمریکا ییهظا
 ییآمریک ا  یرویناز پنج هزار  شیب رهیکظچک در ج  ییایدر یها گاهیپا و یعل ه ل
 .  اند داده یها خظد در را
 

                                                                                                                                 

1. Peninsula Shield Force 
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 موقعیت جغرافیایی پایگاه هوایی الظفره امارات .1شکل 

 

 آمریک ا  یه ا  ن ، یکاب ق  ال  در دی  زا بن محمد و یابظب  دگاهید ک، داش  تظه، دیبا
 ک ،  اس تد ل  نی  ا ب ا  2015 یه ظ   در یابظب  مثال، عنظان متفاوت بظده اس . ب،

تظاج ق   نینمظده، از انعقاد ا  ادیا رانیا ۀندیجزا نفظذ و قدرت برابر در یمانع برهام
را  رانیدر ق ال ا «اوباما»دول   اج یره سرع  ب، یابظب  حال، نیا با و استق ال کرد

 قص د  ک ،  ک رد  م تهم  را آن و خظاند لظح مظرد انتقاد قرار داد؛ دول  اوباما را ساده
 و رانی  ا انی  م مظازن ،    اد یا اوباما، هدف. دینما واگذار رانیا ب، را منطق، کل دارد

 ی، و2016در م ارس   کی  ب ا آتالنت  یا مصاح ، در. بظد جارس جیخل در آن مخالفان
 ع دم ش ظد.   کیخ ظد ش ر   یران  یرا با دش منان ا  ان،یخاورم دیبا یاعالم کرد سعظد

 و ان ، یخاورم یانقالب   تح ظ ت  انیهر در ک، خظد یعرب متحدان از اوباما  یحما
و امارات را دستخظش نظسان ک رد.   آمریکارواب   د،یب، اوج خظد رس قایجرآ شمال

 اس   یاتخ اذ س  ،2017 ،ی  ژانظ در «ترام   »کار آمدن دول     یبا رو  یوضع نیا
 یمحظره ا  از یک  ی عن ظان  ب ،  ام ارات  نقش یفایا و رانیدر ق ال ا یجشار حداکثر

 ک ، در  یت  یامن دی  هد ۀنام تظاجق مظهب ب، .شد لیتعد آمریکا یا ان،یخاورم اس یس
 یروه ا یآم ظزش ن  د،یب، امض ا رس    دیزا بن و محمد « یمت مزیه» انیم ،2017 می

مش ترک ب ، تظاجق ات     یدر امارات و مانظره ا  آمریکامسلح امارات، استقرار ارتش 
 اجزوده شد. یق ل

 لیاسرائ با روابط یساز یعاد .3-2

ه زار   س،حدود  حال نیا با هستند، یرسم کیسلماتید رواب  جاقد امارات و لیاسرائ
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. دارن د دوگان ،    یتابع آنها از یاریبس ک، کنند یم یزندگ یدب و یابظب  در یهظدی
 یا منطق ،  یرق ا با مقابل، هه  در بالقظه یکیشر عنظان ب، لیاسرائ ب، دیزا بن محمد
 اس   ینف ظذ ب ر س   ۀدامن   شیاج زا  نیهمچن   و قط ر  و ،ی  ترک ران،یا همل، از خظد

ام ارات اس   ام ا     کیمتح د اس تراتژ   آمریک ا  گرچ،. نگرد یم آمریکا یا ان،یخاورم
 اش تراک  ب ،  یاب ظب   ب ا  را خ ظد حس اس   یها یجناور وواشنگتن اغلب اطالعات 

 یق ظ  ینظ ارت  یه ا   یقابل ب، خظد یا منطق، اهداف تحقق یبرا امارات. گذارد ینم
 ق درت  کی   عن ظان  ب، یابظب  بهظر در یمهم نقش لیاسرائ منظر، نیا ازدارد.  ازین

چ ظن   یلیمع روف اس رائ   یه ا  ش رک  . اس    داشت، یا منطق، یاطالعات و ی ریسا
ارت ش   8200واح د   ۀبازنشس ت  یروه ا یهمراه با ن 2«او .اس .ان»و گروه  1«متر دارک»

در ه ک اطالع ات ش هروندان     یبا حکظم   ج درال اب ظب     یدر هماهنگ لیاسرائ
 (.Krieg, 2020) اند کشظرها نقش داشت، ریسا یاسیو مقامات س یامارات

ب، هن گ   آمریکاسظ، دادن  یمناسب برا یا ل،یرا وس «ظیآو تل» دیزا بن محمد
 را س م یظنیصه دی  زا ب ن  محمد زین کیدئظلظژیا دگاهید از. داند یم رانیناخظاست، با ا

 ,Bohl) کن د  ینم ادراک ،پندارند یم عرب ره ران ریسا آنچ، مانند یوهظد یدیتهد

 ث  ات  و  ی  امن یج رارو  یاص ل  دی  تهد عن ظان  تهران را ب ،  یدر عظض، و (.2017
  یرسم مقابل، با آن ب، یبالقظه برا کیشر کی ۀمثاب ب، را لیاسرائ و داند یم یا منطق،
 گ اه یپا از زین لیاسرائ ،یابظب  مانند ب،(. Bergman & Hubbard, 2020) اس  شناخت،
در م  اورت   رانی  ا ۀندیجزا نفظذ و منطق، در یاخظان انیگرا اسالم رشد روب، قدرت
 «اهظی  نتان» زین 5+1 گروه و رانیا انیم یا هست، قتظاج از پ هراس دارد.  شیمرزها
 و گفتگ ظ  ش امل  ه ا  تم اس  نی  ا. ک رد  برق رار  دی  زا بن با محمد یپنهان یها تماس
 در .ب ظد  یا منطق ،  یاس  یس رون د  کی   ش ردیپ زین و تظاجق نیا مظرد در یهماهنگ
پ رچم   شیو پاکستان در رزما ایاسسان ل،یاسرائ می، امارات در کنار رژ2016آگظس  

 ییه ظا  یروی  ن ظنان،یمشترک  شیدر رزما زین 2017. در مارس اج یسرخ حضظر 
 (. Jakes and Wong, 2019در کنار هم پرواز کردند ) امارات و لیاسرائ

                                                                                                                                 

1. DarkMatter 

2. NSO Group 
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 در یاص ل  و ،ی  اول گ ام  عن ظان  ب ،  لیاسرائ با رواب  یساز یعاد راستا، نیا در
 من ظط   یوضع نیادر دستظرکار قرار گرجت، اس .  میرژ نیبا ا یساز ائتالف ریمس
 از یس از  یع اد نخظاه د ب ظد.    نیجلس ط  ۀمس أل  ق  ال  در لیاس رائ  یها اس یس ب،

 وارد ی یت در  یا گظن ،  ب ،  و دهی  گرد آغ از  یع اد  اس   یس ب ا  م رت    یها حظزه
در آژان     یرس م  ۀندینما لیاسرائ، 2015 سال از. شظد یم حاد اس یس یها حظزه

