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Abstract
Ensuing the Arab Uprisings 2011, regional order that is called the new Middle
East has gone through the playing of new emerging middle powers such as UAE
and Qatar. From the component of power, these states unlike their predecessor
as with Iran, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, and Syria lack normal prerequisites for
morphing into regional actors. The main question here is what factors affect on
expanding interest of these players from the Persian Gulf sub-system into the
great Middle East. It seems that the change in conditions within both internal
and regional level has paved the course for enhancing their positions in
international relations of the Middle East. Meanwhile, the interesting point is an
intense rivalry between these two players and their efforts for getting more US
support in the region. This work intends to study the dislocating among regional
players after the Arab uprisings and focusing on the dominant trends of both
mentioned new emerging powers. This will do by the theory of middle powers in
IR.
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چكيده
نظم منطقهای پس از ناآرامیهای عربی سال  1122که از آن با عنوان خاورمیانهه جدیهد
یاد میشود ،شاهد نقشآفرینی بازیگران متوسط نوظهور همچون «قطر» و «اماراتمتحده
عربی» است .از منظر مؤلفههای قدرت ،این دولتها برخلها بهازیگران متوسهط پیشهین
نظیر ایران ،مصر ،عربستان ،عراق و سوریه فاقد استانداردهای لازم برای تبدیل شهدن بهه
بازیگران منطقهای هستند .حال پرسش این است «چه عهواملی موجه سسهترد دامنهۀ
فعالیت این بازیگران از زیر نظام منطقهای خلیج فارس به نظهم منطقههای خاورمیانهه در
معنای موسّع آن شده است؟» .بهنظر میرسد تحولات در هر دو سطح داخلی و منطقهای
شرایط را برای کشورهای مذکور فهراهم آورده تها جایگهاه خهود را در روابهط بهینالملهل
خاورمیانه ارتقا بخشند .در این بین ،نکتۀ قابل توجه رقابتهای شدید بین این دو بهازیگر
در معادلات منطقه و تلاد آنها برای جل

حمایت بیشتر ایالاتمتحهده مهیباشهد .مقالهۀ

حاضر با اشاره به روند جابهجایی قدرت در بین بهازیگران منطقههای در دورۀ پسهاناآرامی
عربی بهطور عام و تمرکز بر الگوهای حاکم بر سیاست خارجی دو قدرت متوسط نوظههور
مورد اشاره بهطور خها ،،بهه پرسهش فهوق پاسه داده کهه ایهن مههم در پرتهو نظریهۀ
«قدرتهای متوسط در عرصه روابط بینالملل» انجام سرفته است.
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مقدمه
اگر از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل جنگها و انقلابهاای بارر
را سرآغاز شکلگیری نظمهای بینالمللی در نظر بگیریم ،خاورمیانه در یاک سادۀ
اخیر بهدلیل بروز جنگها و انقلابهای برر

شاهد چنادین نظام منطقاهای بادده

است که در هار یاک از آنهاا دساههای از دولاتهاا باهعندان باازیگران منطقاهای
نقشآفرینی کردهاند .دراینباره ،به اسهثناء نظم اول منطقه ،یعنای باازه زماانی باین
شکلگیری خاورمیانه مدرن در دوره پساجنگ جهاانی اول و انقلااب افساران آزاد
مصر در سال  1591که بازیگران اصلی منطقه ،بریهانیا و فرانسه بهعندان سرپرسات
دولتهای تازه تأسیس بددند؛ در تمامی نظمهای آتی ،بازیگران منطقاهای جایگااه
برجسههای در روابط بینالملل خاورمیانه داشههاند .نکهۀ اصالی در مادرد باازیگران
منطقهای فعال در تمامی نظمهای پیش از ناآرامیهای عربی ،نقشآفرینی بازیگرانی
بدد که بنا بر ظرفیتهای بالقدۀ داخلی نظیار وساعت سارزمینی ،میاران جمعیات،
نیروی نظامی ،تدان اقهصادی و  ...بهعندان قدرتهای مهدسط شاناخهه مایشادند.
نظم منطقهای خاورمیاناه در دورۀ پسااناآرامی عربای شااهد دو باازیگر منطقاهای
ندظهدر؛ یعنی امارتمهحده عربی (امارات) و قطر است که علایرغم قارار گارفهن
در زمره دولتهای کدچک تدانسههاند در قامت باازیگران مهدساط ندظهادر ظااهر
شدند .در این میان ،نکهۀ قابل تدجه تضاد منافع آنها در نظم جدید است

( & Miller

.)Verhoeven, 2019: 2
جدانههای تقابل منطقهای این دو بازیگر به وقایع مرتبط با ناآرامیهای عربای
سال  1111باز میگردد که به دلیل حمایت از جریاانهاای اسالامی و ساکدلار در
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پارهای از کشدرهای دسهخدش تحدلات ،نظیر مصار و لیبای مناافع آنهاا در مقابال
یکدیگر قرار گرفت .در اینباره ،میتدان ادعا کرد که ناآرامیهای مذکدر شارایط را
برای تسریع روند سیاست خارجی جاهطلبانۀ دو کشدر فراهم ساخت؛ بهطدری که
آنها دیگر به دنبال مرتفع نمددن مشکلات ناشی از کدچکی خدد در معادلات منطقه
نیسهند ،بلکه خداهان تسلط بر آن میباشند .آنها در تلاشند بر تحدلات جهان عرب
مسلط شدند و آن را تحت کنهرل خدد درآورند .امارات دغدغهمند گساهرش نقاش
منطقهای خدد بهعندان بازیگر امنیهیِ برخادردار از قادرت نظاامی و تادان تجااری
بالاست و برای این منظدر بهطدر فراینده به بیارون از زیار نظاا منطقاهای خلایج
فارس نظر دارد .این چشمانداز باعث همسدیی آن با عربسهان سعددی در معادلات
منطقهای جدید شده است؛ بهطدری که دلمشغدلی پیشین امارات مبنی بار رقابات
تجاری با همسایه ساعددی دیگار رناگ باخهاه اسات .از سادیی دیگار ،قطار باا
بهرهگیری از آشفهگی بیسابقۀ منطقهای ناشی از نااآرامیهاای عربای مشاهاقانه باه
دنبال کاهش بیشهر تفاوت قدرت بین خدد و عربسهان سعددی است .بارای تحقا
این هدف ،قطر از تلاشهای مخاالفینِ خداهاان سارنگدنی نظام مدجادد حمایات
میکند .این راهبرد ،همچنین قطر را در برابر امارات بهعندان دیگر حامی سرسخت
حفظ وضع مدجدد قرار داده است (.)Stark, 2020: 8-9
با آنکه بهنظر میرسد کدچک بددن کشدرهای مدرد بحث ممکن است باعاث
مدقهی بددن خصادمتهاای کنادنی گاردد و در آیناده نردیاک باه خااطر دلایال
ساخهاری« ،دوحه» و «ابدظبی» مجبدر به ازسرگیری سیاستهای سنهی دولتهاای
کدچک ،مدیریت اخهلافات خادد و همکااری مجادد در حادزههاای دارایِ سادد
مهقابل هسهند ،در این خصدص تردیدهای جدی وجدد دارد .با نگاهی به سیاسات
خارجی این دو بازیگر در دو دهۀ گذشهه مشخص میشادد کاه آنهاا برناماههاای
کلانی را برای تغییار جایگااه خادد در رواباط باینالملال خاورمیاناه طار ریاری
نمددهاند .بهطدری که کاساهیهاا و ضاع

ناشای از کادچکی خادد را باا دیگار

مؤلفههای قدرت؛ نظیرِ اسهفادۀ بهینه از منابع زیرزمینی ،مهندعسازی منابع اقهصادی،
بهرهبرداری از رسانههای فراگیر برای سمتدهی به افکار عمدمی منطقه ،مشاارکت
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فعال در ائهلافهای نظامی بینالمللی و  ...جبران نمددهاند.
در ادامه برای تبیین گذار امارات و قطار از جایگااه دولاتهاای کدچاک باه
قدرتهای مهدسط منطقهای سعی خداهد شد مدضدع در دو ساط تحلیال مادرد
بحث قرار گیرد .برای این منظدر ،پس از اشاره به کارهای انجا شده در این حدزه
و تبیین چهارچدب نظری اثر ،ابهدا بهطدر مدجر به مخهصات کلی نظم منطقهای در
طدل دورۀ پساناآرامی عربی اشااره میشادد؛ ساسس الگدهاای رفهااری حااکم بار
سیاست خارجی دو کشدر در دو دهۀ اخیر بهطدر مخهصر تحلیل خداهند شد.
 .1پيشينه پژوهش
بهطدر کلی آثار محدودی در حدزه نقشآفرینای اماارات و قطار باهعندان باازیگر
منطقهای به نگارش درآمدهاند که در اینجاا باه اخهصاار باه برخای از آنهاا اشااره
میشدد .در خصدص امارات ،سیاست خارجی و ارتباا آن باا محایط باینالملال

