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 اإلماراتية وتأثيرها ىلع سياستها الخارجية محددات الهوية  
 عبد الرحمن أحمد

 تمهيد
اإلماراتية  الخارجية  السياسة  وتفسير  دراسة  في  الباحثين  اهتمامات  والليبرالية على  كالواقعية  تستحوذ مقاربات 

لدر  كبيرا  مختبرا  تشكل  اإلماراتية  والحالة  العربية  املنطقة  أن  إلى  األمر  تعيشه ويعود  ملا  الواقعية  الفرضية  اسة 

يؤثر  كما  املنطقة،  في  والفاعلين  اإلمارات  معها  تشتبك  أهلية  ونزاعات  وحروب  وصراعات  أزمات  من  املنطقة 

االقتصاد والنفط في تفاعالت الدولة وارتباطاتها مع العالم واهتمام العالم واإلقليم بها وبمنطقة الخليج عامة إال  

وية  يستحوذ على جزء أخر من تفسير بعض السلوكيات والتغيرات في السياسة الخارجية أننا نجد أن متغير اله

 للدولة ويعد مدخال هاما لدراستها خاصة وان الدولة قد شهدت تحوالت عميقة على مستوى الهوية. 

ياسة الخارجية في ضوء هذا، تتناول الدراسة السياسة الخارجية اإلماراتية تحاول معرفة دور الهوية وأثرها على الس 

والتي   الخارجية  والسياسة  الدولية  العالقات  في  البنائية  املدرسة  منظور  من  الطبيعة اإلماراتية،  على  تركيز 

االجتماعية والعوامل الفكرية ودور الهوية والبعد القيمي وكيفية نشوء األفكار والهويات والكيفية التي تتفاعل بها 

القوة كم تستبعد  وال  البعض  بعضها  وتراكمات  مع  لتصورات  نتيجة  أنها  والصراع على  القوة  إلى  تنظر  لكنها  تغير 

 . 1ثقافية ويمكن تغيير هذا النمط من التفاعالت بتغيير األفكار والتصورات 

 مشكلة الدراسة 
في تصور وتفسير  كيف   تلعب دورا  أن  للهوية  املستويات  يمكن  تفاعالته على  فى  الخارجي لإلمارات وتؤثر  السلوك 

 والقضايا املختلفة التي تنشط فيها؟ 

 تساؤالت الدراسة
 ما هي العوامل التي تشكل هوية اإلمارات وما هي التغيرات التي شهدتها ؟   .1

 

 .  25يكية ضمن الترتيبات األمنية في منطقة البحر األبيض املتوسط، ص عمار بالة، مكانة الواليات املتحدة األمر  
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 ما عالقة الهوية بالسياسة الخارجية؟ .2

 ما تأثير ودور الهوية في السياسة الخارجية اإلماراتية؟ .3

 أهداف الدراسة
 التعرف على مفهوم الهوية وعناصرها وعالقتها بالسياسة الخارجية.  .1

 التعرف على عوامل تشكيل هوية دولة اإلمارات وما مرت به من تطورات فى العقود األخيرة. .2

 رجية اإلماراتية.  دراسة تأثير الهوية  وتغيراتها على السياسة الخا .3

 فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن: العوامل التي ساهمت في تشكيل هوية اإلمارات كان لها تأثير على سلوكها في 

الهوية قد شهدت تحوالت ساهمت بدورها في تغير السلوك الخارجي تجاه القضايا التي السياسة الخارجية كما أن  

 تنشط فيها انطالقا من هذا التغير الهوياتي.  

 منهجية الدراسة:
سعيا إلثبات الفرضية التي انطلقت الدراسة منها واإلجابة على التساؤالت واإلشكالية املطروحة تم استخدام املنهج 

املقارنة بين مرحلتين في توجهات السياسة الخارجية اإلماراتية: األولى، مرحلة مؤسس الدولة الشيخ  املقارن حيث تم  

م؛ والثانية، مرحلة حكم أبنائه من بعده، والتي تبدأ 2004إلى وفاته عام   1971زايد أل سلطان والتي بدأت من عام 

 حتى اآلن. 2004من 

 محاور الدراسة:
األول: اإلما   املحور  السياسة الهوية  على  وتأثيرها  ومكوناتها  الهوية  تعريف  فيه  تناولنا  واملكونات:  التعريف  راتية.. 

 الخارجية ومكونات الهوية اإلماراتية.
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الثاني: الهوية على السياسة    املحور  تأثير عنصر  تناولنا فيه  الهوية على السياسة الخارجية اإلماراتية:  تأثير عامل 

 ضايا واملستويات التي تنشط فيها.  الخارجية للدولة في عدد من الق

 املحور األول: الهوية اإلماراتية.. التعريف واملكونات
 .الهوية وتأثيرها على السياسة الخارجية 1

لقد ظهر االهتمام بالهوية والعوامل الفكرية لتالفي القصور في املناهج الواقعية التي وجهت لها االنتقادات إلهمالها  

دوديتها في تفسير السياسة الخارجية ملنطقة الشرق األوسط ولتالفي هذا القصور اعترف  عوامل الهوية وبدت مح

بأهمية الهوية والعوامل الفكرية واإليديولوجية وتم إدراجها في اطر التحليل بجانب العوامل واملتغيرات املادية مثل 

 . 2التهديدات والفرص والجغرافيا السياسية 

نتشار رغم حداثته فى الطرح، ويثار حول تفسيره وأبعاده واآلثار الناتجة عنه وتأثيره ومفهوم الهوية اليوم واسع اال 

على الفرد واملجتمع والسياسة أراء متعددة وأطروحات مختلفة حيث جاء من تناولوه من اتجاهات مختلفة، ففرويد 

اد االهتمام به في علوم النفس  تناوله من جانب علم النفس وتناوله إريك أريكسون من منظور علم االجتماع، وقد ز 

واالجتماع وصوال إلى علم السياسة، كما تثار نفس التساؤالت حوله في علم العالقات الدولية والسياسة الخارجية 

إضافة إلى أسئلة عن عالقته بالعوامل األخرى املؤثرة في السياسة الخارجية باعتباره أحد تلك العوامل واملتغيرات؟ 

 حيد املؤثر؟ ومتى يكون األكثر تأثيرا؟ وكيف تختار الدول بين الهويات املتعددة؟ وهل هو العامل الو 

تشير كلمة الهوية إلى حقيقة أن البشر يريدون أن يحترموا ويعتقدون أن لديهم إحساسا داخليا معينا بالكرامة أو 

االعتراف وبالتالي فهي تختلف   االستحقاق ويريدون أن يدرك اآلخرون هذه القيمة ويغضبون كثيرا إذا لم يتلقوا هذا

، وقد قدمت العلوم االجتماعية تعريفا أخر أكثر بساطة  3عن الرغبات والتفصيالت التي يتحدث عنها االقتصاديون 

