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Abstract) 

    The aim of the research is to examine the possibility of success of federalism as a 

system of governance of a country that was originally geographically fragmented 

like the case of the Arab emirates before the Union. 

     The problem of research is how the emergence of this state through its political 

history and the UAE before the Union and after its formation and the promulgation 

of the Constitution? 

    What is the impact of its natural geographic data on geographical location, area, 

population, climate, surface and water, and what is the impact of human data on 

the economic activity of the state and the political and constitutional institutions 

that constitute the United Arab Emirates system? What is the nature of the 

political, economic and military relations of the United Arab Emirates with 

neighboring Arab, regional and international geographies and their reflection on 

the political system of the state? 

    The identification of these natural and human data is important for a wider 

understanding of the United Arab Emirates and therefore the most important 

reasons for the federal system as a political system to govern its emirates. 

    This research comes as a hypothesis that the political system of the United Arab 

Emirates expressed its geographical, economic and social reality and the result of 

interactions between the internal and external environmental elements. Thus, 

federalism as a political behavior that strengthened the stability of the Emirates 

and the coexistence of its inhabitants A separation in that State which thus led to 

political development. 
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 النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية
.م. لمياء أحمد محسن . م 

 ألمقدمه  
نظام الحكم لكل دولة نابع من واقعها الجغرافي و االقتصادي واالجتماعي ,كماا وا  النظاام السياساي للدولاة       

 نها آلية التقرير أو القرار السياسي .مهم جدا في بنائها فهو يعبر عن مجموعه من مؤسسات تتوزع فيما بي

ويتوقف استقرار أي نظام سياسي على موقف قاو  العاعم مناه أو تدييادوا  ودعمهاا لاه ويجام أ  يتاوفر مبارر 

بواسطة وذا المبرر يمكن  للدولاة  أ  تكسام ‘ لوجود ألدولة على أساس مصالح السكا  يمثل قيمهم و رغباتهم 

 م والء جميع سكانها بكافة فئاته

الهدف من البحث وو دراسة أمكانية نجاح الفيدرالية كنظام حكم لدولة كانت في األصل مجزئه جغرافيا كحالاة     

 األمارات العربية قبل االتحاد .  

قبال االتحااد و بعاد  مااراتألاالدولاة مان لاتأ تدري هاا السياساي وحااأ  هكيفياة نعاوء واذ معكلة البحث وي     

  ؟ر تكوينه و صدور الدستو

من الموقع الجغرافي و  المساحة و السكا  و كاذل  المنااو و الساطح الطبيعية  أثر معطياتها الجغرافية  وماوي  

للدولاة و المؤسساات السياساية و الدساتورية  النعاا  االقتصاادي المعطياات البعارية مان  أثار وماوي  ،و المياه

و مااوي   بيعاة العتقاات السياساية و االقتصاادية و   ؟ ليلنظام دولة األماارات العربياة المتحادل الفيادرا المكونة

 انعكاساهاو العسكرية لدولة  األمارات العربية المتحدل مع دوأ الجوار الجغرافي العربية و  اإلقليمياة و الدولياة  

   ؟ على نظام الدولة السياسي 

أوسع بدولة األمارات العربية المتحادل آذ التعرف على وذه المعطيات الطبيعية والبعرية مهمة لإلحا ة بعكل     

 و بالتالي معرفة أوم أسباب ات اذوا نظام الفيدرالية كنظام سياسي لحكم أماراتها.

عباارا  عاان الواقااع      وياادتي وااذا البحااث بفر ااية ا  النظااام السياسااي لدولااة األمااارات العربيااة المتحاادل جاااء م 

لتفااعتت التاي تاتم باين العناصار البيئياة الداللياة وال ارجياة الجغرافي و االقتصاادي و االجتمااعي لهاا و نتاا  ا

أذ  كانات الفيدرالياة ‘وبالتالي جاءت الفيدرالية كسلوك سياسي عزز اساتقرار األماارات و التعاايي باين ساكانها 

 عامل وصل ال فصل في تل  الدولة التي أدت  بالتالي إلى التطور السياسي .

 

 المبحث األوأ

 تحاديةأشكاأ الدولة اال
والعاكل  ( ةتعاوادي ككونفيدراليا أوباا  يكاو  االتحااد اساتقتلي  األوأيتمثل العكل  وناك شكلين للدولة االتحادية   

 .(ة الثاني يكو  االتحاد مركزي كفيدرالي

فاي  ليدال  على نفس العا  ماع أنهماا ي تلفاا  األحيا  كثير منو الكونفيدرالية في  ستعمل مصطلحي الفيدراليةوي 

 ينهما بعدل نقا  كما وو وا ح في ما يليب ام

لحكومااة أمااا ا‘ ينهمااا متبادلااة ب وحااداتها السياسااية ولكاان العتقااة ال تكااو  تحاات رحمااة  الحكومااة الفيدراليااة .1

 الكونفيدرالية فدنها تعتمد على وحداتها السياسية

أمااا ارتبااا  السااكا  مااع ‘  وناااك ارتبااا  قااوي بااين سااكا  الدولااة فااي الوحاادات السياسااية و الحكومااة الفيدراليااة .2

 الحكومة الكونفيدرالية فيكو  من لتأ حكومات الوحدات السياسية المتحدل

 أما‘ فرض قراراتها عليها  األليرل وال تستطيعتحتفظ الوحدات السياسية باستقتلها في الحكومة الكونفيدرالية  .3

 (1ك. وحدات السياسية سلطة محددل فيهالكن لحكومات ال‘فت توجد تجزئة للسلطة فيها  الحكومة الفيدرالية

الدولة الكونفيدرالية يظل فيها رعاياوا محتفظين بجنسياتهم ال اصة ال  العتقة باين وحادات الدولاة تكاو  فقا   .4

ويمكن القوأ ,عكس ما وو عليه في الحكومة الفيدرالية حيث تكو  الجنسية واحدل ألفرادوا  من لتأ حكوماتها
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رل عن تسوية متوازنة للقو  الجاذبة و القو  الطاردل التي تعمل فاي نفاس الوقات.و لكان أ  الفيدرالية وي عبا

معكلة الفيدرالية وو أ  عليها أ  تحافظ على وذا التواز  لكي ال تضيع التجربة و ت سر كل الوحدات السياسية 

  الداللة في تعكيل االتحاد.

عوامل  تعمل على تفكي  الدولاة و عوامال تسااعد ‘لمتعار ة يتعرض النظام الفيدرالي لمجوعتين من العوامل ا     

ويجام أ  ‘على  توحيدوا  والبد من تفوق العوامل ألثانيه على األولى لتبقى الدولة الفيدرالية على المسارح الادولي 

 .لاةوفي نفس الوقت تولي السلطات اإلقليمية لها لاتحفظ وحادل الدو‘تكو  المركزية قوية في ممارسة التصاصاتها 

 (2ك

فالدولاة الفيدرالياة المثالياة تتكاو  مان ‘ويمكن تحديد مفهومي المثالياة و غيار المثالياة قاي النظاام الفيادرالي     

وحدات سياسية تتساو  فيها مساحة األرا ي و السكا  و الظروف االقتصادية و الطبيعية و األنما  الحضاارية 

فتتمثاال فااي وحاادات سياسااية ‘الدولااة الفيدراليااة غياار مثاليااة  و االجتماعيااة و المؤسسااات السياسااية.آما إذا كاناات

إذا تاوفرت واذه ألحالاه فربماا تساير بهاا األماور إلاى تعاكيل دولاة ‘تتمتع بالتتفات في المجااالت ألساابقه أعاته 

 (3كمركزيه.

و من اجال أبقااء واذا وبما أ  الفيدرالية تعني أتفاق أقاليم م تلفة سكانيا أو جغرافيا أو اقتصاديا للتعايي معا     

و ظااورل الفيدرالياة ليسات جامادل بال ‘التعايي تقام عدل مؤسسات لها وظائف سياسية و اجتماعية و اقتصادية 

 (4متحركة و متغيرل أل  متطلباتها ت تلف من وقت أللر حسم متغيرات المجتمع.ك

ليمياة و تاتم  المحافظاة علياه مان قبال و للدولة الفيدرالية دستور ال يمكان تغياره مان قبال أحاد  الوحادات اإلق    

الساالطات الدسااتورية و لاايس ماان لااتأ حاااكم دكتاااتوري أو ماان لااتأ مجموعااة سياسااية مهيمنااة علااى أحااد  

الوحدات اإلقليمية , لكي ال تتدلل وحدل إقليمية بوحدل إقليمية ألر  فا  السلطات التعاريعية تتادلل عناد الاتزم 

 ا في الدولة و وذا يضمن بقاء الدوأ و يحافظ على أدائها لوظائفها الم تلفة .و يتم تحكيم األمر إلى محكمة علي

و الدستور وو الذي يبين شكل النظاام السياساي  للدولاة و يانظم السالطة العاماة و يحادد العتقاات باين أجهزتهاا  

 (5الم تلفة و يقر حقوق األفراد و ينص على الوسائل األساسية لضما  وذه الحقوق .ك

ساالطات و ‘عليااه تعااديتت و تضاااف أليااه متحااأ مكتوبااة وألاار  ليساات كااذل  ويحاادد بموجاام الدسااتور تاادلل  

واجبااات و التصاصااات كاال ماان الحكومااة ألمركزيااه و حكومااات األقاااليم و الوحاادات السياسااية التااي تكااو  تحاات 

 مقا عات.‘كانتونات ‘أمارات ‘محافظات ‘مسميات منها  جمهوريات 

أ  نعير إلى أ  الحكومة الفيدرالية االتحادية تسمح للوحدات السياساية المساتقلة أ   وعلى أساس ما تقدم يمكن

فااي حااين تحااتفظ باابعا ساالطاتها المحليااة ، و وااذا النظااام يتصااف ‘تتحااد تحاات رحمااة حكومااة مركزيااة معااتركة 

بااين وواذه المرونااة مطلوبااة ‘بالمروناة  اامن مفهااوم االتحااد الااذي تتضاامنه  بعااا الدسااتير لاابعا الحكومااات 

لاصااة إذا مااا رافااأ تغياار معاادأ نمااو السااكا  ومااا ‘الحكومااة المركزيااة و الحكومااة المحليااة أو حكومااات األقاااليم 

يحتاجه من زيادل في ال دمات و زيادل في التنظيم في م تلف نواحي الحيال االجتماعية و االقتصادية التي ترتب  

فيدرالياة أ  تواكام واذل التغيارات لاصاة آذ كانات ونااك والبد من الحكوماة ال‘بعامل المكا  أي بجغرافية الدولة 

 (6التتفات بين الوحدات اإلقليمية التي تعكل الدولة الفيدرالية.ك

و انتهاء االتحاد يتم بدسلوبين أما عن  ريأ انهياار الدولاة االتحادياة باالطرق التاي يقرواا القاانو  الادولي العاام 

حاد المركزي إلى دولاة مركزياة موحادل  بسايطة حياث تنقلام الادويتت إلنهاء الدوأ أو يتغير شكل الحكم من االت

 (     7إلى مجرد أقسام أدارية أو محافظات .ك

و ماان ونااا نسااتنت  األثاار البااالب الااذي يلعبااه الواقااع الجغرافااي علااى فعاليااة النظااام السياسااي للدولااة, علااى أساااس  

المحاددل بمسااحه وحادود و سالطه سياساية ويادرس اإلقليم السياساي لهاا و الاذي يعارف بدناه الوحادل السياساية 

 النظام السياسي للدولة من لتأ دراسة واقعها الجغرافي . 

 المبحث الثاني 

 األمارات العربية قبل االتحاد-1
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و  اامن ‘عرفاات دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل  قباال حصااولها علااى االسااتقتأ باساام األمااارات المتصااالحة     

من أجل  1820تحت الحماية البريطانية من لتأ عقد اتفاقية معها مع شيوو المنطقة عام  المعي ات التي كانت

تاادمين ساابل اتصاااالتها البحريااة وأمتيااازات اقتصااادية ألاار  ,ومااا لبثاات أ  بسااطت نفوذوااا علااى منااا أ ال لااي  

ن لتلهاا  بالحفااظ علاى أبارام اتفاقياة  جديادل معهاا تتعهاد ما 1853العربي كلها , ثم حملت شيوو المنطقاة عاام 

على أمن المتحة في ال لي  و صاد أي عادوا  لاارجي,  آذ كاا  حكاام األماارات يزاولاو  سالطاتهم قبال االتحااد 

ففي القر  الثامن ععار  كانات ونالا  قوتاا  سياسايتا  علاى سااحل عماا  اساتقلتا عان ‘اقرب إلى النظام القبلي 

القاول ‘تزعمهاا القاوا سام و كاا  مقرواا أماارل راس ال يماة سلطة مسق  كعما ( األولى تتدلف من حلف قبائال ي

الثانية فهي تتدلف مان قبيلاة بناي يااس و حلفائهاا مان القبائال األلار  و يتزعمهاا أأ نهياا  و مقاروم الظفارل و 

من دبي حتى لور العديد و  قاد قسام حااكم القاوا ‘و يمتد نفوذوم على  وأ ساحل عما  سابقا ‘  مدينة أبو ظبي 

معي ته بين أوالده و وي العارقة و راس ال يمة و كلبااء  1866قبيل وفاتة عام  –ذاك سلطا  ابن صقر سم  آن

فااي حاين انضاامت  منطقاة كلباااء إلاى العااارقة عااام  1921اعتباارت أماارل راس ال يمااة مساتقلة منااذ عاام ‘و دباا 

 (8. ك1951

د جلساااته برئاسااة الوكياال السياسااي مجلااس لحكااام األمااارات و كااا  وااذا المجلااس  يعقاا 1952ثاام أنعاا  فااي عااام 

 البريطاني في دبي لمناقعة م تلف القضايا التي كانت تهم األمارات مثل تنسيأ األمن الداللي و تنظيمه .

