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چکیده
امارات تا سال 2000م .عمدتاً بهعنوان دنبالهروی ریاض در روندداای امنیتدی و سیاسد
منطقهای این کشور عمل میکرد .از سال 2004م .که «شیخ خلیفه بنزایدد» بده دددرت
رسید در نتیجۀ عواملی چون تثبی نسبی نقد

و اایگدا امدارات در نمدم منطقدهای و

بینالمللی ،انباش ثروت و تقوی روابط با آمریکا ،سیاس خدارای امدارات وارد فضدایی
ادید شد .واه مشخصۀ این دور که با ولیعهدی محمد بنزاید کامل شد ،ارائده تعریفدی
ادید از نق

منطقهای امارات میباشد .تح این شرایط ،امارات پروژۀ منطقهای خود را

در دالب تحرکات ادید در حوزۀ ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز کدرد .محمدد
بنزاید از زمان رسیدن به مسند ددرت نوعی تغییر در سیاس

منطقهای امارات بهوادود

آورد اس  .امارات تح ریاس محمد بنزاید سیاس خدارای مداخلدهگرایاندهای را در
پی

گرفته که ادف آن طرح ابوظبی بهعنوان یک ددرت منطقدهای مدیباشدد .پرسد

اصلی پژوا

حاضر این اس که «سیاس منطقدهای امدارات از زمدان روی کدار آمددن

محمد بنزاید چه تحوالتی را تجربه کرد اس ؟» یافتهاای مقاله بدر مبندای گداار ادای
«نمریۀ تصمیمگیری» نشان میداد که تحول بنیاناای سیاس خارای امارات از امله
دگرگددونی در ادراکددات ،برداش د اددا ،و بددهطددور کل دی مندداف  ،اوی د اددا و ترایحددات
تصمیمگیرندگان از ددرت نسبی این کشور در سطح منطقهای و نمام بینالمللدی عداملی
بود که ابوظبی را به ایفای نق

منطقهای ادید و مبتنی بر حضور فعال در بحرانادای

منطقهای ترغیب نمود اس  .روش پژوا

در این مقاله از نوع تبیینی بدود و اطععدات

مورد نیاز نیا به روش کتابخانهای و استفاد از مناب اینترنتی گردآوری شد اس .
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مقدمه
امارات در سال  ،1971از ترکیب شش امیرنش ین اب ظب ی ،دب ی ،ش اره ،،ج ی ره،
ع مان و امالقظین تشکیل شد .یک سال بعد رأسالخیم ،نیز ب ،این همع پیظس
و اماراتمتحده عربی رسمی

پیدا کرد .سیاس

خارهی ام ارات از ی ک سیاس

محاجظ،کاران ،م تنی بر حفظ وضع مظهظد ب ،یک سیاس

ت دیدنظرطل ان  ،م تن ی

بر مداخل ،در روند بحرانهای منطق،ای تغییر یاجت ،اس  .در ای ن راس تا ،تح ظ ت
بیداری اسالمی خاورمیان ،و شمال آجریق ا (از اواخ ر س ال  )2010ب ،منزل ۀ نقط ،
عطفی در این روند محسظب میشظد .تحظل یادشده محکی ه دی ب رای س ن ش
ماهی

و دامنۀ تغییرات در سیاس

مزبظر ،امارات سیاس

منطق ،ای اب ظب ی م یباش د .در قال ب تح ظل

جعالی را در ق ال بحرانه ای س ظری ،،ع را ،،یم ن ،مص ر،

بحرین و لی ی اتخاذ کرده اس  .در این ارت اط ،پژوهش حاضر درص دد پاس ب ب ،
این پرسش اس

ک« ،سیاس

منطق ،ای ام ارات از زم ان روی ک ار آم دن محم د

بنزاید چ ،تحظ تی را ت رب ،نمظده اس ؟» سازماندهی پژوهش ب ،ای ن ص ظرت
اس

ک ،ابتدا چهارچظب نظری مقال ،مطرح و س س

تح ظل بنی انه ای سیاس

خارهی امارات با بهرهگیری از مدل تص میمگی ری و ادراک ات تص میمگیرن دگان
مظرد بررسی قرار میگیرد .در م حث بعدی ،رویکردهای سیاس

منطق،ای ام ارات

واکاوی میشظد .همچنین حضظر جعال امارات در تحظ ت و بحرانه ای منطق ،ای
در دورۀ هدید مظرد تظه ،قرار میگیرد .روش پژوهش در این مقال ،از نظع ت یین ی
بظده و اطالعات مظردنیاز نی ز ب  ،روش کتابخان ،ای و اس تفاده از من ابع اینترنت ی
گردآوری میشظد.
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 .1چهارچوب نظری
تصمیمگیری در سیاس

خ ارهی در زم رۀ ش اخ،ه ای اص لی «تحلی ل سیاس

خارهی» 1اس  .این نظری  ،از س ظی اج رادی چ ظن «ریچ ارد اس نایدر»« ،2برت ظن
سسین»« ،3اچ دبیلیظ براک»« ،4والری هادسن»« ،درک هال » و «هیمز گلدگیر» بس
داده شده اس  .ب،طظر سنتی ،طرح نظ اممن د دول

ه ا هری ان مس ل در نظری ،

«رواب بینالملل» بظد (نظری ،بازیگر عام) .اما پایان هنگ سرد ب اور ب  ،اس تحکام،
ث ات و پیشبینیپذیری نظامها را متزلزل کرد .مظج هدید برساخت،گرای ی در ده ۀ
آخر قرن بیستم تالش کرد نشان دهد انگارهها نحظۀ برداش

از ق درت و س اختار

نظام را تغییر میدهند .بدین ترتیب ،اسنایدر نقطۀ تالقی نظری ،رواب ب ینالمل ل را
دول
سیاس

نمیداند؛ بلک ،قائل ب ،انس ان تص میمگیرن ده اس

 .در این ا هع  ،س یاه

خارهی بازگشایی م یش ظد و رون د تص میمگی ری و متغیره ای متع دد

تأثیرگذار بررسی میشظند .هادسن با اقت اس از اسنایدر و ق ظل امکان تلفیق نظ ری
در رواب بینالملل ،نقطۀ کانظنی این تلفیق نظری را جرد تص میمگیرن ده م یدان د.
بدین ترتیب ،تصمیمگیرندگان ب،منزل ۀ اج رادی تلق ی م یش ظند ک  ،در م ظقعیتی
دووههی عمل میکنند و عظامل بیرونی و درونی ک ،در باهر با یک دیگر ارت اطی
ندارند در کنشهای تصمیمگیرندگان ارت اطی معنادار مییابن د (ه ظادیارهمن د و
ب ری.)359 :1390 ،
نقش اجراد در سیاس گذاری خارهی در دو صظرت برهست ،م یش ظد :یک ی
ض ع

نهاده ا و نه ادینگی سیاس

خ ارهی و دیگ ری ،ش کلگی ری ن ظعی

دیظانسا ری ک ،از دیرباز گروهی نخ  ،و ممتاز و بسیار پرنفظذ قلمداد م یش ظند.
در این ا مفروض کلیدی این اس

ک ،نخ گان معرف عادات و ویژگیهای هامع ۀ

خظد میباشند و در نتی  ،،ویژگیهای نخ گ ان و نح ظۀ ش کلگی ری گ روهه ای
نخ گی و دیظانسا ر اس

ک ،میتظاند معرف چرای یه ا و چگ ظنگیه ای اتخ اذ
)1. Foreign Policy Analysis (FPA
2. Richard C.Snyder
3. Burton Sapian
4. H. W. Bruck
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تصمیمات سیاس

خارهی باشد .در این چهارچظب ،واژۀ «نخ  ،»،در برابر «ت ظده»
 ،چگ ظنگی رابط  ،آنهاس

یا عام ،مردم معنا پی دا م یکن د در نهای

ک  ،رون د

تصمیمگیری را تعیین م یکن د (پظرس عید« .)316 :1387 ،هارول د» 1و «مارگ ارت
اسسراوت» 2نیز ب،های نتایج ،بر روند تصمیمگیری سیاس
درک تصمیمگیرندگان از مظقعی

خ ارهی تأکی د دارن د.

بینالمللی کشظرشان ،رویدادها و وقایع ،بیش از

خظد امظر واقع ،بر تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد .ب ین مح ی روان ی 3و مح ی
عملیاتی تمایز وهظد دارد؛ تصمیمگیرندگان براساس برداش

خظد عمل م یکنن د.

جرهنگ ،تاریب ،هغراجیا ،اقتصاد ،نهاده ای سیاس ی و ای دئظلظژی در ش کلگی ری
باجتار اهتماعی تصمیمگیرندگان مؤثرند .عالوه بر باجتار اهتماعی ،اس سراوته ا ب ر
باجتار جردی تأکید دارند ک ،ب،صظرت محی

روانی جرد تصمیمگیرنده عمل میکند.

آنها معتقدند این محی عالوه بر عظامل اهتماعی تح

ت أثیر ویژگ یه ای ج ردی

تصمیمگیرندگان و ره ران میباشد ک ،باید برای درک آن هر دو م مظع  ،بررس ی
شظد (یزدانجام.)257 :1387 ،
در مقام کاربس
سیاس

مفروض ،ه ای یادش ده در پ ژوهش حاض ر ،ب رونداده ای

خارهی برآیندی از بازیگران دخیل در روند تصمیمگیری ،ان درکنشه ا و

ارت اطات آنها با یکدیگر و با ساختار داخلی ،منطق ،ای ب ینالملل ی اس
منظر ،با تغییر ره ری در امارات ،سیاس

 .از ای ن

منطق،ای این کشظر نیز تحظل پی دا ک رده

اس  .در واقع ،ادراکات و برداش های تصمیمگیرندگان امارات ب،ط ظر ه مزم ان
متغیرهای محیطی و برونداده ای سیاس

خ ارهی و منطق ،ای ام ارات را مت أثر

میسازد .از این زاوی ،،برداش ها و ادراکات نخ گان و تصمیمگیرندگان ب ،واس طۀ
نقش برهست ،در شکلدهی ب ،سیاس

اعم الی ای ن ش یبنش ین در ق ال مح ی

خارهی و متغیرهای محیطی و همچنین اس تخراج و بس یج من ابع در داخ ل ای ن
کشظر بایستی در تحلیل سیاس

منطق،ای ابظب ی مظرد تظه ،قرار گیرند.