کهابِ اماراتمهحده عربی و سیاست خارجی :کمک خارجی ،هدیاتهاا و مناافع،
ندشهه «خالد اس .المیرانی» از آثار برجسهه محسدب میشدد .در این اثر ریشههاای
فرهنگی مؤثر بر سیاست خارجی امارات و کمکهای خارجی آن بررسی میشادد.
به باور المیرانی سنتهای عربی_اسلامی نقش برجسههای در جهتگیری سیاسات
و کمک خارجی امارات دارد .در حدزۀ بینالملل ضع های ساخهاری این کشادر
باعث سدق دادن آن به سمت تعاملگرایی و رفهار منطقای بادده اسات .در نهایات
وی سیاست خارجی امارات را در پرتاد اهاداف نظاامی _ سیاسای حااکم بار آن،

اهداف و انگیرههای اسهفاده از کمکهای خاارجی باهعندان یاک ابارار و جایگااه
فلسطین و پاکسهان در سیاست خارجی این کشادر تحلیال مایکناد (

Almezaini,

 .)2012دیگر اثر مهم در این حدزه کهابِ امارتمهحده عربای :قادرت ،سیاسات و
تصمیمگیری ندشهۀ «کریسهین کدتس اولریشسن» است .اولریشسن نگاه مهفاوتی به
امارات و سیاست خارجی آن دارد؛ او ابهدا شرحی تاریخی از روند تشکیل دولات
در این کشدر میدهد .وی در اداماه در دو بخاش مجارای سیاسات و اقهصااد باه
بررسی ساخهار نظا سیاسی و اقهصادی امارات میپردازد و در این باین باه رابطاۀ
قدرت بین هفت فدراسیدن تشکیل دهندۀ این کشدر باهطدر عاا و دو فدراسایدن
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ابدظبی و دوبی بهطدر خاص اشاره دارد .دیگار نکهاۀ حاائر اهمیات در ایان اثار،
مدضدع جایگاه امارات در روابط بینالملل است که مؤلفههای گاا هاای عملیااتی
این کشدر را برای تبدیل شدن شریک اسهراتژیک آمریکا در منطقه تحلیل مایکناد
(.)Ulrichsen, 2016
در حدزۀ آثار نگاشهه شدۀ مرتبط با کشدر قطر اعم از سیاسات خاارجی ایان
کشدر و ارتبا آن با سایر دولتهای عضد شدرای همکاری خلیج (فارس) بهطدر
کلی ندشهههای «مهران کامروا» جایگاه برجسههای نسبت به سایر ندیساندگان دارد.
دراینباره ،کهاب قطر :دولت کدچک؛ سیاستهای بارر  ،تصادیری از اساهراتژی
کلان این کشدر برای تبادیل شادن باه باازیگر منطقاهای ،علایرغام ضاع هاای
ساخهاری آن است .کامروا در ایان کهااب ضامن برشامردن سایر تااریخی تحادل
سیاست خارجی قطر به ظرفیتهای این کشدر بهعندان یک دولات کدچاک بارای
تبدیل شدن به بازیگر منطقهای دارد .یکی دیگار از آثاار برجساهۀ کاامروا در ایان
حدزه مقالۀ «میانجیگری و سیاست خارجی قطر» است .به باور وی ،قطر علیرغم
وسعت جغرافیایی کدچک ،نقش بسیار فعاالی در حادزۀ دیسلماسای دارد کاه ایان
نقش ترکیبی از اعهبار بینالمللی و اساهراتژیهاای بقاای آن محسادب مایگاردد.
دراینباره ،مدفقیت دولهمردان قطری در بانبساتهاایی سیاسای چادن لبناان کاه
بازیگران برر

قادر به حل آن نبددند زمینۀ ارتقای جایگاه این کشدر را در منطقاه

و بینالملل فاراهم آورده اسات ( .)Kamrava, 2013چنانکاه مشااهده مایشادد در
هیچیک از آثارِ ندشهه شده پیرامدنِ نقش منطقهای قطر و امارات ،بهطدر عمیا باه
معادلات منطقه در دورۀ پساناآرامیهای عربی و اقادامات کشادرهای مادرد بحاث
برای فائ آمدن بر ضع های ساخهاری ناشی از کدچکی آنها بارای تبادیل شادن
به بازیگر منطقهای اشاره نشده است .مقالۀ حاضر قصاد دارد ایان دو بخاش را در
دو سط مجرا ،تحلیل و بررسی و مدرد بحث قرار دهد.
 .2چهارچوب نظری
«جدزف نای» قدرت را تداناایی تأثیرگاذاری بار رفهاار ساایر باازیگران در زمیناۀ
دسهیابی به خداسهۀ مدرد نظر تعری

میکند .این تداناایی مبهنای بار ظرفیاتهاا و
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قابلیتهای مادی یک دولت است کاه شاامل میاران جمعیات ،وساعت سارزمین،
برخدرداری از منابع ،قدرت اقهصادی ،نیروی نظاامی ،ثباات و صالاحیت سیاسای
میشدد (نای .)12 :1951 ،در این مادرد ،طرفاداران نظریاۀ «لیبرالیسام در رواباط
بینالملل» بر نقش قدرت نر تأکید دارند .آنها مدعی هساهند کاه جادهرۀ قادرت
ضرورتاً بر تدانمندیهای مادی دولتها مهکای نیسات؛ بلکاه دولاتهاا قاادر باه
تأثیرگذاری بر دیگران از طری مشدقهای اقهصادی ،جذب و همکاری هساهند .از
آنجایی که قدرت مفهدمی ارتباطی محسادب مایگاردد و بار پایاۀ تعاملاات باین
واحدهای مخهل

نظا بینالملل قابل درک است ،سلسله مراتب قدرت را میتدان

به سه دسهه قدرتهای برر  ،قدرتهای مهدسط و قدرتهای کدچک طبقهبنادی
کرد .قدرتهای برر

دولتهایی هسهند که به تنهایی قادر به تأثیرگذاری بر نظاا

بینالملل هسهند؛ قدرتهای مهدسط دولتهاایی هساهند کاه باه تنهاایی قاادر باه
تأثیرگذاری بر نظا بینالملل نیسهند ،اماا مایتدانناد بار نظاا ماذکدر باه واساطۀ
اثرگذاری بر مناط پیرامدن یا نهادهای بینالمللای تأثیرگاذار باشاند؛ قادرتهاای
کدچک دولتهایی هسهند که هرگار قاادر باه اعماال تاأثیرات برجساهه بار نظاا
بینالملل نمیباشند

(2018: 181

 .)Radoman,با تدجه به مدضادع ندشاهار حاضار،

تکیه اصلی بحث در اینجا نقشآفرینی دولتهای کدچاک در قامات قادرتهاای
مهدسط است که در ذیل بدان تمرکر خداهد شد.
همانطدر که اشاره شد ،قدرتهای کدچک دولتهایی هسهند که رهبران آنها
فکر میکنند به تنهایی یا در چهارچدب یک گروه کدچاک قاادر نیساهند تاأثیرات
قابل ملاحظهای بر نظا بینالملل داشهه باشند .آنها به ایان نکهاه واقفناد کاه بارای
تأمین امنیت خدد نمیتدانند بهطدر جدی بر قابلیتهایشان اتکا کنند و بارای ایان
منظدر باید به دیگر دولتها ،نهادها ،فرایندها یا پیشارفتهاا تکیاه داشاهه باشاند.
علاوه بر این ،ناتدانی قدرتهای کدچاک در تاأمین امنیات مرباد را بایاد دیگار
دولتها در نظا بینالملل به رسمیت بشناسند .در مدرد قدرتهای مهدسط چهاار
رویکرد اصلی شامل «واقعگرایی»« ،لیبرالی»« ،نئدگرامشی» و «ترکیبی» بارای تعیاین
مؤلفههای قدرت مهدسط وجدد دارد .رویکرد واقعگرایای بیشاهر بار ظرفیاتهاای
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مادی دولتها تمرکر دارد .مکهب لیبرالیسم در تعیین عناصر سازندۀ قدرت مهدسط
بهطدر عمده بر رفهار دولتها نظر دارد .دیدگاه نئدگرامشی در پرتد اقهصاد سیاسی
جهانی و تبانی نخبگان در پروژۀ نئدلیبرال به نقش قدرتهای مهدساط مایپاردازد.
رویکرد ترکیبی نیر کاه از حیاث تادان تبیاین نظاری قابلیات برجساههتاری دارد،
معیارهای واقعگرایی و لیبرالی قدرت مهدسط را پیدند میزناد .باه عباارت دیگار،
قدرت مهدسط دولهی است که تدانمنادیهاای آن در میاان قادرتهاای بارر

