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 ةذولت االماراث العربيت املتحذل سياست اخلارجيتتطور الاثر النفط يف 
1891-1881 

 حامت امحذ حسني                     امحذ صاحل خليفت أ.د. 
  آلدابكليت ا –جامعت األنبار 

 املستخلص
-ٜٔٛٔالخارجية لدولة االمــارات العربية المتــــحدة خالل المـــدة  شيدت السياسة

، اذ حرصت دولة االمارات عمى بناء عالقات جيدة ومتوازنة مع دول م تطورا ممحوظا ٜٜٔٔ
مبنية عمى التعاون والمساعدة واتباع سياسة  المنطقة بشكل خاص ودول العالم بشكل عام،

وكانت سياسة دولة االمارات  الحرية واالستقالل، اليمــان بمبادئالتوازن في العالقات الدولية وا
العربية مع االقطار العربية قائمة عمى توثيق العالقات االخوية ودعم القضايا العربية والتنسيق 

التي عممت من خاللو دولة االمارات  يع وخاصة مع اقطار الخميج العربيالمشترك مع الجم
تحقق  مل عمى تسوية النزاعات القائمة بينيا والوصول الى حمولعمى اتباع سياسة خارجية تع

 روح التكافل والتضامن بين اقطار الخميج العربي.
Abstract 

The foreign policy of the United Arab Emirates witnessed during the period 
1981-1991m a remarkable development, as keen Emirates (UAE) to build a good 
and balanced relations with the countries of the region in particular and the world 
in general, based on cooperation and assistance and follow the balance policy in 
international relations and faith in the principles of freedom and independence, 
and was Politics UAE with the Arab countries list documenting the brotherly 
relations and supporting the Arab issues and joint coordination with everyone, 
especially with the countries of the Arab Gulf, which worked through the UAE to 
follow a foreign policy that is working on the settlement of outstanding disputes 
between them and access to solutions that meet the spirit of solidarity and 
solidarity among the countries of the Arab Gulf . 
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 م1881-1891 تطور السياست اخلارجيت لذولت اإلماراث العربيت املتحذة
شيد الوضع السياسي الداخمي خالل ىذه المدة تغييرًا في السياسة الداخمية لدولة لم ي

اإلمارات العربية المتحدة، إذ إنَّ المجمس الوطني االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
معمى تمديد العمل بالدستور  ٜٔٛٔتشرين الثاني عام  ٖوافق في جمسة غير اعتيادية في 

كما جدد المجمس األعمى  م، ٜٔٛٔسبتمبر  ٕلمدة خمس سنوات اعتبارا من المؤقت لمدولة 
وىو أعمى سمطة تنفيذية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عمى انتخاب حاكم أبي ظبي  لالتحادـ

 الشيخ زايد بن سمطان آل نييان رئيسًا لدولة اإلمــــــــــارات العربية المــــــتحدة خالل مــــــــدة الخمس
سنوات الـــــــــقادمــــــــة، وحدد دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة السياسة الخارجية لمدولة أنيا 

، وعدَّ الدستور ان ، والمصير المشتركدولة عربية ترتبط بالعالم العربي بالمغة، والتأريخ
ية، وظمت دولة اإلسالم ىو الدين الرسمي لمبالد، واصبحت المغة العربية لغة الدولة الرسم

م، وثبتت دولة االمارات  ٜٔٚٔاإلمارات وْفّيو لدستورىا ىذا منذ أن نالت استقالليا عام 
، وتقديم تعاون مع الدول العربية المجاورةالعربية المتحدة قراراتيا الخارجية ورغبتيا في ال

 .(ٔ)والتي تؤمن بمبادئ الحرية واالستقالل المساعدة لمبمدان التي في حاجتيا
إنَّ موقع دولة اإلمارات العربية المتحدة المجاورة ألكثر من قوة إقميمية، وعربية، 
قميمية، مثمما اضفى عمييا ميزة استراتيجية، اذ  وأجنبية رتب عمييا أعباء ومسؤوليات سياسية وا 
اسيم ىذا الموقع المطل عمى الخميج العربي ذات االىمية االستراتيجية والسياسية عمى تعزيز 

ية عالقاتيا الخارجية، فدولة االمارات العربية المتحدة تحتل موقع ميم في الخميج العربي وتقو 
ومنو تخرج ناقالت النفط الى معظم دول العالم،  الذي يعد الشريان الرئيس لممالحة الدولية

لذلك ركزت دولة االمارات العربية في سياستيا الخارجية عمى تاسيس كيان قوي يظم الدول 
 .(ٕ)ة وتتبنى فكرة الوحدة عمى الصعيد الخميجي اوال والعربي ثانياً الخميجي

وشاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة الدول العربية عامة والخميجية خاصة رغبتيا 
في تحقيق التعاون فيما بينيا فوضعت التعاون مع بمدان الخميج عمى رأس جدول أعماليا، من 

موحدة تيدف الى النيوض بواقع تمك الدول فجاء مجمس خالل رسم سياسة نفطية واقتصادية 
ثمرة  الذي كان ٜٔٛٔأيار  ٕ٘التعاون لدول الخميج العربية الذي انطمق من أبي ظبي في 

 .(ٖ)ليذه الجيود
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كانت السياسية الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة قائمة عمى اساس العوائد 
االمارات والتي فسحت المجال ليا ليكون دورىا فاعاًل في السياسة  النفطية التي تكتمكيا

الدولية، فضاًل عن ذلك الرؤيو الثابتة لمشيخ زايد بن سمطان آل نييان، وتأكيده عمى اتباع 
كما كانت  سياسة التوازن في العالقات الدولية، وعدم االنحياز من اجل توسيع قاعدة االتحاد،