1. Harold
2. Margaret Sprout
3. psycho – milieu

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (85 )2020-2014

 .2تحول بنیانهای سیاست خارجی امارات
از اواخر دهۀ  1990تا شروع بیداری اسالمی خاورمیان  ،و ش مال آجریق ا در س ال
 ،2010اولظی

امارات تحکیم حاکمی

اقتصادی و طرح خظد ب،عنظان یک ب ازیگر

اقتصادی پیشرو بظد .بر این م نا ،ثروت نفتی ابظب ی و روحی ۀ ک ارآجرینی دب ی در
راستای هدف محظری دستیابی ب ،تظسعۀ اقتصادی ب،کار گرجت  ،ش دند (
 .)Verhoeven,سیاس

2020: 2

& Miller

خارهی سلطان بنزاید ترکی ی از آرم انگرای ی و
ت ا از طری ق س ازمانه ای چندهان  ،مش اب،

عم لگرای ی ب ظد .وی آرزو داش

جدراسیظن امارات از همل ،اتحادی ،عرب و شظرای همک اری ،ن ظعی ناسیظنالیس م
عربی را ترویج دهد .با این حال ،امارات تا سال  ،2000عمدتاً ب،عن ظان دن ال ،روی
ریاض در روندهای امنیتی و سیاس
از درگذش

پ

منطق،ای این کشظر عمل میکرد.

شیب زاید اختالجات شکلگرجتۀ داخلی میان ابظب ی و س ایر

خاندانهای سلطنتی مانع از تدوین یک سیاس

خارهی منس م شد .در این دوره،

تظسعۀ اقتصادی را در پیش گرج

و «محمد بنراشد» ب،عنظان معم ار

دبی سیاس

این امیرنشین تالش کرد ب ،مظازات این روند ،سیاس

خ ارهی مس تقلی را اتخ اذ

نماید .از سال  2004ک ،شیب خلیف ،ابنزاید ب ،قدرت رسید در نتی ۀ عظاملی چظن
تث ی
تقظی

نس ی نقش و هایگاه امارات در نظم منطق،ای و بینالمللی ،ان اش
رواب

ب ا آمریک ا ،سیاس

ثروت و

خ ارهی ام ارات وارد جض ایی هدی د ش د

( .)Kirkpatrick, 2019وه ،مشخصۀ این دوره ک ،با ولیعهدی محمد بنزای د کام ل
شد ،ارائۀ تعریفی هدید از نقش منطق،ای ام ارات م یباش د .تح

ای ن ش رای ،

امارات پروژۀ منطق،ای خ ظد را در قال ب تحرک ات هدی د در ح ظزۀ ژئ ظپلیتیکی
خاورمیان ،و شمال آجریقا آغاز کرد.
تحظل بعدی متعاقب سکتۀ مغزی خلیف ،ابنزای د در س ال  ،2014رخ داد .در
نتی ۀ این تحظل محمد بنزاید تظانس

ب،مظازات تحکیم مظقعی

خظد در خان دان

«آلنهیان» و اعمال کنترل تدری ی ب ر خان دان «آلمکت ظم» و س ایر امیرنش ینه ا،
سیاس

خارهی را نیز در دس

گیرد .محمد بنزاید ب ،عن ظان نف ر اول امیرنش ین

امارات ،معم ار اص لی ق درت منطق ،ای هدی د ای ن کش ظر محس ظب م یش ظد
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( .)Katzman, 2020: 9در ادام ،با بهرهگیری از گزارههای نظری مدل تص میمگی ری
از همل ،سطح داخلی ،ساختار دول

و ادراکات تصمیمگیرندگان ابظب ی از قدرت

نس ی و مداخالت نظامی امارات در بحرانهای منطق،ای ب  ،ارتق ای نق ش محم د
گ ذاری و تص میمگی ری راه ردی

بنزاید ،بنیجاطم ،و ابظب ی در رون د سیاس
امارات اشاره میشظد:
 .1-2محیط روانی

محمد بنزاید در سال  ،2004ولیعهد ابظب ی شد .س لطان ب نزای د ان دکی ق ل از
درگذش

وی را برای هاشینی خلیف ،تعیین کرده بظد .محمد بنزاید پسر نخس

«جاطم ،»،همسر سظم و مح ظب سلطان بنزاید ،محسظب میشظد .جاطم ،ک ،اغل ب
از وی ب،عنظان بانظی اول ابظب ی یا «مادر مل » یاد میشظد ،از قدرت و نفظذ خظد
برای ارتقای مظقعی

شش پسرش در برابر سایر پس ران س لطان اب نخلیف  ،به ره

گرج  .در میان بنیجاطم« ،،طحنظن بنزاید» و «هزاع بنزای د» ب ،عن ظان مش اوران
امنیتی جعالی

دارند؛ «ع داهلل بنزاید» سم

وزارت امظر خاره ،و همک اریه ای

بینالمللی را ب،عهده دارد؛ «منصظر بنزاید» نیز معاون نخس

وزی ر و وزی ر ام ظر

ریاس همهظری میباشد؛ «حمدان بنزاید» نیز نماینده ح اکم در منطق ۀ الظف ره و
رئی

هاللاحمر امارات اس

(.)Steinberg, 2020

در این چهارچظب ،محمد ب،تدریج تظانس

پل،ه ای پیش رج

سیاسی امارات طی نمظده و خظد را ب،عنظان شخصی

نخس

را در س اختار

کشظر مطرح نماید.

منابع قدرت اقتصادی و سیاسی اب ظب ی در کن ار برخ ی ویژگ یه ای شخص یتی،
نقشآجرینی جزایندۀ وی را تسهیل نمظده اس  .او بیش از  1.3تریلیظن د ر ث روت
حاکمیتی را تح

کنترل دارد .ب ،لحاظ شخصیتی نیز محمد بنزاید از ویژگیه ای

داووس" شرک

نکرده و ب،ندرت حاضر ب ،مصاح  ،با خ رنگ اران و رس ان،ه ای

همعی میشظد

 .)Worth,از این هه  ،وی تالش نمظده ویژگیهای ره ران

متمایزی برخظردار اس ؛ وی هرگ ز در م امع س ازمان مل ل متح د و "اه الس
(2020

کاریزماتیک را در کنش و رجتار خظد هلظهگر ساخت ،و ب دین ص ظرت خ ظد را از
سایر ره ران عربی متمایز نماید .وی همچنین «آمظزش هظهیتس ظ» را در م دارس
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اه اری نمظد و در سال  ،2014پیشنظیسی نظامی اب ال نم ظد ک  ،ب ،مظه ب آن
هظانان اماراتی بایستی یک سال شرای کاری سخ

را در اردوگاه بگذرانند.

محمد بنزاید و حلقۀ داخلی مظرد اعتم اد وی هه انبین ی مش ترکی دارن د.
محمد بنزاید بر این باور اس

ک ،ایدئظلظژیهای جرامل ی ت رویجش ده ب ،واس طۀ

اسالم سیاسی ایران و اخظانگرایی سنی مدنظر ترکی ،تهدیدی وهظدی برای الگظی
ابظب ی و ث ات قدرتهای طرجدار وضع مظهظد م یباش د .ب ،ط ظر کل ی ،محم د
بنزاید تمایز چندانی میان گروههای اسالمگرا قائل نمیشظد و بر ای ن ب اور اس
ک ،تمامی آنها هدف مشترک استقرار نسخ،های خالج
قانظن اساسی را دن ال میکنند
مخال

(2020

از طری ق ق رآن ب ،ه ای

 .)Worth,حذف برخی هری انه ای سیاس ی

داخلی از همل ،ره ران ح زب «ا ص الح» (ب  ،ره ری س لطان ب نکای د

القاسمی) و برخی گرایشهای گریز از مرکز در میان شیظخ امیرنشینه ای ش مالی
نیز بر تمرکز قدرت در اختیار محمد بنزاید کم ک نم ظد .در اواخ ر س ال ،2012
مقامات ب ،دستظر بنزاید  94نفر از اعضای ا صالح را دستگیر کردند ک  69 ،نف ر
از آنها در ژوئی ،2013 ،ب ،اتهام تالش برای کظدتا ب ،ح

از هف

تا پ انزده س ال

محکظم شدند .در نظام ر  2014نیز ا صالح و اخظانالمس لمین در کن ار القاع ده و
داعش در شمار سازمانها و تشکیالت تروریستی دست،بندی شد« .سقر ب نمحم د
القاسمی» حاکم رأسالخیم ،هم ک ،ب ،دلیل حمای
ایدههای محمد بنزاید بظد ،در سال  ،2010درگذش

از اسالمگرایان مانعی در براب ر
(.)Steinberg, 2020

 .2-2محیط عملیاتی

شرای و بستر زم انی و مک انی ،مؤلف ،ه ای ژئ ظپلیتیکی و وض عی
بینالمللی نیز در بروندادهای سیاس

منطق ،ای و

خ ارهی مؤثرن د .از هه اتی ویژگ یه ای

شخصیتی نیز از محی عملیاتی تأثیر میپ ذیرد .امیرنش ین اب ظب ی ب زر ت رین و
ثروتمندترین امیرنشین امارات محسظب میشظد .این امیرنشین ب یش از  90درص د
از منابع نف

و گاز امارات را در کنترل دارد ،در حالیک ،س ایر امیرنش ینه ا روی

هم رجت ،سهمی  10درصدی از ذخایر نف

و گاز دارند .در ساختار سیاسی امارات

ب ،مظهب یک قانظن نانظش ت ،،رئ ی همه ظر از اب ظب ی و نخس

وزی ر از دب ی
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انتخاب میشظد .در شظرای ع الی ج درال نی ز اب ظب ی و دب ی از ح ق "وت ظ" در
مظضظعات حساس برخظردارند ،ب،عالوه ایندو امیرنشین هر کدام ،هش

