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چکیده
ثبات ایاای امنیا به مثابه مهمتری دلمشغولی حالوماها بوده ااا
به معنی نبود تهدیدات چرالشهرای ردی برینظرم کننرده اارا ،نره
تغییرات کوچرک

زیری کره ال مره پویرایی اارتمراس نظرام ایااری

ا تماعی هستند .ا سبع اپسی اده  20به ای او ،حالومراهرا بره یرژه
حالوماهای اقتداسگرا به دالیلی همچون اثرات اررایتی ناشری ا گسرترش
نبشهای دموکراتیک ،انقاب استباطرات ،هرانی شردن ،تحرول نسرلی
ناسضایتیهای ایاای ا تماعی فزاینده با چالشهرا تهدیردهای امنیتری
موا ه بودهاند .دس ای نوشتاس ،نگاسندگان با ااتفاده ا س ش تحقیق تبیینری
_ علی دسصدد اسائه پااخ تحلیلی به ای پراش هستند که چرا نبشهای
ا تماعی اجیر دس منطقه یا بهاس عربی به اماسات متحده عربی ارایا نالرد
ای کشوس همچنان ا ثبات ایاای برجوسداس ااا؟ چرا برا

رود ایر کره

ای کشروس دس منطقره ا براالتری میرزان کراسبری اینترنتری شربالههرای
ا تماعی برجوسداس ااا اما بررجا برجری کشروسهای دیگرر ،برا نربش
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ا تماعی موا ه نشد؟ .مهمتری دالی موثر دس ای استباط (فرضیه تحقیق)
عباستنرررد ا  :ار راجتاس معیتررری یربرررومی دس اکثریرررا ( 85دسصرررد)
محافظهکاسی آنان به دالی ایاای  -اقتصادی عدم برجوسداسی ا حقروق
شهر ندی ،مشر عیا عملالردی -کاسکردی حالومرا دس حرو ه اقتصرادی
سفاهی ،مشر عیا انتی مذهبی حالومرا ،گررایش فزاینرده کراسبران بره
ااتفاده ا قابلیاهای ارگرمی ،تجاسی ،استباطگیری

شباله های ا تماعی محد دیاها کنترلهای شدید حالوما بر قابلیاها
لینک های ایاای آن .یافتههای تحقیق تایید کننرده تراثیر همره دالیر
یاد شده بر ثبات ایاای عدم قوع نبش انقابی دس ایر کشروس پرس ا
قوع بهاس عربی هستند.

واژههای کلیدی :بهاس عربی ،ثبات ایاای ،مشر عیا ایاای ،نبشهای
ا تماعی ،اماسات متحده عربی
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یرایاای اینترنا،

مقدمه
از ربع وادسی سی  20بیه ادی سیو ،بیه تیاایو از عیوامل همچیون سیاسی شیین
هودتها ،گسیتوش تووردسیم ،بنییارگواد ردنی  ،افیزادش آگیاه هیای سیاسی و
بی الملل و دیدی جهاا شین ،اکومتها و جوامیع بیه مواتیا بیشیتو از گنشیته
ااورمیااه و شماد افودها ،بیشتو از مناطق ردگو جهان با ب ابات و اشیوات مواجیه
بور است رر ادی منطهیه آمییز ای از عوامیل ماانیی راالیت قییر هیای بیزرگ
فوامنطهییهای ،ب ییوان هودییت ،ااتالفییا

ارعیی  ،بنیییارگواد ردنیی  ،تیارعییا

ادیئولوژدک و ت ود فکوی و اسل منجو به ب ابات و جنگ راال رر تیییاری از
کشورهای منطهه شی است
رر بی کشورهای ااورمیااه ،شیخاشی های الی فارس رر چنی رهه ااییو از
ابا

سیاس اسبتا مستموی بواوررار بور اای ابا

سیاس رر اد منطهه ،ردشه رر

تییاری از شالور های اساس راشته اسیت کیه مهمتیود آاهیا عبارتنیی از :سیاات
اقتصار راات و استهالد و قیرتمنی شین اکومت و مشووعیت عملکیوری -رفیاه
آاها به تاایو از ادی سیاات اقتصیاری ،ارتبیاط و رابطیه بازتولیییی بیی اکومیت
داتودموایاد و سااتار اجتماع و فوهنگ قبیلیهگیوا و تیابییت  ،اویا فاسیی ایام
دووری و دیووگواد و وابستگ اد اکومتها به قیر های اارج
وقوع بهار عوب رر ساد  ،2011رر آغاز رر تییاری از کشورهای منطهه به دک
سوی اوکتهای اعتواع ااجامیی ،اما به استثنای ب ود -که هنوز قییا و جنیبش
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اسبت به امنیت و ابا

سیاس ایور ،آسییادیندو شیی اایی رر ادی بیی  ،منطهیه

ااهالب مور استموار رارر -رر اد کشورها ،رر بستو شالور های ابا بویش فیوق،
تا ای قابل توجه ابا

سیاس استموار دافته است؛ اما استموار اد ابا

رر آدنیی
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اه چنیان رور با شوادط موجور ،رشوار و بیییی اواهیی بیور رر ادی بیی  ،امیارا
مت ی عوب  ،به جیز رو اوکیت اعتواعی بسییار م ییور ،تیا بیه امیووز از ابیا
بواوررار بور و بهار عوب رر آن چنییان تاایوگینار ابیور اسیت البتیه اکومیت
دس از وقوع اد رودیار ،اقیا بیه دیار ای اًیالاا

امارا

اقتصاری و ایز امنیت کور تا ابا

رر عوًیه سیاسی و

همچنان افب شور

رر اد ت هیق ،با اتواذ رودکور جامیه شناات تاردو و سیاس  ،مسیئله مهیم
مت ی عوبی رر چنیرهیه ااییو بیه

ت هیق ،تبیی شالور های ابا بوش رر امارا

ودژ دس از وقوع بهار عوب است دوسش اساسی ت هییق آن اسیت کیه مهمتیود
شالور های ابا بوش سیاس  -اجتماع رر امارا

مت ی عوب رر چنیرهه ااییو

چه بور اای و چوا دس از وقوع بهار عوب  ،ادی کشیور شیاهی بی ابیات و جنیبش
اجتماع از اوع ااهالب اشی؟ مهمتود ر دل مواو رر اد ارتباط (فوعییه ت هییق
عبارتنی از :سااتار جمییت غیوبوم رر اکثودت ( 85ررًی و م افوه کیاری آایان
به ر دل سیاس و اقتصاری و عی بوایورراری از اهیوق شیهووایی ،مشیووعیت
عملکوری-کارکوری اکومت رر اوز اقتصیاری و رفیاه و اسیتموار مشیووعیت
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سنت و منهب اکومت
رر اد اوشتار ،روش دژوهش از اوع تبیین  -علی بیا رودکیور اویوی جامییه
شناات تاردو و سیاس است؛ روش تبیین  ،روش ت لیلی و میطیوف بیه علیت
کاوی و رر داسخ به چواد وقوع دا استموار دک مسئله اسیت کیه رر ادی ت هییق،
سیاس و تبیی شالور های مواو بو آن است امیا ادی تبییی بیا

همان استموار ابا

رودکور جامیه شناات سیاس و تیاردو رر بسیتو اوودیههیای میوتبط بیا ت لییل
شالور های ابا

سیاس ماانی اوودیههیای مشیووعیت سیاسی سینت  ،مشیووعیت

عملکوری و رفاه و اووده رولت مهتیر و کارآمی با تموکز بو امارا

ااجا شی است منوور از جنبه تاردو رر اد رودکور ،آن است که موعوع ابیا
سیاس رر امارا

مت ی عوب به ودژ دس از بهار عوب را ام توان به شالور هیای

ابا بوش رر فوف زماا کوتا و میان می
ردشههای ررازمیی
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مت ی عوبی

اطالعا

م یور کور ،لنا بادسیت بیه عهبیه دیا

تیاردو رر چنیید رهیه ااییو دوراایت روش جمیعآوری

ایز از اوع کتابوااهای و ادنتوات است

از ایث دیشینه ت هیق ،بادست گفت که رر ارتباط با موعوع ت هیق ،تهودبا اایو
مستهیم ردی اشی است ،اما تییاری از مها
مورر تاایوا

آن هم با جنبیه کمتیو ت لیلی  ،رر

بهار عوب بو منطهه و اه رر ارتباط با امارا

اوشیته شیی اایی کیه بیه

اجمیاد فهوسییت می شییوای 1 :الجنیبی رر مهالییه ااگلیسی بییا عنییوان «اسییتفار از
شبکههای اجتماع رر امارا

مت ی عوب » ،با روش دیمادشی و مصیاابه بیا 556

افو از اقشار گوااگون جامیه به بورس اوع عالقهمنییی و م تیوای ادنتواتی میورر
استفار کاربوان رر امارا
مهاله استفار شی