أما عن أنعاء بعا الدوائر الحكومية كالجمارك و العر ة و الجوازات و المعارف في بعا األماارات مثال أباو 

فيرجع تاري ها إلى منتصف الساتينات مان القار  الما اي و انتقال الحكام ‘ ظبي و دبي والعارقة و راس ال يمة

,بعد تكوين االتحاد صدر دستور مؤقت للدولة اعتبر المفعوأ 1971من قبلي أو شبة قبلي إلى حكم دستوري عام 

 وتقارر فياه أ  يكاو  المجلاس‘( أباواب 10(مادل مقسمة على ك152ويتضمن ك‘ابتدءا من تاريخ تدسيس الدولة 

و يتكو  ذل  المجلس من حكام  جميع األمارات المكونة لتتحااد  أو ‘األعلى لتتحاد وو السلطة العليا في الدولة 

وقااد مانح واذا الدسااتور ‘ ولكاال أماارل صاوت واحاد فااي ماداوالت المجلاس  ‘ مان يقاوم مقاامهم فااي حااأ غياابهم 

ي االتحااد,و رسام السياساات  العاماة فاي تساير وفاأ الحكام فا‘المجلس  التصاصات تنفيذية و تعاريعية واساعة 

ففي ‘و قد حدثت بعا التطورات التي عززت االتحاد بين األمارات ‘المسائل المكلفة لتتحاد  بمقتضى الدستور  

اشاتملت ‘حلات حكوماة أباو ظباي نفساها ليصابح بعاا أعضااءوا وزراء اتحااديين  1973كانو  األوأ مان عاام 

تام االتفااق  1975وذل على توسيع وا ح للسلطة المركزية ,و في أيار مان عاام عملية  أعادل التنظيم الحكومية 

إذ دمجاات أمااارل العااارقة حرسااها الااو ني فااي قااول الاادفاع ‘فااي المجلااس األعلااى علااى لطااو  مركزيااة  أ ااافية

لياة  ألتابعه لها إلى وزارل المواصاتت االتحادياة وألضاعت شار تها لاوزارل الدال اإلذاعةكذل  سلمت ‘االتحادية 

و ‘كمااا ألغاات علمهااا ال اااع لتت ااذ علاام االتحاااد المثلااث األلااوا  علمااا لهااا ‘و محاكمهااا لااوزارل العاادأ فااي االتحاد

 (9سرعا  ما ات ذت أمارتي الفجيرل ودبي ال طوات نفسها .ك

فة تم التوصل إلى دم   نهائي لقول الدفاع االتحادية مع قوات ابوظبي و دبي  و عين العيخ للي 1976وفي عام 

أبن أأ نهيا  ولي عهد ابوظبي نائم للقائد األعلى للقوات االتحادية  العايخ زاياد أبان سالطا  أأ نهياا  ,وعادلت 

أبرماات  1977و فاي عاام ‘علاى حصار حاأ التجنياد و التسالح بالحكوماة االتحادياة ‘( فاي الدساتور 142الفقارل ك

 (10ئرات لقوات االتحاد إلى جانم تدريبها.كالحكومة االتحادية أتفاق مع فرنسا  إلمدادوا باألسلحة و الطا

قارار جعاال الدساتور دائمااا أي  1996أيااار مان عااام  20وتجادر اإلشاارل إلااى أ  مجلاس األعلااى لتتحااد ماارر فاي 

و يتضمن نظام الحكم باإل افة إلاى  المجلاس الاو ني االتحاادي ‘أحكام الدستور  بحذف كلمة مؤقت من نصوع

 ا المحكمة العليا .سلطة قضائية مستقلة على رأسه

ويمكن لناا القاوأ مماا سابأ أ  والدل دولاة األماارات العربياة المتحادل بنظاام فيادرالي اتحاادي  قاد جااء تصاحيحا 

تعتبر كل واحدل منها كيا  سياسي بحاد ذاتاه باالب الصاغر فاي ‘فقد كانت مجرد معي ات كما أسلفنا ‘ لو ع شاذ 

 هاديه كقبل اكتعاف النف (آناذاك., و عانات ال ريطاة السياساية لهاذالمساحة و حجم السكا  و في الموارد األقتص

المعي ات من معاكل أومها العكل المجزأ آذ أ  كل أماارل منهاا قاد تنااثرت أجزائهاا وناا و وناك.فتتادلف كال مان 

أمارل أبو ظبي وأمارل دبي وأمارل رأس ال يمة من جزئيين و أماارل عجماا  مان ثاتز أجازاء و أماارل العاارقة 

وأصبح مان العاائع إ اافة بعاا المصاطلحات  إلاى اسام األماارل ماثت يقااأ أماارل اباوظبي و   ,من لمس أجزاء

 (, 1توابعها أو ملحقاتها ...و وكذا راجع لريطة ك
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األمارات مثل معكلة الحادود التاي كانات  وذهكثيرا ما أنعكس وذا التجزؤ الجغرافي على المعكتت الحدودية بين 

و جااء اكتعااف الانف   ليزياد مان حادتها و التاي كانات تقاف ورائهاا شاركات الانف  ‘و العاارقة  بين أمارتي دباي

تمثلات بجانام ‘الكثير من الصعوبات و العقبات داللية و لارجياة  وذهو فد رافقت قيام اتحاد  األمارات  األجنبية.

المنطقة . ولكن  وذهل تواجده في و عها الجغرافي المجزأ و ما تركه االستعمار البريطاني من م لفات  واأ فتر

, ي تلااف فااي  بيعتااه عاان أيااة دولااة مركزيااة , فالنظااام الفياادرالي قااائم بالضاارورل علااى فكاارل  االتحااادأي  االتحاااد

المسااومة وحاال ال اتف بااين األ اراف المكونااة لاه ,فاألمااارل الغنياة بالسااكا  أو الانف  لهااا ثقال ي تلااف عان ثقاال 

-1968يا ,و قااد عكساات أعااوام المفاو ااات التااي تماات بااين الحكااام  بااين عااامي كاألمااارل الفقياارل نفطيااا و سااكان

   (11ك (وذا الو ع .1971

 

 
 

 

 (1لريطة ك

 الحدود اإلدارية بين األمارات السبع قبل االتحاد

 
 . 231,ص   1981المصدر:صبري فارس إلهيتي, الخليج العربي )دراسة في الجغرافية السياسية(, دار رشيد للنشر, بغداد,           

                      
فقد تقرر بعد مناقعات  ويلة و كثيرل إلى ‘وكانت معكلة تمويل االتحاد من أوم المعاكل التي تعرض لها االتحاد 

توصل إلاى قاانو  يحادد الميزانياة التاي بموجبهاا تتعاين الحصاة التاي تؤديهاا كال أماارل و إمكانياتهاا االقتصاادية 

ظبي الحصة األكبر في تمويل االتحاد و ذل  الرتفاع دللها المالي إذ يتميز اقتصادوا بالتنوع أي فكانت ألمارل ابو

فضات  (  ‘ 14معاركة القطاعات  الغير النفطية مثل السياحة و التجارل و النقل بجانم القطاع النفطاي راجاع عك
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( 1الكلياة راجاع جادوأ ك مان المسااحة %87تعكل نسابة  كونها أكبر األمارات من حيث المساحة آذ عن

 (, كما وتعد مدينة ابوظبي وي العاصمة االتحادية.  2وعدد سكانها راجع جدوأ ك
بااد  الفيدراليااة ليساات جاماادل باال متحركااة و متغياارل أل  متطلباتهااا ت تلااف بااالتتف ‘وكمااا نوونااا سااابقا       

منااا أ الدولااة أمااا نتيجااة تحساان  فنتيجااة انتعاااق القطاااع ال اااع فااي كاال‘ التغياارات التااي يماار بهااا المجتمااع 

وقد نت   عن وذا التطور أ  كثيرا من األمارات  ‘المدلرات الفردية أو  بسبم تدفأ  االستثمار من الدوأ األلر  

باتت معنية بترقية مستو  البنية التحتية بالعكل الذي يمكنها من استيعاب التدفقات المالية لاصاة فاي السانوات 

ات العربية المتحدل مرحلة تحوأ كبير ساواء علاى الصاعيد الكياا  االتحاادي أو علاى صاعيد األليرل فبدأت باألمار

أ  األماارتيين بادأؤا فاي ‘البناء االقتصادي و ير  الذين عايعوا المسيرل االتحادية منذ ما يزيد على ثتثة عقاود 

ت المحلياة و الساالطات الات لص مان الحساساية التااي كانات تنااقي فيهااا قضاية تناازع االلتصاصاات بااين السالطا

أال أ  حاادل التساال  الفااردي علااى الثااروات النفطيااة  ازدادت و للقاات تناقضااا بااين المصااالح الذاتيااة ‘ االتحاديااة 

للعائتت الحاكمة في األمارات الغنية وبين المصالح العامة لكيا  االتحاد  كما وللقت أجهازل و مؤسساات محلياة 

و تحاوأ أ عافه, وأنهم بااتوا أكثار اساتعدادا لقباوأ فكارل الفيدرالياة دو   تنافس في ازدواجيتها الكيا  االتحادي

وكماا كال ‘أ  يعني ذل   اعفا للكياا  االتحاادي و تقلاص دور المؤسساات االتحادياة لصاالح المؤسساات المحلياة 

و الادفاع ؤلة عن العؤو  السيادية مثل السياسة ال ارجياة وباتت السلطة االتحادية مس‘الفيدراليات لدوأ ألر  

فضاات صااتحيات إصاادار التعااريعات ذات الطااابع االتحااادي مثاال بعااا التعااريعات االقتصااادية لاصااة بعااد نجاااح 

المؤسسات المحلية في إدارل مرافأ مثل ال دمات و التعليم و الصحة في بعا األمارات مثل أباو ظباي و دباي و 

 (21كالعارقة .

توزيع االلتصاصات لن يؤثر على رساوو االتحااد كالتياار نهاائي  و أ  تطوير أي شكل من إدارل االتحاد و       

فااد  االنضاامام لتتحاااد و إلغاااء الاادوائر ‘ألبناااء األمااارات الصااغيرل األلاار  التااي تعاااني ماان قلااة المااوارد الماليااة 

الياة لام يكان فقا  قباوال بالتناازأ عان الصاتحيات بال لت فياف مان األعبااء الم‘المحلية لصالح الادوائر االتحادياة 

 ( 31كلبعا ال دمات التي أصبحت من التصاع الحكومة االتحادية .

 

 المبحث الثالث

 (  المعطيات الجغرافيةك

 الموقع و المساحة
شااارقا و  51شاااماال ولطاااي  اااوأ ك  26,5‘جنوباااا 22تقاااع دولاااة األماااارات العربياااة باااين دائرتاااي عااارض       

‘ فاي القسام الجناوبي العارقي مان شابه الجزيارل العربياةشرقا( في القسم الجنوبي الغربي من قارل أسيا و 65,5

كم وجميع األماارات مطلاة علاى  644كم مربع مطلة على ال لي  العربي بساحل  وله  83600بمساحة تقدر با  

كم أماا الحادود ماع الادوأ  90أمارل الفجيرل التي تقع على ساحل عما   بساحل يبلب  وله   اال لي  العربي ماعد

كام   20كم مع ألمملكه العربية السعودية و  586كم مع سلطنة عما   و  410كم  منها   1016لها ألمجاوره فطو

ولدولة األمارات العربية المتحدل أوميه كبيرل بموقعها الجغرافي وذا  حياث اإل تلاة علاى ال لاي  ‘مع دولة قطر 

بمرور السفن منه و إلياه  وكمنفاذ ( ( المتحكم 2ال ريطةكالحظ العربي و للي  عما  والقرب من  مضيأ ورمز 

الجهة العمالية العرقية  وتجاوروا المملكة العربياة الساعودية وتقابلها إيرا  من ‘بحري مهم لتجارل الترانزيت 

 و قطر من الغرب و من العرق سلطنة عما . 

 

 

 (2لريطة ك

 دولة األمارات العربية المتحدلالجغرافي لموقع  
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وبهاذا فهاي تقااع علاى أوام الطاارق التجارياة الرئيسااية فاي المنطقاة الرابطااة باين جناوب وجنااوب شارق أساايا      

, إذا ألااذنا كاال أمااارل علااى حااده ساانتحظ مااد  الضااعف الكبياار فااي التركياام السياسااي لتلاا  والجزياارل العربيااة 

الحاادود الساااحلية م المساااحة الكليااة لاابعا األمااارات التااي ال تعاادو الواحاادل منهااا دولااة المدينااة ,فناار  أ  نساابة 

ووذا ما يعير إلى وجود معاكلة  2(كم13م1و في أمارل الفجيرل  ك 2(كم20م1األمارات تبلب مثت في أمارل دبي ك 

 .الدفاع عن الحدود الطويلة في تل  األمارات و كذل  معكلة صغر المساحة و العمأ أالستراتيجي

 5900تحدل الكثير من الجزر المتناثرل  في ال لي  العربي تصل مسااحتها حاوالي  ولدولة األمارات العربية الم   

واذا باإل اافة إلاى جازر األماارات ‘ياسجزيارل ألماارل أباو ظباي  أومهاا جزيارل صاير بناي  2كام 200 منها  2كم

  موسى و  نم الكبر  و الصغر . ‘ األلر 

لثة بمساحتها بين دوأ مجلس التعاو  لدوأ ال لي   العربياة وتحتل دولة األمارات العربية المتحدل ألمرتبه الثا   

اإلماارات العربياة المتحادل( آذ تادتي بعاد كال ‘سلطنة عماا  ‘البحرين ‘قطر ‘الكويت ‘كالمملكة العربية السعودية 

 (   41.كمن المملكة العربية السعودية و سلطنة عما  

 لاي  العرباي  تعطاي لدولاة األماارات العربياة المتحادل ميازل ووذل المساحة الكبيرل إلى حدا ما بالنسبة لادوأ ال  

دفاعية وذل  من لتأ استغتأ عمقها االستراتيجي  المتمثل في الصحراء المكوناة لمعظام أرا ايها و التاي واي 

 امتداد  لصحراء الجزيرل العربية .                    

