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  مقـدمـة

مليـار درهـم  600إذا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة, التي قدمت 
عــــىل هيئــــة مــــنح وقــــروض إىل دول العــــامل املختلفــــة منــــذ تأسيســــها وحتــــى عــــام 

ُتعــدُّ الدولــة األوىل يف العــامل مــن حيــث نســبة املســاعدات اخلارجيــة إىل  2013,1
ن الــــدول والشــــعوب , فــــإن مــــن الطبيعــــي أن تكــــو2013الــــدخل القــــومي عــــام 

العربيــــة, ويف مقــــّدمتها القضــــية والشــــعب الفلســــطينيان, يف صــــدارة الشــــعوب 
والــــــدول التــــــي حتصــــــل عــــــىل النصــــــيب األوفــــــر مــــــن هــــــذه املســــــاعدات واملــــــنح 
ـــــة بحكـــــم مكانتهـــــا احليويـــــة, وأولويتهـــــا ضـــــمن دوائـــــر االهـــــتامم عـــــىل  اإلماراتي

  املتحدة.املستويني الرسمي والشعبي يف دولة اإلمارات العربية 

وبـــرغم أنـــه قـــد يبـــدو الفتـــًا للنظـــر, لـــدى بعضـــهم, االهـــتامم برصـــد دعـــم 
دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة للقضــــية الفلســــطينية وحتليلــــه ضــــمن دراســــة 
بحثيــة; ألن مــن املفــرتض أن هــذا الــدعم ال حيتــاج إىل برهــان أو إثبــات, ولــيس 

ادئ الثابتــــة أو إعالمــــي, فهــــو يقــــع ضــــمن املبــــســـــي حمــــل خــــالف أو جــــدال سيا
للسياسة اإلماراتيَّة منذ تأسيس احتـاد دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف الثـاين 

  , فإن توثيق املواقف عىل الصعيد البحثي يبدو مهًام. 1971من ديسمرب عام 

                              
", مليـار درهـم مسـاعدات اإلمـارات اخلارجيـة مـن مـنح وقـروض منـذ تأسـيس الدولـة 600, "االحتادصـحيفة   1

   .2014يونيو  28االحتاد, أبوظبي, 
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إطار اخلالفات والتوترات اإلقليميَّة, التي انفجرت بقـوة منـذ هنايـة  ففي
عالميــــًا بـــــ"الربيع العــــريب" وتطوراتــــه ضــــمن تفــــاعالت مــــا يعــــرف إ 2010عــــام 

وأحداثه, اجتهت بعـض األطـراف اإلقليميـة إىل اسـتخدام القضـية الفلسـطينية, 
بــام هلــا مــن مكانــة وأمهيــة يف قلــوب الشــعوب العربيــة واإلســالمية وعقوهلــا, يف 
تصـــفية احلســـابات السياســـيَّة مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة عـــرب توجيـــه 

ا, وإثــارة الشـــائعات واللغـــط حــول مواقفهـــا مــن هـــذه القضـــية, االهتامــات إليهـــ
ائيل يف عـــدواهنا األخـــري عـــىل ســــرحتـــى وصـــل األمـــر إىل اهتامهـــا بالتنســـيق مـــع إ

, ومــــا ُتعــــرف بعمليــــة 2014الشــــعب الفلســــطيني يف قطــــاع غــــزة يف يوليــــو عــــام 
ائيليًا, و"العصــــف املــــأكول" فلســــطينيًا, وهــــي أطــــول ســـــر"اجلــــرف الصــــامد" إ

وذلـك مـن  1ية واقتصـادية,شــرائيلية عىل غزة, وأكثرهـا تكلفـة بسـرب اإلاحلرو
خــالل الــرتويج إعالميــًا ملحادثــات مزعومــة أجريــت بــني ســمو الشــيخ عبداللــه 

دور غــاإلمــارات العربيــة املتحــدة, وأفي بــن زايــد آل هنيــان, وزيــر خارجيــة دولــة
كـــام شـــملت تلـــك  2ائييل, قبيـــل هـــذا العـــدوان,ســــرليربمـــان, وزيـــر اخلارجيـــة اإل

ائيل ُوّجهـت ســراالّدعاءات واملزاعم اإلعالمية اهتامات بالتجسس ملصـلحة إ
ائييل ســرإىل وفد إغاثة إنسانية إمارايت ذهب إىل قطاع غـزة يف ذروة العـدوان اإل

   3للتعرف إىل احتياجات القطاع.

                              
  , انظر الرابط:2014أغسطس  6, اجلرف الصامد أطول احلروب عىل غزة, الشـرق األوسطصحيفة    1

http://www.aawsat.com/home/article/152996 
 20), اإلمـارات اليـوم, ديب, اجلزيـرة القطريـة(تـعــــّري صـدقية  )لقــاء ليربمــان(بركــة  ,اإلمارات اليـومصـحيفة    2

  .2014يوليو 
يوليـو  21يون, القـاهرة, صــر, "تفاصيل جديـدة حـول جتسـس اإلمـارات عـىل املقاومـة", املاملصـريونصحيفة    3

2014.  
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وعـــىل الـــرغم مـــن أنـــه قـــد تـــم الـــرّد عـــىل هـــذه االهتامـــات, وثبـــت بالـــدليل  
جوا هلا إعالميًا, فلم يقدم أي دليل  القاطع زيفها وهبتاهنا, فضالً عن الذين روَّ

سوى بعض التقارير اإلعالمية امللّفقة, إضافة إىل أن هـذه  1جدّي عىل صحتها
االهتامات قـد جـاءت يف سـياق تصـفية حسـابات ومكايـدة سياسـية, واسـتندت 

 2,دافها ومراميهــاائيلية معــروف أهــســـريف بعــض األحيــان إىل مصــادر وتقــارير إ
فـــإن هـــذه  3,"الكـــذب" بـــل إن حركـــة "محـــاس" نفســـها وصـــفت هـــذه التقـــارير بــــ

االهتامــات واالدعــاءات الزائفــة حــول موقــف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
قــــد عكســــت مــــا يمكــــن وصــــفه بحملــــة إعالميــــة منظمــــة ومنســــقة ضــــد الدولــــة 

واإلسالمي, والنيـل ومواقفها هبدف تشويه صورهتا يف الوعي اجلمعي العريب 
خاصــة يف  4مــن صــورهتا الذهنيــة اإلجيابيــة لــدى الشــعوب العربيــة واإلســالمية,

                              
اإلمـارايت  اكتشـفنا "اجلاسـوس"": 24لقـاء ليربمـان..., مرجـع سـابق; وموقـع " , بركـةاإلمارات اليومصـحيفة    1

  .2014يوليو  20", !يف غزة واستطعنا احلديث معه
  انظر يف ذلك:   2

David Hearst, Saudi Arabia's crocodile tears over Gaza, 30-7-2014, http://www.middleeasteye. 
net/columns/saudi-arabias-crocodile-tears-over-gaza-186635804 

دعـــم دولـــة اإلمـــارات  حتـــدثت عـــنصـــحة األنبـــاء التـــي  ,فـــوزي برهـــوم ,نفـــى النـــاطق باســـم حركـــة محـــاسفقـــد    3
وقـــال إهنـــا كـــذب, وأضـــاف:  "محـــاس",إهنـــاء حكـــم هبـــدف ائيلية عـــىل غـــزة ســــرلتمويـــل العمليـــة العســـكرية اإل

ائيلية مـــن أخبـــار كاذبـــة ســــرثـــه وســـائل اإلعـــالم اإللألســـف دأبـــت بعـــض وســـائل اإلعـــالم عـــىل الـــرتويج لـــام تب
والتـــي كـــان آخرهـــا مـــا بثتـــه القنـــاة الثانيـــة االســـتخباراتية الصـــهيونية زاعمـــة أن دولـــة  ,ومفربكـــة وحمبوكـــة جيـــداً 

ائيلية عــىل غـــزة مــن شـــأهنا إهنــاء حكـــم ســــراإلمــارات الشـــقيقة أبــدت اســـتعدادها لتمويــل أي عمليـــة عســكرية إ
هتدف إىل تشويه سـمعة اإلمـارات الشـقيقة والـدول العربيـة "ذه الفربكات املفضوحة وأضاف أن ه"محاس", 

وشـــعوهبا الداعمـــة للقضـــية الفلســـطينية واملعـــززة لصـــمود شـــعبنا, ومـــن أجـــل إحـــداث بلبلـــة وتـــوتر فلســـطيني 
, "محـــاس: خـــرب دعــــم البيـــان, انظـــر: صــــحيفة عـــريب, وزيـــادة الضـــغط عـــىل الفلســـطينيني وأهـــل غـــزة حتديـــداً 

  .2014يوليو  21, ديب, البيانب غزة...كذب", ضـرارات لاإلم
ــومرأي ألســتاذي العلــوم السياســية اإلمــاراتيني, عبــداخلالق عبداللــه, وابتســام الكتبــي, انظــر:    4 ــارات الي , اإلم

  بركة لقاء ليربمان..., مرجع سابق.
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ظل انتشار وسائل التواصل االجتامعي, وما متلكه من مقدرة وتقنيات اتصال 
 − بغــّض النظــر عــن صــحتها ودقتهــا −االهتامــات والشــائعات  شـــرقــادرة عــىل ن

رية من الرأي العام إقليميًا وعامليًا, عىل نطاق واسع, ووصوهلا إىل قطاعات كب
  بحيث يتعامل معها بعضهم بصفتها حقائق موضوعية. 

وعــــىل الـــــرغم مـــــن أن ســــمو الشـــــيخ عبداللـــــه بــــن زايـــــد آل هنيـــــان, وزيـــــر  
اخلارجيــــــة قــــــد رأى أن هــــــذه االهتامــــــات ال تســــــتحق الــــــرّد أو التعليــــــق عليهــــــا, 

قنـاة "اجلزيـرة" القطريـة,  وطلبت دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة االعتـذار مـن
ت خــربًا حــول اللقــاء املزعــوم بــني ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد آل شـــرالتــي ن

ائييل عـىل قطـاع ســرائييل ليربمـان قبـل العـدوان اإلســرهنيان ووزيـر اخلارجيـة اإل
فضـــالً عـــن أن مســـؤولني فلســـطينيني, عـــىل رأســـهم الـــرئيس الفلســـطيني  1غـــزة,

حلركـة ســي امعيل هنية, نائب رئيس املكتب السيامازن, وإس حممود عباس أبو
"محــاس", قــدموا الشــكر رســميًا إىل دولــة اإلمــارات عــىل دعمهــا لقطــاع غــزة يف 

والســّيام أن دولــة اإلمــارات كانــت مــن أوىل الــدول  2ائييل,ســـرأثنــاء العــدوان اإل
ىل العربية التـي سـارعت, كعادهتـا, إىل تقـديم الـدعم الـاميل واإلنسـاين اإلغـاثي إ

فـــإن الرصـــد والتحليـــل والتوثيـــق ملوقـــف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة  3,قطـــاع غـــزة

                              
ــطصــحيفة    1 ـــرق األوس عــن لقــاء بــني  لبثهــا خــرباً  القطريــة "اجلزيــرة"مــن قنــاة  بــوظبي تطلــب اعتــذاراً , "أالش

  .2014 يوليو 22, لندن, الشـرق األوسط", ليربمان والشيخ عبدالله بن زايد
ــالف   2 ــالف, "إســامعيل هنيــة يشــكر اإلمــارات عــىل ختفيــف معانــاة الفلســطينيني", إي , عــىل 2014يوليــو  28, إي

  الرابط التايل:
http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/927114.html 

, أبـوظبي, االحتـاد, "عبـاس يشـكر اإلمـارات عـىل تقـديم مسـاعدات للفلسـطينيني يف غـزة", االحتاديفة وصـح
  .2014يوليو  22

  .2014يوليو  22, ديب, البيانمليون درهم",  150, "اإلمارات تدعم غزة بـ البيانصحيفة    3
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املتحـدة مـن القضـية الفلسـطينية عـرب املراحـل التارخييـة املختلفـة التـي مـرت هبـا 
ائييل األخري عىل قطاع غـزة, تبـدو عـىل درجـة سـرهذه القضية حتى العدوان اإل

ن حقيقــة ســجّل دولــة اإلمــارات كبــرية مــن األمهيــة خــالل املرحلــة احلاليــة, لبيــا
العربيــة املتحــدة ودورهــا التــارخيي يف هــذا اخلصــوص عــرب بحــث علمــي موثــق 
بعيدًا عن املزايدات واملكايدات السياسية, وحتى ال يصبح التـاريخ واحلقـائق 

  واملواقف الثابتة جماًال ملحاوالت العبث وتشويه ذاكرة األجيال.

  الفرضيات األساسية للدراسة

  ي: ـة عّدة هـة تنطلق من فروض أساسيـاق, فإن هذه الدراسـا السيي هذـوف
دعــم دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة للقضــية الفلســطينية دعــم ثابــت, ومل  .1

عهـــد املغفـــور لـــه  ; ألنـــه أحـــد الثوابـــت املمتـــدة منـــذ1971ينقطـــع منـــذ عـــام 
 − طيــــب اهللا ثــــراه −الشــــيخ زايــــد بــــن ســــلطان آل هنيــــان  ,بــــإذن اهللا تعــــاىل

اســتمر بــالوترية والثبــات والقــوة نفســها يف عهــد صــاحب الســمو الشــيخ و
كـام أن هـذا الـدور  − حفظـه اهللا −خليفة بن زايـد آل هنيـان, رئـيس الدولـة 

اإلســــــالمي −الـــــداعم للقضــــــية الفلســــــطينية ينــــــدرج ضـــــمن البعــــــد العــــــريب
 الراسخ يف السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

دولة اإلمارات العربية املتحـدة للقضـية الفلسـطينية بـاخلالف  مل يتأثر دعم .2
يف التوّجهات السياسية مع بعض القوى والتيارات الفلسطينية; ألن هـذا 
هــًا إىل الشــعب الفلســطيني مــن دون نظــر إىل مواقــف أي  الــدعم ظــل موجَّ
قــــــوى أو تيــــــارات سياســــــية, ويــــــتم تقديمــــــه بشــــــكل جمــــــّرد بعيــــــدًا عــــــن أي 

 ة.اعتبارات سياسي
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ال تــــــزال القضــــــية الفلســــــطينية أحــــــد أهــــــم اهتاممــــــات السياســــــة اخلارجيــــــة  .3
اإلماراتيـــــــة وقضـــــــاياها, عـــــــىل الـــــــرغم مـــــــن التغـــــــريات التـــــــي حلقـــــــت هبـــــــذه 

 االهتاممات عىل مدى السنوات الامضية. 
ينطلـــــــق دعـــــــم اإلمـــــــارات للقضـــــــية الفلســـــــطينية مـــــــن اعتبـــــــارات سياســـــــية  .4

, باعتبـار أن هـذه الثوابـت هـي وأخالقية وإنسانية ودينية غري قابلة للتغيـري
جــزء مــن منظومــة القــيم األخالقيــة واإلنســانية والدينيــة التــي تنطلــق منهــا 

 السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام. 

حتلــييل −وتعتمــد الدراســة يف اقرتاهبــا مــن موضــوعها عــىل مــنهج تــارخيي 
لعربيــة املتحــدة مــن القضــية مرّكــب, يقــوم عــىل رصــد مواقــف دولــة اإلمــارات ا

الفلســـطينية عـــرب املراحـــل املختلفـــة التـــي مـــرت هبـــا هـــذه القضـــية, وحتليـــل هـــذه 
حيات, أو خطبــــــــًا, أو بيانــــــــات, أو خطــــــــوات, صـــــــــراملواقــــــــف, ســــــــواء كانــــــــت ت

  وحتركات عملية. 
  أوالً: منطلقات الدعم اإلماراتي للقضية الفلسطينية

يا التـــي اســـتغلَّتها بعـــض أنظمـــة ُتعـــدُّ القضـــية الفلســـطينية مـــن أكثـــر القضـــا
احلكــــــم العربيــــــة واإلســــــالمية, عــــــىل مــــــدى تارخيهــــــا املمتــــــد, ســــــواء الكتســــــاب 

عية السياســـية الداخليـــة, أو خلدمـــة أهـــداف وطموحـــات سياســـية لـــبعض شــــرال
اع اإلقليمـــــي وتنـــــافس األدوار, لكـــــن صــــــرالقـــــادة, أو الســـــتخدامها يف إطـــــار ال
, منذ تأسيسها يف الثاين من ديسمرب عام موقف دولة اإلمارات العربية املتحدة

, جتـــاه القضـــية الفلســـطينية كـــان وال يـــزال خمتلفـــًا; ألن دعـــم الدولـــة هلـــذه 1971
القضـــية أّســـس عـــىل مبـــادئ حمـــّددة, وارتكـــز عـــىل منطلقـــات واضـــحة, ومل يكـــن 
دعــًام طارئــًا أو مؤقتــًا أو مرتبطــًا بأهــداف خاصــة; حيــث يســتند نظــام احلكــم يف 
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عية قوية أساسها اإلنجاز, ومن ثم مل يكن يف حاجة, يف شـرت إىل دولة اإلمارا
أي مرحلة مـن املراحـل التارخييـة الامضـية, إىل اسـتخدام القضـية الفلسـطينية يف 

عيته السياسية يف الداخل, كام كانت اإلمارات عرب تارخيها بعيـدة عـن شـردعم 
ف, ومـن ثـم مل تكـن سياسة املحاور واألحالف, وطرفًا مقبـوًال مـن مجيـع األطـرا

 بحاجــــة أيضــــًا إىل أن تتخــــذ مــــن القضــــية الفلســــطينية ورقــــة سياســــية يف عالقاهتــــا
العربيــة أو اإلقليميــة. ويف هــذا الســياق يمكــن بيــان أهــم املنطلقــات أو املبــادئ 

  التي حتكم دعم دولة اإلمارات العربية املتحدة لقضية فلسطني يف اآليت:

 اإلسالمي: − املنطلق العريب. 1
ثل البعد العريب بعدًا أساسيًا من أبعاد سياسة اإلمارات اخلارجية منذ يم

هــات الوحدويــة العربيــة الواضــ حة أسســت دولــة االحتــاد, خاصــة يف ظــل التوجُّ
 1الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل هنيـان. ,بإذن اهللا تعـاىلالتي كان يتبناها املغفور له 

ة القضـــــايا العربيـــــة صــــــرومـــــن هنـــــا جـــــاء الـــــنص يف الدســـــتور اإلمـــــارايت عـــــىل "ن
املصريية, والتعاون إىل أبعد حد ممكن مـع مجيـع الـدول العربيـة يف سـبيل حتقيـق 

وعــىل أن "االحتــاد جــزء مــن  2,أمــاين األمــة العربيــة يف الوحــدة واحليــاة األفضــل"
الــــــوطن العــــــريب الكبــــــري تربطــــــه بــــــه روابــــــط الــــــدين واللغــــــة والتــــــاريخ واملصــــــري 

د, وهـو جـزء مـن األمـة العربيـة, وأبـواب املشرتك, وشعب االحتـاد شـعب واحـ
   3االحتاد مفتوحة جلميع األقطار العربية".
                              