و

قدرتهای کدچک قرار دارد .دولهای مایتداناد قادرت مهدساط نامیاده شادد کاه
اقدامات آن در حدزه جهانی دارای اسهقلال قابل ملاحظهای باشد .همچنین تعریا
قدرتهای مهدسط شامل معیار تعیین جایگاه ،سط پایه قدرت مادی ،بُعد رفهااری
مفروض و در نهایت بُعد اندیشهای است (.)Hassan, 2020: 186
بُعد دیگری که میتداند در تحلیل ادبیات ندپای قدرت مهدسط در نظار قارار
گیرد بررسی قدرتهای مهدسط در سط منطقهای است .پیشینه مطالعاات در ایان
حدزه تنها بر دولتهایی تمرکر دارد کاه مادعی ایان جایگااه در سااخهار سلساله
مراتب بینالمللی قدرت هسهند .این نگرش کاه سلساله مراتابهاای منطقاهای در
نظا بینالملل را نادیده میگیرد به روابط محلی بین دولتهای هامجادار در یاک
منطقه جغرافیایی بی تدجه اسات .سااخهارهای سلساله مراتاب منطقاهای را مانناد
ساخهار سلسله مراتب بینالمللی میتدان بر مبنای اصدل نظامدهناده باه واحادها،
تعیین کارکرد آنها و تدزیع تدانمندیها در میان آنها تعری

کرد .بر این اسااس ،در

ساخهارهای سلسله مراتب منطقهای امکاان نائال آمادن باه مقاا قادرت بارر

و

برخدرداری از جایگاه قدرت مهدسط برای دولتهای مدجدد در یک منطقه خاص
وجدد دارد .آنچه باعث تفاوت قدرتهای مهدسط منطقهای از قدرتهای مهدساط
بینالمللی میگردد تدانمندیهای قدرت نار و ساخت آنهاا اسات (پاا:1951 ،،
 .)121بنابراین ،میتدان ادعاا کارد دولاتهاای کادچکی وجادد دارناد کاه فاقاد
تدانمندیهای قدرت نار و ساخت بارای نائال آمادن باه مقاا قادرت مهدساط
بینالمللی هسهند ،اما شرایط داخلی و منطقهای زمینهساز تمایل آنها بارای اساهیفای
جایگاهی مؤثرتر در سلسله مراتب منطقهای قدرت است.
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 .3نظم منطقهای خاورميانه در دورۀ پيش از ناآرامیهای عربی
صدرتبندی کلی نظم خاورمیانه در دورۀ پیش از ناآرامیهای عربای مبهنای بار دو
بلدک قدرتمحدر مقاومت 1و صل آمریکایی 2بادد کاه نقطاه آغااز آن باه حملاه
مشهرک آمریکا و بریهانیا به عراق با هدف سرنگدنی رژیم «صدا حسین» در ساال
 1119باز میگردد .با خروج صدا حسین از مدار روابط بینالملل منطقاه ،فضاای
مناسب برای ایران انقلابی فراهم شد تا رسالت بر زمین ماندۀ خدد را که از انقلااب
سال  1595داعیه آن را داشت عملیاتی کند .دراینباره ،حدزۀ نفدذ ایران که پیش از
سرنگدنی صدا در بر گیرنده بازیگران رسمی و غیر رسمی منطقهای چدن سدریه،
حربالله لبنان و حماس بدد به عراق تسری یافت و مدجاب تشاکیل یاک بلادک
قدرت منطقهای گردید .در این بسهر ،رقبای منطقهای ایران که نگران گسهرش دامنۀ
نفدذ این کشدر در جهان عرب بددند ،ابهدا نگرانیهاای خادد را باا طار ادعاای
شکلگیری هلال شیعی در خاورمیانه و هشادار نسابت باه فعالیاتهاای آن اعلاا
کردند

(2006

 .)MacFarquhar,اما آنچه زمینهساز تثبیت دو بلدک قدرت رقیاب در

خاورمیانه گردید ،جنگ  99روزه حربالله _ اسرائیل در تابسهان ساال  1112بادد

که در عمل نظم منطقاهای را دساهخدش تغییار کارد .در ایان چهاارچدب ،ایاران،
سدریه ،عراق پساصدا و حماس از حرباللاه حمایات کردناد؛ در نقطاۀ مقابال،
دولتهای عربسهان ،مصر ،اردن در کنار قدرتهای درجاه دو منطقاه در آن دوره
نظیر امارات در قالب بلدک صل آمریکایی پشهیبان اسرائیل بددناد .گفهنای اسات،
دو کشدر ترکیه و قطر علیرغام قرارگیاری در بلادک صال آمریکاایی وضاعیت
مهفاوتی داشهند .از آنجایی که حماس شاخه اخدانالمسلمین در فلسطین به حساب
میآید و کشدرهای یاد شده از حامیان نساخه اخادانی (و بعضااً رادیکاال) اسالا
سیاسی در منطقه محسدب میشادند ،آنهاا در جریاان جناگ  99روزه بار خلااف
شرکای منطقهای خدد از حربالله حمایت کردند .این تفاوت نگاه به جریاانهاای
اسلامی نقطۀ آغاز شکافی بدد که در سالهای آتی و در دوره پساناآرامیهای عربی
1. Axis of Resistance
2. Pax Americana
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مدجب قطببندیهای جدید در نظام منطقاهای شاد (زیباائی و همکااران:1951 ،
.)111-119
ناآرامیهای عربی که در دسامبر سال  1111از تدنس آغاز و به اسهثناء امارات
و قطر تمامی دولتهای عرب و در پارهای مدارد دولتهاا و مدجدیاتهاای غیار
عرب (ترکیه و اسرائیل) را نیر تحتالشعاع قارار داد ،نظام منطقاه را وارد مرحلاه
ندینی ساخهه است که از آن با عندان «خاورمیانه جدید» یااد مایشادد .دراینبااره،
افرایش رقابت منطقهای بین ایران و عربسهان در شکل جنگهای نیاابهی ،گساهرش
کشمکشهای فرقهای شیعی _ سنی ،تغییر جهت تقابل هدیات اسالامی _ یهاددی
به تقابل ائهلاف سنی _ یهددی در برابر ایران شیعی ،شاکاف در شادرای همکااری

خلیج (فارس) به واسطه حمایتهای قطر از جریانهای اسلامی ،شکلگیری اتحااد

منطقهای قطر _ ترکیه در برابر دولتهای محافظهکار عرب ،خروج مصر و اردن از

حلقه اول روابط بینالملل منطقه و در نهایت ظهدر قادرتهاای مهدساط ندظهادر
نظیر امارات و قطر در خاورمیانه جدید پارهای از ابعاد این نظم نادین باه حسااب
میآیند .با تدجه به مدضدع پژوهش ،در ادامه ابعاد تأثیرگذار بار سیاساتخاارجی
دولتهای امارات و قطر جهات نقاشآفرینای و نائال آمادن باه قادرت مهدساط
منطقهای به تفکیک مدرد بررسی قرار خداهد گرفت.
 .4الگوهای حاکم بر سياست خارجی امارات
سیاست خارجی امارات در دهههای اخیر شاهد تغییر روناد کلای جهاتگیاری از
عربی _ اسلامی به سدی منطقهای _ بینالمللی است .اقادامات عینای و عملای در
خصدص تغییر سیاست خارجی این کشدر به حضدر نسل رهبران جادان در هار
قدرت بازمیگردد .در سال « 1111شیخ زاید بنسلطان آل نهیاان» رئایس جمهادر
(رهبر مادا العمر) امارات که جهتگیریهای کلان سیاست خارجی ایان کشادر از
ابهدای تأسیس مند به تصمیمات وی بدد درگذشت و فرزندش «شیخ خلیفاه بان
زاید» جانشین او شد .دو سال پس از مر

شیخ زاید بن سالطان ،در ساال ،1112

«شیخ محمد بن راشد آل مکهد » نخستوزیر وقات نیار درگذشات و قادرت باه
برادرش «شیخ محمد بن راشد» نخستوزیر کندنی امارات رسید .رهبران جدید باه
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واسطه تحدلات بینالمللی و منطقهای ،روند تغییرات در سیاست خاارجی اماارات
را به سرعت و عم بیشهری دنبال نمددهاند (آدمای و بخشای.)121-121 :1959 ،
در ادامه ،سه بخش عمدۀ سیاست خارجی این کشدر که زمینهساز ارتقاای جایگااه
منطقهای آن بهعندان قدرت مهدسط است بررسی میکنیم.
 .1-4دیپلماسی اقتصادی

