ا إلمارات العربية املتحدة:
جتربة �سيا�سية رائدة

جون دوك أ�نتوين

ت�صف هذه الورقة وحت ّلل العوامل التي ّ
المارات العربية املتحدة ك أ�جنح جتربة للتكامل
مكنت لقيام دولة إ
المارات العربية
القليمي العربي يف التاريخ احلديث،
الطار واخللفية والر ؤ�ى اخلا�صة بربوز دولة إ
وت�ضم إ
إ
ّ
املتحدة كمثال رائع للتحرك ال�سيا�سي يف الدول العربية ،وال�رشق أ
ال�سالمي.
الو�سط ،والعامل إ

العوامل العاملية
المارات العربية املتحدة يف أ
ال�سا�س نتيجة تقارب قوة كبرية ،و إ�قليمية ،و�سيا�سات
كان قيام دولة إ
حملية وقت ن� أ
ش�تها .وكانت م�ساندة بريطانيا العظمى ال�صادقة والقلبية لتكوين هيكل حكومي
أ
المكان من �كرث املظاهر البارزة يف عوامل ال�ساحة الدولية ال�سائدة
ونظام �سيا�سي ديناميكي بقدر إ
المارات العربية املتحدة .وثمة ميزة هامة للجهود الربيطانية بهذا ال� أ
ش�ن ،وهي
مل�صلحة قيام دولة إ
عزمها على تنفيذ قرار بريطانيا ال�سيا�سي واملحلي لعام  ،1967إللغاء املعاهدات الطويلة أ
المد مع
المارات ،إ��ضافة إ�ىل
المارات العربية ال�رشقية الت�سع �سلميا ً التي تولّت بها إ�دارة الدفاع اخلارجي عن إ
إ
العالقات الدولية.
وال ميكن التقليل من � أ
ش�ن ذلك احلدث ،فقد كان يعني يف جوهره أ� ّن قيام واحدة أ�و أ�كرث من احلكومات
التالية خلفا ً للحكم الربيطاين اال�ستعماري الطويل أ
المد يف املنطقة كان أ�مرا ً فريدا ً من نوعه؛ إ�ذ
وال�رضابات العامة
مل ينتج ذلك احلدث من حركة ا�ستقالل قومية ،أ�و من �سل�سلة من االحتجاجات إ
حتول أ�خرى من اال�ستعمار إ�ىل ال�سيادة الوطنية .وقد كان ذلك خالف ما حدث
املرتبطة عادة بحركات ّ
أ
أ
ال�سالمية ،التي نالت ا�ستقاللها
والبالد
و�سط،
ال
ال�رشق
وبلدان
خرى،
ال
العربية
مع معظم الدول
إ
يف القرن الع�رشين بالثورات العنيفة ،مثلما حدث يف �شمال أ�فريقيا ،ووادي النيل ،وامل�رشق ،والهالل
اخل�صيب؛ فقد كانت العالقات ودية بني بريطانيا وحكام إ�مارات اخلليج العربي ،و أ�نظمة احلكم بها،
خا�صة أ� ّن حماية القوة العظمى لها ا�ستمرت حوايل  400عام.
وثمة بعد آ�خر أ��سهم يف تلك احلركة وهو أ� ّن عملية تثبيت اال�ستقالل و�سط تلك ال�سيا�سات العربية
وحتولها من الو�ضع اال�ستعماري إ�ىل ال�سيادة الوطنية
ال�رشقية أ�عقبت وثيقة ان�سحاب بريطانيا منها،
ّ
يف نوفمرب  ،1967أ
والكرث حتديدا ً ان�سحاب بريطانيا من دورها البارز يف قيام وتثبيت احتاد جنوب �شبه
اجلزيرة العربية الذي ت أ�لّف من م�ستعمرة التاج يف ميناء عدن ،وهي أ� ّول م�ستعمرة تابعة لربيطانيا،

والوحيدة يف تاريخ عالقاتها مع العامل العربي ،وحمميات عدن الغربية وال�رشقية .وتلك ت�شمل ت�شكيال ً

متباينا ً من م�شيخات قبلية ،و�سلطنات ،و إ�مارات يحكمها �رشفاء ،وهذه امتدت من �ساحل البحر
أ
الحمر إ�ىل أ�ق�صى احلدود اجلنوبية إلقليم ظفار العماين.

المارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وقطر ،فقد كانت م أ��ساة حقا ً
وعلى عك�س ما كان �سيحدث يف دولة إ
أ�ن تن�سحب بريطانيا العظمى من جنوب �شبه اجلزيرة العربية الذي هو منطقة تخ�ضع حلكم حملي
ألفراد وم ؤ��س�سات مت�شابهة على ال�صعيد ال�سيا�سي والهيكلي مع جريانها العرب على اجلانب آ
الخر
من اململكة العربية ال�سعودية إ�ىل ال�شمال وال�رشق .وقد ظهر يف أ�عقاب االن�سحاب الربيطاين بع�ض
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القوميني العرب ،واحلكومات اال�شرتاكية يف م�ستعمرة التاج يف عدن �سابقا ً والتي �رسعان ما أ��س�ست
تكون احلكومة الربيطانية
ال�سالمي .ومل
احلكومة املارك�سية اللينينية الوحيدة يف التاريخ العربي أ�و إ
ّ
اجلديدة فقط موطئا ً إ��سرتاتيجيا ً لالحتاد ال�سوفييتي ،أ
ولع�ضاء آ�خرين من الكتلة اال�شرتاكية ال�رشقية
املكونة من بلغاريا ،وت�شيكو�سالفاكيا ،و أ�ملانيا ال�رشقية ،وهنغاريا ،وبولندا ،بل أ��صبحت يف الوقت نف�سه
ّ
أ
أ
أ
ً
ً
ً
ؤ
موقعا إ��سرتاتيجيا �يديولوجيا لكوبا ،ومع الوقت �نظمة م�يدة لل�سوفييت يف �ثيوبيا ،وليبيا ،و�سورية،
قومية حترريّة م ؤ�يّدة ملو�سكو يف البالد املجاورة مثلُ :عمان ،و أ�نغوال ،وموزمبيق،
والعراق ،وكذلك حركات
ّ
و أ�ماكن أ�خرى يف العامل النامي.
ومن ناحية رمزية و�سيا�سية كان االن�سحاب الربيطاين من عدن ومن حمميات عدن ال�رشقية والغربية
�صدى لالن�سحاب الفرن�سي الدموي
من نواحي عديدة أ�قرب ما ميكن إ�ىل كون �رشق �شبه اجلزيرة العربية
ً
أ
من اجلزائر .وكما حدث يف اجلزائر كان الو�ضع يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية؛ فقد انقلب ال�صدقاء
على أ��صدقائهم ،والعائالت على العائالت ،وال�سيا�سيون على ال�سيا�سيني ،والقبائل على القبائل.
وكان للجماعات املدنية غري العنيفة كالوحدات ال�صناعية جنوب اجلزيرة العربية �ضمن احتاد النقابات
العمالية ذات ال�شهرة الدولية دورها يف معركة ال�سيطرة على عدن ،ذلك امليناء املعروف امل�ص ّنف
�سنويا ً  -فرتة طويـلة � -ضمن املوانئ اخلم�سة أ
الوىل عامليا ً يف عدد ال�سفن واحلمولة التي تنقلها منه
و إ�ليه.
ا�ستمدت بريطانيا من أ
قررت تطبيقها
ّ
الخطاء العديدة التي حدثت يف جنوب اجلزيرة العربية درو�سا ً ّ
هم تلك الدرو�س أ�ن ي�ضمنوا
يف احتاد آ�خر خمتلف كانت ت�ستهدف تركه وراءها يف اخلليج .وكان أ�كرب و أ� ّ
قدرة ذلك االحتاد � -سوا ًء كان احتادا ً فدراليا ً أ�و غري ذلك  -على الوقوف وال�صمود وحده على ال�صعيدين
االقت�صادي واملايل .ومل يكن الو�ضع هكذا يف احتاد جنوب اجلزيرة العربية ،ما أ� ّدى إ�ىل ف�شله .وال�سبب
آ
الخر هو أ�همية وجود قائد حملي و إ��سرتاتيجي جدير باحرتام اجلميع ،ويكون حمورا ً الحتاد إ�مارات اخلليج.
ويف تلك احلالة كان ال�شيخ زايد بن �سلطان آ�ل نهيان حاكم أ�بوظبي  -رحمه اهلل  -هو ال�شخ�ص

املق�صود.