دورااته است که از دافتههای کمی ادی مطالییه رر ادی

)Al-Jeneibi, 2013

 2اولودگ فودتگ رر مهاله اااگلیسی بیا عنیوان

«عوبستان سیوری ،اودین ابا » ،به اقیاما
مهار اوکتهای اعتواع دورااته است

رفاه و سوکوبگوااه اد کشور بیوای

)(Freitag, 2012

 3لودنز رر مهالیه ااگلیسی

از رژدمهای منطهه به ااطو ررآمیهای افت و سیاستهای رفیاه و دیشیگیوااه رر
چهارچوب اووده رولت رااتیو دورااته است
رست که به ًور

)2013

غیومستهیم به موعوع ابا

 (Levins,و تییاری مها

از اد

سیاس رر منطهه دورااتهاای

با بورس منابع دار شیی و ابیور موعیوع مسیتهیم ت هییق رر قالیا مهالیه دیا
داداناامه رر اد اصوص ،متوجه م شودم که اد دژوهش با اد عنوان و م تیوا از
با د بواوررار بور گوچه تییاری منابع م ییور ااگلیسی رر

اوآوری و عوور
ارتباط با استموار ابا
بو کشور امارا

رر شیخاشی های الی فارس اوشته شی اای ،اما او تموکیز

مت ی عوب ایاشتهاای ،ااایا جنبه ت لیل آنها کمتو بیور اسیت و

همچنی به ااطو طوح موعوع رر قالا کلیت کشورهای منطهه ،رر ای بیان کلیا
بسنی شی است بنابواد  ،اد ت هیق بیه ر دلی همچیون اتویاذ رودکیور جامییه
شناات تاردو و سیاس  ،تموکز بیو کشیور امیارا  ،اسیتفار از رار هیای آمیاری
جمییت  ،اقتصاری و ادنتوات  ،توجه همزمان بیه شیالور هیای اقتصیاری ،سیاسی و
فوهنگ ابا

سیاس رر گستو تاردو اد کشور و دیوای آن شیالور هیا بیا زمیان

کنوا دس از وقع بهار عوب  ،از اوآوری و عوور

بیا د بیوای ااجیا و ت هییق
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با عنوان «رولت رااتیو و بهای اوا های سلطنت مطلهه» به بورس ماایگاری تییاری

بواوررار بور
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 .1چهارچوب مفهومی
«ابا

سیاس » به مین ابور تغییوا

مصون از تغییوا

تیدج ایست؛ زدوا که هیچ اکومت ام تواای

تیردج و اًالاا

باشی زدیوا کیه ادی ایوع تغیییوا  ،زمیه

دوداد و ماایگاری اوا سیاس و اجتماع هستنی لنا ابا
وقوع تغییوا

سیاس به مینی عیی

و چالش های تنیی و بیوهم زانیی اویم و سیامان سیاسی رر سیطح

اکومت و جامیه و روابط آن رو است ردودی ساایرز ،ابیا
ابور چالشها و تغییوا

بوهم زانی رودهها و تیامال

سیاسی را بیه مینی

سیاس – اجتماع میمیود

رر اکومت و جامیه م راای (ساایرز 134 :1380 ،کالور آکه ،ابا

سیاس را بیه
سیاس

مینای منوم بورن جودان تیامال

سیاس تیودف م کنی ،هوجا که تیامال

اامنوم باشنی اوا سیاس ب ابا

و هوجا کیه مینوم باشینی ،اویا سیاسی باابیا

اواهی بور (مواه و کو زار  32 :1390 ،از ردیگا ردودی ادستون ب ابات سیاسی
هنگام ر م رهی که قواعی و اوع دودشهای سیاس راد  ،رچار تشیتت شیوای و
گوو بنیی های سیاس به سمت عبور از تهسیم کار سیاس موجور دیا دیودشهیا و
الگوهای سیاس موجور سوق دابنی (ساایرز122:1380 ،
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رر عصو دساجنگ سور دینی از رهیه  1990بیه ادی سیو ،جامییه جهیاا بیا
چالشهای امنیت و ب ابات های جیدیی مواجه شی که به ل ار شیکل و میاهیت ،
متفاو

از تهیدیهای روران جنگ سور هستنی؛ لنا تیودفهای کالسییک و م ییور

از اد مفهو رر عصو دساجنگ سور ،ردگو کفادت ام کنیی رر ادی مییان ،مکتیا
کپنهاگ 1توااست جامع تیود اوودیه ت لییل امنییت و ابیا

را ارائیه رهیی مکتیا

کپنهاگ ،تله همه جاابه از امنیت رر سطوح سیاس  ،اجتماع  ،فوهنگ  ،اقتصیاری،
زدست م یط و اوام رارر اد مکتا ،مفهو امنیت را از رادو تنگ آن رر سیطح
مل و کالسیک اوام اار کور و به سمت ااساا و جامیه بنیار و عملکوری آن
سوق رار
ابا

(Buzan & Waever, 1998: 32

جوزف اای ایز تهیدیهای موتبط با امنییت و

رر عصو دساجنگ سور را رر سه سطح تهسیمبنیی م کنیی :الیف تهیدییهای

سوت (اوام و تصوف سوزمین  ،ب تهیدیهای ایمیه سیوت (ادجیار اکومیت
1. Copenhagen School

رست اشاای و تهیدیهای اقتصاری و

تهیدیهای او به ودیژ از طودیق جنیگ

رسااهای بوای تسویو قلوب و اذهان جهت ادجار ایاامن  ،شیورش و بوااییازی ایو
(اای123 :1387 ،
مشووعت سیاس  ،مهمتود مییار دا مولفهای است که اکومیت شیوایگان دیا
مور بو اد اساس ،بوای ااکمان و اکومت ،اق اعماد قیر

دا اقتیار قائل شیی

و به آن رعادت م رهنی «اقتیار» رر تمادز با «قیر » به قیر

سیاسی مشیووع و

دندوفته شی از سوی مور اطالق م شور (راش 20 :1377 ،مشووعیت دک مفهو
مطلق ایست و تله از آن از جامیهای به جامییه ردگیو متفیاو

اسیت رر جوامیع

سیینت  ،مشییووعیت و سییازوکارهای آن رر قالییا سیینت و غیورموکواتیییک (رر
چهارچوب سنتها و عوف تاردو و ردشهرار جامیه تیودف و اهاردنیه می شیور،
م شور عهالایت رر مفهو وبوی ،عمیتار به سازوکار روابط و فن شین مناسبا

و

سازماا شین کنشها میطوف م شور؛ مشووعیت قااوا بو اد باور متکی اسیت
که قیر

رر چهارچوب قااون و دندوش مستهیم و غیومستهیم واگنارشیی و آاچیه

بهطور قااوا ااجا دافته مشووع رااسته م شور (عالم108:1391 ،
امووز وقت از اقتیار دا مشووعیت ً بت م شور ،رو مینی می تیوان از آن
بوراشت کور که عبارتنیی از :الیف مشیووعیت تاسیسی کیه ااشی از ااتوابیا

و

فوادنیهای قااوا و رموکواتیک است ،که رعیادت و اطاعیت عمیوم را بیه رابیاد
رارر؛ ب مشووعیت عملکوری از ردی وبو ،اطاعت شیهووایان از رولیت تیابی از
میییزان اقتیییار دییا مشییووعیت رولییت بییه ل ییار تاسیس ی  ،عملکییوری ،دییاراشهییا،
عمااتهای اجواد و تنبیههای قااوا است (راش21 :1377 ،
دک از رودکورهای تبیی کننی مشووعیت دا اقتیار ،رودکور اهاری است ادی
رودکور ،موتبط با عملکور و ا و اکمواا اکومت رر ابیار گوااگون اوم بوش ،
تولیی امنیت ،ایما

رساا  ،اقتصاری و ماانی آن است از اد زاوده ،بی اعتمیار و

مشووعیت اوا سیاس و ا و اکمواا و عملکیور اکومیت ،ارتبیاط مسیتهیم
وجور رارر

)(Schoon & Cheng, 2011: 3

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

اما رر جوامع میرن و رموکواتییک رر قالیا قیااوا  ،عهالای و رموکواتییک تلهی

ردودی ادستون ،اوودهدیوراز بوجسیته تئیوری
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اد رارر که از دکسو ،چگواه اکثودیت شیهووایان اسیبت بیه عملکیور اکومیت،
اعتمار و رعادت رارای از سوی ردگو ،مشووعیت اکومت تیابی از قااوامنییی و
سطح امادنیگ و فوًتسازی بوای مشارکت و فیالیت اهارهیای مییا و ًینف
است از ردی لوسی دای ،مهمتود ر دل ب وان مشووعیت عبارتنی از :عی دیندوش
و ب اعتماری مور به اهارهای اکومت  ،گستوش آگاه سیاس و اجتمیاع میور
اسبت به چالشهای سیاس  ،عیف عملکوری اکومت ،عی دندوش توجیهیا