العربية المتحدل باوتمام كبير بالنسابة ألمان ال لاي  العرباي و يستدثر الموقع الجغرافي لدولة األمارات              

اقتصااادياته لقربااه بالنساابة لمضاايأ ورمااز آذ تعااارك إلااى حااد مااا مااع ساالطنة عمااا  و دولااة إياارا  بااالتحكم بهااذا 

الموقع االستراتيجي المؤثر على الصعيدين االقتصادي و األمناي فاي واذل المنطقاة التاي تعتبار مان أوام المناا أ 

 ية في العالم بحكم مواردوا النفطية  الغنية  .   حساس

فقد قاام االتحااد باين األماارات فاي الثااني مان كاانو  ‘تعد دولة األمارات العربية المتحدل من أحدز الدوأ العربية

 (1كما يو ح جدوأكوعلى وذا األساس فا  مساحة الدولة تتوزع  1971األوأ 
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 (1جدوأ ك

 بها  المئوية%مساحات األمارات العربية و نس

 النسبة المئوية% المساحة مكم األمارات

 %87,3 73000 أبو ظبي

 %4,6 3900 دبي

 %3,1 2600 العارقة

 %2,17 1700 راس ال يمة

 %1,4 1200 الفجيرل

 %1 800 أم القيوين

 % 0,4 400 عجما 

 %100 83600 اإلجمالي

 دراسة في الجغرافية السياسية( دولة األمارات العربية المتحدة) ح العجيلي,محمد صال -1  إلىعمل الباحثة باالستناد من المصدر : 

 .  37_36,ص 2000مركز األمارات العربية للدراسات و البحوث االستراتيجية,أبو ظبي, -2

 

 

 

 

 _السكا  -2
%عن 80بزيادل تبلب  2002*  نسمة حسم إحصاء عام 3754000يبلب عدد سكا  دولة األمارات العربية       

نسمة مكم ويتركز السكا  في أمارتي أباو ظباي و دباي  فالعاارقة وتبلاب  29بكثافة سكانية تصل إلى   1995عام 

جنسية في دولة األمارات العربية المتحادل متعايعاة فيماا بينهاا   200% إذ توجد أكثر من  21نسبة الموا نو   

 %من سكا  البتد  85يين آذ يعكلو  وتمارس   قوسها الدينية الم تلفة بكل حرية و أغلبهم آسيو

و وذا  عف جيوبوليتيكي تتعرض لاه دولاة األماارات العربياة ألناه ي لاأ اساتعمار اساتيطاني ياؤثر علاى  ثقافاة 

وووية البلد العربية باإل اافة ألاي التقالياد و الممارساات الدينياة لماا تلعباه مان دور فاي تجاانس بنياة الساكا  آذ 

 .          قول الدولةمن  يضعفالتعقد الديني و القومي 
 (2ويتوزع السكا  على األمارات حسم جدوأ  ك

 
 (2جدوأ ك

 2002لعام  عدد السكا  في األمارات العربية و نسبها المئوية%

 

  emirates d-www.unite       الموقع االلكترونيباالستعانة  ب ةمن عمل الباحث المصدر,

 النسبة المئوية % عدد السكا /نسمة األمارل

 % 39 1470000 ابوظبي

 % 29.6 1112000 دبي

 % 15.9 599000 العارقة

 % 5.7 215000 عجما 

 % 4.9 187000 رأس ال يمة

 % 2.9 11200 0 الفجيرل

 % 1.5 59000 أم القيوين

 % 100 3754000 اإلجمالي
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عاادد ‘ مليااو   1.2مليااو  أكثاار ماان  ااعف عاادد اإلناااز البااالب عااددون  2.5و يبلااب عاادد ألااذكور     

%   أماا  53آذ يعاكلو  أكثار مان   2120000نحو  45- 15و من سن  955000سنة يبلب  15السكا  دو  أأ 

 % ووو أعلى معدأ نمو في العالم لكثرل التوافد على الدولة. 7.6معدأ الزيادل فتبلب 

 _المناو-3
ماارات العربياة فاي المنطقاة المدارياة الجافاة التاي تمتاد عبار أسايا و شاماأ أفريقياا و ت ضاع فاي تقع دولاة األ   

الوقت نفساه لتادثيرات المحاي  الهنادي لوقوعهاا علاى سااحل ال لاي  العرباي و للاي  عماا  الاذي يتصال باالبحر 

اع نسابة الر وباة آذ و ترتب  معدالت درجة الحارارل العاديدل صايفا بارتفا‘األحمر عن  ريأ مضيأ باب المندب

 م  37م شاتاءا و  18ويصال المعادأ السانوي لدرجاة الحارارل ‘ م 5م وفاي فصال العاتاء تصال إلاى  49تصل إلى 

كما و يتحظ عموما وجود فروق كبيرل بين منا أ الساحل و المنا أ ألصحراويه الداللية و المرتفعات ‘ صيفا 

في شهر تموز و ترتفع الر وبة النسبية لتصال أحياناا حاد  37,7فعلى الساحل يزيد متوس  درجة الحرارل عن ‘ 

بينما يتسع المد  الحراري كلما توغلنا في قلم الصاحراء التاي تمثال القسام األعظام مان الابتد %‘  90اإلشباع 

في حين يعتدأ المناو في المنا أ الجبلية و المرتفعات .و تهم على الدولة نوعا  من الرياح الموسمية و الغير 

تنقسام إلاى ‘وسمية وتعد الموسامية منهاا أوام الناوعين و واي تعاتد فاي الربياع و القسام األليار مان الصايف الم

نوعين واألولى وي الرياح العامالية و التاي تمتااز بجفافهاا و أحياناا محملاة باألترباة والناوع الثااني واي الريااح 

 جنوبية شرقية و تكو  قصيرل األمد شديدل الر وبة .           

ني الدولااة ماان قلااة األمطااار وتذبااذب كمياتهااا ماان ساانة أللاار  كمااا تتباااين ماان منطقااة أللاار  و يبلااب وطااوأ تعااا

فهااي تكثاار فااي أمااارتي الفجياارل و رأس ال يمااة  لموقعيهمااا الجغاارافيين و ‘ ملاام   128,3األمطااار الساانوي نحااو 

 قربهيما من الستسل الجبلية.  

 _ بيعة األرض و المياه-4
ي الدولااة فااي معظمهااا ماان الصااحاري و الساايما فااي المنااا أ الغربيااة الدالليااة و تت للهااا عاادل تتكااو  أرا اا     

واحاات لاصااة فااي منطقااة العاين كأمااارل ابااوظبي(  و  ااواحيها    و ساهولها الساااحلية  اايقة تحصااروا منااا أ 

رتفعاات فاي صحراوية رملية من الجناوب والغارب و واي امتاداد لصاحراء شابة الجزيارل العربياة بينماا توجاد الم

و تستغل المياه ألجوفيه التي تتوفر بفضل وجود جبال حفيات عان  رياأ شابكة ‘ أقصى العرق والعرق الجنوبي

إ افة إلى المراعي الموجودل في منطقة الظفرل التي تتوفر فيها المياه الجوفية . و ال توجد ‘ري تعرف باالفت  

ه المست رجة من اآلبار في المنطقة العامالية فاي العاين و انهار في البتد  آذ توجد سيوأ موسمية و معظم الميا

كماا و تمتااز ساواحل الدولاة كونهاا رملياة ‘موزعة على أكثر منا أ األماارات و واي مالحاة وتحتاا  إلاى تحلياة 

الميااه اإلقليمياة للدولاة ‘باستثناء المنطقة العمالية فاي أماارل رأس ال يماة التاي تعاكل رأس سلسالة جبااأ حجر

عموما و وذل سمة وا حة للقسم األكبر من المساحة المغمورل بمياه ال لي  العربي و تتصف المياه  فهي  حلة

 اللؤلاؤلأال أنها غنياة بمحاار ‘اإلقليمية كذل  بكثرل الععم المرجانية و وي تعكل موانع  بيعية للمتحة البحرية 

للادلل علاى مار العصاور كقبال اكتعااف الذي تعتهر باه دوأ ال لاي  العرباي كماا عادا العاراق ( كمصادر رئيساي 

 النف ( 

لتار للفارد الواحاد  550ملياار متار مكعام باساتهتك بلاب   2تعاني دولة األماارات العربياة عجاز ماائي  قادره      

يوميا باإل افة شحه في المياه السطحية و وقوعها فاي المنطقاة الجافاة وشابه الجافاة مان العاالم  جعلهاا  تعتماد 

ية و تحلية المياه المالحة و معالجة مياه الصرف الصحي و الزراعي  لسد حاجتهاا مان الميااه , على المياه الجوف

سادا و حااجزا علاى األودياة لتساتفادل مان ميااه السايوأ  115آذ أنعدت دولة األمارات العربية المتحدل أكثر مان 

لميااه سانويا , وتادتي دولاة ملياو  متار مكعام مان ا 140- 120لتغذية الم زو  الجوفي ,حيث ت تز  ما يقارب 

% مان احتياجاتهاا المائياة آذ 65,5األمارات العربية في مقدمة دوأ ال لي  العربي في تحلية ميااه البحار بنسابة 

   مليو  متر مكعم من المياه يوميا .  8,3تنت  

 (14ك.عم  سنويامليو  متر مك 108أما معالجة مياه الصرف الصحي  فتست دم دولة األمارات العربية ما يقارب  
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 النعا  االقتصادي -5
يعااد اكتعاااف الاانف  حاادثا فاصاال بااين ماارحلتين م تلفتااين فااي حيااال سااكا  دوأ ال لااي  العربااي و منهااا دولااة     

األمارات العربية المتحدل آذ غمروا بثرول  ائلة كا  لها الفضل األكبر فاي تطورواا و تغييار معالمهاا االجتماعياة 

% مان اإلنتاا  الكلاي لرماارات  80ظهر النف  ألوأ مرل في أمارل ابوظبي التي تعكل نحاو  واالقتصادية    و قد

و تحاوي اباوظبي احتيا ياا %‘  5و تسااوم أماارل العاارقة ب  إال نتا % من  10أما أمارل دبي فتساوم بنحو ‘

ماارل دباي .و قاد بلااب % مان اإلنتاا  الكلاي والنسابة المتبقياة تناات  مان أ 78واائت مان الغااز الطبيعاي يصال إلااى 

حياث  2005% عن عاام  23أي ارتفع بنسبة 2006مليار دوالر لعام  60,16مساومة القطاع النفطي في الدلل 

 (15.ك 49,9كا  

أرتفاع مقارناة   2007ملياار دوالر عاام   177,5, بلب النات  المحلاي اإلجماالي لدولاة األماارات العربياة المتحادل 

 (16كيار دوالر  فهي من أغنى الدوأ في المنطقة .مل 154,6الذي كا   2005بعام 

أما على مستو  األنعطة األلر  فتعاني الدولة  من القصاور العاديد فاي الماوارد الزراعياة ساواء مان ناحياة    

(ألاف وكتاار أو 30و األرا ي المزروعة ال تتجاوز ك‘توفير مياه الري  أو من حيث األرا ي  الصالحة للزراعة 

 (17كمساحة الكلية تتركز اغلبها في أمارل رأس ال يمة و في منطقة العين في أمارل أبو ظبي.% من ال 4نحو 

  2006مليار دوالر عام  21% لتصل إلى  11,8أما الصناعات التحويلية التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة     

والتاي كانات ‘الثارول السامكية %,وكذل  استثمار  11,9لتعكل نسبة  2005مليار دوالر عام  18,8بعد ما كانت 

تعد من أوم األنعطة التقليدية بالنسبة لتقتصاد أألماراتي و ألذت تقل أوميتهاا بسابم تزاياد أإلقبااأ علاى المهان 

و تحااوأ دولاة األماارات العربياة ‘التجارية و بنااء العقاارات و األعمااأ الحكومياة التاي تارد ماردودا مالياا كبيارا 

وا وذلا  باالوتماام بالقطاعاات الغيار النفطياة مثال التجاارل و الساياحة التاي زاد مردوواا المتحدل أ  تنوع اقتصاد

المالي لاصة بعد جذب االستثمارات األجنبية في بناء الفنادق والمراكز السياحية لاصة في أمارل دباي التاي تعاد 

ثمارت لاصاة األجنبياة منهاا فاي كما تعد دولة األمارات األولى عربيا في جاذب األسات‘ العاصمة االقتصادية للبتد

 1999قطاااعي العقااارات والسااياحة   آذ  بلااب أجمااالي االسااتثمارات األجنبيااة المباشاارل لدولااة اإلمااارات لعااام  

 13,2% إلاى أجماالي االساتثمارات العالمياة وارتفعات ألاي  0.02مليار دوالر أي ما يعادأ نسابة  0.2**حوالي 

 ( 18كمليار دوالر. 12,8كانت  2006عام %  عن 3بنسبة  2007مليار دوالر عام 

شاركة  547شاركة منهاا  1163حاوالي  2000بلب عدد العركات األجنبية العاملة في الدولة في منتصف عام     

كماا واو مباين تفصايليا و( 19%ك40شركة بنسابة  466%  ، تليها ابوظبي التي بلب نصيبها 47في دبي بنسبة 

                                                                                   (3جدوأكفي 

 (3جدوأ ك

 عدد العركات األجنبية العاملة في دولة األمارات العربية

 االمارل العدد النسبة

 دبي 547 47.1%

 ابوظبي 466 40.1%

 العين 30 2.6%

 العارقة 83 7.2%

 رأس ال يمة 17 1.5%

 الفجيرل 15 1.0%

 عجما  4 0.4%
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 أم القيوين 1 1.0%

 المجموع 1163 100%

المصدر:مركز المعلومات ,االستثمار أألجنبي و نسبة المشاركة فيه و البيئة القانونية المنظمة له في دولة األمارات العربيةة ,أبةو ظبةي 

 . 6, ص  2001,

 

ي دولاة األماارات العربياة آذ يتارك أثارا وونا يجم أ  ننوه إلى ال طر التزايد الكبير لتستثمارات األجنبية ف       

بليغا  على قاول الدولاة المتمثال فاي   اعف سايطرل الدولاة علاى المؤسساات االقتصاادية المحتكارل مان قبال دوأ 

 ألر , وذا االحتكار حتما سيؤثر على ات اذ القرار السياسي للدولة في المحافل الدولية . 

