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 :1951 همکااران، و یباائی)ز ی شادامنطقاه نظام در دی جدیهایبندمدجب قطب
119-111.) 

 امارات اسهثناء به و آغاز تدنس از 1111 سال دسامبر در هی عربی کهایناآرام
 رغیای هااتیامدجد و هاای مدارد دولتای عرب و در پارههای دولتتمام قطر و

 مرحلاه وارد را منطقاه نظام داد، قارار الشعاعتحت رین را( لیاسرائ و ه)ترکی عرب
 ،باارهایندر. شاددیما ادیا «دیجد انهیخاورم» عندان با آن از هی ساخهه است کنندی
گساهرش  ،یابهی نیاهاجنگ لکش در عربسهان و رانیا نی بیامنطقه رقابت شیافرا
ی هاددی _ یاسالام تیاهد تقابل جهت رییتغ ،سنی _ یعی شیای فرقههاشکشمک

ی اری همکاشادرا در افکشا ،یعیش رانی در برابر ایهددی _ به تقابل ائهلاف سنی
ی اتحااد ریگلکش ،ی اسلامیهاانی قطر از جریهاتیحما واسطه به)فارس(  جخلی

 از اردن و مصر خروج عرب، ارکی محافظههادولت برابر در هترکی _ ی قطرامنطقه
ی مهدساط ندظهادر هااقادرت ظهدر تینها در و منطقه المللنیب روابط اول حلقه
 حسااب باه نیناد نظم نی از ابعاد ایاپاره دیجد انهیخاورم در قطر و امارات رنظی
ی خاارجاساتیس بار رگذاریثأت ابعاد ادامه در پژوهش، مدضدع به تدجه با. ندیآیم

آمادن باه قادرت مهدساط ی و نائال نایآفری امارات و قطر جهات نقاشهادولت
 خداهد گرفت. ری به تفکیک مدرد بررسی قراامنطقه

 امارات یخارج استيحاکم بر س یالگوها. 4

ی از ریاگی جهاتلاروناد ک رییتغ شاهد ریاخ یهادهه در امارات یخارج استیس
ی و عملای در نای است. اقادامات عیالمللنبی _ یااسلامی به سدی منطقه _ عربی

 هار  در جادان رهبران نسل حضدر به شدرک نی ایخارج تاسیس رخصدص تغیی
جمهادر  سیرئا« انیاسلطان آل نهبن دیزا خیش» 1111. در سال گرددیبازم قدرت

کشادر از  نیاا یخارج استیکلان س یهایریگجهت که امارات( العمر)رهبر مادا 
 نبا فاهیخل خیش»بدد درگذشت و فرزندش  یو ماتیتأسیس مند  به تصم یابهدا
 ،1112در ساال  شیخ زاید بن سالطان،او شد. دو سال پس از مر   نیجانش «دیزا
درگذشات و قادرت باه  ریاوقات ن ریوزستنخ «بن راشد آل مکهد  حمدم خیش»

 باه دیجد رهبران. امارات رسید یکندن ریوزنخست «محمد بن راشد خیش»برادرش 