عمدهترین اقدا نسل جدان رهبری امارات ،تندعبخشی به اقهصاد رانهیر این کشادر
در چهارچدب سند چشمانداز  1111است که شایخ محماد بان راشاد آل مکهاد
معاون رئیس جمهدر ،نخست وزیر و حاکم دوبی در اخههامیه جلسۀ هیئات دولات
در سال  1111آن را تصدیب کرد

(2015: 735

 .)Shayah,هادف ساند ماذکدر کاه

بیش از ده سال از زمان تصدیب آن میگذرد تغییار وضاعیت کشادر در ایان باازه
زمانی مشخص و تبدیل شدن به یک کشدر اقهصادی و تجاری قابل ملاحظه است.
بهطدر کلی ،سند چشمانداز  ،1111با هدف کاهش نقش منابع هیدروکربن در
اقهصاد این کشدر از طری رفع محدودیتهاا در ساه بخاش فعالیاتهاای بخاش
خصدصی ،تجارت بینالملل و جابهجایی سرمایه است .با تدجه به بحاث حاضار،
در اینجابه بخشهای تجارت بینالملل و جابهجایی سرمایه پرداخهه میشدد .بنا بار
دادههای آماری ارائه شده تدسط صاندوق باینالمللای پادل در اکهبار ساال ،1111
امارات با تدلید ناخالص داخلی به ارزش تقریبی  991میلیارد دلار در رتباه سای و
پنجم جهان قرار دارد .برترین شرکای تجاری این کشدر از نظر میران صاادرات باه
آنها در سال  1115شامل هند ،ایران ،قطار ،سادئیس ،عاراق ،ژاپان ،هناگ گناگ،
عربسهان ،عمان و بلژیک بددند .در بین کشدرهای شادرای همکااریهاای خلایج
(فارس) امارات بالاترین حجم تجارت را باا ساایر اعضااء دارد .باا ایانحاال11 ،
شریک اول این کشدر در بخش واردات طی سال  1115شامل چین ،هند ،آمریکاا،
ژاپن ،آلمان ،ترکیه ،انگلسهان ،ایهالیا ،سدئیس و عربسهان میباشاد .حجام تجاارت
امارات با دیگر دولتها و فعالیت شرکتها و نمایندگیهاای اقهصاادی از سراسار
جهان در این کشدر گدیای جایگاه روباهرشاد آن باهعندان یاک قطاب اقهصاادی
منطقهای است .در سال  ،1115ارزش تجارت غیرنفهی امارات باا کشادرهای آسایا
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 199میلیارد دلار بدد که از این میران چین با  91میلیارد دلار و هند با  11/9میلیارد
دلار در رتبههای اول و دو قرار دارند .با تدجه به فعالیت بایش از  1/111شارکت
چینی در امارات انهظار میرود حجم تجارت دو کشادر باه رقام  21میلیاارد دلاار
برسد

(2016

 .)writer,ابدظبی برنامهای مبنی بر الدیاتبخشای باه تجاارت آزاد باا

کشدرهای چین ،هند ،اسهرالیا و نیدزیلند را در دساهدر کاار دارد .علااوه بار ایان،
شرکتهای اماراتی در طدل دهه اخیر فعالیتهای گساهردهای در حادزه تدریسام،
خطد هدایی و پروژههای نفهی در برخی کشدرهای آفریقایی چدن کنیاا ،تانرانیاا،
اتیدپی ،نامیبیا و  ...آغاز کردهاند.
بخش دیگر تندعبخشی امارات به اقهصاد خدد که در ارتقاء جایگااه منطقاهای
آن نقش دارد برنامههای مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی این کشدر مایباشاد.
گرارش کنفرانس تدسعه و تجارت مللمهحد (آنکهاد) گدیاای آن اسات کاه روناد
سرمایهگذاری مسهقیم خارجی از سدی امارات تا سال  1115در چهارچدب روناد
افرایشیِ سالیانه  1میلیارد سرمایهگذاری به رقم  12میلیارد دلار رسیده اسات و بناا
بر همین آمار امارات در رتبه ندزدهمین سرمایهگذار خاارجی بارر

جهاان قارار

دارد .بررسی ارقا مدجدد گدیای افارایش نار سارمایهگاذاری اماارات در نقاا
مخهل

جهان شامل مناط بکر تدسعه نیافهه در آفریقا ،کشدرهای در حال تدساعه

در آسیا ،کشدرهای دارای کمهرین سط تدسعه و دولتهای تدسعه نیافهۀ کدچاک
است .از سدی دیگر ،اماارات در ساال  ،1115رتباه اول دریافات سارمایهگاذاری
مسهقیم خارجی منطقه را به خدد اخهصاص داد .این کشادر باا جاذب  11میلیاارد
دلار یعنی نیمی از کل میران سرمایهگذاری خارجی در خاورمیانه در ساال ماذکدر
تدانست از ترکیه پیشی بگیرد و به مرکر سرمایههای خارجی در منطقه بادل گاردد
( .)UNCTAD, 2020: 6 & 10دراینباره ،آنکهاد امارات و هند را اصلیتارین مراکار
جذب سرمایه در طدل سالهای  1115تا  1111معرفی کرده است .بهطدر خلاصاه،
راهکارهای عملیاتی امارات برای کاهش آسیبپذیری اقهصادی در برابار ندساانات
بازار نفت ،مهکی بر پیدند بیشهر با بازارهاای ماالی باینالملال مایباشاد.بناابراین،
گا های اقهصادی این کشدر در طدل یک دهۀ گذشاهه ،اماارات را باه یاک رهبار
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اقهصادی در خاورمیانه و مرکر مهم کساب و کاار در اقهصااد جهاانی بادل نمادده
است.
 .2-4افزایش فعاليت در حوزه نظامی

از آنجا که یک قدرت مهدسط باید از حداقل تداناییهای نظامی برای تاأمین مناافع
لاز در معادلات منطقهای برخادردار باشاد ،دولهماردان اماارات ساعی کردهاناد از
درآمدهای نفهی برای مرتفع نمددن نقطهضع
یعنی ارتش ضعی

خدد بهعندان یاک دولات کدچاک

اسهفاده کنند .ارتش امارات مهشکل از  29هرار نیاروی نظاامی

است که بخش عمده آنها سربازان مردور (از دیگر دولتهای عارب و پاکساهانی)
هسهند .بهطدر کلی ،امنیت امارات از زمان حمله صادا باه کدیات در ساال 1551
مند به همکاری نظامی با آمریکا در منطقه بدده است .این کشدر پس از مشارکت
در حمله ائهلافی به رهبری آمریکا در عملیاات تدفاان صاحرا باه کدیات در ساال
 1551با هدف پایاان دادن باه اشاغال کدیات ،پیشانهاد انعقااد تداف ناماه رسامی
همکاری دفاعی با آمریکا جهت اسکان نیروهای آمریکا در پایگااه هادایی «ظفاره»
در ابدظبی و اسهفاده از «بندر جبلعلای» را بارای انجاا بازدیادهای دریاایی دارد.
علاوه بر این ،امارات با واگذاری یک پایگاه نظامی دریاایی کدچاک در فجیاره باه
آمریکا مدافقت کرده است (.)The Associated Press, 2019
پس از حملات اسلا گرایان افراطی در  11سسهامبر سال  1111باه آمریکاا کاه
در آن واقعه دو تن از نیروهای مشارکتکننده در ربایش هداپیماها امااراتی بددناد،
حضدر نظامی امارات در عرصه بینالملال وارد مرحلاهای جدیاد شاد .اساهفاده از
قدرت هدشمند که مهضمن راهحلهای چندجانبۀ قدرت سختافاراری باه هماراه
راهحلهای قدرت نر افراری و ارائه کمکهای بشردوساهانه بادد ،در دساهدر کاار
دولهمردان این کشدر قرار گرفت .در جریان حمله ائهلافی آمریکا و بریهانیا به عراق
در سال  1119امارات تنها دولت عرب بدد که به صدرت غیر مسهقیم از برنامههای
آمریکا حمایت کرد؛ اسهفاده از پایگاههای نظامی این کشدر برای حمله باه عاراق،
آمدزش پلیس عراق تدسط نیروهای آلمانی در پایگاه العین و اخراج افاراد مظنادن
به انجا حملات انهحاری نشانههای این همکاری محسدب میشدند .علاوه بر این،
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امارات با شرکتهای آمریکایی فعال در حدزه امدر نظامی نیار ارتباطاات نردیکای
دارد .برای مثال ،این کشدر برای تشکیل یک نیروی شبهنظاامی مهشاکل از پرسانل
خارجی برای انجا عملیاتهای مخفی و حفاظات از مراکار مادرد نظار در ساال

