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مدتخلز البحث
مثمت الفتخة قيج الجراسة مخحمة ميسة في تاريخ العخاؽ الدياسي الحجيث لسا
افخزتو مغ احجاث ومػاقف اسيع العخاؽ بذكل كبيخ في احجاثو ،وكاف في مقجمة
تمظ االحجاث تأسيذ دولة االمارات العخبية الستحجة كجولة مدتقمة واالعتخاؼ بيا

رسسيا مغ قبل جامعة الجوؿ العخبية ومشطسة االمع الستحجة ،وما قجمو العخاؽ مغ

دعع مادي ومعشػي وسياسي ليحه االمارات حتى اعالف تأسيديا في  2كانػف

االوؿ  ،1971وقج اشخنا مغ خالؿ ىحا البحث الحي تسحػر في ثالثة عشاويغ
رئيدة ،اوليسا السباحثات التي جخت لتأسيذ ىحه الجولة وثانييا اعالف تأسيذ
ىحه الجولة ومػقف العخاؽ الجاعع ليا ،اما السحػر الثالث والحي ضيخ فيو جميا

مػقف العخاؽ اال وىػ االحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية الثالث (ششب الرغخى،

ششب الكبخى وابػ مػسى) وما تختب عميو مغ مػاقف .وقج حاولشا في ىحا البحث
ابخاز دور العخاؽ في دعع الجوؿ العخبية ووقػفو الى جانبيا في كافة السحغ التي

تعخضت ليا.

الكمسات السفتاحية :العخاؽ ،االمارات ،الجدر ،ابػ مػسى – ششب.
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Abstract:
The period of the paper represents a stage in the modern
political history of Iraq. This period included the attitudes of
Iraq and the first was the establishment of the United Arab
Emirates as an independent state and its recognition officially
by the Arab league and the United Nations. Iraq presented
political support materially and morally to this state till its
rise in December 2, 1971. This paper included three basic
titles. The first is the talks about the establishment of this
state. The second is the declaration of the state of Iraq. As for
the third title، it is about the attitude of Iraq towards the
occupation of the three islands (Tunb Al-kubra, Tunb AlSughra and Abu Musa) by Iran، We thrid through this study
to show the role played by Iraq in supporting the Arab states
and standing beside them in all troubles which faced these
states.
Keywords: Iraq، Emirates، Islands، Abu Musa، Tunb
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السقجمة
تعج مشصقة الخميج العخبي مغ السشاشق السيسة في العالع لسا تستمكو مغ
مؤىالت وامكانيات اقترادية كبيخة ،فزال

عغ السػقع االستخاتيجي السيع الحي

يتخكد فيو اكبخ مشاشق انتاج الشفط في العالع ،كسا اف ىحه السشصقة مثمت عبخ

التاريخ مشصقة صخاع لمقػى االجشبية االستعسارية التي سعت لمبحث عغ مشاشق
نفػذ وسيصخة خارج القارة االوربية.

اف مشصقة الخميج العخبي كانت عبارة عغ مذيخات تعتسج في تشطيسيا عمى

الشطاـ القبمي الحي فخضتو العادات والتقاليج العخبية القبمية ،لحلظ فاف الجوؿ
االستعسارية وججت فييا ارضا خربة لبدط نفػذىا ومج سيصختيا عمييا ،فغدت

الجوؿ االوربية ىحه السشصقة وسيصخت عمييا تباعا ،ابتجاء بالبختغالييغ ومغ ثع

اليػلشجييغ وانتياء بخيصانيا اخخ ىحه القػى االستعسارية السباشخة التي كخست
وجػدىا في مشصقة الخميج العخبي مشح القخف الثامغ عذخ.

اف احتالؿ بخيصانيا لسشصقة الخميج العخبي واخزاعيا لمديصخة البخيصانية

مغ خالؿ اتفاقيات ومعاىجات صػرية خالؿ االعػاـ (،1853 ،1843 ،1820
 )1892وقعتيا مع مذيخات وامخاء الخميج مشح احتالليا لمسشصقة وحتى انتياء
الحخب العالسية الثانية كانت تيجؼ مغ ورائيا الى البقاء في ىحه السشصقة وعجـ

تخكيا ،اال اف السعصيات والستغيخات الجولية وخرػصا بعج الحخب العالسية الثانية
والزغػط االقترادية والدياسية التي تعخضت ليا بخيصانيا دفعتيا الى تغييخ
سياستيا مغ الديصخة العدكخية السباشخة الى ايجاد انطسة ودوؿ تعسل عمى

السحافطة عمى مرالحيا في السشصقة ،لحلظ بجأت بخيصانيا ومشح انتياء الحخب

العالسية الثانية بايجاد البجائل واالشخاص التي تزسغ الحفاظ عمى مرالحيا

اوال.
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اف اوؿ ما قامت بو بخيصانيا في ىحا السجاؿ ىػ محاولة تػحيج امارات

الداحل العساني مغ خالؿ استبعاد االمخاء الحيغ ال يشدجسػف والدياسة
البخيصانية في السشصقة ،اي انيا ميجت لتكػيغ دولة واحجة بجؿ االمارات الستفخقة

التي كانت مشتذخة عمى الداحل العساني.

وىحا ما اشخنا اليو في السحػر االوؿ مغ ىحا البحث والحي يحسل عشػاف

(العالقات العخاقية -االمارتية  ،)1971-1969اذ اف الحخب العالسية الثانية
القت بطالليا عمى بخيصانيا ،فزال عغ وجػد سخط لجى الذعب العخبي في

مشصقة الخميج العخبي تجاه الػجػد البخيصاني العدكخي ،ما دفعيا لمبحث عغ
انذاء دولة مػحجة تتعامل معيا وفق معصيات تفخضيا عمييا مع استبعاد الػجػد

العدكخي السباشخ.

اما السحػر الثاني في البحث فتشاوؿ دور العخاؽ في دعع االمارات العخبية

قبل تػحيجىا ومػقفو بعج اعالف تأسيذ دولة االمارات العخبية الستحجة ،في حيغ

تشاوؿ السحػر الثالث االحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية الثالث (ششب الكبخى،

ششب الرغخى وابػ مػسى) في  30تذخيغ الثاني  ،1971وما نتج عشو مغ
مػاقف عخبية واقميسية ودولية ،وكاف العخاؽ سباقا في تأييج دولة االمارات العخبية

في حقيا السذخوع تجاه الجدر الثالث.

ييجؼ البحث في ثشاياه الى ابخاز دور العخاؽ في دعع الجوؿ العخبية مغ

خالؿ السػاقف الدياسية التي اتخحىا تجاه العجيج مغ القزايا العخبية ،وسشحاوؿ
مغ خالؿ ثشايا البحث اضيار ابخز تمظ السػاقف وتحجيجا تجاه تأسيذ دولة

االمارات العخبية الستحجة ،واالحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية الثالث.
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اوال :محاوالت تؽحيج امارات الداحل العساني.