ة املتحــدة يف عهـــد الشــيخ زايــد بـــن فاطمــة الصــايغ, "البعــد العـــريب والقــومي يف سياســة دولـــة اإلمــارات العربيــ   1
ــريب)", يف: جمموعــة بــاحثني, 2004−1971ســلطان ( ــدها الع ــارات وبع (ديب: مؤسســة ســلطان بــن عــيل  اإلم

  .145−144), ص ص 2008العويس الثقافية, الطبعة األوىل, 
  من الدستور. 12الامدة    2
  من الدستور. 6الامدة    3
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وُيعــدُّ الــنص يف دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــىل أن أبــواب  
 دويـوع الوحـشــراالحتاد مفتوحة النضامم كل الدول العربية تعبـريًا عـن طبيعـة امل

طيــب  −د ـخ زايـــالشيــ ,ىـبــإذن اهللا تعالــ, هـور لـــاه املغفـــان يتبنـــذي كـــي, الـــبــالعر
معتربًا أن إقامة دولة اإلمارات العربية املتحدة هي اللبنة األوىل له,  − اهللا ثراه

حيــث كــان يــؤمن بالوحــدة بــني دول العــامل العــريب, وأن مقومــات هــذه الوحــدة 
مـن أمـم  ة بقوة يف البيئة العربية, وهو ما عّرب عنه بقولـه "مل جتتمـع يف أمـةضـرحا

 األرض مقّومات الوحدة بـني شـعوهبا مـثلام اجتمعـت لألمـة العربيـة مـن مقومـات
رمحـــه −ويف مناســـبة أخـــرى قـــال  1تارخييـــة ودينيـــة ولغويـــة ومصـــالح مشـــرتكة".

 "يتهمني الناس بأنني وحدوي, طبعًا أنا وحدوي, لكني أرغب يف الوحـدة − اهللا
يتوصـلون بقناعـة تامـة إىل أن عندما جتتمع حفنة من الرجال يتبادلون الرأي, و

 2الوحــدة هــي أمــر لصــاحلهم, أنــا ال أفــرض الوحــدة عــىل أحــد, هــذا اســتبداد".
 حـدد البيـان األمـريّي األسـس العربيـة للسياسـة 1971ويف األول من أكتـوبر عـام 

اخلارجيــــــة اإلماراتيــــــة قــــــائالً إن "السياســــــة اخلارجيــــــة لــــــدولتنا الفتيــــــة واضــــــحة 
ة مـــن أساســـها وأهـــدافها, تـــؤمن بوحـــدة املصـــري حية, فهـــي سياســـة عربيـــصــــرو

املشرتك لألمة العربية, وتعمل من أجل حتقيـق احلـق العـريب واألمـاين القوميـة, 
ويف كلمتــه بمناســبة اليــوم الــوطني األول  3وتســري يــدًا بيــد مــع الــدول الشــقيقة".

, أشـار القائـد 1972لدولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف شـهر ديسـمرب مـن عـام 

                              
(أبـوظبي:  رجية لدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة جتـاه الـوطن العـريبالسياسة اخلاأمحـد عبداللـه بـن سـعيد,    1

  .194), ص 2003منشورات املجمع الثقايف, 
سلســلة حماضـــرات ولـيم رو, "مالمــح الدبلوماســية والسياســة الدفاعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة",    2

  .6 , ص2003رتاتيجية, ), أبوظبي, مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االس73( اإلمارات
  .177املرجع السابق, ص    3
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إىل أن أهــــداف السياســــة اخلارجيــــة  − طيــــب اهللا ثــــراه −ؤســــس الشــــيخ زايــــد امل
ـــــة تتحـــــرك ضـــــمن أربعـــــة مســـــارات هـــــي: حـــــل اخلالفـــــات بـــــني دولـــــة  اإلماراتي
اإلمــارات والــدول املجــاورة بــالطرق الســلمية, وتوســيع االحتــاد, وذلــك بــرتك 
يا البــــاب مفتوحــــًا أمــــام دول املنطقــــة التــــي تريــــد االنضــــامم إليــــه, ودعــــم القضــــا

ـــــــة, والتنســـــــيق مـــــــع الـــــــدول العربيـــــــة الشـــــــقيقة يف السياســـــــتني اخلارجيـــــــة  العربي
وهـــو األمـــر الـــذي  1واالقتصـــادية, ويف املجـــاالت كافـــة, واالنفتـــاح عـــىل العـــامل.

أكده القائد املؤسس أيضًا يف كلمته أمام أعضاء املجلـس الـوطني االحتـادي يف 
العربيـــــــة يف الوحـــــــدة بقولـــــــه "إن املصـــــــلحة القوميـــــــة لألمـــــــة  1973نـــــــوفمرب  20

  2والتحّرر هي أولويات السياسة العربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة".

سـار عليـه مـن بعـده صـاحب  − طيب اهللا ثـراه −هذا النهج للشيخ زايد  
حيـــث  − حفظـــه اهللا −الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل هنيـــان رئـــيس الدولـــة 
حـــد ثوابـــت السياســـة اخلارجيـــة يؤكـــد ســـموه دائـــًام أن التضـــامن العـــريب يمثـــل أ

لدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة التـي ال تتـوانى عـن القيـام بـأي جهـد يف سـبيل 
وأن "التكامــل والتكافــل والتعــاون العــريب تعــد ركيــزة  3توحيــد الصــف العــريب,

وال خيلــــــو أي خطــــــاب مــــــن  4أساســــــية لنهضــــــة شــــــعوبنا العربيــــــة وازدهارهــــــا".

                              
(بـريوت: املؤسسـة  السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بني النظرية والتطبيـقنايف عيل عبيـد,    1

  .107), ص 2004والتوزيع,  شـراجلامعية للدراسات والن
-1971ات العربية املتحدة جتاه إيران خالل الفـرتة السياسة اخلارجية لدولة اإلمارخالـد أمحـد املـال السـويدي,    2

  .165 ), ص2010والتوزيع,  شـر(دمشق: دار كنان للطباعة والن 1992
  .2008يونيو  27اللبنانية يف  النهارمقابلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان مع صحيفة    3
 4, أبـوظبي, االحتـاد, "ائز هنضة شعوبنا وازدهارهاخليفة: التكامل والتكافل والتعاون رك", االحتادصحيفة    4

  .2013فرباير 
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بــن زايــد آل هنيــان, ضــمن احتفــاالت  خطابــات صــاحب الســمو الشــيخ خليفــة
الدولـــــة بـــــاليوم الـــــوطني, مـــــن احلـــــديث عـــــن القضـــــايا العربيـــــة, وتأكيـــــد اهـــــتامم 
ـــــة  اإلمـــــارات بشـــــؤون أشـــــقائها العـــــرب, ويف خطابـــــه بمناســـــبة الـــــذكرى احلادي
واألربعني لتأسيس االحتاد قال سموه "نتـابع بـاهتامم التحـوالت التـي تشـهدها 

مؤكـــدين احرتامنـــا لســـيادهتا, ودعمنـــا خليـــارات  بعـــض الـــدول العربيـــة الشـــقيقة
شــعوهبا, وحرصــنا عــىل اإلســهام يف حــل مــا تواجهــه مــن مشــكالت وحتــديات 
ومــــا متــــر بــــه مــــن أزمــــات, داعــــني إىل تبنّــــي احلــــوار, وحتكــــيم العقــــل, وتغليــــب 
املصـــــلحة الوطنيـــــة, رافضـــــني أي تـــــدخل خـــــارجي يف شـــــؤوهنا الداخليـــــة, كـــــام 

  1سيادتنا أو شؤوننا الداخلية.نرفض أي تدخل يف أمننا أو 

وضمن هذا السياق العام, فقد وقفـت اإلمـارات, وال تـزال, إىل جانـب  
القضايا العربية, ويف مقدمتها القضية الفلسطينية, وكـان هلـا مواقفهـا املشـهودة 

, التــي قــال 1973يف املعــارك العربيــة الكــربى, ويف مقــدمتها حــرب أكتــوبر عــام 
مقولتــه اخلالــدة "إن الــنفط العــريب لــيس بــأغىل  − اهللا رمحــه −فيهــا الشــيخ زايــد 

مـــن الـــدم العـــريب". وفضـــالً عـــن ذلـــك, فقـــد تـــدّخلت اإلمـــارات حلـــل كثـــري مـــن 
العربية, وسعت إىل املصاحلة بني الدول العربية يف كثري من −النزاعات العربية

املواقـــــف, وهلـــــا دورهـــــا املـــــؤثر الـــــداعم لقضـــــايا العـــــرب يف املحافـــــل اإلقليميـــــة 
  2الدولية.و

                              
  املوقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان عىل الرابط التايل:   1

http://www.uaepresident.ae/AR/Pages/default.aspx 
; وأمحـــــد جــــــالل 178−164 انظـــــر يف ذلـــــك بالتفصــــــيل: خالـــــد أمحــــــد املـــــال الســــــويدي, مرجـــــع ســــــابق, ص ص   2

لصـــاحب الســـمو الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل ســــي التـــدمري, "مالمـــح االســـرتاتيجية القوميـــة يف الـــنهج السيا
ــاراتهنيــان رئــيس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة",  ; وفاطمــة 2002, 59, العــدد سلســلة حماضـــرات اإلم
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وفضالً عن ذلـك, فـإن دول العـامل العـريب تسـتحوذ عـىل جانـب مهـم مـن  
املســـاعدات اإلنامئيـــة اإلماراتيـــة التـــي يـــتم تقـــديمها إىل اخلـــارج, ويمثـــل الـــدعم 
املقــّدم إىل الفلســطينيني جانبــًا أساســيًا ضــمن هــذه املســاعدات, كــام ســييل بيانــه. 

للعامل العـريب عـىل فكـر الشـيخ زايـد, ويتأسس الدعم الاميل والتنموي اإلمارايت 
الــذي قــال بوضــوح "إننــا نــؤمن يف هــذا البلــد بــأن ثرواتنــا ليســت ملكــًا لنــا, وأن 

العربيــة. ضـــي حقــًا علينــا مســاعدة إخواننــا يف العروبــة, ويف أي مكــان مــن األرا
وع إنامئـي نـاجح يف شــرالعريب هو هدفنا األول, ومن هنـا فـإن أي م اإلنسانإن 

  1يب سيلقى دعمنا".أي بلد عر
وإضافة إىل أن دعم دولة اإلمارات العربية املتحدة للقضـية الفلسـطينية  

يقــع ضــمن البعــد العــريب األصــيل يف سياســتها اخلارجيــة وينطلــق منــه, فإنــه يقــع 
كذلك ضمن البعد اإلسالمي يف هذه السياسة; حيث تنظر دولة اإلمارات إىل 

مية, إضــافة إىل أهنــا قضــية عربيــة, وأن القضــية الفلســطينية عــىل أهنــا قضــية إســال
تقديم الدعم إىل الشعب الفلسطيني يقوم عىل أسس دينية تنبـع مـن دفاعـه عـن 

ائيل. وقــد عــّرب الدســتور اإلمــارايت عــن ســـراملقدســات اإلســالمية يف مواجهــة إ
عمــق البعــد اإلســالمي يف سياســة اإلمــارات اخلارجيــة مــن خــالل نصــه عــىل أن 

ســــي يعة اإلســـالمية مصـــدر رئيشــــرالرســـمي لالحتـــاد, وال "اإلســـالم هـــو الـــدين
   2يع فيه, ولغة االحتاد الرسمية هي اللغة العربية".شـرللت

                                                          
", 2004−1971الشــيخ زايــد بــن ســلطان الصــايغ, "البعــد العــريب والقــومي يف سياســة دولــة اإلمــارات يف عهــد 

; وموقــع وزارة اخلارجيــة 120−95 , مرجــع ســابق, ص صاإلمــارات وبعــدها العــريبيف: جمموعــة مــؤلفني, 
  اإلماراتية عىل الرابط التايل:

http://www.mofa.gov.ae/Mofa/portal/52ed8054-3a59-437c-a950-284b99940695.aspx 
 2003−1990 العريب يف السياسة اخلارجيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة البعدأمحـد عبداللـه بـن سـعيد,    1

  .178), ص 2008, شـر(الشارقة: دار اخلليج للصحافة والطباعة والن
  الامدة السابعة من الدستور.   2
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وبشكل عام, فإن البعـد اإلسـالمي يف سياسـة اإلمـارات اخلارجيـة يقـوم  
عــىل أســس عــّدة أمههــا أن الــدول العربيــة, بحكــم التــاريخ والــرتاث اإلســالمي, 

 الــــــدول اإلســــــالمية والقــــــوة املؤهلــــــة لتجميــــــع العــــــامل هــــــي القــــــدوة بالنســــــبة إىل
ائيل ســـراإلســالمي, وأن قضــية العــرب الكــربى هــي قضــية فلســطني واحــتالل إ

للقدس, وهي نفسها قضية العـامل اإلسـالمي, وأن دول اجلـوار املحيطـة بالعـامل 
العـــــــريب فيهـــــــا كثـــــــري مـــــــن الـــــــدول اإلســـــــالمية, مثـــــــل تركيـــــــا وإيـــــــران وباكســـــــتان 

اإلســــــــــالمية يف آســــــــــيا الوســــــــــطى وأفغانســــــــــتان وبــــــــــنجالديش واجلمهوريـــــــــات 
وقد قدمت اإلمارات, وال تـزال, دعـًام ماليـًا وسياسـيًا كبـريًا إىل دول  1وغريها.

  2العامل اإلسالمي, ودافعت عن قضاياه يف املحافل الدولية.

 دعم القضايا العادلة وحق الشعوب يف تقرير مصريها:. 2
ي حيكـــم دعـــم دولـــة اإلمـــارات العربيـــة األســـاس أو املنطلـــق الثـــاين, الـــذ

املتحــــدة للقضــــية الفلســــطينية, إضــــافًة إىل كوهنــــا قضــــية عربيــــة وإســــالمية, أهنــــا 
وعة لشـــعب حمتـــل يرغـــب يف االســـتقالل شــــرقضـــية عادلـــة تعـــرب عـــن مطالـــب م

, خاصــة أنــه, أي الشــعب الفلســطيني, ةملصــري وتكــوين دولتــه املســتقلوتقريــر ا
الـــذي ال يـــزال حتـــت االحـــتالل حتـــى اآلن. وقـــد  هـــو الشـــعب الوحيـــد يف العـــامل

يف كلمتـه أمـام أعضـاء  −طيـب اهللا ثـراه−أشار الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان 
, إىل أن مـن أهـم 1973املجلس الوطني االحتادي, يف دور انعقـاده الثالـث عـام 

أهــداف السياســة اخلارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مســاندة القضــايا 
ة العادلـــــــة, ويف مقـــــــدمتها قضـــــــية الشـــــــعب الفلســـــــطيني, والوقـــــــوف إىل العربيـــــــ

                              
   .180−179خالد أمحد املال السويدي, مرجع سابق, ص ص    1
  .182−181 املرجع السابق, ص ص   2
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ويعــد دعــم حـــق الشــعوب يف تقريــر مصــريها بعـــدًا أساســيًا مــن أبعـــاد  1جانبهــا.
سياســـــــة اإلمـــــــارات اخلارجيـــــــة, وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه وتؤكـــــــده دائـــــــًام يف مواقفهـــــــا 

   2حياهتم يف املناسبات املختلفة.صـروخطابات املسؤولني فيها وت

 من أجل السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل: العمل. 3
يعد السعي من أجل االستقرار واألمن والسـالم يف العـامل هـدفًا أساسـيًا  

مـــن أهـــداف سياســـة اإلمـــارات اخلارجيـــة منـــذ قيامهـــا, عـــىل اعتبـــار أن ذلـــك هـــو 
الطريـــق إىل تكـــريس اجلهـــد الـــدويل لتحقيـــق التنميـــة والرفاهيـــة لشـــعوب منطقـــة 

 −بإذن اهللا تعاىل−وقد أشار إىل ذلك املغفور له  3وسط والعامل كله.ق األشـرال
الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان بقوله "ارتكزت سياستنا ومواقفنا عىل مبـادئ 
احلــــق والعــــدل والســــالم, منطلقــــني مــــن إيامننــــا بــــأن الســــالم هــــو حاجــــة ملّحــــة 

  4ية مجعاء".شـرللب

الفلسطينية ضـي احتالل األراويف هذا السياق تنظر اإلمارات إىل قضية  
عـــىل أهنـــا هتديـــد ألمـــن املنطقـــة والعـــامل واســـتقرارمها, وأن تســـويتها متثـــل خطـــوة 

                              
  .143سابق, ص املرجع ال   1
(الكويـت:  العالقات الدولية ملجلس التعـاونملزيد من التفاصيل حول هذا اجلانب انظـر: عبداللـه األشـعل,    2

−106 ; ونـــايف عــــيل عبيـــد, مرجــــع ســــابق, ص ص19−18), ص ص 1990ذات السالســـل, الطبعــــة األوىل, 
ريخ السياسـي والنظام الدسـتوري دولة اإلمارات العربية املتحدة.. عصارات يف التا; ويوسف احلسـن, 107

  .64), ص 2005, شـر(الشارقة: دار اخلليج للصحافة والطباعة والن والسياسة اخلارجية
  ديوان ويل عهد أبوظبي, "السياسة العامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة", عىل الرابط التايل:   3

https://cpc.gov.ae/ar-ae/theuae/Pages/government.aspx 
, ووزارة اخلارجيــة اإلماراتيــة, "السياســة اخلارجيــة", عــىل 146خالــد أمحــد املــال الســويدي, مرجــع ســابق, ص    4

  الرابط التايل:
http://www.mofa.gov.ae/Mofa/portal/c9ddc4ba-a489-444a-a005-f41b2ab453fd.aspx 
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أساســــية لــــدعم الســــالم واالســــتقرار يف العــــامل كلــــه, وقــــد أشــــار إىل ذلــــك ســــمو 
الشــــيخ عبداللــــه بــــن زايــــد آل هنيــــان, وزيــــر اخلارجيــــة, يف كلمتــــه أمــــام اجلمعيــــة 

, بقولــــه "إن اإلمــــارات تــــؤمن بــــأن الســــالم 2012م العامــــة لألمــــم املتحــــدة عــــا
ائييل, فهــــو القضــــية ســــراإل−واالســـتقرار لــــن يتحققـــا إال بتســــوية النـــزاع العــــريب

املركزيـــــــة واحليويـــــــة لعمـــــــوم أبنـــــــاء املنطقــــــــة, وحلـــــــه العـــــــادل مفتـــــــاح للســــــــالم 
  1واالستقرار يف املنطقة برمتها".