 .4للهوية على أنها السمات املعرفة للفرد والجماعة والتي من خاللها يتم تمييز الذات عن اآلخرين 

 

 .  شيماء د أبو عامر، الهوية وأثرها في تشكيل السياسة الخارجية اإليرانية، مركز الجيل للبحث العلمي،  

 .فرانسيس فوكوياما، ضد سياسة الهوية،  

،  23/10/2021،  11/2/2015دور الهوية في السياسة: املوقف الفرنس ي من انضمام تركيا لالتحاد األوروبي، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية،  ،  د. معمر فيصل خولي  

 . 
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القات الدولية إسهاما هاما في تعريف الهوية كأحد املتغيرات التي تؤثر في حركة  قدمت أيضا النظرية البنائية في الع

لديه  تولد  الدولي  التفاعل  سمات  من  سمة  أنها  البنائية  منظري  أحد  ونت  ألكسندر  ويراها  الدولية،  التفاعالت 

ألدوار تستخدم لرسم تصرفات سلوكية، ويعرفها راسوا بأنها حزمة من القيم املشتركة واملعتقدات واالتجاهات وا

 . 5الحدود بين من هو داخل الجماعة ومن خارجها 

والثقافة وقد قدم ولعمومية هذه التعريفات حاولت دراسات عديدة ضبط املفهوم حيث التفريق بين الهوية والقيم  

ماكسيم ألكسندر دراسة في بهذا الصدد بعنوان مفهوم هوية الدولة في العالقات الدولية تحليل نظري رصد فيها  

الدولية، يتم التركيز على هوية الدولة ويقصد بها الصور  الخلط ورأى أنه عند دراسة مفهوم الهوية في العالقات 

الخاصة الدولة،  املعبرة عن  األخرى   واملعتقدات  الدول  تجاه  الضبط 6بحقوقها ومسئوليتها وسلوكياتها  هذا  وإن   .

في  هي  التي  املنطقة  األوسط وذلك لخصوصية  الشرق  في  لدولة  الهوية  دور  دراسة  أهمية عند  أكثر  لهو  للمفهوم 

االغالب   انعدام  إلى  للشعوب، وهو األمر الذي يؤدي  الهويات الوطنية   عن 
ً
تماما  ألمن املحليهوية دولها متمايزة 

 والصراعات في املنطقة كما نشهدها خاصة بعد اندالع الربيع العربي.

تاريخي،   وطن  لهم  يكون  أن  إلى  يتطلعون  الذين  األشخاص  من  أنها مجموعة  على  الوطنية  الهوية  تعريف  ويمكن 

ويتقاسمون أسطورة مشتركة وذكريات تاريخية ولديهم حقوق أو واجبات قانونية لجميع األعضاء، ولديهم عالمات  

  .7تمييزية عن اآلخرين

ويعني  الثقافية،  الهوية  وهو  الدولية،  والعالقات  الخارجية  بالسياسة  ارتباطات  له  أيضا  آخر  مفهوم  وهناك 

ني الثقافة من عادات وأنماط سلوك وميول وقيم ونظرة إلى الكون والحياة الخصوصية والتفرد الثقافي بما يشمله مع

وقد تكون سببا في تقارب أو تنافر بعض الدول والشعوب وقد ارتبطت بالهوية الثقافية مفاهيم مثل القوة الناعمة 

التي تعني بتوظيف لعناصر عدة كالفنون والتاريخ والتعليم والدين للتأثير على الرأي   والدبلوماسية الثقافية وهي 

الخارجي ويتم استخدامها من الدول الكبرى لنشر أيديولوجياتها وقيمها كما فعلت الواليات املتحدة للتأكيد على 

 

 املصدر السابق. ، نقال عن د. معمر فيصل خولي 

  ،The Concept of State Identity in International Relations : A Theoretical Analysis ، . 

   ، 23/10/2021، 3/6/2021الهوية وأثرها في تشكيل السياسة الخارجية اإليرانية، ، شيماء محمد أبو عامرنقال عن  
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القطبية األحادية ونشر قيمها ومفاهيمها الليبرالية بينما تستخدمها الدول الصغرى والضعيفة لتعويض النقص في 

 .8العسكرية  عناصر القوى املادية لديها كالقوة

ولقياس القوة الناعمة وضع باحثون من مؤسسة بورتالند معيارين األول يتعلق بالحكومة وسياساتها ومؤسساتها  

فكلما كانت مؤثرة في سياساتها وتستطيع الوصول إلى أهدافها تزداد معدل جاذبيتها والثاني يتعلق باملجتمع وهويته  

كال املؤشرات فكانت  بينما  الدولة والنموذج االقتصادي  ومدى عامليتها  إلى  الخارج  الطالب من  الذي يجذب  تعليم 

 . 9واالبتكار التكنولوجي 

أنها   كما  تكوينه،  فى  تساهم  التي  العناصر  بمجموعة من  يتحدد  ثابت  غير  فالهوية كمتغير  بمكوناتها  يتعلق  وفيما 

، وتكمن في املجال الجغرافي واملحدد  11ألخرى   ويختلف الوزن النسبي لكل منها من حالة  10متغيرة بتغير الزمان واملكان 

 التاريخي والثقافي والسياس ي واالقتصادي.

ينصرف االهتمام بالهوية وعالقتها  على السياسة الخارجية على معرفة تأثيرها على عملية صنع القرار السياس ي أي  

واملعتقد القيم  من  إطار  إلى  الفرد  إليه  ينتمي  إطارا  كونها  من  تتحول  وتوجهه عندما  السياس ي  السلوك  تحدد  ات 

 . 12وتحدد رؤية العالم واآلخر وتصاغ في مشروع سياس ي وربما تتحول إلى أيديولوجيا 

هذا التصور للذات يحدد طبيعة العالقة مع الفواعل في النظام الدولي وهنا يتم التمييز بين ثالثة مداخل لدراسة 

التركيز فيها على الهويات املشتركة بين الدول وكيفية تأثيرها علي الهوية األول ما يسمى بسياسات هوية الدولة يتم  

العالقات فيما بينهم مثل الهوية العربية وكيف أثرت على العالقات البينية بين الدول العربية والثاني الهوية الذاتية 

 

 . الرابط 7، ص 2021الهوية الثقافية وتأثيرها على العالقات الصينية األفريقية، مجلة كلية السياسة واالقتصاد، العدد العاشر، إبريل ، د. شريفة فاضل محمد بالط  

 . 8املصدر السابق، ص  

 . الرابط ،3السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه دول شمال إفريقيا)الجزائر أنموذجا(،ص أسماء حمايدية، تأثير متغير الهوية الوطنية على توجهات  

 .   ألوروبي،الهوية في السياسة: املوقف الفرنس ي من انضمام تركيا لالتحاد ا مصدر سابق، 