تعج مشصقة الخميج العخبي مغ اىع السشاشق التي سعت الجوؿ االستعسارية

مشح اف بجأت مػجات الديصخة االستعسارية االوربية لمديصخة عمييا ،لسا تسثمو ىحه
السشصقة مغ اىسية استخاتيجية واقترادية خرػصا بعج اكتذاؼ الشفط فييا .فقج

سبق البخيصانيػف في الديصخة عمى ىحه السشصقة البختغاليػف واليػلشجيػف ،وانتيى
السصاؼ ببخيصانيا في الديصخة عمى ىحه السشصقة الحيػية مغ العالع.

وبسا اف دراستشا تتسحػر حػؿ امارات الداحل العساني( ،)1فاف الػجػد

البخيصاني الخسسي في السشصقة يعػد الى العاـ  1820عشجما رسخت بخيصانيا

وجػدىا في السشصقة بسػجب معاىجة عخفت بالسعاىجة العامة في  8كانػف الثاني

 .)2(1820التدمت بسػجبيا بخيصانيا بتػفيخ الحساية إلمارات راس الخيسة وابػ
ضبي واـ القيػيغ وعجساف مقابل الديصخة عمى مقجرات ىحه االمارات .كسا الحقتيا

بخيصانيا بسعاىجات مساثمة مع كل مغ امارات البحخيغ عاـ  1853و قصخ عاـ

 .)3(1868واستس اخ ار في نيج بخيصانيا في الديصخة السصمقة عمى مشصقة الخميج
العخبي ،ربصت السشصقة باتفاقية ججيجة سسيت باتفاقية السسانعة والتي عقجت في
اذار مغ العاـ  1892بيغ شيػخ امارات الداحل العساني وبخيصانيا والتي نرت

عمى اف ال يػقعػا اية اتفاقية او يجخمػا في اية عالقات بجولة اجشبية سػى

بخيصانيا ،واف ال يدسحػا لػكيل دولة اجشبية اخخى بالبقاء عمى اراضييع دوف
مػافقة مدبقة مغ الحكػمة البخيصانية ،واف ال يسشحػا اي جدء مغ اراضييع سػاء
عغ شخيق البيع او االيجار او الخىغ او غيخ ذلظ الحتالؿ اية دولة اجشبية

باستثشاء بخيصانيا(.)4

وبحلظ فخضت بخيصانيا سيصختيا عمى ىحه السشصقة السيسة مغ الخميج
العخبي ،ونط اخ ألىسية السشصقة سػاء لبخيصانيا او لمدكاف العخب القاششيغ فييا،
فقج سعت بخيصانيا الى تػحيج ىحه االمارات ليذ مغ اجل اف تكػف ىشالظ قػة
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عخبية في السشصقة ،وانسا مغ اجل اف تكخس بخيصانيا سيصختيا عمى ىحه السشصقة
مغ خالؿ تكبيل الجوؿ الشاشئة بسعاىجات واتفاقيات بعيجة االمج تزسغ مرالحيا
بالجرجة االولى .ومغ ىحا السشصمق عسمت بخيصانيا جاىجة الى تػحيج ىحه

االمارات وتكػيغ دولة تتػافخ فييا السقػمات الدياسية واالقترادية واالجتساعية.
ومسا ساعج عمى تبمػر ىحه الفكخة شعػر حكاـ االمارات بحاجتيع الى االتحاد

السيسا واف معطسيع ابشاء عسػمة وخؤولة ،وىحا الذعػر نابع مغ دوافع عخبية

قػمية ومرمحة مذتخكة تحتع االتحاد(.)5

مغ ىحا السشصمق ومع وجػد رغبة بيغ حكاـ االمارات لتػحيجىا ،ضيخت

ىشالظ عجة محاوالت لتقخيب وجيات الشطخ ،وتعػد اولى السحاوالت واالفكار الى

العاـ  1935عشجما حاوؿ شيػخ ىحه االمارات تػحيج اماراتيع ،اال اف اعتسادىع
عمى بخيصانيا آنحاؾ جعل الفكخة غيخ ججية ولع تحقق غايتيا( .)6ويججر القػؿ اف

بخيصانيا في تمظ الفتخة كانت تدعى إليجاد تحالف او اتحاد بيغ ىحه االمارات

تكػف ىي السدؤولة عشو والخاعية لو حتى تتسكغ مغ تحقيق اىجافيا وغاياتيا في
ربط ىحه االمارات باتفاقيات تفخضيا عمييع تزسغ مغ خالليا مرالحيا بالجرجة

االولى ،ومغ ثع ايجاد دولة واحجة تدتصيع عقج اتفاقيات معيا بجال مغ االمارات

السذتتة.

شيج العاـ  1937جيػدا بخيصانية تسثمت بديارات قاـ بيا عجد مغ

السدؤوليغ البخيصانييغ الى حكاـ االمارات مغ اجل اقشاعيع بزخورة االتحاد فيسا
بيشيع ،ونتج عغ ىحه الديارات اقشاع بعس حكاـ ىحه االمارات بالفكخة ،وجخت
محاوالت إلقشاع السسمكة العخبية الدعػدية مغ اجل االنزساـ الى االتحاد السقتخح

وكدب تأييجىا كقػى كبخى في السشصقة ،وكانت الفكخة تتمخز في تػحيج االنطسة

القانػنية لإلمارات وكحلظ مذخوعات التعميع وانطسة البخيج والبخؽ وانذاء قػة
عدكخية مشطسة تكػف داخل كل امارة عمى اف تخزع جسيعيا لقيادة واحجة،
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فزال عغ ذلظ نز السذخوع عمى تكػيغ مجمذ اعمى يسثل فيو حكاـ االمارات،

واف تكػف لكل امارة حكػمة مدؤولة اماـ جسعية تسثيمية مؤلفة مغ حكاـ االمارات
وتكػف ميستيا اقتخاح القػانيغ السالية والسرادقة عمى مذاريع القػانيغ التي
ترجر مغ السجمذ االعمى لمحكاـ ،اال اف قياـ الحخب العالسية الثانية في ايمػؿ

 1939واشتخاؾ بخيصانيا فييا لع يقجر ليحا السذخوع اف يشفح(.)7

وخالؿ عقج الخسديشيات مغ القخف الساضي تججدت السحاوالت البخيصانية

في حث حكاـ االمارات عمى ايجاد كياف مػحج يتشاسب والسخحمة الججيجة التي

شيجت اكتذاؼ الشفط وضيػر الػاليات الستحجة االمخيكية كقػى كبخى وشخيظ
فعاؿ في االستثسارات الشفصية ،ففي العاـ  1952بمػرت بخيصانيا فكخة انذاء
(مجمذ االمارات السترالحة) تحت اشخافيا يزع امارات الداحل العساني الدبع،