ربية تيدف الى استثمار ايراداتيا النفطية وامتالك كل الوسائل الحديثة سياسة دولة االمارات الع
من الطرق وتطوير وسائل النقل والمواصالت بين اجزاء الدولة واستخدام التكنموجيا المتقدمة 
مما يسيم في ربط الدولة بالعالم الخارجي، فضال عن امتالكيا لالساطيل البحرية التجارية 

 .(ٗ)ية مما يجعميا دولة منتجة ومؤثرة في العالم الخارجيوتطوير مواِنئيا النفط
سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تسوية العديد من النزاعات بينيا وبين عدد 

كة العربية السعودية من أقطار المنطقة حول السيادة عمى المناطق الحدودية السيما مع الممم
ل المؤثرة في خمق الصعوبات والمشاكل ومنيا ، اذ كان النفط احد العوام(٘)وسمطنة عمان

بشكل خاص مشكمة الحدود، حيث ان وجود النفط في بعض المناطق الحدودية اوجد شعور 
رارة لدى من حرموا من تمك بين االستغالء واالستغناء لدى من ظير عندىم النفط واوجد م

تحدة ذلك من خالل سعييا إلى أما توجييا القومي فقد حددت دولة اإلمارات العربية الم ،الثروة
اضحى التعبير عن الشخصية ، إذ ترك منذ البدايات األولى لقيامياتحقيق العمل العربي المش

 . (ٙ)ىويتيا العربية من ثوابت سياستيا، والتأكيد عن القومية
وانسجامًا مع تمك السياسة شاركت دولة اإلمارات العربية المتحدة في مختمف مؤتمرات 

بية بروح المسؤولية والتكافل، حيث دعمت انشطة جامعة الدول العربية االقتصادية القمة العر 
والثقافية واالجتماعية والعسكرية، وحرص الشيخ زايد عمى لقاء القادة العرب لتبادل الرأي 
والمشورة، اضافة الى اإلسيام في حل المشكالت العربية من اجل التأكيد عمى التضامن، 

شاعة روح المحبة  والتسامح، وحرصت دولة االمارات عمى اتباع سياسة تيدف الى نصرة وا 
القضايا والمصالح العربية وتوثيق اواصر الصداقة والتعاون وان االتحاد جزء من الوطن 

 .(ٚ)العربي وتربطو روابط الدين والمغة والتاريخ المشترك
تبوأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين دول العالم، جاء ذلك 
لسياستيا المتوازنة ومصداقيتيا في التعامل في مختمف القضايا العربية والدولية، واالقميمية 
حيث حدد الشيخ زايد في ضوء فمسفتو ورؤيتو ركائز المبادئ العامة التي ترتكز عمييا السياسة 
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دولة اإلمارات العربية بقولو ))لقد انطمقت سياستنا الخارجية عمى عدة مبادئ ثابتو الخارجية ل
آمنا بيا في اتباع سياسة الصداقة ومد يد العون لدول وشعوب العالم كافة، ودعم القضايا 
العربية والتعاون في المجاالت كافة، والعمل عمى حل الخالفات بين دولة االمارات العربية 

ول المجاورة بالطرق السممية، واالبتعاد عن سياسة العزلة، اضافة الى توسيع المتحدة والد
الييا، وااللتزام بميثاق االمم المتحدة  لالنضمامقاعدة االتحاد والترحيب بدول المنطقة 

والمشاركة في المنظمات الدولية، فضال عن اتباع سياسة عدم االنحياز، واالبتعاد عن سياسة 
 . (ٛ)المحاور((

مدت دولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن سياستيا الخارجية تجاه المنطقة أسموبًا اعت
ييدف إلى تحقيق درجة عالية من التعاون والتنسيق بين دول المنطقة حيث ركزت عمى فكرة 

 .)ٜ(العمل الوحدوي المشترك
كما سعت دولة اإلمارات العربية من خالل سياستيا الخارجية الى تحقيق أىدافيا 

لقومية القائمة عمى نصرة القضايا العربية المصيرية والتعاون في جميع المجاالت مع الدول ا
من  (ٕٔ)العربية لتحقيق رغبات وطموحات األمة العربية عمى وفق ما جاء في نص المادة *

 .(ٓٔ)الدستور المؤقت 
تياجيا امتازت عالقة دولة االمارات العربية المتحدة بالدول العربية باالعتدال وان

، وقد عبر عن ذلك الشيخ زايد بقولو ))الواجب يفرض عمينا أن نمد أيدينا سياسة الباب المفتوح
عمينا مساعدة إخواننا ، وحقا دنا سيجد أبوابنا وقموبنا مفتوحةإلى كل من يريد الخير ومن يري

 .(ٔٔ)في أي مكان من األرض العربية(( في العروبة
خطوة وحدوية كخطوة أولى نحو الوحدة الشاممة،  رحبت دولة االمارات العربية بكل

واتضح ذلك من مباركة الشيخ زايد بن سمطان آل نييان لتشكيل االتحادات العربية اإلقميمية 
بقولو ))أذا ثبت التعاون واستمر استفادت الشعوب من ثمرات ىذا التعاون ربما تطمب بعد ذلك 

 .(ٕٔ)عربية((تحقيق الوحدة الشاممة وىذا يمثل عون لألمة ال
كان لمسياسية االقتصادية التي اتبعتيا دولة اإلمارات العربية والتي تيدف عمى 
المستوى الداخمي الى تحقيق رفاىية المجتمع مما يجعميا دولة متطورة بكل المعايير وتحظى 
باحترام الجميع، اما عمى المستوى الخارجي يتضمن استخداميا االمثل لمموارد المتاحة من 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزيران)

 

  (ٔٚٛ (  
 

دمة القضايا العربية، لذلك يمكن وصفيا سياسة اقتصادية ناجحة انعكست عمى اجل خ
 .(ٖٔ)السياسة الخارجية لمدولة