واق ع   یابظب  "مصدر"مقر آن در شهر  ک، 1(رنای)ا ریدپذیت د یها یانرژ یالملل نیب
 ،2021 «یدوب   یاکس  سظ» ش  گاهینما یب  را لیاس  رائ می  رژ نیهمچن  . داردش  ده، 

، 2020 ،ی  جظر 22 دراس  .   هدعظت شد یاز طرف مقامات امارات یرسم صظرت ب،
 17 در دیس ف  ک اخ در تظر امارات ش رک  ک رد.    لیاسرائ یسظار دوچرخ، میت کی

 ،2ش  ات  ب ن  ری  )م لیاس رائ  مقامات حضظر با یمخف ینشست انبزیم ،2019 دسام ر
 ظس یامارات )( و یمل  یمشاور امن ،3نی)رابرت اوبرا آمریکا(، یمل  یمشاور امن

. ب ظد  رانی  ا یا منطق ،  نف ظذ  ب ،  بحث راهع یامارات در واشنگتن( برا ریسف  ،،یالعت
 و لیاس رائ  انی  م ت  اوز  عدم مانیپ ش ردیپ و رانیا خصظص در مظاضع یهماهنگ
 ش  رد یپ در یمهم   نق ش  دو هر ک، داد یم لیتشک را گفتگظها نیا یربنایز امارات،
 رواب  دارند.   یساز یعاد روند

   یو اخوان یعیش یاسیبا اسالم س مقابله. 3-3

 و سظدان ،ی یل عرا،، ،،یسظر مصر، چظن ییها پرونده در امارات و ،یترک اختالجات
 محم د . اس    شده قیتعم و دیتشد شدت ب، یشرق تران،یمد ۀحظز یحت و یسظمال
آن ب ظده و هرگظن ،    «یاخ ظان   ی  روا»از همل ،   یاس  یمخ ال  اس الم س   دیزا بن
 اس   یب ا اص ظل س   رتیمغ ا راس تا را در   نی  در ا یا منطق ،  و یداخل یها  یجعال

ش د ک ،    دیتش د  یزم ان  دی  زا بن محمد زیدآمیتهد ادراک. ندیب یامارات م یراه رد
در مص ر و ت ظن     یانقالب   تحظ تحزب در انتخابات آزاد پ  از  نیا ندگانینما

 ،یدر اعالم اماراتارت اط،  نیهم در .آورند دس  را ب، یآراء مردم  یتظانستند اکثر

                                                                                                                                 

1. International Renewable Energy Agency (IRENA) 

2. Meir Ben-Shabbat 

3. Robert C. O'Brien 
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 ،ی  ترک اختالجاتاعالم کرد.  یستیترور یرا سازمان «نیالمسلم اخظان»، 2014نظام ر 
باع ث   «یمرس   محم د » یدول  اخظان ،یعل انینظام یو امارات در خصظص کظدتا

 ک رد یروش ظد.   لیمص ر ت  د   یه ا  یاخ ظان  یام ن ب را   یآنکارا ب، پناهگاه دیگرد
 ک ،  زیامارات ن ،2011 سال پراکنده اعتراضاتدر ق ال  دیزا بن محمد ۀگران سرکظب
باع ث   زین بظد شده یده سازمان «ا صالح» یروشنفکران حزب اخظان تظس  عمدتاً
 از بع د  دی  زا ب ن  محم د  پناهن ده ش ظند.   ،یگروه ب، ترک نیاز ره ران ا یاریشد بس

 صظرت حا صال حزب ره ران و سران با ییها مالقات ،2001 سستام ر 11 تحظ ت
 ،نمظد ،یتظص رخظاهان،یخ یها  یجعال بر تمرکز و اس یس از یدور ب، را آنها و داد

 یعلن   هن گ  دی  زا بن محمد امارات، در حزب نیا یاسیس یها  یاما با تداوم جعال
 .انداخ  راه ب، حزب نیا طرجداران و سران ،یعل

ب ر دس   داش تن ام ارات در      یآنک ارا م ن    یادعا ۀ ینت در کشظر دو رواب 
 محم د » ،یترک داد،یرو نی. متعاقب اشد قیعم یچالش وارد ،2016ناجرهام  یکظدتا
خ ظد ق رار داد.    یس ت یترور جهرس    دررا  ،دی  زا بن محمد یتیمشاور امن ،«دحالن

حس ن(   یک  ح ش ع ان و ز یسامر سمدونفره ) یباند هاسظس کی یریدن ال دستگ ،ب
از آنان، مشخص ش د   ییو بازهظ 2019 لیآور 19در  ،یتظس  مقامات ترک یامارات

و  یاسیس یها یدیهدف قراردادن ت ع ،،یترک نهاد ضد کی  ادیباند ا نیا  یمظرأم
 ۀن د یجزا یه ا  ت نش  زمان، هم طظر ب،. مخال  عربستان و مصر بظد یِعرب انیدانش ظ

 یایو آس   یش رق  ۀتران  یمد بالک ان،  ،آجریق ا و شمال  ان،یدر خاورم ،یامارات و ترک
 اس . اجت،یتداوم  یمرکز

بالک ان و   ۀمحدوددر  ،یترک ،یعل یساز ائتالف و نفظذ شیاجزا حال در امارات
 ،ی  ترک ینکت، واق  اس  ک، رواب  سنت نیبر ا دیزا بن محمد. اس  یشرق تران،یمد

 ،ی   یدر ل ینظ ام  ۀچ ظن مداخل    یب ر س ر مس ائل    آمریک ا با متحدان ناتظ، اروپا و 
 اس    گرجت ،  ق رار  یدگرگظن معرض در 400 اس ۀسامان دیو خر یپناهندگان سظر

(Dorsey, 2020) .یرق  ا ک ،   یش رق  ۀتران  یمد یای  در ۀلظل خ  از یابظب   یحما 
 راس تا  نیا در دارند، حضظر آن در لیاسرائ یحت و ق رس ظنان،ی یعنی آنکارا یاصل
 یاساس   یبنا سنگ کی لیاسرائ با یابظب  کینزد رواب . ردیگ یم قرار دستظرکار در
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  یتح  ه دا  ان،یسال ینظام یها نیتمر در امارات مشارک . باشد یم ریمس نیا در
ه دف م ظرد    نیحضظر دارند با ا ایتالیق رس و ا ل،یک، در آن اسرائ آمریکاو  ظنانی

ق  رس،   ظن ان، یجرانس ،،   ۀخاره رانیوز زین ،2018تظه، قرار گرجت، اس . در سال 
 محک ظم  را یش رق  تران،یمد یایدر در ،یترک یها  یجعال یا ،یانیامارات و مصر در ب

و  یجرهنگ   ،یخیتار اتیخصظص ۀواسط ب، ،یگرچ، ترک زیبالکان ن ۀحظز در. کردند
 ب ا  یاب ظب  برخ ظردار اس  ،    یبهت ر   یمنطق، از مظقع نیا یبا کشظرها یاهتماع

 گ رو ن ،مظنت   و یکرواس   صربس تان،  چ ظن  ییکش ظرها  در یگ ذار  ،یسرما شیاجزا
 یگ ذار  ،یمظرد، سرما کیآنکارا شده اس . تنها در  یگریباز ۀمحدود وارد ینظع ب،

