
 213     ی و قطرعرب متحدهامارات: دیجد انهنوظهور در خاورمیی متوسط هاقدرت

 یی عربهایناآرام از شيپ ۀدور در انهيخاورم یامنطقه نظم. 3

مبهنای بار دو  ی عربایهایناآرام از شیپ ۀدور در انهی نظم خاورمیلی کبندصدرت
 حملاه باه آن آغااز نقطاه هبادد کا 2ییامریکآو صل   1محدر مقاومتبلدک قدرت

 ساال در «نیحس صدا » می رژیسرنگدن هدف با عراق به ایهانیبر و امریکآک مشهر
ی فضاا ،منطقاه المللنیب روابط مدار از نیحس صدا  خروج با. گرددیم باز 1119

 انقلااب از هخدد را ک ۀماند نتا رسالت بر زمی شدی فراهم انقلاب رانمناسب برای ای
 از شیپ هک رانیا نفدذ ۀحدز ،بارهایندر. ندی کاتیعمل داشت را آن هیداع 1595 سال

 ه،ی چدن سدریای منطقهرسم ری و غیرسم گرانیباز رندهگی بر ی صدا  درسرنگدن
یاک بلادک  لکیتشا مدجاب و افتی یتسر عراق به بدد حماس و لبنان اللهحرب

 ۀدامن گسهرش نگران هک رانی ایای منطقهرقبا بسهر، نیا در. دی گردیاقدرت منطقه
ی خادد را باا طار  ادعاای هااینگران ابهدا، بددند عرب جهان در شدرک نیا نفدذ
ی آن اعلاا  هااتیافعال باه نسابت هشادار و انهی در خاورمیعی هلال شیریگلشک
 در بک قدرت رقیابلد دو تیتثب سازنهیزم آنچه اما. (MacFarquhar, 2006) ردندک

بادد  1112در تابسهان ساال  لیاسرائ _ اللهحرب روزه 99 جنگ د،یگرد انهیخاورم
 ران،یاا ،چهاارچدب نیاا در. دکار ری را دساهخدش تغییاامنطقاه نظم عمل در هک

 مقابال، ۀنقطا در ؛ردنادک تیاحما اللاهحرب از حماس و پساصدا  عراق ه،یسدر
ی درجاه دو  منطقاه در آن دوره هاقدرت نارعربسهان، مصر، اردن در ک یهادولت

اسات، گفهنای بددناد.  لیاسرائ بانیی پشهیامریکآک صل  بلد قالب در امارات رنظی
 تیی وضاعیامریکاآی در بلادک صال  ریاقرارگ رغامیعل قطر و هکیتر شدردو ک
 حساب به نیفلسط در نیالمسلماخدان شاخه حماس هی داشهند. از آنجایی کمهفاوت

 اسالا ( الی )و بعضااً رادیکااخادان نساخه انیحام از شده ادی یشدرهاو ک دیآیم
 خلااف بار روزه 99 جناگ انیاجر در آنهاا ند،شادی در منطقه محسدب میاسیس

ی هااانیاجر به نگاه تفاوت نیا. ردندک تیحما اللهی خدد از حربای منطقهاکشر
ی عربی های آتی و در دوره پساناآرامیهاسال در هی بدد کافآغاز شک ۀاسلامی نقط
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