يجتسع مختيغ او ثالث مخات في العاـ ،وبخئاسة السقيع الدياسي البخيصاني في

الخميج العخبي ولياـ روبػخت ىاي ،ووضيفة ىحا السجمذ تجبيخ شؤوف واوضاع
االمارات وتشديق خصط تصػيخىا(.)8

اف فذل السذخوع البخيصاني في تػحيج االمارات دفعيا لمتفكيخ بحمػؿ بجيمة،

لحلظ وبعج اعالف تأسيذ حمف بغجاد عاـ  1955الحي ضع (العخاؽ ،تخكيا،

ايخاف ،باكدتاف وبخيصانيا) ،سعت بخيصانيا الى ربط االمارات العخبية في الخميج

بيحا الحمف ،اذ قاـ رئيذ الػزراء العخاقي آنحاؾ نػري الدعيج (اب -1954

حديخف  )1957وبالتعاوف مع الخئيذ التخكي جالؿ بايار ()1960-1950
وبتػجيو مغ الحكػمة البخيصانية بشذاط في مشصقة الخميج العخبي إلضيار اىسية

ىحه السشصقة لمحمف ،وفي محاولة مشيع إلنذاء اتحاد فيجرالي يزع الكػيت
والبحخيغ وقصخ وامارات الداحل العساني الدبع ،اال اف ىحا السذخوع لقي رفزا

قاشعا مغ قبل مذايخ السشصقة التي ارتابت مغ السذخوع(.)9
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وتججر االشارة الى اف الييكمية التشطيسية لإلمارات آنحاؾ كانت تفتقخ الى
ابدط مقػمات الجولة ،وكانت إدارتيا تعتسج بالجرجة االولى عمى الشطاـ القبمي
الحي يتحكع فيو شيػخ ىحه االمارات ،لحلظ كاف دعسيا لمذيػخ يعتسج عمى قجر

االستفادة مشيع في تحقيق ماربيا ومقاصجىا ،فكانت امارة ابػ ضبي ىي االكبخ

مداحة بيغ تمظ االمارات ،في الػقت نفدو كانت بخيصانيا تعػؿ عمييا كثي اخ في

تحقيق االتحاد فيسا بيشيا ،وكاف حاكع ىحه االمارة الذيخ شخبػط بغ سمصاف اؿ
نيياف الحي كاف محافطا وعشيجا ويخفس تػقيع اتفاقية مشاصفة مع الذخكات

الشفصية البخيصانية ،مسا دفع البخيصانييغ الى عدلو وتعييغ الذيخ زايج بغ سمصاف
اؿ نيياف

()10

حاكسا إلمارة ابػ ضبي في العاـ  1966وحتى العاـ .)11(2004

كاف تعييغ الذيخ زايج بغ سمصاف اؿ نيياف حاكسا إلمارة ابػ ضبي نقصة

التحػؿ في مديخة االتحاد والحمقة السفقػدة في سمدمة تػحيج امارات الداحل
العساني .عمى اثخ ذلظ التقى حاكع ابػ ضبي الذيخ زايج بغ سمصاف بحاكع دبي

الذيخ راشج بغ سعيج اؿ مكتػـ ( )1990-1958في قخية سسيح الػاقعة عمى
الحجود بيغ االمارتيغ في  18شباط  ،1968واتفق الصخفاف عمى تكػيغ اتحاد

فيجرالي ،كسا اتفقا عمى تخصيط الحجود البخية والبحخية بيشيسا ،ويطيخ اف امارتي
ابػ ضبي ودبي ىسا اكثخ االمارات تقجما وثخوة ،ما جعميسا االكثخ استعجادا

لػضع نػاة كياف ججيج ،واشجىا خػفا عمى ثخواتيا مغ االشساع الخارجية(.)12

كاف الذيخ زايج بغ سمصاف ىػ السبادر باتخاذ خصػات االتحاد عشجما ارسل

خخيصة الى حاكع امارة دبي شالبا فيو اف يخسع الحجود التي يخيجىا لبالده ،وفي

 25شباط  1971وجو الذيخ زايج دعػة الى حكاـ االمارات الخسذ (راس

الخيسة ،الذارقة ،اـ القيػيغ ،عجساف والفجيخة) وحكاـ قصخ والبحخيغ ليكػنػا جدءا

مغ ىحا االتحاد ،اال انو ضيخت ىشالظ معػقات وصعػبات خالؿ محادثات
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تذكيل االتحاد ادت الى اندحاب قصخ والبحخيغ مشو ،فاجتسع حكاـ االمارات
الدت في امارة دبي في تسػز  ،1971نتج عشو صجور دستػر االتحاد السؤقت

في  18تسػز /يػليػ  1971الحي تزسغ اختيار الذيخ زايج رئيدا لالتحاد لسجة
( )5سشػات والذيخ راشج بغ سعيج اؿ مكتػـ نائبا لمخئيذ واختيار ابػ ضبي
عاصسة مؤقتة لالتحاد ،وفي  2كانػف الثاني /يشايخ  1971اعمغ قياـ دولة

االمارات العخبية الستحجة

(.)13

ثانيا :الجعػ العخاقي لإلمارات العخبية الستحجة قبل وبعج اعالن تأسيديا:

سعت بخيصانيا مشح مصمع القخف التاسع عذخ الى بدط نفػذىا وسيصختيا

عمى السشصقة العخبية برفتيا احجى الجوؿ االستعسارية التي تصسح لمحرػؿ

عمى مػشئ قجـ في ىحه السشصقة الحيػية مغ العالع ،فبعج احتالليا لعجف في عاـ
 1839اخحت تدعى لتاميغ الجشاح الغخبي لميشج مغ خالؿ الديصخة عمى الداحل

الجشػبي الذخقي لمجديخة العخبية ( .)14وبعج فخض سيصختيا عمى السشصقة التي لع
تكغ مييأة بعج لحكع نفديا ،لحلظ وبسخور الػقت ووعي سكاف السشصقة في

التحخر والخالص مغ الديصخة االستعسارية ،ادركت بخيصانيا انو ال ججوى مغ
االستسخار في الديصخة السباشخة عمى السشصقة ،مع وجػد مذاكل واعباء داخمية

بدبب الحخب العالسية الثانية ( )1945-1939وما نتج عشيا مغ اثار سمبية

عمى بخيصانيا.