کرس ی

در شظرای ملی ج درال دارن د ک  ،ب ،وض ظح آنه ا را در س طحی ب ا تر از س ایر
امیرنشینها قرار میده د .اب ظب ی از امتی از به رهمن دی از ش ش وزی ر در کابین ،
برخظردار اس

(از همل ،وزرای داخلی ،امظر خاره ،و اطالعات) و دبی نی ز س ،

وزیر (دجاع ،دارایی و اقتصاد) دارد؛ در حالیک ،سایر امیرنشینه ا هش

وزی ر در

کابین ،دارند.
تحظ ت داخلی نیز ب،گظن،ای رق م خ ظرده ک  ،مظقعی

مس ل اب ظب ی در

مقایس ،با سایر امیرنشینها را تحکیم نمظده اس  .در هریان بحران مالی ساله ای
 ،2008-9وابستگی دبی ب ،ابظب ی کامالً برمال گردید .گفت  ،م یش ظد دب ی در آن
سال دس کم  80میلیارد د ر بدهی داشت ،اس  .تنها تزریق  20میلی اردی اب ظب ی
بظد ک ،دبی را از ورشکستگی ن ات داد .از این سال ،وابستگی اقتص ادی دب ی ب ،
ابظب ی زمین،ساز نظعی تمرکز قدرت در امارات شد .بر این م نا ،نقش برتر ابظب ی
در جرایندهای تصمیمگیری سیاس

خارهی و امنیتی تث ی

تمرکززدایی اقتص ادی و ت اری خ ظد را از دس

و دب ی اه رم جش ار و

داد .اج زون ب ر ای ن ،اب ظب ی

بیشترین سهم را در تأمین بظدهۀ جدرال دارد .بنا بر چنین مالحظاتی ،در ح الیک ،
محمد بنراشد در برخی مظارد؛ از همل  ،نق ش جع ال ام ارات در تح ریم و مه ار
ایران ،بحران قطر و حتی تداوم هنگ در یمن مظاضع انتقادی داشت ،،جاق د ت ظان و
قدرت سابق برای ای اد مظازن ،در برابر ابظب ی میباشد.
پ

از طی دورۀ آمظزشی در آکادمی نظ امی بریتانی ا «سندهارس

» ،1محم د

بنزاید در اواخر دهۀ  ،1980جرمانده نیروی هظایی شد .مه مت رین دس تظرکار وی
ادغام نیروهای مسلح در دهۀ  1990بظد؛ بر این م نا ،در سال  ،1996نیروهای دب ی
و رأسالخیم( ،نیروی دج اعی دب ی و گ ارد مل ی رأسالخیم  )،بخش ی از ارت ش
مشترک امارات شدند

(2020

 .)Steinberg,در قالب ت الش خان دان اب ظب ی ب رای

بازسازماندهی و کسب آمادگی شماری از پسران زاید برای احراز مناصب کلی دی،
1. Sandhurst

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (89 )2020-2014

محمد بنزاید در سال  ،1993ب،عنظان رئی

ستاد نیروهای مس لح ام ارات (در آن

زمان :نیروهای دجاعی اتحادی )،منصظب شد .گرچ ،از نظر جن ی و سلس ل،مرات ب،
وی در رت ۀ پایینتری از جرمانده عالی (امیر ابظب ی) ،معاون عالی جرمانده نیروهای
مسلح (ولیعهد ابظب ی) و حتی پس
در مدت کظتاهی تظانس

تشریفاتی وزیر دجاع (امیر دبی) قرار داش

،

ره ری نظسازی نیروهای مسلح را بر عهده گیرد .خری د
در عملی اته ای ه ظایی

تسلیحات مدرن ،انعقاد قرارداده ای نظ امی و مش ارک

آمریکا در منطق ،بخشی از تالشهای وی در این زمین ،بظدند .در دهۀ اول ره ری
نظامی محمد بنزاید ،نیروهای اماراتی در عملیاتهای برونمرزی سظمالی ،کظزوو
و اجغانستان مشارک

نمظدند؛ بنابراین ،میتظان گف

تدری ی نقش خظد را در ساختار دول

محم د ب نزای د ب ،گظن ،ای

امارات تعری

و مستحکم نمظده اس .

 .3-2مداخالت نظامی امارات در بحرانهای منطقهای

در ساختار هدید ،امارات ب ،ره ری محمد بنزاید تالش جزاین دهای ب رای تظس عۀ

نهادهای اطالعاتی _ امنیتی ،ب،کارگیری ارتش مزدور و نیابتی و دستیابی ب ،نی روی
هظایی پیشرجت ،و هنگدیده و حضظر جعال در روند مدیری
را در دستظرکار سیاس

بحرانه ای منطق ،ای

منطق،ای خظد قرار داده اس  .ام ارات ه مچن ین از س ال

 ،1991در تمامی عملیاتهای آمریکا در خاورمیان ،ب ،استثنای عملی ات حمل  ،ب ،
عرا ،مشارک

داشت ،اس  .هنگ خلیججارس ( ،)1991عملیات س ظمالی (،)1992

بحران کظزوو ( ،)1999حمل  ،ب  ،اجغانس تان ( ،)2003حمل  ،ب  ،لی ی ( )2011و
عملیات علی ،داعش در سظری )2014-15( ،از هملۀ این مظارد میباش د .ای ن ام ر
ب ،مظازات اینک ،از اهداف بلندپروازانۀ محمد بنزاید برای ارتقای نق ش منطق ،ای
امارات پرده برمیدارد ،نشانگر آن اس

ک ،ب ،گظن ،ای جزاین ده نق ش اب ظب ی در

دکترین خاورمیان،ای آمریکا اجزایش یاجت ،اس

 .محم د ب نزای د همچن ین ب رای

سازماندهی م دد ارتش و اج زایش آم ادگی آن ب رای حض ظر در مأمظری

ه ای

برونمرزی ،م ادرت ب ،هذب مستشاران خارهی کارآزمظده نم ظد .در س ال ،2009
وی ژنرال «مایکل هیندمارش» ،1رئی

سابق جرماندهی عملی ات وی ژه اس ترالیا ،را
1. Michael Hindmarsh
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برای این منظظر ب ،استخدام درآورد .محمد ب نزای د از هین دمارش ب رای گ زینش
اجسر اماراتی مستعد ب،منظ ظر راهان دازی واح دهای نخ ۀ ام ارات کم ک گرج
(.)Worth, 2020
 .3رویکردهای نوین سیاست منطقهای امارات
امارات از زمان رسیدن محمد بنزاید بر مسند قدرت ،درص دد دس تیابی ب  ،نف ظذ
منطق،ای بیشتری بظده و از کنشگران نیابتی خ ظد در یم ن ،لی ی ،مص ر ،س ظدان،
اریتره و سظمالی برای تسل ژئظپلیتیکی بر این کشظرها حمای

هم ،هان ،ای را

ب،عمل آورده اس  .بر این م نا ،امارات در مارس  ،2011در چه ارچظب نیروه ای

"سسر هزیره" 1در بحرین مداخل ،نمظد؛ در ژوئی ،2013 ،از کظدتای نظامی ان مص ر
حمای

کرد؛ در سال  ،2015در قال ب ائ تالف تح

مداخل ،کرد؛ سیاس

ره ری عربس تان در یم ن

تحریم قطر را در ژوئن  2017در پ یش گرج

و اخی راً نی ز

ب،طظر غیرمستقیم م ادرت ب ،مداخل ،در بحران لی ی کرده اس  .در ذیل ب ،واکاوی
اصظل سیاس

منطق،ای نظین امارات پرداخت ،میشظد.

 .1-3تقویت اتحاد استراتژیک با آمریکا

اتحاد راه ردی با آمریکا ب ،میزان قابل مالحظ،ای میتظاند ضع

مداوم این کشظر

در برابر قدرتهای منطق،ای همسای،؛ از همل ،ای ران ،ترکی  ،و حت ی عربس تان را
پظشش دهد .در هظ ی  ،1994ابظب ی تظاجقنامۀ امنیتی دوهان  ،با آمریکا را منعقد
کرد .بر این م نا ،ایا تمتحده دسترسی منظم و پایدار ب ،پایگاههای هظایی و بن ادر
امارات را کسب کرد و در عظض ب،طظر تل ظیحی وع ده داد از ای ن امیرنش ین در
مقابل دشمنان خارهی محاجظ

نماید .پایگاه الظفره ب ،مقری ب رای عملی اته ای

هظایی آمریکا در منطقۀ خاورمیان ،ت دیل شده اس  .این پایگاه در کنار پایگاه بن در
ه لعلی و پایگاههای دریایی کظچک در ج یره بیش از پنج هزار نیروی آمریک ایی
را در خظد های دادهاند.