املتكرر يف منح أ
الرا�ضي اخلا�ضعة ل�سيادتها نظاما ً وهيكال ً حكوميا ً
كان ف�شل بريطانيا العظمى
ّ
الطار كان من ال�رضوري عدم ادخار أ�ي جهد ل�ضمان
ميكنه البقاء طويال ً أ�مرا ً غري
م�شجع .ويف ذلك إ
ّ
جناح آ�خر جتربة �سيا�سية عربية بريطانية لهم ،خالف التجارب الربيطانية ال�سابقة إلقامة احتاد يف
جنوب �شبه اجلزيرة العربية .وكان من �ضمن حاالت الف�شل امل� ؤ
ش�ومة التي واجهتها بريطانيا إ�قامة
أ
احتاد بني �سنغافورة وماليزيا ،وبني �شمال وجنوب رودي�سيا ونيازيالند ،وجتارب �سيا�سية �خرى يف الكاريبي.
وثمة اعتبارات أ�خرى هي حاجة وزارة اخلارجية الربيطانية يف لندن إ�ىل التعاون مع وا�شنطن بهذا
ال� أ
ش�ن؛ إ�ذ كانت احلكمة تق�ضي ب�ضمان توليّ الواليات املتحدة ق�ضية الدفاع يف اخلليج ،والتي كانت
نف�سها مثاال ً لتجربتني فا�شلتني قدميتني يف االحتاد :أ�والهما حماولة إ�قامة احتاد قوي ودائم للواليات
ال�صلي للم�ستعمرات أ
–االحتاد الكونفدرايل أ
ا�ستمر من عام  1781حتى
المريكية الثالث ع�رشة ،الذي
ّ
الهلية أ
عام  -1789والثانية متت يف احلرب أ
المريكية التي بد أ�ت بعد ذلك ب�سبعني عاماً ،واتخذت
المريكية الكونفدرايل من عام  .1865-1861ويرجع ف�شل التجربة أ
�شكل تكوين احتاد الواليات أ
الوىل
إ�ىل �سبب ذي �شقني وهما :أ� ّن احلكومات الثالث ع�رشة امل�شاركة مل تتفق على امل�سائل املتع ّلقة
مب� ؤ
س�ولياتها والتزاماتها اخلا�صة بالدفاع امل�شرتك ،وعلى الو�سائل التي ّ
الفعال يف
متكنها من التعاون
ّ
ال� ؤ
ش�ون التجارية بني الواليات .أ�ما التجربة الوحدوية الفا�شلة الثانية فقد منيت بظاهرة طرد مركزي
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المارات العربية املتحدة
م ؤ�متر :مفاهيم جديدة يف تدوين تاريخ إ