قخرت بخيصانيا تخفيس وجػدىا العدكخي في الخميج بعج قشاعتيا باف

الػجػد العدكخي التقميجي اصبح ال مبخر لو ،خرػصا بعج الرجامات العشيفة

التي وقعت بيغ القػات البخيصانية وحخكات التحخر في عجف والجشػب العخبي(.)15

فدعت بخيصانيا الى ايجاد ارضية مشاسبة لتقبميا كرجيق او حميف ،لحلظ ووفق

ىحه الخؤية يجب اف تغيخ بخيصانيا عجدا مغ الحكاـ الحيغ ال يشدجسػف وتػجياتيا

وتصمعاتيا ،فقامت بخمع الدمصاف صقخ بغ سمصاف القاسسي حاكع الذارقة عشجما
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اوعدت الى العائمة الحاكسة بعدلو في حديخاف مغ العاـ  ،1965وقج عممت ذلظ
باف القاسسي اىسل مرالح شعبو ،اال اف الدبب الحقيقي ىػ تعاونو مع الجوؿ

العخبية ،االمخ الحي ازعج بخيصانيا ،فعيشت محمو الذيخ خالج بغ دمحم
القاسسي(.)16

كاف العخاؽ مغ اشج السعارضيغ ليحا االجخاء البخيصاني ،ال سيسا واف الذيخ

القاسسي كاف في زيارة الى العخاؽ بتاريخ 28حديخاف  ،1965فقجـ العخاؽ عمى

اثخ ذلظ عجة شكاوى بالتعاوف مع مرخ الى مجمذ االمغ الجولي ،اال اف
السجمذ لع يتخح اي اجخاء ضج بخيصانيا( .)17وعبخت الحكػمة العخاقية عغ

مػقفيا قائمة " اف صقخ مغ حكاـ العخب الستحخريغ في امارات الخميج العخبي،
ويبجو اف بخيصانيا تحاوؿ ترفية جسيع حكاـ العخب االحخار حتى في السشاشق

الػاقعة في الخميج العخبي"(.)18

قبل االعالف عغ تأسيذ دولة االمارات العخبية الستحجة ،اسيع العخاؽ بذكل

كبيخ في دعع االمارات مغ خالؿ السداىسة الفعالة في المجاف التي شكمتيا
جامعة الجوؿ العخبية لسدانجة امارات الخميج .اذ اصجرت الجامعة العخبية في 31

اذار  1964ق اخ ار نز عمى ايفاد بعثة لديارة االمارات ،وتألفت البعثة مغ االميغ

العاـ لجامعة الجوؿ العخبية االستاذ عبج الخالق حدػنة (،)1972-1952

وعزػية االميغ العاـ السداعج لمذؤوف الدياسية الجكتػر سيج نػفل ومسثميغ
شخرييغ لخؤساء الجوؿ الثالث السجاورة لمسشصقة وىي العخاؽ والكػيت والسسمكة

العخبية الدعػدية ،ومثل العخاؽ الجكتػر محسػد عمى الجاؤود ،ومثل الكػيت الديج
بجر البجر والسسمكة العخبية الدعػدية مثميا الديج دمحم السشرػر الخميح(.)19

وصمت (بعثة االخػة العخبية) مصار البحخيغ في  12تذخيغ االوؿ ،1964

ثع زارت البعثة قصخ ودبي وابػ ضبي وبقية االمارات ،وفي (فشجؽ بغجاد) في
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العاصسة العخاقية بغجاد وضعت المجشة تقخيخىا في  10تذخيغ الثاني ،1964
وجاء في ابخز تػصياتو:

-1دعع التعاوف الثقافي مع ىحه االمارات عمى اف تتحسل االمارات الغشية مختبات
السبعػثيغ العخب.

 -2ايفاد بعثة تزع خبخاء في الصخؽ والسياه والكيخباء والدراعة والتجارة لػضع
خصة شاممة تعخض عمى مجمذ رؤساء الػزراء العخب.

 -3انذاء صشجوؽ لسعػنة السشصقة تديع فيو الكػيت والعخاؽ والدعػدية وابجت
ىحه الجوؿ االستعجاد لحلظ.

 -4الشطخ في تصػيخ بعثة جامعة الجوؿ العخبية الى لجشة دائسة لإلشخاؼ عمى
تشسية السخصط العخبي لتصػيخ السشصقة.

شكمت البعثة الفشية بخئاسة الجكتػر غائب مػلػد مخمز مغ العخاؽ

والسيشجس بخاؾ عبج السحدغ التخؾ مغ الكػيت ،وسافخت الى االمارات في 16

كانػف االوؿ  1964وشخعت بجراسة االوضاع عمى الصبيعة ،وانيت زيارتيا
ووضعت مذخوعا متكامال يتشاوؿ مج الصخؽ التي ترل بيغ االمارات وايجاد

شبكة لمياتف ووحجات كيخبائية ومذخوعات لمتشسية(.)20

اف التقارب الحي حرل بيغ امارات الخميج وجامعة الجوؿ العخبية ازعج

البخيصانييغ الحيغ سعػا إليقاؼ اي صػرة مغ صػر التقارب العخبي ،اذ وبعج ما

قامت بو بعثة االخػة العخبية والمجاف التي شكمت لتصػيخ السشصقة وما تػصمت
اليو مغ نتائج واىجاؼ اوفجت المجشة الديج سيج نػفل االميغ العاـ السداعج

لمجامعة الى امارات الداحل العساني لمحرػؿ عمى مػافقة خصية مغ امخائيا

لمبجء بسذخوعات الجامعة لمتشسية في اماراتيع ،وصادفت زيارة الديج نػفل زيارة

قاـ بيا جػرج شػمدػف وزيخ الجولة البخيصاني لمذؤوف الخارجية حالت دوف
نجاح مداعي جامعة الجوؿ العخبية(.)21
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وجاء تعبيخ الخئيذ العخاقي آنحاؾ عبج الدالـ دمحم عارؼ ()1966-1963
عغ دور العخاؽ في دعع امارات الخميج العخبي اثشاء لقائو الديج نػفل مبعػث

االميغ العاـ لجامعة الجوؿ العخبية في  16ايار  1965قائال " :اف العخاؽ حاوؿ

التأثيخ عمى البحخيغ لمسداىسة في صشجوؽ الجامعة وتحديغ معاممة الػششييغ
فييا" .و شكخ الخئيذ عارؼ الديج نػفل عمى ما بحلو مغ جيج في رحمتو

واستعجاد العخاؽ بحؿ كل واجب في الخميج( .)22فزال عغ ذلظ فقج رحب العخاؽ
بجيػد تذكيل اتحاد االمارات ،اذ اعمغ الخئيذ العخاقي عبج الخحسغ عارؼ