 . ، املركز الديمقراطي العربي  ،مونيكا نبيل توفيق، قضايا الهوية وكيف تتعامل الدولة مع نتائجها 
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اساتها الخارجية ؟ والثالث  الجماعية مثل الواليات املتحدة ما يجعلها دولة مميزة عن غيرها وكيف تؤثر هويتها في سي

 . 13هوية الدول األخرى وهي الخصائص الهوياتية التي تراها دولة فى دولة أخرى 

:األول يشير إلى التأثير املباشر للهوية على  14وحول طبيعة تأثير الهوية على السياسة الخارجية هناك ثالث اتجاهات 

للت تماما  انعكاسا  الهوية  تمثل  حيث  الخارجية  الدولة السياسة  تحدد  وعليها  الوطنية  بالهوية  الخاصة  صورات 

أصدقاءها وأعدائها ومصالحها وطموحاتها ويوجه النقد لهذا االتجاه حيث أن وجود هوية للدولة ال يعني بالضرورة  

انعكاسها على سياساتها الخارجية؛ فهوية مصر تفسر عالقتها باالحتالل الصهيوني بينما ال تفسر عالقتها بحركة  

 س، على سبيل املثال.   حما

والثاني يشير إلى التأثير غير املباشر للهوية على السياسة الخارجية وعليه فى هذا االتجاه يمر تأثير الهوية بمتغيرات  

التنظيمات االجتماعية فيه ومدى تجانسه من حيث األيديولوجيا أو مدى تطور  بنية املجتمع وقوة  وسيطة مثل 

والع  االجتماعية  الفاعلين التحالفات  ويستبعد  النخبة  على  التحالف  يقتصر  وهل  واملجتمع  الدولة  بين  القات 

 االجتماعيين أو البيئة اإلقليمية وتغيراتها التي تسمح للدولة باستخدام هويتها أم ال.  

 والثالث يشير إلى العكس وهو أن الدولة تستخدم السياسة الخارجية للتأثير على الهوية  فيري البعض أن التدخل

 العسكري األمريكي فى الخارج كان يهدف إلى تعزيز عملية داخلية لبناء الهوية وتعريفها. 

وحول الدور الذي تؤثر به الهوية على السياسة الخارجية وهل هي دافع للصراع أم للتعاون نشير إلى بعض صور 

األمنية يج  البيئة  تعريف  فى  تلعب دورا هاما  أنها  البنائية  أنصار  يرى  إليه على عكس تصورات  التأثير  ب االلتفات 

املدرسة الواقعية التي تشير إلى أن القوة هي العامل األبرز في تحديد اإلخطار والتهديدات التي تتعرض لها الدول، إن 

الهوية املشتركة قد تقلل من أزمة األمن وتدعم فكرة السالم فهناك ارتباط بين مفهومي الهوية واألمن واملثال على 

قف الواليات املتحدة من األسلحة النووية لدى كل من بريطانيا وكوريا الشمالية فبينما ال تمثل األسلحة ذلك هو مو 

الكورية  األسلحة  فى  ترى  هوية مشتركة  من  يجمعهما  ملا  كثرتها  رغم  أمريكا  ترى  كما  أمني  تهديد  البريطانية  النووية 

 

 د. معمر فيصل خولي، مصدر سابق.   

 (. 20016-1970طالل بن عبدهللا، أثر الهویة الوطنیة على السیاسة الخارجیة لسلطنة ُعمان )  
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شكيل التحالفات العسكرية فوجود هوية مشتركة بين العكس من ذلك الختالف الهوية. وتساهم وتعزز الهوية في ت

دولة وأخرى يدفعهم إلى تشكيل تحالف عسكري وليس بالضرورة وجود مصالح مشتركة فقط فقد استمر حلف 

 15الشمال األطلس ي الذي تكون في إطار الحرب الباردة  بعد سقوط االتحاد السوفيتي رغم زوال التهديد 

 .الهوية اإلماراتية وتغيراتها  2

 تتمثل العناصر املحددة لهوية دولة اإلمارات في:

 املجال الجغرافي   -1

العناصر   على  السابق  العنصر  فهي  وتشكيلها  الهوية  تكوين  عناصر  من  عنصر  أهم  من  تعد  األخرى  الجغرافيا 

التي  املقومات  من  فالجغرافيا  العناصر  هذه  وتتفاعل  تتشكل  الجغرافيا  بوتقة  وفي  واالقتصاد  والثقافة  كالتاريخ 

دولة   في  واألمن  والسياسة  واالقتصاد  املجتمع  على  الجغرافيا  اثر  جليا  ويظهر  واإلقليم  الدولة  خصائص  تصنع 

 .16ى تشكيلها اإلمارات وبالتبعية التأثير على الهوية واملساهمة ف

كم مربع    83600تقع اإلمارات فى القسم الجنوبي الغربي من قارة آسيا وفي جنوب شرق الجزيرة العربية بمساحة   

وهذه اإلطاللة حيث القرب  وجميع إماراتها تطلع على الخليج العربي ماعدا إمارة الفجيرة التي تطل على خليج عمان  

ذ بحري هام لتجارة الترانزيت واحد أهم الطرق التجارية الرئيسية في من مضيق هرمز املتحكم بمرور السفن كمنف

املنطقة الرابطة بين جنوب شرق آسيا والجزيرة اكسب موقعها أهمية بالغة إضافة إلى التأثير على الصعيد األمني 

ترتيب الثالث في واالقتصادي في هذه املنطقة البالغة الحساسية والغنية بالنفط، كما أن مساحتها التي تأتي في ال

دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية واإلمارات أعطاها ميزة دفاعية من خالل استغالل عمقاها اإلستراتيجي 

 . 17املتمثل في الصحراء املكونة ملعظم أراضيها والتي هي امتداد لصحراء شبه الجزيرة 

 

 املصدر السابق.  

 .  54(، ص 20016-1970طالل بن عبدهللا، أثر الهویة الوطنیة على السیاسة الخارجیة لسلطنة ُعمان ) 

 . ، 10كليكوفسكى، اإلمارات العربية املتحدة،ص  
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 املكون التاريخي   -2

الهو  تشكيل  عوامل  من  أخر  كعامل  التاريخ  األفراد يأتي  ذاكرة  تشكيل  فى  يساهم  والذي  الزمني  البعد  حيث  ية 

والدولة   الخبرات واملجتمع  عبر  تنشأ  تاريخية  صيرورة  نتاج  هي  الهوية  ألن  الحاضر  عن  املاض ي  فصل  يمكن    فال 

واإلمارات من الدول ذات املاض ي االستعماري وقد عرفت قبل الحصول على االستقالل باسم اإلمارات املتصالحة  

ممن أجل تأمين سبل اتصاالتها   1820ت تقع تحت الحماية البريطانية حيث عقد شيوخها اتفاقية الحماية عام  وكان

وقد منحت تلك اإلجراءات بريطانيا طابع م   1853البحرية  ثم بسطت نفوذها بعد ذلك وعقدت اتفاقية جديدة عام  