م�شابهة ملا حدث للتجربة الكونفدرالية أ
الوىل .إ��ضافة إ�ىل ذلك ف�شلت لي�س من الناحية الع�سكرية
فح�سب ،ولكن ب�سبب عدم ّ
متكنها من احل�صول على اعرتاف دويل ،أ�و م�ساندة �سيا�سية تكفي لتحقيق
هدفها يف االنف�صال عن الواليات املتحدة أ
المريكية و إ�قامة دولة منف�صلة م�ستقلة.
المارات العربية املتحدة ،فقد �ساهمت الدولتان املناه�ضتان
أ�ما عن الظروف امل ؤ�دية إ�ىل قيام دولة إ
للواليات املتحدة أ
المريكية ،وبريطانيا العظمى ،وم�شيخات �رشق �شبه اجلزيرة العربية وحكوماتها ،من
ناحية أ�يديولوجية (فكرية) ،وجيوبولوتيكية (جغرافية �سيا�سية) ،وهـما :االحتـاد ال�سوفييتي وال�صني
المارات العربية املتحدة ب�شكل غري مبا�رش ،ولذلك داللة معينة لكونهما
ال�شيوعية  -يف تكوين دولة إ
�شيوعيتي ومناه�ضتني لي�س فقط لربيطانيا العظمى والواليات املتحدة أ
المريكية بل للدول
دولتي
نْ
نْ
الحلاح إ�ىل �رضورة �ضمان
واحلكومات يف العامل النامي املنحازة لهما .وقد أ��ضاف ذلك الو�ضع مزيدا ً من إ
أ
ً
حتويل إ�مارات اخلليج من حماية ال�سيادة الربيطانية إ�ىل ال�سيادة الوطنية امل�ستقلة �سيا�سيا على �ن
يتم ذلك بال�سال�سة املمكنة؛ حلماية احلكومة املحلية واحلفاظ على الو�ضع ال�سيا�سي الراهن.
ّ
القليم الواقع إ�ىل أ�ق�صى
وت أ�كيدا ً لذلك أ� ّدت الثورة امل�ستلهمة من املارك�سية يف ذلك الوقت يف ظفار إ
والرتوي
اجلنوب من عمان املجاورة إ�ىل جعل إ�مارات اخلليج ،وبريطانيا العظمى تبا�رشان امل�شاورة والتدقيق
ّ
جو من احليطة واحلذر .وكان تغيرّ الو�ضع كثريا ً يف عمان إ�ىل أ
الف�ضل يف يوليو عام  1970لدى
و�سط ّ
خريج كلية �ساندهري�ست احلكم يف عمان -قد عاد بالفائدة على
ّ
تويل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ
ّ
الثوار يف ظفار
على
ال�سيطرة
من
ذلك
بعد
ال�سلطنة
نت
متك
فقد
املتحدة؛
العربية
مارات
ال
دولة
إ
ّ
ّ
تقل عن عقد
حد لتهديدهم لعمان ولدول اخلليج العربي يف فرتة ال
و إ�حلاق الهزمية بهم ،وبذلك وُ�ضع ّ
من الزمان.

العوامل ا إلقليمية
م�صر
كانت الظروف يف فرتة ما بني  1971 -1967التي اتخذت فيها اخلطوات التكوينية إلن�شاء احلكم
المارات العربية املتحدة ،والبحرين
الالحق لربيطانيا يف اخلليج ،قد برهنت مدى مالءمتها لقيام دولة إ
وقطر .ومن أ�كرث تلك الظروف إ�ثارة تغيرّ الو�ضع املفاجئ يف م�رص مقارنة بتاريخها الطويل يف كونها
املعقل احل�صني لدعم الدول العربية أ
الخرى ال�ساعية للح�صول على ا�ستقاللها من اال�ستعمار.
القليمي حلركات اال�ستقالل العربية على ال�صعيدين
وظ ّلت القاهرة حتى يونيو من عام  1967الن�صري إ
ال�سرتاتيجي وال�سيا�سي.
إ
وكان للهزمية التي أ�حلقتها إ��رسائيل مب�رص يف حرب يونيو  1967نتائج بعيدة املدى ،ومازال �صداها
حتى اليوم .ومن �ضمن النتائج الدائمة أ�نها و�ضعت نهاية مفاجئة حادة مل�ساندة م�رص الطويلة
وغري املحدودة حلركات املقاومة العربية يف كل مكان؛ ففي أ�واخر �ستينيات القرن الع�رشين و أ�وائل
فعالة يف م�ساعدة القادة البارزين واحلركات ال�سيا�سية التي اعتربتها
ال�سبعينيات منه كانت القاهرة ّ
ّ
ّ
والمارات ال�سبع
وقطر،
البحرين،
يف
التقليديني
باحلكام
ّلة
ث
املم
احلكومات
حمل أ�نواع
لتحل
منا�سبة
إ
المارات العربية املتحدة .وكانت الو�سائل التي اتبعتها م�رص لتنفيذ
التي أ��صبحت فيما بعد دولة إ
�سيا�ساتها الراديكالية املنادية بالوحدة ،والقومية العربية ،واال�شرتاكية  -و�سائل متعاظمة ،ومنها
ّ
لكل بلد عربي تقريباً ،مبا فيها
إ�ر�سال عدد كبري من املدرّ�سني امل�رصيني وغريهم من العمال املهرة
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ومتكنت أ�حيانا ً من العمل عن طريق بع�ض أ
ّ
اخلريجني من
العداد الهائلة من
معظم إ�مارات اخلليج.
ّ
جامعاتها ،الذين كانوا يف كثري من أ
الحيان قد وُ�ضعوا يف مواقع إ��سرتاتيجية ،وربمّ ا كانوا م ؤ� ّهلني
لتنفيذ ما تطلبه منهم كعمالء لها ،أ�و متعاطفني معها وم�ساندين لها إ�ذا كانوا مييلون إ�ىل ذلك،
وقد كان العديد منهم كذلك.
ال�سرتاتيجية القومية و أ�هدافها الرئي�سة يف
وكان أ�ثر هزمية م�رص الع�سكرية عام  1967يف م�صاحلها إ
آ
�سيد علي نوفل
�سيا�ستها اخلارجية غري متوقّع يف أ�بعاده .وقد �رشح أ�مني عام اجلامعة العربية �نذاك
ّ
وهو م�رصي -أ�حد هذه أفلخ�ص
ال�سباب يف لقاء أ�جراه معه امل ؤ�لّف يف القاهرة يف أ�واخر دي�سمرب ،1969
ّ
و�ضع م�رص يف م�ساندتها الطويلة للجماعات الراديكالية يف �شبه اجلزيرة العربية واخلليج بقوله:

" إ� ّن الو�ضع مقلق جداً ،و أ�حد أ
ال�سباب امل ؤ�دية لذلك هو أ�ننا �ساندنا فرتة طويلة عددا ً كبريا ً من أ��صدقائنا
ّ
يف املنطقة عن طريق التعليم والتدريب هنا يف بلدنا ويف بالدهم .وقد تطلعوا إ�لينا للقيادة وامل�ساعدة
على حتويل جمتمعاتهم إ�ىل أ
و�شجعناهم على ذلك .ولقد قابلت عام � 1965شيوخ ال�ساحل
الف�ضل،
ّ

م�س احلاجة إ�ىل امل�ساعدة يف
ال�شمايل املت�صالح تلبي ًة لدعوة منهم .وكان من الوا�ضح أ�نهم يف أ� ّ
تطوير أ�نظمتهم التعليمية واخلدمات االجتماعية مثل العيادات والرعاية ال�صحية أ
ال�سا�سية .وقد
وعدتهم بامل�ساعدة ،ولكن الو�ضع الذي نواجهه آ
الن يف م�رص خمتلف متاما ً عما كان عليه حينها.
ول�سباب وا�ضحة اتخذنا قرارا ً إ��سرتاتيجيا ً لرتكيز كافة جهودنا اجليوبوليتيكية والقومية أ
أ
والمنية،
ومواردنا يف هدف جوهري هو :ا�سرتجاع أ
الرا�ضي واملوارد التي خ�رسناها يف يونيو  .1967ول�سوء احلظ
أ� ّن هذا كان يعني التغا�ضي عن م�ساعدة النا�س يف �شبه اجلزيرة العربية واخلليج ،الذين ك ّنا قد أ�ثرنا
طموحاتهم وتوقعاتهم .ورغم أ
ال�سف الذي انتابنا  -وما زال ينتابنا من منظور إ��سرتاتيجي  -ف إ�نه مل
يكن لدينا خيار آ�خر".

اململكة العربية ال�سعودية والكويت
المارات العربية املتحدة (من
القليمي املتع ّلق بالتوقعات و إ�مكانيات النجاح يف قيام دولة إ
كان الو�ضع إ
جانب اململكة العربية ال�سعودية) ت�صادفيا ً -كما كان احلال يف م�رص -فمن امل ؤ� ّكد أ�ن خالفات طويلة
أ
المد كانت بني الريا�ض و أ�بوظبي ب� أ
ش�ن احلدود بينهما ،إ�الّ أ� ّن التوتّرات املرتبطة بذلك كانت هاجعة

يتم ابتكارها والتفاو�ض ب� أ
ش�نها .وكانت
يف الوقت الذي كانت فيه الدولة الوارثة للنظام الربيطاين
ّ
أ
المارات -با�ستثناء �بوظبي� -صحيحة و إ�يجابية.
العالقات بني اململكة العربية ال�سعودية وكافة إ
تقدمان خدماتهما
المارات الت�سع يف دولة واحدة متحدة؛ فقد كانتا
أ�ملت ال�سعودية والكويت
�ضم إ
ّ
ّ
التو�صل إ�ىل تلك النتيجة .ومن وجهة نظر الكويت والريا�ض ،التي
الدبلوما�سية عند طلبها من أ�جل
ّ
المارات الت�سع
كانت تتفق مع وجهة نظر ال�شيخ زايد �شيخ أ�بوظبي ،فقد متثّلت بقيام دولة
ت�ضم إ
ّ
القليمية ،وال�سكانية ،واملوارد الطبيعية ،لتكون دولة ذات توقّعات و إ�مكانيات ا�ستثنائية،
على ال�صعد إ
أ
القليمي.
ر
والتطو
من،
وال
ال�سالم،
حتقيق
وت�ساهم يف
ّ إ