در  ظروی   ظنی  لیم 180ب ،   ،2010 س ال  در ظروی هزار 300 از صربستان در امارات
 (. Karcic, 2020) اج ی شیاجزا ،2018سال 

 یسعود عربستان با یراهبرد اتحاد .3-4

 ج از  وارد نینش   بیرواب   دو ش    ،2015 ۀی  ژانظ در س لمان  ملک آمدن کار یرو با
 س س   و( 2015 ۀی)ژانظدجاع  ریوز عنظان ب، «سلمان بن محمد»شد. انتصاب  یا تازه
سطح رواب  دو کشظر داش  .   یدر ارتقا ینقش مهم زین (2015 لی)از آور عهدیول

 در س لمان  ب ن  محم د  یعه د یول یب را    ، یالعت و دی  زا ب ن  محمد ها، ط ق گزارش
 ه دف  دو یاب ظب   و اضیر، 2011 سال تا(. Cobban, 2019) کردند ی ب واشنگتن
 ب ر  منطق ،  اعتراض ات  ریت أث  بظدن د  درصدد آنها ،نخس  کردند؛ یم دن ال را مشاب،

 ح داقل  ب، را مراکش و اردن مصر، در آنها متحدان و جارس جیخل ۀحظز یکشظرها
 اخ ظان  ک، شد مشخص یا ندهیجزا طظر ب، بعد ب، 2012 سال از آنها، نظر از. برسانند

 دوم،. کرد یریهلظگ آن نفظذ گسترش از دیبا و داشت، دادهایرو از را سظد نیشتریب
 م ن ی و ل نان ،،یسظر عرا،، در رانیا نفظذ گسترش داشتند قصد امارات و عربستان

  ی  اولظ ح ال،  نی  ا ب ا . ن د ینما مظازن، را آن امکان صظرت در و نمظده متظق  را
و  یری  عربستان ب ر درگ  ک، یحال در بظد یاسیس اسالم با م ارزه یابظب  کیاستراتژ

 (.Steinberg, 2020)متمرکز اس   رانیمنازع، با ا
 تح ظ ت  از س لمان  ب ن  محم د  و دی  زا ب ن  محمد مشترک ادراک و متقابل جهم

 یا منطق ،  تح ظ ت  ق  ال  در کشظر دو یراه رد اتحاد تداوم در یمهم نقش یا منطق،
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 شیاج زا  و یس عظد  و امارات یخاره اس یس یاصل یها محرک دو نیاداشت، اس . 
 ک ار  محاجظ ،  قطب هم کنار در اضیر و یابظب در منطق، هستند.  ینظام یگر مداخل،
 یداری  و دو کش ظر از زم ان وق ظع ب    دهند یم لیتشک را یهمکار یشظرا در قدرت
 قط ر  و ی   یل ع را،،  ل نان، ،،یسظر مصر، یها بحران ق الدر  یمظاضع مشترک یاسالم
 یو متح د راه  رد   یجراس احل  ۀمظازن   راه رد از یهزئ کشظر دو هر. اند نمظده اتخاذ
اس   و   یآنها سلطنت یاسیس یها نظام روند، یم شمار ب، جارس جیخل ۀدر منطق آمریکا
دارن د.   ،ی  ترکو  رانی  ا داتی  از تهد یمش ابه  ریتفاس   یو برداشت کیدئظلظژیاز نظر ا
 ب ،  معط ظف  ش د،  لیتش ک  2016 س ال  در ک ،  امارات و عربستان یهماهنگ یشظرا
 یا منطق ،  ۀح ظز در  س لمان  بن محمد و دیزا بن محمد یهماهنگ و یهمکار شیاجزا
 کی  همراه ب ا   یکارزار جشار حداکثر کیباورند ک،  نیبر ا اضیو ر یابظب  .باشد یم

 .آورد یم جراهم را تهران  یتضع یبرا  زم یها ن،یقابل اتکا زم ینظام یبازدارندگ
 و یخ اره  اس   یس در ت ر  ان ، یگرا عمل یکردیرو عربستان ب، نس   امارات

خظد در بل ظک   ۀبرهست نقش حفظ رغم یعل یابظب . اس  نمظده اتخاذ خظد یتیامن
 شیپ   در را ییه ا  اس   یس جارس، جیخل یهمکار یشظرا یا منطق، یتیو امن یت ار
 در(. Bruno, 2017) ردی  گ یم   قرار شظرا یاعضا ریسا کردیرو با تقابل در ک، گرجت،
  ی  رؤ قاب ل  کش ظر  دو رواب  در اختالف از یها نشان، زین یخاره اس یس ۀحظز
 در ب ظده  برخ ظردار  یش تر یب یبرهس تگ  از مظض ظع  نیا ک، منی بحران در اس ؛
ک، مناجع  «یهاد منصظر»وجادار ب،  یروهاین یامارات یها هنگنده ،2019 اوت اواخر

 در مظض ظع  نی  ا. دادن د  ق رار  حمل، مظرد را عدن در کنند، یم یندگیرا نما اضیر
 یعلن   را کش ظر  دو اختالج ات  هنظب، یانتقال یشظرا یسظ از استقالل اعالم کنار
 یب ، اته ام هاسظس     من،یدر  اضیر ریسف ،«محمد آل هابر» زین راًیاخ .اس  کرده
آل  ۀف  یوب قی  ش د. تعل  برکن ار  ،یامارات با هدف سرنگظن کردن منصظر هاد یبرا

ب ،  « ارائ، اطالع ات گم راه کنن ده   » لیدل ، ب،عربستان یپادشاه ظانید یهابر از سظ
 خ ر داده بظد. یمنصظر هاد

 رانیا مهار یبرا تالش. 3-5

 تح ظ ت  شروع از پ  ژهیو ب، ریاخ یها سال در رانیا یا منطق، قدرت و نفظذ رشد



 97     (2020-2014) یعرب متحده امارات یا منطقه راهبرددر  تحولو  یرهبر رییتغ

ق رار   ریتح  تأث شدت را ب، یره ران ابظب  یو ذهن یساختار ادراک یاسالم یداریب
و کمک ب، بازگش   «اسد بشار»  یدر دجاع از حق حاکم رانیا  یمظجقداده اس . 
  یهذاب ،یعراق _ یرانیا یِعیائتالف ش قیداعش از طر ینابظدساز ،،یث ات ب، سظر

 دی  هد ق درت  کی   بهظر و اجغانستان و نیبحر مردم یبرا رانیا یاسالم حکظم 
 یب ا   دس    از نش ان  هم، و هم، ،«انصارهلل هن ش»عربستان ب، نام  رهیهز ش ، در
 و ینهادس از  ق درت  عظامل، نیا کنار در. داش  یا منطق، معاد ت نییتع در رانیا

و  ،ین  رد در س ظر   انی  ب ، هر  ،یدر ورود روس    یمظجق ژهیو ب، رانیا یساز ائتالف
 دایهظ را رانیا قدرت یراه رد عمق ،،یو روس ،یترک یروند آستان، با همکار  ادیا

