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

 اردیالمی 5/1ک ملای قطار باه ارزش بان سها  عمده دیخر دلار، اردیلیم 151 ارزش
 اردیالیم 11 ارزش باه آلماان «واگان فدلگس» تکشر سها  درصد 19 دیخر دلار،
 دیاخر دلاار، اردیلیم 1/2 ارزش به «رُوسنِفت» تکشر سها  درصد 9/5 دیخر دلار،

 اردیلیم 5/1 ارزش به «دواوری»ی هیدک _ یقطر مخابرات تکشر سها  درصد 1/99
 رانیا)باه م ی قطارگذارهی ارزش سازمان سرمایدرصد 19 بر بالغ رشد باعث دلار
 برناماه در. (IMF, 2019: 6)شاد  1119-1112یک ساال  ۀدر باز دلار( اردیلیم 911
ی دارناد. اژهیاو گااهیجا الملالنیبی نظا  دیلی کهای قطر، دولتهایگذارهیسرما

 ارزش پدناد اردیالمی 99ی قطر در انگلسهان بالغ بار گذارهبرای مثال، پروژه سرمای
 دارساها  و اسات لنادن در ساها  باازار لاز کا درصاد 11ک مال شدرک نیا: دارد
ی فروشا خارده تکشار ،«ریلبارک»سسه مالی ؤی بررگی چدن منهادها ای هاتکشر
در شارق  «ی وورفنارک»ی تجاار ری مهعدد در مرکهاو دارای برج «سینربدریس»

 خادمات تکشار دارساها  نتریبرر  قطر رین انگسهان از خارج در. باشدلندن می
 ژرمان _ن ی ساپاار فدتباال باشاگاه صاحب ،«سیسدئ تیردک»ی داری و بانکمال

 در «تیاساه رامساای»از ساها  بارج تجااری  درصاد 11یک باه نرد و دارای فرانسه
ی سلماسای از دیاگدشاه درکماذ ارقاا  و آمار. (Mason, 2020: 164)است ک دریدین

ی به درآمادهای بخشتندع برای هک دهدیم نشان را ری اخیهااقهصادی قطر در سال
 ژهیاوباه گرانیبااز گارید باه خادد سرندشات و مناافع دناداقهصادی ساعی در پی

ی امنطقاه گااهیجا بهداناد  یاطر نیا از تا دارد المللندر نظا  بی برر  یهادولت
 بخشد.خدد را ارتقا 
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 و «دالعدیا» ینظاام گااهی خدد را باا واگاذاری دو پایهی امنیهادغدغه قطر اگرچه
 مرتفاع هکیاتر باه «دطارق بان زایا»ی نظام گاهیی و پایامریکآی روهاین به «هیلیالس»

 اساتیس حادزه در یساازتیمصادن یبارا یابارار «رهیاالجر هکشب» ،است ساخهه
 مادرد اترّی آن به کهاتیفعال هرسانه ک نیا. دشدیم محسدب کشدر نیا یخارج
 پرنفادذ و رگاذاریثأت منباععندان ی قطر قرار گرفهاه اسات باهای منطقهاکشر انهقاد

 نیگریجاا رساانهعندان باه درکماذ هکشاب. دیآیم حساب به شدرک نیا نر  قدرت