1. Peninsula Shield Force

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (91 )2020-2014
شکل  .1موقعیت جغرافیایی پایگاه هوایی الظفره امارات

باید تظه ،داش

ک ،دیدگاه ابظب ی و محمد بنزای د در ق ال کابین ،ه ای آمریک ا

متفاوت بظده اس  .ب،عنظان مثال ،ابظب ی در ه ظ ی  2015ب ا ای ن اس تد ل ک ،
برهام مانعی در برابر قدرت و نفظذ جزایندۀ ایران ای اد نمظده ،از انعقاد این تظاج ق
استق ال کرد و با اینحال ،ابظب ی ب،سرع
مظرد انتقاد قرار داد؛ دول

رهیاج

دول

«اوباما» در ق ال ایران را

اوباما را سادهلظح خظاند و آن را م تهم ک رد ک  ،قص د

دارد کل منطق ،را ب ،ایران واگذار نماید .هدف اوباما ،ای اد مظازن  ،می ان ای ران و
مخالفان آن در خلیججارس بظد .در مصاح ،ای ب ا آتالنتی ک در م ارس  ،2016وی
اعالم کرد سعظدی باید خاورمیان ،را با دش منان ایران ی خ ظد ش ریک ش ظد .ع دم
حمای

اوباما از متحدان عربی خظد ک ،در هریان تح ظ ت انقالب ی خاورمیان  ،و

شمال آجریقا ب ،اوج خظد رسید ،رواب آمریکا و امارات را دستخظش نظسان ک رد.
این وضعی

با روی کار آمدن دول

«ترام

» در ژانظی  ،2017 ،اتخ اذ سیاس

جشار حداکثری در ق ال ایران و ایفای نقش ام ارات ب ،عن ظان یک ی از محظره ای
سیاس

خاورمیان،ای آمریکا تعدیل شد .ب،مظهب تظاجقنامۀ هدی د امنیت ی ک  ،در

می ،2017میان «هیمز متی » و محمد بنزاید ب ،امض ا رس ید ،آم ظزش نیروه ای
مسلح امارات ،استقرار ارتش آمریکا در امارات و مانظره ای مش ترک ب  ،تظاجق ات
ق لی اجزوده شد.
 .2-3عادیسازی روابط با اسرائیل

اسرائیل و امارات جاقد رواب دیسلماتیک رسمی هستند ،با اینحال حدود س ،ه زار
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یهظدی در ابظب ی و دبی زندگی میکنند ک ،بسیاری از آنها تابعی
محمد بنزاید ب ،اسرائیل ب،عنظان شریکی بالقظه در هه

دوگان  ،دارن د.

مقابل ،با رق ای منطق ،ای

خظد از همل ،ایران ،ترکی  ،و قط ر و همچن ین اج زایش دامن ۀ نف ظذ ب ر سیاس
خاورمیان،ای آمریکا مینگرد .گرچ ،آمریک ا متح د اس تراتژیک ام ارات اس

ام ا

واشنگتن اغلب اطالعات و جناوریهای حس اس خ ظد را ب ا اب ظب ی ب  ،اش تراک
نمیگذارد .امارات برای تحقق اهداف منطق،ای خظد ب ،قابلی ه ای نظ ارتی ق ظی
نیاز دارد .از این منظر ،اسرائیل نقش مهمی در بهظر ابظب ی ب،عن ظان ی ک ق درت
سای ری و اطالعاتی منطق،ای داشت ،اس

 .ش رک ه ای مع روف اس رائیلی چ ظن

«دارکمتر» 1و گروه «ان.اس.او» 2همراه با نیروه ای بازنشس تۀ واح د  8200ارت ش
اسرائیل در هماهنگی با حکظم

ج درال اب ظب ی در ه ک اطالع ات ش هروندان

اماراتی و مقامات سیاسی سایر کشظرها نقش داشت،اند (.)Krieg, 2020
محمد بنزاید «تلآویظ» را وسیل،ای مناسب برای سظ ،دادن آمریکا ب ،هن گ
ناخظاست ،با ایران میداند .از دیدگاه ایدئظلظژیک نیز محمد ب نزای د صهیظنیس م را
تهدیدی وهظدی مانند آنچ ،سایر ره ران عرب میپندارند ،ادراک نمیکن د

( Bohl,

 .)2017در عظض ،وی تهران را ب ،عن ظان تهدی د اص لی ج راروی امنی

و ث ات

منطق،ای میداند و اسرائیل را ب،مثابۀ یک شریک بالقظه برای مقابل ،با آن ب،رسمی
شناخت ،اس

( .)Bergman & Hubbard, 2020ب،مانند ابظب ی ،اسرائیل نیز از پایگ اه

قدرت روب،رشد اسالمگرایان اخظانی در منطق ،و نفظذ جزایندۀ ای ران در م اورت
مرزهایش هراس دارد .پ

از تظاجق هست،ای میان ایران و گروه  5+1نیز «نتانی اهظ»

تماسهای پنهانی با محمد بنزای د برق رار ک رد .ای ن تم اسه ا ش امل گفتگ ظ و
هماهنگی در مظرد این تظاجق و نیز پیش رد ی ک رون د سیاس ی منطق  ،ای ب ظد .در
آگظس

 ،2016امارات در کنار رژیم اسرائیل ،اسسانیا و پاکستان در رزمایش پ رچم

سرخ حضظر یاج  .در مارس  2017نیز در رزمایش مشترک یظنان ،نی روی ه ظایی
اسرائیل و امارات در کنار هم پرواز کردند (.)Jakes and Wong, 2019
1. DarkMatter
2. NSO Group

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (93 )2020-2014

در این راستا ،عادیسازی رواب با اسرائیل ب ،عن ظان گ ام اولی  ،و اص لی در
مسیر ائتالفسازی با این رژیم در دستظرکار قرار گرجت ،اس  .این وضعی

من ظط

ب ،سیاس های اس رائیل در ق ال مس ألۀ جلس طین نخظاه د ب ظد .ع ادیس ازی از
ع ادی آغ از گردی ده و ب ،گظن ،ای ت دری ی وارد

حظزههای م رت

ب ا سیاس

حظزههای سیاس

حاد میشظد .از سال  ،2015اسرائیل نمایندۀ رس می در آژان

بینالمللی انرژیهای ت دیدپذیر (ایرنا) 1ک ،مقر آن در شهر "مصدر" ابظب ی واق ع
ش ده ،دارد .همچن ین رژی م اس رائیل ب رای نمایش گاه «اکس سظی دوب ی» ،2021
ب،صظرت رسمی از طرف مقامات اماراتی دعظت شده اس
یک تیم دوچرخ،سظاری اسرائیل در تظر امارات ش رک

 .در  22جظری ،2020 ،
ک رد .ک اخ س فید در 17

دسام ر  ،2019میزبان نشستی مخفی با حضظر مقامات اس رائیل (می ر ب ن ش ات،2
مشاور امنی

ملی) ،آمریکا (رابرت اوبراین ،3مشاور امنی

ملی) و امارات (یظس

العتی  ،،سفیر امارات در واشنگتن) برای بحث راهعب  ،نف ظذ منطق ،ای ای ران ب ظد.
هماهنگی مظاضع در خصظص ایران و پیش رد پیمان عدم ت اوز می ان اس رائیل و
امارات ،زیربنای این گفتگظها را تشکیل میداد ک ،هر دو نق ش مهم ی در پیش رد
روند عادیسازی رواب دارند.
 .3-3مقابله با اسالم سیاسی شیعی و اخوانی

اختالجات ترکی ،و امارات در پروندههایی چظن مصر ،سظری ،،عرا ،،لی ی ،سظدان و
سظمالی و حتی حظزۀ مدیتران ،شرقی ب،شدت تشدید و تعمیق شده اس
بنزاید مخ ال

اس الم سیاس ی از همل « ،روای

 .محم د

اخ ظانی» آن ب ظده و هرگظن ،

جعالی های داخلی و منطق ،ای در ای ن راس تا را در مغ ایرت ب ا اص ظل سیاس
راه ردی امارات میبیند .ادراک تهدیدآمیز محمد بنزای د زم انی تش دید ش د ک ،
نمایندگان این حزب در انتخابات آزاد پ
تظانستند اکثری

آراء مردمی را ب،دس

از تحظ ت انقالب ی در مص ر و ت ظن
آورند .در همین ارت اط ،امارات در اعالمی،

)1. International Renewable Energy Agency (IRENA
2. Meir Ben-Shabbat
3. Robert C. O'Brien
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نظام ر « ،2014اخظانالمسلمین» را سازمانی تروریستی اعالم کرد .اختالجات ترکی ،
و امارات در خصظص کظدتای نظامیان علی ،دول

اخظانی «محم د مرس ی» باع ث

گردید آنکارا ب ،پناهگاهی ام ن ب رای اخ ظانیه ای مص ر ت دیل ش ظد .رویک رد
سرکظبگرانۀ محمد بنزاید در ق ال اعتراضات پراکنده سال  ،2011امارات نیز ک ،
عمدتاً تظس روشنفکران حزب اخظانی «ا صالح» سازماندهی شده بظد نیز باع ث
شد بسیاری از ره ران این گروه ب ،ترکی ،پناهن ده ش ظند .محم د ب نزای د بع د از
تحظ ت  11سستام ر  ،2001مالقاتهایی با سران و ره ران حزب ا صالح صظرت
داد و آنها را ب ،دوری از سیاس

و تمرکز بر جعالی های خیرخظاهان ،تظصی ،نمظد،

اما با تداوم جعالی های سیاسی این حزب در امارات ،محمد بنزای د هن گ علن ی
علی ،سران و طرجداران این حزب ب ،راه انداخ .
رواب دو کشظر در نتی ۀ ادعای آنک ارا م ن ی ب ر دس

داش تن ام ارات در

کظدتای ناجرهام  ،2016وارد چالشی عمیق شد .متعاقب این رویداد ،ترکی« ،محم د
دحالن» ،مشاور امنیتی محمد بنزای د ،را در جهرس

تروریس تی خ ظد ق رار داد.