 

 

 المبحث الرابع

 األمارات العربية المتحدل المؤسسات الدستورية لدولة

ألومية المؤسسات السياسية في رسم مسار و توجهات السياسة الداللية و ل ارجية لدولاة األماارات ساوف      

يتم تناولها , علما با  أومية وذل المؤسسات تتباين فيما بينها  وذل  ال  الدستور لم يواز  في منح الصاتحيات 

 (20كالمؤسسات وذهبين 

 س األعلى لتتحاد المجل -1

مان ناص  46المجلس األعلى لتتحاد وو أعلى سلطة اتحادية و سياسية فاي دولاة االتحااد , كماا  تقارر ماادل      

مااع االلتصاصااات المنو ااة بااه و بالتااالي أ  وااذا المجلااس مسااوؤأ عاان الساالطة  أالدسااتور و وااو وصااف يتفاا

ع  المكوناة منهاا الدولاة االتحادياة و عضاوية المجلاس التعريعية و التنفيذية , ويتكاو  مان حكاام األماارات الساب

مرتبطااة بصاافة الحاااكم فااي أمارتااه  ووااذا يعنااي أ  المجلااس األعلااى لتتحاااد يعكااس الوجااود أو الكيااا  المسااتقل 

لرمارات و ال يعكس الفكرل االندماجية و ال يمثل شعم الدولة , و يعقد المجلس اجتماعاتة في عاصمة االتحااد و 

و عناد التصاويت علاى القارارات  بدغلبياة لمساة  50في مكا  ألر متفأ علية مسبقا حسم الماادل  يجوز عقدوا

أعضاء  على أ  تعمل صوتي أماراتي أبو ظبي و دبي تدكيدا على أولوياة و مكاناة وااتين األماارتين فاي االتحااد 

ية و تنفيذيااة ( و تنقساام أي أنهمااا يمتلكااا  حااأ الاانقا , يتمتااع المجلااس األعلااى لتتحاااد بالتصاصااات ك تعااريع

السلطة التعريعية إلى قسمين قسم منها يمارسها المجلاس األعلاى لوحاده مان دو  تادلل مان جانام السالطات و 

الهيئات األلر  , و القسم الثاني التصاصات يمارسها عن  ريأ االتحاد و مجلس الاوزراء ومان االلتصاصاات 

 (21كاد التنفيذية التي ينفرد بها المجلس األعلى لتتح

مثاال قبااوأ عضااو جديااد باالتحاااد  و انت اااب الاارئيس و نائبااه و رساام السياسااة العامااة لدولااة و وااو ماان أواام    

االلتصاصات و تعين رئيس مجلس الوزراء و التفويا في إصدار المراسيم  الصادرل من فبل رئايس االتحااد و 

رد المجلس بالعؤو  ال ارجية و العتقات الدولياة مجلس الوزراء و أبرام المعاودات و االتفاقيات الدولية  آذ ينف
 ( 22ك

أما االلتصاصات األلر  التاي يمارساها المجلاس عان  رياأ السالطات أو الهيئاات األلار  فهاي , التصاديأ     

على المعاودات الدولية و التصديأ على الحرب الدفاعية و التصديأ على إعت  األحكام العرفية و تعياين رئايس 

حكمة االتحادية العليا و فبوأ استقالتهم و فصالهم , و بالتاالي يعاد المجلاس األعلاى لتتحااد واو الاذي و قضال الم

 يمل  القرار النهائي بالنسبة للقوانين االتحادية إذ يمل  االعتراض عليها و الموافقة عليها  .

  هرئيس االتحاد و نائب -2
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و ذل  إرسااء المسااوال المطلقاة باين األماارات كافاة , وفاي  هأ  الدستور ساو  باألومية بين الرئيس و نائب     

 وء قيام دولة االتحاد وو اع الدساتور كاا  مان الضاروري أ  تكاو  رئاساة االتحااد مان نصايم حااكم األماارل 

األكثر أومية ووي أبو ظبي  ككما بينا سابقا(و أ  تكو  نيابة الرئاسة من نصيم األمارل التي تليها في األومية و 

دباي , و يماارس نائام الارئيس جمياع التصاصاات الارئيس عناد غياباة والتصاصاات الارئيس االتحااد التاي واي 

للمجلاس األعلاى لتتحااد و دعاول المجلاس األعلاى لتجتمااع و يفاا اجتماعاتاه وفقاا  تهينفرد بها و وي , رئاس

اء االتحاد عناد الضارورل  و للقواعد الدستورية و دعول إلى اجتماع معترك بين المجلس األعلى و مجلس الوزر

يوقاع القاوانين و المراسايم و القاارارات االتحادياة التاي يصاادق عليهاا المجلاس األعلااى و األشاراف علاى تنفيااذوا 

بواسااطة مجلااس الااوزراء يمثاال االتحاااد فااي الاادالل و ال ااار  باعتباااره رئاايس الدولااة أمااا االلتصاصااات التااي 

على و مجلس الوزراء, و تتمثل بحأ العفو  أو الت فيف العقوبة و يمارسها رئيس االتحاد عن  ريأ المجلس األ

يصادق على أحكام اإلعدام وفأ ألحكام الدستور  و تعيين الممثلين الدبلوماسايين لتتحااد لاد  الادوأ األجنبياة و 

  الدولاة و الهيئات الدولية  , و التوقيع على أوراق اعتمادوم و يقبال أوراق الممثلاين الدبلوماسايين األجانام لاد

يمارس أية التصاصات ألر  ي وله أيها المجلس األعلى و كذل  حل المجلس الو ني االتحادي و ذل  بموافقاة 

 (23كالمجلس األعلى .

 مجلس الوزراء االتحادي  -3

مجلس الوزراء االتحادي وو الهيئة التنفيذية لتتحاد , و المجلاس المساؤوأ أماام رئايس الدولاة االتحادياة و      

المجلس األعلى  و يتكو  من رئيس المجلس و نائبه , و يعين رئيس المجلس من قبل المجلس األعلى لتتحااد , 

أما نائبه فيتم تعييناه بمرساوم مان فبال رئايس االتحااد , وحاددت التصاصاات مجلاس الاوزراء بمتابعاة السياساة 

تحادية و  و ع اللوائح التزمة لتنفيذوا و العامة للحكومة في الدالل و ال ار  و اقتراح معروعات القوانين اال

أحالتها إلى المجلس الو ني االتحادي و أعداد معروعات المراسيم و القرارات الم تلفة و األشاراف علاى تنفياذ 

أحكام المحاكم االتحادية و المعاودات و االتفاقيات الدولية و تعياين و عازأ الماوظفين االتحااديين و مراقباة ساير 

المصالح العامة للدولة االتحادية , و رئيس مجلس الوزراء ال يعتبر رئيسا أداريا بل رئيسا سياسايا و اإلدارات و 

وو الذي ي تاروم و بقائهم مقتر  بمد  تعاونهم معه , أما االلتصاصات التي يمارسها كل وزيار تتمثال بااقتراح 

نيااة العامااة لتتحاااد و ت وياال بعااا ماان السياسااة العامااة لوزارتااه األشااراف علااى سااير العماال فيهااا تنفيااذ الميزا

 (24ك صتحياته إلى وكيل الوزارل .

 المجلس الو ني االتحادي  -4
 40يتادلف المجلاس مان  .المجلاس االتحاادي الاو نيو. وال"من مجلاس واحاد واو تتدلف السلطة التعريعية     

 7000ا يتولى مجماع انت اابي مان مدتها سنتا ، بينم عضوا منهم لوالية 20عضوا، يعين حكام اإلمارات السبع 

أما حصة كل من إماارتي أباو ظباي ودباي فاي ,عضوا المتبقين 20انت اب أأ  ش ص ت تاروم الحكومات المحلية

أعضاااء،  6 أعضاااء، وحصااة كاال ماان إمااارتي العااارقة ورأس ال يمااة فهااي 8االتحااادي فهااي  المجلااس الااو ني

بالضاعف  و المجلاس الاو ني االتحاادي يتمياز أعضاء 4 من إمارل عجما ، أم القيوين والفجيرل فهي وحصة كل

فاي بنيتاه السياساية إذ ال يماارس العملياة المنا اه باه أال بصاوره استعاارية باال اافه إلاى االرتبا اات القبليااة و 

سالطة معار اة  الععائرية  يراجع المجلس الو ني االتحادي التعريعات ويقترح التعديتت عليها، ولكنه ال يمل 

يبقاى المجلاس ويئاة استعاارية إلاى حاد  ات المقترحة أو نقضها أو اقتراح قوانين جديدل. وبهذه الصورلالتعريع

وسالطة اساتدعاء واساتجواب أي وزيار اتحاادي، وأي  بعيد. ولكن للمجلس حأ فحص وتعديل التعاريع المقتارح

و اع  ,الدستورو لسنويأبرز واجبات المجلس مناقعة الميزانية ا ومن ,عضو من أعضاء المجلس الو ني ذاته

السلطتين التنفيذية و التعريعية بين أيدي المجلس األعلى و رئيسه و المجلس الاوزراء و المجلاس الاو ني , أال 

السلطة الحقيقة في دولة األمارات العربية المتحدل  واي السالطة التنفيذياة وتتمثال باالمجلس األعلاى و رئيساه و 

 (25كمجلس الوزراء.
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 سالمبحث ال ام

 عتقات دولة األمارات العربية المتحدل مع الدوأ الجوار و الدوأ اإلقليمية  و القو  الدولية

تتميز السياسة ال ارجية لدولة األمارات العربية المتحدل مناذ حصاولها علاى االساتقتأ بالثباات و الحيادياة        

ة دولة اتحادياة مساتقلة ذات سايادل، ويجاوز وقد نص الدستور المؤقت في المادل األولى على أ  األمارات العربي

ألي  قطاار عربااي مسااتقل أ  ينضاام إلااى االتحاااد متااى وافااأ المجلااس األعلااى لتتحاااد علااى ذلاا  ب جماااع اآلراء 

,وحددت المادل السادسة انتماء الدولة وأ  االتحاد جزء من الو ن العربي الكبير تربطه باه روابا  الادين واللغاة 

ترك، وشاعم االتحااد شاعم واحاد، وواو جازء مان األماة العربياة ونصات الماادل الثانياة والتااريخ والمصاير المعا

ععاارل ماان الدسااتور المؤقاات علااى أ  تسااتهدف سياسااة االتحاااد ال ارجيااة نصاارل القضااايا والمصااالح العربيااة  

 واإلستمية وتوثيأ أواصر الصاداقة والتعااو  ماع جمياع الادوأ والعاعوب علاى أسااس مان مباادم ميثااق األمام

المتحاادل ونتحااظ أ  أوااداف السياسااة ال ارجيااة لدولااة األمااارات العربيااة المتحاادل  واقعيااة وعمليااة وتتفااأ مااع 

إمكاناتها كدولة صغيرل، تتصرف بقدر ماا تحتمال، كماا تتفاأ ماع انتمائهاا الجغرافاي والقاومي والاديني , الحفااظ 

توفير الحيال األفضال للماوا نين، واي مهماات على االستقتأ والسيادل وعلى األمن واالستقرار، ودفع العدوا  و

تدتي على رأس األولويات بالنسبة لكل دوأ العالم، مهما التلف حجمها وتفاوتت إمكانياتها , كما استطاعت دولة 

اإلمارات  المتحدل أ  تكو  عتقات متوازنة مع جميع الدوأ في عالم يحكمه الصراع وتتجاذبه ال تفات ، ولذل  

إلمارات مع العالم تعهد كل يوم تو يدا  مستمرا  بحيث أصبحت ترتب  بعتقات دبلوماسية كاملاة ماع فا  عتقات ا

دولاة, وفاي اتجااه ساعيها وحرصاها علاى تطاوير عتقاتهاا ماع دوأ وشاعوب العاالم انضامت دولاة  104أكثر مان 

اتهاا ماع دوأ العاالم مان لاتأ اإلمارات إلى العديد مان المنظماات الدولياة واإلقليمياة والعربياة، كماا اتساعت عتق