ي دولـة اإلمـارات ويف سياق عملها من أجل تعزيز السـالم العـاملي تعطـ 
العربيــــــة املتحــــــدة أمهيــــــة كبــــــرية لتشــــــجيع احلــــــوار بــــــني احلضــــــارات والثقافــــــات 
واألديـــــان والشـــــعوب املختلفـــــة, وقـــــد أشـــــار إىل ذلـــــك بوضـــــوح ســـــمو الشـــــيخ 
عبداللــــه بــــن زايــــد آل هنيــــان, وزيــــر اخلارجيــــة, يف كلمتــــه أمــــام اجلمعيــــة العامــــة 

نــــــت وســــــتبقى ملتزمــــــة , بقولــــــه إن "اإلمــــــارات كا2012لألمــــــم املتحــــــدة عــــــام 
بالوسطية يف منهجها, وتقبـل املجتمعـات األخـرى كجـزء مـن عـامل متنـوع قـائم 

وبــــــالنظر إىل اجلوانــــــب الدينيــــــة العميقــــــة للقضــــــية  2عــــــىل االحــــــرتام املتبــــــادل".
الفلســــطينية, واتصــــاهلا بالعالقــــة بــــني أصــــحاب الــــديانات املختلفــــة, اإلســــالم 

ر إىل تســـوية هـــذه القضـــية عـــىل أهنـــا واملســـيحية واليهوديـــة, فـــإن اإلمـــارات تنظـــ
خطوة مهّمة عىل طريق تعزيز حوار احلضارات, ومن ثم تعميق أسس السالم 

  والتعايش يف العامل كله.

                              
م املتحـدة, وزارة اخلارجيـة, عـىل الـرابط كلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل هنيان أمام اجلمعية العامة لألمـ   1

  التايل:
http://www.mofa.gov.ae/Mofa/portal/fe6dea81-65a2-4b4d-b40f-fb9dcac82327.aspx 

  موقع وزارة اخلارجية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل اإلنرتنت, عىل الرابط التايل:   2
http://www.mofa.gov.ae/Mofa/portal/fe6dea81-65a2-4b4d-b40f-fb9dcac82327.aspx 
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 املنطلق اإلنساين:. 4
يمثــل البعــد اإلنســاين بعــدًا جوهريــًا يف سياســة اإلمــارات اخلارجيــة منــذ  

لسـمو الشـيخ خليفـة عهد الشيخ زايد, وهو هنج يسري عليه من بعـده صـاحب ا
الذي أشار إىل أن "الدبلوماسية  1حفظه اهللا, −بن زايد آل هنيان رئيس الدولة 

اإلنسانية هي أحد األعمـدة الرئيسـية لسياسـتنا اخلارجيـة, وأن دولتنـا ستسـتمر 
يف االضطالع بـدورها املحـورّي يف مسـاندة اجلهـود الدوليـة ملواجهـة األزمـات 

ســتغاثة, وستســتمر نموذجــًا عامليــًا حيتــذى بــه يف والكــوارث وتلبيــة نــداءات اال
ة إىل الــدول الناميــة بــام حيقــق هلــا ســـرتقــديم االســتثامرات واملــنح والقــروض املي

نمـــوًا اقتصـــاديًا مســـتدامًا, ويـــوفر هلـــا االســـتقرار, ويضـــمن ألبنائهـــا املزيـــد مـــن 
 وقـــد احتلـــت دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة املرتبـــة األوىل 2فـــرص العمـــل".

عامليــــًا, بصــــفتها أكثــــر الــــدول الامنـــــحة للمســــاعدات اإلنامئيــــة الرســــمية مقارنــــًة 
, وذلــك وفقــًا للجنــة املســاعدات اإلنامئيــة 2013بــدخلها القــومي اإلمجــايل لعــام 

ولـذلك فقـد انضـّمت رسـميًا يف  3التابعة ملنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة,
ئيـــــــــة يف منظمـــــــــة التعـــــــــاون إىل عضـــــــــوية جلنـــــــــة املســـــــــاعدات اإلنام 2014يوليـــــــــو 

  4االقتصادي والتنمية.

                              
, مركــز 2012يوليــو  19, قضــايا الســاعة"الوجــه اإلنسـاين للسياســة اخلارجيــة اإلماراتيــة",  ضـــي,عبداللـه العو   1

  اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, عىل الرابط التايل:
http://bit.ly/1nVh97q 

اإلمـارات اخلارجيـة مـن مـنح وقـروض منـذ تأسـيس الدولـة", مليـار درهـم مسـاعدات  600, "االحتادصـحيفة    2
  .2013يونيو  28, أبوظبي, االحتاد

اإلمــارات ", 2013, "اإلمــارات األوىل عامليــًا يف تقــديم املســاعدات اخلارجيــة لعــام اإلمــارات اليــومصــحيفة    3
  .2014إبريل  8, ديب, اليوم

  .2014يوليو  8, أبوظبي, االحتادجلنة املساعدات اإلنامئية",  , "اإلمارات تنضم رسمياً إىل عضويةاالحتادصحيفة    4
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إسـالمية, وتقـع ضـمن دعـم اإلمـارات −وباإلضافة إىل أهنـا قضـية عربيـة 
حلق الشعوب يف تقرير مصـريها ومسـاندهتا للقضـايا العادلـة, واعتبـار تسـويتها 
أمــــرًا أساســــيًا لتعزيــــز الســــالم العــــاملي, فــــإن القضــــية الفلســــطينية مــــن القضــــايا 

ــــه اإلنســــاين اإلمــــارايت, ولــــذلك فإهنــــا حتصــــل عــــىل اإلنســــانية ا لرئيســــية يف التوجُّ
نصــيب كبــري مــن املســاعدات اإلنامئيــة واإلنســانية اإلماراتيــة, ويمكــن التعــرف 
إىل ذلــــــك بســــــهولة مــــــن خــــــالل االّطــــــالع عــــــىل تقــــــارير املســــــاعدات اخلارجيــــــة 

  1اإلماراتية, كام سييل بيانه.

  لفلسطينيةثانياً: مظاهر دعم اإلمارات للقضية ا

أشـــارت وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــني الفلســـطينيني (األونـــروا), يف  
, إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت أول املسـتجيبني 2014أغسطس 

ائييل عــىل ســـررين مــن العــدوان اإلضـــرلنــداء االســتغاثة الــذي أطلقتــه إلغاثــة املت
تكاملــــة تبنــــى يف فلســــطني وأن "مدينــــة الشــــيخ زايــــد أول مدينــــة ســــكنية م ,غــــزة

عامــــًا, وال توجــــد مدينــــة مشــــاهبة هلــــا بخــــدماهتا  60بصــــفة عامــــة منــــذ أكثــــر مــــن 
ومزاياها كافة", وأكدت أهنـا وقعـت اتفاقـًا مـع اهلـالل األمحـر اإلمـارايت إلعـادة 

  2إعامر قطاع غزة.
ويؤكــد  ضـــي,بالام ضـــرهــذا الكــالم الــذي أعلنتــه "األونــروا", يــربط احلا 
ضــية الفلســطينية هــو مبــدأ ثابــت يف سياســة اإلمــارات اخلارجيــة منــذ أن دعــم الق

يتــــأثر بتبــــاين الــــرؤى السياســــية مــــع بعــــض القــــوى  حتــــى اآلن, وال 1971عــــام 
                              

  يمكن االطالع عىل هذه التقارير يف موقع وزارة التنمية والتعاون الدويل عىل الرابط التايل:   1
http://www.micad.gov.ae/AR/ResourceGuidelines/Pages/Reports.aspx 

  .2014أغسطس  12, أبوظبي, االحتاداملستجيبني لنداء إغاثة غزة", , "األونروا: اإلمارات أول االحتادصحيفة    2
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الفلســطينية, أو مواقــف هــذه القــوى جتــاه دولــة اإلمــارات; ولــذلك فقــد جــاءت 
مــن دون ائييل األخــري ســـراملبــادرة اإلماراتيــة إىل دعــم قطــاع غــزة يف العــدوان اإل

مــــــع حركــــــة "محــــــاس", التــــــي تــــــتحكم يف القطــــــاع ســـــــي نظــــــر إىل اخلــــــالف السيا
ائيل, وهـذا يؤكـد أن اإلمـارات توّجـه مسـاعداهتا إىل سـروختوض احلرب ضد إ

الشـــــــعب الفلســـــــطيني, وتـــــــرى أن قضـــــــية فلســـــــطني أكـــــــرب مـــــــن بعـــــــض القـــــــوى 
اق الفلســـــطينية وتوّجهاهتـــــا وارتباطاهتـــــا الداخليـــــة واخلارجيـــــة. ويف هـــــذا الســـــي

وحتـى  1971يمكن بيان مظاهر الدعم اإلمـارايت للقضـية الفلسـطينية منـذ عـام 
  ائييل األخري عىل غزة عىل النحو التايل:سـرالعدوان اإل

 سـي:مظاهر الدعم السيا. 1
  ويمكن بيان أهم هذه املظاهر كاآليت:

 :يف عهد القائد املؤسس الشيخ زايد 
 − بـإذن اهللا تعـاىل −املغفـور لـه كانت القضـية الفلسـطينية حمـورًا الهـتامم  

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل هنيــان, معتـــربًا أّهنــا قضــية العــرب األساســية, وأّهنـــا 
"قضية عربية مقّدسة, وهي مسؤولية كل العرب يف بذل التضحيات من أجـل 

املقدســـة واجـــب كـــل ضــــي اســـتعادة األرض الســـليبة", و"أن الـــدفاع عـــن األرا
 1اء".ضـــراء والســرقـوف إىل جانـب شــقيقه يف المسـلم, وأن واجـب الشــقيق الو

حاكًام إلمارة أبوظبي, فقد سـمح  − طيب اهللا ثراه −ومنذ أن كان الشيخ زايد 
بافتتــــاح مكتــــب ملنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية يف اإلمــــارة, وبعــــد  1968يف عــــام 

                              
يوليـو  20, الشـارقة, اخلليجمنى بونعامة, "اإلمارات عىل رأس املتضامنني مـع القضـية الفلسـطينية", صـحيفة    1

2014.  
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اعرتفـــت دولـــة  1988إعـــالن الدولـــة الفلســـطينية املســـتقلة مـــن اجلزائـــر يف عـــام 
ت هبا, وتم حتويل مكتـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية إىل سـفارة لدولـة اإلمارا

   1 فلسطني يف أبوظبي.

ويف تاريخ الشيخ زايد الكثري مـن املواقـف, التـي عـرب عنهـا يف مناسـبات  
متعـــــددة بمحافــــــل حمليــــــة وإقليميــــــة ودوليـــــة, تؤكــــــد املوقــــــع اجلــــــوهرّي لقضــــــية 

  نية.فلسطني يف فكره واهتامماته السياسية واإلنسا
ففــــي افتتــــاح اجللســــة األوىل يف دور االنعقــــاد العــــادي الثــــاين مــــن الفصــــل  -
يعي األول للمجلــس الــوطني االحتــادي قــال الشــيخ زايــد "إن دولــة شـــرالت

اإلمارات أعلنت دعمها وتأييدها لشعب فلسـطني يف نضـاله العـادل ضـد 
ق األوســط شـــرقــوى البغــي والعــدوان; ألنــه ال يمكــن إقــرار الســالم يف ال

مــــــادام شــــــعب فلســــــطني قـــــــد ُحــــــِرم حقوقــــــه وأرض أجــــــداده, ومادامـــــــت 
ضــــــي ائيل مل ترتاجـــــع عـــــن أطامعهـــــا التوســـــعّية باالســـــتيالء عـــــىل األراســــــرإ

  2العربية باحلرب والعدوان".
ويف خطابـــه, الـــذي ألقـــاه يف مـــؤمتر القمــــة الرابـــع لـــدول عـــدم االنحيــــاز يف  -

ق األوســط نجــد أن رشـــ, قــال الشــيخ زايــد "يف منطقــة ال1973اجلزائـر عــام 
العدوان الصهيوين عـىل األمـة العربيـة وعـىل شـعب فلسـطني بوجـه خـاص 
ال يــــزال مســــتمرًا, بــــل إنــــه يــــزداد خطــــورة يومــــًا بعــــد يــــوم, مؤكــــدًا هتديــــده 

                              
ت العربيـة دولة اإلمارادولة اإلمارات العربية املتحدة, مكتب نائب رئـيس جملـس الـوزراء لشـؤون اإلعـالم,    1

  .38−37 , ص ص2006, ديسمرب املتحدة والقضية الفلسطينية
  موقع املجلس الوطني االحتادي, عىل الرابط التايل:   2

http://www.almajles.gov.ae:85/uploads/sessionwork/1-2/1.pdf 
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الواضــــــــح للســــــــالم العــــــــاملي, إن هــــــــذا العــــــــدوان ينــــــــاقض مجيــــــــع املبــــــــادئ 
حـرم واألهداف التـي قامـت حركـة عـدم االنحيـاز مـن أجـل حتقيقهـا, فقـد 

شــعب فلســطني ممارســة حقــه يف تقريــر مصــريه, وإن هــذا الشــعب ال يــزال 
يعاين أبشع أنواع االستعامر, وهو االستعامر االقتالعي االستيطاين الـذي 

   1احلديث". صـرمل يتعرض ملثله أي شعب آخر يف الع
يعي الســابع شـــرويف خطابــه يف افتتــاح الــدور العــادي األول مــن الفصــل الت -

ي االحتـــــادي قـــــال الشـــــيخ زايـــــد "إننـــــا نحّيـــــي االنتفاضـــــة للمجلـــــس الـــــوطن
الشعبية التـي خيوضـها أبنـاء الشـعب الفلسـطيني عـىل ترابـه الـوطني ببسـالة 
وشـــــجاعة وبطولـــــة فـــــذة, يواجهـــــون بطـــــش العـــــدو الصـــــهيوين وغطرســـــته 
بأجسادهم الطاهرة بعـزم وإيـامن. إن هـذا الشـعب يسـتحق احليـاة والتأييـد 

ال نقــــف موقــــف املتفــــّرج مــــن هــــذه امللحمــــة الــــامدي واملعنــــوي, فيجــــب أ
البطولية اخلالدة, وعلينا مجيعًا, ومعنا كافة القوى املحبـة للسـالم, العمـل 

ة هــذا الشــعب عــىل قــوى القهــر والغــدر والطغيــان, حتــى صـــريـدًا واحــدة لن
   2يتمكن من انتزاع حقه يف إقامة دولته املستقلة عىل ترابه الوطني".