 1968-1966تأييجه لجيػد االتحاد ،وصخح وزيخ الخارجية العخاقي وكالة آنحاؾ

اسساعيل خيخ هللا في ىحا الرجد قائال " :اف العخاؽ يؤيج كل ما يؤدي الى القػة،

وىػ يخى اف كل اتحاد بيغ العخب ىػ قػة ليع"(.)23

كسا زار الذيخ زايج بغ سمصاف اؿ نيياف العخاؽ في  6تسػز  ،1969وخالؿ

تمظ الديارة اكج العخاؽ عمى دعسو الكامل لالتحاد السقتخح وكحلظ مػافقتو عمى

تمبية اي شمب يػجو لحساية عخوبة الخميج العخبي مغ االشساع االجشبية(.)24

اثسخت الجيػد والسباحثات التي قاـ بيا شيػخ وحكاـ امارات الخميج وفي

مقجمتيع الذيخ زايج بغ سمصاف اؿ نيياف في االعالف عغ تأسيذ دولة االمارات

العخبية الستحجة في  2كانػف االوؿ  .)25(1971وفػر االعالف عغ تأسيذ ىحه
الجولة اعمشت الجوؿ العخبية ومغ ضسشيا العخاؽ االعتخاؼ الخسسي بيا ،فارسل

العخاؽ وفجا الى دولة االمارات العخبية الستحجة وقجـ التيشئة الى الذيخ زايج بغ
سمصاف اؿ نيياف بسشاسبة اعالف الػحجة وتأسيذ دولة االمارات ( .)26وكانت

وجية الشطخ العخاقية تكسغ في اف اتحاد االمارات عمى الخغع مسا قيل عشو مغ

الدمبيات فانو بال شظ خصػة ضخورية لحساية عخوبة الخميج العخبي ،فاقل ما

يقاؿ في ذلظ االتحاد انو يقػي الرمة بيغ ىحه االمارات السستجة عمى شػؿ
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الخميج العخبي ،ويعػد اىميا عمى حياة االندجاـ والتعاوف لحل السذاكل والقزايا
السذتخكة بخوح االخػة وبسا يعػد عمى ىحه االمارات جسيعا بالخيخ(.)27

ويذيخ الجكتػر عجناف الباجة جي الى انو وقبل االعالف عغ تأسيذ

االمارات العخبية قاـ بحذج التأييج مغ خالؿ سفخه الى القاىخة والتقائو بالخئيذ

دمحم انػر الدادات ( )1981-1970مغ اجل الحرػؿ عمى تأييج جامعة الجوؿ

العخبية ،ويقػؿ الباجة جي ":انو في نفذ يػـ اعالف االستقالؿ سافخت الى

نيػيػرؾ حامال معي شمب انزساـ االمارات العخبية الستحجة الى االمع الستحجة

عشجما كاف رئيدا لمػفج االماراتي ،وانو كانت ىشالظ عقبة اماـ قبػؿ عزػية
االمارات تتسثل في مػقف الريغ الخافس لقبػؿ االمارات بدبب عالقتيا الجيجة

مع الحكػمة اليدارية في اليسغ الجشػبية ،والتي كانت تعارض االمارات ولع تعمغ

االعتخاؼ بيا" ،فأجخى الباجة جي عجة اتراالت مع الجوؿ االعزاء والتي ابجت
تخحيبيا ،واستصاع مغ اقشاع الػفج الريشي الحي شغل مشرب العزػ الجائع
لمجسعية العامة لألمع الستحجة في ذلظ العاـ في قبػؿ عزػية االمارات كجولة

مدتقمة تابعة ليحه السشطسة في  9كانػف االوؿ  1971لتكػف الجولة رقع ()132

في ىحه السشطسة(.)28

وقج سبق ذلظ اعتخاؼ جامعة الجوؿ العخبية باإلمارات العخبية الستحجة كجولة

في  6كانػف االوؿ  ،1971لتربح الجولة الثامشة عذخ في عزػية جامعة

الجوؿ العخبية(.)29
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االمارتية الثالث (طشب الكبخى ،طشب الرغخى
ا
ثالثا :االحتالل االيخاني للجدر

وابؽ مؽسى) ومؽقف العخاق مشو:

قبل الجخػؿ في تفاصيل السػقف العخاقي مغ االحتالؿ االيخاني لمجدر
االماراتية الثالث (ششب الكبخى ،ششب الرغخى وابػ مػسى) البج لشا مغ التعخؼ
عمى االىسية االستخاتيجية ليحه الجدر فزال عغ السػقع الجغخافي ليا ليتدشى لشا
معخفة ما تسثمو ىحه الجدر مغ االىسية بالشدبة لإلمارات بكػف عائجية الجدر
الييا ،وما تسثمو إليخاف التي احتمتيا والتي الزلت مدتسخة في احتالليا حتى اليػـ.
ففي تقخيخ نذختو وكالة الرحافة الفخندية عذية االحتالؿ االيخاني ليحه
الجدر في  30تذخيغ الثاني  1971مػضحا االىسية االستخاتيجية ليا بػ " انيا
تقع ضسغ مشصقة استخاتيجية فخيجة مغ نػعيا نط اخ إلشخافيا عمى سػاحل ايخاف
والعخاؽ والسسمكة العخبية الدعػدية ،واف مػقع ىحه الجدر يفػؽ في اىسيتو مػقع
جديخة ىخمد التي تصل عمى ساحل السزيق ،واف الجدر الثالث ال تقل اىسيتيا
االستخاتيجية عغ مجيشة ششجة وجبل شارؽ في مجخل البحخ االبيس الستػسط،
وعغ عجف في مجخل البحخ االحسخ ،وانيا في ىحه السكانة تقف مذخفة عمى
حخكة السخور في الخميج العخبي وتتحكع فيو ايزا"( .)30ومغ ىحا التقخيخ تتزح
لشا االسباب التي دفعت ايخاف الى احتالليا والديصخة عمييا.
وفيسا يتعمق بالسػقع الجغخافي ليحه الجدر ،فاف جديخة ششب الكبخى تقع عشج
مجخل مزيق ىخمد عمى مدافة ساعة بالسخكب عغ امارة راس الخيسة ،وتقع
جديخة ششب الرغخى الى الذساؿ الذخقي مغ جديخة ششب الكبخى وتبعج عشيا
( )12كيمػ مت اخ ،في حيغ تقع جديخة ابػ مػسى في مجخل الخميج العخبي عمى
بعج ما يقارب ( )160كيمػ مت اخ مغ مزيق ىخمد بيغ امارة الذارقة وايخاف ،اذ
تبعج ( )75كيمػ مت اخ عغ الذارقة و( )95كيمػ مت اخ عغ مزيق لشجة
االيخاني(.)31
ولغخض تبياف عائجية ىحه الجدر لإلمارات العخبية نػرد بعس االدلة التي
تجحس االدعاءات االيخانية فييا .اذ اف الجدر تتبع إلمارتي رأس الخيسة
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والذارقة ،فقاششييا مغ العخب السدمسيغ ويتحجثػف المغة العخبية ،وشخاز بشائيع
لسشازليع ومخافقيع االخخى ذو شابع اسالمي ،فزال عغ اف اسساء ىحه الجدر
عخبية ،فالصشب ىػ الحبل او الػتج الحي يذج بو خيسة العخبي ،كسا اف إدارتي
راس الخيسة والذارقة قج مارستا سيادتيسا عمى ىحه الجدر مغ خالؿ ادارة
السخافق العامة وفخض الخسػـ عمى الخعي والغػص وتػفيخ كل احتياجاتيا
والجفاع عشيا والسحافطة عمييا ومشحيا رخز استخخاج اكديج الحجيج االحسخ
لمذخكات االجشبية ،ولبخيصانيا رخرة اقامة مشارة في ششب الكبخى ،ىحا فزال
عغ اف جسيع الخصابات والسخاسالت الخسسية الستعمقة بيا كانت تتع مغ خالؿ
شيػخيا برػرة رسسية وبخاصة مع بخيصانيا ،وحاولت ايخاف اكثخ مغ مخة شخائيا
او استئجارىا مغ شيػخيا( .)32فحلظ يؤكج عائجية وتبعية ىحه الجدر لإلمارات
العخبية ويجحس كل االدعاءات االيخانية بحقيا في ىحه الجدر ،واف ما قامت بو
في احتالليا ليا انسا ىػ قخصشة بحخية وتجاوز لكل االعخاؼ واالتفاقيات الجولية
التي تسشع احتالؿ اي مشصقة خارج سيادة وحجود الجولة.
وجيت الحكػمة العخاقية عمى اثخ ذلظ محكخة الى مؤتسخ وزراء الخارجية
العخب السشعقج في القاىخة في  12تذخيغ الثاني  1971شخحت فيو السخاشخ
التي تػاجو االمة العخبية جخاء التيجيجات االيخانية لمخميج العخبي ،وتقجـ الػفج
العخاقي الى السؤتسخ باقتخاحات تفزي الى:
 -1ارساؿ وفج يشدبو وزراء الخارجية العخب لالتراؿ بالحكػمة االيخانية
وتػضيح مخاشخ تيجيجاتيا باحتالؿ الجدر عمى امغ وسالمة السشصقة ،والصمب
مشيا الكف عغ ىحه التيجيجات واالقخار بعائجية ىحه الجدر الى امارتي الذارقة
وراس الخيسة.
 -2مداولة الزغط عمى بخيصانيا بعجـ السداومة عمى ىحه الجدر وتدييل
تدميسيا الى ايخاف واالصخار عمى عائجيتيا لمعخب ،وتخػيل االميغ العاـ لجامعة
الجوؿ العخبية ميسة االتراؿ والتحجث الى الحكػمة البخيصانية ،وقياـ الحكػمات