و

اشکاد قیدم مشیووعیت توسیط میور و اسیل جیدیی و سیطح دیادی فوفییت و
داسوگود اکومت (دای 214-213 :1380 ،رر اهیهت ،مشارکت و همکیاری و
تیامل با رولت رر ارتباط مستهیم با بوراشت و باور مور اسبت به میزان مشیووعیت
رولت و کارآمیی دا فوفیت رولیت و اییما
گوااگون جامیه است

رسیاا آن بیه میور و گیوو هیای

(OECD, 2010: 7

هااتینگتون از اووده دورازان مهم سیاس  ،ب وان اقتیار دا مشووعیت را سومنشیا
مهم فهور ب ابات های سیاس  -اجتماع رر جهان سو م راایی مهمتیود عوامیل
سباساز اد ب وان از ردی وی عبارتنی از :عی اهارمنیی و قااومنییی اکومیت و
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کنشگوان سیاس  ،قااون شیکن اکومیت و کنشیگوان سیاسی و اجتمیاع  ،فهیو،
ااکارآمیی اکومت ،ب وان های اقتصاری ،بی ابیات هیای سیاسی  ،جنیگ راالی ،
شورشها و ماانی آن (هااتینگتون10 :1375 ،
لیپست میتهی است کارآمیی عبار

است از ت هق عینی دیا تیوان سیسیتم رر

ت هق کارکورهای اساس دک اکومت بهگواهای که اکثودت میور  ،آن را بیه عینیه
مشاهی کننی از ردی وی ،کارآمیی ،مهولهای با ماهییت ابیزاری اسیت ،ررایال کیه
مشووعیت مهوله ارزش است وی رر مورر کارآمیی میتهی است که افود مستمو دا
بلنیمی

کارآمیی ،ابیا

دیک اویا مشیووع را بیه مویاطو می ااییازر (ایاتم ،

 63:1389البته رر اد اوشتار باور بو آن است که اد افهاراوو را شیادی بتیوان رر
ارتباط با گنشته دندوفت ،اما رر ااد ااعیو و رر آدنیی ایه چنییان رور بیه رلییل
گستوش اموا ااهالب ارتباطا  ،آگاه های سیاس و اجتمیاع و ت یود اسیل و
فکوی فزادنی  ،چنیان دندوفته ایست ،لنا اکومتها ااگزدو از توکیا و چنیگ زرن
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به مباا قااوا -عهالا و عملکوری مشووعیت و اقتیار هستنی

رر اربیا

سیاس رر چنی رهه اایو ،اووده «رولت اووده شکننی دیا عیییف»1

رر مهابل «رولت قوی »2مطوح شی است اد رو اًطالح را م توان رر تادیی و بیه
عنوان دشتوااه ب ث اووی مشووعیت قااوا و کارکوری بیه کیار بیور مشوصیا
رولت های عییف و شکننی عبارتنی از :توان اجواد بسییار عیییف ،سیطح دیادی
ررآمیهای مال و مالیات  ،ااتواا رر بوآورر کورن تهاعاهای جامیه ،ارار عیییف
رولت رر اعماد اقتیار ،ااتواا رر ارائه ایما

کاف و ز به شهووایان و سسیت

شین مشووعیت آن رر میان مور و رولتها رر عوًه بی الملل (دزران فا :1390 ،
 27رولت های عییف و شکننی به رلیل ااتواا از ااجا کارودژ هیای اساسی رر
عوًه های گوااگون به ودژ امنیت و ایما

رساا  ،مشیووعیت ایور را تضیییف

کور و رر اهادت از رست م رهنی و بسیار شکننی م شوای

)(Rotberg, 2009: 2-3

از

تهیدیهای راال دا ب ابات سیاس  -اجتماع است (بوزان121:1387 ،
مهمتود شااص های رولتهای قوی از ردی موسسیا

بیی المللی همچیون

«بواامه توسیه سازمان ملل مت ی»« ،سیازمان شیفافیت بیی المللی » و «ااایه آزاری»
عبارتنی از :سطح با ی امنیت ،عی روا اشواتهای سیاس  ،قااونگواد  ،عییالت
قضاد  ،تضمی آزاریهای سیاس و میا  ،ادجار م یط مناسا بوای رشی و توسیه
اقتصاری و اکومت قااون

)(Rotberg, 2009: 4

از ردی بوی بوزان ،ادجار رولیت قیوی

شوط عووری ول غیوکاف بوای گستوش امنیت بی الملل است بیون رولت قوی
امنیت اوا مل دا غیومل وجور اوواهی راشت (بوزان129:1387 ،
 .2تحلیل چرایی عدم سرایت بهار عربی و ثبات در امارات متحده عربی
امارا

مت ی عوب متشکل از هفت امار

کوچک است که رر ساد  1971میالری

استهالد دافت بواساس قااون اساس  ،سااتار سیاس امارا

مت ی از شورای عال

فیراد ،شورای وزدوان فیراد و شورای مل فیراد تشکیل م شور رر سیاد ،1996
قااون اساس جیدی تیود شی

(Aartun, 2002: 25

شورای عال فیراد با تود اهار
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ردی بوی بوزان ،اًیل تیود اگواای رر رولیتهیای شیکننی  ،اگواای اسیبت بیه

1. Fragile & Weak State
2. Strong state
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سیاس رر کشور است که متشکل از اکا امار هیای هفتگاایه اسیت ،ادی شیورا
مسئولیت عزد و اصا مهاما

کشوری را به عهی رارر اد شورا از مییان اعضیای

اور دک افو را رر مها رئیس اکومت ااتواب م کنی تیییی سیاسیتهیای کلی
کشور ،ااتواب رئیس و اوستوزدو کشور ،ااتواب رئییس و قضیا

ردیوان عیال ،

موافهت با قواای ات ارده قبل از ًییور آن ،موافهیت بیا میاهیی هیا و قواررارهیای
بی الملل رر اوز ااتیارا

شورا عال فیراد است

)(Al-Suwaidi, 2011: 3

امیارا

مت ی عوب  ،رارای اکومت اقتییارگوا و غیورموکواتییک اسیت از منویو سیاسی ،
سااتار قیر

سیاس رر امتیار اطوط قبیله و اااوار رور م زای و بافت قبیلیهای

و سنتها و منها ،مهمتود ستونها و مباا مشووعیت سیاس اکومیت هسیتنی
بهرغم وجور آزاریهای اجتماع و دیشوفت اقتصاری و رفا رر امارا  ،اد کشیور
ازاوو مشارکت و آزارهای سیاس رر سیطح دیادین قیواررارر و اهارهیای مییا بیا
م یوردتهای زداری مواجه هستنی
رر اربیا

(BTI, 2014: 8

توسیه سیاس  ،باور بو آن است که ااهالبا

مهییم و رموکواتیییک رارای ااییوا

و جنبشهای اجتمیاع

سییوادت اسییت و کشییورهای بواییوررار از
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اارعادت های مشابه ،ردو دا زور از ت و

ااهالب کشورهای همجوار دا ات غییو

همجوار تاایو اواهنی دندوفت اووده دورازان ،از وقوع ت یو

ااهالبی رر کشیور

ردگو به مثابه «کاتالیزور دا سوعت بوش» و جوقه و ایز « فوًیت سیاسی مسیاعی»
بوای شیلهور شین ااهالب رر کشور ردگو دار می کننیی امیا ادی جوقیه و سیوادت
زماا عمل اواهی کور که رر آن کشور ،اکثودت مور رارای اارعادت های شیدی دا
اسبتا شیدی سیاس  ،اجتماع و اقتصاری باشنی و رراواستها بوای اًیالاا
اتیجه مطلوب اوسیی باشنی اما رر ابور اارعادت ها دا کم بورن شی

بیه

اارعیادت هیا

و ابور شوادط مساعی ردگو ،ت و

ااهالب رر کشیور ردگیو و همجیوار ،سیوادت

اوواهی کور رر اد ارتباط ،امارا

مت ی عوب  ،بهتود مثاد دا مصیاق بارز است؛

به جزا دک دا رو مورر اوکت اعتواع م ییور ،رر ادی کشیور بیواالف بوای
کشورهای ردگو منطهه ،جنبش اعتواع و ااهالب فواگیو ر ایار رر اد کشور ،به
تاایو از بهار عوب  ،دک راهپیماد م یور غیوسیاس توسط کارگوان مهاجو با هیف
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بهبور شوادط زایگ ر رار اما اسیتموار ایافیت رراواسیت از سیوی روشینفکوان

آزار امضا شی و رر قالا دک راهپیماد م یور ارائه

مبن بو لزو بوگزاری ااتوابا

شی و به راباد آن ،تییاری بازراشت شیای اکتیه قابیل تامیل ردگیو آن کیه امیارا
بواالف کودت ،ب ود  ،عوبستان و قطو ،تهودبا فاقی تجوبه اعتواعا
رر گنشته بور است تا بتواای رستماده ای بوای شووع اعتواعا
عوب شور