 1987النتفاضـة الفلسـطينية التـي انطلقـت عــام وقـد خاطـب الشـيخ زايـد ا -
بقوله "أقول لالنتفاضة ورجاهلا وأطفاهلا ومن فيها, استمروا اثبتـوا حتـى 
حتققــوا مــا تريــدون, وتصــلوا إىل مــا يرضــيكم". ووصــف االنتفاضــة بأهنــا 
"انتفاضــة شــعب أعــزل مــن الســالح يــرفض العبوديــة, ويتــوق إىل التحــرر 

                              
  منى بونعامة, مرجع سابق.   1
  املرجع السابق.   2
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, التـــي انطلقـــت صــــىويف انتفاضـــة األق 1نية".وإىل التمتـــع بحقوقـــه اإلنســـا
, قـــــرر جملـــــس الـــــوزراء يف دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة, 2000عـــــام 

اسـتقطاع راتـب يـوم كامـل  − طيب اهللا ثراه −بتوجيهات من الشيخ زايد 
شــهداء  ســـرمــن مجيــع العــاملني يف الــوزارات واهليئــات االحتاديــة ملســاعدة أ

  2هذه االنتفاضة.
زايـــد بـــني حـــل قضـــية فلســـطني واالســـتقرار يف منطقـــة اخللـــيج  ربـــط الشـــيخ -

ق األوســط بقولــه "قضــية فلســطني هــي اجلــوهر واألســاس شـــرالعــريب وال
ق األوســــــط, وإنــــــه ال يمكــــــن تســــــوية املشــــــكلة إال بإعــــــادة شـــــــرملشــــــكلة ال

احلقــوق إىل أهلهــا, وعــودة الشــعب الفلســطيني إىل أرضــه ووطنــه, وإقامــة 
 3ني".دولته املستقلة يف فلسط

 −طيب اهللا ثراه −ومن الكلامت اخلالدة التي قيلت يف حق الشيخ زايد  
عرفـات: "إن صـاحب السـمو الشـيخ  ســرما قاله الـزعيم الفلسـطيني الراحـل يا

زايد بن سلطان آل هنيان يمثـل الضـمري احلـي لألمـة العربيـة, وإن دعمـه ألهلنـا 
ف قـــــومي يف القــــدس جـــــاء يف وقـــــت صــــعب للشـــــعب الفلســـــطيني, وهــــو موقـــــ

وأخالقي أصيل, يرتجم املواقف العربية األصـيلة, ويـأيت انسـجامًا مـع موقـف 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف دعـــم مســـرية الشـــعب الفلســـطيني". بـــل إن 

                              
 1990−1971 جية لدولة اإلمارات العربية املتحدة جتاه الـوطن العـريبالسياسة اخلارأمحـد عبداللـه بـن سـعيد,    1

  .221 ), ص2003(أبوظبي: املجمع الثقايف, 
−1971فاطمـــة الصـــايغ, البعـــد العـــريب والقـــومي يف سياســـة دولـــة اإلمـــارات يف عهـــد الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان    2

لطان بـن عـيل العـويس الثقافيـة, بـدون (ديب: مؤسسـة سـ اإلمارات وبعدها العريب, يف: جمموعة مـؤلفني, 2004
  .114−113), ص شـرتاريخ ن

  .203أمحد عبدالله بن سعيد, مرجع سابق, ص    3
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عرفــات جتــاوز الصــيغة الربوتوكوليــة التقليديــة يف برقيــة التهنئــة التــي أرســل هبــا 
, وكتب عبـارات بخـط يـده يف 2002إىل الشيخ زايد بمناسبة عيد اجللوس عام 

هناية الربقية أشاد فيها بدعم دولـة اإلمـارات ومسـاعدهتا للفلسـطينيني, وذلـك 
ته إحــــدى الصـــحف, وأشــــارت فيــــه إىل شــــرردًا عـــىل خــــرب صـــحفي كانــــت قــــد ن

  1وجود أزمة صامتة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والسلطة الفلسطينية.

 فة بن زايد آل هنيان:يف عهد صاحب السمو الشيخ خلي 
اســــتمر هــــذا الــــنهج جتــــاه القضــــية الفلســــطينية بعــــد رحيــــل الشــــيخ زايــــد,  
ة ـس الدولــــان, رئيـــد آل هنيـــن زايـــة بـــخ خليفـــو الشيـــب السمـــى صاحـث تبنّ ـحي
التوجـــــــــه نفســـــــــه, الـــــــــداعم للقضـــــــــية الفلســـــــــطينية والشـــــــــعب  − حفظـــــــــه اهللا −

حتـــى اآلن, كـــام  2004وه منـــذ عـــام الفلســـطيني, وهـــذا مـــا تؤكـــده مواقـــف ســـم
تؤكده مواقف سموه حتى قبل أن يتوىل رئاسة الدولة. ويف هذا السياق يمكن 

, التـــــي تكشـــــف عــــــن موقـــــع القضــــــية شــــــرتســـــجيل ع ات األدلــــــة, قـــــوًال وفعــــــالً
  وسياسته. رئيس الدولةالفلسطينية يف فكر صاحب السمو 

لقائـه الــزعيم  , عقـببـن زايـد آل هنيـان قـال صـاحب السـمو الشـيخ خليفـة -
"إن  1981عرفـــــات بـــــأبوظبي يف أكتـــــوبر عـــــام  ســــــرالفلســـــطيني الراحـــــل يا

القضـــية الفلســـطينية قضــــيتنا وقضـــية العـــرب الكــــربى, وقـــد وقفـــت دولــــة 
اإلمارات بكل ثقلها إىل جانب املقاومة الفلسطينية, وقدمت كل أشـكال 

                              
, "عرفات يتجـاوز الربوتوكـول, ويشـيد يف رسـالته للشـيخ زايـد بالـدعم اإلمـارايت", الشـرق األوسطصحيفة    1

  .2002أغسطس  9, لندن, الشـرق األوسط
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الــــــدعم هلــــــا, وسنواصــــــل هــــــذا الواجــــــب القــــــومي حتــــــى يســــــرتّد الشــــــعب 
  1وعة يف أرضه ودياره".شـرطيني حقوقه الوطنية املالفلس

املهّمـــة يف  بـــن زايــد آل هنيــان مــن مقــوالت صــاحب الســـمو الشــيخ خليفــة -
هـــذا الصـــدد "إن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة هـــي جـــزء مـــن الـــوطن 
العــريب, وقضــية الشــعب الفلســطيني املناضــل هــي قضــيتنا, واألرض هــي 

نــدرك موقفنــا يف املواجهــة مــع العــدو, أرضــنا, والعــدو هــو عــدونا, ونحــن 
الــذي ال تقــف أطامعــه عنــد حــّد أو قيــد, وسيســتمر دعمنــا لنضــال الشــعب 
الفلســطيني بــال حــدود تكــريًام لوحــدة اهلــدف ووحــدة املصــري, وإن مئــات 
األميــال تفصــلنا عــن األرض العربيــة املحتلــة, إال أننــا نقــف يف الواقــع عــىل 

, وكــــل شــــرب فيهــــا عزيــــز علينــــا, خــــط املواجهــــة, ألن األرض هــــي أرضــــنا
وعدو العرب يف كل مكان هـو عـدونا", وإنـه ينبغـي أن يفـّرق العـامل تفرقـة 

وع ضــد املغتصـــب حلقـــوق شــــرواضــحة بـــني اإلرهـــاب وأعــامل النضـــال امل
ائيل إلصـاق ســراملناضلني, "كأن حتـاول بعـض الـدول التـي تتعـاطف مـع إ

 2هتم اإلرهاب املرفوضة باإلنسان العريب".
بـن زايـد  احلديث الصحفي, الذي أجراه صاحب السمو الشيخ خليفةيف  -

نــوفمرب  20ته يف شـــرق األوســط" اللندنيــة ونشـــرمــع صــحيفة "ال آل هنيــان
الفلسطينية املحتلة مأساوي; ضـي , قال سموه إن "الوضع يف األرا2006

                              
  .8لوزراء لشؤون اإلعالم, مرجع سابق, ص مكتب نائب رئيس جملس ا   1
 2, أبـوظبي, االحتـادة احلـق", صــر, "اإلمارات وقضايا العرب...احلكمة والتوازن ومنااالحتادانظر: صحيفة    2

  , الرابط التايل:الكرامة نتاإلمارايت", سـي ; وسليم حممد الزعنون, "فلسطني يف الفكر السيا2007ديسمرب 
http://bit.ly/1x9dhcD 
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فالشـــعب الفلســـطيني يعـــاين ممارســـات االحـــتالل واعتداءاتـــه اليوميـــة عـــىل 
واآلمنني من جانب, وهو من جانب آخر يعاين انسداد أفق احلل  املدنيني
وإننــا نجــدد يف هــذا املقــام دعمنــا  .بحيــث تبــدو املعانــاة بــال هنايــةســـي السيا

  1الكامل ألشقائنا الفلسطينيني ودعوتنا هلم بتمتني وحدهتم الوطنية".
بــــن زايــــد آل  أعــــاد صــــاحب الســــمو الشــــيخ خليفــــة 2008نــــوفمرب  26ويف  -

ته شـــرتأكيــد موقــف اإلمــارات املســاند لقضــية فلســطني يف حــديث ن هنيــان
ائييل ســـــرية بقولــــه إن "اســــتمرار االحــــتالل اإلصـــــر" املاألهــــرامصــــحيفة "
  , الفلســـــطينية والعربيـــــة, والـــــرفض املســـــتمر ملســـــاعي الســـــالمضــــــي لألرا

ـــــــــة إ ـــــــــة مـــــــــع ســــــــــروعـــــــــدم جدي ائيل يف مفاوضـــــــــات احلـــــــــل النهـــــــــائي اجلاري
, تـنعكس آثـاره عـيل جممـل  وعدم اليقني   شعورًا بالقلق ترتك  , الفلسطينيني

  , ومــن منطلــق إيامننــا بأمهيــة إجيــاد حــل عــادل ودائــم  . األوضــاع يف املنطقــة
  , والســعودية واألردن صـــرشـاركنا يف اللجنــة الرباعيــة العربيــة إىل جانــب م

للضــغط   , , وحــث األطــراف الدوليــة املــؤثرة هبــدف دفــع اجلهــود الســلمية
وتنفيـذ التزاماهتـا بموجـب   , عية الدوليـةشـرائيل لقبول قرارات السـر إعىل

ضــي وصـوًال إىل إهنـاء احتالهلـا لألرا  , االتفاقـات املوقعـة مـع الفلسـطينيني
, ومتكــــني الشــــعب  يفشـــــر, بــــام فيهــــا القــــدس ال1967 التــــي احتلتهــــا عــــام 

  2الفلسطيني من إقامة دولته املستقلة فوق أرضه".

                              
حماور لعـالج الرتكيبـة السـكانية.. وال اسـتقواء يف قضـية  3بن زايد:  لشيخ خليفة, "االشـرق األوسطصحيفة    1

  .2006نوفمرب  20, لندن, الشـرق األوسط", اجلزر املحتلة بأزمة امللف النووي اإليراين
  .2005نوفمرب  26 األهرامحوار الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان مع صحيفة    2
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 29وّجههــا صــاحب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل هنيــان يف  يف رســالة -
إىل عبدالســــالم ديــــالو, رئــــيس جلنــــة األمــــم املتحــــدة املعنيــــة  2012نــــوفمرب 

ف, بمناسبة اليـوم صـربمامرسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غري القابلة للت
العـــاملي للتضـــامن مـــع الشـــعب الفلســـطيني, دعـــا األمـــم املتحـــدة إىل اختـــاذ 

تدابري الفاعلة والعاجلة الكفيلة بحامية حقوق الشعب الفلسطيني مجيع ال
ف يف وطنــــه وأرضــــه, التــــي يــــأيت يف مقــــدمتها اعــــرتاف صـــــرغــــري القابلــــة للت

وعاصـــــمتها  1967األمـــــم املتحـــــدة بدولـــــة فلســـــطني عـــــىل حـــــدود يونيـــــو 
قية. وطالـــــب املجتمـــــع الـــــدويل واللجنـــــة الرباعيـــــة باختـــــاذ شــــــرالقـــــدس ال

ة تدعم حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني, ورفع مواقف دولية جادّ 
الظلم التارخيي الواقع عليه, وحتقيـق اإلنصـاف لقضـيته العادلـة, وحـث 
املجتمع الدويل, وباخلصوص الدول واملؤسسات االقتصادية الامنحـة, 

واملســاعدات السياســية واإلنامئيــة واالقتصــادية  عــىل تعزيــز أوجــه الــدعم
وهــذا موقــف ثابــت عــّرب عنــه  1لشــعب الفلســطيني.التــي يقــدمها إىل أبنــاء ا

صـــــاحب الســـــمو الشـــــيخ خليفـــــة بـــــن زايـــــد آل هنيـــــان يف كـــــل رســـــالة هبـــــذه 
    2004.2املناسبة منذ عام 

وعــىل الــرغم مـــن أن االحتفــاالت بــاليوم الـــوطني هــي مناســبة إماراتيـــة يف  -
األســــاس, فلــــم خيــــُل أي خطــــاب مــــن خطابــــات صــــاحب الســــمو رئــــيس 

                              
ـــانصـــحيفة    1 وعاصـــمتها  1967, "خليفـــة يـــدعو األمـــم املتحـــدة إىل االعـــرتاف بدولـــة فلســـطني عـــىل حـــدود البي

  .2012نوفمرب  30, ديب, البيانالقدس", 
  .16, 8, 2مكتب نائب رئيس جملس الوزراء لشؤون اإلعالم, مرجع سابق, ص    2
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ناســــبات الوطنيــــة مــــن اإلشــــارة إىل القضــــية الفلســــطينية الدولــــة يف هــــذه امل
  1والتعبري عن دعمها.

وعة للشــعب الفلســطيني يف شـــروال يظهــر الــدعم اإلمــارايت للحقــوق امل 
−دولة ـس الــان رئيـــد آل هنيـــن زايــة بــخ خليفــو الشيـــب السمــات صاحــحيصـرت
هـــذا الـــدعم بعـــدًا أساســـيًا يف  وخطبـــه وكلامتـــه فقـــط, وإنـــام يمثـــل − حفظـــه اهللا 

  اإلمارايت بوجه عام: سـي اخلطاب السيا
عــــّرب صــــاحب الســــمو الشــــيخ حممــــد بــــن راشــــد آل مكتــــوم, نائــــب رئــــيس  -

الدولـــــــة, رئـــــــيس جملـــــــس الـــــــوزراء, حـــــــاكم ديب, يف حـــــــواره مـــــــع صـــــــحيفة 
, عـن دعـم اإلمـارات لنضـال الشـعب 2002"اخلليج" اإلماراتيـة يف إبريـل 

وأشـــاد بتضـــحياته وصـــموده البطـــويل, وأكـــد التـــزام  الفلســـطيني وقيادتـــه,
اإلمـــارات واألمـــة العربيـــة لدعمـــه, والوقـــوف إىل جانبـــه ومســـاندته حتـــى 

وعة عــــىل أرض وطنــــه, وإقامــــة دولتــــه شـــــريــــتمّكن مــــن ممارســــة حقوقــــه امل
املســتقلة وعاصــمتها القــدس, ووّجــه رســالة إىل الشــعب الفلســطيني قــائالً 

ثقـــوا بـــأنكم لســـتم وحـــدكم, وأن أمـــتكم ال  "أقـــول إلخواننـــا الفلســـطينيني
يمكــــن أن تــــتخىل عــــنكم, وســــيكتب اهللا التوفيــــق لكــــم, ألن تضــــحياتكم 
جتســـــد اإليـــــامن بـــــاهللا, والثقـــــة بـــــالنفس, واحلـــــب للـــــوطن, وألن قضـــــيتكم 

  2يف النهاية". صـرعادلة, ويف العدالة قوة كامنة جبارة ال بد أن تنت

                              
  بن زايد آل هنيان عىل الرابط التايل: يمكن االطالع عىل هذا اخلطاب يف موقع صاحب السمو الشيخ خليفة   1

http://www.uaepresident.ae/AR/Pages/default.aspx 
يمكــن االطــالع عــىل هــذا احلــوار يف موقــع صــاحب الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم اإللكــرتوين عــىل    2

  الرابط التايل:
www.sheikhmohammed.co.ae/vgn-ext-templating/v/index.jsp?... 
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ل مكتــــوم, يف حــــواره مــــع قــــال صــــاحب الســــمو الشــــيخ حممــــد بــــن راشــــد آ -
"إن موقفنا يف اإلمارات  2006ق األوسط اللندنية يف يونيو شـرصحيفة ال

ثابــــت وواضــــح يف دعــــم أشــــقائنا الفلســــطينيني, بغــــّض النظــــر عــــن طبيعــــة 
 1السلطة التي تقودهم".

إضافة إىل املواقف التـي عـرب عنهـا صـاحب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد  -
وصاحب السمو الشيخ حممـد بـن  − فظه اهللاح −آل هنيان, رئيس الدولة 

راشد آل مكتوم, نائب رئـيس الدولـة, رئـيس جملـس الـوزراء, حـاكم ديب, 
فــإن الفريــق أول ســمو الشــيخ حممــد بــن زايــد آل هنيــان, ويل عهــد أبــوظبي, 
نائب القائد األعىل للقـوات املسـلحة, كـان وال يـزال لـه مواقفـه الواضـحة 

 ســــــــرليا 2007ســـــــتقباله يف ديســـــــمرب يف دعـــــــم قضـــــــية فلســـــــطني. فخـــــــالل ا
اللجنــــة التنفيذيــــة ملنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية, أكــــد  ســـــرعبدربــــه, أمــــني 

الفريـــــــق أول ســـــــمو الشـــــــيخ حممـــــــد بـــــــن زايـــــــد آل هنيـــــــان أن موقـــــــف دولـــــــة 
اإلمــارات ســيظل ثابتــًا يف دعــم القضــية الفلســطينية, والوقــوف إىل جانــب 

وعة يف إقامـة دولـتهم شــراألشقاء الفلسطينيني للحصول عىل حقـوقهم امل
وأشـــار  .يفشــــراملســـتقلة عـــىل الـــرتاب الفلســـطيني وعاصـــمتها القـــدس ال

ـــــة  ســـــموه إىل أن دولـــــة اإلمـــــارات ســـــتقف دائـــــًام إىل جانـــــب اجلهـــــود العربي
والدولية الرامية إىل فتح األبواب أمام حـّل عـادل وتسـوية شـاملة للقضـية 

  2دم لعملية السالم.الفلسطينية, وستدعم أي مسعى هيدف إىل حتقيق تق

                              
يمكــن االطــالع عــىل هــذا احلــوار يف موقــع صــاحب الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد آل مكتــوم اإللكــرتوين عــىل    1

  .http://bit.ly/1BaP989 الرابط التايل:
 25, ديب, البيـان, "حممـد بـن زايـد يؤكـد ثبـات موقـف اإلمـارات يف دعـم القضـية الفلسـطينية", البيـانصحيفة    2

  .2007ديسمرب 
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وخـــالل اســـتقبال الفريـــق أول ســـمو الشـــيخ حممـــد بـــن زايـــد آل هنيـــان, ويل  -
, 2011عهـــد أبـــوظبي, نائـــب القائـــد األعـــىل للقـــوات املســـلحة, يف أكتـــوبر 

أكـــد دعـــم دولـــة اإلمـــارات  مـــازن,أبوللـــرئيس الفلســـطيني, حممـــود عبـــاس 
لتحقيــق تطلعــات العربيــة املتحــدة جلهــود الســلطة الفلســطينية يف مســاعيها 