ک ،   یاط راف و  یت  یامن ۀحلق   و دی  زا ب ن  محمد یسظ از یتیوضع نیچن. ساخ 
 یب ر م ن ا   دهن د،  یم   لیو ک ل ام ارات را تش ک    یحاکم ب ر اب ظب    یساختار نهاد

 ادراک شده اس .   زیدآمیتهد یها نشان،
 عام ل  و عرب ههان در یهراس رانیا ۀپروژ رگذاریتأث  یشخص دیزا بن محمد

 محم د  ب ا  یهماهنگ در دیزا بن محمد .بظد برهام از ترام  دول  خروج در یمهم
 ائ تالف  ب،عربستان  ۀریهز ش ، ب، رانیا نفظذ بس  با مقابل، یراستا در و سلمان بن

کش ظر در   نیا ،مظهظد یآمارها براساس .ظس یپ منیدر  ها یسعظد یره ر تح 
و  دهای  خ ظد را ص رف خر   یناخ الص مل    دی  درصد تظل 6ب،  کینزد ،2018سال 
 ,Dudleyکرده اس  ) رانیمظازن، در مقابل ا  ادیو ا منیو  ی یدر ل ینظام اتیعمل

 ح ذف  متح ده،  ا تی  ا ب ا  ام ارات  یراه رد رواب  یمحظر اهداف از یکی(. 2019
 ان ، یخاورم ۀن د یآ معاد ت در کشظر نیا حضظر عدم و یا منطق، یروندها از رانیا
 بحران ب، راهع «اسلظ صلح»هه  حضظر در نشس   رانی. عدم دعظت از اباشد یم
 ،2 ژن ظ  کنف ران   ب ،  ش ده  دع ظت  یکش ظرها  شمظل از رانیا کردن خارج من،ی

 نیحضظر در هلس ات ت أم   یبرا رانیو عدم دعظت از ا ،یسظر ۀندیآ نییدرباب تع
و ام ارات   آمریک ا مش ترک   یها بارز از تالش ۀنمظن س، جارس جیخل ییایدر  یامن
ع دم   یمعن ا  ب، یا منطق، یروندها از رانیا حذف. باشد یم رانیمهار قدرت ا یبرا

 مناقش ،  م ظرد  من اطق  در ژهیو کل منطق، ب، ۀندیآ  یوضع نییدر تع رانیمشارک  ا
 (.Younes, 2019) باشد یم عرا، و ،یسظر من،ی همچظن
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 یاقتص اد  کان ال  قیطر از را رانیا مهار کار دستظر از یمهم بخش دیزا بن محمد
 درص د  50 از شیب ها میاز تحر شیپ ۀدور در مظهظد، یآمارها براساس. کند یم دن ال
 و ام ارات . ش د  یم   ان ام امارات یت ار ریمس از رانیا یخاره ت ارت ح م کل از
 و پ ظل  انتق ال  و نق ل  ب ،  رانیا ت ارت یوابستگ و مسئل، نیا ب، علم با متحده ا تیا

 شیاج زا  یبرا یکالن یها برنام، امارات، کانال از ظروید ر و  همچظن ییارزها ،یتسظ
 یم ال  مؤسسات و ها بانک بیترغ. نمظدند اهرا و یده سازمان رانیا بر یاقتصاد جشار

س ب ش د ک ،    ،1398 بهار در یرانیا ت ار و یمال ینهادها با یهمکار عدم ب، امارات
 ینهاده ا  یتم ام  نیهمچن  . کند ت رب، را یا سابق، یارز در بازار تهران ههش ب م یق

وزارت  :از همل ،  ؛ییآمریک ا  یب ا نهاده ا   یام ارات ب ا همک ار    یو خصظص یدولت
کش ظر، س اختار ت  ارت     نی  ا یاوجک، وزارت خاره ، و وزارت ان رژ   ،یدار خزان،
 (.The Financial Times, 2020) اند کرده یرا محدود م رانیا یخاره

 یا منطقه یها بحران و تحوالت متن در فعال حضور. 4

 در راتیی  از تغ یت ابع  یا منطق، یها بحران و تحظ ت در امارات جعال ینیآجر نقش
 نی  ا یخاره اس یس یکردهایرودر  یدگرگظن ،ت ع ب، و یکارگزار و یره ر سطح

 تران،یمد ،ی یل من،ی ،،یسظر یها بحراندر  یابظب  م نا، نیا بربظده اس .  نیرنشیام
 ب ، در ادام ،  . مص ر مداخل ، ک رده اس       و ت ره یار سظدان، ،یسظمال عرا،، ،یشرق
 :شظد یم پرداخت، مظارد نیااز  کیهر یبررس

 قطر بحران. 4-1

 مه ار  و انیگرا اسالم با م ارزه یعنی امارات دیهد یا منطق، اس یس یاصل عنصر دو
 ب ،  2011 س ال  از قط ر . اس    ب ظده  رگ ذار یتأث دوح ،  و یاب ظب   تض اد  در رانیا

ش ده و رواب      لیدر هه ان ع رب ت  د    نیالمس لم  اخ ظان  یمال یحام نیتر یاصل
عربس تان   رهی  هز ب، ش ، ،ینفظذ ترک ۀحظز گسترشبرقرار نمظد.  رانیرا با ا یکینزد
گرجت ،،   صظرتدر دوح،  ینظام گاهیپا  ادیبا قطر و ا یراه رد اتحاداز رهگذر  ک،
 ،یترک یها گاهیپا حذفارت اط،  نیهم در. خ یرا برانگ امارات  یحساس سرع  ب،

 یبرا اضیر و یابظب  یاصل شروطاز  یکی( دیول بن خالدو  ادیز بن)طار، در قطر 
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 رد دن  ال  ب ،  کننده محاصره یکشظرها ن ایا در. اس  هبظد قطر ضد یها میتحررجع 
 یرواب  سطح ب ا   نیچن هم و عربستان رهیهز در ش ، ،یترک ینظام حضظر هرگظن،

 .هستنددوح، با تهران 

 منی بحران .4-2

 ب ،  را یاس  یس اسالم ،نخس : کند یم دن ال را یاصل  یمأمظر س، امارات من،ی در
 ک، ییها ،سرخ یایدر کیاستراتژ یساحل خ  کنترل دوم، دهد؛ شکس  یشکل هر

 تظسع، سظم، رد؛یگ دس  ب، را دارد، ترهیار و ی ظتیه در ینظام گاهیپا اکنظن امارات
کمربن د   یه ا رویخ ظد از همل ، ن   یمحل  انیخظد ک، بر نا ۀژیو یروهاین  یتقظ و
مقام ات   م ن، یامارات در هن ظب   اتیمرحل، از عمل نیاول درنظارت دارند.  یتیامن

 التیتش ک  نینف ظذتر  یذ و نیتر هذاب «هنظب مقاوم »متظه، شدند ک،  یابظب 
 م ن یاس تقالل   ۀیداع ها سال هنظب مقاوم . اس  یابتین نقش یفایا یبرا یا ل،یق 