)(Niethammer, 2012: 2-3

کشور امارا

سیاس جیی

جیی دس از بهار

مت ی عوب رتبیه  3منطهیهای رر

ااورمیااه و شماد افودها و رتبیه  40رر سیطح جهیاا را بیه ایور ااتصیاص رار
است؛ لنا از شااصهای کشور باابا

بواوررار است

جدول شماره  :1رتبه و نمره ثبات و صلح در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2014

کشورها

نمره

قطر
کویت
امارات عربی
متحده
اردن
عمان
مراکش
تونس
عربستان
بحرین

1/491
1/679
1/748

رتبه
جهانی
22
37
40

رتبه
منطقهای
1
2
3

2/239
2/437
2/453

الجزایر
ایران
لیبی

2/571
2/620
2/629
2/689
3/362
3/377

143
146
147
149
157
159

13
14
15
16
17
18

1/861
1/889
1/915
2/001
2/003
2/225

56
59
63
79
80
111

4
5
6
7
8
9

مصر
لبنان
یمن
اسرائیل
سودان
عراق
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اکومت فیراد امارا

مت ی بوای جلوگیوی از اشاعه بهار عوب به ادی کشیور از

روش سوکوب استفار کور و تییار قابل توجه از افوار میتود را بازراشیت کیور
گزارشها ااک از آن هستنی کیه ایاکم ابیوفب از ارتیش میزرور ایارج بیوای
جلوگیوی از گستوش قیا ها استفار کور

)(Kamrava, 2012: 97

اما چوا رر کشیورهای

ردگو از جمله ب ود و دم  ،سوکوب ،کارگو اشی و به قیا ااهالب ااجامییی امیا رر
امارا  ،استموار ایافت؟ لینا بادسیت ر دیل را رر جیای ردگیو جسیتوجیو کیور
سوکوب ،را ال مواوی ایست و ًوفا رر کوتا می

جواب م رهی

رر اد اوشتار ،تالش شی است بواساس مولفه کارآمیی اقتصاری و رفاه رر
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کشورها

نمره

رتبه
جهانی
114
131
133

رتبه
منطقهای
10
11
12

ب ث اووی دیوامون مشووعیت عملکوری -کارکوری و بیی اقتصاری امنیت و ابا

رر مکتا کپنهاگ و ایز مولفههیای عملکیوری رر اوودیه رولیت تواامنیی رر مهابیل 199

رولت عییف ،چواد ابا
امارا

رر بستو ت و

سیاس و عیی وقیوع جنیبش اجتمیاع و ااهالبی رر
اایو ااورمیااه و شماد افودها توعیح رار شور

 .3اینترنت و شبکههای اجتماعی و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی
رر میان کشورهای ااورمیااه ،با تود عودا افوذ ادنتوات موبوط به امارا
عوب است ررًی کاربوان ادنتوات رر امارا

مت ی

مت ی از  34/7ررًی رر سیاد 2005

بییه  93/2ررًییی رر سییاد  2015افییزادش دافتییه اسییت تییییار کییاربوان ادنتواییت از
 1/300/000افو رر ساد  2005به  8/807/226رر ساد  2015افزادش دافت
)Times: 2009

امارا

(Khaleej

رر بی کشورهای اوز عوبی الیی فیارس بیا بییش از 40

ررًی کاربو فیس بیوک ،رتبیه اوسیت را رارر (رک بیه جییاود ذدیل اسیتفار از
ادنتوات رر اد کشور بی سادهای  2000تا  2010بوابو با  414ررًی رشیی راشیته
است با تأسیس «شهو رسااهای رب » ،اد شهو به دکی از بهتیود و دیشیوفتهتیود
شهوهای رسااهای رر ااورمیااه تبیدل شی است هیف ،تبیدل اد شهو به موکیزی
بوای جنب اطالعا

جهاا بیه ودیژ رر زمینیه رسیااهای و ارتباطیا

و ارغیا رر
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«جامیه جهاا اطالعا » بور (دالیزرار ،را چمن 112-113 :1393 ،
جدول شماره  :2کاربران اینترنت و فیسبوک در امارات متحده عربی در سال 2011

کشور

جمعیت کل

امارات متحده عربی

9/206/000

تعداد کاربران
اینترنت
5/859/118

درصد نفوذ
اینترنت
70/9

تعداد کاربران
فیسبوک
3/442/940

درصد نفوذ
فیسبوک
41/7

www.internetworldstatas.com

جدول شماره  :3درصد کاربران اینترنت در امارات متحده عربی ()2005-2015

سال
2005
2010
2011
2012
2015

کاربران
1/300/000
3/777/900
4/574/578
5/859/118
8/807/226

درصد
34/7
70/1
70/9
75/2
93/2

www.internetworldstatics.com

از ایث فضای کل رسااهای ،رر قیااون اساسی ادی کشیور ،آزاری بییان و آزاری
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مطبوعا

دندوفته شی است اما رر عمیل ،رولیت بیا روشهیای اقتیارگواداایه ادی

اهوق را م یور کور است قااون ،ااتهار از ااکمان و همچنی سوناا که ممکی
است موجا ادجار دا تشودق ااآرام هیای اجتمیاع شیور را ممنیوع کیور اسیت
روزاامه اگاران و سیوربیوان رر کشیور امیارا

بیه اورسااسیوری روی آورر اایی؛
چاپ مطالیا

به ودژ آاکه بیشتو روزاامهاگاران اًالتار غیوبوم هستنی و رر ًور

ااتهاری ،با اطو ااوا از کشور مواجه م شوای ااتهیار عمیوم از رولیت و وزرای
آن به شکل م یور مجاز است ،اما ااتهار از اااوار اکا به ودژ شییو ایاکم بیه
جهیان مینیکس

کل ممنوع اسیت رر ادی رسیااههیا تمیام میادیا و میضیال

م شوای ،اما رر ارتباط با چالشهای ررون جامیه اویو فسار اراری و میال  ،تفیاو
سطح زایگ شهووایان ،بیکاری شهووایان ،بیکاری میان فارغالت صیالن ،کاست هیا
بهیاشیت  ،ابیور آزاری بییان و مشیارکت

رر رستگا اراری ،کاهش کیفیت اییما
ام آدی (الیوسف الولیفه194 :2004 :
بوطبق آمار اااه آزاری ،امارا

مت ی عوب رر زمینه آزاری ادنتوات ،امتیاز 67

از  100را رارر (امتیاز با تو اشان رهنی آزاری کمتو است مهمتود اطیوط قومیز
از الزا به عی اهض ااالقییا  ،اًیود

رر استفار از ادنتوات رر اد کشور عبار

اجتماع  ،ارزش های اااوارگ و عی هتک اومت بیه اسیال هسیتنی (فیالیزرار و
را چمن  218:1393 ،رولیت م ییوردتهیای زدیاری رر رستوسی بیه بوای از
وبسادتها ،اتاقهای چت و وبالگها ادجار کور است مواکز ارائه رهنی ایما
ادنتوات توسط رولت کنتود م شوای

)(Human Rights, 2011: 13

دس از وقوع بهار عوب  ،رولت امارا
ادنتوات ،اوار
رولت امارا

مت یی عوبی بیه شیی

و کنتود اعماد کور است

)(Al-Jenaibi, B, 2011: 4

بیو م تیوای

دس از بهارعوب ،

بوای جلوگیوی از به چالش کشیی شین رولیت رر فضیای سیادبوی،

ابتیا وبسادتهای سیاس را مسیور و سپس رر ساد  2012قااون جیوائم ادنتواتی
را به تصودا رساای دس از رودیارهای اایو رر منطهه ،سااسیور م تیوای ادنتوایت
توسط مهاما

امارات افزادش دافت و بسیاری از وبسیادتهیا کیه رر آن کیاربوان

آشکارا اواستار اًالاا

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

سیاس  ،اتالف امواد عموم  ،عیف اوا آموزش و غیو چنیان ًی بت بیه مییان

سیاس بورای ،مسیور شیای و بسیاری از وبالگ اودسان

به ااطو ب ثهای سیاس رستگیو شیای

)(Freedomhouse.org
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رر امارا

مت ی  ،بیشتود استفار از ادنتوات رر زمینههای تجاری بوای تبلییغ

و فووش کا ها و سوگوم ًور

م گیودی الجنیب رر دک مطالیه کم بیا روش

اووسیینج از  556افییو رر امییارا

از اقشییار گواییاگون ماانییی کارمنیییان ،میلمییان،

رااشجودان ،فووشنیگان ،میدوان و اقشیار ردگیو ،م تیوا و ایوع عالقیهمنیییهیای
کاربوان ادنتوات را مورر مطالیه قواررار است اتیجه مطالیه وی اشان می رهیی کیه
ادنتوات و شبکههای اجتماع به ودژ فیسبوک رر زایگ و ایا
امارا