ب،دن ال دستگیری یک باند هاسظسی دونفره (سامر سمیح ش ع ان و زک ی حس ن)
اماراتی تظس مقامات ترکی ،در  19آوریل  2019و بازهظیی از آنان ،مشخص ش د
مأمظری

این باند ای اد یک نهاد ضد ترکی ،،هدف قراردادن ت عیدیهای سیاسی و

دانش ظیان عربیِ مخال

عربستان و مصر بظد .ب،طظر همزمان ،ت نشه ای جزاین دۀ

امارات و ترکی ،در خاورمیان ،و شمال آجریق ا ،بالک ان ،مدیتران ۀ ش رقی و آس یای
مرکزی تداوم یاجت ،اس .
امارات در حال اجزایش نفظذ و ائتالفسازی علی ،ترکی ،در محدودۀ بالک ان و
مدیتران ،شرقی اس  .محمد بنزاید بر این نکت ،واق

اس

ک ،رواب سنتی ترکی ،

با متحدان ناتظ ،اروپا و آمریک ا ب ر س ر مس ائلی چ ظن مداخل ۀ نظ امی در لی ی،
پناهندگان سظری و خرید سامانۀ اس 400در معرض دگرگظنی ق رار گرجت  ،اس
(2020

 .)Dorsey,حمای

ابظب ی از خ لظلۀ دری ای مدیتران ۀ ش رقی ک  ،رق ای

اصلی آنکارا یعنی یظنان ،ق رس و حتی اسرائیل در آن حضظر دارند ،در این راس تا
در دستظرکار قرار میگیرد .رواب نزدیک ابظب ی با اسرائیل یک سنگبنای اساس ی

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (95 )2020-2014

در این مسیر میباشد .مشارک

امارات در تمرینهای نظامی سالیان ،تح

ه دای

یظنان و آمریکا ک ،در آن اسرائیل ،ق رس و ایتالیا حضظر دارند با این ه دف م ظرد
تظه ،قرار گرجت ،اس  .در سال  ،2018نیز وزیران خارهۀ جرانس  ،،یظن ان ،ق رس،
امارات و مصر در بیانی،ای جعالی های ترکی ،در دریای مدیتران ،ش رقی را محک ظم
کردند .در حظزۀ بالکان نیز گرچ ،ترکی ،ب،واسطۀ خصظصیات تاریخی ،جرهنگ ی و
اهتماعی با کشظرهای این منطق ،از مظقعی

بهت ری برخ ظردار اس

 ،اب ظب ی ب ا

اجزایش سرمای،گ ذاری در کش ظرهایی چ ظن صربس تان ،کرواس ی و مظنت ،نگ رو
ب،نظعی وارد محدودۀ بازیگری آنکارا شده اس  .تنها در یک مظرد ،سرمای،گ ذاری
امارات در صربستان از  300هزار یظرو در س ال  ،2010ب  180 ،میلی ظن ی ظرو در
سال  ،2018اجزایش یاج

(.)Karcic, 2020

 .4-3اتحاد راهبردی با عربستان سعودی

با روی کار آمدن ملک س لمان در ژانظی ۀ  ،2015رواب

دو ش یبنش ین وارد ج از

تازهای شد .انتصاب «محمد بنسلمان» ب،عنظان وزیر دجاع (ژانظیۀ  )2015و س س
ولیعهد (از آوریل  )2015نیز نقش مهمی در ارتقای سطح رواب دو کشظر داش

.

ط ق گزارشها ،محمد ب نزای د و العتی  ،ب رای ولیعه دی محم د ب نس لمان در
واشنگتن بی کردند

(2019

 .)Cobban,تا سال  ،2011ریاض و اب ظب ی دو ه دف

مشاب ،را دن ال میکردند؛ نخس  ،آنها درصدد بظدن د ت أثیر اعتراض ات منطق  ،ب ر
کشظرهای حظزۀ خلیججارس و متحدان آنها در مصر ،اردن و مراکش را ب ،ح داقل
برسانند .از نظر آنها ،از سال  2012ب ،بعد ب،طظر جزایندهای مشخص شد ک ،اخ ظان
بیشترین سظد را از رویدادها داشت ،و باید از گسترش نفظذ آن هلظگیری کرد .دوم،
عربستان و امارات قصد داشتند گسترش نفظذ ایران در عرا ،،سظری ،،ل نان و یم ن
را متظق

نمظده و در صظرت امکان آن را مظازن ،نماین د .ب ا ای ن ح ال ،اولظی

استراتژیک ابظب ی م ارزه با اسالم سیاسی بظد در حالیک ،عربستان ب ر درگی ری و
منازع ،با ایران متمرکز اس

(.)Steinberg, 2020

جهم متقابل و ادراک مشترک محمد ب نزای د و محم د ب نس لمان از تح ظ ت
منطق،ای نقش مهمی در تداوم اتحاد راه ردی دو کشظر در ق ال تح ظ ت منطق ،ای

96

روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلوچهارم ♦ زمستان 1398

داشت ،اس  .ایندو محرکهای اصلی سیاس

خارهی امارات و س عظدی و اج زایش

مداخل،گری نظامی در منطق ،هستند .ابظب ی و ریاض در کنار هم قطب محاجظ ،ک ار
قدرت در شظرای همکاری را تشکیل میدهند و دو کش ظر از زم ان وق ظع بی داری
اسالمی مظاضع مشترکی در ق ال بحرانهای مصر ،سظری ،،ل نان ،ع را ،،لی ی و قط ر
اتخاذ نمظدهاند .هر دو کشظر هزئی از راه رد مظازن ۀ جراس احلی و متح د راه ردی
آمریکا در منطقۀ خلیججارس ب،شمار میروند ،نظامهای سیاسی آنها سلطنتی اس

و

از نظر ایدئظلظژیک و برداشتی تفاس یر مش ابهی از تهدی دات ای ران و ترکی  ،دارن د.
شظرای هماهنگی عربستان و امارات ک  ،در س ال  2016تش کیل ش د ،معط ظف ب ،
اجزایش همکاری و هماهنگی محمد بنزاید و محمد بنس لمان در ح ظزۀ منطق ،ای
میباشد .ابظب ی و ریاض بر این باورند ک ،یک کارزار جشار حداکثری همراه ب ا ی ک
بازدارندگی نظامی قابل اتکا زمین،های زم برای تضعی
امارات نس

تهران را جراهم میآورد.

ب ،عربستان رویکردی عملگرایان ،ت ر در سیاس

خ ارهی و

امنیتی خظد اتخاذ نمظده اس  .ابظب ی علیرغم حفظ نقش برهستۀ خظد در بل ظک
ت اری و امنیتی منطق،ای شظرای همکاری خلیججارس ،سیاس

ه ایی را در پ یش

گرجت ،ک ،در تقابل با رویکرد سایر اعضای شظرا قرار م یگی رد ( .)Bruno, 2017در
حظزۀ سیاس

خارهی نیز نشان،های از اختالف در رواب دو کش ظر قاب ل رؤی

اس ؛ در بحران یمن ک ،این مظض ظع از برهس تگی بیش تری برخ ظردار ب ظده در
اواخر اوت  ،2019هنگندههای اماراتی نیروهای وجادار ب« ،منصظر هادی» ک ،مناجع
ریاض را نمایندگی میکنند ،در عدن را مظرد حمل ،ق رار دادن د .ای ن مظض ظع در
کنار اعالم استقالل از سظی شظرای انتقالی هنظب ،اختالج ات دو کش ظر را علن ی
کرده اس  .اخیراً نیز «محمد آل هابر» ،سفیر ریاض در یمن ،ب  ،اته ام هاسظس ی
برای امارات با هدف سرنگظن کردن منصظر هادی ،برکن ار ش د .تعلی ق وبیف ۀ آل
هابر از سظی دیظان پادشاهی عربستان ،ب،دلیل «ارائ ،اطالع ات گم راه کنن ده» ب ،
منصظر هادی خ ر داده بظد.
 .5-3تالش برای مهار ایران

رشد نفظذ و قدرت منطق،ای ایران در سالهای اخیر ب،ویژه پ

از شروع تح ظ ت

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (97 )2020-2014

بیداری اسالمی ساختار ادراکی و ذهنی ره ران ابظب ی را ب،شدت تح
داده اس  .مظجقی

ایران در دجاع از حق حاکمی

تأثیر ق رار

«بشار اسد» و کمک ب ،بازگش

ث ات ب ،سظری ،،نابظدسازی داعش از طریق ائتالف شیعیِ ایرانی _ عراقی ،هذابی

حکظم

اسالمی ایران برای مردم بحرین و اجغانستان و بهظر ی ک ق درت هدی د
با ی

در ش ،هزیره عربستان ب ،نام «هن ش انصارهلل» ،هم ،و هم ،نش ان از دس

ایران در تعیین معاد ت منطق،ای داش  .در کنار این عظامل ،ق درت نهادس ازی و
ائتالفسازی ایران ب،ویژه مظجقی

در ورود روس ی ،ب  ،هری ان ن رد در س ظری ،و

ای اد روند آستان ،با همکاری ترکی ،و روسی ،،عمق راه ردی قدرت ایران را هظیدا
ساخ  .چنین وضعیتی از سظی محمد ب نزای د و حلق ۀ امنیت ی اط راف وی ک ،
ساختار نهادی حاکم ب ر اب ظب ی و ک ل ام ارات را تش کیل م یدهن د ،ب ر م ن ای
نشان،های تهدیدآمیز ادراک شده اس .
محمد بنزاید شخصی
مهمی در خروج دول

تأثیرگذار پروژۀ ایرانهراسی در ههان عرب و عام ل

ترام

از برهام بظد .محمد بنزاید در هماهنگی ب ا محم د

بنسلمان و در راستای مقابل ،با بس نفظذ ایران ب ،ش  ،هزیرۀ عربستان ب ،ائ تالف
تح

ره ری سعظدیها در یمن پیظس  .براساس آمارهای مظهظد ،این کش ظر در

سال  ،2018نزدیک ب 6 ،درصد تظلی د ناخ الص مل ی خ ظد را ص رف خری دها و
عملیات نظامی در لی ی و یمن و ای اد مظازن ،در مقابل ایران کرده اس

(

Dudley,

 .)2019یکی از اهداف محظری رواب راه ردی ام ارات ب ا ای ا تمتح ده ،ح ذف
ایران از روندهای منطق،ای و عدم حضظر این کشظر در معاد ت آین دۀ خاورمیان ،
میباشد .عدم دعظت از ایران هه