را  یهن ظب  م ن یخلق  کیدمظکرات یکشظر مستقل همهظر ۀرا داشت، و اعاد یهنظب
  ی  عنا با امارات جیتدر ب، واقع، در. اس  نمظده یمعرج خظد دستظرکار نیتر یاصل
 من د  ش  ک،  و ه ذب  یب را  ه امع  راه  رد  کی نیتدو ب،   نس یلگیق  ساخ  ب،

 در ام ارات  نق ش م  ادرت ک رد.    م ن یهن ظب   ۀپراکند یا ل،یق  انینظام ش ، نمظدن
اس  ؛   س،یقابل مقا ایتانیبر یتظس  امسراتظر یهنظب منیاداره  ۀنحظ با منی هنظب

 گریک د ی ،ی  عل را منی هنظب لیق ا ،یتیامن میرژ کی یطراح قیطر از ک، ینحظ ب،
 (.  Heras, 2018) کند یم  ادیا "یپراکس" یا ل،یق  یروهاین و نمظده یباز وارد

. کن د  یم   خارج منی از را خظد یروهاین کرد اعالم امارات، 2019 ،یژوئ 8 در
 نشان شظاهد ک، یدر حال ،خ یبرانگ را یا منطق، محاجل از یاریبس واکنش خ ر نیا
. اس    نداش ت،  یمحسظس   رییتغ منی بحران ق ال در کشظر نیا یها اس یس داد یم

 یش ظرا  ینظ ام  ش  ،  یاعض ا  و سابق یتیامن پرسنل ل،،یق  هزار 90 از شیب امارات
پ ر کنن د    یدانیم ۀصحن در را کشظر نیا یها تا بظد داده آمظزش را هنظب یانتقال
(Harb, 2019 .)نخ گ  ان  یروه  این یب  ا همک  ار آمریک  او  یعرب   متح  ده ام  ارات
 کی  متح د   انینظام ش ، ری)حضرمظت( و سا 1«یالحدرم» ۀنخ  یروهاین ،1«ینش ظا»

                                                                                                                                 

1. Shabwani 
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 یلیش ظا مش تمل ب ر ق  ا    ینخ گان یروهایکردند. ن  ادیالقاعده ا ،یعل عیکارزار وس
 یها  یت(. Heras, 2018هستند ) «،یالظحد»و  «بالحرث» ،«هالل یبن» ،«دیبعل »چظن 
 ط ار، » ی)تح  ره  ر  «،یالظطن المقاوم،» نیهمچن و 3«ابظالع اس»و  2«املقا» یسلف

 یاب ظب    ی  حما مظرد یها یپراکس ریسا زین( «صالح ع داهلل یعل»برادرزاده  «صالح
 یروه ا یکنت رل کام ل ن   ،ع دم یابظب  یاز اهداف اص ل  یکی. اند بظده منی دانیدر م

 م ن یبن ادر    ی  ع دن، اس تفاده از برج   یای  در در "المندب باب"انصارهلل بر تنگ، 
 کش ظر  بنادر  یاهم کاهش از ممانع  و( "یسیع رأس"و  "دهیحد"بنادر  ژهیو )ب،

 (.Bender, 2015) باشد یم امارات

 یبیلبحران  .4-3

 انی  حام نیت ر  یاص ل  همل ، مصر از  و یسعظد عربستان یکشظرها کنار درامارات 
 یروهای. دو کشظر از نروند یم شمار ب، «حفتر ژنرال»خظدخظانده  حکظم  یخاره

 و ینظ ام  ک،یسلماتید و یاسیس یها  یحما «سراج جائز» یمعارض دول  وجا، مل
 خ ظد  دی  هد یا منطق، نقش مظازات ب، یابظب  ان،یم نیا در. اند آورده عمل ب، یتیامن
در  یاس . اب ظب   ،یو ترک یاخظان انیهر ۀمظازن و یا منطق، یها یبلندپرواز دن ال ب،

 یس از  ائتالف حفتر، یروهاین از یتیامن _ی و نظام کیسلماتید ،یاسیس  یکنار حما
 در. اس    نمظده بیتعق زین را ،یترک یعنی سراج جائز دول  یحام یاصل قطب ،یعل
 و ق  رس  ظن ان، ی جرانس،، چظن ییکشظرها با آنکارا مناجع تعارض از آنها راستا، نیا

 ریی  تغ خ ظد  نف ع  را ب، ی یدر ل یراه رد یقظا ۀمظازن تا نمظده استفاده لیاسرائ میرژ
، ق  رس و  ظن ان ی هم راه  ب،را  یمشترک ،یانی، امارات و مصر ب2020 می ماه در. دهند

 را محکظم کردند.   ی یدر ل ،یترک یآن دخال  نظام در وجرانس، صادر 

 سودان .4-4

قدرت در  یاصل ۀچهر دو یدتیحمب،  معروف «دوقلظ حمدان» و «برهان ع دالفتاح»
 زی  ن خ ارطظم  دردارن د.   یاب ظب   یا اه داف منطق ،   ش ردیدر پ ینقش مهم ،سظدان

                                                                                                                                 

1. Hadrami 

2. Amalqa 

3. Abu al-Abbas 
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 یبا آنکارا و دوح، تعارض مناجع ه د  یابظب  ،آجریقاشاخ  یکشظرها ریسا مانند ب،
 یب را  یگ اه یب، پا "سظاکن"آن  مظهب ب، ک، سظدان و ،یترک ینظام نام، تظاجقدارد. 

ام ارات   ییای  من اجع در  یب را  یه د  یدی  ش د، تهد  لیت  د  ،ی  ترک ییایدر یروین
س ابق   همه ظر   یرئ ،«ریال ش عمر» یبرکنار متعاقب حال، نیا با. شظد یمحسظب م

دول     یاز س ظ  نام ،  تظاج ق  نی  ا لغظ احتمال، 2019 سال در ارتش تظس  سظدان
 ب ا  یو نظ ام  یاسیرواب  س یارتقا وهظد دارد. برهان ک، از طرجداران برهان ینظام

 یش ظرا  اس   یاز ق درت ب ، ر   ری، پ  از خلع عمرال ش  شظد یم محسظبامارات 
د ی  زا تالش محمد بن ۀعمد راستا، نیا در. اس  هسظدان منصظب شد یانتقال ینظام

 نی  ا در و باشد یمو قطر  ،یسظدان با ترک انیشده مامضا  یها نام، لغظ تظاجق معطظف
 از یناش   خأل تا اس  تالش در سظدان، ینظام یشظرا بر کنترل اعمال ضمن راستا
و  یو بن در  یب انک  ۀحظز در یگذار ،یسرما با را دوح، و آنکارا یها یگذار ،یسرما
 .  دیبالعظض ب، خارطظم ه ران نما یها کمک و ها وام یاعطا نیچن هم

 مصر. 4-5

 اعم ال  یب را  یام ارات  _ یس عظد  ۀه ه   ب، 2017در اواس  سال  «یسیالس» دول 
 یت الش اب ظب    گرکانال سظئز نش ان  ظمیکنسرس لی. تشکظس یقطر پ ،یعل ها میتحر
 ییای  در یکیتیاول ژئ ظپل  یروی  ش دن ب ، ن   لیو ت د ییایب، اقتدار در یابیدست یبرا