اجتماع میور

اهش زداری راشته است بیشتود عالقهمنیی و ااگییز کیاربوان امیارات رر

استفار از ادنتوات و شبکههای اجتماع بوطبق اووسینج ااجیا شیی بیه توتییا
بورای از :کسیا مشیتوی  44ررًیی ،کسیا اطیالع و ابیو از ردگیوان 43

عبار

ررًی ،آسان سازی کارها و فیالییتهیا  37ررًیی ،گسیتوش راایش و آگیاه 22
ررًی و اًالح اشتباها

 8ررًی

)( Al-Jenaibi, 2011

رر ت لیل اهاد بادی گفت که گوچه سوکوب فیا ن رسااهای ،اطوط قومیز و
ایز فضای بسته رسااهای و اییز تشییدی فضیای کنتولی بیو ادنتوایت و شیبکههیای
اجتماع دس از وقوع بهار عوبی رر افیب ابیا
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

اعتواعا

رر اد کشور تاایو راشته است ،اما چوا همی م یوردتها رر ب یود و

کشورهای ردگو اتوااست مااع از ب ابات و اوکتهای ااهالب شور رر داسخ بادیی
گفت فضای اقتصاری و کسا و کار ااکم بو امارا

باعث شی است کیه دکی از

مهمتود رلمشغول ها و ااگیز های غالا بو کاربوان رر استفار از ادنتوایت ،دیشیبور
عالدق تجاری و بازارداب باشی عالو بو آن ،اتاد مطالیه تجوب دارشی اییز اشیان
رار که قابلیتهای سوگوم و ارتباط ادنتوات و شبکههای اجتماع بیوای کیاربوان
به مواتا مهمتو از ابیار و کاربستهای سیاس آن بور
اکته و داسخ شادان ذکو ردگو آن است که ادنتوات و شبکههای اجتماع و اوع
کاربست آن ،تافته جیا بافتهای از جامییه ،اکومیت و شیوادط سیاسی و اقتصیاری
جامیه ام تواای باشی شوادط جامیه امارا

ایاک از رشیی و دودیاد اقتصیاری و

رفاه با است ،لنا مشووعیت عملکیوری اکومیت از دتااسییل سیاسی تیو شیین
جامیه تاکنون به شی
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سیاسی و جلیوگیوی از اشیاعه

کاسته است ،بنیابواد رر ادی بسیتو ،ااگییزش قیوی بیوای

کاربست سیاس و بسی گوی ادنتوات هماانی تییاری از کشورهای منطهیه ایسیت و

رو اوکت دارشی دس از بهار عوب ایز چنیان راردکاد ابور و اسیتموار ایافیت رر
ارتباط با ر دل اقتصاری رر عی گستوش راردکالیسم به تاایو از فضیای سیادبوی رر
قسمت موبوط به ایور رر ادی اوشیتار ،توعییح رار اواهیی شیی عیالو بیو آن،
مشووعیت منهب اکومت ایز مااع از همواه جامیه سنت بیا روشینفکوان جهیت
استفار از قابلیتهای فضای سادبوی بوای بسی علییه ااکمییت می شیور ادی رر
اال است کیه رر کشیورهای ردگیو ماانیی مصیو ،تیواس و ب یود  ،ب یوانهیای
مشووعیت و ااکارآمیی منجو به ااگیزش بسیار با ی فیا ن و میتوعیان از فضیای
سادبوی و ادنتوات جهت بسی جمییت علیه اکومت شی و رسیااههیای ایود  ،بیه
مثابه کاتالیزور و شتابزا عمل کورای
 .٤تحلیل رابطه ساختار جمعیتی با ثبات سیاسی
تیارد فوهنگ و قوم مهاجوان بیا جمیییت بیوم  ،سیطح دیادی اسیتاایاررهای
رفاه و مییشت  ،استثمار اقتصاری ،عی بوایورراری از اهیوق شیهووایی ،بیوهم
اوررن توازن جمییت و بیکاری جمییت بوم م تواای سبا جنبشهای اعتواعی
شور ،لنا اد موعوع به دک از مصاردق جیدیی رر ایوز امنییت و ابیا
تبیدل شی است اما رر امارا

سیاسی

مت ی  ،وجور جمییت فزادنیی مهیاجو و غیوبیوم

بالغ بو  85ررًی از کل جمییت و بوهم ایوررن شییدی تیوازن جمییتی ااشی از
مهاجو ( ،به غیو از دک اعتواد اجتماع و غیوسیاس م یور  ،جنبش اجتمیاع
اعتواع از سوی مهاجوان ر ایار و اد کشور همچنیان شیاهی ابیا

و ادسیتاد

سیاس است که ر دل آن توعیح رار اواهنی شی
رولت تاز تأسیس امارا

مت ی عوب رر آغاز رهیه  1970بیه رلییل افیزادش

قیمت افت ،سیاست توسیه اقتصاری را راباد کور از آاجاد که ادی کشیور اییووی
کار کاف بوای ااجا دووژ های زدوبناد ایاشت ،مجبیور بیه اسیتویا اییووی کیار
اارج ماهو و غیوماهو از کشورهای آسیاد  ،افودهیاد و ارودیاد شیی اهیوق و
مزادای اعطاشی به مهاجوان منجو به تشودق کشورهای فهیو به فوستارن اییووی کیار
کشور شی

((Mansour: 2014 4

گفته م شور رر دن ساد گنشته دین تا ساد ،2013

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

رر اربیا

اووی رر علو اجتماع اوو بو آن است که مهاجو

به ر دل همچیون
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جمییت غیوبوم کشور از رشی  75ررًیی بواوررار شی است
)5

او رشی سا اه مهاجو

رر ادی کشیور  6/3ررًیی اسیت

(Al-Jenaibi, 2013:

)(Aartun, 2002: 81

ایور  90ررًی از ایووی کار مهاجو رر بوش اصوً با رسیتمزر بسییار دیادی
اشتغاد رارای از ر دل اًل اضور ایووهای کار اارج رر امارا

مت یی عوبی

اد است که اتباع امارات به راباد کار رولت با رستمزرهای با هستنی و آاان ااعو
به کار رر شوکتهای اصوً با رستمزر دادی ام شوای و از سیوی ردگیو ،اتبیاع
کاف و توصص ز را

بوم  ،مهار

ایارای ((Aartun, 2002: 79-73

جدول شماره  :4ترکیب جمعیت بومی و غیربومی ()2006-2010

متغیر

2006

2007

2008

2009

2010

غیربومی

4161220

5341265

7168769

7266615

7316073

بومی

851164

877764

904857

933381

947997

Source: Nationl bureau of statists, UAE

عی تیارد بی تییار جمییت غیوبوم و جمییت بوم امارا  ،دیشادیش بیهعنیوان
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دک اطو علیه امنیت مل کشور به شمار می رور رولیت امیارا

تییابیو زدیاری را

بوای مهار اد میضل اایدشیی است که از آن جمله بادی به امادت میال از ازروا
جوااان و سومادهگناری رر کلینیکهای ررمیاا اابیاروری مییان زو هیای امیارات
اشار کور

)(Ghanem, 2001: 260

بیشتود جمییت سیاک غیوبیوم امیارا

عوب هندیها هستنی که جمییت بیش از ساکنی بوم امارا
و ایور  2.872.202میلیون افیو را شیامل می شیوای
ررًی از جمییت موجور رر امارا

مت یی

مت ی عوب راشیته

(Human Rights, 2013: 27

85

رر ساد  ،2013شهوی و  15ررًیی ،روسیتاد

بورای
به ل ار سیاس  ،رر اد کشور ،تشکیل هواوع ازب سیاسی ممنیوع اسیت و
اجتماعا

و ااجم ها با م یوردت هموا هستنی غیوبوم هیا از اهیوق سیاسی و

شهووایی بواوررار ایستنی ،لنا آاان از ادجار هوگواه تشکل سیاس و میا م وو
بور و تنها شهووایان بوم اجاز تشکیل ات ارده دا ااجمی هیا را رارایی رر دادیان
ساد  2012ایور  130ااجم وجور راشت که عمیتا با اهیاف اقتصاری ،اجتماع ،
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منهب  ،فوهنگ و ورزش ادجار شی بورای بااد وجور بسیاری از ادی ااجمی هیا

غیوفیاد هستنی و رر زمینه مسائل سیاس ایاگزدو از اورسااسیوری بیور و بییون
اجاز رولت ام تواانی مطلب را منتشو کننی

)(Human Rights, 2013: 15

از اد زاوده م توان چواد عی سوادت بهار عوب و استموار ابا
امارا

سیاسی رر

مت ی را رر عی بواورراری اکثودت قیاطع جمیییت بیوم ادی کشیور از

اهوق شهووایی و سیاس بورس و ت لیل کور جمیییت غیوبیوم دیا مهیاجو رر
وعییییت عییی بواییورراری از اهییوق شییهووایی و اییق سیاسی بییوای تشییکیل
اجتماعا

