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از  تیاحما باه منظادرحضادر کاه  نیمشارکت نمدد. ا یبیدر ل «یقذاف» یسرنگدن
 ییهادا گاهیپا نیصدرت گرفت منجر به تأسیس اول یبیل یسکدلار ارتش مل انیجر

حضادر  ن. همچنایدشا یبایدر شرق ل «الخاد »کشدر در منطقه  نیخارج از خانه ا
با هدف مهار و مقابله باا  یدر چهارچدب ائهلاف عرب منی یامارات در جنگ داخل

 گرید ینظام گاهیتأسیس دو پا یرا برا نهیزم ران،یا تیتحت حما «یحدث یروهاین»
در کناار  گااهیدو پا نیا)ببره( فراهم ساخت. اگرچه ا ی)عصب( و سدمال هرهیدر ار

احمار صادرت  یایادر در یرانایخطد  کشه تیبا هدف تأمین امن یمقاصد نظام
ی فراتار امحادودهی در اسیس اندا  عرض یبرا کشدر نیا تین انگربی، گرفهه است

 .(Bergenwall, 2019: 2-4) باشدیم مهدسط قدرت کیعندان از تدان واقعی خدد به

 یاسيس اسلام با مقابله. 4-3

 یهاااساتیآنجا که به بحث حاضر ارتبا  دارد، دولت امارات در چهارچدب س تا
 ینگااه ساسهامبر، 11 از پاس ،کاالیراد یاسالام یهااتیفعال با مقابله یبرا مهخذه

 یهاانیجر ۀزمر در را آنها و دارد یاسلام روانهیم و تندرو شیگرا دو هر به کسانی
 ۀدها کیا در کشادر نیاا دولهمردان ارتبا ، نیا در. کندیم یبنددسهه یسهیترور

 یهااانیاجر باا مقابلاه و مهاار جهات یفرامل و یمل سط  دو در یاقدامات گذشهه
 مغار «میعبادالرح» چادن یفارد بازداشات یمل سط  در. اندآورده عملهب یاسلام
 الااتیا «دانریساال اسداسیا» و «کدل اسداسی» یجنگ یهایکشه به حمله مهفکر
 تنادرو انیاگرااسالا  باا مقابلاه یبرا کشدر نیا راسخ عر  نشانه یابدظب در مهحده
 باا مقابلاه در خادد راساخ عر  دادن نشان یبرا امارات نیمسئدل ،بارهایندر. است
 1111در ساال  «هیاهدا»باه ناا   را یمرکار چندجانباه مساهقل ،یاسلام یهاانیجر

 محسادب سامیترور ضاد یجهاان نیکمسا از یاشااخهعندان تأسیس نمددند که به
 .(Kruse, 2016: 199) دشدیم

مقابلاه باا  یآمریکاا بارا _ امارات یهیامن و ینظام یهایهمکار از نظرصرف
 همچادن آنهاا از یاپااره کاه گذشاهه ۀدها کی یط منطقه در کالیراد ییگرااسلا 

 گرفات، قارار اشاره مدرد قبل بخش در داعش هیعل یالمللنیب ائهلاف در مشارکت
 ریااخ ۀده در منطقه یاسلام یهاانیجر با مقابله در کشدر نیا یدایپ و پنهان دست