حضظر در نشس

«صلح اسلظ» راهعب ،بحران

یمن ،خارج کردن ایران از شمظل کش ظرهای دع ظت ش ده ب  ،کنف ران

ژن ظ ،2

درباب تعیین آیندۀ سظری ،و عدم دعظت از ایران برای حضظر در هلس ات ت أمین
امنی

دریایی خلیججارس س ،نمظنۀ بارز از تالشهای مش ترک آمریک ا و ام ارات

برای مهار قدرت ایران میباشد .حذف ایران از روندهای منطق،ای ب ،معن ای ع دم
مشارک

ایران در تعیین وضعی

آیندۀ کل منطق ،ب،ویژه در من اطق م ظرد مناقش ،

همچظن یمن ،سظری ،و عرا ،میباشد (.)Younes, 2019
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محمد بنزاید بخش مهمی از دستظر کار مهار ایران را از طریق کان ال اقتص ادی
دن ال میکند .براساس آمارهای مظهظد ،در دورۀ پیش از تحریمها بیش از  50درص د
از کل ح م ت ارت خارهی ایران از مسیر ت اری امارات ان ام م یش د .ام ارات و
ایا تمتحده با علم ب ،این مسئل ،و وابستگی ت ارت ایران ب  ،نق ل و انتق ال پ ظل و
تسظی ،ارزهایی همچظن د ر و یظرو از کانال امارات ،برنام،های کالنی برای اج زایش
جشار اقتصادی بر ایران سازماندهی و اهرا نمظدند .ترغیب بانکها و مؤسسات م الی
امارات ب ،عدم همکاری با نهادهای مالی و ت ار ایرانی در بهار  ،1398س ب ش د ک ،
قیم

ارز در بازار تهران ههش بیسابق،ای را ت رب ،کند .همچن ین تم امی نهاده ای

دولتی و خصظصی ام ارات ب ا همک اری ب ا نهاده ای آمریک ایی؛ از همل  :،وزارت
خزان،داری ،اوجک ،وزارت خاره  ،و وزارت ان رژی ای ن کش ظر ،س اختار ت ارت
خارهی ایران را محدود میکردهاند (.)The Financial Times, 2020
 .4حضور فعال در متن تحوالت و بحرانهای منطقهای
نقشآجرینی جعال امارات در تحظ ت و بحرانهای منطق،ای ت ابعی از تغیی رات در
سطح ره ری و کارگزاری و ب،ت ع ،دگرگظنی در رویکردهای سیاس

خارهی ای ن

امیرنشین بظده اس  .بر این م نا ،ابظب ی در بحرانهای سظری ،،یمن ،لی ی ،مدیتران،
شرقی ،عرا ،،سظمالی ،سظدان ،اریت ره و مص ر مداخل  ،ک رده اس

 .در ادام  ،ب ،

بررسی هریک از این مظارد پرداخت ،میشظد:
 .1-4بحران قطر

دو عنصر اصلی سیاس

منطق،ای هدید امارات یعنی م ارزه با اسالمگرایان و مه ار

ایران در تض اد اب ظب ی و دوح  ،تأثیرگ ذار ب ظده اس

 .قط ر از س ال  2011ب ،

اصلیترین حامی مالی اخ ظانالمس لمین در هه ان ع رب ت دیل ش ده و رواب
نزدیکی را با ایران برقرار نمظد .گسترش حظزۀ نفظذ ترکی ،ب ،ش ،هزی ره عربس تان
ک ،از رهگذر اتحاد راه ردی با قطر و ای اد پایگاه نظامی در دوح ،صظرت گرجت ،،
ب،سرع

حساسی

امارات را برانگیخ  .در همین ارت اط ،حذف پایگاههای ترکی،

در قطر (طار ،بنزیاد و خالد بنولید) یکی از شروط اصلی ابظب ی و ریاض برای

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (99 )2020-2014

رجع تحریمهای ضد قطر بظده اس  .در این ا کشظرهای محاصرهکننده ب ،دن ال رد
هرگظن ،حضظر نظامی ترکی ،در ش ،هزیره عربستان و همچنین رواب سطح ب ا ی
دوح ،با تهران هستند.
 .2-4بحران یمن

در یمن ،امارات س ،مأمظری
هر شکلی شکس

اصلی را دن ال میکند :نخس  ،اسالم سیاس ی را ب ،

دهد؛ دوم ،کنترل خ ساحلی استراتژیک دریای سرخ ،هاییک،

امارات اکنظن پایگاه نظامی در هی ظتی و اریتره دارد ،را ب،دس
و تقظی

گیرد؛ سظم ،تظسع،

نیروهای ویژۀ خظد ک ،بر نای ان محلی خ ظد از همل  ،نیروه ای کمربن د

امنیتی نظارت دارند .در اولین مرحل ،از عملیات امارات در هن ظب یم ن ،مقام ات
ابظب ی متظه ،شدند ک« ،مقاوم

هنظب» هذابترین و ذینف ظذترین تش کیالت

ق یل،ای برای ایفای نقش نیابتی اس  .مقاوم

هنظب سالها داعیۀ اس تقالل یم ن

هنظبی را داشت ،و اعادۀ کشظر مستقل همهظری دمظکراتیک خلق یم ن هن ظبی را
اصلیترین دستظرکار خظد معرجی نمظده اس  .در واقع ،ب،تدریج امارات با عنای
ق یلگی نس

ب ،ساخ

ب ،تدوین یک راه رد ه امع ب رای ه ذب و ش ک،من د

نمظدن ش ،نظامیان ق یل،ای پراکندۀ هن ظب یم ن م ادرت ک رد .نق ش ام ارات در
هنظب یمن با نحظۀ اداره یمن هنظبی تظس امسراتظری بریتانیا قابل مقایس ،اس

؛

ب،نحظی ک ،از طریق طراحی یک رژیم امنیتی ،ق ایل هنظب یمن را علی  ،یک دیگر
وارد بازی نمظده و نیروهای ق یل،ای "پراکسی" ای اد میکند (.)Heras, 2018

در  8ژوئی ،2019 ،امارات اعالم کرد نیروهای خظد را از یمن خارج م یکن د.
این خ ر واکنش بسیاری از محاجل منطق،ای را برانگیخ  ،در حالیک ،شظاهد نشان
میداد سیاس های این کشظر در ق ال بحران یمن تغییر محسظس ی نداش ت ،اس

.

امارات بیش از  90هزار ق یل ،،پرسنل امنیتی سابق و اعض ای ش ،نظ امی ش ظرای
انتقالی هنظب را آمظزش داده بظد تا های این کشظر را در صحنۀ میدانی پ ر کنن د
(2019

 .)Harb,ام اراتمتح ده عرب ی و آمریک ا ب ا همک اری نیروه ای نخ گ ان
1

1

«ش ظانی»  ،نیروهای نخ ۀ «الحدرمی» (حضرمظت) و سایر ش ،نظامیان متح د ی ک
1. Shabwani

100

روابط خارجی ♦ سال یازدهم ♦ شماره چهلوچهارم ♦ زمستان 1398

کارزار وسیع علی ،القاعده ای اد کردند .نیروهای نخ گانی ش ظا مش تمل ب ر ق ایلی
(2018

 .)Heras,تی های

چظن «بعل ید»« ،بنیهالل»« ،بالحرث» و «الظحدی »،هستند

سلفی «املقا» 2و «ابظالع اس» 3و همچنین «المقاوم ،الظطنی( »،تح

ره ری «ط ار،
اب ظب ی

صالح» برادرزاده «علی ع داهلل صالح») نیز سایر پراکسیهای مظرد حمای

در میدان یمن بظدهاند .یکی از اهداف اص لی ابظب ی،ع دم کنت رل کام ل نیروه ای

انصارهلل بر تنگ" ،بابالمندب" در دری ای ع دن ،اس تفاده از برجی

بن ادر یم ن

از کاهش اهمی

بنادر کش ظر

(ب،ویژه بنادر "حدیده" و "رأس عیسی") و ممانع

امارات میباشد (.)Bender, 2015
 .3-4بحران لیبی

امارات در کنار کشظرهای عربستان سعظدی و مصر از همل  ،اص لیت رین حامی ان
خارهی حکظم
معارض دول

خظدخظانده «ژنرال حفتر» ب،شمار میروند .دو کشظر از نیروهای
وجا ،ملی «جائز سراج» حمای های سیاسی و دیسلماتیک ،نظ امی و

امنیتی ب،عمل آوردهاند .در این میان ،ابظب ی ب،مظازات نقش منطق،ای هدی د خ ظد
ب،دن ال بلندپروازیهای منطق،ای و مظازنۀ هریان اخظانی و ترکی ،اس  .اب ظب ی در
کنار حمای

سیاسی ،دیسلماتیک و نظامی _ امنیتی از نیروهای حفتر ،ائتالفس ازی

علی ،قطب اصلی حامی دول

جائز سراج یعنی ترکی ،را نیز تعقیب نمظده اس

 .در

این راستا ،آنها از تعارض مناجع آنکارا با کشظرهایی چظن جرانس ،،یظن ان ،ق رس و
رژیم اسرائیل استفاده نمظده تا مظازنۀ قظای راه ردی در لی ی را ب،نف ع خ ظد تغیی ر
دهند .در ماه می ،2020امارات و مصر بیانی ،مشترکی را ب،هم راه یظن ان ،ق رس و
جرانس ،صادر و در آن دخال

نظامی ترکی ،در لی ی را محکظم کردند.