و ااجم ها ،دک جمییت انث و منفییل اسیت رر هنگیا وقیوع بهیار

عوب  ،اد اافیاد و ابور تشکیال

سیاسی و ًینف رر کنیار سیوکوب اکیومت ،

منجو به عی وقوع جنبش اجتماع و ااهالب و ت رارن آاهیا بیه وعیع موجیور و
عافیتطلب سیاس شی دس از وقوع بهار عوب  ،تنها دک مورر اوکت اعتواع بیا
ایافت رر اهیهت ،شهووایی بیون اهیوق سیاسی و اجتمیاع م لی از اعیواب
اوواهی راشت و ااکمیت به اعتبار همی رلیل ،م تواایی سیوکوب دیا عیی اجیاز
فیالیت ًنف و میا -سیاس به غیوشهووایان دا مهاجوان را توجیه کنیی از همیی
زاوده بادست گفت که روابط روستااه اکومت امیارا

مت یی بیا غیوب و ادیا

مت ی م تواای رلیل ردگوی بوای م افوه کاری سیاس مهاجوان و ب ااگیزشی بیه
سمت جنبشهای اجتماع و اعتواع باشی
رر امارا  ،مهاجوان عالو بو تبییضهای سیاس و عی بواورراری از اهیوق
سیاس  ،از تبییضهای اجتماع ایز تا ایی را م بوای البته تبییضهای اجتماع
به اایاز و شیی

تبیییضهیای سیاسی ایسیتنی آایان از اسیتاایاررهای رفیاه و

اجتماع اسبتا اوب بواوررارای ،البته رر ای و اایاز شهووایان بیوم ایسیت رر
اد ارتباط م توان به م وومیت مهاجوان از مشارکت رر مناقصیههیا و اسیتویا رر
شوکتهای رولت اشار کور هوچنی رولت رر جهت بهبیور اسیتاایاررهای زاییگ
بوای همه ساکنان تالش کور امیا رر ایی ااتویار مطلیوب ابیور اسیت قیااون بیه
ًواات اعتصاب کارگوان بوش اصوً را منع ام کنی ،اما رر عمل کارگوان بیا

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

ماهیت ًنف و غیوسیاس ر رار و توسط اکومت سوکوب شی و هوگز اسیتموار

م یوردتهای زداری رر اد زمینه روبهرو هستنی و قااون به کارفوما اجاز م رهیی
تا دک کارگو را بهطور موقت به االت تیلیق ررآورر عالو بو ادی  ،رولیت ممکی
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است اجاز کار را لغو کور و کارگواا را که بوای بیش از هفیت روز بییون رلییل
موجه غیبت راشته باشنی را ااوا کنی دا ادنکه فور را از کار کورن رر اد کشور بیه
می

دک ساد منع کنی

)(Sabban, 2002: 41-42

عالو بو ر دل فوق ،رفا و فوًتهای شغل مناسا ایز رلیل ردگوی بو عیی
اقیا کارگوان مهاجو به اعتواد جمی دس از وقیوع بهیار عوبی شیی بیا وجیور
شوادط کاری و اجتماع اسبتا رشیوار و اسیتاایاررهای رفیاه اسیبتا دیادی بیوای
مهاجوان ،مشکال

اقتصاری رر کشور مبیأ ،بیکیاری اسیفناک و سیطح رفیاه بیه

مواتا وایمتو از امارا

و رفا اسب رر اد کشور ،سبا شی اسیت کیه امیارا

بوای آاان دک میدنه فاعله قلمیار شور؛ لنا مشووعیت عملکوری و رفیاه رولیت
مااع از ااگیزش جیی آاان به سمت اعتواد جمی شی است
 .٥کارآمدی و مشروعیت عملکردی  -رفاهی و ثبات سیاسی
گوچه رولت امارا

مت ی رر چهیارچوب الگوهیای مشیووعیت جوامیع مییرن و

رموکواتیک ،فاقی مشووعیت سیاس است اما رر چهارچوب جامیه سنت سیاس بیه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

رلیل توسل به منابع سنت و منهب مشووعیت ،از مشیووعیت سیاسی تاسیسی رر
ازر اکثودت جمییت به ودژ اقشار سنت و منهب جامیه بواوررار اسیت از سیوی
ردگو ،اکومت امارا

به ااطو عملکور بهتو از زاوده اقتصاری ،رفیاه و اییمات

از مشووعیت عملکوری و کارکوری رر ازر بوش قابل تیوجه از میور و جواایان
بواوررار است رر ب ث اووی ،گفته شی که بی شیااصهیای رولیت تواامنیی و
کارآمی و مشیووعیت عملکیوری  -رفیاه بیا ابیا
جنبش های اجتماع و ت و

سیاسی و عیی شیکلگییوی

ااهالب  ،ارتباط تنگاتنگ وجور رارر لنا رر جامییه

روگااه سنت به ل ار سیاس و میرن به ل ار اجتماع همچیون امیارا  ،اکثودیت
جامیه ،عی وجور آزاریهای سیاس و اقتیارگواد سیاس را تاکنون ت میل کیور
و به ااطو مشووعیت عملکوری اکومیت ،رر ادی کشیور ،بهیار عوبی ً ،یور
اگوفت
افت ،بیش از  75ررًی از ررآمیهای عموم اد کشور را تشکیل م رهی ،امیا
امی تییوان اهییش رولییت را رر تنییوعبوشی بییه اقتصییار و رشییی اقتصییاری ااردییی
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ااگاشت )(Patru, 2010: 16

کشف افت ،افزادش ب سابهه قیمت افت رر رهیه  1970و

اتواذ سیاستهای اقتصار باز باعث شیای که اقتصار امارا

از آغاز تاسییس رولیت،

بهسوعت مت ود شی و به سمت جامیه میرن اوکیت کنیی
شی امارا

ذاادو افت اابا

((Al-Suwaidi, 2011: 17

 97/8میلیارر بشکه است و اد کشیور رتبیه هفیتم را

رر جهان رارر و رر زمینیه گیاز طبییی اییز ،رتبیه هفیتم جهیاا را رارر )میاوایت
دژوهشهای سیاست اارج  ،تیوما 1389
با وجور منابع غن افت و گاز ،رولت به راباد تنیوعبوشی بیه اقتصیار اسیت
سهم افت و گاز رر تولیی اااالص مل از  34ررًی رر ساد  ،2005بیه  29ررًیی
رر سیاد  2009کیاهش دافیت رر همییی ایاد سیهم بوییشهیاد ماانیی تجییار ،
گورشگوی ،سااتوساز و امالک و مستغال

رر اد کشور مناطق آزار تجاری ایز اهش بسییار مهمی را رر

میزان تولیی اااالص راال ادفا کور و اد کشور را به دک موکز تجاری ،بازرگیاا
و مال رر منطهه تبیدل کور است سیهم بویشهیای موتلیف رر تولییی ااایالص
راال امارا

مت ی عوب عبارتنی از :کشاورزی ً ،%1/1ینیت  %48/6و اییما

 ،%50/2تییییار ایییووی کییار ادیی  3169000افییو و اییو بیکییاری آن  %2/4اسییت
(سلیمزار 61:1392 ،
ررآمی سوااه رر امارا

مت ی عوب افزادش جیی راشته است ،به طیوری کیه

از  40هزار ر ر رر سیاد  ،2005بیه  44هیزار ر ر رر سیاد  2014افیزادش دافیت
امارا

مت ی عوب با تود سطح ررآمی سوااه را رر میان کشورهای عیوب ایوز

الی فارس رارر از ایث تولیی اااالص راال  ،امیارا

از سیاد  2005تیاکنون از

سیو ًیوری بسیار قابل توجه بواوررار بور است؛ به طیوری کیه از 180میلییارر
ر ر رر ساد  2005به بیش از  400میلیارر ر ر رر ساد  2013افزادش راشیته اسیت
(BTI, 2014: 18

از اوو ارزش تولیی اااالص راال  ،اد کشور بیی از عوبسیتان رر

میان کشورهای شورای همکاری رتبه رو و رر میان کشورهای ااورمیاایه و شیماد
افودها بیی از عوبستان و ادوان رتبه سیو را رارر ادی کشیور ازاویو آزاری تجیار

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

((Al-Suwaidi, 2011: 8

از رشی  45ررًییی بوایوررار شیی

بی الملل ایز رتبه دنجم جهیاا را رارر (میاوایت دیژوهشهیای سیاسیت ایارج ،
تیوما 1389
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جدول شماره  :5تولید ناخالص داخلی ) (GDPو درآمد سرانه امارات متحده عربی از سال 2005-2013

سال

GDPمیلیارد دالر

درآمد سرانه
هزار دالر

سال

 GDPمیلیارد دالر

درآمد سرانه
هزار دالر

2005

180

40

2012

373

41

2010

286

34

2013

402

42

2011

348

39

2014

400

44

www.databank.worldbanke.org

امارا

مت ی عوب از زمان تأسیس ،چشم اایاز اقتصاری ایور را مبتنی بیو اًیود

بازار با تأکیی بو رستیاب به دک م یط کسا وکیار رقیابت  ،جینب سیومادهگیناران
اارج و کارگوان مهاجو قواررار است سومادهگناری مستهیم اارج رر امیارا
بیش از  35ررًی از کل میزان سومادهگناری را تشیکیل می رهیی
سیاستهای اقتصاری و استواتژی توسییه رر امیارا