 1119مبلغ  915میلیدن دلار به شرکت "بلکواتر" پرداخت کرد .با آنکه اماارات از
نظر نظامی بهشدت به آمریکا وابسهه است ،انعقاد تفاهمناماه هساههای ماابین پانج
بهعلاوه یک و ایران در سال  ،1119باعث نگرانایهاای ایان کشادر از آزادساازی
ظرفیت منطقهای ایرانِ پسابرجا بدد .با اینحاال ،ظهادر و فعالیاتهاای گساهردۀ
دولاات اساالامی عااراق و شااا (داعااش) در سااالهااای  ،1111-19زمیناۀ افاارایش
همکاریهای دو کشدر در چهارچدب برنامه ضد تروریسام را فاراهم نمادد .ایان
کشدر علاوه بر مشارکت فعال در ائهلاف بینالمللای تحات حمایات آمریکاا علیاه
داعااش در سااال  ،1111بااا همکاااری آمریکااا مرکاار صااداب را باارای مقابلااه بااا
نفرتپراکنی آنلاین داعش در سال  1119تأسیس کرد (.)Katzman, 2020: 23
بنا بر شاخص جهانی قدرت ارتش دولتها ،کشدر امارات در سال  ،1111بار
پایه قدرت ارتش ،پرسنل فعال نظامی ،ساختافارار و  ...در رتباه  19جهاان قارار
دارد .با اینحال ،آسیبپذیری امارات باعث شده است این کشدر در حدزه صانایع
دفاعی باا کشادرهای مخهلا

از جملاه آلماان ،سادئد ،ایهالیاا ،کاره جنادبی و ...

همکاری داشهه باشد .در این زمینه ،فرانسه یکی دیگر از کشادرهایی اسات کاه در
طدل یک دهۀ اخیر همکاری دفاعی نردیکی با امارات داشهه است؛ بهطدری کاه از
سال  ،1115یک پایگاه نظامی (حاوی دو اساکله دریاایی) در ابادظبی باه فرانساه
واگذار شده است و این کشدر ساه فروناد هداپیماای جنگای میاراژ  2000-5Fsدر
پایگاه هدایی الظفره دارد

(2011a: 67

 .)Kamrava,علاوه بر این ،در سال  1119یک

تداف نامه امنیهی مابین چین و امارات به امضاء رسید تا دو کشدر در حادزۀ مقابلاه
با جریانهای جهادی و نفت همکاریهای خدد را افرایش دهند.
در طدل یک دهۀ اخیر امارات در چهارچدب اسهراتژی کلاان منطقاهای خادد
در دو جنگ خارج از خانه (لیبی و یمن) ورود کرده که برخی آن را تلاش بیش از
تدان آن میخدانند .در سال  ،1111امارات در چهارچدب حمله هدایی «ناتد» بارای
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سرنگدنی «قذافی» در لیبی مشارکت نمدد .این حضادر کاه باه منظادر حمایات از
جریان سکدلار ارتش ملی لیبی صدرت گرفت منجر به تأسیس اولین پایگاه هادایی
خارج از خانه این کشدر در منطقه «الخاد » در شرق لیبای شاد .همچناین حضادر
امارات در جنگ داخلی یمن در چهارچدب ائهلاف عربی با هدف مهار و مقابله باا
«نیروهای حدثی» تحت حمایت ایران ،زمینه را برای تأسیس دو پایگاه نظامی دیگر
در اریهره (عصب) و سدمالی (ببره) فراهم ساخت .اگرچه ایان دو پایگااه در کناار
مقاصد نظامی با هدف تأمین امنیت خطد کشهیرانای در دریاای احمار صادرت
گرفهه است ،بیانگر نیت این کشدر برای عرض اندا سیاسی در محادودهای فراتار
از تدان واقعی خدد بهعندان یک قدرت مهدسط میباشد (.)Bergenwall, 2019: 2-4
 .3-4مقابله با اسلام سياسی

تا آنجا که به بحث حاضر ارتبا دارد ،دولت امارات در چهارچدب سیاساتهاای
مهخذه برای مقابله با فعالیتهاای اسالامی رادیکاال ،پاس از  11ساسهامبر ،نگااهی
یکسان به هر دو گرایش تندرو و میانهرو اسلامی دارد و آنها را در زمرۀ جریانهای
تروریسهی دسههبندی میکند .در این ارتبا  ،دولهمردان ایان کشادر در یاک دهاۀ
گذشهه اقداماتی در دو سط ملی و فراملی جهات مهاار و مقابلاه باا جریاانهاای
اسلامی بهعمل آوردهاند .در سط ملی بازداشات فاردی چادن «عبادالرحیم» مغار
مهفکر حمله به کشهیهای جنگی «یداساس کدل» و «یاداساس ساالیدانر» ایالاات
مهحده در ابدظبی نشانه عر راسخ این کشدر برای مقابلاه باا اسالا گرایاان تنادرو
است .دراینباره ،مسئدلین امارات برای نشان دادن عر راساخ خادد در مقابلاه باا
جریانهای اسلامی ،مرکار چندجانباه مساهقلی را باه ناا «هدایاه» در ساال 1111
تأسیس نمددند که بهعندان شااخهای از کمساین جهاانی ضاد تروریسام محسادب
میشدد (.)Kruse, 2016: 199

صرفنظر از همکاریهای نظامی و امنیهی امارات _ آمریکاا بارای مقابلاه باا

اسلا گرایی رادیکال در منطقه طی یک دهاۀ گذشاهه کاه پاارهای از آنهاا همچادن
مشارکت در ائهلاف بینالمللی علیه داعش در بخش قبل مدرد اشاره قارار گرفات،
دست پنهان و پیدای این کشدر در مقابله با جریانهای اسلامی منطقه در دهۀ اخیار
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قابل مشاهده است .در لیبی دولت امارات از مخالفین جریانهای اسلامی و شدرای
عالی وفاق ملی محسدب میگردد و از «ژنرال هفهر» رهبر جریان سکدلار در شارق
این کشدر پشهیبانی میکند .در تدنس دولهمردان امارات از حارب ساکدلار «نادای
تدنس» در برابر حرب اسلا گرای «النهضه» حمایات کردناد و باهدنباال راهانادازی
کددتا برای تصاحب قدرت تدسط ساکدلارها بددناد کاه نهدانساهند مدفا شادند.
امارات ضمن حمایت از جداییطلبان جندب یمن که مخال

اسلا گرایان هساهند،

در برههای از تاریخ نیروهای ساب تفنگداران دریایی آمریکا را به خدمت گرفات
تا سران حرب میانهرو «الاصلا » را ترور کند؛ تلااشهاای اماارات در یمان مانناد
تدنس قرین مدفقیت نبدده است ،اماا مشاارکت آن در حملاه ائهلااف عربای علیاه
حدثیها و سایر جریانهای اسلامی نشان از عر راسخ آن در سرکدب اسلا گرایان
دارد (.)Fenton-Harvey, 2020
در سال  ،1115دولهمردان اماراتی در سددان از شدرای انهقالی ارتش حمایات
کردند و بهدنبال ایجاد یک رژیم اقهدارگرای ضد اسلامی بددند که عناصار برجاای
مانده از زمان حکدمت «عمرالبشیر» را حذف نماید .در جریان ناآرامی ساال 1111
مصر نیر امارات از جریانهای سکدلار در برابر «اخدانالمسلمین» حمایت کرد ،بار
اساس گرارشها ،این کشدر بهتنهایی  11میلیارد دلار به دولت پس از کددتا کماک
نمدد تا خطر ظهدر مجدد اسلا گرایان بار سار قادرت را مهاار ساازند .علایرغم
اسهقبال اولیه امارات از انهقال قدرت در سدریه به جریانهای سیاسیِ سنیماذهب،
تاکندن از هیچگدنه سند مهیقنی مبنی بر حمایت این کشدر از اسلا گرایاان مخاال
دولت «اسد» رونمایی نشده است .با آنکه ردپای اماارات در تاأمین هریناه اساکان
آوارگان سدری در نداحی مرزی اردن در چهارچدب کمکهای بشردوساهانه قابال
مشاهده است ،اسناد و اطلاعات جدید گدیای آن است کاه دولهماردان اماارات در
طدل دو سال گذشهه ارتبا نردیکی با دولت اسد با هدف مقابلاه باا جریاانهاای
اسلا گرا داشههاند