ممارساتها والتزاماتها الم تلفة فانضمت إلى العديد من االتفاقيات االقتصادية والتجارية والصناعية الدولية كماا 

شملت االتفاقات الثنائية جميع ميادين التعاو  التجاري والصناعي والثقافي والصحي والقضائي والقاانوني وفاي 

 (62ك.غيرواقطاع النقل والمواصتت و

                  دوأ الجوار                                                                                                                    -أوال 

 المملكة العربية السعودية-1
أباو  أماارلكل الحادود باين الساعودية ومنذ أ  بدأت العركات  النفطية األجنبية بحثها عن النف  ظهرت معاا       

عنااادما بااادأت شاااركة  العربياااة  1949ظباااي قبااال إعااات  دولاااة األماااارات العربياااة لمتحااادل و كاااا  واااذا عاااام 

األمريكيةكارامكو(التنقيم في المنطقة الحدودية كسب ة مطي( فبرغم من انسحاب العركة بضغ  بريطاني أال أ  

( , 1952م  كو مؤتمر الدما 1951و بعد فعل محادثات في مؤتمر لند   معكلة السيادل على تل  المنطقة لم تحل

و قاام العايخ  1971و واأ ال مسينات ظل األمر معلقا إلى أ  حصلت األمارات على استقتلها من بريطانيا عاام 

والتقى المل  فيصل ابن عبد العزياز فاي الريااض و انتهاى  1974زايد بن سلطا  أأ نهيا  بزيارل السعودية عام 

ية ب اور العدياد علاى أ  تتناازأ الساعودية عان المطالباة األمر بتنازأ أبو ظباي عان الممار سااحلي يصال الساعود

بمنطقة البريمي , ووكذا انتهى ال تف بين األمارات و السعودية سلميا و بعكل كفل حقوق و مطالم الطرفين و 

 أكد العيخ زايد بن سلطا  أأ نهيا  متانة العتقة بالمملكة العربية السعودية بقوله كنظرتناا إلاى المملكاة العربياة

أنها الدولة الوحيادل األقارب أليناا و -السعودية , وي نظرتنا إلى دولة عربية كبر  شقيقة و صديقة و السبم أوال

ألننا ألول عرب جميعا تربطنا أواصار مان الادم -ألنها الدولة التي عاصرت أستفنا وأستف أستفنا و ثالثا–ثانيا 

 (72كدية حليفا قوي لدولة األمارات العربية المتحدل.و العروبة و اإلستم(  وتعد المملكة العربية السعو

 مملكة قطر  -2
تعد قطر شبه جزيرل تحيطها المياه من ثتز جهات, و وي تقع فاي منتصاف ال لاي  العرباي , و يقاع باالقرب      

رل ماان الحافااة الجنوبيااة لعاابه جزياارل قطاار ك لااور العديااد( الااذي كااا  سااابقا الفاصاال الجغرافااي بينهمااا وبااين أمااا

ابوظبي بينما تعد منطقة كدوحة سلو (الحد الفاصل باين قطار و إقلايم اإلحسااء فاي المملكاة العربياة الساعودية , 
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مراجعة تاريخ مملكة قطر يبن لنا أ  األحداز فيها مرتبطة باألحداز في البحرين و السعودية و األمارات , بحكام 

ئل تل  ألنها من بطونها أي امتداد لها , آذ أوم القبائل التاي الموقع الجغرافي و والء القبائل التي سكنت قطر للقبا

واجرت إلى قطر من منطقة اإلحساء في السعودية ومان أماارل عجماا  فاي األماارات ,و أوأ معاكلة باين قطار و 

وظلات  1881باه كات مان قطار واباوظبي  فاي عاام  تأبو ظبي عرفت باسم العديد نسابة ال اور العدياد التاي  البا

تدرجحااة علااى لااور العديااد لفتاارل  ويلااة إلااى إعاات  دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل و دولااة قطاار بعااد الساايادل م

وعندوا تم حل المعاكل الحدودية بينهما , فقاد تنازلات دولاة األماارات عان العاري   1971استقتأ الدولتين عام 

و انتهات  1974ملكاة الساعودية عاام الحدودي الذي يرب  األمارات بقطر إلى السعودية بموجم اتفاقياة بينهاا وم

 معها قصة ال تف على لور العديد وتحسنت العتقات بين البلدين فدصبح وناك نحو تواصل أكبار باين الادولتين

في جميع المجاالت سواء في المجاأ االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي أو غيروا كما ظهارت بالوقات الحاالي 

طر واإلمارات ك طول إيجابياة ألار ,  وانطتقاة مثال واذا المعاروع ستساهم ق مو وع إقامة جسر بين فكرل أو

أبنااء  وت تزأ الجهد والزمن والمسافة وتوفر قدرا  كبيرا  من الراحاة للطارفين، ويكاو  بمقادور في تسهيل اللقاء

حياث  جادو  اقتصاادية مان البلدين التنقل بالبطاقاة الع صاية دو  عوائاأ أو صاعوبات، كماا أ  لهاذا المعاروع

توجه االستثمارات والتبادأ التجاري, و التعاو  في المجاأ االقتصادي بين البلادين  شاهد نقلاة نوعياة و اعتهما 

الصناعات المرتبطة بتسييل الغاز والنف  وصاناعات األسامدل  في ال ريطة االقتصادية العالمية وذل  في قطاعات

ات وافتتاااح العديااد ماان المعااروعات الهامااة بهااذا إلااى أنااه جاار  عقااد عاادل اتفاقياا والبتروكيماويااات ومعاايرل  

 (82ك. تكلفتها المليارات من الدوالرات ال صوع بلغت

 

 

 سلطنة عما  -3
منذ إعت  دولة األمارات العربية المتحدل و سلطنة عما   تطالم بمنطقة كمسكت( في أمارل رأس ال يماة         

العمانية , كما تطالام بمنطقاة ألار  فاي راس ال يماة تقاع  و تبعد وذه المنطقة نحو احد ععر ميت من األرا ي

حااددت عمااا  مطالبهااا ماان راس ال يمااة  1977شااماأ منطقااة كشصاام( علااى ساااحل ال لااي  العربااي , وفااي عااام 

بعري  ساحلي  وله ععرل أمياأ كامتداد جنوبي لعبه جزيرل مسندم العمانياة , وقاد سااندت  هارا  مساق  فاي 

مسااندم االسااتراتيجية لاصااة بعااد اكتعاااف الاانف  فااي الجاارف القاااري فيهااا , حملاات  مطالبهااا وااذل ألوميااة  راس

اإليرانيين على السعي إلى تطوير نقا  تفتيي السافن والنااقتت علاى جاانبي مضايأ ورماز وذلا  بهادف تطاوير 

ل  إليرا  وذل النقا  إلى اتفاقية دفاع معترك بين  هرا  و مسق   تدلل منطقة كمسندم( جزءا منها , فتكتمل بذ

بعد إمساكها بجزر  نم الكبر  و الصغر  و أبو موسى و السيطرل على مدلل ال لي  و قد كا  واذا الموا ايع 

إذ  البات إيارا  و عماا   1976حساسية في العتقات ال ليجية , وكا  وذا أوم أسباب ألفاق مؤتمر مسق  عام 

 (29كباألشراف على مدلل مضيأ ورمز. 

دييد اإليراناي لسالطنة عماا  وا احا فاي البياا  المعاترك الاذي أعلان عقام زياارل شااه إيارا  و قد ظهر الت       

, وقد ركز على الحأ العماني في المطالبة بالعاري  السااحلي,و قاد حصالت محااوالت 1977آنذاك لعما  في عام 

راس ال يماة حصالت  رلأماا تم التوصل إلى اتفاق بين مسق  و 1986للحد من التدييد اإليراني لعما   و في عام 

مسق  بموجبة على العري  الساحلي الذي  البت به , أال أ   المعكلة الحدودية لم تنته لرفا القبائل التاي تكان 

العري  الساحلي االنضمام إلى سلطنة عما  و  البت ب قامة أماارل ثامناة  امن األماارات العربياة المتحادل , وال 

ل راس ال يماة , بال يعامل بعاا األماارات االتحااد السياساي األلار ,و يقتصر نزاع السلطنة الحدودي ماع أماار

يمكن أ  نتحظ أ  مساعي الوسا ة الساعودية قاد تعثارت باين سالطنة عماا  و دولاة األماارات العربياة المتحادل 

الحاادودي , الااذي رأت فيااه   1974وفقااد كااا  وناااك الموقااف العماااني الاارافا لتتفاااق السااعودي اإلماااراتي عااام 

تنازال من األمارات عن حقوق ال تملكها , كذل  الملف الحدودي بين السعودية و عما   اغطا بثقلاه علاى  عما 

بزيااارل ساالطا  عمااا  قااابوس اباان سااعيد للرياااض وقااع لتلهااا اتفاقيااة لترساايم   1990وااذل العتقااات حتااى عااام 

 (03ك.1974ها الرياض مع أبو ظبي عام الحدود بين البلدين و بذل  تكو  السلطنة قد قبلت باالتفاقية التي أبرمت
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وقااع رئاايس دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل الراحاال العاايخ زايااد باان ساالطا  آأ نهيااا    1999وفااي عااام       

العمانياة فاي القطااع الممتاد مان  -والسلطا  قابوس بن سعيد، سلطا   عما  اتفاقياة لترسايم الحادود اإلماراتياة 

داتو، ووجاادت تطبيقااا لهااا لااتأ الساانوات التحقااة علااى الاارغم ماان بعااا وأم الزمااوأو إلااى شاارق والعقياا

الصعوبات التي اكتنفت و ع ال رائ  والعتمات الحدودية بسبم صعوبة تضاريس المنطقة إلمارات وعما .وقد 

يلية من لتأ التوقيع على  قوائم اإلحداثيات النهائية وال ارائ  التفصا 2009تم الترسيم النهائي للحدود في عام 

بعد  تحديد الحدود في القطاعات الممتدل من شارق  2003ال اصة باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في عام 

منطقة والعقيداتو إلى منطقة والدارلو فكانت عتمة بارزل في مسار العتقات  حسن الجوار بين الادولتين وا  

ما  تمثل إ افة قوية للعمل ال ليجاي المعاترك، وأ  أياة العتقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدل وسلطنة ع

معكلة بين الدوأ ال ليجية أو العربية مهما كانت شدتها ودرجة تعقيدوا يمكن تجاوزوا إذا توافرت إرادل التعامل 

و أ  ما يعمأ العتقات ويقويهاا باين ,معها وحلها بروح ألوية إيجابية وإذا كانت وناك نية حقيقية لطي صفحتها

الدوأ وو استنادوا إلى قاعدل صلبة من المصالح المترابطة ووذا ما يحدز بين اإلمارات وعما  من لتأ اللجنة 

العمانية العليا المعتركة ومن لتأ العديد من المعروعات المعاتركة حتاى إ  اإلحصااءات تعاير إلاى -اإلماراتية

تقاات باين الجاانبين مرشاحة لمزياد مان التطاور .  أ  اإلمارات وي العري  التجاري األوأ لسلطنة عماا  وأ  الع
                                                                                                 (  13ك

                                

 الدوأ اإلقليمية -ثانيا

 إيرا   -1 
ك ا بسابم احاتتأ األليارل لاثتز جازر تقاع عناد مادلل مضايأ ورمازاإليرانياة تاوتر -تعهد العتقات االمارتية    

ألومية مواقعها االساتراتيجية و لاتحكم بساير السافن  1971منذ عام   نم الكبر  و  نم الصغر  و ابوموسى(

و  لاصة النفطية منها وبذل  تسيطر على ال لي  العربي مستعينة بموقعها أي إيرا  المطل على ال لاي  العرباي,

لجزر االستراتيجية، وذلا  بغياة الوصاوأ إلاى فهام ألوميته وذل ا مستحسن التعرض ولو بعيء من اإليجازمن ال

 أفضل لطبيعة النزاع من جانبه االستراتيجي.