 .4-4سودان
«ع دالفتاح برهان» و «حمدان دوقلظ» معروف ب ،حمیدتی دو چهرۀ اصلی قدرت در
سظدان ،نقش مهمی در پیش رد اه داف منطق ،ای اب ظب ی دارن د .در خ ارطظم نی ز
1. Hadrami
2. Amalqa
3. Abu al-Abbas
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ب،مانند سایر کشظرهای شاخ آجریقا ،ابظب ی با آنکارا و دوح ،تعارض مناجع ه دی
دارد .تظاجقنام ،نظامی ترکی ،و سظدان ک ،ب،مظهب آن "سظاکن" ب ،پایگ اهی ب رای

نیروی دریایی ترکی  ،ت دیل ش د ،تهدی دی ه دی ب رای من اجع دری ایی ام ارات
محسظب میشظد .با این حال ،متعاقب برکناری «عمر ال شیر» ،رئی همه ظر س ابق
سظدان تظس ارتش در سال  ،2019احتمال لغظ ای ن تظاج قنام  ،از س ظی دول
نظامی برهان وهظد دارد .برهان ک ،از طرجداران ارتقای رواب سیاسی و نظ امی ب ا
امارات محسظب میشظد ،پ

از خلع عمرال ش یر از ق درت ب  ،ریاس

ش ظرای

نظامی انتقالی سظدان منصظب شده اس  .در این راستا ،عمدۀ تالش محمد بنزای د
معطظف لغظ تظاجقنام،های امضاشده میان سظدان با ترکی ،و قطر میباشد و در ای ن
راستا ضمن اعمال کنترل بر شظرای نظامی سظدان ،در تالش اس

تا خأل ناش ی از

سرمای،گذاریهای آنکارا و دوح ،را با سرمای،گذاری در حظزۀ ب انکی و بن دری و
همچنین اعطای وامها و کمکهای بالعظض ب ،خارطظم ه ران نماید.
 .5-4مصر

دول

«السیسی» در اواس سال  2017ب ،ه ه ۀ س عظدی _ ام اراتی ب رای اعم ال

تحریمها علی ،قطر پیظس  .تشکیل کنسرسیظم کانال سظئز نش انگر ت الش اب ظب ی
برای دستیابی ب ،اقتدار دریایی و ت دیل ش دن ب  ،نی روی اول ژئ ظپلیتیکی دری ایی
خاورمیان ،میباشد .اعطای  12میلیارد د ر کمکهای نقدی و ج رآوردهه ای نفت ی
ب ،دول

السیسی ،عزم هدی امارات برای حمای

از این متحد راه ردی را نش ان

داد .ب ،مظازات کنترل بر عناصر سیاسی و نظامی قاهره ،ابظب ی امتیازات متعددی را
در حظزههای بندری ،نف
در قالب برنامۀ مشارک

و گاز ،ارت اطات و ساخ وساز ب،دس

آورد .اب ظب ی

استراتژیک با مص ر ک  ،در آوری ل  ،2018رونم ایی ش د

( ،)Emirates News Agency, 2019درصدد شکلدهی ب  ،چش مان داز ره ران ای ن
کشظر ب،بهانۀ استقرار یک الگظی حک ظمتی مش ترک عرب ی م یباش د .ام ارات در
راستای اعمال سلطۀ اقتصادی بر مصر ،استراتژی تنظیم قیم

پظن د ای ن کش ظر را

نیز در دستظرکار قرار داده اس  .این اس تراتژی از طری ق اج زایش س رمای،گ ذاری
خارهی و وابست ،ک ردن پظن د مص ر ب  ،واح د پ ظل ام ارات ص ظرت م یگی رد.
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سرمای،گذاریهای امارات با ههشی جظ،العاده ب 6.6 ،میلیارد د ر در سال  2018و
 7.2میلیارد د ر در سال  2019رسید .در هریان دیدار  16نظام ر  ،2019السیسی از
امارات و دیدار با محمد بنزاید ،طرجین در خصظص س رمای،گ ذاری مش ترک 20
میلیارد د ری در پروژههای اقتصادی و اهتماعی تظاجق نمظدن د .در م ارس 2018
نیز شرک

م ادل ،پترولی ظم  10درص د از امتی از می دان عظ یم گ ازی "زه ر" 1در

مدیتران ،را با م لغ  934میلیظن د ر ب،دس

آورد (بزرگترین میدان گازی مدیتران ،

با بیش از  30تریلیظن جظت مکعب ذخایر گازی) (.)Megahid, 2018
شکل  .2میدان گازی زهر

 .6-4سومالی

امارات در سال  ،2014در قالب مأمظری

نظامی اتحادی ،آجریقا برای شکس

قی ام

مسلحان ،این کشظر صدها سرباز سظمالی را آمظزش داد .گرچ  ،س ظمالی در س ال
 2018این مأمظری

را منحل کرد ،چنین م أمظریتی از ع زم ه دی اب ظب ی ب رای

مداخل،گری در شمال آجریقا و اهداف منطق،ای هدید ای ن کش ظر پ رده برداش

.

امارات تا ق ل از آغاز بحران قطر از رواب سطح با یی با "مظگادیش ظ" برخ ظردار

بظد ،اما ب،دن ال اعالم بیطرجی سظمالی در ق ال بحران مزبظر امارات حمای

ه ای

1. Mediterranean Zohr gas field

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (103 )2020-2014

مالی و سیاسی خظد از حکظم
حمای

جدرال 1را قطع کرد .از این زم ان ب  ،بع د اب ظب ی

از مهرههای دس نشانده و مناطق ش ،خظدمخت ار س ظمالیلن د (در س ال

 1991ب،طظر یکهان  ،اس تقالل خ ظد را اع الم ک رد) و پانتلن د (در س ال 1998
استقالل خظد را اعالم کرد) و تشکیل دول
سظمالی در دستظرکار قرار داد .دول
مظاجق

مظازی را با ه دف اج زایش جش ار ب ر

ش ،خظدمختار س ظمالیلن د در جظری ،2017 ،

نمظد ک ،امارات تأسیسات نظامی خ ظد را در "برب را" مس تقر س ازد .ای ن

پایگاه ک ،تنها  90کیلظمتر از سظاحل یمن جاصل ،دارد ،ب ،نیروه ای ام اراتی کم ک
میکند محاصره یمن را تکمیل نمایند .مناجع منطق،ای اتی ظپی نی ز ب ا مظاجق
بربرا ب،طظر قابل تظههی تأمین شده اس
تقسیمشده و ضعی

 .ب ر ای ن م ن ا ،تض مین ی ک س ظمالی

ب،مفهظم ت دیل شدن اتیظپی ب ،قدرت بالمن ازع محل ی اس

( .)Cannon, 2017امارات آمظزش ارتش و پلی
ازای دریاج

نام ،

سظمالیلند را نیز ب،عه ده دارد .در

امتیاز استقرار پایگاههای نظامی ،اب ظب ی س رمای،گ ذاری در ای ن دو

منطقۀ ش ،خظدمختار را اج زایش داد« .دی.پی.ول د» 2در س ال  ،2017ق راردادی ب ،
ارزش  336میلیظن د ر برای تظسع ،و مدیری
ب،عالوه ،این شرک

"بندر بظساسظ" ب  ،امض ا رس اند.

اماراتی از اکت ر  ،2018بیش از  442میلیظن د ر برای تظس عۀ

بندر بربرای سظمالیلند سرمای،گذاری کرد (.)Fenton-Harvey, 2020
شکل  .3موقعیت استراتژیک جزایر پانتلند و سومالیلند

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

سیاس

خارهی امارات ح د جاص ل س اله ای  2011ت ا  ،2019یعن ی دورۀ اوج
اسد ،دن ال،روی صرف از سیاس

تحرکات داخلی و خارهی برای براندازی دول

خارهی آمریکا بظد .این کشظر حتی بخشی از تأمین مالی گروههای سلفی مخ ال
دول
مقاوم

مرکزی سظری ،را ب،عهده داش  .از سال  2019و ب ا رش د جتظح ات ه ه ۀ
در سظری ،و قطعی شدن تداوم حضظر اسد در ق درت ،ام ارات ب ا وع ده

کمکهای مالی و سیاسی و ب ،مظازات دول

ترام

تالش کرد ت ا نق ش ای ران در

شکلدهی ب ،آینده سظری ،را کمرنگ کند .در شرای گذار بحران سظری ،،امارات با
تغییر سیاس

خظد در تضعی

حاکمی

دول

س ظری ،،راه رد ت رمیم رواب

با

دمشق را در پیش گرجت ،اس  .بخشی از تالش ابظب ی برای نزدیک شدن ب ،دول
اسد ریش ،در تالش این کشظر برای گسترده شدن ه هۀ ض د ترکی  ،در س ظری ،و
تحدید تظان راه ردی آنکارا دارد .در گام اول ،امارات در سال  ،2018سفارت خظد
را در سظری ،بازگشایی کرد .محمد بنزاید نیز اخیراً طی تماس تلفنی با بشار اس د
هم ستگی خظد را با این کشظر در رویارویی با بحران کرون اویروس اع الم نم ظد.
هن ۀ سیاسی چنین رویکردی با عنای

ب ،عالقۀ امارات ب رای مش ارک

جع ال در

روند بازسازی و ب،طظر کلی آیندۀ سظری ،از برهستگی خاص ی برخ ظردار اس
امارات ب ،دول
آتشب

.

اس د پیش نهاد اعط ای کم ک  3میلی اردی در ازای ب ر ه م زدن

"ادلب" از سظی حکظم

سظری ،و تداوم ن رد داخلی س ظری ،ت ا س رحد

اخراج نیروهای ترکی ،در این منطق ،را داده اس  .این امر میتظاند تمرکز آنکارا ب ،
قضیۀ لی ی را محدود سازد .از این منظر ،ابظب ی ب ،دول

اسد ب،عنظان ابزاری برای

تعقیب پروژۀ منطق،ای خظد مینگرد (.)Almustafa & Fenton-Harvey, 2020
 .8-4عراق

حمای

از احزاب سنی ،تشظیق اح زاب ک رد ب  ،ه داییطل ی ،حمای

م الی و

ل ستیکی از هریانهای تروریستی ،ای اد رسان،های عربیزبان هدید برای هدای
امظاج تظاهرات علی ،ایران و احزاب شیعی ،در زم رۀ مه مت رین اق دامات اب ظب ی
برای مقابل ،با نفظذ ایران و ترکی ،در عرا ،ب،شمار میروند .در مناطق س نینش ین،
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راه رد امارات بر حمای

از تمایالت گریز از مرکز از همل ،پش تی انی دیسلماتی ک،

سیاسی و مالی از طرح تشکیل اقلیم سنی قرار داشت ،اس  .ابظب ی در کنار ری اض
بر آن اس
تضعی

تا از «مقتدی صدر» و «عمار حکیم» ب،عنظان اهرمهای جشار در راستای
نفظذ منطق،ای ایران بهره گیرند (.)Abu-Nasr, 2017