(2020

 .)Okuduci,بهطدر خلاصه ،مقابله با اسلا سیاسای کاه در

این ندشهار بهعندان سدمین سهدن اصلی سیاست خارجی جدید امارات برای ارتقاا
به سط قدرت مهدسط منطقهای معرفی شد باه مانناد دو پایاه پیشاین ،پیدنادهای
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عمیقی با محیط بینالملل دارد؛ بهطدری که دولت امارات برای تبدیل شدن به یک
بازیگر تأثیرگذار در روابط بینالملل خاورمیانه ،مدضدع اسلا سیاسی را باه مقابلاه
با تروریسم پیدند زده است تا بازیگران برر

بینالمللی را در این مسایر باا خادد

همراه سازد.
 .5الگوهای حاکم بر سياست خارجی قطر
مؤلفههای بیان شده در خصدص امارات بهعندان یک کشدر کدچک در مدرد قطار
نیر تا اندازه زیادی مدضدعیت دارد .بهعبارت دیگر ،ضع

ساخهاری این دساهه از

دولتها باعث گردیده است ،دغدغهها و رفهارهای مشابه داشاهه باشاند .قطار نیار
مانند امارات شاهد تحدلی در حدزه سیاست خارجی خدد بدده است که پیشینۀ آن
به دهۀ  51میلادی بازمیگردد .وقدع حدادث تأثیرگذار شامل اشغال کدیت تدساط
صدا حسین ،افرایش سرمایهگذاری برای تدسعۀ روناد برداشات از منباع نفات و
عمدتاً گاز طبیعی پارس جندبی (گنبد شمالی) و کددتای پادشااه قطار «حماد بان
خلیفه آل ثانی» علیه پدر خادد عدامال اصالی تغییار رفهاار ایان کشادر در ساط
بینالملل به حساب میآیناد (سارخیل .)199 :1959 ،ایان عدامال کاه بازتاابی از
دغدغههای امنیهی ،تدانمندی مادی و عر راسخ این کشدر برای تغییار جایگااه در
معادلات منطقه است؛ به صدرت عملیاتی باعث جهتگیریهای رفهااری پایاداری
در دولهمردان این کشدر طی بیش از دو دهۀ اخیر میباشد.
 .1-5دیپلماسی اقتصادی

اگرچه قطر در سال  1115بنا بر شاخصهای سرانه ضریب جینی ،تدلیاد ناخاالص
داخلی در سال پایه  ،1119میاران جمعیات و شااخص امیاد باه زنادگی باهعندان
ثروتمندترین کشدر جهان انهخاب شد ( ،)Usatoday, 2019دغدغاههاای سیاسای _

امنیهی این کشدر باعث شده تا اقهصاد خدد را بهطدر گسهرده با محایط باینالملال
پیدند برند .بنا بر دادههای آماری ارائه شده تدسط صندوق بینالمللی پدل در اکهبار
سال  ،1111قطر با تدلید ناخالص داخلی باه ارزش تقریبای  111میلیاارد دلاار در
رتبه پنجاه و ششم جهان قرار دارد .برترین شرکای تجاری این کشدر از نظر میاران
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صادرات به آنها در سال  1115به ترتیب ژاپن ،کره جندبی ،چین ،هناد ،سانگاپدر،
تایلند ،پاکسهان ،انگلسهان ،ایهالیا و بلژیک بددند .این آمار گدیای آن است که قطار
در حدزه صادرات ،پیدندهای اقهصادی اندکی با همسایگان خدد در خاورمیانه دارد
و عمدهترین مصرفکننده گاز طبیعی ماایع 1ایان کشادر دولاتهاای شارق آسایا
هسهند .در بخش واردات ،برترین شرکای تجاری قطار در ساال  1115باه ترتیاب
ایالاتمهحده ،چین ،آلمان ،انگلسهان ،هند ،ایهالیا ،ترکیه ،عمان ،ژاپن و کره جنادبی
بددند .اطلاعات این بخش حاوی این نکهۀ قابل تدجه است که پانج شاریک برتار
وارداتی قطر جرء کشدرهای گروه هفت؛ یعنی هفت کشادر برتار صانعهی جهاان
هسهند که این آمار جایگاه مصاندعات صانعهی را در واردات دولات  -شاهر قطار
نشان میدهد (.)TrendEconomy, 2019
سیاستهای اقهصادی قطر در طدل یک دهۀ گذشهه مبهنی بر برنامه چشمانداز
ملی  1191بدده است .این برنامه از اکهبر سال  1111تدساط ساازمان برناماهریاری
تدسعه در دولت قطر آغاز شد ،هدف آن تبدیل قطر به یک جامعۀ پیشرفهه و قاادر
به حصدل تدسعه پایدار تا سال  1191است .اهداف برنامۀ مذکدر ،تدسعه بار پایاۀ
چهار سهدن اصلی اقهصادی ،اجهماعی ،انسانی و زیستمحیطی میباشد .در حادزۀ
تدسعه اقهصادی ،اسهراتژی این چشمانداز شامل اطمینان از مدیریت کارآمد اقهصااد
ملی ،اتخاذ رویکردهای مسئدلانه در قباال مادیریت مناابع طبیعای و تلااش بارای
تدسعه اقهصاد دانش بنیان است .تا آنجا که به مدضدع ندشهار حاضار ارتباا دارد،
چشمانداز مذکدر به دنبال گذار از درآمدهای اقهصادی برآمده از منابع طبیعای گااز
به سمت درآمدهای ناشی از سرمایهگذاریهای خارجی میباشد .برای این منظادر
سازمان سرمایهگذاری قطر مهدلی تندعبخشی درآمادهای اقهصاادی ایان کشادر از
طری انجا سرمایهگذاریهای خارجی است.
سازمان مذکدر به پشهدانه منابع هنگفت درآمدی ناشی از فروش گااز طبیعای
مایع در طدل یک ده ،گذشهه اقدا به سرمایهگذاریهای گسهرده در مناط مخهل
نمدده است .خرید  11درصد سها شرکت مداد غذایی و طیدر «بَندیت» ترکیاه باه
)1. Liquefied Natural Gas (LNG
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ارزش  151میلیارد دلار ،خرید عمده سها بانک ملای قطار باه ارزش  1/5میلیاارد
دلار ،خرید  19درصد سها شرکت «فدلگس واگان» آلماان باه ارزش  11میلیاارد
دلار ،خرید  5/9درصد سها شرکت «رُوسنِفت» به ارزش  2/1میلیارد دلاار ،خریاد

 99/1درصد سها شرکت مخابرات قطری _ کدیهی «اوریدو» به ارزش  1/5میلیارد
دلار باعث رشد بالغ بر  19درصدی ارزش سازمان سرمایهگذاری قطار (باه میاران
 911میلیارد دلار) در بازۀ یک ساال  1119-1112شاد ( .)IMF, 2019: 6در برناماه
سرمایهگذاریهای قطر ،دولتهای کلیدی نظا بینالملال جایگااه ویاژهای دارناد.
برای مثال ،پروژه سرمایهگذاری قطر در انگلسهان بالغ بار  99میلیاارد پدناد ارزش
دارد :این کشدر مالک  11درصاد از کال باازار ساها در لنادن اسات و ساها دار
شرکتها یا نهادهای بررگی چدن مؤسسه مالی «بارکلیر» ،شارکت خارده فروشای
«سینربدریس» و دارای برجهای مهعدد در مرکر تجااری «کناری وورف» در شارق
لندن میباشد .در خارج از انگسهان نیر قطر برر ترین ساها دار شارکت خادمات

مالی و بانکداری «کردیت سدئیس» ،صاحب باشاگاه فدتباال پااری سان _ ژرمان
فرانسه و دارای نردیک باه  11درصاد از ساها بارج تجااری «امساایر اساهیت» در
نیدیدرک است ( .)Mason, 2020: 164آمار و ارقاا ماذکدر گدشاهای از دیسلماسای
اقهصادی قطر در سالهای اخیر را نشان میدهد که برای تندعبخشی به درآمادهای
اقهصادی ساعی در پیدناد مناافع و سرندشات خادد باه دیگار باازیگران باهویاژه
دولتهای برر