فضال عن ذلك تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من دول الخميج العربي الميمة 
عمى الصعيدين العربي والدولي حيث القت سياستيا الخارجية العربية والدولية استحسان أكثر 

لمراقبين والمحممين السياسيين، كما يمكن فيم السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية ا
المتحدة من خالل أوضاعيا الداخمية اإليجابية القائمة عمى البناء والتقدم وتطوير البنى 
التحتية وتحقيق رفاىية المجتمع، اضافة الى ذلك الفمسفة التي تنتيجيا القيادة في دولة 

 .(ٗٔ)عمقة بالبيئة اإلقميمية والدوليةالتي تختار ما يالئميا، فضاًل عن الجوانب المت االمارات
وقد أثرت معطيات كثيرة في السياسية الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة سواء 
كانت مع األقطار العربية بشكل خاص أو مع دول العالم بشكل عام، منيا امتالك دولة 

كبيرة، كما أنيا تمتمك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، مقابل اتسام  اإلمارات ثروة نفطية
 .(٘ٔ)الدولة بمحدودية عدد سكانيا مما أتاح ليا فرصة المساىمة في برامج السياسة الخارجية

ارتبطت السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النفطية ألن 
وفر احتياطي ىائل منو في م عمى النفط بالدرجة األولى، بسبب تاقتصاد دولة اإلمارات قائ

، ويشير الخبراء الى إّن الدراسات واألرقام المتوفرة ترجح الى خروج الغرب الصناعي المنطقة
 .(ٙٔ)وُأربا الشرقية من سوق االنتاج، ولن يكون ىناك منتجين لمنفط سوى دول الخميج العربي

لمتحدة ان التضامن العربي ضرورة لالنتصار عمى عّدت دولة اإلمارات العربية ا
العدو، واعتبرت أّن الوحدة العربية ىي أكبر انتصار لمعرب، كما اكدت ان االنقسام العربي 
ىو مرض عابر البد أن تشفى األمة العربية منو، ألن طبيعتيا عمى مر العصور ال تحتمل 

ساندت الدول العربية التي شاركت  بيةالسيما ان دولة اإلمارات العر ، سوى التضامن والوحدة
م، وكانت السباقة في فرض حظر عمى صادرات النفط  ٖٜٚٔفي حرب تشرين األول عام 

إلى الواليات المتحدة األمريكية، بتنسيق سياسي مع المممكة العربية السعودية في الخميج 
 .(ٚٔ)والمنطقة

أدت عممية التحديث السريعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى انعكاسات ايجابية 
واضحة المعالم عمى حركة السياسة الخارجية لدولة اإلمارات، ومنيا أقامو البنية التحتية في 
عموم البالد وبناء اليياكل األساسية، فضال عن تطوير الموانئ والمطارات والطرق الرئيسية 
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الت، كما عممت عمى تطوير الصناعات االستخراجية إلنتاج النفط وتوفير الماء لممواص
والطاقة الكيربائية، اضافو الى تطوير الزراعة، وتنمية المدن، ونقميا من قرى صغيرة إلى مدنًا 

 .(ٛٔ)حديثة
كان الكتشاف النفط بكميات تجارية كبيرة في منطقة الخميج العربي الى ظيور عيد 

مية الصناعية واالقتصادية والتجارية واجتذاب شركات عديدة لممنطقة، السيما جديد من التن
االمريكية منيا بعد تطور مصالحيا االقتصادية في المنطقة وما تممكو ىذه الشركات من 

 .(ٜٔ)سمعو جيدة في الخميج العربي، اضافة الى الخبرة العممية لأليــــــدي العامـــمة لدييا
دي بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى تقديميا عددًا من ساىم التطور االقتصا

المعونات إلى الدول العربية الشقيقة، فضال عن ذلك ما قام بو الشيخ زايد بن سمطان بين 
الفينة واألخرى بدور الوسيط في نزاعات بعض الدول العربية الشقيقة، ومساندة بعض الدول 

يس الدولة الشيخ زايد ىيبة ومكانة بين جميع األخرى لمحصول عمى حقوقيا خاصة وأن لرئ
 .(ٕٓ)رؤساء ومموك الدولة العربية

وتجسيدًا لذلك اسيمت دولة اإلمارات العربية عمى نحو فاعل في كل المؤتمرات التي 
ناقشت القضايا العربية الميمة، كما تعاونت مع جميع الدول العربية في مختمف المجاالت، 

ية المتحدة عمى مبادئ وأىداف الجامعة العربية، واختيرت عضوًا وحرصت دولة اإلمارات العرب
في لجنة التعاون العربي التي شكمتيا الجامعة العربية، كما اختيرت في لجنة المصالحة بين 

م، كما أثمرت مساعي دولة اإلمارات العربية  ٜٜٛٔشطري اليمن أثر الحرب بينيما في أوائل 
سم الحدود بين سمطنة عمان وجميورية اليمن الجنوبية عام وبمشاركة الكويت بتوقيع اتفاق ر 

، فضاًل عن دور دولة االمارات العربية المتحدة في استصدار قرار جماعي من القمة ٜٜٓٔ
م، فضاًل عن جيود دولة اإلمارات  ٜٜٛٔالعربية بعودة مصر إلى الصف العربي عام 

 . (ٕٔ)(ٜٛٛٔ -ٜٓٛٔاقية اإليرانية )العربية في سعييا إليجاد حل عادل إلنياء الحرب العر 
م، التي كان لدولة  ٜٜٔٔ- ٜٔٛٔتم التطرق ألىم القضايا خالل تمك المدة من 

اإلمارات العربية المتحدة دورًا بارزًا في معظميا لما قدمتو من دعم ونصيحة سياسية عكست 
دورىا الفاعل في معظم تمك األحداث ولعل ابرز ىذه االمور والقضايا ىو سياسة دولة 

