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

 کیشدن به  لیتبد یدولت امارات برا کهطدری دارد؛ به المللنیب طیمح با یقیعم
 مقابلاه باه را یاسیس اسلا  مدضدع انه،یخاورم المللنیتأثیرگذار در روابط ب گریباز
باا خادد  ریمسا نیرا در ا یالمللنیب برر  گرانیباز تا است زده دندیپ سمیترور با

 همراه سازد.

 قطر یخارج استيس بر حاکم یالگوها. 5

ک در مدرد قطار دچک شدرعندان یک کشده در خصدص امارات به بیان یهامؤلفه
 از دساهه نی ایساخهار ضع  گر،ید عبارتبه. دارد تی مدضدعیادیز اندازه تا رنی

 ری مشابه داشاهه باشاند. قطار نیارفهارها و هادغدغه است، دهیگرد باعث هادولت
 آن ۀنیشیپ هبدده است کی خدد خارج استی در حدزه سیتحدل شاهد امارات مانند

 تدساط تیدشامل اشغال ک رگذاریثأت حدادث وقدع. گرددی بازمیلادیم 51 ۀده به
روناد برداشات از منباع نفات و  ۀی برای تدسعگذارهیسرما شیافرا ن،یحس صدا 

حماد بان »ی پادشااه قطار ددتای پارس جندبی )گنبد شمالی( و کععمدتاً گاز طبی
 ساط  در شادرک نیاا رفهاار ری تغییااصال عدامال خادد پدر هعلی «یثان آل فهخلی

ی از بازتااب هعدامال کا نیاا(. 199: 1959 ل،ی)سارخ نادیآیم حساب به المللنیب
 در گااهیجا ری تغییابرا شدرک نی مادی و عر  راسخ ایتدانمند ،یهی امنیهادغدغه

ی داری رفهااری پایاهایریگی باعث جهتاتیعمل صدرت به ؛است منطقه معادلات
 .باشدیم ریاخ ۀده دو از شی بیط شدرک ندولهمردان ای در

 ی اقتصادیپلماسید. 5-1

 ناخاالص دیاتدل ،ینیج بی سرانه ضریهاشاخص بر بنا 1115 سال در قطر اگرچه
عندان ی باهزنادگ باه دیاام شااخص و تیاجمع رانیام، 1119 هی در سال پایداخل

 _ یاسای سیهاادغدغاه ،(Usatoday, 2019) شد انهخاب جهان شدرک نیثروتمندتر
 الملالنیبا طیمحا با گسهردهطدر تا اقهصاد خدد را به شده باعث شدرک نی ایهامنی
 اکهبار در پدل یالمللنیب صندوق تدسط شده ارائه یآمار یهاداده بر بنا. برند دندیپ

دلاار در  اردیالیم 111ی بایتقر ارزش باه یداخل ناخالص دیتدل با قطر، 1111 سال
 رانیام نظر از شدرک نی تجاری ایاکشر نششم جهان قرار دارد. برتریرتبه پنجاه و 