در نظا بینالملل دارد تا از این طریا بهداناد جایگااه منطقاهای

خدد را ارتقا بخشد.
 .2-5شبكه ماهوارهای الجزیره

اگرچه قطر دغدغههای امنیهی خدد را باا واگاذاری دو پایگااه نظاامی «العدیاد» و
«السیلیه» به نیروهای آمریکایی و پایگاه نظامی «طارق بان زایاد» باه ترکیاه مرتفاع
ساخهه است« ،شبکه الجریاره» اباراری بارای مصادنیتساازی در حادزه سیاسات
خارجی این کشدر محسدب میشدد .این رسانه که فعالیتهای آن به کرّات مادرد
انهقاد شرکای منطقهای قطر قرار گرفهاه اسات باهعندان منباع تأثیرگاذار و پرنفادذ
قدرت نر این کشدر به حساب میآید .شابکه ماذکدر باهعندان رساانه جاایگرین
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شبکههای دولهی ،به واسطه پرداخهن به شکایات مردمی و جنبشهای اعهراضای در
جهان عرب ،خشم اکثر رژیمهای منطقه را برانگیخهه است؛ بهطادری کاه یکای از
شر های سیردهگانه بلدک دولتهای تحات رهباری عربساهان بارای ازسارگیری
روابط با قطر در سال  ،1119تعطیلی شبکه الجریره اعلا شد (محمدی و احمادی،
.)155-151 :1959
این شبکه در سال  1552با هدف خروج قطر از ساایه هژمدنیاک عربساهان و
شدرای همکاری خلیج (فارس) در منطقه و بینالملل از طری گساهرش پیدناد باا

ایران ،اسرائیل و همچنین گروههای اسلا گرا چدن "حماس" راهاندازی شد« .شایخ
حمد بن خلیفه» رهبر پیشین قطر باور داشت وجدد یک شبکه خبر تلدیریادنی کاه
دغدغههای راسهین مخاطبان عرب را به تصدیر میکشد عامل انهقاال دیادگاههاای
این کشدر به خانههای مارد در سراسار سارزمینهاای عاربزباان و قادا بخش
سیاست خارجی مسهقل این کشادر خداهاد بادد .دراینبااره ،الجریاره باا پخاش
دیدگاههای سیاسی مهکثر و مدضدعات اجهماعیِ مادرد غفلات قارار گرفهاه شاده
تدسط نظا های سیاسی حاکم ،خداهان پایان بخشیدن به رسانههای فراگیار دولهای
در منطقه است .راهبرد مذکدر باعث نفدذ و تأثیرگذاری شادید ایان کشادر در دو
سط منطقهای و بینالمللی شده است .اگرچه الجریاره فعالیات خادد را باه زباان
عربی و با هدف تأثیرگذاری بر مردمان عرب منطقه آغااز کارد ،از ساال  1112باا
راهاندازی کانال الجریره انگلیسی ،حدزه نفدذ آن در کشدرهای غیر عربزباان نیار
گسهرش یافت و امروز بهعندان رقیبی سر سخت برای شابکههاای بارر

خباری

چدن بی.بی.سی یا سی.ان.ان به حساب میآید.
یکی از مدضدعات مناقشهبرانگیر در مادرد فعالیاتهاای ایان شابکه ،مسائله
اسهقلال آن از سیاستهای دولت قطر است .علیرغم ادعاهاای مسائدلین الجریاره
مبنی بر دنبال کردن سیاستهای مساهقل و پخاش برناماههاایی باا ابعااد انهقاادی
محدود علیه دولهمردان قطری ،شداهد بسیاری در خصدص این ارتبا وجدد دارد.
برای مثال ،به دنبال کاهش قیمت گاز طبیعی در بازارهای بینالمللی طی سالهاای
 ،1112-1111الجریره پانصد نفر از نیروهای خادد را اخاراج کارد .نمدناۀ دیگار،
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سکدت معنادار این شبکه نسبت به سارکدب شادید اعهراضاات بحارین در طادل
ناآرامیهای عربی در قیاس با سایر دولتهایِ دسهخدش ناآرامی بادد .در نااآرامی
بحرین به دلیل مجاورت و خطر گساهرش اعهراضاات باه ایان کشادر هایچگدناه
برنامهای به زبان عربی در مدرد این نااآرامی پخاش نشاد ( )Kamrava, 2013: 77و
الجریره صرفاً به پخش یک برنامه سه قسمهی به زبان انگلیسی بسانده کارد کاه در
آن نیر مدارد بسیاری از خشدنت نیروهای امنیهی بحرین در کناار اقادامات ارتاش
عربسهان و امارات علیه جمعیت سانسدر شد.
پس از جانشینی «تمایم بان حماد آل ثاانی» باه جاای پادر در ساال ،1119
سیاستهای رسانهای الجریره همچنان مبهنی بار حمایات از جریاانهاای اسالامی
بهطدر عا و اخدانالمسلمین و شاخههای منطقهای آن بهطدر خاص میباشد .ایان
امر به ندبه خدد باعث ایجاد شکاف بین اعضای شدرای همکاری خلیج (فارس) و
نردیکی مصر با دولتهای عمده این شدرا یعنی عربساهان و اماارات شاده اسات.
کشدرهای عربسهان ،امارات ،بحرین و مصر در دو بازه زماانی ساالهاای  1111و
 1119سفیران خدد را از دوحه فراخداندند و به روابط خادد باا قطار پایاان دادناد
(عالیشاهی و همکاران .)91-15 :1952 ،در زمان نگارش این اثر (روزهای آغاازین
سال  )1111میانجیگری آمریکا بین عربسهان و قطر برای حال اخهلافاات و ایجااد
جبههای واحد علیه ایران در ظاهر به ثمر رسید و مشکلات بین آنها در ایان مقطاع
زمانی به نظر مرتفع شده است ،اما با تدجه باه جهاتگیاری کلاان قطار مبنای بار
حمایت از جریانهای اسلامی _ انقلابی و پیشنۀ روابط طرفینِ اخهلاف بعید به نظار

میرسد این رابطه پایدار باشد .بهطدر خلاصه ،سیاستخاارجی قطار در منطقاه باا
تدجه به آسیبپذیریهاای ذاتای ایان کشادر مبهنای بار ساه پایاه مصادنساازی،
دنبالهروی و مدازنه قدرت است که شبکه الجریره با تأثیرگذاری بر افکاار عمادمی
ساکنان درون و بیرون منطقه ،نقشی برجسهه در این مصدنسازی ایفا میکند.
 .3-5ميانجيگری

سدمین پایه سیاست خارجی قطر برای تبدیل شادن باه قادرت مهدساط منطقاهای
تلاااشهااای فعالانااه آن در حاال منازعااات منطقااهای اساات کااه تبلاادر آن را در
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میانجیگریهای مخهل

میتدان دید .بهطدر کلی ،ورود به فرایند میانجیگری مادرد

علاقه اکثر بازیگران دولهی در سط بینالملل است و قطر نیر از این حیث مساهثنی
نیست ،اما در طدل تاریخِ روابط دیسلماتیک بهطدر معمدل میانجیگری اغلب تحات
هدایت یکی از قدرتهاای بارر

نظیار آمریکاا ،شادروی ،فرانساه ،بریهانیاا و ...

صدرت پذیرفهه است .برخی از دولتهای مهدسط نیار تجرباه مادفقی از ورود باه
این عرصه به نمایش گذاشههاند؛ اتاریش در دوره صادراعظمی «بروناد کرایسالی»
( ،)1591-1519الجرایر در قضیه گروگانگیری سفارت آمریکاا در ایاران در ساال
 1511یا تلاشهای ترکیه و برزیال درباارۀ برناماه هساههای ایاران در ساال 1111
نمدنههایی از این عمل به حساب میآیند ( .)Kamrava, 2013: 94باا ایانحاال ،باه
ندرت نظا بینالملل شاهد علاقهمنادی دولاتهاای کدچاک بارای نقاشآفرینای
بهعندان واسطه در درگیریهای برر

بدده است .در ایان ارتباا  ،نقاش ناروژ در

حمایت از مذاکرات مخفی که منجر به انعقاد مدافقاتناماه «اسالد» در ساال 1559
گردید یک اسهثناء محسدب میشدد.
بهطدر کلی دولتها به دو دلیل علاقهمند به ظاهر شادن در مقاا میاانجیگری
کشمکشهای بینالمللای هساهند؛ نخسات ،درخشاش و جلاب تدجاه در صاحنه
بینالملل و دو  ،جلدگیری از خطرهای بالقده عد ورود به درگیاری .نکهاه مهام،
محاسبه سیاست قدرت در دو بُعد جهاانی و منطقاهای اسات کاه ارتقاای جایگااه
دولت میانجی را در نظا بینالملل رقم مایزناد .از دیادگاه اکثار ایان دولاتهاا،
میانجیگری پاسخی به حدادث در حال ظهدر نیست؛ بلکه شکل دادن به سیاست و
بهعندان چهارچدب برر

