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 یشدرا و یاسلام یهاانیجر نیمخالف از امارات دولت یبیل در. است مشاهده قابل
 شارق در سکدلار انیجر رهبر «هفهر ژنرال» از و گرددیم محسدب یمل وفاق یعال
 ینادا» ساکدلار حارب از امارات دولهمردان تدنس در. کندیم یبانیپشه کشدر نیا

 یانادازراه دنباالباه و کردناد تیاحما «النهضه» یگرااسلا  حرب برابر در «تدنس
. شادند مدفا  نهدانساهند کاه بددناد ساکدلارها تدسط قدرت تصاحب یبرا کددتا

 هساهند، انیگرااسلا  مخال  که منی جندب طلبانییجدا از تیحما ضمن امارات
آمریکا را به خدمت گرفات  ییایداران درساب  تفنگ یروهاین خیاز تار یابرهه در

 مانناد مانی در اماارات یهااتلااش د؛کن ترور را «الاصلا » روانهیتا سران حرب م
 هیاعل یعربا ائهلااف حملاه در آن مشاارکت اماا ،است نبدده تیمدفق نیقر تدنس
 انیگرااسلا  سرکدب در آن راسخ عر  از نشان یاسلام یهاانیجر ریسا و هایحدث
 (. Fenton-Harvey, 2020) دارد

 تیاحما ارتش یانهقال یشدرا از سددان در یامارات دولهمردان، 1115 سال در
 یبرجاا عناصار که بددند یاسلام ضد یاقهدارگرا میرژ کی جادیا دنبالبه و کردند
 1111 ساال یناآرام انیجر در. دینما حذف را «ریعمرالبش» حکدمت زمان از مانده
بار  کرد، تیحما «نیالمسلماخدان» برابر در سکدلار یهاانیجر از امارات رین مصر

 کماک کددتا از پس دولت به دلار اردیلیم 11 ییتنهابه کشدر نیا ها،گرارش اساس
رغم بار سار قادرت را مهاار ساازند. علای انیگرااسلا  مجدد ظهدر خطر تا نمدد

، ماذهبیسن یِاسیس یهاانیبه جر هیامارات از انهقال قدرت در سدر هیاسهقبال اول
مخاال   انیاگرااسلا  از کشدر نیا تیحما بر یمبن یقنیمه سند گدنهچیه از تاکندن
اساکان  ناهیاماارات در تاأمین هر ینشده است. با آنکه ردپا ییرونما «اسد»دولت 

 قابال بشردوساهانه یهااردن در چهارچدب کمک یمرز یدر نداح یآوارگان سدر
 در اماارات دولهماردان کاه است آن یایگد دیجد اطلاعات و اسناد ،است مشاهده

 یهااانیاجر باا مقابلاه هدف با اسد دولت با یکینرد ارتبا  گذشهه سال دو طدل
کاه در  یاسایمقابله با اسلا  س خلاصه،طدر . به(Okuduci, 2020) اندداشهه گرااسلا 

 ارتقاا یبرا امارات دیجد یخارج استیس یاصل سهدن نیسدمعندان ندشهار به نیا
 یدنادهایپ ن،یشایپ هیاپا دو مانناد باه شد یمعرف یامنطقه مهدسط قدرت سط  به