[ ]886مخكد الجراسات اإلقليسية

دراسات إقليسية )37( 18

العخبية برػرة مشفخدة وخاصة تمظ التي ليا عالقة شيبة مع ايخاف وبخيصانيا
بسسارسة ضغػشيا عمى ىاتيغ الجولتيغ لخدعيسا عغ سياستيسا السشاوئة لمعخب.
 -3في حالة فذل الجيػد الداعية مع ايخاف فاف الجوؿ العخبية تتفق عمى ضخورة
اخبار مجمذ االمغ وشمب عقج اجتساع شارئ لمشطخ في التيجيجات االيخانية
لمجدر العخبية.
 -4دراسة اتخاذ االجخاءات الجفاعية مغ قبل السجتسعيغ لمجفاع عغ عخوبة
الجدر اماـ اية اشساع اجشبية وذلظ بإنداؿ قػات عخبية رمدية فػؽ الجدر(.)33
وكاف شاه ايخاف دمحم رضا بيمػي ( )1979-1941قج اعمغ بتاريخ 16
شباط  1971عغ رغبتو باحتالؿ ىحه الجدر وبالقػة اذا اقتزى االمخ في حالة
فذل الػسائل الدمسية لتدميع ىحه الجدر الى ايخاف قبل حمػؿ مػعج االندحاب
العدكخي البخيصاني الشيائي مغ الخميج العخبي في نياية ذلظ العاـ ،كسا واكج
رئيذ الػزراء االيخاني آنحاؾ اميخ عباس ىػيجا ( )1977-1965ووزيخ
خارجيتو عباس عمي خمعة بخي ( )1978-1971في تذخيغ الثاني 1971
سيادة ايخاف عمى تمظ الجدر ،ونتيجة الػساشة التي قامت بيا بخيصانيا
والسحادثات التي تست في شيخاف في اواسط تذخيغ الثاني بيغ السقيع البخيصاني
في الخميج العخبي ويمياـ لػس بالشيابة عغ حاكع الذارقة وشاه ايخاف تع التػصل
الى اتفاؽ شبو نيائي سسي بػ (محكخة التفاىع) Memorandum of
 Understandingفاعمغ الذيخ خالج بغ دمحم القاسسي في  29تذخيغ الثاني
بانو قج قبل بتخدد التػصل الى اتفاؽ نيائي مع ايخاف( .)34والحي نز عمى قبػؿ
حاكع امارة الذارقة الذيخ خالج بغ دمحم القاسسي عمى انذاء نقصة عدكخية ايخانية
في جديخة ابػ مػسى ،مقابل تمقيو مبمغ ثالثة مالييغ دوالر سشػيا ولفتخة تديج عغ
تدع سشػات ،كسا نز االتفاؽ عمى تقاسع الجولتيغ بالتداوي اية عائجات نفصية
في حالة اكتذاؼ الشفط في الجديخة مدتقبال(.)35
قامت ايخاف باحتالؿ ىحه الجدر في  30تذخيغ الثاني  ،1971اي قبل يػـ
واحج مغ االندحاب البخيصاني وانتياء مجة كل السعاىجات واالتفاقيات
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الدابقة( .)36ووصف العخاؽ االحتالؿ بانو عسمية عجوانية تست بالتػاشؤ مع
بخيصانيا لعجـ قياـ االخيخة بأية اجخاءات لخدع عجواف الذاه ،وعجت سكػت
بخيصانيا عغ ذلظ الفعل مشاقزا اللتداماتيا التعاىجية السػقعة بيشيا وبيغ حكاـ
ساحل الخميج العخبي مشح عاـ  .)37(1820وىحا ما يجؿ عمى اف ىشاؾ اتفاؽ
ايخاني بخيصاني باحتالؿ ىحه الجدر بعج انتياء الػصاية البخيصانية عمييا.
فكانت ردود االفعاؿ العخاقية قػية تجاه ىحا االحتالؿ ،اذ بعث الخئيذ
العخاقي آنحاؾ احسج حدغ البكخ ( )1979-1968بخقية جػابية عاجمة الى
الذيخ صقخ بغ دمحم القاسسي قاؿ فييا" :اف نجائكع القػمي الى ممػؾ ورؤساء
العخب اوضح حقيقة السػقف الشاجع عغ العجواف االيخاني عمى الجدر العخبية اماـ
شعبشا العخبي ،وكاف صػتكع صادقا عبختع فيو عغ التدامكع القػمي االميغ
بحقػؽ امتشا وحفاضكع عمى سيادتيا والجفاع عشيا تجاه العجواف االيخاني الدافخ،
الحي اقجمت عميو حكػمة ايخاف والتي لع تخع الحقػؽ واالعتبارات واالرتباشات
التي تذج الذعب العخبي بالذعب االيخاني السدمع ،ويأتي ىحا العجواف مدامشا
لمعجواف الرييػني االسخائيمي الذخس الحي يػاجو شعبشا العخبي في اكثخ مخاحمو،
اف وقفتكع الػششية الذجاعة في وجو السعتجيغ الغاصبيغ واستذياد ابشاء شعبشا
لرج ىحا العجواف والجفاع عغ اراضييع الخيخة كاف درسا في الػششية والتزحية
سيدجميا تاريخ امتشا بالفخخ ،لقج كشا في العخاؽ ومشح اف كذفت حكػمة ايخاف
عغ نػاياىا واشساعيا التػسعية مجركيغ ابعاد ومخامي تمظ الدياسة العجوانية
والسخصصيغ ليا مغ القػى االمبخيالية واالستعسارية ،وقج حخصشا في كل ادوار
اعسالشا الحي يسميو الػاجب القػمي عميشا وفي الخميج العخبي مغ اجل قياـ
مػاجية عخبية مذتخكة السػاقف فيسا نحغ برجد اتخاذه ومشيا عخض ىحا الػضع
الخصيخ عمى االمع الستحجة ،سشقف واياكع وجساىيخ امتشا الى اف تتحخر جدرنا
العخبية مغ السعتجيغ الغاصبيغ .وفقكع هللا السػلى تعالى وشعبشا العخبي في راس
الخيسة في وقفتكع الػششية السذخقة والعامميغ السخمريغ مغ ابشائيا في الجفاع
عغ سيادة ىحه الجدر والحود عغ حياض الػشغ"(.)38
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وبغس الشطخ عغ ما كانت تسثمو الحكػمة العخاقية مغ ايجيػلػجية وافكار
آنحاؾ ،فاف ما مثمتو تمظ الخسالة السػجية الى حاكع راس الخيسة الذيخ صقخ بغ
دمحم القاسسي ىػ امتجاد شبيعي لسػاقف العخاؽ االيجابية تجاه كافة القزايا
العخبية ،السيسا مع وجػد اشساع ايخانية مثمتيا حكػمة الذاه تجاه الجدر العخبية
خاصة والخميج العخبي برػرة عامة.
بعج االحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية في الخميج العخبي بادر العخاؽ الى
قصع عالقاتو الجبمػماسية مع كل مغ ايخاف وبخيصانيا( .)39وشالب العخاؽ مغ
جانبو كافة الجوؿ العخبية الى قصع عالقاتيا الجبمػماسية مع ايخاف عمى اثخ
احتالليا لمجدر الثالث ،وكحلظ قصع عالقاتيا مع بخيصانيا لعجـ ايفائيا بتعيجاتيا
ومدؤوليتيا بحساية ىحه الجدر ،كسا اصجرت بعس السؤسدات والسشطسات
العخاقية بيانات شجبت فييا العجواف بػصفو يدتيجؼ عخوبة الخميج ويدعى الى
ايجاد مختكدات استعسارية ضج حخكات التحخر الػششي(.)40
وكخد فعل عمى ما قامت بو ايخاف مغ احتالؿ لمجدر االماراتية اقجـ العخاؽ
عمى تيجيخ عجد مغ السقيسيغ االيخانييغ في العخاؽ برػرة غيخ مذخوعة(.)41
وتذيخ بعس االوساط الدياسية الخميجية الى اف الذيخ صقخ القاسسي وجج
في االحتالؿ االيخاني لتمظ الجدر فخصة مشاسبة لمقياـ بسحاولة انقالبية في امارة
الذارقة مدتغال التأييج القػي الحي اتخحه لعخوبة الجدر ،اذ عخض عمى العخاؽ
خصة االنقالب لتكػف البجاية في مػاجية ايخاف ،اذ يقجـ في اوؿ اجخاء لو الغاء
اتفاقية تدميع الجدر ،فحرل عمى الساؿ والدالح مغ العخاؽ ووصل الى راس
الخيسة بدورؽ مغ البرخة تخفى فيو لحيغ قيامو بالعسمية ،اال اف حخكتو لع
تشجح ،بل ادت الى مقتل الذيخ خالج القاسسي حاكع الذارقة ،واعتقاؿ الذيخ
صقخ القاسسي(.)42
ومغ السػاقف التي خصيا العخاؽ تجاه ما قامت بو ايخاف ،استجعى وزيخ
الخارجية العخاقي آنحاؾ الديج مختزى الحجيثي سفخاء الجوؿ االجشبية وابمغيع اف
ما قامت بو ايخاف يعتبخ تيجيجا خصي اخ لمدالـ ولمسالحة الجولية في مشصقة الخميج
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العخبي ،كسا اجتسع الػزيخ بالدفخاء العخب وناقر معيع وسائل العسل العخبي
السذتخؾ مغ اجل وقف العجواف االيخاني واقامة نطاـ دفاعي عخبي اقميسي لسلء
الفخاغ الدياسي الحي نجع عغ اندحاب بخيصانيا مغ السشصقة(.)43
ولجعع السػقف اإلماراتي الخامي الى اعادة الحق الى نرابو في استخجاع
الجدر الثالث ،كاف لػسائل االعالـ العخاقية دورىا في ذلظ ،مغ خالؿ شجب
االعتجاء االيخاني والتػعية بأبعاد ومخصصات العجواف ،واسيع في تحخيظ الخاي
العالسي لكدب تأييج الحق العخبي ،واسيع في نذخ االخبار والسقاالت التي تجعع
السػقف العخبي وردود االفعاؿ العخبية والجولية لالحتالؿ االيخاني لمجدر(.)44
لع يكتف العخاؽ بالجفاع عغ الجدر الثالث في الجامعة العخبية وعمى
مدتػى الػشغ العخبي فحدب ،بل اف العخاؽ ومغ خالؿ عزػيتو في مجمذ