ة على التصرف بشكل مستقل عنها وفي عام  ووطدت هيمنتها وقلصت من قدرة الحكام من القدر   رسمي في املنطقة 

تم إنشاء مجلس لحكام اإلمارات وكان املجلس يعقد جلساته فى دبي برئاسة الوكيل السياس ي البريطاني يتم   1952

فيه مناقشة مختلف القضايا التي تهم اإلمارات مثل تنسيق األمن الداخلي وتنظيمه. ثم كان االستقالل عن بريطانيا  

 م.   1971لنشأة الدولة التي توحدت في عام بداية الطريق 

 املحدد السياس ي    -3

والقانوني حيث الدولة القومية ونظام الحكم وشكل الدولة ونظم اإلدارة واملواطنة والجنسية والبناء الدستوري  

 واأليديولوجيا وهو عامل أساس ي آخر من عوامل تشكيل الهوية  

م مكون من سبع إمارات ذلك بعد أن كانت كل إمارة قبل ذلك كيان 1971يحكم اإلمارات نظام فدرالي اتحادي منذ 

القبلي أو سياس ي قائم بذاته بالغ في الصغر من حيث املساحة وعدد السكان، وبقيام االتحاد انتقلت من الحكم  

 . 18م 1996شبه القبلي إلى الحكم الدستوري حيث صدر دستور مؤقت للدولة تم إقراره لدستور دائم عام 

الدولة وتوجهاتها حيث تعد  لها عالقة بهوية  في السنوات األخيرة  وقد شهدت على املستوى السياس ي عدة تغيرات 

، والتي كانت  19قويض وتحجيم الحركات اإلسالمية في الداخلاإلمارات اليوم دولة علمانية أو ليبرالية نسبيا، قامت بت 

 ، وترى إمدادات تلك الحركات خارجيا تهديدا وجوديا لنهجها العلماني،20تعدها عائقا أمام تنفيذ تلك السياسات 

 

 Lamyaa Ahmed ،ity of the UAEThe federal system and the geographical real ،p4 ،. 

 . ، 2021/  30/10محمد املنشاوي، العلمانية دولة اإلمارات نموذجا، تاريخ الدخول  

 .  ، 30/10/2021عبيدة عامر، جذور العداء ملاذا تنفق اإلمارات أمولها ملحاربة اإلسالميين، تاريخ الدخول  
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سالمية وقد كانت في السابق سياستها مدفوعة إلى حد كبير بعوامل الهوية والشعور باالنتماء إلى األمة العربية واإل 

وعلمائه.   اإلسالمي  الوسط  خالل  من  واملسلم  العربي  الجمهور  يجذب  ما  عن  السياسة  وتبحث  صناع  ويجد 

واملسئولون فى الغرب في حكام اإلمارات اليوم الحليف الذي يستطيع أن يتحدث بلغتهم ويبهرهم بنموذجه الليبرالي 

 . 21الذي يحقق مصالحهم

يد من املحللين بأنها قوة متوسطية أو إقليمية أو صاعدة حيث صنعت  توصف اإلمارات اليوم أيضا حسب العد

 لـ نفسها كالعب إقليمي رئيس ي  وفي السنوات األخيرة، ظهر تحول واضح لها من هوية غير تدخليه وسلمية إلى 
ً
اسما

 .22هوية أكثر عسكرية، ذلك باإلضافة إلى توظيفها للقوة الذكية والناعمة  

 املحدد االقتصادي   -4

املحدد االقتصادي من اإلبعاد املهمة فى رسم الهوية والثقافة اإلماراتية وفي تغيراتها أيضا حيث شهد تحوالت   يعد

النفط   ظهر  قبل  اإلمارات  اعتمدت  وقد  التمر، كبيرة،  وتجارة  والصيد،  الواحات،  في  الزراعة  على  كبير  بشكل 

 .23 واللؤلؤ

ة والثقافة في الخليج العربي واإلمارات كما ارتبطت نشأة الدولة ولقد كان لظهور النفط اثر على املجتمع والسياس 

ويعد حادثا فاصل بين مرحلتين مختلفتين في حياة سكان دول الخليج العربي ومنها اإلمارات العربية املتحدة بظهوره 

ولقد ساعدت    24ية آذ غمروا بثروة هائلة  كان لها الفضل األكبر في تطورها و تغيير معاملها االجتماعية واالقتصاد

وامتالك  املوانئ  وبناء  والطرق  واملواصالت  النقل  من  الحديثة  الوسائل  وامتالك  استثمارها  في  النفطية  العوائد 

  25األساطيل البحرية التي ربطها بالعالم الخارجي 

 

 Peter Salisbury ،Risk Perception and Appetite in UAE Foreign and National Security Policy ،p3 ، . 

 DR. JUSTIN GIBBINS ،Power play: The United Arab Emirates’ new approach to geopolitics،JANUARY 9, 2017 ، p3 . 

 .   

 AhmedLamyaa  ،The federal system and the geographical reality of the UAE ،p10 .. 

 ، 5،ص   )1981 - 1991د. أحمد صالح. حاتم أحمد. اثر النفط في تطور السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة )  
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تحوالت أخرى منذ نهاية التسعينات حيث أصبحت جهة اقتصادية رائدة وفاعلة في منطقة الخليج بعدما  وشهدت  

اتخذت حزمة من اإلجراءات والتوجهات السياسية  نحو نهج االقتصاد الحر حولته من الريعي القائم على النفط 

النفط غير  القطاع  وتصاعد مساهمة  اإلنتاجية  القاعدة  متعدد  االقتصاد  الصناعات  إلى  مثل  املحلى  الناتج  فى  ي 

التحويلية والتجارة والشحن أدى ذلك إلى ازدهار اقتصاد الدولة وساهمت تلك السياسات في جعل الدولة القوة 

 . 26الجيو اقتصادية املهيمنة في غرب املحيط الهندي وشريكا تجاريا وماليا للقوى العظمى

 املكون الثقافي واالجتماعي -5

عام   بشكل  واآلداب  الثقافة  والفنون  والتقاليد  والعادات  واملعتقدات  القيم  من  مجموعة  يشمل  واسع  إطار  هي 

 وتنحصر في ثالثة إبعاد رئيسية هي: املمارسات الدينية، اللغة، التقاليد والتراث والعادات.

ثقافتها العربية اإلمارات دولة ذات هوية ثقافية عربية ودينها اإلسالم كما ينص على ذلك دستور البالد وقد ساهمت  

في هويتها وأثرت على سياستها الخارجية، وتواجه هذه الثقافة تهديدات بسبب االنفتاح والعوملة وانتشار الثقافة 

التركيبة السكانية  في  الديمغرافي حيث الخلل  التي يشهدها املجتمع اإلماراتي والتهديد  . فعدد سكان  27االستهالكية 

%، ويشكل املهاجرون الباقي. وتسعى الحكومة هناك 10بة املواطنين بينهم أقل من  مليون نسمة نس   10اإلمارات يبلغ  

كالتجنيس سياسات  وضع  عبر  التهديدات  هذه  يدعم 28ملعالجة  عامليا  مؤثر  ثقافي  موروث  اإلمارات  تمتلك  وال   ،

 سياستها الخارجية. 