I -  األومية االستراتيجية للجزر العربية الثتز 

فعبر بوابة وذا ال لاي   ,  ذاتهتستقي الجزر العربية الثتز أوميتها االستراتيجية من األومية االستراتيجية لل لي

من صادرات نف  العرق األوس  إلى العاالم الصاناعي، ومان دولاه تساتورد الوالياات  %86كمضيأ ورمز( يمر 

من احتياجاتها البترولية. وت تز  دولة في با ن أرا ايها أكبار م ازو   % 60المتحدل األمريكية ما يزيد على 

مان صاادرات الادوأ الصاناعية، فضات  % 45ل إلى دوأ ال لي  أكثر مان وعبر وذه البوابة تص, نفطي في العالم

ووسا  واذه , عما يمثله موقع ال لي  الجغرافي كمنطقة لطرق المواصاتت البحرياة باين آسايا وإفريقياا وأوروباا

فاي الجازر  فبحكم موقعهاا الجغرافاي فاي ال لاي  تاتحكم واذه,  المعطيات تدتي األومية اإلستراتيجية للجزر الثتز

فقاد حاددت واذه ,  العربي المحددل من  ارف المنظماة البحرياة االستعاارية الممرات المتحية الدولية في ال لي 

 المنظمة الممرات المتحية في ال لي  العربي في ثتز منا أ وي : 

 منطقة مضيأ ورمز  -1

  و فارور منطقة جزر الطنم -2

 تنورلالمنطقة رأس  -3

في الجهة الجنوبية لل لي  العربي باتجاه غرب مضيأ ورمز، وأومها جزر  نام الكبار   تقع المنطقة الثانية    

و ا وكثافاة حركاة المتحاة فيهاا وازدحامهاا، هاعماأ مياوتمتااز بو نم الصغر  وأباو موساى وصاري وفاارور، 

   الثااني فاي لطين لمرور السفن فيها يقع ال   األوأ في العرق ويتجه نحو ال لي  العربي، بينما يقع ال وناك

وبسبم كثافة حركة المتحة في المنطقاة الواقعاة باين مادلل مضايأ ورماز , الغرب ويتجه لار  ال لي  العربي 

  وبموجام واذه القواعاد فهنااك أعاته  وحتى جزيرل فارور، ف   المتحة فيها ت ضع للقواعد و اعتها منظماة 

حل اإليراني، ومسار آلار للسافن ال ارجاة مان ال لاي  مسار للسفن الداللة إلى ال لي  ويحاذي وذه المسار السا

ويحاذي الساحل العربي، ويبعد وذا المسار ال ار  من ال لي  شاماال عان جزيارل  نام الكبار  و نام الصاغر  

تعاارفا  علااى المسااارين ، بينمااا يعاارف الجاازء العاامالي ماان جزياارل أبااو موسااى علااى الجهااة الجنوبيااة للمسااار 
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ولااذا فاا   معظاام القااوات اإليرانيااة التااي تحتاال الجزياارل ات ااذت مواقعهااا فااي شااماأ  البحااري ال ااار  ماان ال لااي ،

الجزيرل وذل  لما يمثله وذا الجزء من أومية استراتيجية كنقطاة إشاراف ومراقام علاى لطاو  المتحاة الدولياة 

الماائي والمتحاي فالجزر العربية الثتز إذ  في مواقعها وذا أشبه بالصمام الذي يتحكم في العاريا  , في ال لي 

, الذي يمثله ال لي  العربي المرتب  ببحر العرب والمحي  الهندي من جهة العرق والبحر األحمر من جهة الغرب

وبحكم موقعها الجغرافي أيضا ف   الجزر العربية الثتز صاالحة لتسات دامات العساكرية، وواذا ماا فعلتاه إيارا  

 120العسكرية في الجزيرل وزادت أعداد العساكريين فيهاا مان مؤلرا في جزيرل أبو موسى حيث عززت قواتها 

وفاااي إ اااار األومياااة ,  عساااكري ونصااابت قواعاااد لصاااواريخ سااايل  وروم وأنعااادت مطاااار عساااكريا 500إلاااى 

الطبيعياة كاالبتروأ وأوكسايد الحدياد  والثارواتاإلستراتيجية للجزر، ف   الجزر الثتز تتوفر على بعا المعاد  

 (32كاك واللؤلؤ الطبيعياألحمر ومصائد األسم

الطاوأ البحاري الكبيار جعال إيارا  فاي الاى جااني  كما تمتاز السواحل اإليرانية بعماأ مياوهاا فاي ال لاي  العرباي

بنادر  بحرية كبيرل لاصة مع بنااء عادل قواعاد بحرياة علاى  اوأ واذه العاوا   فاي الموازين اإلستراتيجية قول

كماا أ  ,تتمتاع بكفااءل عالياة ساحل يجعلها قادرل على بناء موان عباس و جزيرل لر  و غيروا ,كما أ  عمأ ال

تعرف على لطو  إمداد الانف  الاذي يعتماد علياه  وذه القول البحرية الناتجة عن امتداد السواحل اإليرانية جعلها

حتتأ جمهورية االقتصاد العالمي, و اتَّبعت دولة اإلمارات العربية المتحدل نهجا  سلميا  ودبلوماسية مرنة إلنهاء ا

إياارا  اإلسااتمية للجاازر الااثتز  ناام الكباار  و ناام الصااغر  وأبااو موسااى، بالوسااائل الساالمية عاان  ريااأ 

المفاو ات الجادل والمباشرل، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدأ الدولية. وحظي وذا النه  السلمي بقباوأ ودعام 

وجّدد رئيس الدولة األماارات العربياة ,مجتمع الدولي من دوأ مجلس التعاو  ال ليجي وجامعة الدوأ العربية وال

المتحدل الراحل  العيخ زايد بن سلطا  آأ نهيا  ، في كلمته بمناسبة العيد الو ني الثاني والثتثين في األوأ من 

، دعوته لجمهورية إيرا  اإلستمية للبدء بمفاو ات جدية إلنهااء احاتتأ الجازر الاثتز، أو 2003 كانو  األوأ

وأعارب عان أملاه فاي أ  تسافر األجاواء اإليجابياة التاي  ,حالة ال تف للتحكيم الادولي أو محكماة العادأ الدولياةإ

شهدتها العتقات مع جمهورية إيرا  اإلستمية، عن إزالة العوائأ التاي تقاف فاي  رياأ تحقياأ انفارا  حقيقاي 

 في وذه العتقات.

دعوتهاا إلاى  2003 أيلاوأ 26لجمعياة العاماة لرمام المتحادل فاي كما جددت دولة اإلماارات فاي لطابهاا أماام ا    

جمهورية إيرا  اإلستمية، إلعادل النظر في موقفها والتجاوب مع مبادرتها السالمية التاي أعلنتهاا مناذ سانوات، 

ئياة الداعية إلى الدلوأ في مفاو ات ثنائية جادل، أو اللجوء إلى محكمة العادأ الدولياة علاى غارار القضاايا الثنا

األلر  التي تّم تسويتها وفقا  لمبادم ميثاق األمم المتحدل وأحكام القاانو  الادولي. وأشاارت دولاة اإلماارات إلاى 

أ  قضية الجزر الثتز المحتلة ال تزاأ على جدوأ أعمااأ مجلاس األمان الادولي مناذ أ  احتلتهاا إيارا  فاي العاام 

المتحادل الكاملاة علاى جزرواا الاثتز المحتلاة  نام الكبار  . وأكدت مجددا  سيادل دولاة اإلماارات العربياة 1971

رفهاا القااري، والمنطقاة االقتصاادية ال الصاة  و نم الصغر  وأبوموسى، وعلى أجوائها ومياوهاا اإلقليمياة وج 

لتلاا  الجاازر الااثتز، باعتباروااا جاازءا  ال يتجاازأ ماان الساايادل اإلقليميااة لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادل. ودعاات 

مة اإليرانية إلى التعامل مع وذه القضية الحساسة والهامة باروح مان اإليجابياة إلنهااء االحاتتأ اإليراناي، الحكو

وأعرباات عاان أملهااا فااي أ  تااؤدي االتصاااالت واللقاااءا  الثنائيااة الجاريااة بااين دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادل 

تقات ح سن الجوار وجسور التعاو  والمصالح وجمهورية إيرا  اإلستمية إلى إيجاد حل لهذه القضية، ي رّسخ ع

وأكاد المجلاس األعلاى ,المعتركة بين بلدينا، ويعّزز من دعائم األمن واالستقرار والرلاء في وذه المنطقة الهامة

 22و 21لمجلااس التعاااو  لاادوأ ال لااي  العربيااة فااي قمتااه الرابعااة والععاارين التااي عقاادت بدولااة الكوياات يااومي 

لى موقفه الثابات فاي دعام حاأ دولاة اإلماارات العربياة المتحادل فاي سايادتها علاى جزرواا ع 2003كانو  االوأ 

اارف القاااري  الااثتز  ناام الكباار  و ناام الصااغر  وأبوموسااى، وعلااى المياااه اإلقليميااة واإلقلاايم الجااوي والج 

 (33كوالمنطقة االقتصادية ال الصة للجزر الثتز، باعتباروا جزءا  ال يتجزأ من دولة اإلمارات..

و بعد ما استنفذت دولة األمارات العربية المتحدل وسائلها الدبلوماسية كافة من اجل الوصوأ إلاى حال عاادأ      

است دام الورقة االقتصادية  (  2001-1999بين عامي  ك أي فائدل , قررت هلقضية الجزر أال أ  ذل  لم ينجم عن

يفوق بكثير تدثير الحلاوأ العساكرية , والسايما و أ   ثيروامن منطلأ أ  تد أو الجوانم االقتصادية في وذا العد 

إيرا  تمل  نسبة كبيرل من رعاياوا يعملو  في التجارل بدولة األمارات و قد يعدو  من كبار التجاار , مماا ترتام 

هاا أ  تدثير بالغا على االقتصاد اإليراني, وبهذل الورقة تستطيع دولة األمارات أ  ترتم أمور كثيارل أولعلى ذل  
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لتدرك بدنها وأ  كانت متفوقة عسكريا على دولة األمارات , أال اناه بالمقابال نار  حساباتها من جديد  إيرا تعيد 

اقتصاديا, ووذا من شادنه أ  يعادأ بسياساة إيارا  أتجااه القضاية أال أ  واقاع الحااأ لام  مؤثرل أ  دولة األمارات 

           (43ك.يتغير أي شيء

 كإسرائيل( -2
, , فقاد حاولات كإسارائيل( الادلوأ إلاى  (إلسارائيلكمنطقة ال لي  العربي تدلل  من االساتراتيجية العلياا         

منطقة ال لي  العربي و تطوير عتقاتها مع دوأ المنطقة و يمكن القوأ بدنة ظهرت لطوات ملموسة على  ريأ 

 كاالسارائيلي(اليات المتحدل األمريكية , فالتواجد التطبيع بينها وبين عدد من دوأ ال لي  العربي بالتعاو  مع الو

في ال لي  العربي يمكن االستدالأ علية من لتأ مكتم تمثيل التجاري و أقاماة المعاارض و كاذل  الماؤتمرات و 

 (53كاللقاءات االقتصادية و السياسية التي تحدز في المنطقة , وا  دولة  قطر سباقة في وذا المجاأ .

ا إلااى دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل بوصاافها أحااد  الاادوأ العربيااة فااي منطقااة العاارق األوساا   و إذا نظرناا     

سنجد أنها تقع في منطقة بالغة األومية و ال طورل , حيث الصراع العربي كاإلسرائيلي( و تداعياته السلبية على 

باشاارل و غياار مباشاارل علااى دولااة األماان و االسااتقرار فااي المنطقااة بدكملهااا , وامتااداد وااذل التااداعيات بصااورل م

اإلسارائيلي و تاواز   -األمارات ك حاد  الادوأ العربياة و السايما فاي ظال ال لال القاائم فاي تاواز  القاو  العرباي

القااو  العربااي مااع باااقي دوأ  الجااوار الجغرافااي األلاار  , وفااي ظاال االنحياااز األمريكااي الوا ااح إلساارائيل و 

لسياساية بماا ياتتءم ماع المصاالح االساتراتيجية األمريكياة , و انتهجات محاوالتها أعادل رسام لريطاة المنطقاة ا

دولة األمارات العربية المتحدل سياسة لارجية معينة مع كإسرائيل( بما يتتءم ماع مقتضايات المصالحة القومياة 

القارار تتجسد من لتأ دعمها للقضية الفلسطينية , فقد حظيت القضية الفلسطينية باوتمام وا ح من قبل صانع 

السياسي  دولة األمارات العربية المتحدل و وذا يتضح من لتأ تصريحات رئيسها أو من لتأ التعاو  ال ليجي 

 (63كلصالح االنتفا ة الفلسطينية . 

اإلساارائيلي , فااد  دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل شاااركت مااع باااقي دوأ -و فيمااا ي ااص التطبيااع اإلماااراتي      

, أال أنهاا كانات  1993, و المفاو ات المتعددل األ راف عام  1991ي مؤتمر مدريد للستم عام ال لي  العربي ف

و مازالاات تفضاال التريااث فااي الاادلوأ فااي مساايرل التطبيااع , كمااا و تفضاال الوصااوأ إلااى حاال شااامل و عااادأ لكاال 

ها دولاة األماارات العربياة القضايا العربية المصيرية و من ثم يدتي التطبيع كمرحلة ثانية ,و وناك قارارات ات اذت

المتحدل بعد  المقا عة االقتصادية كإلسرائيل( أنها رفضت  لبا من حكوماة الوالياات المتحادل فاي كاانو  الثااني 

( بلياو  دوالر مناذ 50الذي كلفتة ككإسرائيل(, من دوأ مجلس التعاو  ال ليجي إلى رفع التقا ع مع  1993عام 

, و ظاال اساام ك إساارائيل ( ياادو  بالصااحف المحليااة بااين قوسااين,وعلى  الحضاار المفااروض فااي بدايااة السااتينات

المستو  الععبي لدولة األمارات العربية المتحدل فهو معارض للتطبيع و ونااك شاواود علاى ذلا  , آذ أقايم أكثار 

 من تجمع في أمارل العارقة القي فيها لطبا تؤيد نضااأ العاعم العرباي الفلساطيني , و تام جماع األماواأ لصاالح

 (73ك. 2001الفلسطينيين و كذل  تم تعكيل لجنة األمارات الو نية لمقاومة التطبيع عام  

 

 القو  الدولية  -ثالثا

 الواليات المتحدل األمريكية -1
وناااك العتقااة الوثيقااة و التحااالف االسااتراتيجي بااين الواليااات المتحاادل األمريكيااة و دولااة األمااارات العربيااة     

الاانف  ماان أوميتهااا , فالمصاالحة الواليااات المتحاادل األمريكيااة وااي  ااما  التاادفأ المسااتمر  المتحاادل و التااي زاد

للبتروأ بكميات كافية و بدسعار مقبولة , والسيما في أعقاب ازدياد الم اوف األمريكية من احتماأ نضوب النف  

-65سابة مهماة تبلاب حاوالي األمريكي و ازدياد نزعة االعتماد على نف  ال لي  العرباي الاذي تعاكل احتيا اتاة ن

 ( 83كمليار برميل . 700% من أجمالي االحتيا ي العالمي ,70

آذ تتمحور السياسة األمريكية اتجاه ال لي  العربي حوأ مرتكزين أساسين  وما  اما  اإلمادادات النفطياة و      

لتسااعينات تحااوالت و منااع ساايطرل أي قااول معاديااة علااى المنطقااة , والساايما بعااد أ  أفاارزت أحااداز و تطااورات ا

متغيرات إقليمية و دولية البد وا  تعكس على اتجاوات السياسة األمريكية في المنطقة وال لي  العربي  بالذات , 

و تكمن أومية دولة األمارات العربية المتحدل مع دوأ ال لي  األلر  بالنسابة للوالياات المتحادل األمريكياة علاى 

المتحدل تدتي بالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في حجام االساتثمار   اعتبار أ  دولة األمارات العربية



 .2009،   86مجلة األستاذ ،كلية التربية أبن رشد/جامعة بغداد ، عدد /   النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية

 18 

مليااار دوالر فيهااا و تسااهم وااذل  226ألااف شاا ص أماااراتي  60لااد  الواليااات المتحاادل األمريكيااة , حيااث يملاا  

ة فاي دولاة شاركة أمريكيا 300االستثمارات بدور كبير في نماو االقتصااد األمريكاي و تطاوره إ اافة إلاى وجاود 

   (93كاألمارات العربية المتحدل .