 ینفت   یه ا  ج رآورده  و ینقد یها کمک د ر اردیلیم 12 یاعطا. باشد یم ان،یخاورم
را نش ان   یمتحد راه  رد  نیاز ا  یحما یامارات برا یعزم هد ،یسیالس دول  ب،

 را یمتعدد ازاتیامت یابظب  قاهره، ینظام و یاسیس عناصر بر کنترل مظازات  ب، داد.
 یاب ظب  آورد.  دس    ب، سازو  ساخ و ارت اطات گاز، و نف  ،یبندر یها حظزه در
 ش د  ییرونم ا  ،2018 لی  با مص ر ک ، در آور   کیمشارک  استراتژ ۀبرنام قالب در
(Emirates News Agency, 2019)، نی  ا ره  ران  ان داز  چش م  ب ،  یده شکل درصدد 

 در ام ارات . باش د  یم   یمش ترک عرب    یحک ظمت  یالگظ کیاستقرار  ۀبهان ب، کشظر
 راکش ظر   نی  اپظن د   م یق میتنظ یبر مصر، استراتژ یاقتصاد ۀسلط اعمال یراستا

 یگ ذار  ،یس رما  شیاج زا  قی  طر از یاس تراتژ  نی. ااس  داده قرار دستظرکار در زین
. ردی  گ یپظن د مص ر ب ، واح د پ ظل ام ارات ص ظرت م          ک ردن و وابست،  یخاره
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 و 2018د ر در سال  اردیلیم 6.6 ب، العاده جظ، یههش باامارات  یها یگذار ،یسرما
از  یسیالس ،2019 نظام ر 16 دارید انیهر در. دیرس 2019د ر در سال  اردیلیم 7.2

 20مش ترک   یگ ذار  ،یدر خصظص س رما  نیطرج د،یزا با محمد بن داریامارات و د
 2018م ارس   درتظاجق نمظدن د.   یو اهتماع یاقتصاد یها در پروژه ید ر اردیلیم
در  1"زه ر " یگ از  میعظ   دانی  م ازی  درص د از امت  10 ظمی  شرک  م ادل، پترول زین

 تران ، یمد یگاز دانیم نی)بزرگتر آورد دس  د ر ب، ظنیلیم 934را با م لغ  تران،یمد
 .(Megahid, 2018) (یگاز ریجظت مکعب ذخا ظنیلیتر 30 از شیب با

 زهر یگاز دانیم .2 شکل

 

 یسومال .4-6

 امی  شکس  ق یبرا آجریقا ،یاتحاد ینظام  یدر قالب مأمظر ،2014 سال در امارات
در س ال   یرا آمظزش داد. گرچ ، س ظمال   یکشظر صدها سرباز سظمال نیمسلحان، ا

 یب را  یاب ظب   یه د  ع زم  از یتیم أمظر  نیچنرا منحل کرد،   یمأمظر نیا 2018
کش ظر پ رده برداش  .     نی  ا دیهد یا و اهداف منطق، آجریقادر شمال  یگر مداخل،

برخ ظردار   "ش ظ یمظگاد"با  ییامارات تا ق ل از آغاز بحران قطر از رواب  سطح با 
 یه ا   ی  حما امارات مزبظر بحران ق ال در یسظمال یطرج یب اعالم دن ال بظد، اما ب،

                                                                                                                                 

1. Mediterranean Zohr gas field 
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 یزم ان ب ، بع د اب ظب      نیرا قطع کرد. از ا 1جدرال حکظم  از خظد یاسیس و یمال
 س ال )در  لن د  یس ظمال  خظدمخت ار  ش  ،  مناطق و نشانده دس  یها از مهره  یحما
 1998اس تقالل خ ظد را اع الم ک رد( و پانتلن د )در س ال        هان  ،  کی طظر ب، 1991

جش ار ب ر    شیرا با ه دف اج زا   یمظاز دول  لیاستقالل خظد را اعالم کرد( و تشک
 ،2017 ،ی  جظر در لن د  یس ظمال  خظدمختار ،ش  دول در دستظرکار قرار داد.  یسظمال

 نی  مس تقر س ازد. ا   "برب را "خ ظد را در   ینظام ساتیمظاجق  نمظد ک، امارات تأس
کم ک   یام ارات  یروه ا یجاصل، دارد، ب، ن منیاز سظاحل  لظمتریک 90ک، تنها  گاهیپا
 نام ،  مظاجق    ب ا  زی  ن یظپی  ات یا منطق، مناجع. دنینما لیتکم را منی محاصره کند یم

 یس ظمال  کی   نیتض م  م ن ا،  نی  ا ب ر . اس   شده  نیتأم یقابل تظهه طظر ب، بربرا
 اس    یمحل   بالمن ازع  قدرت ب، یظپیات شدن لیت د مفهظم ب،  یضع و شده میتقس
(Cannon, 2017 .)در. دارد عه ده  ب، زین را لند یسظمال  یپل و ارتش آمظزش امارات 
 دو نی  ا در یگ ذار  ،یس رما  یاب ظب   ،ینظام یها گاهیپا استقرار ازیامت اج یدر یازا

ب ،   یق رارداد  ،2017در س ال   2«.ول د ی.پید»داد.  شیرا اج زا  خظدمختار ش ، ۀمنطق
. رس اند  امض ا  ب ،  "بندر بظساسظ"  یریتظسع، و مد ید ر برا ظنیلیم 336ارزش 

 ۀتظس ع  ید ر برا ظنیلیم 442از  شیب ،2018از اکت ر  یامارات شرک  نیا عالوه، ب،
 .(Fenton-Harvey, 2020کرد ) یگذار ،یسرما لند یسظمال یبندر بربرا

 لند یسومال و پانتلند ریجزا کیاستراتژ تیموقع .3 شکل

 
                                                                                                                                 

1. the Federal Government of Somalia (FGS) 
2. DP World 
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 هیسور بحران .4-7

اوج  ۀدور یعن  ی ،2019 ت ا  2011 یه ا  س ال  جاص ل  ح د  امارات یخاره اس یس
 اس یساز  صرف یرو دول  اسد، دن ال، یبرانداز یبرا یو خاره یتحرکات داخل

مخ ال    یسلف یها گروه یمال نیاز تأم یبخش یکشظر حت نیبظد. ا آمریکا یخاره
 ۀه ه   جتظح ات  رش د  ب ا  و 2019 سال از. داش  عهده را ب، ،یسظر یدول  مرکز

شدن تداوم حضظر اسد در ق درت، ام ارات ب ا وع ده      یو قطع ،یمقاوم  در سظر
 در رانی  ا نق ش  ت ا  کرد تالش ترام  دول  مظازات  ب، و یاسیس و یمال یها کمک
 با امارات ،،یگذار بحران سظر  یشرا در .کند رنگ کم را ،یسظر ندهیآ ب، یده شکل