تية تتكون من عناصر متعددة مادية من خالل العرض السابق يمكن التوصل إلى خالصة مفادها أن الهوية اإلمارا

ومعنوية تسهم كل منها بدرجات متفاوتة في تشكيل الصياغة النهائية لها، يعد العنصران السياس ي واالقتصادي أبرز 

العناصر املساهمة في رسم هويتها حيث أنها تتمتع بنظام سياس ي مستقر نسبيا في منطقة مضطربة وقوة اقتصادية 

جعله وقد  نسبيا  توجهها  كبيرة  أن  إلى  إضافة  املميز  سمتها  لها  األوسط  الشرق  إقليم  في  قوة صاعدة  العنصران  ا 

العلماني نسبيا لفت أنظار الغربيين إليها، وتتميز بنهجها املتعدد في استخدام القوة فهي تجمع بين القوة العسكرية 

 

 RoryMille· Harry Verhoeven ،Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates and strategic realignment in the Gulf ،،p5 . 

 .هوية الوطنية واملوروث الشعبي في دولة اإلمارات، نجيب عبدهللا، ال  

  . 
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ذرة تعتمد أكثر على القوة الناعمة، والذكية والناعمة في سياستها الخارجية وهذا على خالف املاض ي فقد كانت ح

كما أنها تفتقر إلى العمق واالمتداد التاريخي لحداثة نشأتها، حيث ال تملك ماض ي عريق يساهم في تشكيل ورسم  

هوية مؤثرة. وتشكل الجغرافيا عامل ذو حدين فى تشكيل هويتها حيث أنها ذات أهمية من حيث املكون الجغرافي وهي 

مها الجغرافي وخطورة موقعها في منطقة ذات أهمية عاملية ويعد املكون الثقافي واالجتماعي مهددة أيضا لصغر حج

نقطة ضعف أخري في هويتها حيث تفتقر إلى املوروث الثقافي والتراثي الذي يجذب أنظار العالم، كما تتشكل سكانيا 

ا، وقد ساهم هذا الضعف البنيوي في في غالبيتها من مواطنين أجانب مما يشكل تهديدا وخطرا ديمغرافيا وهوياتي

 سهولة وسرعة مرورها بتحوالت كبيرة على مستوى الهوية.

من هوية عروبية إسالمية أو غير معادية للهويات اإلسالمية إلى الهوية العلمانية املعادية للتيارات اإلسالمية ومن 

 هوية سلمية إلى هوية وصفت بأنها عسكرية  

 الهوية ىلع السياسة الخارجية اإلماراتي:املحور الثاني تأثير عامل 
الهوية بشكل يمكن مالحظة أثر الهوية على السياسة الخارجية اإلماراتية على مختلف األصعدة ويظهر تأثير عنصر 

متفاوت في مستويات تواجدها ونشاطها بداية من املستوى الخليجي، يجمع اإلمارات بدول الخليج مشاركات كثيرة 

اللغة والدين  التاريخ والجغرافيا املشتركة والظروف االقتصادية والسياسية املتشابهة عالوة على  الهوية حيث  في 

القضاي مع  التفاعل  طبيعة  على  ينعكس  ما  التعاون وهو  شكل  على  وتأثيرها  الخارجية  والسياسات  واملشكالت  ا 

 والصراع والتحالفات والسياسات الخارجية بصورة عامة.

، انتهجت اإلمارات العربية املتحدة 2004وحتى وفاته في العام    1974وفي عهد حكم الشيخ زايد، الذي امتد من عام  

 على العالقات الوثي
ً
وقد كان الشيخ زايد يؤكد، خالل السنوات   .قة مع دول الخليجسياسة خارجية معتِمدة أساسا

التعاون  مجلس  دول  أعضاء  جميع  مع  صداقة  عالقات  إقامة  على  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لبناء  األولى 
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الخارجية    .29الخليجي السياسة  في  الهوية  وتأثير  دور  على  الهامة  األمثلة  من  الخليجي  التعاون  مجلس  نشأة  وتعد 

 لإلمارات ودول الخليج.

لقد كانت دول الخليج فى بدايات القرن املاض ي عبارة عن مجموعة من املشيخات واإلمارات الصغيرة وكانت هناك 

تلك   تطوير  البحث عن  الحديثة فكان  الدولة  إلى  صورة  افتقارها  أولها  والوحدة  التعاون  باعثة على  عدة عوامل 

وحدة مع بعضها وكذلك ما يجمعهم من خصائص مشتركة في الهوية أهمها  الكيانات باعث دافع إلى البحث عن ال 

العرق والدين واللغة ثم كانت التحديات املشتركة بعد االنسحاب البريطاني والذي ترك فراغ في املنطقة دفع القوى  

 .30يدة الدولية واإلقليمية إلى ملئه باعث أخر على البحث عن الوحدة في سبيل مواجهة تلك التحديات الجد

وفي السنوات األخيرة تصدع املجلس بسبب تداعيات أزمة حصار قطر والتي عصفت بالعالقات السياسية لدول  

الخليج. وعند النظر إلى التصدع في املجلس خاصة في األعوام األخيرة نجد أن أسبابه متعددة أيضا كان من أهمها  

ها عن بعض حيث املواقف املتضاربة من الربيع العربي بروز هويات الدول املكونة للمجلس وتمايزها واختالف بعض

 والتيارات السياسية اإلسالمية والقوى اإلقليمية. 

الخليج   الحال مع دول  الهوية كما هو  في  العربية مشتركات عديدة  الدول  مع  اإلمارات  يربط  العربي  املستوى  على 

 تغيرات عميقة في فترة حكم أبناء زايد.   التعاون وكان لها أثرها على سياستها الخارجية وقد شهدتومجلس 

في بداية نشأتها عملت اإلمارات على مناصرة القضايا العربية وفي سبيل تعزيز العالقات العربية وتماسك أقطارها  

طريق   عن  أو  التعاون  ومجلس  الدول  جامعة  خالل  من  العربي  التقارب  بدعم  وقامت  الخالفات  حل  إلى  سعت 

لثنائية، ومن هذا املنطلق توسطت في حل توترات عربية عديدة كالتي حدثت بين مصر وليبيا  االتفاقات واالتصاالت ا

اليمن عام  1983م وبين سوريا والعراق  1979عام   م وتقدمت أيضا بمبادرة لحل األزمة قبل 1989م وبين شرطي 

للعراق،   األمريكي  التركاالحتالل  في  بتغير  اإلمارات  لسياسة  الالحق  التطور  اتسم  الدبلوماسية  ثم  الحلول  على  يز 

