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

بادل نمادده  یو مرکر مهم کساب و کاار در اقهصااد جهاان انهیدر خاورم یاقهصاد
 است.

 ینظام حوزه در تيفعال شیافزا. 4-2

تاأمین مناافع  یبرا ینظام یهاییتدانا حداقل از دیبا مهدسط قدرت کی که آنجا از
از  ناداکرده یساع اماارات دولهماردان باشاد، برخادردار یادر معادلات منطقه لاز 

 کدچاک دولات کیاعندان ضع  خدد بهمرتفع نمددن نقطه یبرا ینفه یدرآمدها
 ینظاام یرویانهرار  29 از مهشکل امارات ارتش. کنند اسهفاده  یضع ارتش یعنی

( یعارب و پاکساهان یهادولت گرید)از  مردور سربازان آنها عمده بخش که است
 1551در ساال  تیاامارات از زمان حمله صادا  باه کد تیامن ،یکلطدر هسهند. به

کشدر پس از مشارکت  نیبا آمریکا در منطقه بدده است. ا ینظام یمند  به همکار
در ساال  تیاتدفاان صاحرا باه کد اتیاآمریکا در عمل یرهبر به یدر حمله ائهلاف

 یناماه رسامانعقااد تداف  شانهادیپ ت،یادادن باه اشاغال کد انیابا هدف پا 1551
 «رهظفا» ییهادا گااهیآمریکا در پا یروهایبا آمریکا جهت اسکان ن یدفاع یهمکار

دارد.  ییایادر یدهایاانجاا  بازد یبارا را «یعلابندر جبل»و اسهفاده از  یدر ابدظب
 باه رهک در فجیادچایی کای دریانظام گاهی یک پایواگذار با امارات ن،علاوه بر ای

 (. The Associated Press, 2019)است  ردهمدافقت ک ایکمرآ
باه آمریکاا کاه  1111سسهامبر سال  11ی در افراط انیگرااسلا  حملات از پس

 بددناد، یاماارات ماهایهداپ شیربا در کنندهمشارکت یروهایدر آن واقعه دو تن از ن
 از اساهفاده. شاد دیاجد یامرحلاه وارد الملالنیب عرصه در امارات ینظام حضدر
 هماراه باه یافارارسخت قدرت ۀچندجانب یهاحلراه مهضمن که هدشمند قدرت

بشردوساهانه بادد، در دساهدر کاار  یهاکمک ارائه و یافرارنر  قدرت یهاحلراه
به عراق  ایهانیآمریکا و بر یحمله ائهلاف انیکشدر قرار گرفت. در جر نیدولهمردان ا

 یهابرنامه از میمسهق ریغ صدرت به هامارات تنها دولت عرب بدد ک 1119در سال 
 عاراق، باه حمله یبرا کشدر نیا ینظام یهاگاهیکرد؛ اسهفاده از پا تیآمریکا حما

 مظنادن افاراد اخراج و نیالع گاهیپا در یآلمان یروهاین تدسط عراق سیپل آمدزش
 ن،یا بر علاوه. ندشدیم محسدب یهمکار نیا یهانشانه یانهحار حملات انجا  به