رواب   ب ا    میراه  رد ت رم   ،،یدول  س ظر   یحاکم  یخظد در تضع اس یس رییتغ
 دول  ب، شدن کینزد یبرا یاز تالش ابظب  یگرجت، اس . بخش شیدمشق را در پ

و  ،یدر س ظر  ،ی  ترک ض د  ۀه ه شدن گسترده یبرا کشظر نیا تالش در ش،یر اسد
سفارت خظد  ،2018در گام اول، امارات در سال  .داردآنکارا  یتظان راه رد دیتحد

با بشار اس د   یتلفن تماس یط راًیاخ زین دیزا محمد بنکرد.  ییبازگشا ،یرا در سظر
. نم ظد  اع الم  روسیبحران کرون او  با ییارویرو در کشظر نیا باخظد را  یهم ستگ

مش ارک  جع ال در    یامارات ب را  ۀب، عالق  یبا عنا یکردیرو نیچن یاسیس ۀهن 
 برخ ظردار اس  .   یخاص   یاز برهستگ ،یسظر ۀندیآ یکل طظر ب، و یبازساز روند

 زدن ه م  ب ر  یازا در یاردی  لیم 3کم ک   یاعط ا  ش نهاد یامارات ب، دول   اس د پ  
ت ا س رحد    ،یس ظر  یو تداوم ن رد داخل ،یحکظم  سظر یاز سظ "ادلب" ب  آتش

 ب ،  آنکارا تمرکز تظاند یامر م نیمنطق، را داده اس . ا نیدر ا ،یترک یروهایاخراج ن
 یبرا یابزار عنظان ب، دول  اسد ب، یمنظر، ابظب  نیرا محدود سازد. از ا ی یل ۀیقض
 (. Almustafa & Fenton-Harvey, 2020) نگرد یم خظد یا منطق، ۀپروژ بیتعق

 عراق .4-8

 و یم ال   ی  حما ،یطل    ییه دا  ب ،  ک رد  اح زاب  قیتشظ ،یسن احزاب از  یحما
  یهدا یبرا دیهد زبان یعرب یها رسان،  ادیا ،یستیترور یها انیهر از یکیل ست
 یاب ظب  اق دامات   نیت ر  مه م  ۀدر زم ر  ،یعیش احزاب و رانیا ،یعل تظاهرات امظاج
 ن،ینش   یدر مناطق س ن  .روند یم شمار ب، عرا، در ،یترک و رانینفظذ ا با مقابل، یبرا
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 ک،ی  سلماتید ی انیاز مرکز از همل، پش ت  زیگر التیاز تما  یراه رد امارات بر حما
 اضی  ر کنار در یقرار داشت، اس . ابظب  یسن میاقل لیاز طرح تشک یو مال یاسیس
 یراستا در جشار یها اهرم عنظان ب، «میحک عمار» و «صدر یمقتد»تا از  اس  آن بر

 .(Abu-Nasr, 2017) رندیگ بهره رانیا یا نفظذ منطق،  یتضع
 و ،یس ظر  یکرده ا  ب ا  کی  نزد رواب    یبرق رار  یبرا امارات راه رد کانظن در
 ب ،  زدن دامن و عرا، تحظ ت در کشظر نیا یاسیس وزن شیاجزا یبرا تالش عرا،،

متح ده   ام ارات  یها یگذار ،یسرماکشظر قرار دارد.  نیدر ا یمذه  _ یقظم اختالجات
 اس    میاقل   در یخ اره  یگ ذار  ،یس رما  زانی  م نیب ا تر  عرا،، کردستاندر  یعرب

 داخ ل  در داریپا یا منطق، مثاب، ب، را عرا، کردستان ،یابظب . (2019 ،یعرب کی)س ظتن
 یکشظر با تظه، ب، رون دها  نیا یبعد یظهایسنار میک، در ترس کند یم قلمداد عرا،

 اس    برخ ظردار  یا ژهی  و گ اه یها از عرا،، در قدرت کیک از کردهاو سهم  یاسیس
 کیسلماتید مظضع رغم ب، زین کردستان استقالل یپرس هم، انیدر هر .(2019 ،یعی)الرب

 ک ،  داش    وه ظد  ییه ا  گ زارش  یپرس   هم، یبرگزار از یخظددار بر یم ن امارات
 مراک ز  از لیارب در امارات کنسظل و کرده یمال  یحما یپرس هم، یبرگزار از یابظب 
 .  (2017 ،یۀظز عربین یاک)س اس  کرده دیبازد یرأ اخذ

 ایآس غرب در کردها یپراکندگ .4 شکل

 

 عمان .4-9

م  زا را   ۀمرحل   چه ار  تاام ار  و عمان رواب ، 1999- 1952 یها سال جاصل حد
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-71) یرامیب ظر  بح ران  ریت أث  تح   رواب  متش نج و   ،نخس : ش اگذ سر  پش 
 و یاس  یس ت  اد ت  س ظم، (، 1971-79) یاس  یس گ رم  نس  تاً  رواب  دوم،(، 1952
 یدیهد ۀک، دور 1999پ  از  ۀدور  ،ینها در و( 1979-99) تر منعط  یاقتصاد

، ام ارات را  1971دس ام ر   2در رواب  دو کشظر شکل گرج  . عم ان ت ا ق  ل از     
 نیرنش  یاختالج ات ب ا چه ار ام    نیا ۀعمد. گرج  یاز قلمرو خظد در نظر م یبخش
 یواد س ر  بر م،یالخ رأس با ،ءمدحا یبا شاره، بر سر واد ،یرامیبر سر بظر یابظب 
 یام ارات ادع ا   ن،ی  بر ا اجزون. بظد یداخل مناطق یبرخ سر بر ع مان با و الکظار
 ،یکیتیدارد. از نظ ر ژئ ظپل   عمان"مدحاء  بظم برون" و 1"مسندم"بر استان  ینیسرزم

. دارد ق رار ام ارات   ۀمحاص ر  در و اس    رانی  عمان ب، ا استان نیتر کیمسندم نزد
 ب ،  آن لیت  د  باع ث  هرمز  ،تنگ بر آن اشراف و رهیهز ش ، نیا کیتیژئظپل  یمظقع

 قاب ل  ریام ارات و عم ان ش ده اس  ؛ تنه ا مس        یاختالج یاصل یها حظزه از یکی
 در .گذرد یم مسندم رأس ۀیها و خروج از تنگ، هرمز از پا نفتکش یبرا یران یکشت
 از یهزئ   عنظان ب، عمان مسندم آن در ک، کرد منتشر را یا نقش، امارات، 2018 سال

 ۀن د ی(. در واکنش ب ، تحرک ات جزا  2020سالم،  ی)جظز بظد شده دیق امارات قلمرو
 یم  کسلطان قابظس ح ،2018در نظام ر  زیامالک در مسندم ن دیخر یبرا ها یامارات
 یه ا  نیزم   ج روش  و دی  خراز  یعمانریآن شهروندان غ مظهب ب، ک، کرد صادر را
، از همل ، مس ندم و   کیاس تراتژ  یو مستغالت در مناطق م رز  کو امال یشاورزک