وقــــد  .الشـــعب الفلســـطيني إىل إقامـــة دولتــــه املســـتقلة وعاصـــمتها القـــدس
أعــرب الــرئيس الفلســطيني عــن تقــديره للــدعم الكبــري الــذي تقدمــه دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة, قيادًة وحكومًة وشـعبًا, لـدعم صـمود الشـعب 

  1الفلسطيني.
الفلســــطينية يف  عــــّربت اإلمــــارات عــــن مواقــــف واضــــحة يف دعــــم القضــــية -

املراحـــــل واملنعطفـــــات املختلفــــــة التـــــي مـــــرت هبــــــا, وصـــــوًال إىل العــــــدوان 
; ففــي كلمتهــا أمــام اجــتامع 2014ائييل األخــري عــىل قطــاع غــزة عــام ســـراإل

ق األوسـط والقضـية الفلسـطينية شــراجلمعية العامة اخلاص بالوضـع يف ال
غط دويل حـازم , طالبت اإلمارات بض2011يف األمم املتحدة, يف نوفمرب 

ائيل لوقف أشكال االستيطان كافة, وإلغاء كـل اإلجـراءات غـري سـرعىل إ
قية, وأكـــدت دعمهـــا ومســـاندهتا شــــروعة التـــي اختـــذهتا يف القـــدس الشــــرامل

لقضــية الشــعب الفلســطيني, بــام يف ذلــك مســعى الســلطة الفلســطينية لنيــل 
حـــــــــت واقرت 2العضـــــــــوية الكاملـــــــــة لدولـــــــــة فلســـــــــطني يف األمـــــــــم املتحـــــــــدة.
ين الطارئــة شـــراإلمــارات, خــالل مشــاركتها يف أعــامل الــدورة احلاديــة والع

                              
  .2011أكتوبر  23زايد يستقبل الرئيس الفلسطيني",  , "حممد بنوام   1
ديسـمرب  1, أبـوظبي, االحتـاد, "اإلمارات تدعم عضوية فلسـطني الكاملـة يف األمـم املتحـدة", االحتادصحيفة    2

2011.  
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ائيلية عـــىل قطـــاع غـــزة, التـــي ســــرلالحتـــاد الـــربلامين العـــريب حـــول احلـــرب اإل
, اختاذ جمموعة مـن التـدابري العمليـة التـي يمكـن أن 2014عقدت يف يوليو 

ية, أمههــــا الفلســــطينضـــــي تســــهم يف تــــوفري احلاميــــة الدوليــــة للشــــعب واألرا
طـــرح بنـــد عـــريب واحـــد طـــارئ عـــىل أعـــامل املـــؤمتر الـــربلامين الـــدويل املقبـــل 
ــــــة للشــــــعب واألرا ــــــة الدولي ــــــوفري احلامي ــــــربلامين يف ت ــــــدور ال ضـــــــي حــــــول ال

الفلســطينية يــدعو إىل وجــود قــوات دوليــة متعــددة اجلنســيات تتــوىل محايــة 
وبيــــان كـــام اقرتحـــت اإلمــــارات الـــدعوة إىل إصـــدار نـــداء  ضــــي,هـــذه األرا

عاجـــل إىل الكـــونجرس األمريكـــي والـــربلامن األورويب وبرلامنـــات الـــدول 
األوروبيــة للضــغط عــىل حكوماهتــا, للموافقــة عــىل الطلــب الفلســطيني يف 
األمــم املتحــدة بتــوفري احلاميــة الدوليــة للمــدنيني, إىل جانــب توجيــه رســالة 

ضــــنة ا الدولــــة احلاســـــري بصــــفة سويســـــرعاجلــــة إىل رئــــيس الــــربلامن السوي
ي اختــــــاذ اإلجــــــراءات ســـــــرالتفاقيــــــات جنيــــــف, ومناشــــــدة الــــــربلامن السوي
ائيل هلـــذه االتفاقيـــات ســــرالالزمـــة ملطالبـــة حكومتـــه بـــالتحقق مـــن تطبيـــق إ

وخــالل االجــتامع الطــارئ ملجلــس  1.الفلســطينيةضـــي وانتهاكاهتــا يف األرا
 جامعــة الــدول العربيــة عــىل مســتوى وزراء اخلارجيــة, الــذي عقــد يف يوليــو

ائييل عــىل غــزة, طالبــت اإلمــارات بتشــكيل ســـرملناقشــة العــدوان اإل 2014
ائيلية ضــــد املــــدنيني يف قطــــاع ســـــرحقــــائق حــــول اجلــــرائم اإلصـــــي جلنــــة تق
  2زة.ـــغ

                              
  .2014يوليو  18, ديب, البيان, "اإلمارات تقرتح تدابري عملية لدعم فلسطني", البيانصحيفة    1
  .2014يوليو  16, ديب, البيان حقائق يف غزة",صـي , "اإلمارات تطالب بلجنة تقالبيانصحيفة    2



 دولة اإلمارات العربية املتحدة والقضية الفلسطينية

- 33 - 

مل خيُل أي بيان لدولة اإلمارات العربية املتحدة أمام االجتامعات السنوية  -
, 1الفلســـطينيةللجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة مـــن احلـــديث عـــن القضـــية 

ويتســـم املوقـــف اإلمـــارايت جتـــاه قضـــية فلســـطني يف األمـــم املتحـــدة بالثبـــات 
واالســـتمرارية, فقـــد قـــال وزيـــر اخلارجيـــة اإلمـــارايت الســـابق, معـــايل راشـــد 

"إن  2004عبداللـــــه النعيمـــــي, يف بيانـــــه أمـــــام اجلمعيـــــة العامـــــة يف ســـــبتمرب 
ف وتفجــري الوضــع ائييل ســيؤدي إىل تفــاقم العنــســـراســتمرار العــدوان اإل
املحتلة فقط, ولكـن يف املنطقـة برمتهـا", وقـال ضـي األمني, ليس يف األرا

إن األمــــم املتحــــدة واللجنــــة الرباعيــــة علــــيهام مســــؤولية تارخييــــة وسياســــية 
وط بخريطـة الطريـق ومجلـة شــرائيل االمتثـال غـري املسـروقانونية يف إلزام إ

ـــــان  2القـــــرارات الدوليـــــة ذات الصـــــلة. الـــــذي ألقـــــاه ســـــمو الشـــــيخ ويف البي
عبداللــه بــن زايــد آل هنيــان وزيــر اخلارجيــة أمــام اجلمعيــة العامــة يف ســبتمرب 

قال سموه "إن اإلمارات تؤمن بأن السالم واالستقرار لـن يتحققـا  2012
ائييل, فهــــو القضــــية املركزيــــة واحليويــــة ســـــراإل−إال بتســــوية النــــزاع العــــريب

تــاح للســالم واالســتقرار يف املنطقــة لعمــوم أبنــاء املنطقــة, وحلــه العــادل مف
ائييل ســـــربرمتهــــا, ولــــن يتحقــــق إال مــــن خــــالل وضــــع هنايــــة لالحــــتالل اإل

ائييل ســــرالفلســطينية والعربيــة املحتلــة, وذلــك باالنســحاب اإلضـــي لألرا
قية شــــــربــــام يشـــــمل مدينــــة القــــدس ال 1967إىل خطــــوط الرابــــع مـــــن يونيــــو 

اللبنانيـــة ضـــي بقــى مـــن األراومرتفعــات اجلــوالن الســـوري املحتــل, ومـــا ت
عية الدوليـة شــراملحتلة, وحتقيق السالم العادل والشامل وفقًا لقرارات ال

                              
, 2006 –1971 مـم املتحـدةمـام اجلمعيـة العامـة لألأخطابات دولة اإلمارات العربية املتحدة وزارة اخلارجية,    1

  .2007أبوظبي, 
  , عىل الرابط التايل:2004سبتمرب  23, مركز أنباء األمم املتحدة   2

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=3076#.U-wsnxZyxLM 
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ومبــــدأ األرض مقابــــل الســــالم ومبــــادرة الســــالم العربيــــة, وإقامــــة الدولــــة 
وقــال ســمو الشــيخ  1قية".شـــرالفلســطينية املســتقلة وعاصــمتها القــدس ال
جيــة, يف بيانــه أمــام اجلمعيــة العامــة عبداللــه بــن زايــد آل هنيــان, وزيــر اخلار

"لقــــــد مضــــــت عقــــــود كثــــــرية وال يــــــزال  2013لألمـــــم املتحــــــدة يف ســــــبتمرب 
الشعب الفلسطيني يتطّلع إىل حقه يف تقرير مصريه, وقيام دولته املسـتقلة 

قية, استنادًا إىل املرجعيـات الدوليـة التـي تعـرتف شـروعاصمتها القدس ال
الصـــادرة عـــن األمـــم املتحـــدة يف إنشـــاء  لـــه بحقـــه وفـــق مـــا أكدتـــه القـــرارات
, وعـىل هـدي مـن املبـادرة العربيـة 1967دولته عىل حدود الرابع من يونيو 

  2للسالم".

 ائيل بحل قضية فلسطني وحتقيق السالم:سـرربط التطبيع مع إ 
للقضـــــية ســــــي ال يتوقـــــف دعـــــم دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة السيا 

ســـي عية مطالــب أهلهــا يف اخلطــاب السياشـــروالفلســطينية عــىل تأكيــد عــدالتها 
اإلمــارايت واملواقـــف اإلماراتيــة يف املحافـــل اإلقليميـــة والدوليــة فحســـب, وإنـــام 
يمتــــّد كــــذلك إىل جانــــب آخــــر عــــىل درجــــة كبــــرية مــــن األمهيــــة, وهــــو رفــــض أي 

ائيل قبل أن يتحقق السالم مع الفلسطينيني, سـرعالقات أو مظاهر تطبيع مع إ
إلمارات عىل أي خطوات من هـذا القبيـل, مـثلام حـدث بالنسـبة حيث مل تقدم ا

, وإنـام ظلـت عـىل 1993إىل دول عربية وخليجية أخرى بعد اتفاق أوسـلو عـام 
ائيل إال يف إطــــــار ســــــالم شــــــامل يف ســـــــرموقفهــــــا الــــــرافض ألي عالقــــــات مــــــع إ
                              

  املوقع اإللكرتوين لوزارة اخلارجية اإلماراتية عىل الرابط التايل:   1
http://www.mofa.gov.ae/Mofa/portal/fe6dea81-65a2-4b4d-b40f-fb9dcac82327.aspx 

 30, أبـوظبي, االحتـاديف اجلـزر الـثالث املحتلـة باطلـة", , "عبداللـه بـن زايـد: إجـراءات إيـران االحتادصـحيفة    2
  .2013سبتمرب 
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املنطقـة, وهـذا مــا أكـده بوضـوح ســمو الشـيخ عبداللـه بــن زايـد آل هنيـان, وزيــر 
بعــــد لقائــــه الــــرئيس الفلســــطيني, حممــــود عبــــاس  2008رجيــــة, يف ديســــمرب اخلا
دولـــــة إســــالمية لـــــدهيا االســـــتعداد  57مـــــازن, يف بيــــت حلـــــم بقولـــــه "توجــــد  أبــــو

ائيل تبحــــث عــــن الســــالم, وتريــــد إعــــادة ســـــرائيل إذا كانــــت إســـــرللتطبيــــع مــــع إ
   1العربية املحتلة وقبول مبادرة السالم العربية".ضـي األرا

ائيل يف مـــــــؤمترات عـــــــىل األرض ســــــــرات التـــــــي شـــــــاركت فيهـــــــا إويف املـــــــر
اإلماراتيــة, فــإن ذلــك كــان ضــمن فعاليــات تقــوم عــىل تنظيمهــا مــنظامت دوليــة, 
وال يمكــــن لدولــــة اإلمــــارات أن متنــــع هــــذه املــــنظامت مــــن دعــــوة أعضــــاء فيهــــا 

حيــــــنام  2009حلضـــــور هــــــذه الفعاليــــــات, هــــــذا مــــــا حـــــدث يف أكتــــــوبر مــــــن عــــــام 
جتامعـًا نّظمتـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة املتجـددة "أيرينـا" يف ائيل اســرت إضـرح

مقرهــا يف أبــوظبي, حيــث أكــدت وزارة اخلارجيــة اإلماراتيــة أن هــذه املشــاركة 
ف عــىل االجــتامع, وأن الــدور شـــرائيلية تعــود إىل املنظمــة الدوليــة التــي تســـراإل

ن حضـــور يف استضـــافة االجتامعـــات, مـــن دون مســـؤولية عـــ صــــراإلمـــارايت انح
اف املنظمــة الدوليــة التــي شـــرالــدول, باعتبــار أن هــذا احلضــور يــتم عــن طريــق إ

ائيلية ال ســرأقيم االجتامع حتت مظلتها, وأشارت إىل أن مثل هذه املشـاركة اإل
ًا إىل تطبيــع مــع الدولــة شـــرتعنــي تغيــريًا يف سياســتها احلاليــة مــع تــل أبيــب, أو مؤ

معـــايل أنـــور قرقـــاش,  2014تأكيـــده يف ينـــاير وهـــذا املوقـــف أعـــاد  2ائيلية,ســــراإل
وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة, بقولــه إن اإلمــارات اســتطاعت "عــرب تــوازن 

                              
ــومصــحيفة    1 ــارات الي العربيــة ضـــي وط بعــودة مجيــع األراشـــرائيل مســـر, "عبداللــه بــن زايــد: التطبيــع مــع إاإلم

  .2008ديسمرب  25, ديب, اإلمارات اليوماملحتلة", 
, لنـدن, الشـرق األوسطائييل يرتفـع يف اإلمـارات...", ســرإل, "للمرة الثانيـة العلـم االشـرق األوسطصحيفة    2

  .2009أكتوبر  16
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ائيل" يف "أيرينـا" والتطبيـع الثنـائي الـذي تسـعى ســردقيق أن متّيز بني عضوية "إ
ائيل" ومل تــــتمّكن منــــه, هــــذا التــــوازن الــــدقيق عجــــز عنــــه الكثــــري مــــن ســـــرإليــــه "إ
نجحت فيه اإلمارات, فال تطبيع ثنائيًا منفصالً ومنعزًال عـن مسـرية العرب, و

  1السالم ونجاحها من خالل حل الدولتني".

ائيل الجتامعــات صــندوق النقــد ســـروهــذا مــا ينطبــق أيضــًا عــىل حضــور إ 
حيـــث كـــان يعنـــي رفـــض  2003,2والبنـــك الـــدوليني يف ديب يف ســـبتمرب مـــن عـــام 

ستضـــافة مثـــل هـــذا االجـــتامع العـــاملي املهـــم ائيل ختليهـــا عـــن اســــرديب حضـــور إ
  3الذي تسعى دول كثرية يف العامل إىل استضافته.

ومن ثم ال يمكن النيل من مواقـف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة عـرب 
مثل هذه املواقف الواضحة التي يدرك حقيقتهـا جيـدًا أي متـابع لقواعـد عمـل 

  املنظامت واملؤسسات الدولية.

فــــإن هنــــاك جلنــــة أهليــــة إماراتيــــة ملقاومــــة التطبيــــع مــــع  فضــــالً عــــن ذلــــك,
ائييل", ســرائيل هي "جلنة اإلمارات الوطنيـة ملقاومـة التطبيـع مـع العـدو اإلسـرإ

إىل مقاومـــــة  ســــــي,, وهتـــــدف, وفقـــــًا لنظامهـــــا األسا2000جـــــرى إنشـــــاؤها عـــــام 
  4ائييل بشتى أشكاله وبالوسائل السلمية كافة.سـرالتطبيع مع العدو اإل

                              
 19, الشـارقة, اخلليجائيل يف أيرينـا والتطبيـع", سـر, "اإلمارات متيز بتوازن دقيق بني عضوية إاخلليجصحيفة    1

  .2014يناير 
  .2003سبتمرب  22تامعات صندوق النقد", وكالة األنباء الفرنسية, "وزير إسـرائييل يف اإلمارات للمشاركة يف اج   2
  .2003أكتوبر  8, أبوظبي, االحتادائيليون يف ديب?", صحيفة سـرحممد احلامدي, "ماذا يفعل اإل   3
  يمكن التعرف إىل اللجنة من خالل موقعها اإللكرتوين عىل الرابط التايل:   4

http://encan.org/ar/general/pages/1/aboutus 
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 مظاهر الدعم املايل:. 2
الـذي قدمتـه دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ســي ضافة إىل الدعم السياإ

وال تـــزال تقدمـــه إىل القضـــية الفلســـطينية, فـــإن هلـــا مســـامهاهتا الامليـــة املـــؤثرة يف 
طيـب  −مساعدة الفلسطينيني, سواء يف عهد الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل هنيـان 

لســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل هنيــان, رئــيس أو يف عهــد صــاحب ا − اهللا ثــراه
  حفظه اهللا., الدولة

  الشيخ زايد: − بإذن اهللا تعاىل −يف عهد املغفور له 
يمكـــــن بيـــــان مظـــــاهر الـــــدعم الـــــاميل اإلمـــــارايت لقضـــــية فلســـــطني يف عهـــــد  

  يف اآليت: − طيب اهللا ثراه −الشيخ زايد 
يف أي دعــم مــايل  عــن التــزام مــا عليهــا مــن حصــة اإلمــاراتمل تتــأخر دولــة  -

عــــريب للقضــــية الفلســـــطينية يف إطــــار اجلامعــــة العربيـــــة, ويف الوقــــت نفســـــه 
كانت هلا مبادراهتا اخلاصة لتقديم هذا الدعم بأشكال خمتلفة; سـواء لبنـاء 
املساكن, أو ترميم األماكن الدينيـة خاصـة يف القـدس, أو لتمكـني القيـادة 

ائييل للشــعب ســـرار اإلالفلســطينية مــن الصــمود يف مواجهــة مظــاهر احلصــ
, التـــي صــــىالفلســـطيني. ولعـــل موقـــف الشـــيخ زايـــد يف أثنـــاء انتفاضـــة األق

, هو موقف كاشـف عـن كثـري مـن املعـاين يف هـذا الشـأن, 2000بدأت عام 
 صــىضحايا انتفاضة األق سـرمليون درهم أل 30حيث تربع سموه بمبلغ 

طيـب اهللا  −نـه وبتوجيهـات م 1عىل الرغم من أنه كان عىل فراش املرض.