وتعكل العتقات التجارية بين الدولتين ركيزل أساسية في العتقات االقتصادية القائمة بينهما و تطورت وذل       

وصالت  2000المتحدل في عاام  دولة األمارات العربية إلى العتقات بعكل ملحوظ  من لتأ الصادرات األمريكية

 (40ك .2008في عام  مليار دوالر أمريكي 15.7مليار دوالر أمريكي لكنها ارتفعت إلى أكثر من  2.2إلى 

فااي  سياسااة التنويااع االقتصااادي التااي تنتهجهااا دولااة األمااارات كفيلااة لجااذب اسااتثمارات أمريكيااة مباشاارلو      

وأعماأ اإلدارل والتادريم  وأالقطاعات غير النفطية حيث تنع  العركات األمريكية بصورل كبيرل في قطاع البتر

من إمكانيات كبيارل وبنياة تحتياة اقتصاادية مهماة  والهندسة المعمارية في  وء ما يتمتع به االقتصاد اإلماراتي

 والمؤسسااات التجاريااة والصااناعية والتكنولوجيااة العالميااة، و أ  دولااة تعااكل محاال اسااتقطاب ألكباار العااركات

الوالياات المتحادل األمريكياة تعاد شاريكا  تجارياا  رئيسايا    و ات األمريكياةتمركاز لتساتثمار اإلمارات ستكو  نقطة

   (14كلدولة األمارات العربية المتحدل.

و على صعيد القواعد و التسهيتت العسكرية باين كال مان دولاة األماارات العربياة المتحادل ودولاة الوالياات       

عسااكرية تمثلاات ببناااء قواعااد جويااة وماان أومهااا قاعاادل المتحاادل األمريكيااة فقااد حصاالت األلياارل علااى تسااهيتت 

الظفرل الجوية في  من دولة األمارات العربية المتحدل لاصة لدعم و مساندل الطائرات الحربياة األمريكياة و تعاد 

أكبار قاعادل فااي أباو ظبااي و أدركات السياساة ال ارجيااة لدولاة األمااارات العربياة المتحادل بااد  التواجاد العسااكري 

ساايهي  منالااا دوليااا جدياادا للوقاوف بوجااه االنتهاكااات اإليرانيااة علااى الجازر الااثتز  المحتلااة ماان قباال األمريكاي 

يوماا .و  120يوما إلاى  90من  1997حزيرا   1إيرا , حيث ارتفعت نسبة تواجد القوات الجوية األمريكية منذ 

ولاة األماارات العربياة الحاالي وذا يتضح بعكل كبيار مان لاتأ حاديث  العايخ لليفاة بان زاياد آأ نهياا  رئايس د

بعد  العتقات مع الواليات المتحدل األمريكية بقولهوعتقاتنا بالواليات المتحدل عتقات قديمة، تحكمها معطياات 

وتتحمال  تتبدأ بتبدأ اإلدارات األمريكية، وأوأ وذه المعطيات أ  الوالياات المتحادل قاول عظماى سياسية ثابتة، ال

معهاا تعاكل  ارورل ألي دولاة،  األمن واالستقرار والسلم الدولي، وبالتالي ف   العتقااتمسئوليات واسعة إزاء 

 (24كبغا النظر عن أي تباينات في وجهات النظرو .

 روسيا  -2

متضاامنة الزيااارات  1971باادأت العتقااات الدبلوماسااية  بااين دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل وروساايا عااام      

جاريااة واالتفاقااات الثنائيااة، و تعااد روساايا االتحاديااة قااول دوليااة وذات ثقاال مااؤثر فااي الرساامية والتبااادالت الت

السياسااات الدوليااة بحكاام عضااويتها الدائمااة فااي مجلااس األماان الاادولي، واقتصااادوا المنفااتح وبنيتهااا الصااناعية 

تارف بروسايا بدنهاا تع 1991العربياة المتحادل رساميا فاي كاانو  االوأ عاام  األماارات وأعلنات دولاة المتطاورل،

القنصالية العاماة لروسايا  2002وارثة لحقوق االتحاد السوفيتي السابأ. وتعمال فاي مديناة دباي مناذ عاام  كونها

تطورت العتقات اإلماراتية الروسية منذ الثمانيناات ماع افتتااح سافارل االتحااد الساوفيتي فاي أباو   ، آذاالتحادية 

لتعامل كافاة المجااالت  1987فاي موساكو فاي نيساا  مان عاام  ، وافتتاح سفارل دولة اإلمارات 1986ظبي عام 

علااى أساااس مبااادم التعااايي الساالمي والمساااوال والمنفعااة المتبادلااة واحتاارام ساايادل كاال دولااة ودعاام االسااتقرار 

أ  العتقاات االقتصاادية  حياث,توقيع معاودل تنظم و تعجيع االستثمار بين البلادين، و قد تم ,والسلم في المنطقة 

بصااورل أفضاال مااع قيااام الوفااود االقتصااادية الروسااية بزيااارات متعاقبااة لدولااة اإلمااارات وااللتقاااء مااع  توثقاات

مؤسساة روساية إماراتياة  200المسؤولين في المؤسسات االقتصاادية واالساتثمارية، حياث تام إنعااء أكثار مان 

  (34كمعتركة في مجاالت التجارل والسياحة .

%، وبلغات 27بنسابة  2007عاام  العربياة المتحادل فاي األماارات ودولاة روسايا و ازداد التبادأ السلعي باين     

ملياو   50  -ملياو  دوالر، والصاادرات اإلماراتياة  771 -مليو  دوالر ك الصادرات الروساية  821نحو   قيمته

 692.8قيماة  2008لاتأ الفتارل باين شاهري كاانو  الثااني تعارين االوأ عاام  وقد بلب التبادأ السلعي دوالر( .
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والمعادات والاذوم والصافائح الحديدياة  العربياة المكاائن األماارات إلاى روسايا وتصاّدر,ملياو  دوالر أمريكي

 (44ك.واأللعاب والورق والمواد الكيمياوية

 ال اتمة
_ ات ذت دولة األمارات لعربية النظام  فيادرالي و ذلا  اللاتتف مسااحات أماراتهاا و عادد ساكانها و أمكاناتهاا 1

ادية بالنسبة لكل أمارل عن األلار , أماا إذا ألاذنا كال أماارل علاى حاده سانتحظ ماد  الضاعف الكبيار فاي االقتص

التركياام السياسااي لتلاا  األمااارات التااي ال تعاادو الواحاادل منهااا دولااة المدينااة ,فناار  أ  نساابة الحاادود الساااحلية م 

(كام وواذا ماا 13م1فاي أماارل الفجيارل  ك (كام و20م1المساحة الكلية لبعا األمارات تبلب ماثت فاي أماارل دباي ك 

يعير إلى وجاود معاكلة الادفاع عان الحادود الطويلاة فاي تلا  األماارات و كاذل  معاكلة صاغر المسااحة و العماأ 

 أالستراتيجي ,لذل  كا  االتحاد حت البد منه .      

ماراتهاا المعاتتة جغرافياا و _و نجاح النظام الفيدرالي في ترسيخ دولة األمارات العربية المتحادل بسابم  ام أ2 

توحياادوا بدولااة واحاادل وال يمكاان تطبيااأ الفيدراليااة علااى دولااة مركزيااة موحاادل ,حيااث يمكاان أ  تتحااوأ الدولااة 

الفيدرالية إلى دولة مركزية موحدل وليس العكس, أي جاءت الفيدرالياة وناا لجماع شاتات جغرافياة لتكاوين دولاة 

تلها األمارات لاصة الصغيرل جادا منهاا مواجهاة األعبااء المالياة موحدل كانت في األصل مجزئة  تستطيع من ل

نظرا لقلة مردودوا المالي لفقر أر ها لثروات االقتصادية كدمارتي عجما  و أم القيوين. على الرغم من اعتباار 

قااوم الدسااتور الثااروات االقتصااادية و المااواد الطبيعيااة فااي كاال أمااارل  مملوكااة ملكيااة عامااة ماان تلاا  األمااارل , ي

المجتمع بحفظها و استغتلها  لصالح االقتصاد الاو ني , وواذا ماا يعاكل نقطاة  اعف فاي  تركيام االتحااد,آذ أ  

ثرول النف  في أمارتي  أبو ظبي و دبي و أمارل العارقة األمارات الثتز النفطياة , تعاد دلات لاصاا لكال أماارل , 

 ية العامة لتتحاد .ووي التي ت صص نسبة من مواردوا لتغطية نفقات الميزان

_ وعلى الرغم من ممارسة حكومة كل أمارل شؤونها المحلية فق   من االلتصاصات التي لم تستند مان  امن 3        

 فتعتبر قرارات المجلس األعلى لها الحكم الفصل . ‘ االتحاد

ارات السابع العربياة فاي وونااك روابا  باين األما‘_ أ  لكل أمارل حقها فاي اساتقتلها و سايادتها دالال االتحااد 4

صورل دولة اتحادية مستقلة ذات سيادل دولية بتوحيد سياستها ال ارجية و تمثيلها ال اارجي و المجلاس األعلاى 

المكااو  ماان حكااام األمااارات  وااو الااذي يرساام السياسااة العليااا لتتحاااد  فااي المسااائل الدوليااة و الدفاعيااة و كااذل  

يتنااوب حكاام األماارات األعضااء سانويا رئاساة اجتماعاات االتحااد و كاذل  ب صدار القوانين االتحادية التزمة و 

وناك مجلس ثا  وو مجلس االتحاد كهيئة تنفيذية لتتحاد  يمارس التصاصاته وفقا للسياساة العلياا التاي يقرواا  

قاساام  المجلااس األعلااى و  بقااا لقااوانين االتحاااد كمااا و أ  التطااور االقتصااادي واالجتماااعي قااد ساااعد علااى قيااام

معاترك بااين أماارات الساااحل الساابع, وللقات شاابة تكامال بااين وااذل األماارات بساابم القارب الجغرافااي و التاااريخ 

 المعترك و التقارب في أنما  الحيال .

 _ في االتحاد يتم  تنفيذ القرارات عن  ريأ ويئات تعريعية و قضائية5

 للسلطة المركزية  سلطات مباشرل على رعاياوا .وتنفيذية على جميع األفراد في سائر األمارات و تكو       

 

تتميز السياسة ال ارجية لدولة األمارات العربية المتحدل منذ حصولها على االستقتأ بالثبات و الحيادية وقاد  -6

 نص الدستور المؤقت في المادل األولى على أ  األمارات العربية دولة اتحادية مستقلة ذات سيادل

 

============================================= 

 الهوامي   

 

 . 105,ع 1988(عبد الغني بسيوني,النظم السياسية,دار الجامعة,بيروت,1ك   

( جااور  بااردو ,القااانو  الدسااتوري و النظااام السياسااي ,المؤسسااة الجامعيااة للدراسااات و النعاار , بيااروت  2ك   

 . 16,ع  1982,

 2,ع 2000ة السياسية ,دار وائل للنعر ,عما  ,(حسين الريماوي ,مقدمة في الجغرافي3ك



 .2009،   86مجلة األستاذ ،كلية التربية أبن رشد/جامعة بغداد ، عدد /   النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية

 20 

 1979(محمد محمود الديم   ,الجغرافياة السياسيةكأساس و تطبيقاا ( ,مكتباة االنجلاو المصارية , القااورل ,4ك

 . 442,ع 

 .107,ع 1987( يحيى الجمل, األنظمة السياسية المعاصرل, دار النهضة, القاورل, 5ك  

في العراقكأسلوب لضما  الوحدل الو نية ( , مجلة المساتقبل العرباي ,مركاز  ( ياسر لالد بركات,الفيدرالية6ك

 .145,ع 2006المستقبل للدراسات والبحوز, تعرين األوأ , 

,مركاز              فجار للدراساات و  2(  أمير جبار ألسااعدي,الطريأ إلاى الفيدرالياة كأوراق عربياة ( عادد7ك    

 .    46_45, ع 2005البحوز العراقية ,بغداد,نيسا  

 429-425, ع 1981( محمد موسى عبد هللا,دولة األمارات العربية المتحدل و جيرانها , دار الكويت ,8ك

 .282,ع1979(,مركز الطباعة الحديثة ,لبنا ,1( عبد الوواب ألكيالي و آلرو  ,الموسوعة السياسية , ك9ك

