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

ی اماارات خاارج استیس در راتییتغ روند ،یامنطقه و یالمللنیب تحدلات واسطه
(. 121-121 :1959 ،یو بخشا ی)آدما اندی دنبال نمددهشهررا به سرعت و عم  بی

 گااهیجا یارتقاا سازنهیزم هک شدرک نی ایخارج استیس ۀعمد بخش سه ادامه، در
 .کنیممی یمهدسط است بررس قدرتعندان ی آن بهامنطقه

 ی اقتصادیپلماسید .4-1

کشادر  نیا ریبه اقهصاد رانه یبخشتندع ،امارات یرهبر جدان نسل اقدا  نیترعمده
 مکهاد  آل راشاد بان محماد خیشا که است 1111 اندازدر چهارچدب سند چشم

 دولات تیئاه ۀجلس یهاخههام در یبود حاکم و ریوز نخست جمهدر، سیرئ معاون
 کاه ماذکدر ساند هادف. (Shayah, 2015: 735) دکر بیتصدآن را  1111 سال در
باازه  نیاکشادر در ا تیوضاع رییاتغ گذردیم آن بیتصد زمان از سال ده از شیب

 قابل ملاحظه است. یو تجار یکشدر اقهصاد کیشدن به  لیمشخص و تبد یزمان
 در دروکربنیه منابع نقش کاهش هدف با ،1111 اندازچشم سند ،یکلطدر به
 بخاش یهااتیافعال بخاش ساه در هااتیمحدود رفع  یطر از کشدر نیا اقهصاد

 ،است. با تدجه به بحاث حاضار هیجایی سرمابهو جا المللنیب تجارت ،یخصدص
 بار بنا. شددپرداخهه می هیجایی سرمابهو جا المللنیب تجارت یهابخشبه نجایدر ا
 ،1111 ساال اکهبار در پادل یالمللانیبا صاندوق تدسط شده ارائه یآمار یهاداده

و  یدلار در رتباه سا اردیلیم 991ی بیتقر ارزش به یداخل ناخالص دیتدل با امارات
صاادرات باه  رانیکشدر از نظر م نیا یتجار یشرکا نیپنجم جهان قرار دارد. برتر

عاراق، ژاپان، هناگ گناگ،  س،یقطار، سادئ ران،یشامل هند، ا 1115آنها در سال 
 جیخلا یهاایهمکاار یی شادراشدرهاک بینبددند. در  کیعربسهان، عمان و بلژ

 11 حاال،نیاا باا. دارد اعضااء ریساا باا را تجارت حجم نیبالاتر امارات)فارس( 
 ،هند، آمریکاا ن،یشامل چ 1115ی سال ط واردات بخش در شدرک نیک اول ایشر

 تجاارت حجام. باشادیم عربسهان و سیسدئ ا،یهالیا انگلسهان، ه،یترک آلمان، ژاپن،
از سراسار  یاقهصااد یهاایندگینما و هاشرکت تیفعال و هادولت گرید با امارات

 یاقهصااد قطاب کیاعندان رشاد آن باهروباه گاهیجا یایکشدر گد نیجهان در ا
 ایآسا یکشادرها باا امارات یرنفهیغ تجارت ارزش، 1115 سال در. است یامنطقه