مت یی عوبی مبتنی بیو دیک

رودکور سهجاابه است که عبارتنی از-1 :رستیاب به ابا
متیارد رر دک م یط میاف از مالیا

اقتصاری-2 ،افب بورجیه

و  -3سومادهگناری رر بوش افت و گیاز بیه

سور اسلهای آدنی و دووژ های زدوبناد رر راایل کشیور
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394

امارا

)(Patru, 2010: 16

)(Al-Suwaidi, 2011: 7-8

مت ی رر تهسیمبنیی «بواامه توسیه سازمان ملل مت یی» رر سیاد  ،2014رر

رردف کشورهای با سطح توسیه بسیار با ی منطههای با رتبه  5منطههای و رتبیه 40
جهاا قوارگوفت

)(UNDP, 2014

بوطبق گزارش بااک جهاا  ،امارا

مت ی عوب رر ادجیار م ییط امی بیوای

کساوکار رر ساد  2010رتبه  26و رر ساد  2012رتبیه  14را بیه ایور ااتصیاص
رار ،ول با اد ااد اااوار ااکم فیالیتهای اقتصاری را کنتود م کننی امارا
ساد  1996بهعنوان دک از اعضای فیاد ،به سازمان تجار
جیدیتود آمار مجمع سالیااه جهاا اقتصار ،امارا
رتبه  19جهاا رر ارتباط با ابا

رر

جهاا دیوست بوطبیق

رتبه  2منطههای دس از قطیو و

رر شیااصهیای اقتصیاری را رر سیاد  2014بیه

اور ااتصاص رار (گزارش سالیااه مجمع اقتصار جهاا 2013-2014 :
اکته جالاتو آن که امارا

مت ی تا دیش از ساد  ،2006رارای هیچ تور ابور

اما رر فاًله سادهای  2006تا  2011شاهی تور رر سطح بسیار کیم  2/6ررًییی
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شی که اشااگو بسیار مهم از توسیه و رشی اقتصاری اد کشور اسیت

(worldbank.

)2012

بور

امارا

رر ساد  2010و  2011رارای رقم ااچیز بیکاری رر سطح  2/7ررًیی

)(UNDP, 2012

از ایث شااص های اجتماع اییز ،امیارا
میااگی امیی به زایگ رر امیارا

وعیییت مطلیوب راشیته اسیت

مت یی عوبی  77سیاد اسیت کیه اشیانرهنیی

وعییت اوب اد کشور اسبت به اد متغییو اسیت مویار بهیاشیت عمیوم و
هزدنههای بهیاشت و ررمان رر اد کشور ط سادهای متوال افیزادش چشیمگیوی
راشته و  98ررًی از جمییت به امکااا

بهیاشت رستوس رارای

جدول شماره  :6شاخص بهداشت و سالمت در امارات متحده عربی ()2005-2013

شاخکها
سرانه هزینه بهداشت
سهم هزینههای بهداشتی از
GDP

2 /3

3 /4

3 /1

3 /0

3 /2

76

77

77

77

77

98

98

98

98

-

www.worldbank.org

از ایث شااصهای توسیه ااساا  ،اد کشیور رتبیه  30جهیاا از  187کشیور و
با تود رشی را رر ااورمیااه به اور ااتصاص رار است ررًی جمییت زدیواط
فهییو ایییاقل و هیییچ اییابوابوی آموزش ی وجییور ایییارر

(BTI, 2014: 16

رر امییو

آموزشودوورش بهاصوص بوای زاان سومادهگناری زداری کیور اسیت و رر ادی
زمینه توااسته است به دیشوفتهای زداری رست دابی

(WHO, 2012: 3

بنیار ًلح هوساله کشورها و اکومتها را بواسیاس چنیی مؤلفیه دیا شااصیه
ت ت عنوان «شااصهای رولت شکننی » از امو  1تا  120رتبهبنیی م کنی؛ هوچه
امو دا رتبه با تو باشی ،امادااگو شکننیگ بیشتو آن رولت اسیت امیارا

مت یی

عوب رر زمینه اد شااص ها ،رتبه بهتوی اسبت به ردگو کشیورهای ایوز الیی
فارس کسا کور و رتبه کل آن رر جهان  47/6است کیه اشیان از اوعیاع باابیا
سیاس امارا

مت ی عوب اسبت به ردگو کشورهای اوز الی فارس است

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

نرخ امید به زندگی
درصد دسترسی به بهداشت از
کل

2005
1/010

2010
1/154

2011
1/225

2012
1/235

2013
1/569
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جدول شماره  :7شاخصها و نمره ثبات امارات متحده عربی در سال 2014
کشور
امارات
قطر
کویت
بحرین
عربستان
عراق

مداخالت
خارجی
3.2
3.7
4.8
5.6
5.3
7.9

نهادهای
امنیتی
3.1
2.8
4.2
6.2
6.9
10.0

حکومت
قانون
5.6
5.9
6.9
7.8
8.8
8.7

مشروعیت
دولت
6.7
6.2
7.3
7.9
8.1
8.7

خدمات
عمومی
2.3
2.3
2.8
2.9
4.0
7.7

فقرورکود
اقتصادی
3.4
2.9
3.3
3.5
3.9
7.0

فرار
جمعیت
2.7
3.4
3.4
3.3
3.4
8.0

توسعه
اشتغال
4.5
5.1
5.0
5.4
6.1
8.1

از ایث شااصهای اجتماع و اقتصیاری اکمواای  ،امیارا

شکایات
گروهی
4. 0
4.9
4.9
7.6
7.7
10.0

آوارها
2. 5
2.1
3.7
2.9
4.9
8.5

فشارهای
جمعیتی
4. 2
4.6
5.4
4.9
6.9
8.0

وعیییت مطلیوب

راشته است ،اما از ایث سیاس  ،وعییت بیی رارر و جزو کشورهای اقتییارگوا بیه
اساب م آدی جیود با شااصهای داسوگود  ،ابا
اوار

کیف  ،ااکمیت قااون ،کنتود فسار و اایوا

سیاس و عیی اشیوات،

اکیومت را رر کشیور امیارا

مت ی عوب را از ساد  1998تا  2013مورر بورسی قیواررار اسیت هوچیه امیو
کسا شی به  100ازردکتو باشی ،اشان از وعییت متیارد کشور است هوچنی که
اد کشور ط ساد های متوال کوشیی رر ابا
کیف  ،ااکمیت قااون ،کنتود فسار و ااوا
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره چهارم  زمستان 1394
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سیاس و عیی اشیوات ،اویار

اکومت عملکور مناسب راشته باشیی و

رر اد زمینه موفق بور ول رر شااص داسوگود سیو ازول راشته است رتبه آن
رر شااص داسوگود رر سیاد  34 ،1998بیور امیا رر سیاد  2013بیه  18رسییی
است با وجور میااله اااوار سلطنت رر فیالیتهای اقتصاری ،اد کشور رر بیی
کشورهای منطهه از ایث سالمت اقتصاری ،رتبه  1و رر سطح جهاا رتبه  25را بیا
اان امو  70از  100رر ساد  2014کسا کور و رر اد ارتباط ،اتواذ سیازوکارهای
اقتصار آزار مواو بور

است )(Transparencyinternational, 2014

جدول شماره  :8رتبهبندی امارات متحده عربی از لحاظ شاخصهای حکمرانی ()1998-2013

شاخکها

1998

2003

2008

2011

2013

پاسخگویی
ثبات سیاسی و عدم خشونت
نظارت کیفی
حاکمیت قانون
کنترل فساد
اثرات حکومتی

34
73
71
73
58
77

20
81
71
68
81
72

22
70
69
65
83
78

24
74
67
66
82
82

18
76
75
71
88
83

www.govindicators.org

رتبه
47.6
48.9
59.0
64.7
73.1
102.2

 .6استمرار ثبات سیاسی در امارات متحده عربی پس از وقوع بهار عربی
با استنار به شواهی و رار های آماری فوق ،روش و آشکار م شیور کیه بیه ًیوف
وقوع ااهالب رر کشورهای ردگو و به ًوف تیییار بیا ی کیاربوان ادنتواتی  ،بهیار
عوب ام توااست رر امیارا

مت یی بازتیاب دابیی اکومیت امیارا

بیه ر دلی

همچون اقتصار دودا و رقابت  ،سطح رفا با و سطح بسیار کم بیکیاری و تیور  ،از
مشووعیت عملکوری با د بواوررار است بنابواد  ،چنی بستوی ام تواای بیوای
وقوع و استموار جنبشهای اجتماع و اعتواع مناسیا باشیی گوچیه امیارا