 االمارات العربية المتحدة مع اقطار الخميج العربي وكيف تعاممت معيا. 
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 ت اإلماراث العربيت املتحذة جتاه أقطار اخلليج العربي.سياست دول
كانت السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تيدف إلى توطيد عالقات 

لتعاون والتنسيق بين دول األخوة والصداقة وترسيخيا مع دول الخميج لتحقيق درجة عالية من ا
 .(ٕٕ)مشترك، حيث ركزت عمى فكرة العمل الوحدوي الالمنطقة

عّدت دولة االمارات العربية المتحدة أن أمن الخميج العربي وحمايتو مرىونة ببمدان 
، فمن الضروري أن تحافظ تمك البمدان عمى سيادتيا واستقالليا بنفسيا، فسياالخميج العربي ن

البمدان  عن طريق ضمان المالحة في الخميج العربي؛ ألنيا الشريان الحيوي القتصاد تمك
العربية خصوصًا بعد اكتشاف النفط في تمك المنطقة، السيما أن المحيط اليندي وبحر العرب 

 . (ٖٕ)ىما البوابتان األساسيتان لمخميج العربي
، الذي دول مجمس التعاون الخميجيكانت دولة االمارات العربية المتحدة ضمن 

العربية من اجل مواجية  عممت دولة االمارات العربية المتحدة عمى تأسيسو مع دول الخميج
، اذ نص برنامجو عمى ضرورة مواجية االخطار ر واالضطرابات التي ىددت المنطقةاالخطا

التي ىددت منطقة الخميج العربي من خالل التنسيق والتعاون في مختمف المجاالت السياسية 
 .(ٕٗ)واالقتصادية

من لعب دور الحاكم بين تتمتع دولة االمارات العربية المتحدة بسياسة خارجية مكنتيا 
البمدان المتنازعة في كثير من المناسبات اذ سخرت ثروتيا المالية كوسيمة لإلعراب عن حسن 

 .(ٕ٘)نواياىا وتجنب عداء أي دولة إقميمية
واتسمت عالقات دولة اإلمارات العربية المتحدة مع المممكة العربية السعودية خالل 

 لتعاون في مجاالت عديدة، السيما في المجال النفطي بينمدة الثمانينات بالمتانة، من خالل ا
، وقد أشار إلى ىذا التعاون وزير النفط والثروة المعدنية البمدين حيث شيد تنسيقًا واسعاً 

م حينما صرَّح قائاًل: ))نحن نتعاون مع  ٜٔٛٔاإلماراتي مانع سعيد العتيبة في تموز عام 
ق معيا تنسيقًا كاماًل إال أن كاًل منا لو رأيو واجتياده، نتعاون تعاونًا وننس السعودية كشقيقة،

تي  وال يحق لدولة اإلمارات وال لي أنا شخصيًا أن أممي عمى السعودية الشقيقة السياسة ال
 .(ٕٙ)تتبعيا(( يجب ان

كما أبدت المممكة العربية السعودية حرصيا عمى وحدة دولة اإلمارات العربية وعمى 
تقوية السمطة المركزية فييا من خالل دورىا اإليجابي في حل المشاكل الداخمية التي اندلعت 
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، كما سعت دولة اإلمارات الى توطيد العالقات مع المممكة بين عدد من حكام اإلمارات
، ىذا ما أكده الشيخ زايد بن ياسة خارجية متوافقة بين البمدينوانتياج سالعربية السعودية 

م،  ٕٜٛٔسمطان آل نييان رئيس دولة اإلمارات من خالل تصريحو الذي ادلى بو في عام 
اثناء تواجده في مدينة الرياض حيث قال: ))إنَّ لقائي باألخ الممك خالد بن عبد العزيز نعده 

ي مع جاللتو حول قضايا الخميج والتطورات عمى الساحة العربية في واحة لمتشاور وتبادل الرأ
 .(ٕٚ)إطار االتصاالت والتنسيق الكامل بيننا((

سعت دولة االمارات التنسيق مع المممكة العربية السعودية في جوانب مختمفة ففي 
ت م تم التوقيع عمى اتفاقية في الجانب االمني بين كل من الدولتين، كما قدم ٕٜٛٔعام 

م منح دراسية لطالب اإلمارات وأرسمت السعودية عشرات المعممين  ٖٜٛٔالسعودية في عام 
 .(ٕٛ)السعوديين إلى دولة اإلمارات

، حيث جية متوافقة مع السياسة السعوديةعممت دولة اإلمارات عمى انتياج سياسة خار 
والوطن العربي  عبَّر عن ذلك الشيخ زايد بأن السعودية مركز القوة في الخميج بشكل خاص

م قال سموه ))إنَّ قوة السعودية ىي  ٜ٘ٛٔتشرين الثاني  ٙٔ بشكل عام وفي حديث لو في
 .(ٜٕ)قوة لدول الخميج العربي وىي قوة لكل عربي((

وفي اطار ترسيخ التعاون بين البمدين تدخمت المممكة العربية السعودية في عام 
ل مشكمة انقالب الحكم في ظبي ودبي لحم، في األزمة التي حدثت بين أمارتي أبي  ٜٚٛٔ
م( ببرقية لمشيخ زايد  ٕ٘ٓٓ-ٕٜٛٔ، حيث بعث ممك السعودية فيد بن عبد العزيز )الشارقة

، وفي الخامس والعشرين من كانون مو في التوصل إلى حل سريع لألزمةأعرب فييا عن أم
لمنطقة، السيما م قام الشيخ زايد بزيارة إلى جدة حيث بحث التطورات في ا ٜٜٓٔاألول 