والقوة الناعمة التي ميزت الدبلوماسية اإلماراتية في عهد األب املؤسس للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نحو 

 

 .  ، 31/10/2021اإلمارات العربية: تحوالت القوة والدور، تاريخ الدخول  كرستن كوتس،    

 .  45الخليج العربية وتحدي الوحدة، ص  عبداملحسن الفي، مجلس التعاون لدول  
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. وخاصة بعد الربيع العربي، تعدى الدور اإلماراتي حالة التدخالت العادية إلى تمويل  31مزيد من التدخل واملشاركة 

 ية وتغيير األوضاع السياسية واالقتصادية في البالد العربية. االنقالبات العسكر 

ويعد املوقف من األقليات اإلسالمية حول العالم أمثلة أخرى على توجهات السياسة الخارجية اإلماراتية في ضوء  

الهوية والتي توضح مواقفها وما مرت به من تغيرات على هذا املستوى العاملي واإلسالمي حيث اتخذت لنصرة القضايا  

في خطابه عام   الدولة  العالم   1974اإلسالمية أشكاال مالية وسياسية وقد أعلن مؤسس  أن السياسة تجاه دول 

أن: “السياسة   ونص دستور الدولة على  م واملسلمين.ستظل مشاركة فعالة في كل ما يرفع شأن اإلسال   32اإلسالمي  

إقامة  ونحوها  واإلسالمية  العربية  واملصالح  القضايا  دعم  نحو  تتجه  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الخارجية 

 صداقة وتعاون أوثق مع جميع األمم والشعوب على أساس مبادئ ميثاق منظمة األمم املتحدة واملثل الدولية. 

ا يلي أمثلة ثالثة نتتبع فيها هذا الدور بهدف الوقوف على مستوى األثر الذي أحدثته الهوية في السياسة ونورد فيم 

 الخارجية اإلماراتية:

 القضية الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي  -1

وتغيراته الهوية  لتأثير  العربي  املستوى  على  مثال  أبرز  اإلسرائيلي  العربي  والصراع  الفلسطينية  القضية  على تعد  ا 

 السياسة الخارجية لإلمارات 

في قضية   العربية واألساس  ينبع من اعتبارها محور السياسة  الفلسطينية  لقد كان موقف اإلمارات من القصية 

م  وتشعب هذا االهتمام ليشمل مجاالت  1971الشعب العربي وقد نالت القضية اهتمام الدولة منذ استقاللها عام  

السياس ي   املجال  منها  أو عديدة  فى غزة  الداخل سوء  في  الفلسطيني  الشعب  دعم صمود  وفي  والدولي.  واإلقليمي 

الضفة كإعادة بناء املخيمات التي يقوم االحتالل بهدمها وإعادة أعمار املعابر كمعبر رفح وقد نشطت الدبلوماسية  

 .33اإلماراتية في املؤسسات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني 

 

 Ebtesam Al Ketbi ،Contemporary Shifts in UAE Foreign Policy: From the Liberation of Kuwait to the Abraham Accords ،  ،p2 . 

 .90نايف عبيد، السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بني النظرية والتطبيق، مجلة العلوم االجتماعية، الكويت، ص  

 . 5(، ص 2011-1971إبراهيم مبارك، موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة من القضية الفلسطينية ) 
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في دعمها للقضية الفلسطينية من مجموعة من املبادئ واألبعاد منها البعد العربي واإلسالمي، فقد انطلقت اإلمارات  

جاء في نص الدستور دعم القضايا العربية والتعاون معها في سبيل تحقيق الوحدة وعلى أن اإلمارات جزء من الوطن 

املصير  ووحدة  والتاريخ  واللغة  الدين  بروابط  معه  ترتبط  و 34العربي  أجل .  من  العمل  في  رؤيتها  من  أيضا  انطلقت 

 االستقرار انطالقا من ميلها نحو الدبلوماسية والحلول السلمية. 

ُعرفت السياسة الخارجية اإلماراتية في عهد الشيخ زايد بدعم محور في العالقة مع االحتالل،  وعلى الجانب األخر  

ا العربية  اإلمارات  دولة  شاركت  وقد  إسرائيل،  مع  من  املواجهة  استمر  الذي  العربي  النفطي  الحظر  في  ملتحدة 

، وقد خفضت تلك الدول آنذاك صادراتها إلى الواليات 1974وحتى مارس/آذار عام    1973أكتوبر/تشرين األول عام  

 واسع  
ً
ِ فعل على دعمهما إسرائيل خالل حرب أكتوبر، وقدمت في الوقت نفسه دعما

املتحدة األميركية وهولندا كرد 

 دول الواقعة على "خط املواجهة" في الصراع مع إسرائيل.النطاق لل

بداية من   زايد، خاصة  الشيخ  وفاة  بعد  الفلسطينية  القضية  اإلمارات من  عقب فوز حركة   2006وتغير موقف 

حماس في االنتخابات، حيث بدأت اإلمارات تدريجيا في السلوكيات املعادية للفلسطينيين وللفصائل املقاتلة فعملت  

فيف املنابع املالية لحركة حماس في اإلمارات والتجسس وتقديم معلومات استخباراتية لالحتالل والشيطنة على تج

والحمالت املناوئة مؤخرا لتشويه املقاومة عبر قواها الناعمة، عالوة على اعتقاالت لعشرات الفلسطينيين املقيمين 

إلمارات في شراء منازل الفلسطينيين في القدس املحتلة  على أرضها. وتشير التقارير في السنوات األخيرة عن تورط ا 

 لصالح تسريبها للجمعيات االستيطانية اليهودية. 

وأشار الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية جاكي خوجي أن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين اإلمارات وإسرائيل، 

حدة ومصر، وهذه الدول األربعة تشترك في تحالف ضد فاإلمارات كما إسرائيل، لهما عالقات وثيقة مع الواليات املت

إيران و"املنظمات الجهادية املسلحة". وذكر آخرون أن صناع القرار في تل أبيب وأبو ظبي "يتوافقون أنهما يقاتلون 

 .35هما ضد القوى "الراديكالية" في العالم العربي، ومنها املقاومة الفلسطينية، مما يزيد من جودة التنسيق األمني بين

 

 .  12و6الدستور اإلماراتي مادة  

ت اإلمارات عن الفلسطينيين ودعمت إسرائيل للنيل من املقاومة؟ تاريخ الدخول عدنان أبو عام 
َّ
 . ، 2/11/2021ر، كيف تخل
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للسالم إبراهام  باتفاقات  يعرف  ما  أطلق  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  بالتطبيع  األمر  إلى  وتوج  أهدافه  تعود  و 

املصالح والهوية معا، وتمثلت تلك األهداف في الشعور بالتهديد املشترك من النفوذ اإليراني والرغبة في إقامة تعاون 