 .شدند محرومبفار )ب، هز شهر بندر سالل،( 
 کیاس تراتژ  ه دف  یبرا یچالش عنظان عمان ب، "الدقم"آزاد  ۀب، منطق امارات

 ال دقم  خ اص،  ط ظر  ب ، . نگ رد  یم خظد یا منطق، یت ار قطب  یمظقع ب، یابیدست
بن در   نیت ر  و ش لظ   نیتر )بزر  امارات یعل ه ل بندر یبرا یهد ی یرق تظاند یم

 نیا در( باشد. یا ونقل منطق، حمل ۀدر حظز یمصنظعبندر  نیتر و بزر  ان،یخاورم
از انص اراهلل   کیو ل س ت  کیسلماتید  یعمان را ب، حما نینش سلطان ،امارات ان،یم

بشردوس تان، ب ،    یه ا  کم ک  عیتظز پظشش دراحمر امارات اس . هالل کردهمتهم 
 ب ،  واک نش  درکرده اس  .   ی انیتح  امر خظد پشت یروهایاستان از ن نیاساکنان 

                                                                                                                                 

1. Musandam 
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 یظن دها یپ از یری  گ به ره  ب ا  ت ا  نمظده تالش عمان نینش سلطان ،یابظب  تحرکات
مض اع     ی  بفار عمان، ب، آنه ا تابع  ۀمنطق با منطق، نیا یاهال یجرهنگ و یا ل،یق 

 عن ظان  را ب ،  1هن ظب  ین  ات مل    یتالش نمظده شظرا ن،ی. اجزون بر ادیاعطا نما
 .کندمطرح  ها یامارات  یحما مظرد هنظب یانتقال یشظرا برابر در یاهرم

 منی المهره استان کیاستراتژ تیموقع .5 شکل

 

 یریگ جهینت

و  دی  زا ب ن  محم د  آم دن  کار یرو زمان از امارات یا منطق، اس یس یها انیبن تحظل
 یکل   ط ظر  ب ،  وکش ظر   نی  ا یو اقتص اد  یاس  یدر ساختار س یابظب   یمظقع  یتث 
 ین  یع نم ظد کشظر  نیا یخاره اس یس یاتیو عمل یروان  یدر مح داده رخ راتییتغ
 یکل   طظر ب، و ها، برداش  ادراکات،استقرار نظام  قیامر ک، از طر نیاکرده اس .  دایپ

کش ظر   نیا اجت،،ی نیتکظ یابظب  دیهد رندگانیگ میتصم حاتیتره و ها  یهظ مناجع،
 ،آجریق ا در ش اخ   ینظ ام  یه ا  گاهیپا  ادیا همل، از دیهد یا منطق، نقش یفایا ب، را

 ن،یبح ر  م ن، ی ،ی   یجعال در ل ۀاز همل، مداخل ؛یا منطق، یها حضظر جعال در بحران
ب ا   یو ارض   یو دامن زدن ب ، اختالج ات م رز    ترهیسظدان، مصر، عرا،، ار ،یسظمال
 در ام ارات  نق ش  یارتق ا  رهگ ذر  از ک ،  ادش ده ی تحظلنمظده اس .  بیترغ عمان

 یالملل   نیدر نظم ب نیرنشیام نیا یقدرت نس  شیو اجزا آمریکا یا ان،یخاورم اس یس
 در ام ارات  نق ش  یف ا یا س از  ن ، یزم ده،ی  گرد محق ق  متح ده  ا تی  ا یره ر تح 

                                                                                                                                 

1. the Southern National Salvation Council 
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 شده اس .   ،یترک یا منطق، نفظذ با مقابل، و رانیا مهار چظن یکالن یها پروژه
ام ارات ب ر آن اس   ت ا ض من       یاس  یس ۀح ظز  درنخس  ،    ی  اولظ عنظان ب،

 التیتش ک  ،یابتی  ن یروه ا ین قی  خ ظد از طر  یتیو ح اکم  یاسیس یالگظ یساز ادهیپ
 ۀپ روژ اه داف   نش انده  دس    و وابس ت،  مداران اس یس از  یحما و کشظرها ینظام
(. ت ره یو ار م ن یدر مص ر، س ظدان،    مث ال  یبرا) دینما بیتعق را خظد یا منطق، نینظ

 یمرک ز  دول   ب ا   من د  و نظام کیارگان ظندیعدم پ ۀواسط ب، یگریمظارد د در یابظب 
 منظ ظر  ب ،  یم ظاز  دول    کی   استقرار و آن یمل  یحاکم  یهدف، از تضع کشظر

)از همل ،   کند یم  یحماآن کشظر  یقدرت داخل یها ییهاب ا در جعال نقش یفایا
 یس از  ادهی  پ یبرا یدیکل یابزارها از یکی عنظان ب، (.ی یل وعرا،، عمان  ،یدر سظمال

 یکش ظرها  یاقتص اد  یها  یمحدود و ها ضع  ب، ادراکبا  یابظب  مزبظر، یظیسنار
 ب ر  دی  کتأ ب ا  یخاره یذارگ ،یوام و سرما یدر قالب اعطا آجریقاو شمال  ان،یخاورم
ب، دره م   کشظرها یمل پظلوابست، کردن  نیو همچن یرساختیو ز ییربنایز یها حظزه
 تظان د  یبخ ش م    نی  اس  . ا  منطق ، خظد بر  یاقتصاد ۀسلط میدرصدد تحک یامارات
  ی  مظقع یارتق ا  در یمؤثر نقش یابظب  یاقتصاد یساز متنظع ۀبرنام ب، کمک ضمن

 داشت، باشد.   یو ت ار یقطب اقتصاد عنظان ب، کشظر نیا
 شیاز اج  زا یا نش  ان، آجریق  اام  ارات در ش  اخ  ینظ  ام یه  ا گ  اهیپا شیاج  زا

 یفایا روند دراز قدرت سخ   یریگ بهره ب، لیو تما کشظر نیا ینظام یها  یجعال
 رون د  تظان د  یم   ام ارات  ق،ی  طر نی  ا ازش ظد.   یم محسظب دیهد یا منطق، نقش

خ ارج(   یایانصاراهلل با دن یارت اط ی)م را دهیبندر الحد  یبا محظر منی ۀمحاصر
از  ییای  و ت  ارت در  مرور  و ع ظر انیکنترل بر هر ن،ی. اجزون بر ادینما لیرا تکم

 نی  بنادر تح  تس ل  ا  ریهند را در کنار سا انظسیعدن و اق جیسرخ ب، خل یایدر
 یا قط ب منطق ،   ۀپ روژ  در ام ارات  یینه ا  هدف. دیاعمال نما ریمس نیکشظر در ا

 در حض ظر  و یا منطق ،  کیاس تراتژ  ری  بن ادر و هزا  ۀش  ک اعمال کنترل بر  د،یهد
و بن ادر م دنظر ام ارات ش امل      ری  هزا ۀش  ک . باشد یم یا منطق، یاسیس یروندها
 اس . 1سظخنا و عصببظساسظ، بربرا،  ،یسقطر

                                                                                                                                 

1. Sokhna Port 
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