                              
 19, أبـوظبي, االحتـادؤوف, "أعامل ومبادرات زايد اخلري تغرس األمـل حـول العـامل", صـحيفة سامي عبدالر   1

  .2011أغسطس 
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 220مدينــة الشــيخ زايــد" يف غــزة بتكلفــة بلغــت نحــو "جــرى إنشــاء  − ثــراه
وحــدة ســكنية, وبســعة اســتيعابية قــدرها أكثــر  736مليــون درهــم, وتضــم 

دوا نتيجة تدمري بيوهتم بالكامل, أو عـائالت شـرألف مواطن ممّن  25من 
ل ســـنوات ائييل خـــالســـراستشــهد أبناؤهـــا عــىل أيـــدي قــوات االحـــتالل اإل

, حيث افتتحها سمو الشـيخ عبداللـه بـن زايـد آل هنيـان, صـىانتفاضة األق
, حينام كان وزيـرًا لإلعـالم, وقـد أشـاد 2005وزير اخلارجية, يف مايو عام 

مـــــازن, يف هـــــذه املناســـــبة بـــــدور  الـــــرئيس الفلســـــطيني, حممـــــود عبـــــاس أبـــــو
ودعمهـــا القيـــادة اإلماراتيـــة الكبـــري يف دعـــم صـــمود الشـــعب الفلســـطيني, 

وعات الصـــحية والســـكنية يف مـــدن فلســـطينية عـــدة, شــــرلعـــدد كبـــري مـــن امل
مثـــل جنـــني ورفـــح ورام اهللا, فـــيام رأى ســـمو الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد آل 

وع مدينــة الشــيخ زايــد يف غــزة جتســيدًا حقيقيــًا لــدعم اإلمــارات شـــرهنيــان م
راتيـــــة والعالقـــــات األخويـــــة بـــــني الشـــــعبني, معربـــــًا عـــــن أمـــــل القيـــــادة اإلما

  1وتطلعها إىل مزيد من تعزيز العالقات بني الشعبني الشقيقني.
, 2002ائييل ملخــيم جنــني يف شــهر إبريــل عــام ســـريف أعقــاب االجتيــاح اإل -

قـــــام "اهلـــــالل األمحـــــر" اإلمـــــارايت, بالتنســـــيق مـــــع وكالـــــة غـــــوث وتشـــــغيل 
الالجئني الفلسطينيني (األونروا), بتوفري مساكن مؤقتـة جمانيـة للعـائالت 

ائييل, كــــــام بنــــــت ســـــــريدها جــــــراء العــــــدوان اإلشـــــــرالفلســــــطينية التــــــي تــــــم ت
مســكنًا, تتســع  470اإلمــارات مســاكن جديــدة هلــذه العــائالت بلغــت نحــو 

نســمة, مــع إعــادة بنــاء مســجد خمــيم جنــني وتوســيعه. ويف  2000ألكثــر مــن 

                              
  , عىل الرابط التايل:2005مايو  7, إيالف, "افتتاح مدينة زايد بغزة", وإيالفاملرجع السابق,    1

http://www.elaph.com/Politics/2005/5/60462.htm 
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منـــزل مـــن  600كـــذلك أعـــاد "اهلـــالل األمحـــر" اإلمـــارايت إعـــامر  2004عـــام 
ائييل يف رفـح وحـّي الزيتـون يف ســراملنازل التي دمرهتا قوات االحـتالل اإل

قطـــــاع غـــــزة, وأعـــــاد تأهيـــــل عـــــدد مـــــن املستشـــــفيات والعيـــــادات الصـــــحية 
  1واملدارس واملساجد واملرافق األخرى.

 :يف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان 
ر صــاحب الســمو الشــيخ خليفــة أمــ 2005ين مــن يوليــو شـــريف الرابــع والع -

بـــن زايـــد آل هنيـــان ببنـــاء مدينـــة كاملـــة باســـم "مدينـــة خليفـــة بـــن زايـــد" عـــىل 
ائيلية يف قطــاع غــزة, وذلــك هديــة مــن ســموه ســـرأنقــاض املســتوطنات اإل

للشـــــــــعب الفلســــــــــطيني; لتخفيــــــــــف معاناتـــــــــه, وتــــــــــوفري الســــــــــكن املالئــــــــــم 
ر لتمويـــل هـــذا مليـــون دوال 100للمســـتحقني مـــن أبنائـــه, كـــام أمـــر بـــاعتامد 

ألــف فلســطيني,  40ألفــًا و 30وع اإلنســاين, الــذي يســتوعب مــا بــني شـــرامل
وع هــــو الرابــــع مــــن نوعــــه, الــــذي تقّدمــــه اإلمــــارات إىل شـــــروكــــان هــــذا امل

الشـــعب الفلســـطيني يف الضـــفة والقطـــاع بعـــد مدينـــة الشـــيخ زايـــد يف غـــزة, 
رفـح, بتكلفـة وع "حـّي اإلمـارات" يف مدينـة شــرالسابق اإلشارة إليهـا, وم

ويف مناسـبة وضـع  2وع إعـادة بنـاء خمـيم "جنـني".شــرمليون دوالر, وم 20
حجر األساس ملدينـة الشـيخ خليفـة بـن زايـد يف غـزة يف الثـامن مـن أكتـوبر 

قـــال ســـمو الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد آل هنيـــان, وزيـــر اخلارجيـــة "إن  2005

                              
, مركـــز اإلمـــارات قضـــايا الســـاعةإلمـــارات: دعـــم متواصـــل للشــعب الفلســـطيني", إبــراهيم عبـــدالكريم, "ا   1

  , عىل الرابط التايل:2013نوفمرب  10للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, 
http://bit.ly/1tZ8WF7 

  املوقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان, مرجع سابق.   2
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تؤكــــد للشــــعب  دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة, وكــــام عهــــدمتوها دائــــًام,
الفلســـطيني الشـــقيق أن وجودنـــا إىل جـــانبكم يف هـــذه اللحظـــات املفصـــلية 
واحلاســـمة مـــن تـــارخيكم جيّســـد االســـتعداد الكبـــري لـــدى صـــاحب الســـمو 

للمســامهة  − حفظــه اهللا −الشـيخ خليفــة بــن زايــد آل هنيـان, رئــيس الدولــة 
ني الــذي يف عمليــة بنــاء بلــدكم وتنميتــه اتباعــًا لــنهج العطــاء واحلــب لفلســط

رمحــه −دعائمــه املغفــور لــه الوالــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل هنيــان  ســـىأر
مـــــازن يف هـــــذه  فـــــيام قـــــال الـــــرئيس الفلســـــطيني حممـــــود عبـــــاس أبـــــو 1اهللا".

املناســــبة "إن بصــــامت اخلــــري التــــي محلهــــا الشــــيخ زايــــد مل تكــــن يف فلســــطني 
 2فقط, بل كانت يف كل مكان من العامل العريب واإلسالمي".

ه صــاحب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل هنيــان, رئــيس الدولــة, يف وّجــ -
ــــــاء العــــــدوان اإل , بإعفــــــاء محلــــــة 2009ائييل عــــــىل قطــــــاع غــــــزة عــــــام ســـــــرأثن

اجلوازات والوثائق الفلسطينية من أي رسوم مالية يفرضها قانون دخول 
األجانــــــــــب وإقــــــــــامتهم عــــــــــىل املعــــــــــامالت املقدمــــــــــة إىل إدارات اجلنســـــــــــية 

أذونات الدخول والعمل واإلقامة, فضالً عـن مـنح بخصوص استصدار 
مهلـــــة للزائـــــرين واملقيمـــــني الفلســـــطينيني الـــــذين مل يتمكنـــــوا مـــــن املغـــــادرة 
بسـبب الظــروف التــي تشـهدها الســاحة الفلســطينية حتـى اســتقرار الوضــع 

 3هناك.

                              
  .34−33 ص شؤون اإلعالم, مرجع سابق, صمكتب نائب رئيس جملس الوزراء ل   1
  .34املرجع السابق, ص    2
ينــاير  1, أبــوظبي, االحتــاد", ه بإعفــاء الفلســطينيني مـن رســوم اإلقامــة والزيــارةخليفـة يوّجــ, "االحتــادصـحيفة    3

2009.  
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صــــاحب الســــمو الشــــيخ  أيضــــًا, تــــربع 2009ويف ظــــل هــــذا العــــدوان عــــام   -
بســتمئة مســكن ألهــايل غــزة, فــيام تــربع صــاحب  خليفــة بــن زايــد آل هنيــان

الســـمو الشـــيخ حممـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم, نائـــب رئـــيس الدولـــة, رئـــيس 
جملــــــس الــــــوزراء, حــــــاكم ديب, بســــــتمئة مســــــكن أخــــــرى, وأطلقــــــت دولــــــة 

ة ضــحايا صـــراإلمــارات محلــة تربعــات ضــخمة حتــت شــعار "أغيثــوهم" لن
   1ائييل عىل غزة وإغاثتهم.سـرالعدوان اإل

سمو الشيخة فاطمـة بنـت مبـارك, رئيسـة االحتـاد النسـائي العـام, أسهمت  -
ية, رئيسـة املجلـس األعـىل لألمومـة ســرالرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األ

إىل الشــعب الفلســطيني,  شـــروالطفولــة, بشــكل كبــري يف تقــديم الــدعم املبا
ومن بني املظاهر الكثرية هلـذا الـدعم يمكـن اإلشـارة إىل تكفـل سـموها يف 

يت مســــعفني ســـــربرعايــــة أ 2014ائييل عــــىل غــــزة عــــام ســـــرثنــــاء العــــدوان اإلأ
فلســطينيني يعمــالن يف مجعيــة اهلــالل األمحــر الفلســطيني استشــهدا يف أثنــاء 

إنشــــاء "مركــــز  2011وكانــــت ســــموها قــــد مولــــت يف عــــام  2أداء مهــــامهام.
وهـــذا جلـــب  .يف مدينـــة اخلليـــل يف الضـــفة الغربيـــة" تأهيـــل ذوي اإلعاقـــة

فلســــطينية ودوليــــة كبــــرية بــــدور ســــموها ودور اإلمــــارات يف دعــــم  إشــــادة
وكــان مــن نتيجــة الــدعم الكبــري, الــذي قدمتــه  3.قضــية الشــعب الفلســطيني

ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك, رئيســة االحتــاد النســائي العــام, الــرئيس 
ية, رئيســـــــة املجلـــــــس األعـــــــىل لألمومـــــــة ســــــــراألعـــــــىل ملؤسســـــــة التنميـــــــة األ

                              
  .2009يناير  10, ديب, اإلمارات اليومغزة بالتربعات واملسريات",  صـر, "اإلمارات تناإلمارات اليومصحيفة    1
 1, الشـارقة, اخلليجيت شهيدين مـن اهلـالل الفلسـطيني", سـر, "الشيخة فاطمة تتكفل برعاية أاخلليجصحيفة    2

  .2014أغسطس 
  .2011يونيو  9, "إشادة أممية وفلسطينية بدعم الشيخة فاطمة مركز تأهيل ذوي اإلعاقة يف فلسطني", وام   3
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 2013لشـــعب الفلســـطيني, أن حصـــلت ســـموها يف إبريـــل والطفولــة, إىل ا
عــىل "جــائزة فلســطني الدوليــة للتميــز واإلبــداع" بســبب "اجلهــود املتميــزة 
التــــي تقــــوم هبــــا ســــموها يف جمــــال رعايــــة املعــــوقني داخــــل دولــــة اإلمــــارات 

 1وخارجها, خاصة يف فلسطني".

تصدر عـن وتشري تقارير املساعدات اخلارجية اإلماراتية السنوية, التي  
, إىل املوقـــــع املحـــــوري 2009مكتـــــب تنســـــيق املســـــاعدات اخلارجيـــــة منـــــذ عـــــام 

  للشعب الفلسطيني يف سياسة املساعدات اخلارجية لإلمارات: 

إىل أن دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة  2009حيـــــث أشـــــار تقريـــــر عـــــام  -
مليـــــون دوالر أمريكـــــي)  262.7مليـــــون درهـــــم إمـــــارايت ( 965.1قـــــدمت 

مليــــــون درهــــــم قــــــدمتها احلكومــــــة  691.6أكثــــــر مــــــن  منهــــــا للفلســــــطينيني,
اإلماراتيــــة إىل الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية, فــــيام قــــدم صــــندوق أبــــوظبي 

مليون درهم, وقدمت باقي املؤسسات اخلرييـة والتنمويـة  165.3للتنمية 
مليـــــــون درهـــــــم, وجهـــــــت إىل قطاعـــــــات البنيـــــــة التحتيـــــــة  28.1اإلماراتيـــــــة 

مـــــا قيمـــــة املســـــاعدات اإلنســـــانية التـــــي قــــــدمتها واخلدميـــــة واالجتامعيـــــة. أ
 94.3فقـــــــد وصـــــــلت إىل  2009اإلمــــــارات إىل الشـــــــعب الفلســـــــطيني عـــــــام 

  2مليون درهم إمارايت.

                              
  .2013إبريل  16, ديب, البيانتسلم جائزة فلسطني الدولية للتميز واإلبداع", , "الشيخة فاطمة تالبيانصحيفة    1
", وزارة 2009مكتـب تنسـيق املسـاعدات اخلارجيــة لدولـة اإلمـارات العربيــة املتحـدة, "املسـاعدات اخلارجيــة    2

  , عىل الرابط التايل:22 التنمية والتعاون الدويل, ص
http://micad.gov.ae/AR/ResourceGuidelines/Pages/Reports.aspx 
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الفلسـطينية ضـي إىل أن األرا 2010أشار تقرير املساعدات اخلارجية لعام  -
% مــــــن إمجــــــايل املســــــاعدات اإلماراتيــــــة 13قــــــد اســــــتحوذت عــــــىل  املحتلــــــة

مليــــون درهــــم  362.3لعــــام, وذلــــك بقيمــــة ماليــــة قــــدرها اخلارجيــــة ذلــــك ا
  1مليون دوالر). 98.6(

عـن أن اجلهـات اإلماراتيـة  2011كشف تقرير املساعدات اخلارجيـة لعـام  -
ــــــة  34مليــــــون درهــــــم ( 124.9قــــــدمت  املختلفــــــة مليــــــون دوالر) عــــــىل هيئ

وعات التـــي شــــرمســـاعدات تنمويـــة وإنســـانية وخرييـــة, حيـــث تـــم تنفيـــذ امل
هــذه املســاعدات بالتعــاون مــع العديــد مــن اجلهــات الفلســطينية  تضــّمنتها

ـــــــــني  ـــــــــة األمـــــــــم املتحـــــــــدة لغـــــــــوث وتشـــــــــغيل الالجئ ـــــــــل وكال والدوليـــــــــة مث
الفلســـــــــــطينيني "األونـــــــــــروا", وبرنـــــــــــامج األغذيـــــــــــة العـــــــــــاملي, والـــــــــــوزارة 

   2الفلسطينية, واملنظامت غري احلكومية.

, فقـد ظلـت 2012وفق أرقام تقريـر املسـاعدات اخلارجيـة اإلماراتيـة لعـام  -
فلسطني من أكثر الدول املتلقية للمسـاعدات مـن دولـة اإلمـارات العربيـة 
املتحدة, حيث وصلت قيمة املساعدات الاملية اإلماراتية هلا يف هذا العام 

ــــــــم  138.1مليــــــــون درهــــــــم إمــــــــارايت ( 507.2 ــــــــون دوالر أمريكــــــــي), ت ملي
كـان هـذا الـرقم وعات تنموية وإنسانية وخرييـة. وشـرتوجيهها إىل تنفيذ م

الفلســـطينية بمعـــدل ضــــي معـــربًا عـــن زيـــادة يف مســـاعدات اإلمـــارات لألرا

                              
, وزارة التنميـــة والتعـــاون الـــدويل, 2010تقريـــر املســـاعدات اخلارجيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لعـــام    1

  , عىل الرابط السابق نفسه.36 ص
 , وزارة التنميـــة والتعـــاون الـــدويل,2011تقريـــر املســـاعدات اخلارجيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لعـــام    2

  , عىل الرابط السابق نفسه.45 ص
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% 40, وبنسـبة 2011أربعة أضعاف عىل املساعدات التي تم تقديمها عام 
. ويف هـذا العـام أيضـًا قـدمت 2010عىل املساعدات التي تم تقديمها عـام 

تقـديمها إىل  % مـن جممـل املسـاعدات التـي تـم70احلكومة اإلماراتيـة نحـو 
  1السلطة الوطنية الفلسطينية من جهات خمتلفة يف العامل.