 . 461_459ات العربية,دار الستسل,الكويت,ع ( محمد العيدروس,التطورات السياسية في دولة األمار10ك

 .600,ع 1974( محمد متولي ,حوض ال لي  العربي,المكتبة الجغرافية الحديثة ,القاورل 11ك

 .20,ع 2007,السبت كانو  األوأ 1157, األمارات تنازع السلطات,صحيفة العدالة , العدد ------( 12ك 

ولاة األماارات العربياة المتحادل  اتجااه القضاايا العربياة كالعاراق ( جبار حسن سعيد, السياساة ال ارجياة لد13ك

 .  81,ع 2003نموذجا( , المعهد العالي للدراسات الدولية ,رسالة ماجستير,الجامعة المستنصرية, 

 www.united, Arab emirates. COM (14ك  

 . 32,ع  2002( محمد صالح العجيلي , مد  الموان  , دار العؤو  الثقافية ,بغداد ,15ك  

 .2007آذار  6( الثتثاء -, صحيفة الوس  السياسية, العددك------(  16ك  

(  إبراويم سعد الادين, النماو االقتصاادي فاي دولاة األماارات العربياة المتحادل و      تااثيرل علاى االتحااد , 17ك   

(,مركز المسااتقبل للدراسااات بحااث منعااور فااي التجااارب العربيااة المعاصاارل كتجربااة األمااارات العربيااة المتحاادل

 .392, ع 2004والبحوز, 

 www.united, Arab emirates. COM( 18ك  

( مركز المعلومات ,االستثمار أألجنبي و نسبة المعاركة فيه و البيئة القانونية المنظمة له في دولة األمارات 19ك

 . 7ع  -6, ع  2001العربية ,أبو ظبي ,

السياسااي و الدسااتوري فااي دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل ,دار الكتاااب ( رمضااا  محمااد , تطااور الفكاار 20ك

 . 120, ع 1987, 1الجامعي , العين ,  

 . 50( جبار حسن سعيد , مصدر سابأ, ع 21ك

( علي احمد عبد القادر , عملية االندما  السياسي في اتحاد األمارات , بحث في التجارب الوحدوياة العربياة 22ك

 . 658ع – 654, ع  1993األمارات العربية المتحدل, المعاصرل ,تجربة

 . 57( جبار حسن سعيد, مصدر سابأ,ع23ك

 .  166( رمضا  محمد, مصدر سابأ, ع 24ك

 . 74( يحيى الجمل, مصدر سابأ , ع25ك

 .63( جبار حسن سعيد, مصدر سابأ,ع 26ك

 http://www.alamuae.com( 27ك

( .رساالة 1991-1971(شاكر محمود وويم ,سياسة دولة األمارات العربية المتحدل اتجااه ال لاي  العرباي ك28ك

 . 98, ع 2005ماجستير كغير منعورل(, المعهد العالي للدراسات السياسية و الدولية , الجامعة المستنصرية, 

 http://www.skyscrapercity.com   راجع ( 29ك

(  لمزيااد ماان المعلومااات راجااع نصااير محمااد نااوري , السياسااة األمنيااة اإلقليميااة لاادوأ ال لااي  العربااي فااي 30ك

 .  69, ع1988, الثمانينات , رسالة ماجستيرك غير منعوره(,كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد

 .108( شاكر محمود وويم ,مصدر سابأ, ع 31ك

http://www.alamuae.com/uae/showtopics-101.html
http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-165147.html


 .2009،   86مجلة األستاذ ،كلية التربية أبن رشد/جامعة بغداد ، عدد /   النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية

 21 

األساانيد القانونياة المثبتاة تبعياة الجازر العربياة , ,دولاة األماارات العربياة المتحادلالمحكمة االتحادية العليا (32ك

 .5- 4ع , 2002, ابوظبيالثتز لدولة اإلمارات العربية المتحدل كبحث منعور(, 

 واألمارات,صحيفة العرق األوس , عما  سلطنة بين , التوقيع على اتفاقية الحدود المكملةأحمد باتميرل (33ك   

.و كاااااااذل  راجااااااااع  2ع, 2003تعااااااارين الثاااااااااني  11وااااااا   1424شعباااااااا ا   15السبااااااا ت  ,9083العااااااادد 

http://www.beiruttimes.com . 

 .115 جبار حسن سعيد, مصدر سابأ,ع (34ك 

   http://www.alamuae.com/uae/showtopics(53ك

ة اإلسرائيلية حياأ منطقة ال لي  العربي , رسالة ماجستير كغير منعورل حنا  علي إبراويم , االستراتيجي (36ك

 .173, ع 2000( , , معهد الدارسات السياسية,الجامعة المستنصرية و الدولية ,

 .130-128( جبار حسن سعيد, مصدر سابأ, ع 37ك

راتيجية , العادد الساابع, ساتراتيجي, مجلاة دراساات اسات-( ال لي  العربي في المنظورين االقتصادي و الجيو38ك

 . 66, ع 2000جامعة بغداد,

 .137 جبار حسن سعيد, مصدر سابأ, ع( 39ك

 http://www.ameinfo.com( 40ك

 

-28 .لعربية المتحدل,,مركز شوؤ  األعتم لدولة األمارات ا ندول العتقات االقتصادية اإلماراتية األمريكية (41ك

10-2008 

 29  الموافاأ   2009ماارس  26ال مايس    2393 أحمد علي، جماأ المجايادل, صاحيفة الوسا  , العادد ( 42ك

 (العيخ لليفة بن زايد آأ نهيا  رئيس دولة األمارات العربيةك مقابلة مع 1430 األوأربيع 

 .2007-9-9عتم لدولة األمارات العربية المتحدل , الروسية, مركز شوؤ  األ–( ندول العتقات اإلماراتية 43ك

 _http://www.rtarabic.com/news .(  44ك

  www.united arab.com-. * اإلحصائيات مدلوذل من 

ذل ماان ( مركااز المعلومااات ,االسااتثمار أألجنبااي و نساابة المعاااركة فيااه و البيئااة القانونيااة ** اإلحصااائيات ماادلو

 . 7ع  -6, ع  2001المنظمة له في دولة األمارات العربية ,أبو ظبي ,

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 المصادر

تيجية اإلسرائيلية حياأ منطقة ال لي  العربي , رسالة ماجستير كغير منعاورل حنا  علي  , االسترا إبراويم, .1

 .2000( , , معهد الدارسات السياسية,الجامعة المستنصرية و الدولية ,

 1987الجمل ,يحيى,أألنظمة السياسية المعاصرل, دار النهضة العربية, القاورل,  .2

(,مركز فجار لدراساات والبحاوز, بغاداد, 2ق عربية( عددكألساعدي ,أمير جبار ,الطريأ إلى الفيدرالية كأورا .3

 . 2002نيسا  

العجيلي,محمااد صااالح, دولااة األمااارات العربيااة المتحدلكدراسااة فااي الجغرافيااة السياسااية(,مركز األمااارات  .4

 .2000للدراسات و البحوز اإلستراتجية,أبو ظبي,

 . 2002فية,بغداد , العجيلي, محمد صالح , مد  الموان  العربية, دار العوؤ  الثقا .5

العيدروس,محمد حسن,التطورات السياسية في دولة األماارات العربياة المتحادل,دار الستسال, الكويات ,غيار  .6

 مؤرو.

 .1979الديم ,محمد محمود, الجغرافية السياسيةكأسس و تطبيقات(, مكتبة ألنجلو,القاورل, .7

األسااانيد القانونيااة المثبتااة تبعيااة الجاازر العربيااة ,دولااة األمااارات العربيااة المتحاادل, المحكمااة االتحاديااة العليا .8

 .2002, ابوظبيالثتز لدولة اإلمارات العربية المتحدل كبحث منعور(, 

http://www.beiruttimes.com/site2/pages/arabic_archives.php?subaction=showfull&id=1216751585&archive=1230796804&start_from=&ucat=&
http://www.alamuae.com/uae/showtopics-107.html
http://www.ameinfo.com/ar-129687.html
http://www.rtarabic.com/news_all_info/27344
http://www.rtarabic.com/news_all_info/27344
http://www.united-emirates/


 .2009،   86مجلة األستاذ ،كلية التربية أبن رشد/جامعة بغداد ، عدد /   النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية

 22 

 .2000الريماوي, حسين ,مقدمة في الجغرافية السياسية,دار وائل للنعر, عما  , .9

 .1979بيروت,,مركز الطباعة الحديثة,1ألكيالي, عبد الوواب و آلرو ,الموسوعة السياسية ,   .10

 .  1981إلهيتي, صبري فارس, ال لي  العربي كدراسة في الجغرافية السياسية(, دار الرشيد للنعر , بغداد , .11

واألمارات,صاحيفة العارق األوسا ,  عماا  سالطنة باين باتميرل ,أحمد , التوقيع على اتفاقية الحدود المكملاة .12

 . 9083دد الع 2003تعرين الثاني   11و   1424شعب ا   15السب ت 

بركات,ياساار لالد,الفيدراليااة فااي العراقكأساالوب لضااما  الوحاادل الو نية(,مجلااة المسااتقبل العربي,مركااز  .13

 .2005المستقبل للدراسات و البحوز,تعرين األوأ 

 . 1982بردو, جور ,القانو  الدستوري و النظام السياسي,المؤسسة الجامعية للدراسات و النعر, بيروت, .14

 .1988,النظم السياسية,دار الجامعة,بيروت, بسيوني ,عبد الغني .15

واألمارات,صاحيفة العارق األوسا ,  عماا  سالطنة باين باتميرل ,أحمد , التوقيع على اتفاقية الحدود المكملاة .16

 .2003تعرين الثاني  11و   1424شعب ا   15, السب ت 9083العدد 

المتحدل و تدثير علاى االتحااد , بحاث منعاور سعد الدين,إبراويم, النمو االقتصادي في دولة األمارات العربية  .17

في التجارب الوحدوية العربية المعاصرل,تجربة األمارات العربياة المتحادل مركاز المساتقبل العرباي , بياروت 

,2002     . 

( 2003-1991ساااعيد,جبار حسن,السياساااة ال ارجياااة لدولاااة األماااارات العربياااة المتحااادل للقضاااايا العربياااةك .18

الة ماجسااتير غياار منعااورل , المعهااد العااالي للدراسااات السياسااية و الدولية,الجامعااة كالعااراق نموذجا(,رساا

 . 2003المستنصرية,

 . 1981عبد هللا,محمد موسى,دولة األمارات العربية المتحدل وجيرانها, دارا لستسل , الكويت, .19

رب الوحدوياة العربياة عبد القادر,علي احمد, عملية االندما  السياساي فاي اتحااد األماارات , بحاث فاي التجاا .20

 .1993المعاصرل ,تجربة األمارات العربية المتحدل, 

,كمقابلة مع العايخ لليفاة أأ  2009مارس 26ال ميس  2393علي, و احمد المجايدل ,صحيفة الوس , العدد .21

 نهيا  رئيس دولة األمارات العربية المتحدل(

 .1974, القاورل,متولي,محمد,حوض ال لي  العربي, المكتبة الجغرافية الحديثة .22

محمد,رمضا  , تطور الفكر السياسي و الدستوري في دولة األمارات العربية المتحدل ,دار الكتاب الجامعي ,  .23

 .1987, 1العين ,  

مركز المعلومات ,االستثمار أألجنبي و نسبة المعاركة فيه و البيئة القانونية المنظمة له في دولاة األماارات   .24

 . 2001العربية ,أبو ظبي ,

نصير محمد , السياسة األمنية اإلقليمية لدوأ ال لي  العربي فاي الثمانيناات , رساالة ماجساتيرك غيار  نوري, .25

 .1988منعوره(,كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد, 

( .رساالة 1991-1971شاكر محمود  ,سياسة دولة األمارات العربية المتحدل اتجاه ال لاي  العرباي ك وويم, .26

 .2005ر منعورل(, المعهد العالي للدراسات السياسية و الدولية , الجامعة المستنصرية, ماجستير كغي

ساتراتيجي, مجلاة دراساات اساتراتيجية , العادد الساابع, -ال لي  العرباي فاي المنظاورين االقتصاادي و الجياو .27

 2000جامعة بغداد,

 . 2007(,الثتثاء آذار -______صحيفة الوس  السياسية,عددك .28

 .2007-,السبت كانو  األوأ1157تنازع السلطات,صحيفة العدالة, العدد  -ألمارات______, ا .29

-28 .,مركز شوؤ  األعتم لدولة األمارات العربياة المتحادل, ندول العتقات االقتصادية اإلماراتية األمريكية -29

10-2008 

 .2007-9-9العربية المتحدل, الروسية, مركز شوؤ  األعتم لدولة األمارات  -ندول العتقات االمارتية-30

13- http://  emirates.com-www.united 

23-  http://www.ameinfo.com 

http://www.united-emirates.com/
http://www.united-emirates.com/
http://www.ameinfo.com/ar-129687.html


 .2009،   86مجلة األستاذ ،كلية التربية أبن رشد/جامعة بغداد ، عدد /   النظام الفيدرالي والواقع الجغرافي لدولة اإلمارات العربية

 23 

33-http://www.alamuae.com/uae/showtopics  

43-http://www.rtarabic.com/news  

53-  http://www.beiruttimes.com 

http://www.alamuae.com/uae/showtopics-107.html
http://www.rtarabic.com/news
http://www.beiruttimes.com/site2/pages/arabic_archives.php?subaction=showfull&id=1216751585&archive=1230796804&start_from=&ucat=&