در کانظن راه رد امارات برای برق راری رواب

نزدی ک ب ا کرده ای س ظری ،و

عرا ،،تالش برای اجزایش وزن سیاسی این کشظر در تحظ ت عرا ،و دامن زدن ب ،

اختالجات قظمی _ مذه ی در این کشظر قرار دارد .سرمای،گذاریهای ام اراتمتح ده
عربی در کردستان عرا ،،ب ا ترین می زان س رمای،گ ذاری خ ارهی در اقل یم اس
(س ظتنیک عربی .)2019 ،ابظب ی ،کردستان عرا ،را ب،مثاب ،منطق،ای پایدار در داخ ل
عرا ،قلمداد میکند ک ،در ترسیم سناریظهای بعدی این کشظر با تظه ،ب ،رون دهای
سیاسی و سهم کردها از کیک قدرت در عرا ،،از هایگ اه وی ژهای برخ ظردار اس
(الربیعی .)2019 ،در هریان هم،پرسی استقالل کردستان نیز ب،رغم مظضع دیسلماتیک
امارات م نی بر خظدداری از برگزاری هم،پرس ی گ زارشه ایی وه ظد داش
ابظب ی از برگزاری هم،پرسی حمای
اخذ رأی بازدید کرده اس

ک،

مالی کرده و کنسظل امارات در اربیل از مراک ز

(سکای نیظز عربیۀ.)2017 ،
شکل  .4پراکندگی کردها در غرب آسیا

 .9-4عمان

حد جاصل سالهای  ،1999- 1952رواب عمان و ام ارات چه ار مرحل ۀ م زا را
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پش

ت أثیر بح ران ب ظریرامی (-71

سر گذاش  :نخس  ،رواب متش نج و تح

 ،)1952دوم ،رواب نس تاً گ رم سیاس ی ( ،)1971-79س ظم ،ت اد ت سیاس ی و
اقتصادی منعط تر ( )1979-99و در نهای  ،دورۀ پ
در رواب دو کشظر شکل گرج

از  1999ک ،دورۀ هدیدی

 .عم ان ت ا ق ل از  2دس ام ر  ،1971ام ارات را

بخشی از قلمرو خظد در نظر میگرج  .عمدۀ این اختالج ات ب ا چه ار امیرنش ین
ابظب ی بر سر بظریرامی ،با شاره ،بر سر وادی مدحاء ،با رأسالخیم ،بر س ر وادی
الکظار و با ع مان بر سر برخی مناطق داخلی بظد .اجزون بر ای ن ،ام ارات ادع ای

سرزمینی بر استان "مسندم" 1و "برونبظم مدحاء "عمان دارد .از نظ ر ژئ ظپلیتیکی،
مسندم نزدیکترین استان عمان ب ،ای ران اس
مظقعی

و در محاص رۀ ام ارات ق رار دارد.

ژئظپلیتیک این ش ،هزیره و اشراف آن بر تنگ ،هرمز باع ث ت دیل آن ب ،

یکی از حظزههای اصلی اختالجی ام ارات و عم ان ش ده اس

؛ تنه ا مس یر قاب ل

کشتیرانی برای نفتکش ها و خروج از تنگ ،هرمز از پایۀ رأس مسندم میگذرد .در
سال  ،2018امارات نقش،ای را منتشر کرد ک ،در آن مسندم عمان ب،عنظان هزئ ی از
قلمرو امارات قید شده بظد (جظزی سالم .)2020 ،در واکنش ب  ،تحرک ات جزاین دۀ
اماراتیها برای خرید امالک در مسندم نیز در نظام ر  ،2018سلطان قابظس حکم ی
را صادر کرد ک ،ب،مظهب آن شهروندان غیرعمانی از خری د و ج روش زم ینه ای
کشاورزی و امالک و مستغالت در مناطق م رزی اس تراتژیک ،از همل  ،مس ندم و
بفار (ب ،هز شهر بندر سالل )،محروم شدند.

امارات ب ،منطقۀ آزاد "الدقم" عمان ب،عنظان چالشی برای ه دف اس تراتژیک

دستیابی ب ،مظقعی

قطب ت اری منطق،ای خظد مینگ رد .ب ،ط ظر خ اص ،ال دقم

میتظاند رقی ی هدی برای بندر ه لعلی امارات (بزر ترین و ش لظ ت رین بن در
خاورمیان ،و بزر ترین بندر مصنظعی در حظزۀ حملونقل منطق،ای) باشد .در این
میان ،امارات ،سلطاننشین عمان را ب ،حمای

دیسلماتیک و ل س تیک از انص اراهلل

متهم کرده اس  .هاللاحمر امارات در پظشش تظزیع کم که ای بشردوس تان ،ب ،
ساکنان این استان از نیروهای تح

امر خظد پشتی انی کرده اس

 .در واک نش ب ،
1. Musandam

تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقهای اماراتمتحده عربی (107 )2020-2014

تحرکات ابظب ی ،سلطاننشین عمان تالش نمظده ت ا ب ا به رهگی ری از پیظن دهای
ق یل،ای و جرهنگی اهالی این منطق ،با منطقۀ بفار عمان ،ب ،آنه ا تابعی

مض اع

اعطا نماید .اجزون بر این ،تالش نمظده شظرای ن ات مل ی هن ظب 1را ب ،عن ظان
اهرمی در برابر شظرای انتقالی هنظب مظرد حمای

اماراتیها مطرح کند.

شکل  .5موقعیت استراتژیک استان المهره یمن

نتیجهگیری
تحظل بنیانهای سیاس
تث ی

مظقعی

منطق،ای امارات از زمان روی کار آم دن محم د ب نزای د و

ابظب ی در ساختار سیاس ی و اقتص ادی ای ن کش ظر و ب ،ط ظر کل ی

تغییرات رخداده در محی روانی و عملیاتی سیاس

خارهی این کشظر نم ظد عین ی

پیدا کرده اس  .این امر ک ،از طریق استقرار نظام ادراکات ،برداش ها ،و ب،طظر کل ی
مناجع ،هظی ها و ترهیحات تصمیمگیرندگان هدید ابظب ی تکظین یاجت ،،این کش ظر
را ب ،ایفای نقش منطق،ای هدید از همل ،ای اد پایگاهه ای نظ امی در ش اخ آجریق ا،
حضظر جعال در بحرانهای منطق،ای؛ از همل ،مداخلۀ جعال در لی ی ،یم ن ،بح رین،
سظمالی ،سظدان ،مصر ،عرا ،،اریتره و دامن زدن ب  ،اختالج ات م رزی و ارض ی ب ا
عمان ترغیب نمظده اس  .تحظل یادش ده ک  ،از رهگ ذر ارتق ای نق ش ام ارات در
سیاس
تح

خاورمیان،ای آمریکا و اجزایش قدرت نس ی این امیرنشین در نظم بینالملل ی
ره ری ای ا ت متح ده محق ق گردی ده ،زمین ،س از ایف ای نق ش ام ارات در

1. the Southern National Salvation Council
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پروژههای کالنی چظن مهار ایران و مقابل ،با نفظذ منطق،ای ترکی ،شده اس .
ب،عنظان اولظی

نخس

ت ا ض من

 ،در ح ظزۀ سیاس ی ام ارات ب ر آن اس

پیادهسازی الگظی سیاسی و ح اکمیتی خ ظد از طری ق نیروه ای نی ابتی ،تش کیالت
نظامی کشظرها و حمای

از سیاس مداران وابس ت ،و دس

نش انده اه داف پ روژۀ

نظین منطق،ای خظد را تعقیب نماید (برای مث ال در مص ر ،س ظدان ،یم ن و اریت ره).
ابظب ی در مظارد دیگری ب،واسطۀ عدم پیظند ارگانیک و نظاممن د ب ا دول
کشظر هدف ،از تضعی

حاکمی

ملی آن و استقرار ی ک دول

ایفای نقش جعال در هاب اییهای قدرت داخلی آن کشظر حمای

مرک زی

م ظازی ب ،منظ ظر
میکند (از همل ،

در سظمالی ،عرا ،،عمان و لی ی) .ب،عنظان یکی از ابزارهای کلیدی برای پی ادهس ازی
سناریظی مزبظر ،ابظب ی با ادراک ب ،ضع ها و محدودی های اقتص ادی کش ظرهای
خاورمیان ،و شمال آجریقا در قالب اعطای وام و سرمای،گذاری خارهی ب ا تأکی د ب ر
حظزههای زیربنایی و زیرساختی و همچنین وابست ،کردن پظل ملی کشظرها ب ،دره م
اماراتی درصدد تحکیم سلطۀ اقتصادی خظد بر منطق  ،اس

 .ای ن بخ ش م یتظان د

ضمن کمک ب ،برنامۀ متنظعسازی اقتصادی ابظب ی نقش مؤثری در ارتق ای مظقعی
این کشظر ب،عنظان قطب اقتصادی و ت اری داشت ،باشد.
اج زایش پایگ اهه ای نظ امی ام ارات در ش اخ آجریق ا نش ان،ای از اج زایش
جعالی های نظامی این کشظر و تمایل ب ،بهرهگیری از قدرت سخ

در روند ایفای

نقش منطق،ای هدید محسظب میش ظد .از ای ن طری ق ،ام ارات م یتظان د رون د
محاصرۀ یمن با محظری

بندر الحدیده (م رای ارت اطی انصاراهلل با دنیای خ ارج)

را تکمیل نماید .اجزون بر این ،کنترل بر هریان ع ظر و مرور و ت ارت دری ایی از
دریای سرخ ب ،خلیج عدن و اقیانظس هند را در کنار سایر بنادر تح

تس ل ای ن

کشظر در این مسیر اعمال نماید .هدف نه ایی ام ارات در پ روژۀ قط ب منطق ،ای
هدید ،اعمال کنترل بر ش کۀ بن ادر و هزای ر اس تراتژیک منطق ،ای و حض ظر در
روندهای سیاسی منطق،ای میباشد .ش کۀ هزای ر و بن ادر م دنظر ام ارات ش امل
سقطری ،بظساسظ ،بربرا ،عصب و سظخنا 1اس .
1. Sokhna Port
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