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• Területe: 3900 km2 

• Abu Dhabi után a 

második legnagyobb 

emírség 

• Lakossága:  

2,2 millió fő 

• Fővárosa: Dubai 

Dubai emírség ( دبي إمارة ) 



• XIX. sz. eleje: Dubai  Abu Dhabi 

fennhatósága alatt áll 

• Bani Yas (بنى ياس) törzsszövetség  

• 1833-ban szakadás: Al Bu Falasah törzs 

kiválik 

• Okai: Khalifa bin Shakhbut (1833-1845) lett a 

Bani Yas sejkje + brit kártérítési igény Abu 

Dhabival szemben 

• Al Bu Falasah klán kb. 800 tagja a Maktúm 

család vezetésével ÉK-re vándorol (160 km) 

• Ellenállás nélkül telepednek le Dubaiban 

• Vezetőik: Maktúm bin Buti és Ubajd bin Szaíd 



• Nagy-Britannia és Dubai közt szoros kapcsolat 

• Térségbeli pozícióik megerősödése:  

 - Maktúm bin Buti ↔ beduinok 

 - britek új kereskedelmi és katonai 

támaszpontja 

• 1853: végleges békeszerződés (sejkségek, 

britek) 

• „Kalózpart” → „Fegyverszüneti Államok” 

• 1892: Dubai brit protektorátus 

• XX. sz. eleje: Dubai kereskedelme, gyöngyipara 

fellendül (iráni kikötőkben vámok felemelése) 

• 1920-as évek: gyöngyipar virágzásának vége 



Rásid bin Szaíd al-Maktúm 

 (راشد بن سعيد المكتوم)

• Beiktatása:  

1958. október 4. 

• Infrastrukturális 

beruházások 

• Creek tengernyúlvány 

kikotrása (1958-59) 

• Repülőtér megépítése 

(1960) 



Creek kikötő, 1960 



Dubai repülőtere, 1960 



Egészségügy és oktatás 

• 1940-től egy indiai orvos látja el a 

betegeket 

• 1950: Dubai első kórháza (Al-Maktúm 

kórház) 

• Kuvaiti Kórház (1970), Iráni Kórház (1971) 

• Népességnövekedés → újabb klinikák 

• 1938-39: több iskola is működik Dubaiban 

• 1954-től oktatás fejlesztése a 

sejkségekben (kuvaiti támogatással) 



A kőolaj felfedezése előtt 

• 1959: Telefon- és telegráfszolgálat 

• Hulladékszállítás megszervezése 

• 1960-as évektől építőipar fellendülése 

• 35 km hosszú vízvezeték (Al-Awir sivatagi 

oázisból) 

• Britek ötéves tervei 1955-től 

• 1963: első híd a Creek felett (Al-Maktúm híd) 



Al-Maktúm híd az 1960-as 

években 



Kőolaj 

• 1966:  felfedezése Dubaiban 

• 1969: export 

• Legfontosabb bevételi forrássá vált 

• Rásid bin Szaíd városfejlesztésre 

fordította a bevételeket (↔ többi sejkség 

uralkodója) 



Függetlenség 

• 1968. január: britek bejelentik, hogy 

kivonulnak a Fegyverszüneti Államokból 

• 1971. december 2. – Egyesült Arab 

Emírségek 

• Tagjai: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Umm al-

Qaiwain, Fujairah, Ajman, Ras al-Khaimah 

• Közös külügy, pénzügy, védelmi politika 

• Belső törvények megmaradnak 

• Két vezető állam: Abu Dhabi és Dubai 



Kőolaj stratégiai jelentősége 

• 1967 – hatnapos háború → kőolajembargó 

• Nem egységes, ezért sikertelen 

• 1968. január – Arab Kőolaj-exportáló 

Országok Szervezete (OAPEC) 

• 1973, 1979 – Olajárrobbanás 

• Bevételek növekedése – további 

fejlesztések 



Köszönöm a figyelmet. 


