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مناافع آنهاا در مقابال  یبایمصار و ل رینظ ،تحدلات دسهخدش یکشدرها از یاپاره
 را طیشارا مذکدر یهایناآرام هک ردادعا ک تدانیم ،بارهنقرار گرفت. در ای گریکدی

 که یطدردو کشدر فراهم ساخت؛ به ۀطلبانجاه یخارج استیس روند عیتسر یبرا
 منطقه معادلات در خدد یکدچک از یناش مشکلات نمددن مرتفع دنبال به گرید آنها

 عرب جهان تحدلات بر تلاشند در آنها. باشندیبلکه خداهان تسلط بر آن م ،سهندین
 نقاش گساهرش منددغدغه امارات. درآورند خدد کنهرل تحت را آن و شدند مسلط
 یتجاار تادان و ینظاام قادرت از برخادردار یِهیامن گریبازعندان خدد به یامنطقه

 جیخلا یامنطقاه نظاا  ریاز از رونیاب به ندهایفرطدر منظدر به نیا یو برا بالاست
 معادلات در یسعدد عربسهان با آن ییهمسد باعث اندازچشم نیا. دارد نظر فارس
 رقابات بار یمبن امارات نیشیپ یمشغدلدل کهطدری شده است؛ به دیجد یامنطقه
 باا قطار گار،ید ییساد از. اسات باخهاه رناگ گارید یساعدد هیهمسا با یتجار
 باه مشاهاقانه یعربا یهااینااآرام از یناش یامنطقهۀ سابقیب یآشفهگ از یریگبهره
 تحقا  یبارا. است یسعدد عربسهان و خدد نیب قدرت تفاوت شهریب کاهش دنبال

 تیاحما مدجادد نظام یسارنگدن خداهاان نِیمخاالف یهاتلاش از قطر هدف، نیا
 سرسخت یحام گریدعندان قطر را در برابر امارات به نیراهبرد، همچن نی. اکندیم

 (.Stark, 2020: 8-9)حفظ وضع مدجدد قرار داده است 
مدرد بحث ممکن است باعاث  یکدچک بددن کشدرها رسدیم نظربه آنکه با

 لیادلا خااطرباه  کیانرد نادهیگاردد و در آ یکنادن یهااخصادمتبددن  یمدقه
 یهاادولت یسنه یهااستیس یریمجبدر به ازسرگ «یابدظب»و  «دوحه» ،یساخهار
 سادد یِدارا یهااحادزه در مجادد یهمکاار و خادد اخهلافات تیریمد کدچک،
 اساتیبه س یوجدد دارد. با نگاه یجد یدهایخصدص ترد نیدر ا ،هسهند مهقابل
 یهااکاه آنهاا برناماه شاددیگذشهه مشخص م ۀدو ده در گریدو باز نیا یخارج
 یریارطار  اناهیخاورم الملالنیبا رواباط در خادد گااهیجا رییاتغ یبرا را یکلان

 گاریخادد را باا د یاز کادچک یو ضاع  ناشا هاایکاساه کهطدری . بهاندنمدده
 ،یاقهصاد منابع یسازمهندع ،ینیرزمیاز منابع ز نهیبه ۀاسهفاد رِینظ ؛قدرت یهامؤلفه
 مشاارکت منطقه، یعمدم افکار به یدهسمت یبرا ریفراگ یهارسانه از یبرداربهره