اإلسالم  مع  وصراعها  األبيض  البيت  على  دبلوماس ي  تأثير  وممارسة  املعلوماتي  األمن  مجال  في  إسرائيل  مع  أمني 

 . 36السياس ي

عة مع إسرائيل في تنفيذ صفقات الشراكة واالندماج لقد كانت اإلمارات الدولة األسرع من   بين الدول العربية املطب 

االقتصادي والتجاري وبرزت مشروعات عديدة بين البلدين في مجاالت السياحة النقل وخطوط الطاقة ومجاالت 

 .37أخرى 

ال مع  السابق  في  في عالقتها  تتعامل  كانت  السابق  فى  اإلمارات  إن  القول  يمكن  تقدم  الفلسطينية من ومما  قضية 

منطلق الهوية فى بعض توجهاتها انطالقا من العروبة والبعد الديني اإلسالمي، ثم مع ما مرت به من تغيرات تأثرت  

الهوية  تحوالت  مع  به  العالقة  تغيرت  والذي  الصهيوني  الكيان  مع  العالقة  فى  الحال  وكذلك  بالقضية،  عالقتها 

 ك معه في معاداة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس. اإلماراتية، والتي أصبحت اليوم تشتر 

 األقليات اإلسالمية  -2

وقفت اإلمارات بجانب شعب البوسنة والهرسك أبان الحصار الصربي في التسعينات وبادرت بتقديم االحتياجات  

وبعد ،  ار الصربيالطبية والعينية وبتوفير املساعدات العاجلة ألهالي سراييفو ملساندتهم والوقوف معهم أيام الحص

مبنى إلعادة   25انتهاء الحرب ساهمت بإعادة أعمار البنية التحتية فكانت على شكل مشاريع إنشائية في بناء نحو  

اجتماعية ثقافية  مراكز  بناء  تم  وكذلك  بالدهم،  إلى  العائدين  البوسنيين  الالجئين  من  توطين  أخرى  وأشكال 

 .38مي واإلنسانياملساعدات والدعم  انطالقا من البعد اإلسال 

 

 فاتحة دازي هاني. دول الخليج وإسرائيل بعد اتفاقيات إبراهيم.   

 . اإلسرائيلي، فما هي مكاسب أبوظبي وخسائرها منه؟، -اراتياتفاق مثير للجدل.. عام على التطبيع اإلم 

  . 
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وتحول   الخارجية،  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سياسة  على  كبرى  تحوالت  طرأت  التسعينات،  عقد  نهاية  ومع 

الطارئة على  التطورات  انخرطت مع  العربية واإلسالمية وقد  بالقضايا  االلتزام   عن 
ً
ا تدريجي  اإلمارات  اهتمام دولة 

الدولي العاملي ونظام الحكم  القوة "الناعمة" و"الصلبة"،   االقتصاد  من أجل ُمراكمة قدرات احتياطية هائلة من 

 .39وإيجاد مكان لها في مجاالت اقتصادية مختارة بعناية مثل مجال الطيران املدني والطاقة املتجددة والتمويل الدولي 

ل العالم وعلى عكس  مؤخرا ظهرت مواقف مختلفة ومغايرة لإلمارات تجاه بعض األقليات اإلسالمية املضطهدة حو 

الدافعة نحو هذه   في الصين واملصالح االقتصادية من األسباب  توجهاتها السابقة ومنها أقلية اإليغور املضطهدة 

املواقف بجانب توجه اإلمارات الليبرالي في االقتصاد ومع يربطها بالصين عالقات تجارية واقتصادية إذ تعد اإلمارات  

 اريين للصين في شمال أفريقيا وغرب أسيا من الشركاء االقتصاديين والتج

تشابه مواقف في مجال يجمع اإلمارات بالصين أيضا  لكن األمر ال يقتصر على دوافع املصالح االقتصادية حيث  

إضافة إلى توجس ولى عهد أبو ظبي محمد بن  حقوق اإلنسان، والحساسية الشديدة من الديمقراطية واإلسالميين

 .40زايد من واشنطن ولندن باعتبارهم غير موثوقين مما يدفعه نحو بناء عالقات مع بكين

غربي   املسلمة  اإليغور  أقلية  بخصوص  بالده  لسياسات  دعمها  على  لإلمارات  عن شكره  الصيني  الرئيس  وأعرب 

اإلماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الصينية جاء ذلك خالل لقائه ولي عهد أبو ظبي  ،  الصين

 في الشرق األوسط، وتدعم جهودها  2019بكين في عام  
ً
 هاما

ً
 إستراتيجيا تعاونيا

ً
م،وقال إن بالده تعتبر اإلمارات شريكا

 عن دورها املتزايد في القضايا  
ً
كما  ،  ةاإلقليمية والدوليفي حماية أمنها وسيادتها الوطنية ومصالحها التنموية، فضال

عن امتنانه لدعم اإلمارات سياسات بكين املتعلقة بإقليم شينجيانغ، فيما يخص مكافحة اإلرهاب، في إشارة إلى 

  .41الحمالت األمنية التي تنفذها الصين ضد مسلمي اإليغور 

 

 .  ،2/11/2021اإلمارات العربية: تحوالت القوة والدور، تاريخ الدخول كرستن كوتس،  

 .، 2/11/2021بعد الحديث عن “سجن صيني” لإليغور في دبي.. هل باتت اإلمارات تفضل عالقتها مع بكين على أمريكا؟، تاريخ الدخول  

 . ، 2/11/2021، تاريخ الدخول "ر عبد الجبار أبوراس، الصين تشكر اإلمارات على دعمها سياسات بكين تجاه "اإليغو  
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 Associated Press وكالةلصيني في اإلمارات مخصص لإليغور حيث جاء فى تقرير  سجن  وتتهم اإلمارات اليوم بإقامة  

أن فتاة صينية تدعى وو هوان، اتهمت بكين باحتجازها ثمانية أيام بسجن سري  ،2021أغسطس/آب    16األمريكية،  

 . 42تديره الصين في دبي 

ومما تقدم عرضه حول قضايا األقليات اإلسالمية في العالم يظهر أن موقف اإلمارات كان ينطلق في أحد دوافعه في 

والتزامها تجاه القضايا اإلنسانية ومع ما مرت به من تغيرات في الهوية وما أثر في سلوكها  هوية اإلسالمية  السابق من ال

العلمانية ومحاربتها  انطالقا من هويتها  تأثير ودوافع  الهوية   لعامل  القضايا نجد  تلك  تجاه  الخارجية  في سياستها 

 للتوجهات اإلسالمية حول العالم. 

