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 ،اثار نیاا در تحاائر اهمیا ۀهاکن گارید. دارد اشاره خاصطدر ی و دوبی بهابدظب
ی اتی عملیاهااگاا  هایهلفؤم هک است المللنیب روابط در امارات گاهمدضدع جای

 دکنایما لیتحلدر منطقه  یکامرآیک اسهراتژیک شر شدن لبرای تبدی را شدرک نای
(Ulrichsen, 2016). 

 نی ایاخاارج اساتیس از اعم قطر شدرمرتبط با ک ۀآثار نگاشهه شد ۀحدز در
طدر )فارس( به جی خلیاری عضد شدرای همکهادولت ریسا با آن ارتبا  و شدرک
. دارد ساندگانیند ری نسبت به سایابرجسهه گاهجای «اوامرک مهران»ی های ندشههلک

ی از اساهراتژی رتصادی ،بارر  یهااستیس ؛کدچ: دولت کقطر هابک ،بارهایندر
ی هااضاع  رغامیعلا ،یامنطقاه گرباازی هبا نشاد لی تبادیبرا شدرک نیا لانک

ی تحادل خیتاار ریسا برشامردن ضامن هاابک نیاا در امرواساخهاری آن است. ک
ک بارای دچاعندان یک دولات کبه شدرک نی ایهاتی قطر به ظرفیخارج استسی

 نیاا در امرواکا ۀبرجساه آثاار از گاری دارد. یکی دیامنطقه گریباز به شدن لتبدی
 رغمیعل قطر ،است. به باور وی «ی قطرخارج استی و سیگریانجیم» ۀمقالحدزه 
 نیاا هی دارد کاسلماسادی ۀی در حادزفعاال اریبس نقش ،کدچیی کایجغراف وسعت
. گارددآن محسادب مای یی بقااهاای و اساهراتژیالمللنی از اعهبار بیبکیتر نقش
 هکا ی چادن لبنااناسای سییهاابساتی در بانقطر دولهمردان تیمدفق ،بارهایندر
 منطقاه در را شدرک نیا گاهجای یارتقا ۀنیزم نبددند آن حل به قادر برر  گرانیباز
 در شاددمشااهده مای کاهچنان. (Kamrava, 2013)فاراهم آورده اسات  المللنیب و
 باه  یاعمطدر ی قطر و امارات، بهانقش منطقه رامدنِپی ندشهه شده آثارِیک از چیه

 بحاثی مادرد شادرهای عربی و اقادامات کهایناآرامپسا ۀدور در منطقه معادلات
 شادن لکی آنها بارای تبادیدچی ساخهاری ناشی از کهای فائ  آمدن بر ضع برا
 در را بخاش دو نحاضر قصاد دارد ایا ۀی اشاره نشده است. مقالامنطقه گریباز به
 مدرد بحث قرار دهد.  و بررسی و لتحلی ،مجرا سط  دو

 یچهارچوب نظر. 2

 زمیناۀدر  گرانیبااز ری بار رفهاار ساایرگاذاریثأقدرت را تداناایی ت «ینا جدزف»
 و هااتیی مبهنای بار ظرفیاتداناا نیا. ندکیم  مدرد نظر تعری ۀی به خداسهابدسهی