المستجدات األخيرة بين العراق والكويت، واتفق الطرفان عمى تطويق الخالف العراقي الكويتي  
بالوسائل التي تكفل االحترام المتبادل بين الدولتين التي من شأنيا ان تيدد التماسك والتآزر 

 . (ٖٓ)العربي
من نيسان عام  ٕٗ فضاًل عن ذلك تبين موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة في

م عندما أكد الشيخ زايد موقفو المؤيد والمساند لممممكة العربية السعودية في سبيل  ٜٜٔٔ
مواجية أزمة الخميج الثانية التي حدثت عمى أثر اجتياح العراق لمكويت، اذ ذكر الشيخ زايد: 
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ميج والتصدي ليا ))إنَّ المممكة العربية السعودية تحممت العبء األساسي في مواجية أزمة الخ
 .(ٖٔ)بكل الوسائل واإلمكانيات((

كان لدولة اإلمارات العربية المتحدة ايضا، دور كبير وبارز في تسوية بعض 
الخالفات والنزاعات بين أقطار المنطقة حول السيادة عمى المناطق الحدودية، حيث قامت 

نياء الخالفات القائمة دولة اإلمارات بمساعي حميدة شاركتيا بذلك دولة الكويت ادت الى أ
بين سمطنة عمان وبين جميورية اليمن الديمقراطية، حيث ذكر الشيخ خميفة بن زايد ولي 
العيد ونائب القائد العام لمقوات المسمحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في مقابمة صحافية 

طية مصدر قمق قائال ))لقد كانت القطيعة التي استمرت بين سمطنة عمان واليمن الديمقرا
أمني ليس في البمدين فحسب، بل لشبو الجزيرة العربية والخميج العربي بوجو عام، ومن ىنا 
كان حرص دولة اإلمارات عمى إزالة ىذا الخالف من اجل تعزيز أمنيا وخمق أجواء االستقرار 

يحتذى بو  الالزم لعممية التنمية والتطور، كما أن حل الخالف بين السمطنة واليمن اصبح مثالً 
 .(ٕٖ)وتجربة يمكن أن تطبق في حل الخالفات بين األشقاء عمى امتداد الساحة العربية((

م في الكويت  ٕٜٛٔتشرين األول عام  ٕٚتم االتفاق بين الطرفين المتنازعين في 
عمى عدم التدخل في الشؤون الداخمية لكل من البمدين المتنازعين، وتم تشكيل لجنة فنية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والكويت من أجل حل مشكمة الحدود والتواجد  بمشاركة كل من
 .(ٖٖ)العسكري، وايقاف الحمالت اإلعالمية بين الجانبين

اما عالقة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع سمطنة عمان، فقد اتسمت بالتعاون بين 
السيما بعد تسوية الخالفات الحدودية بينيما، بعد مطالبة سمطنة عمان بمنطقة  البمدين،

/ كم من الحدود العمانية، كما أنيا  ٚٔمسكت في إمارة رأس الخيمة التي تبعد عنيا حوالي 
طالبت بمنطقة أخرى في رأس الخيمة تقع شمال شعم عمى ساحل الخميج العربي، السيما ان 

م من رأس الخيمة اذ طالبت  ٜٚٚٔت مطالبيا قبل ذلك في عام سمطنة عمان كانت قد حدد
 . (ٖٗ)مسندم / كمم كامتداد جنوبي لشبو جزيرة ٙٔبشريط ساحمي طولو 

وسعت دولة اإلمارات العربية المتحدة جاىدة في سبيل وضع تسوية حول الخالفات 
م من أجل  ٜٔٛٔنيسان  ٗالحدودية مع سمطنة عمان فتم عقد اجتماع بين الجانبين في 

، السيما وأن أرض سمطنة عمان تتخذ شكل جيوب في (ٖ٘)التباحث لتسوية تمك الخالفات
وأمارة  لك أراضي عمانية تقع بين خورفكانوسط اإلمارات العربية المتحدة، فمثاًل أن ىنا
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الفجيرة في حين اّن الخطوط العمانية تتقاطع مع حدود امارة أبي ظبي في منطقة العين 
، كما تتقاطع أيضًا مع الشارقة والفجيرة في دبا وبين عجمان ودبي في مصفوت والبريمي

 .(ٖٙ)وحتا
قطع الجانبان شوطًا كبيرًا في تسوية معظم ىذه الخالفات باستثناء الشريط الساحمي 
الذي طالبت بو سمطنة عمان بقي معمقًا دون أي حل، ثم أخذت الدولتان تعمالن عمى تنسيق 

وأزداد ىذا التعاون بين الجانبين بعد أن أصبح األثنان عضوين في  سياستيما الخارجية،
م ثم أخذت بعد ذلك العالقات  ٜٔٛٔمجمس التعاون لدول الخميج العربي منذ تأسيسو عام 

تشيد تطورا كبيرًا بين الدولتين وارتبطت سمطنة ُعمان بعالقات وثيقة مع أمارات االتحاد، 
ُعمان دور بارز في إنياء الخالف الحدودي طويل األمد بين السيما أمارة دبي اذ كان لسمطنة 

 .(ٖٚ)م ٜ٘ٛٔأمارتي الشارقة ودبي عام 
م تم التوصل إلى حل نيائي بين دول اإلمارات العربية المتحدة وبين  ٜٙٛٔفي عام 

ازلت امارة رأس سمطنة ُعمان اذ تم االتفاق بين الجانبين عمى الشريط الساحمي بعد أن تن
بالشريط الساحمي فحصمت عميو مسقط وبذلك تم التوصل إلى حل نيائي  البتياالخيمة بمط

م تسمَّم الشيخ زايد رسالة  ٜٜٛٔ، وفي األول من نيسان عام (ٖٛ)لمشكمة الحدود بين الدولتين
 .(ٜٖ)خطية من سمطان ُعمان بشأن ترسيخ التعاون والتنسيق المتبادل بين الجانبين