از

ایث آزاریها و اهیوق سیاسی شیهووایی ،وعیییت مطلیوب اییارر و سیاات
اکومت  ،از اوع اقتیارگوا است ،اما مشووعیت عملکوری رولت تیا ایی زدیاری از
دتااسیل ااهالب جامیه رر ااد ااعو کاسته است؛ لنا جامیه به بهیار عوبی داسیخ
اعتواع با اهیاف م یور توسط روشنفکوان و اتباع اارج ر رار ،اما بیه ر دیل
فوق استموار ایافت
عالو بو ر دل دارشی  ،ااجا بوا اًالاا

سیاس و اجتماع دییشرسیتااه

و وجور دک سوی م افوهکاری و ااتیاط سنج های عاقالاه ،باعیث شییای کیه رر
اد کشور ،همچنان شاهی ابا

سیاس باشیم که مهمتود آاها عبارتنی از 1 :وجیور

اجماع بیزرگ و اورورزاایه ملی مبنی بیو ادی کیه ااجیا اًیالاا
رموکواتیک عوور

رارر ،اما ابادی به قیمت آسییا زرن بیه ابیا

سیاسی دیا

ملی و توسییه

اقتصیاری باشیی  2بییبین بیه راالیت قییر هیای بیزرگ رر کشیورهای اییوز
الییی فییارس رر ارتبییاط بییا ااتهییاد رموکواس ی  3 ،ااکییام تجوبییه رموکواس ی رر
کشورهای مصو ،تواس ،لیب و دم دس از وقوع بهار عوب و سهوط اکومت های
اقتیارگوا و  4وجور سطح با ی اعتمار بی رولت و مور رر امارا
که اتیجه توجه ودژ رولت به ایازهای رفاه شهووایان است
بییا اد ی وجییور ،اکومییت امییارا

مت یی عوبی

(BTI, 2014: 13

مت ییی عوبی بییوای جلییوگیوی از وقییوع

اوکتهای اعتواع  ،دس از ساد  2011مبارر

به دک سوی اقیاما

و اًالاا

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

مطلوب ایار به همی ااطو ،رر اد کشور ،دس از وقیوع بهیار عوبی  ،رو اوکیت

کور که مهمتود آاهیا عبارتنیی از 1 :میاالیه اکومیت رر سیامان رارن تویاهوا

امادش با مشارکت اامیان اکومت رر ب بواه ااهالبهای عوب ؛  2ااجا دیار ای 211

اًالاا

سیاس م یور و عمیتا امادش ماانی اجاز طوح رراواسیتهیا توسیط

مور و دار ای اهارهای میا و وعی تشکیل اهارهیای ااتویاب و مشیارکت بیشیتو
مور رر تصمیمگیویهای سیاس و ارار کشور و اًالح قااون اساسی ؛  3تشییدی
سیاستهای سوتگیوااه و سوکوبگو و بازراشت بییش از  70تی از فییا ن اهیوق
بشو ،اًالح طلبان سیاس  ،وبالگ اودسان ،وکال و قضیا

و م ییور کیورن شییدی

آزاری بیان به طوری که اد کشور رر ساد  2013رر ارتباط با آزاری بیان رتبیه 114
از  179را به اور ااتصاص رار  4ااتصاص منابع میال بیشیتو بیه شیهووایان بیه
منوور کاهش اارعادت اجتماع و جلوگیوی از موالفت بیشتو  5افزادش اییما
و مزادای اجتماع بوای جمییت بوم ؛  6افزادش اهوق کارکنان رولت فییراد؛ 7
اقیا اکومت م ل امار

ابوفب رر ما مارس  2011بیه ادجیار  6هیزار فوًیت

شغل ؛  8رر ساد  2012رر رب دک ًنیوق همبستگ اجتماع بیوای ارائیه رفیا
اجتماع بهتو به اااوار های واجی شوادط ،به تصودا قااون رسییی و رر ادی سیاد
ااکم شارجه  45ررًی از بورجه را به ایما

اجتماع ااتصاص رار (

BTI, 2014:

9-20
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نتیجهگیری
بهار عوب دا جنبشهای اجتماع اایو رر شماد افودها و بوا از کشورهای منطهیه
ااورمیااه ،گوچه تا ای قابل توجه غیومنتوو بیور ،امیا رر غییاب اارعیادت هیای
سیاس -اجتماع و اقتصاری ر ایارای رر اد ااهالبها ،ادنتوایت ،میاهوار هیا و
شبکههای اجتماع رر بستو اارعادت های ردشهرار ،به مثابیه کاتیالیزور دیا سیوعت
بوش رر بسی اجتماع عمل کورای رسااه های ایود و شیبکههیای اجتمیاع رر
اشاعه و سوادت ااهالبا

شماد افودها بیه تیییاری از کشیورهای منطهیه اییز بسییار

تاایوگنار بورای
رر اد ت هیق ،ابا

سیاس اکومت و جامیه امارا

مت ی عوب بیا ر دلی

همچون مشووعیت کارکوری -عملکوری اکومت ،تاایو فضای اقتصاری کشیور بیو
توجیح قابلیتها و م توای سوگوم و تجاری -بازارداب ادنتوایت بیو قابلییتهیا و
م توای سیاسی آن از سیوی اکثودیت جامییه و جواایان و اییز سیااتار جمییتی
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غیوبوم و مالاوهکاری سیاس آاان توعییح رار شیی آمییز ای از ر دیل فیوق و
ااجا دار ای اًالاا

سیاس عمیتا امادش و وعی ها بیوای اًیالاا

سیاستهای سوتگیوااه ،اولودت مور بو توسیه اقتصاری و ابا
دشییتوااه بییوای توسیییه ،ااجییا دییار ای اًییالاا

سیاسی ،

به عنیوان بهتیود

اقتصییاری و اجتمییاع رر کنییار

سیاستهای کنتول  ،باعث شیای که رر اد کشیور ،ابیا

سیاسی همچنیان افیب

شور گوچه مشووعیت عملکوری اکومت و استموار ااتمال رشی و توسیه فیلی
کشور رر آدنی سبا م شور که اد کشور از ابا
استموار ابا

رر آدنی م طلبی کیه اکومیت امیارا

بواوررار باشی ،با ادی وجیور،
از ااجیا اًیالاا

سیاسی

تیردج و گا به گا غافل اشور فضای جهاا رموکواس اواه  ،ت یود اسیل ،
اشاعه سودع ادنتوات و ت ود اوا آموزش رر اد کشور ،ااجا اًیالاا

تحوالت دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی  خلیلاهلل سردارنیا و زهرا عزیزی

رر اد کشور را گودز اادندو م سازر

سیاسی
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الف) فارسی
بوزان ،بوی  1378مردم دوشتها و هراس ،توجمه دژوهشکی مطالیا راهبوری ،تهیوان،
ااتشارا دژوهشکی مطالیا راهبوری
دالیزرار ،فوهیار ،را چمنی  ،ابوالهاسیم  1393رساانه عارب ،توجمیه رفتیو مطالییا و
بواامهردزی رسااهها ،تهوان ،وزار فوهنگ و ارشار اسالم
ااتم  ،م میرعا  1389مبان مشروعیت در اندیشه سیاس شایعه ،تهیوان ،ااتشیارا
علو و فنون رازی
راش ،مادکل  1377جامعه و سیاست ،توجمه منوچهو ًبوری ،تهوان ،ااتشارا سمت
سلیمزار  ،امیواسیی  1392تاثیر اصالحات ساختاری در اقتصاد امارات متاده عربا
در دودهه اخیر ،داداناامه کارشناس ارشیی رر رشیته علیو سیاسی رااشیگا آزار
اسالم واای تهوان موکز
ساایرز ،ردودی  1380اشگوهای ب ثبات سیاس  ،توجمه دژوهشکی مطالییا راهبیوری،
تهوان ،ااتشارا دژوهشکی مطالیا راهبوری
عالم ،عبیالوام  1391بنیادهای علم سیاست ،تهوان ،اشوا
مواه  ،سیی اامی ،کو زار  ،مسلم « 1390بورس تاایو ابا سیاس بو توسیه» ،فصالنامه
سیاست ،رور  ،41شمار 3
اای ،جوزف اس  1387قادرت در عصار اطالعاات ،توجمیه سیییی میوتوابی  ،تهیوان،
دژوهشکی مطالیا راهبوری
هااتینگتون ،سموئل  1375سامان سیاس در جوامع دستخوش دگرگون  ،توجمه م س
االا
دزران فا  ،م مور  1388دوشت شکننده و امنیت انساان  ،تهیوان ،دژوهشیکی مطالییا
راهبوری
دوسف الولیفه ،دوسف « 2004فسیار و اکمواای ایوب رر کشیورهای عوبی  :مطالییه
وعییت امارا مت ی عوب » ،فصلنامه مطاشعات خاورمیانه ،شمار 53-52
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