لعـــــــب "اهلـــــــالل األمحـــــــر" اإلمـــــــارايت, وال يـــــــزال, دورًا مهـــــــًام يف مســـــــاعدة  -
, 2011الالجئــــني الفلســــطينيني نتيجــــة لألزمــــة الســــورية التــــي بــــدأت عــــام 

حيث قـّدم نصـف مليـون دوالر اسـتجابة للنـداء الـذي أطلقتـه "األونـروا" 
. وتعــد مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل هنيــان 2أجــل دعــم هــؤالء الالجئــني مــن

لألعـــامل اإلنســـانية أكـــرب داعـــٍم للشـــعب الفلســـطيني عـــىل مســـتوى العـــامل, 
وهــذا مــا أشــار إليــه بيــرت فــورد ممثــل املفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل 

, الـــذي أكـــد أن "الالجئـــني الفلســـطينيني التابعـــة لألمـــم املتحـــدة "األونـــروا
% من جمموع سكان غزة حيصلون عـىل إعانـات غذائيـة مـن الوكالـة, يف 68

% مــنهم عـىل املــنظامت الدوليــة للحصـول عــىل املســاعدات 62حـني يعتمــد 
الغذائية, مشريًا إىل أن مؤسسة خليفة بن زايد آل هنيان لألعامل اإلنسـانية 

   3كاء االسرتاتيجيني الداعمني للوكالة.شـرهي من أهم ال

حب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل هنيـــان يف القـــدس يعـــد مســـجد صـــا -
أحــد مظـــاهر الــدعم اإلمـــارايت املهــم لصـــمود الشــعب الفلســـطيني, حيـــث 

                              
, وزارة التنميـــة والتعـــاون الـــدويل, 2012تقريـــر املســـاعدات اخلارجيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لعـــام    1

  , الرابط السابق نفسه.58 ص
  إبراهيم عبدالكريم, مرجع سابق.   2
   .2014يوليو  23, الشارقة, اخلليج", الفلسطيني للشعب داعم أكربمؤسسة خليفة اإلنسانية , "اخلليجصحيفة    3
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بتمويـل مؤسسـة خليفـة بـن زايـد آل  2007بدأ العمل يف هـذا املسـجد عـام 
افها, ويعـــد أكـــرب مســـجد يقـــام يف الضـــفة شــــرهنيـــان لألعـــامل اإلنســـانية, وإ
مرت  4000املبارك; حيث تبلغ مساحته نحو  صـىقالغربية بعد املسجد األ

مـن  صــىمربع, ويقع عىل أرض مرتفعة لتقابل مئذنتاه مـآذن املسـجد األق
قية للقــدس, ومــن املتوقــع أن يــتم افتتاحــه يف عيــد األضــحى شـــرالناحيــة ال

  1املقبل.

), كانــت دولــة 2014ائييل األخــري عــىل غــزة (عــام ســـروخــالل العــدوان اإل -
اقة إىل تقـديم الـدعم الـاميل واإلنسـاين إىل سـكان غـزة, حيـث اإلمـارات سـبّ 

−وّجـــه صـــاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل هنيـــان رئـــيس الدولـــة 
مليون دوالر مسـاعداٍت إنسـانية عاجلـة  25بتخصيص مبلغ  −حفظه اهللا

لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني, كام تم تكليف هيئـة اهلـالل األمحـر 
اين متكامــــل يف القطــــاع, وجتهيــــزه إلســــعاف ضــــحايا إقامــــة مستشــــفًى ميــــد
وقـــد أشـــاد املفـــوض العـــام لوكالـــة األمـــم املتحـــدة  2ائييل.ســــرالعـــدوان اإل

ق األدنـــــى شــــــرلغـــــوث وتشـــــغيل الالجئـــــني الفلســـــطينيني "األونـــــروا" يف ال
بدعم دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة لقطـاع غـزة واملسـاعدات اإلنسـانية 

 3ائييل.سـرآثار العدوان اإلالتي قّدمتها ملواجهة 

                              
 17, أبـوظبي, االحتـاداملبـارك",  صــى, "مسـجد خليفـة يف القـدس األكـرب يف فلسـطني بعـد األقاالحتادصـحيفة    1

  .2014أغسطس 
, الشـارقة, اخللـيج", مليـون دوالر لـدعم الصـمود الفلسـطيني 25خليفـة يوجـه بتخصـيص , "اخلليجصحيفة    2

  .2014يوليو  14
  .2014أغسطس  7, أبوظبي, االحتاد", األونروا تشيد بالدعم اإلمارايت لقطاع غزة, "االحتادصحيفة    3
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 :شهادات فلسطينية ودولية حول الدعم اإلمارايت 
ائييل األخـــري ســــرعـــىل خلفيـــة الـــدعم اإلمـــارايت لغـــزة خـــالل العـــدوان اإل 

وبعــــده صــــدرت العديــــد مــــن الشــــهادات الفلســــطينية التــــي تعــــّرب عــــن التقــــدير 
ية والشـــــكر للـــــدعم الـــــذي تقدمـــــه اإلمـــــارات إىل الشـــــعب الفلســـــطيني والقضـــــ

  الفلسطينية: 
أشــــاد الشــــيخ عكرمــــة صــــربي, مفتــــي الــــديار املقدســــة, خطيــــب املســــجد  -

املبــارك, بتوجيهــات صــاحب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل  صـــىاألق
مليــــــــون درهــــــــم لــــــــدعم صــــــــمود أبنــــــــاء الشــــــــعب  192هنيــــــــان بتخصــــــــيص 

الفلســـطيني, وقـــال "إن مواقـــف دولـــة اإلمـــارات جتـــاه القضـــية الفلســـطينية 
بــإذن −لة, وتعــرب عــن وعــي عــريب عميــق رّســخه املغفــور لــه تتســم باألصــا
وتضـيف  − طيـب اهللا ثـراه −الشيخ زايد بـن سـلطان آل هنيـان  −اهللا تعاىل

 ,بن زايـد آل هنيـان, رئـيس الدولـة إليه قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
  1حفظه اهللا".

أشــــاد إســــامعيل هنيــــة رئــــيس الــــوزراء الفلســــطيني الســــابق, نائــــب رئــــيس  -
حلركـــــة املقاومـــــة اإلســـــالمية (محـــــاس), بجهـــــود دولـــــة ســــــي تـــــب السيااملك

ــــاة الفلســــطينيني يف قطــــاع غــــزة ويف رســــالة إىل  .اإلمــــارات يف ختفيــــف معان
ســمو الشــيخ عبداللــه بــن زايــد آل هنيــان, وزيــر اخلارجيــة, قــال هنيــة: "إننــا 
ننتهز هذه الفرصة لكي نتقـّدم إىل شخصـكم الكـريم وإىل دولـة اإلمـارات 

                              
ــانصــحيفة    1 ــان", فتــي الــديار املقدســة: مواقــف إماراتيــة أصــيلة جتــاه القضــية الفلســطينية, "مالبي  13, ديب, البي

  .2014يوليو 
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قة قيــادة وشــعبًا بخــالص الشــكر والتقــدير عــىل اجلهــود املباركــة التــي الشــقي
تقومـــون هبـــا لتخفيـــف املعانـــاة عـــن أبنـــاء شـــعبنا الفلســـطيني, خصوصـــًا يف 

وأضــــــاف هنيــــــة "إننــــــا نــــــذكر األيــــــادي البيضــــــاء  ".صـــــــرقطــــــاع غــــــزة املحا
لإلمــارات وشـــعبها منـــذ عهـــد الشـــيخ الراحــل زايـــد بـــن ســـلطان آل هنيـــان, 

ًا مــــن العمــــل اإلنســــاين ورصــــيدًا وافــــرًا مــــن معــــاين الوفــــاء الــــذي تــــرك إرثــــ
والـــوالء, وكـــان قـــدوة إنســـانية عامليـــة قـــل نظريهـــا, وهـــو مسلســـل عطـــاء مل 

ومــن بــاب املفارقــة أن هــذه الرســالة قــد وّجهــت  " 1يتوقــف إىل يومنــا هــذا.
يف ذروة االّدعــــاءات الزائفــــة التــــي كانــــت تبثهــــا وســــائل اإلعــــالم املوّجهــــة 

 ور اإلمارايت واإلساءة إليه.لتلويث الد
مــــن جانبــــه أشــــاد الــــرئيس الفلســــطيني بالــــدعم الكبــــري الــــذي تقدمــــه دولــــة  -

اإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة حكومـــــــًة وشـــــــعبًا لـــــــدعم حقـــــــوق الشـــــــعب 
الفلســــطيني, مؤكــــدًا أن دولــــة اإلمــــارات وقفــــت وتقــــف دومــــًا إىل جانــــب 

لة وعاصــمتها آمــال الشــعب الفلســطيني وتطلعاتــه إىل إقامــة دولتــه املســتق
 2يف.شـرالقدس ال

وإذا كانـــــت هـــــذه عينـــــة مـــــن الشـــــهادات الفلســـــطينية يف حـــــق اإلمـــــارات  
وموقفهـــا الـــداعم للقضـــية الفلســـطينية والشـــعب الفلســـطيني بشـــكل خـــاص يف 

), ألنــــــه ال يمكــــــن عــــــرض 2014ائييل عــــــىل غــــــزة (عــــــام ســـــــرأثنــــــاء العــــــدوان اإل

                              
  .2014يوليو  28غزة", , "هنية يشيد بجهود اإلمارات يف ختفيف معاناة رويرتز   1
 22, أبـوظبي, االحتـاد, "عباس يشكر اإلمارات عىل تقديم مساعدات للفلسطينيني يف غـزة", االحتادصحيفة    2

  .2014يوليو 
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شــهادات الدوليــة أيضــًا, التــي الشــهادات كّلهــا لكثرهتــا, فــإن هنــاك كثــريًا مــن ال
خ زايـد بـن سـلطان آل هنيـان ـد الشيــواء يف عهــــارات, ســـوح أن اإلمـد بوضــتؤك
أو عهد صـاحب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل هنيـان, رئـيس  − رمحه اهللا −

  لفلسطني وشعبها وقضيتها ومقدساهتا. سـي داعم أسا − حفظه اهللا −الدولة 

كالــة "األونــروا" بالــدعم اإلمــارايت الــذي قــدم إىل فباإلضــافة إىل إشــادة و
ائيل األخـــري, كـــام ســـبقت اإلشـــارة, فـــإن هلـــذه الوكالـــة ســــرغـــزة خـــالل عـــدوان إ

 مواقفها الكثرية التي تشيد فيها باإلمـارات, وهـذا يكتسـب أمهيتـه مـن أن األونـروا
يف تقـــــديم الـــــدعم إىل  شــــــرهـــــي اهليئـــــة الدوليـــــة األساســـــية التـــــي تقـــــوم بـــــدور مبا

الشعب الفلسطيني. كام أن هناك إشادات مماثلة بالدولة من وكاالت وهيئـات 
  أخرى تابعة ملنظمة األمم املتحدة. ويف هذا السياق يمكن اإلشارة إىل:

"األونــروا" بتوجيهــات الشــيخ زايــد  إشــادة بيــرت هانســن, املفــوض العــام لـــ -
املنـازل التـي بإعـادة بنـاء  2002يف مـايو  − رمحـه اهللا −بن سلطان آل هنيـان 

  1يف خميم جنني. ائييلسـردمرهتا قوات االحتالل اإل

أكــــد يــــانس تــــوبريج فرانــــدزين, املمثــــل اخلــــاص لربنــــامج األمــــم املتحــــدة  -
أمهيـــــة اجلهـــــود التـــــي تضـــــطلع هبـــــا  2010اإلنامئـــــي يف فلســـــطني, يف مـــــارس 

اإلمـــــارات لتحســـــني األوضـــــاع اإلنســـــانية املرتّديـــــة للشـــــعب الفلســـــطيني, 
مج األمــــم املتحــــدة اإلنامئــــي يتــــابع بفخــــر وتقــــدير الــــربامج وقــــال إن برنــــا

ـــــــة اهلـــــــالل األمحـــــــر  وعاتشــــــــرواملاإلنســـــــانية  ـــــــي تنفـــــــذها هيئ ـــــــة الت التنموي

                              
  .2002مايو  20, ديب, البيان, "إشادة دولية بزايد إلعادة بناء املنازل الفلسطينية املدمرة", البيانصحيفة    1
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اإلماراتية يف املجاالت الصحية والتعليمية واخلدمية واملعيشية للحّد من 
  1معاناة الفلسطينيني, وتوفري سبل احلياة الكريمة هلم.

بتبنّــي "مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل  2013 ينــاير أشــادت األمــم املتحــدة يف -
هنيـــان لألعـــامل اإلنســـانية" مدرســـة الشـــيخ خليفـــة يف بيـــت الهيـــا يف قطـــاع 
غـــزة, التابعـــة لوكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئـــني الفلســـطينيني "األونـــروا" 

اكة متميــزة وطيبــة, شـــرللســنة الثالثــة عــىل التــوايل, ووصــفت املبــادرة بأهنــا 
ائييل عــىل قطــاع غــزة أواخــر ســـرجــاءت بعــد العــدوان اإلوهــي األوىل التــي 

اكة شـــروقالــت إذاعــة األمــم املتحــدة إن ال .2009ومطلــع عــام  2008عــام 
أعطــت بارقــة أمــل لطــالب منطقــة شــامل القطــاع وأوليــاء أمــورهم يف دعــم 

 2متواصل ومتميز ملدرسة الشيخ خليفة يف بيت الهيا.

  اتـاجـة واستنتـخاتم

ي واإلحصــائي الســابق يمكــن اخلــروج بالعديــد مــن مــن العــرض التــارخي
والـــــاميل اإلمـــــارايت ســــــي االســـــتنتاجات األساســـــية حـــــول مظـــــاهر الـــــدعم السيا

  للقضية الفلسطينية عرب مراحلها املختلفة, ويتمثل أمهها يف اآليت:
اإلمارات العربية املتحدة يف مقدمة الـدول العربيـة واإلسـالمية  دولةُتعّد   .1

أو الــــاميل, ســـــي لفلســــطينية, ســــواء عــــىل املســــتوى السياالداعمــــة للقضــــية ا

                              
ــادصــحيفة    1 ــادامج األمــم املتحــدة اإلنامئــي يشــيد بجهــود اإلمــارات اإلنســانية يف فلســطني", , "برنــاالحت , االحت

  .2010مارس  23أبوظبي, 
  .2014يناير  8, ديب, البيان, "األمم املتحدة تشيد بمشاريع خليفة اإلنسانية يف غزة", البيانصحيفة    2
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الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل  − بـإذن اهللا تعـاىل −وسواء يف عهد املغفور لـه 
هنيـــان, أو يف عهـــد صـــاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل هنيـــان منـــذ 

, وقبــل أن يتــوىل الرئاســة, حــني كــان 2004تــويل ســموه رئاســة الدولــة عــام 
 أبوظبي أيضًا.سموه وليًا لعهد 

, منـــذ قيـــام دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف موّجـــهالـــدعم اإلمـــارايت   .2
, إىل قضية فلسـطني والشـعب الفلسـطيني, 1971الثاين من ديسمرب عام 

وليس إىل تيار أو حزب أو جهة معينة, وهذا أكسب هذا الدور الـداعم 
 ّجهاتــــــهوتوالثقــــــة واملصــــــداقية لــــــدى أبنــــــاء الشــــــعب الفلســــــطيني بفئاتــــــه 

وانتامءاتــه كافـــة, كـــام زاد مـــن مــردوده عـــىل األرض وإحســـاس املـــواطنني 
 الفلسطينيني به. 

يركــز الـــدعم اإلمــارايت للشـــعب الفلســـطيني يف األســاس عـــىل القطاعـــات   .3
ًا بحيـــــاة شــــــرالتنمويـــــة وقطاعـــــات البنيـــــة التحتيـــــة التـــــي تتصـــــل اتصـــــاًال مبا
ية, وتعمــــــري الشــــــعب الفلســــــطيني, وهــــــذا مــــــا يتضــــــح مــــــن املــــــدن الســــــكن

 املخيامت, وبناء املساجد وترميمها, وغريها.
عـــىل الـــرغم مـــن أن القضـــية الفلســـطينية تراجعـــت, بـــدرجات خمتلفـــة, يف   .4

اهتاممــات الكثــري مــن الــدول العربيــة واإلســالمية وأولوياهتــا, خاصــة منــذ 
ائيل والفلســـــطينيني, الـــــذي أنشـــــئت ســــــربـــــني إ 1993اتفـــــاق أوســـــلو عـــــام 
نيـــة الفلســـطينية, فـــإن أرقـــام الـــدعم الـــاميل اإلمـــارايت بموجبـــه الســـلطة الوط

هلــذه القضــية تؤكـــد العكــس بالنســبة إىل دولـــة اإلمــارات العربيــة املتحـــدة, 
وهــذا مــا يكشــف عنــه التزايــد املســتمر يف قيمــة املســاعدات التــي توّجههــا 
اإلمــارات إىل الشــعب الفلســطيني مــن عــام إىل آخــر, كــام ســبقت اإلشــارة. 
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لثابت للقضية الفلسـطينية يف سياسـة اإلمـارات وأولويـات ويؤكد املوقع ا
ف النظـــــر عـــــن التحـــــوالت اخلاصـــــة بالقضـــــية أو صــــــرحتركهـــــا اخلـــــارجّي ب

 املنطقة أو العامل.
تتعّدد اجلهات اإلماراتية التي تقدم الدعم إىل الشعب الفلسطيني, سواء   .5

ذا كانــت حكوميــة, أو غــري حكوميــة, وهــذا ُيكِســب الــدور اإلمــارايت يف هــ
الشــــأن قــــدرًا كبــــريًا مــــن األمهيــــة واحليويــــة, ويمّيــــزه عــــن أدوار األطـــــراف 

 العربية واإلسالمية األخرى.
الــــــدعم اإلمــــــارايت للقضــــــية الفلســــــطينية حمــــــل اتفــــــاق القــــــوى والتيــــــارات   .6

واالجتاهــــات الفلســــطينية كلهــــا مــــن دون اســــتثناء, وهــــذا مــــا كشــــفت عنــــه 
ائييل ســـرغــزة يف العــدوان اإلمواقــف هــذه القــوى مــن املســاعدة اإلماراتيــة ل

), حيــث حرصــت هــذه القــوى كلهــا عــىل تأكيــد 2014األخــري عليهــا (عــام 
موقـــف دولـــة اإلمـــارات الثابـــت يف دعـــم القضـــية الفلســـطينية, والـــرد غـــري 

عــــىل بعــــض املحــــاوالت التــــي عملــــت عــــىل التشــــكيك يف موقــــف  شـــــراملبا
 اإلمارات وإثارة الشائعات حوله.

