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

 . اندنمدده جبران...  و یالمللنیب ینظام یهاائهلاف در فعال
 باه کدچاک یهاادولات گااهیجا از قطار و امارات گذار نییتب یبرا ادامه در
 مادرد لیاتحل ساط  دو در مدضدع شد خداهد یسع یامنطقه مهدسط یهاقدرت
حدزه  نیانجا  شده در ا یپس از اشاره به کارها ،منظدر نیا یبرا. ردیگ قرار بحث
 در یامنطقه نظم یکل مخهصاتبه  مدجرطدر اثر، ابهدا به یچهارچدب نظر نییو تب
 بار حااکم یرفهاار یالگدهاا ساسس ؛شاددمی اشااره یعرب یپساناآرام ۀدور طدل

 خداهند شد. لیتحل خهصرمطدر به ریاخ ۀدو ده در کشدر دو یخارج استیس

 پژوهش نهيشيپ. 1

 گریباازعندان اماارات و قطار باه ینایآفردر حدزه نقش یآثار محدود کلیطدر به
از آنهاا اشااره  یباه برخا اخهصاار باه نجاایکه در ا انددرآمده نگارش به یامنطقه

 الملالنیبا طی و ارتباا  آن باا محایخارج استیس امارات، خصدص در. شددیم
 ،مناافع و هااتیاهد ،یخارج مک: کیخارج استیو س یعربمهحده تاامار هابِک

ی هااشهیر اثر نیا در. دشدیاز آثار برجسهه محسدب م «یرانیالم. اس خالد»ندشهه 
. دشادی خارجی آن بررسی میهاکمی امارات و کخارج استفرهنگی مؤثر بر سی

 اساتی سیریگی در جهتای نقش برجسههاسلام_ی عربیهای سنترانیالم باور به
 شادرک نایی ساخهاری هاضع  المللنبی ۀک خارجی امارات دارد. در حدزمو ک

 تیی و رفهار منطقای بادده اسات. در نهایاگراتعامل سمت به آن دادن سدق باعث
 آن، بار مکای حااسایس _ ی امارات را در پرتاد اهاداف نظاامیخارج استی سیو

 گااهعندان یاک ابارار و جایی خاارجی باههاکمی اسهفاده از کهارهیانگ و اهداف
 ,Almezaini) دکنایما لیاتحل شادرک نی ایخارج استیس در سهانکپا و نیفلسط

 و اساتیس قادرت،: یعربامهحده امارت کهابِ حدزه نیا در مهم اثر گرید. (2012
ی به مهفاوت نگاه شسناست. اولری «شسنیکدتس اولر نیسهیکر» ۀندشه یریگمیتصم

 دولات لی از روند تشکیختاری یی آن دارد؛ او ابهدا شرحخارج استامارات و سی
 باه اقهصااد و اساتسی یی در اداماه در دو بخاش مجاراو. دهدیم شدرک نیا در

 ۀرابطا باه نیبا نیا در و پردازدی و اقهصادی امارات میاسی ساخهار نظا  سیبررس
 دنیفدراسا دو و عاا طدر باه شدرک نای ۀدهند لکیتش دنیفدراس هفت نقدرت بی