تشيد تطورًا كبيرًا مع نياية الثمانينات وبداية اخذت العالقات بين الجانبين 
أيار  ٔالتسعينيات، اذ قام رئيس دولة اإلمارات الشيخ زايد بزيارة رسمية إلى سمطنة ُعمان في 

حيث تقرر أن يكون التمثيل الدبموماسي بينيما عمى أعمى المستويات كما  م، ٜٜٔٔعام 
ي مختمف المجاالت، وعقدت المجنة تقرر تشكيل لجنة من الجانبين لمتعاون الشامل ف

م في أبي ظبي، وتم االتفاق بينيما عمى تبادل  ٜٜٔٔتشرين الثاني عام  ٕاجتماعيا في 
 .(ٓٗ)السفراء اضافو الى تقوية العالقات في المجاالت السياسية واألمنية بين الجانبين
قة وثيقة ومتينة أما عالقة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع الكويت فإنَّيا كانت عال

تربطيا أواصر أخوية عميقة ومحبة مشيودة وتنسيق تام بين الجانبين وعبر عن ذلك ولي 
أن العالقة ))م قائاًل  ٕٜٛٔمن تشرين األول  ٖٓالعيد الشيخ خميفة بن زايد آل نييان في 

بين دولة اإلمارات ودولة الكويت تزخر بأشرف المواقف وانصع الصفحات وتنطمق من واقع 
 . (ٔٗ)متشابو في البيئة والعادات والتقاليد((
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وتجسيدًا لتمك العالقات وقفت دولة اإلمارات إلى جانب الكويت ماديًا وعسكريًا 
، حيث تحولت ىذه (ٕٗ)م ٜٜٓٔآب  ٕوسياسيًا في أثناء االجتياح العراقي لدولة الكويت في 

أشد مناطق العالم حساسية إلى األزمة من أزمة اقميمية بين دولتين متجاورتين في منطقة من 
أزمة مثل أحد طرفييا قوة دولية عظمى وىي الواليات المتحدة االمريكية وأخرى صغرى 
بالمقاييس العالمية، ذلك أن غزو العراق إلى الكويت حسب اإلدراك األمريكي يعني امتحانا 

س بسبب ما تتمتع بو ، ليواالستراتيجية االمريكية خصوصاً  ميمًا لالستراتيجية الغربية عموماً 
المنطقة من أىمية اقتصادية كونيا مصدرًا من مصادر النفط فحسب، بل ألنيا تعد منطقة 

 . (ٖٗ)صراعيا مع القوى الدولية الجديدةالمستقبل في 
كان موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة من ذلك الغزو ىو إعالن اإلمارات 

السفارة العراقية في أبي ظبي، ومن ثم قطع تضامنيا الكامل مع الكويت وقامت بإغالق 
 . (ٗٗ)العالقات الدبموماسية بين البمدين

شجبت دولة اإلمارات العربية المتحدة عمنًا التصرف الذي قامت بو القيادة العراقية 
حينيا، األمر الذي من شأنو أن يعرض المنطقة إلى الخطر ودخوليا في صراعات وحروب 

 .(٘ٗ)تكاد تكون مدمرة
اتضح موقفيا من األزمة من خالل مشاركتيا في اجتماعات المجمس الوزاري كما 

م، كما  ٜٜٓٔآب  ٖ-ٕلجامعة الدول العربية في دورتو غير العادية في القاىرة يومي 
استجابة لطمب المممكة العربية السعودية ودول الخميج بنقل قوات عربية لمساندة القوات 

سالمتيا االقميمية ضد أي عدوان خارجي، وعمى ىذا المسمحة فييا دفاعًا عن أراضييا و 
االساس فإنَّ الخيار الوحيد الذي أريد بو معالجة األبعاد المستقبمية لقوة العراق االقميمية التي 

العراقية خالل أزمة الثاني من آب  –نسجت من خالليا سيناريوىات المواجية االمريكية 
 .(ٙٗ)م ٜٜٔٔفي عام م، وكانت نتائجيا العدوان العسكري  ٜٜٓٔ

أما عن عالقة دولة اإلمارات مع اليمن، فقد كانت العالقة متأرجحة وغير متكافئة، 
منذ إعالن قيام اتحاد دولة  ت حرجة فاليمن الجنوبيالسيما أن اليمن كان يمر بتطورا

ووصفيا أحد ، أما اليمن الشمالي فقد رحب بيذه الفكرة إلمارات كانت معارضة ليذه الفكرةا
لعربية المتحدة منذ إعالنيا ، وأعمن االعتراف بدولة اإلمارات امظاىر الوحدة العربية

ٜٔٚٔ(ٗٚ). 
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ن وعدم المجوء حاول الشيخ زايد بطرق دبموماسية تقريب وجيات النظر بين الجانبي
م إلى تحقيق تقدمًا في خطوات الوحدة  ٜٔٛٔ، نجح الشيخ زايد في عام إلى الصدام المسمح

اليمنيين الجنوبي والشمالي واتفق الطرفان عمى ضرورة انتياج سياسة قائمة بين الشطرين 
 .(ٛٗ)عمى التعايش السممي بين جميع دول شبو الجزيرة العربية والخميج العربي

كان لممواقف االيجابية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه اليمن أن ساعدت في 
شمالي خاصة مع الرئيس عمي عبداهلل صالح تدعيم ىذه العالقات مع شطرييا الجنوبي وال

الذي عمل عمى التنسيق والتعاون مع اإلمارات من خالل قيامو بعدة زيارات إلى أبي ظبي في 
، كما قدمت دولة اإلمارات العربية قرضًا ماليًا (ٜٗ)م ٜٗٛٔم وفي آب عام  ٕٜٛٔشباط 