اقادا اساهراتژیک درون نظاا هاای سیاسای داخلای و

بینالمللی میباشد .در مدرد سیاست میانجیگری قطر نیر نکاات یااد شاده صاادق
است و منابع مالی هنگفت این کشدر کمک زیادی در تحق سیاست مذکدر نمدده
است .تلاشهای میانجیگری قطار باهمنظدر برندساازی و ارائاه تصادیری از یاک
میانجیِ با تجربه ،قدرت دیسلماتیک منطقهای ،واسطهای صادق ،خردمند و علاقهمند
به صل و ثبات میباشد .در منطقه خاورمیانه ،نقش میانجی بهطدر سنهی مهعل باه
بازیگران برر

بدده است که غالباً طرفدار حفظ وضع مدجدد هساهند (

Kamrava,
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 .)2011b:دراینباره ،علاوه بر خاص بددن ورود قطر به عرصاه حال و فصال

مسالمتآمیر منازعات منطقهای ،این کشدر به ظاهر خداهاان تغییار وضاع مدجادد
است.
تلاشهای میاانجیگری قطار در دهاۀ  1111شاامل فلساطین ،یمان ،ساددان،
جیبدتی ،اریهره و لبنان بدد .این کشادر باا آنکاه مدفقیاتهاای بسایاری در یاافهن
راهحلهای صل آمیر در منازعه بین حماس و فه در ساال  1111و حال اخهلااف
بین حدثیها و دولت مرکری در سالهای  1111-1115به دست نیاورد ،تلاشهای
آن در میربانی گفهگدهای اساسی جهت پایانبخشی به جنگ داخلی سددان و حال
اخهلافات مرزی جیبدتی و اریهاره در ساال  1111دساهاوردهای مثبهای باه هماراه
داشت .برجسههترین مدفقیت قطر در حدزه میانجیگری طی دهۀ یااد شاده مرباد
به بحران سیاسی لبنان در سال  1111بدد کاه تدانسات خطار آغااز مجادد جناگ
داخلی را در لبنان مهار سازد .در دوره پس از ناآرامیهای عربی ،قطر ساابقۀ شاش
میانجیگری یا میربانی حل اخهلافات را دارد که در تمامی آنها یاک طارف ماذاکره
بازیگر غیردولهی بدده است .در سسهامبر  1111میانجیگری قطر بین جبهه «النصاره»
و «دولت فیجی» منجر به آزادی  19سرباز حافظ صل دولات ماذکدر گردیاد .در
مارس  ،1111قطر به مسئله آزادی سیرده راهبه لبنانی ربدده شده در شهر «معلدلاا»
سدریه و نُه زائر لبنانی بازداشت شده در شهر حلب پس از گذشت یکسال کماک
کرد .در سسهامبر سال  1111بین دولت لبنان ،داعش و جبهاه النصاره در خصادص
آزادی ندزده سرباز و بیست پلیس لبنانیِ باه اساارت درآماده از اوت هماان ساال
میانجیگری کرد؛ این کشدر در جدلای  1111ورود نامدفقی باه روناد میاانجیگری
بین فلسطین و اسرائیل نمدد که به دلیل ادعای جانبداری از طرف فلسطینی و باه
رسمیت شناخهن حماس از دور مذاکرات خارج شد ( .)Akpınar, 2015: 6-7قطر از
اواخر سال  1111میربان سلسله نشستهایی بین طالبان و آمریکا بدد که در نهایت
این گفهگدها منجر به امضاء تداف ناماه تااریخی در اوایال ساال  1111گردیاد .در
آخرین نمدنه از این دست میانجیگریها ،این کشدر از اواساط ساال  1111میرباان
گفهگد بین دولت افغانسهان و طالبان میباشد که تا زمان نگارش این اثار در اوایال
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سال  1111به نهیجه نهایی نرسیده است .بهطدر کلی ،ورود قطر به مناقشات بادون
راهحل که بازیگران و نهادهای برر

بینالمللی قاادر باه یاافهن پاساخ بارای آنهاا

نیسهند برای این کشدر یک اعهبار بینالمللی حاصل کارده کاه دولهماردان قطار باا
برخدرداری از این پشهدانه تدانسههاند سیاستهای بلندپروازنه خدد را در منطقاه و
بیرون از آن دنبال کنند.
نتيجهگيری
ظهدر قدرتهای مهدسط به هنگا بیثباتی در نظمهای بینالمللی یا منطقهای رقام
میخدرد .بهطدر کلی ،دو مجمدعه از این ندع بازیگران؛ یعنی قدرتهاای مهدساط
سنهی و ندظهدر در طدل جنگ سرد و دورۀ پس از آن ظاهر شدهاند .جایگاه برخی
از قدرتهای مهدسط سنهی نظیر اسهرالیا و کانادا کاه در طادل جناگ سارد ظهادر
یافهند به واسطۀ ایفای نقش بیشهر در سازوکارهای امنیت بینالملل ،میاانجیگری در
منازعات و برقراری ارتبا بین طارفین مخاصام مشاخص شاد .اماا قادرتهاای
مهدسط ندظهدر که در دورۀ پس از جنگ سرد به این مقا نائل آمدند در قیااس باا
همهایان سنهی خدد برنامههای مهفاوتی را دنبال کردناد .بناا بار معیارهاای تعریا
شده در الگدی سنهی ،این دسهه از بازیگران را نمیتدان در زمارۀ شاهروند خادب
قرار داد؛ چراکه این بازیگرانِ اصلا طلب دارای سیاست خارجی مسهقل هساهند و
سروصداهای زیادی در امدر جهانی دارند .در این چهارچدب ،همانطدر که پایاان
جنگ سرد مدجب بازپیکربندی سلسله مراتب بینالمللی قدرت شد ،نااآرامیهاای
عربی سال  1111نیر در خاورمیانه به پیکربندی مجدد قدرت انجامید .بهطدری کاه
شرایط را برای ظهدر دولتهایی نظیر ترکیه ،اماارات و قطار کاه خداهاان تبادیل
شدن به قدرت مهدسط هسهند ،فراهم سااخت .در مقاا مقایساه ،ارتقاای جایگااه
دولت ترکیه به دلیال پیشاینۀ تااریخی ،جمعیات ،وساعت سارزمینی و  ...تعجاب
برانگیر نیست ،اما نقشآفرینی بالاتر از ظرفیت دولتهای کدچاک اماارات و قطار
در تحدلات منطقهای امری نامهعارف به حساب میآید.
با آنکه شرایط نابسامانِ بینالمللی تأثیرگذار بر ظهدر قدرتهای مهدسط برای
تمامی بازیگران یکسان است ،تنها بازیگرانی مایتدانناد از شارایط ماذکدر نهایات
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اسهفاده را ببرند که این هدف یعنی تبدیل شدن به قدرت مهدسط را درنظار داشاهه
باشند و سیاستهای داخلی و خارجی خدد را بدین منظدر تدوین کنند .تا آنجا که
به ندشهار حاضر مرتبط است ،دولتهای امارات و قطر باا طراحای و پیاادهساازی
سندهای چشمانداز ملی در یک دهۀ گذشهه به دنبال برداشهن گا هاای لااز بارای
تبدیل شدن به کشدرهای تدسعهیافهه هساهند ،اماا ریشاۀ ایجااد تحادل در حادزۀ
سیاست خارجی دو کشدر به بیش از یک دهۀ گذشهه باز میگردد .علیرغم هدف
مشهرک آنها مبنی بر ارتقای جایگاه مربدطه در منطقه ،هار یاک از آنهاا مسایرهای
مهفاوتی را در پیش گرفهند؛ هرچند بدون رانتِ نفات هیچیاک از ایان هادفها و
اقدامات امکانپذیر نبدد .باا ایانحاال ،پیدناد باا محایط باینالملال و اساهفاده از
ظرفیتهای آن نقطۀ مشهرک آنها برای ترمیم نقا ضع

و کااهش آسایبپاذیری

ناشی از کدچک بددن به حساب میآید .به عبارت دیگار ،وابساهگی باه باازیگران
کلیدی زمینهساز تأثیرگذاری امارات و قطر در رواباط باینالملال خاورمیاناه شاده
است .کاسهیهایی چدن وسعت سرزمینی محدود ،جمعیت انادک ،نیاروی نظاامی
کدچک و غیرملی بهمثابه دردهایی هسهند کاه در پرتاد رواباط مناساب باا محایط
بینالملل تسکین مییابند ،اماا هایچگااه الهیاا نخداهناد یافات .دراینبااره ،ساایر
بازیگران منطقهای برخدردار از مؤلفههای لاز برای تبدیل شادن باه قادرت فائقاه
منطقهای میتدانند از این دولتهای کدچک درس بگیرند و زمیناۀ تثبیات جایگااه
منطقهای خدد را بیش از پیش فراهم کنند.
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