 الصوفية اإلماراتية  -3

القوة  أو  الثقافية  الدبلوماسية  من  كنوع  الخارجية  السياسية  في  أداة  الصوفية  استخدام  إلى  اإلمارات  عمدت 

يشير إلى العكس وهو أن الدولة تستخدم السياسة الخارجية الناعمة ويندرج هذا السلوك تحت النوع الثالث الذي  

 اولة صناعتها.ومح للتأثير على الهوية بهدف تعزيز عملية لبنائها وتعريفها

عندما استضافت علماء صوفيين من   2002وكانت اإلمارات قد أنشأت ما يسمي الصوفية اإلماراتية بداية من عام  

 رموز مؤيدة لألنظمة الحاكمة للمشاركة فى مؤتمرات ومحاضرات عربية وعاملية من أجل خدمة أهدافها.  

ألعلى املكون من كبار علماء الصوفية فى العالم العربي ثم تشكيل املجلس االستشاري ا  2002وبعد تشكلها فى عام  

عام   بين   2005في  مهادنة  عالقات  عن  والدفاع  السياس ي  واإلسالم  اإلرهاب  مناهضة  خطاب  فى  أهدافها  تبلورت 

العلماء والحكام وتوحيد مرجعية أهل السنة والجماعة خلف قيادة صوفية. وقد وقع اختيار اإلمارات على الصوفية  

لحل الذي روجه الغرب ملواجهة اإلرهاب وتبعته اإلمارات كما أنه األقرب إلى معتقدات الشعوب من العلمانية ألنه ا

 ويتوافق مع التوجه الليبرالي للدولة   وتيار اإلسالم الحداثي وال يشكل تهديدا سياسيا مما يخدم توجهها 

 

 .، 2/11/2021بعد الحديث عن “سجن صيني” لإليغور في دبي.. هل باتت اإلمارات تفضل عالقتها مع بكين على أمريكا؟، تاريخ الدخول  
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مؤش أن  حيث  ضخما  ورواجا  كبيرا  نجاحا  تحقق  لم  أنها  مالحظة  للدبلوماسية ويمكن  والتأثير  االنتشار  مدي  ر 

األول يتعلق بالحكومة وسياساتها ومؤسساتها فكلما كانت مؤثرة في سياساتها وتستطيع  الثقافية يعتمد على عاملين 

الوصول إلى أهدافها تزداد معدل جاذبيتها والثاني يتعلق باملجتمع وهويته ومدى عامليتها وفي الحالة اإلماراتية غاب  

 جتمع رغم ما بذلته الحكومة من أموال وخطط.عامل امل

وتعريفها  بنائها  عملية  تعزيز  بهدف  الهوية  على  للتأثير  الخارجية  السياسة  استخدام  من  أيضا  اإلطار  نفس  وفي 

دولة ومحاولة صناعتها   في   اإلمارات تعد  اإلبراهيمي  بالدين  يسمى  ما  جي  مرِو  أهم  األوسط، من خالل أحد  الشرق 

وجاء أيضا في إطار مبادرة    إنشائها العديد من الكيانات واملؤسسات واملؤتمرات والندوات واملبادرات واالتفاقيات،

وقد صر ح الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء إعالنه   اإلمارات ضمن عملية التطبيع مع إسرائيل.طرحتها  

اإلماراتية االتفاقية  في  -عن  التي وقعت  التطبيع  اتفاقات  إبراهام"، وهي  "اتفاقات  باسم  أنها سُتعرف  اإلسرائيلية، 

 .2020البيت األبيض في أغسطس/آب 

تقوم فكرة  الدين اإلبراهيمي على بعدين: ديني وسياس ي، فأما األول فيتحدث عن أن األديان السماوية الثالثة لها  

 
ً
صحاب املشروع املخططين له إمكان وجدوى العودة بالناس جميعا في جذر تاريخي وعقدي واحد، بما يعني لدى أ

الدين  بتطويع  السياسة  تديين  إمكان  فكرة  على  قائم  فهو  الثاني  البعد  وأما  القديم،  األصل  إلى  العربية  املنطقة 

 ملصالح السياسة ليؤدي دورا في إحالل السالم.  

 الخاتمة 
ال السياسة  لدراسة  الهوية مدخال هاما  العالقات  تعد  في  البنائية  املدرسة  والهوية من منظور  اإلماراتية،  خارجية 

هي سمة من سمات التفاعل الدولي تولد لديه تصرفات سلوكية، ويعرفها راسوا بأنها    الدولية والسياسة الخارجية 

جماعة ومن حزمة من القيم املشتركة واملعتقدات واالتجاهات واألدوار تستخدم لرسم الحدود بين من هو داخل ال

 خارجها 

مباشر   تأثير  لها  يرى  اتجاه  فهناك  الخارجية  السياسة  تأثيرها على  طبيعة  رؤية  في  االتجاهات  تمثل وتتعدد  حيث 

ومصالحها   وأعدائها  أصدقاءها  الدولة  تحدد  وعليها  الوطنية  بالهوية  الخاصة  للتصورات  تماما  انعكاسا  الهوية 
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موطموحاتها غير  تأثيرها  يرى  أخر  واتجاه  وقوة ،  املجتمع  بنية  مثل  وسيطة  بمتغيرات  الهوية  تمر  حيث  باشر 

 التنظيمات االجتماعية، واتجاه ثالث يرى العكس حيث أن التأثير هو من السياسة الخارجية على الهوية.  

االنفتاح  بسبب  اجتماعية وديمغرافية عديدة  تهديدات  بها  ويلحق  ثقافي وشعبي مؤثر  إلى موروث  اإلمارات  تفتقر 

وملة واالقتصاد الحر وضعف البنية السكانية التي تتشكل جلها من املهاجرين وال يتعدى املواطنين األصليين والع

% من مجموع السكان كما أنها تفتقر إلى العمق التاريخي لحداثة نشأتها وماضيها االستعماري الذي يمتد إلى أكثر 10

وتشكل الجغرافيا تهديدا أخر للهوية حيث صغر حجم  % على يد البريطانيين الذين حكموا منطقة الخليج150من 

 الدولة وخطورة موقعها بالقرب من مضيق هرمز اإلستراتيجي 

وتغيرات   االقتصادي  واالنفتاح  النفط  االقتصادية كظهور  التغيرات  على  الضعف عالوة  من  العوامل  هذه  كانت 

ا بالهوية  لحق  أن  في  سببا  القرار  صانع  وتصورات  السياس ي  على املحدد  انعكست  عديدة  تغيرات  للدولة  لقومية 

 تصوراتها وسلوكياتها الخارجية وينبئ باستمرار التغيرات في املستقبل. 

ولقد كان لهذا الضعف والتغيرات انعكاس على كل املستويات التي تنشط فيها السياسة الخارجية اإلماراتية بداية 

نالح  ما  وأهم  والعاملي،  والعربي  الخليجي  املستوى  واإلسالمية  من  العربية  القضايا  مع  عالقتها  في  التأثير  هذا  ظ 

محاوالتها   في  نالحظه  كما  العالم  حول  اإلسالمية  واألقليات  اإلسرائيلي  العربي  والصراع  الفلسطينية  كالقضية 

 استخدامها للصوفية وتطويع الدين من أجل محاولة صناعة الهوية.
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