عمار ومجاري مدينة تعز، ( مميون درىم لتمويل مشاريع االٓٓٓ,٘ٔلميمن الشمالي بقيمة )
اضافو الى مساىمة صندوق أبي ظبي لمتنمية بعدد من المشاريع االقتصادية والزراعية 
والصناعية واالجتماعية في اليمن من خالل تقديم القروض والمنح حيث بمغ مجموعيا أكثر 

 .(ٓ٘)من مميار درىم اماراتي
وتم أنشاء مجموعة من المشاريع الميمة في اليمن وبدعم مباشر من قبل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ومنيا إعادة بناء سد مآرب التاريخي ومتنزَّه الشيخ زايد بمدينة تعز، 

م الذي وصمت تكاليفو الى  ٜٚٛٔسد مأرب في عام  –اضافو الى مشروع طريق صنعاء 
م تدىورت العالقات بين اليمن ودولة اإلمارات  ٜٜٓٔوفي عام ، (ٔ٘)أربعين مميون دوالر

آب  ٓٔبسبب تأييد اليمن لمعراق في غزو الكويت وعدم التزاميا بقرارات القمة العربية في 
دانة مجمس اآلمن لمحكومة العراقية ٜٜٓٔ  .(ٕ٘)م وا 
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  (ٔٛٙ (  
 

 املصادر
                                                 

( أمل عجيل ، قصة وتأريخ الحضارات العربية بين األمس واليوم ، اإلمارات العربية المتحدة،دار النيضة ٔ)
 . ٕٕٔ( ، صٜٜٜٔالعربية لمطباعة والنشر، )بيروت ، 

، العدد  ”لمعموم السياسية العربية“( محسن حمدان العميكم ، بيئة صنع القرار الخارجي السعودي ، المجمة ٕ)
 . ٓٗ، تشرين الثاني ، ص  ٚ
 . ٕٚٔ( أمل عجيل ، المصدر السابق ، ص ٖ)
محمود عمي الداود ، مجمس التعاون الخميجي ومستقبمو ، التوثيق اإلعالمي ، مركز التوثيق اإلعالمي (ٗ)

 .ٖٔ- ٕٔ، ص  (ٜٗٛٔ( ، السنة الثالثة ، )بغداد، ٕ، ٔ، العدد)  ٖلدول الخميج العربي ، م
، )بيروت ،  ٛٙٔ( أبعاد عربية ودولية ألزمة الخميج ،)ممف ( ، مجمة " المستقبل العربي " ، العدد ٘)

  ٗٓٔ( ، ص  ٖٜٜٔ
 -ٜٔٚٔ( أحمد عبد اهلل بن سعيد ، السياسية الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه الوطن العربيٙ)

 .ٗ٘( ، ص ٖٕٓٓ، ) أبي ظبي، ٜٜٓٔ
 .ٖٗ( زايد فكر وعمل ، مركز التوثيق اإلعالمي ، ) بغداد ، د. ت. ( ، ص ٚ)
( ناجي صادق شراب ، السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة ،دار الكتب الجامعي ، )الشارقة ٛ)
 .ٖٗٔ( ، ص ٜٚٛٔ،
 .ٜٔٛٔ/ٛ/ ٕٓ،  ٜٜٙ( مجمة ،"الشرق األوسط" ، لندن ، العدد ٜ)
 .٘٘ سعيد، المصدر السابق ، ص( احمد عبداهللٓٔ)
 . ٜٜٚٔ/  ٗ/ٕٕ،  ٖٔٔ( مجمة ، "المستقبل العربي" ، باريس ، العدد ٔٔ)
، من حديث الشيخ زايد مع وسائل اإلعالم  ٜٜٛٔ/ٕٔ/٘( ، ٖ٘ٔ( جريدة االتحاد اإلماراتية ، العدد )ٕٔ)

 . ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٗفي 
تستيدف سياسة االتحاد الخارجية عمى ((( من دستور دولة االمارات العربية المتحدة عمى: ٕٔ*تنص المادة) 

نصرة القضايا والمصالح العربية واالسالمية وتوثيق اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب عمى اساس 
 مباديء ميثاق االمم المتحدة ، واالخالق المثمى الدولية((.

-ٜ٘ٗٔخالد بن محمد القاسمي ، التاريخ السياسي واالجتماعي لدولة االمارات العربية المتحدة ( ٖٔ)
 .  ٕٗٓ( ، ص ٕٔٓٓ، المكتب الجامعي الحديث ،)االسكندرية ،ٜٜٔٔ

( محمد سييل طّقوش ، تأريخ الجزيرة العربية الحديث والمعاصر ، دار النفائس لمنشر ، ) بيروت ٗٔ)
 .ٕٖٙ( ، ص ٖٕٔٓ،
 .ٕٙٓالد بن محمد القاسمي  ، المصدر السابق ، ص ( خ٘ٔ)
 . ٜٕٓ، المصدر السابق ، ص ٕٜٛٔ،  ٛ، السنة  ٖٓ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، العدد ٙٔ)
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) ٔٛٚ ) 
 

                                                                                                                                        

 . ٕٖٙ( محمد سييل طّقوش ، المصدر السابق ، صٚٔ)
، )  ٔعربية ،طإبراىيم سعيد الدين ، كيف يصنع القرار في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة ال(ٛٔ)

 .ٕٜٕ( ، ص ٜ٘ٛٔبيروت ،
)19) N.C.D.R. , ID.AF  1/2-3 from Amcongendnanran to v.d.s. , 9/7/1982 .p1 

(  ٜٔٛٔ، )الكويت،  ٔ( محمد مرسي عبد اهلل ، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانيا ، دار القمم ، طٕٓ)
 .ٜٓٔ، ص 