االمغ الجولي بادر باالشتخاؾ مع كل مغ الجدائخ وليبيا واليسغ الجشػبية الى تقجيع
شكػى احتجاجية عاجمة الى مجمذ االمغ الجولي لمشطخ في مدالة االحتالؿ
االيخاني ،وعمى اثخ ذلظ قاـ مجمذ االمغ الجولي بسشاقذة السػقف في  9كانػف
االوؿ  1971بعج اف وجو الجعػة الى الجوؿ االربعة وعمى راسيا العخاؽ ،فزال
عغ دعػة دولة االمارات العخبية الستحجة والكػيت وايخاف لمسذاركة في مشاقذة
السػضع ،اذ شجب العخاؽ ومعو الجوؿ العخبية ذلظ االحتالؿ خالؿ تمظ
االجتساعات( .)45وقجـ الجكتػر عجناف الباجة جي برفتو رئيدا لمػفج االماراتي
لسشطسة االمع الستحجة كمسة اكج فييا عمى عائجية ىحه الجدر لإلمارات العخبية
الستحجة وعغ شجبو لالحتالؿ االيخاني ليا(.)46
وبعج اف قاـ العخاؽ بقصع عالقاتو الجبمػماسية مع ايخاف ،فاف البعثة
الجبمػماسية االيخانية غادرت العخاؽ في  16كانػف االوؿ  )47(1972كسا اشخنا
سابقا ،وبحلظ فاف السػقف العخاقي مغ قزية الجدر الثالث كاف واضحا فيسا ال
يقبل الذظ بانو مػقف يشدجع وشبيعة العالقات التي تخبط العخاؽ بسحيصو
العخبي.
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الخاتسة واالستشتاجات:

مثمت الحقبة قيج الجراسة مخحمة ميسة في الدياسة الخارجية العخاقية كػنيا

مخحمة انتقالية داخمية في العخاؽ ،مع وجػد العجيج مغ الستغيخات العخبية التي
عرفت بالداحة الدياسية الخميجية ،فكاف مغ تمظ الستغيخات اعالف تأسيذ
دولة االمارات العخبية الستحجة واالحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية الثالث (ششب

الكبخى ،ششب الرغخى وابػ مػسى) وما تختب عميو مغ مػاقف سياسية
انعكدت بصبيعتيا عمى العالقات العخاقية االماراتية.

ومغ ابخز السػاقف واالستشتاجات التي خمرت ليا الجراسة ما يأتي:

-1كانت السػاقف العخاقية تجاه القزايا العخبية التي عرفت بالسشصقة واضحة
تسثمت في دعع الجوؿ العخبية ماديا ومعشػيا وسياسيا .وال بج مغ االشارة الى أف

السػاقف العخاقية التي مثميا الشطاـ الدياسي القائع آنحاؾ وما تاله مغ انطسة

سياسية نابع مغ االنتساء العخوبي ،بغس الشطخ عغ التػجيات واالفكار التي

كانت تحسميا الحكػمة العخاقية آنحاؾ.

 -2اسيع العخاؽ مغ خالؿ المجاف التي شكمتيا جامعة الجوؿ العخبية في وضع
االسذ لتشسية السشاشق التي كانت بأمذ الحاجة الى تقجيع الجعع ليا ومحاولة

تصػيخىا ،فذارؾ العخاؽ بخبخات فشية في مجاالت عجة لجعع االمارات العخبية
الستحجة ومحاولة الشيػض بيا الى واقع افزل.

 -3اوضح العخاؽ لمقادة في االمارات ما تخصط لو بخيصانيا مغ تكبيل اماراتيع
بسعاىجات واتفاقيات تجعميا رىيشة لمدياسة البخيصانية ،وقج اوضح ذلظ بعج ما

قامت بو بخيصانيا مغ تغييخ في حكاـ عجد مغ االمارات الحيغ ال يتفقػف
والتػجيات البخيصانية ،وما مثمتو تمظ االجخاءات مغ مؤشخات خصيخة عمى حجع
التجخل البخيصاني في الذأف العخبي وتحجيجا في امارات الداحل العساني.
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 -4لع يقترخ السػقف العخاقي الجاعع لإلمارات عمى جامعة الجوؿ العخبية
فحدب ،بل اف العخاؽ ومغ خالؿ تأثيخه الكبيخ في مشطسة االمع الستحجة اسيع
في نيميا االعتخاؼ الجولي باعتبارىا دولة مدتقمة ،وساىع ايزا في ايراؿ
الرػت الخافس لالحتالؿ االيخاني لمجدر العخبية الثالث في مشطسة االمع

الستحجة بعج اف دعا مجمذ االمغ الى عقج جمدة لسشاقذة ما قامت بو ايخاف مغ

احتالؿ ليحه الجدر.

 -5اف السػقف العخاقي الحي مثمتو الدياسة الخارجية العخاقية لع يقترخ عمى
الحكػمة العخاقية فقط ،بل كانت ىشالظ شخريات عخاقية اسيست بذكل كبيخ
في تأسيذ دولة االمارات العخبية الستحجة مغ خالؿ العسل عمى ايجاد الجستػر

السؤقت ليا ،وكحلظ رفع صػتيا في السحافل االقميسية والجولية ،وفي مقجمة ىحه
الذخريات الجكتػر عجناف الباجة جي الدياسي العخاقي السعخوؼ ،الحي قاـ
بخفع اوؿ عمع لإلمارات العخبية الستحجة في االمع الستحجة بعج نيميا االعتخاؼ

الجولي برفتو رئيدا لمػفج االماراتي لسشطسة االمع الستحجة.

[ ]838مخكد الجراسات اإلقليسية

دراسات إقليسية )37( 18

اليؽامر والسرادر
()1

يقرج بإمارات الداحل العساني (ابؽ ظبي ،الفجيخة ،دبي  ،راس الخيسة ،الذارقة،
عجسان وام القيؽيؼ) ،فزال عؼ امارتي قطخ والبحخيؼ.

()8

احسج قاسػ البؽريشي ،االمارات الدبع على الداحل االخزخ( ،بيخوت ،)1957-ص
181

()3

لالطالع على االتفاقيات السعقؽدة بيؼ بخيطانيا وشيؽخ الخليج العخبي يشعخ :سليػ طو
التكخيتي ،الرخاع على الخليج العخبي( ،بغجاد_  ،)1966ص ص .143-119

()4

ج .ج .لؽريسخ ،دليل الخليج ،القدػ التاريخي ،تخجسة مكتب سسؽ اميخ دولة قطخ ،ج

( ،8الجوحة -ال.ت) ،ص.1181
احسج خليل عطؽي ،دولة االمارات العخبية الستحجة :نذأتيا وتطؽرىا ،ط( ،1بيخوت-

()5

 ،)1981ص .73
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