 للشــــــعب الفلســــــطيني بقــــــوة يف أوقــــــات املحــــــن يظهــــــر الــــــدعم اإلمــــــارايت  .7
واألزمـــات السياســـية والعســـكرية, حيـــث تكـــون دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
املتحــــدة يف صــــدارة املبــــادرين إىل مــــّد يــــد املســــاندة واملســــاعدة, ومــــن ثــــم 
يكـــــون دورهـــــا أكثـــــر تـــــأثريًا وأمهيـــــة, ســـــواء عـــــىل صـــــعيد مســـــاندة الشـــــعب 

ودعـــــم القضـــــية الفلســـــطينية يف  ســــــيالفلســـــطيني, أو عـــــىل املســـــتوى السيا
  املحافل واملنظامت الدولية واإلقليمية.
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  قــملح

  

  املساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

  2013 -  1971لألعوام  فلسطنيإىل املقدمة 

  )1جـدول (

  *املساعدات حسب الجهات املانحة

  بالدوالر األمرييك  بالدرهم اإلمارايت  الجهة املانحة

 1,425,110,263 5,234,429,997  ساعدات الحكوميةامل

 258,677,731 950,123,306  هيئة الهالل األحمر اإلمارايت

 183,524,713 674,086,272  صندوق أبوظبي للتنمية

 28,740,710 105,564,626  مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية

 18,269,230 67,102,881  ألعامل اإلنسانيةمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان ل

 12,104,845 44,461,096  مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية

 9,482,595 34,829,572  جمعية الشارقة الخريية

 8,258,528 30,333,575  هيئة آل مكتوم الخريية

 4,552,707 16,722,092  جمعية دار الرب

 4,104,216 15,074,784  طاءمؤسسة ديب الع

 3,419,289 12,559,047  مؤسسة بيت الشارقة الخريي

 3,275,966 12,032,623  جمعية ديب الخريية

 2,712,604 9,963,393  جمعية الرحمة لألعامل الخريية

 2,092,091 7,684,251  القطاع الخاص واألفراد

 1,448,044 5,318,667  انيةمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعامل الخريية واإلنس

 1,965,773,532 7,220,286,182  املجموع الكيل

  املصدر: وزارة التنمية والتعاون الدويل, دولة اإلمارات العربية املتحدة.  *
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  )1الشكل (
  الجهات املانحة للمساعدات الخارجية اإلماراتية إىل دولة فلسطني

  *2013 -  1971(بالدرهم اإلمارايت) للعام 

 
  .من إعداد املؤلف  *

   

املساعدات الحكومية هيئة الهالل األحمر اإلمارايت

صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية

جمعية الشارقة الخريية هيئة آل مكتوم الخريية

جمعية دار الرب مؤسسة ديب العطاء

مؤسسة بيت الشارقة الخريي جمعية ديب الخريية

جمعية الرحمة لألعامل الخريية القطاع الخاص واألفراد

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية
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  )2جدول (

  *الجهات املستفيدة من املساعدات حسب القطاع

  بالدوالر األمرييك  بالدرهم اإلمارايت  القطاع

 1,137,557,626 4,178,249,162  الحكومة واملجتمع املدين

 219,424,351 805,945,641  تطوير البنية التحتية

 192,836,181 708,287,294  دعم الربامج العامة

 170,726,532 627,078,551  املساعدات اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت الطوارئ

 130,283,018 478,529,524  الخدمات االجتامعية

 68,020,163 249,838,059  التعليم

 25,357,510 93,138,134  األعامل الخريية الدينية واالجتامعية

 20,049,936 73,643,417  الصحة

 1,281,144 4,705,642  املساعدات السلعية

 183,277 673,178  املياه والصحة العامة

 47,667 175,080  الحد من النزاعات وحلها، السلم واألمن

 6,126 22,500  الصناعة

 1,965,773,532 7,220,286,182  املجموع الكيل

  

   

                              
  عربية املتحدة.املصدر: وزارة التنمية والتعاون الدويل, دولة اإلمارات ال   *
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  )2الشكل (

  القطاعات املستفيدة من املساعدات الخارجية اإلماراتية إىل دولة فلسطني

  *2013 - 1972(بالدرهم اإلمارايت) لألعوام 

 
  .من إعداد املؤلف  *

 
   

الحكومة واملجتمع املدين تطوير البنية التحتية

دعم الربامج العامة املساعدات اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت الطوارئ

الخدمات االجتامعية التعليم

األعامل الخريية الدينية واالجتامعية الصحة

املساعدات السلعية املياه والصحة العامة

الحد من النزاعات وحلها، السلم واألمن الصناعة



 دولة اإلمارات العربية املتحدة والقضية الفلسطينية

- 57 - 

  )3جدول (

  * )2013 -  1971تفاصيل املساعدات حسب السنوات (

  بالدوالر األمرييك  بالدرهم اإلمارايت  السنة

1971  2,169,075 590,546 

1972  1,504,000 409,475 

1973  417,100 113,558 

1974  7,986,000 2,174,244 

1975  31,713,242 8,634,152 

1976  46,863,063 12,758,797 

1977  44,159,750 12,022,802 

1978  72,129,202 19,637,681 

1979  204,180,488 55,589,569 

1980  210,635,125 57,346,889 

1981  245,296,149 66,783,596 

1982  153,537,500 41,801,661 

1983  58,538,824 15,937,605 

1984  39,297,300 10,698,965 

1985  2,667,500 726,246 

1986  111,357,300 30,317,806 

1987  4,533,000 1,234,141 

1988  44,591,600 12,140,376 

1989  40,800,000 11,108,086 

1990  31,617,500 8,608,086 

1991  3,270,000 890,280 

1992  3,270,000 890,280 

1993  3,820,500 1,040,158 

1994  41,449,147 11,284,821 

1995  47,916,550 13,045,617 
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  بالدوالر األمرييك  بالدرهم اإلمارايت  السنة

1996  10,217,789 2,781,865 

1997  30,507,521 8,305,886 

1998  17,349,277 4,723,462 

1999  463,106,375 126,083,957 

2000  175,575,225 47,801,586 

2001  474,902,270 129,295,472 

2002  454,465,344 123,731,376 

2003  341,976,067 93,105,382 

2004  226,298,383 61,611,321 

2005  113,061,809 30,781,870 

2006  309,261,074 84,198,496 

2007  373,420,150 101,666,254 

2008  568,181,235 154,691,324 

2009  873,841,716 237,909,533 

2010  362,282,318 98,633,901 

2011  124,863,241 33,994,893 

2012  507,181,653 138,083,761 

2013  340,074,819 92,587,754 

 1,965,773,532 7,220,286,182  املجموع الكيل

 .املصدر: وزارة التنمية والتعاون الدويل, دولة اإلمارات العربية املتحدة  *
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  المصادر والمراجع

 الوثائق: −أوالً 

 عربية املتحدة أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.بيانات دولة اإلمارات ال -
  تقارير املساعدات اخلارجية اإلماراتية, مكتب تنسيق املساعدات اخلارجية. -
 حياته.صـرخطب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان وكلامته وت -
 حياته.صـرخطب الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان وكلامته وت -
  لعربية املتحدة.دستور دولة اإلمارات ا -

 الكتب: −ثانياً 

لصــــاحب ســـــي أمحــــد جــــالل التــــدمري, "مالمــــح االســــرتاتيجية القوميــــة يف الــــنهج السيا -
الســــمو الشــــيخ زايــــد بــــن ســــلطان آل هنيــــان رئــــيس دولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة", 

 .2002, 59, العدد ات اإلماراتضـرسلسلة حما
ياسة اخلارجيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة البعد العريب يف السأمحـد عبداللـه بـن سـعيد,  -

 .)2008, شـر, (الشارقة: دار اخلليج للصحافة والطباعة والن2003-1990املتحدة 
السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة جتاه الوطن أمحـد عبداللـه بـن سـعيد,  -

 ).2003, (أبوظبي: منشورات املجمع الثقايف, العريب
السياسة اخلارجية لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة جتـاه لسويدي, خالد أمحد املال ا -

والتوزيــع,  شـــر, (دمشــق: دار كنــان للطباعــة والن1992−1971إيــران خــالل الفــرتة 
2010.( 

دولـة اإلمــارات العربيــة املتحــدة, مكتــب نائــب رئــيس جملــس الــوزراء لشــؤون اإلعــالم,  -
 .2006, ديسمرب طينيةدولة اإلمارات العربية املتحدة والقضية الفلس

, (الكويــت: ذات السالســل, العالقــات الدوليــة ملجلــس التعــاونعبداللــه األشــعل,  -
 ).1990الطبعة األوىل, 
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فاطمــة الصــايغ, "البعــد العــريب والقــومي يف سياســة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف  -
وبعدها اإلمارات )", يف: جمموعـة بـاحثني, 2004−1971عهد الشيخ زايد بن سلطان (

 ).2008(ديب: مؤسسة سلطان بن عيل العويس الثقافية, الطبعة األوىل,  العريب
السياسة اخلارجيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة بـني النظريـة نـايف عـيل عبيـد,  -

 ).2004والتوزيع,  شـر(بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والن والتطبيق
ة الدفاعيـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة", وليم رو, "مالمح الدبلوماسية والسياس -

ــلة حما ـــرسلس ــاراتض ــددات اإلم , أبــوظبي, مركــز اإلمــارات للدراســات 73 , الع
 .2003والبحوث االسرتاتيجية, 

ســي عصـارات يف التـاريخ السيا دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة..يوسـف احلسـن,   -
ار اخللــيج للصــحافة والطباعــة (الشــارقة: د والنظــام الدســتوري والسياســة اخلارجيــة

  ).2005, شـروالن
 املقاالت والتقارير واألخبار واملواقع اإللكرتونية: −ثالثاً 

, قضايا الساعةإبراهيم عبدالكريم, "اإلمـارات: دعـم متواصـل للشـعب الفلسـطيني",  -
  . 2013نوفمرب  10مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية, 

 28, إيالفيشكر اإلمـارات عـىل ختفيـف معانـاة الفلسـطينيني",  , "إسامعيل هنيةإيالف -
  . 2014يوليو 

نـوفمرب  26 األهـرامحوار صاحب السمو الشيخ خليفـة بـن زايـد آل هنيـان مـع صـحيفة  -
2005. 

  . السياسة العامة لدولة اإلمارات العربية املتحدةديوان ويل عهد أبوظبي,  -
 .2014يوليو  28فيف معاناة غزة", , "هنية يشيد بجهود اإلمارات يف خترويرتز -
ســـــامي عبـــــدالرؤوف, " أعـــــامل ومبـــــادرات زايـــــد اخلـــــري تغـــــرس األمـــــل حـــــول العـــــامل",  -

 .2011أغسطس  19, أبوظبي, االحتادصحيفة 
  .الكرامة نتاإلمارايت", سـي سليم حممد الزعنون, "فلسطني يف الفكر السيا -
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خلارجيـة مـن مـنح وقـروض مليـار درهـم مسـاعدات اإلمـارات ا 600, "االحتادصـحيفة  -
 .2013يونيو  28, أبوظبي, االحتادمنذ تأسيس الدولة", 

 7, أبـوظبي, االحتاداألونروا" تشيد بالدعم اإلمارايت لقطـاع غـزة", ", "االحتادصحيفة  -
 .2014أغسطس 

ـــادصـــحيفة  - , "اإلمـــارات تنضـــم رســـميًا إىل عضـــوية جلنـــة املســـاعدات اإلنامئيـــة", االحت
 .2014يوليو  8, أبوظبي, االحتاد

ة احلـــق", صــــر, "اإلمـــارات وقضـــايا العـــرب.. احلكمـــة والتـــوازن ومنااالحتـــادصـــحيفة  -
 .2007ديسمرب  2, أبوظبي, االحتاد

ــادصــحيفة  - ــاد, "األونــروا: اإلمــارات أول املســتجيبني لنــداء إغاثــة غــزة", االحت , االحت
 .2014أغسطس  12أبوظبي, 

ـــادصـــحيفة  - طينيني مـــن رســـوم اإلقامـــة والزيـــارة", خليفـــة يوجـــه بإعفـــاء الفلســـ, "االحت
 .2009يناير  1, أبوظبي, االحتاد

ـــادصـــحيفة  - , "عبـــاس يشـــكر اإلمـــارات عـــىل تقـــديم مســـاعدات للفلســـطينيني يف االحت
 .2014يوليو  22, أبوظبي, االحتادغزة", 

, "عبـد اهللا بـن زايـد: إجـراءات إيـران يف اجلـزر الـثالث املحتلـة باطلـة", االحتادصحيفة  -
 .2013سبتمرب  30, أبوظبي, اداالحت

املبـارك",  صــى, "مسـجد خليفـة يف القـدس االكـرب يف فلسـطني بعـد األقاالحتادصـحيفة  -
 .2014أغسطس  17, أبوظبي, االحتاد

, خليفة: التكامل والتكافل والتعاون ركـائز هنضـة شـعوبنا وازدهارهـا, االحتادصحيفة  -
 .2013فرباير  4, أبوظبي, االحتاد

ــارصــحيفة  - ــوماإلم ـــّري صــدقية "اجلزيــرة القطريــة", " ات الي بركـــة "لقـــاء ليربمـــان" تـعــ
 .2014يوليو  20, ديب, اإلمارات اليوم

اإلمارات األوىل عامليـًا يف تقـديم املسـاعدات اخلارجيـة لعـام , "اإلمارات اليومصحيفة  -
 .2014إبريل  8, ديب, اإلمارات اليوم", 2013
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وط بعـودة مجيـع شــرائيل مســربن زايـد: التطبيـع مـع إ , "عبداللهاإلمارات اليومصحيفة  -
 .2008ديسمرب  25, ديب, اإلمارات اليومالعربية املحتلة", ضـي األرا

, "اإلمارات األوىل عامليـًا يف تقـديم املسـاعدات اخلارجيـة لعـام اإلمارات اليومصحيفة  -
 .2014إبريل  8, ديب, اإلمارات اليوم", 2013

اإلمـارات غـزة بالتربعـات واملسـريات",  صــر"اإلمـارات تن, اإلمـارات اليـومصحيفة  -
 . 2009يناير  10, ديب, اليوم

ــ البيانصحيفة  -   .2014يوليو  22, ديب, البيانمليون درهم",  150, "اإلمارات تدعم غزة بـ
, "خليفـة يـدعو األمـم املتحـدة إىل االعـرتاف بدولـة فلسـطني عـىل حـدود البيانصـحيفة  -

  .2012نوفمرب  30, ديب, البيان", وعاصمتها القدس 1967
ـــــانصـــــحيفة  - , "مفتـــــي الـــــديار املقدســـــة: مواقـــــف إماراتيـــــة أصـــــيلة جتـــــاه القضـــــية البي

 .2014يوليو  13, ديب, البيانالفلسطينية", 
ــــــيجصــــــحيفة  - مليــــــون دوالر لــــــدعم الصــــــمود  25خليفــــــة يوجــــــه بتخصــــــيص , "اخلل

 .2014يوليو  14, الشارقة, اخلليجالفلسطيني", 
ـــــصـــــحيفة  - ائيل يف أيرينـــــا ســــــر, "اإلمـــــارات متيـــــز بتـــــوازن دقيـــــق بـــــني عضـــــوية إيجاخلل

 .2014يناير  19, الشارقة, اخلليجوالتطبيع", 
 ,اخلليج ,"الفلسـطيني للشعب داعم أكرب ”مؤسسة خليفة اإلنسانية, "اخلليجصحيفة  -

 . 2014يوليو  23 الشارقة,
زيـرة" القطريـة لبثهـا خـربًا , "أبـوظبي تطلـب اعتـذارًا مـن قنـاة "اجلق األوسطشـرالصـحيفة  - 

 .2014يوليو  22, لندن, ق األوسطشـرالعن لقاء بني ليربمان والشيخ عبدالله بن زايد", 
ـــرالصــحيفة  - ــطش , "عرفــات يتجــاوز الربوتوكــول ويشــيد يف رســالته للشــيخ ق األوس

  .2002أغسطس  9, لندن, ق األوسطشـرالزايد بالدعم اإلمارايت", 
ــــرالصـــحيفة   - ـــطش حمـــاور لعـــالج الرتكيبـــة  3بـــن زايـــد:  لشـــيخ خليفـــة"ا ,ق األوس

الســــــكانية.. وال اســــــتقواء يف قضــــــية اجلــــــزر املحتلــــــة بأزمــــــة امللــــــف النــــــووي اإليــــــراين", 
 .2006نوفمرب  20, لندن, ق األوسطشـرال
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 ,ائييل يرتفــع يف اإلمــارات..."ســـر, "للمــرة الثانيــة العلــم اإلق األوســطشـــرالصـحيفة  -
 .2009أكتوبر  16, لندن, ق األوسطشـرال

, "تفاصــــيل جديــــدة حــــول جتســــس اإلمــــارات عــــىل املقاومــــة", يونصـــــراملصــــحيفة  -
 .2014يوليو  21, القاهرة, يونصـرامل

 19, قضايا الساعة"الوجه اإلنساين للسياسة اخلارجية اإلماراتيـة",  ضـي,عبدالله العو -
  , مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.2012يوليو 

 8, أبــــوظبي, االحتــــادائيليون يف ديب?", صـــحيفة ســـــراحلــــامدي, "مـــاذا يفعــــل اإل حممـــد -
 .2003أكتوبر 

  2004سبتمرب  23, مركز أنباء األمم املتحدة -
منــــى بونعامــــة, "اإلمــــارات عــــىل رأس املتضــــامنني مــــع القضــــية الفلســــطينية", صــــحيفة  -

 .2014يوليو  20, الشارقة, اخلليج
 20", !إلمـــــارايت يف غـــــزة واســـــتطعنا احلـــــديث معـــــها : "اكتشـــــفنا اجلاســـــوس"24موقـــــع " -

 .2014 يوليو
  موقع صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم اإللكرتوين.  -
 موقع املجلس الوطني االحتادي اإللكرتوين.  -
  موقع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان اإللكرتوين.  -
  املوقع اإللكرتوين. ,وزارة اخلارجية اإلماراتية, "السياسة اخلارجية" -
ائييل يف اإلمارات للمشاركة يف اجتامعـات صـندوق سـر, "وزير إوكالة األنباء الفرنسية -

 .2003سبتمرب  22النقد", 