العربية ، في ندوة انطالقة اإلمارات في المحافل الدولية ،  ( يوسف الحسن ، اإلمارات وجامعة الدولٕٔ)
 .٘ٔ( ، ص ٜٜٙٔمركز الثقافة والعموم  ، )دبي ، 

 . ٜٔٛٔ/  ٛ/  ٕٓ، في  ٜٜٙ( مجمة ، "الشرق األوسط" ، لندن ، العدد ٕٕ)
 . ٕٚٔ( أمل عجيل ، المصدر السابق ، صٖٕ)
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، ) أبي ظبي ( دولة اإلمارات العربية المتحدة ، الكتاب السنوي ٕٗ)
 . ٕٗ(، ص ٖٜٜٔ،
 .ٜٕٔ( أمل عجيل ، المصدر السابق ، صٕ٘)
،)  ٔٔ، لسنة  ٕٗ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ، العدد ٕٙ)

 .ٕٕٔ(، ص  ٜ٘ٛٔالكويت ، 
( ٕٓٓٓوالبحوث ، دولة اإلمارات  العربية المتحدة ،) ابي ظبي ،( الفرائد من أقوال زايد ، مركز الوثائق ٕٚ)

 .ٕٚٔ، ص 
( أحمد عمي السخني ، تكاممية العالقة بين دولة االمارات ومجمس التعاون الخميجي واىمية المساعي ٕٛ)

 .ٖٕٛ(  ، صٕ٘ٓٓ،)ابي ظبي ،  ٔالوحدوية والعمل المشترك ، ط
 . ٖٕٙ، المصدر السابق ، ص ٜ٘ٛٔ،  ٕٗد ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، العدٜٕ)
 . ٕٜٜٔ/  ٜ/  ٕٙ،  ٜٕٙ( صحيفة الشرق األوسط المندنية ، العدد ٖٓ)
 . ٕٚٔ( الفرائد من اقوال زايد ، المصدر السابق ، ص ٖٔ)
  ٕٙ٘، المصدر السابق ، ص ٜ٘ٛٔ،  ٕٗ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، العدد ٕٖ)
( ، وثائق الوحدة العربية ، رقم الوثيقة  ٜٜٛٔ-ٖٜٔٔوية العربية )( يوسف خوري ، المشاريع الوحدٖٖ)
 . ٓٔ٘( ، ص ٜٜٓٔ( ، ) بيروت ، ٚٙٔ)
 . ٖ٘٘، المصدر السابق ، ص ٜ٘ٛٔ( ، ٔٔ( ، السنة )ٕٗ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، العدد )ٖٗ)
 .ٓٔ٘( يوسف خوري ، المصدر السابق ، ص ٖ٘)
 . ٖٔٓص  ،مل عجيل ، المصدر السابق ( اٖٙ)
 . ٓٔٔ٘، المصدر السابق ص  ٜ٘ٛٔ،  ٕٗ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، العدد ٖٚ)
 .ٖ٘٘، المصدر السابق ، ص  ٜ٘ٛٔ،  ٕٗ( يوميات ووثائق دولة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد ٖٛ)
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 .                                                                                       ٕٔ٘( يوسف خوري ، المصدر السابق ، صٜٖ)
، ) ٔ( نايف عمي عبيد ، السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيق ، طٓٗ)

 . ٓ٘ٔ(، ص  ٜٜٙٔبيروت ، 
 .ٓٓٔ، المصدر السابق ، ص  ٕٜٛٔ،  ٛ، السنة  ٖٓلة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد ( وثائق دو ٔٗ)
 .٘٘ٔ( نايف عمي عبيد  ، المصدر السابق ، ص ٕٗ)
( فكرت نامق عبد الفتاح ، الواليات المتحدة االمريكية في الخميج منذ الثمانينات وآفاق المستقبل ، جامعة ٖٗ)

 .ٜٓٔ، ص  ٕٔٓٓالسياسية ، ) النيرين ( ، كمية العموم 
)44) William A.Rugn , UAE forgen policy , perspsective , 1997 .p. 166  

الخميجية ، مجمة المستقبل العربي ، العدد  –( عمي محمد فخرو ، واقع ومستقبل العالقات الخميجية ٘ٗ)
 .ٕٙٔ( ، ص  ٕٔٓٓ، مركز دراسات الوحدة العربية ، )لبنان ،  ٕٗ( ، السنة ٕٛٙ)
أوىام القوة والنصر ، مؤسسة األىرام لمدراسات والنشر ، )  –( محمد حسنين ىيكل ، حرب الخميج ٙٗ)

 . ٖٛ٘( ، ص  ٕٜٜٔالقاىرة ، 
،  ٓٗ( صالح العقاد ،  التيار الوحدوي ومعوقاتو في دولة اإلمارات ، مجمة "السياسة الدولية "، العددٚٗ)

 . ٜٗٔ( ، صٜ٘ٚٔنيسان ، ) القاىرة ، 
( عبد حمود الشريف ، العالقات بين دول مجمس التعاون الخميجي واليمن ، مركز الخميج لألبحاث ، ) ٛٗ)

 .ٛٛ( ، صٕٗٓٓدبي ، 
، السنة الرابعة ، )  ٔٔ( يوميات ووثائق الوحدة العربية ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ، العدد ٜٗ)

 .ٕٕٕ( ، ص ٜٗٛٔالكويت ، 
 . ٕٔٔ( ، ص  ٜٜٗٔايد حمم مأرب ، ) أبو ظبي ، ( جمعية الالمي ، ز ٓ٘)
 .ٕٚٔ( المصدر نفسو ، صٔ٘)
( أكرم عبد الممك االغبري ، اليمن ودول مجمس التعاون الخميجي ، دراسة أمنية استراتيجية ،دار البشائر ٕ٘)

 . ٜٕ٘(، صٜٜٜٔلمنشر،)االسكندرية ، 