يوجهها حقيقة ح�صولها على ا�ستقاللها مـن بريطانيا العظمى قبل ذلك
أ�ما الكويت فقد كان
ّ
بع�رش �سنوات -عام  -1961و أ�نها متتعت بتدفّق النفط وت�صديره ،وكانت رائدة يف توفري اخلدمات
الخرى أ
لتحقيق النمو االقت�صادي واالجتماعي للدول العربية أ
حظا ً
ّ
ال ّ
ال�سخي
وتطورا ً بربناجمها
قل
ّ
ّ
التحدي
قدمته حتى قبل ح�صولها على اال�ستقالل .ولقد و�صلت إ�ىل م�ستوى
يف امل�ساعدات الذي
ّ
ّ
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حتول من احلكم الربيطاين اال�ستعماري إ�ىل اال�ستقالل ب أ�ق�صى ما ميكن من
يف امل�ساعدة على حتقيق ّ
آ
لتو�سع ا�ستثنائي خلدمات ميناء
املبدئي
التمويل
توفري
وهو:
خر،
�
منظور
ال�سلم والفعالية ،ولكن من
ّ
وللمارات ال�شمالية أ�ي�ضاً.
دبي ،إ��ضافة إ�ىل إ�قامة مكتب يف دبي تقدم امل�ساعدة التنموية لها إ

العراق
لوال تخ ّلي م�رص عما كان ميكن أ�ن يكون حملة لتعزيز نفوذها بني إ�مارات اخلليج العربي التي كانت
على و�شك أ�ن تنال ا�ستقاللها ،ما تواترت أ
الحداث الالحقة على النحو الذي وقع بالفعل؛ فالعراق
أ��صبح أ�كرث عدوانية وعنفا ً يف اتباع إ��سرتاتيجيات لتنفيذ �سيا�سته اخلارجية التي كانت تروج حلق بغداد
بالمارات العربية جنوب و�رشق العراق ،والتي
القليمية ،ودورها فيما يتع ّلق إ
ال�رشعي يف تو�سيع مكانتها إ
�ستنال ا�ستقاللها قريبا ً من بريطانيا العظمى .وكان العراق  -على خالف م�رص التي كانت بغداد
تناف�سها منذ زمن طويل على موا�ضع نفوذ وبروز �سيا�سي إ�قليميا ً  -يجادل -كما كان بع�ض الناطقني
با�سمها يفعلون -ب أ�ن تاريخ العراق احلديث يف تكوينه و إ�دارته ي�شبه تقريبا ً ما كانت بريطانيا العظمى
و�رشيكاتها من امل�شيخات العربية املت�صاحلة ت�سعى إلمتامه عرب ال�شواطئ الغربية للخليج ،رغم عدم
تكامله و�سطحيته أ�حياناً.
وكان الفرق بالطبع أ�ن االنتداب الربيطاين املفرو�ض على العراق إ�ثر احلرب العاملية أ
الوىل ،الذي منح
مطبقا ً يف أ
لندن الكلمة أ
الخرية يف � ؤ
ال�سا�س يف البناء
ش�ون الدفاع عن العراق والعالقات اخلارجية -
ّ
أ
القليم
المرباطورية العثمانية .ورغم الوجود العثماين يف قطر ويف �جزاء من إ
الداري الذي كان ب إ�دارة إ
إ
ال�رشقي من اململكة العربية ال�سعودية ،مل يكن لدى العثمانيني أ�ي وجود ع�سكري أ�و مكاتب إ�دارية يف
المارات ال�سبع املت�صاحلة.
منطقة إ
المارات التقليديون يثقون بر ؤ�ية و أ�هداف العراق يف �سيا�سته اخلارجية ،وبامل�صالح
ومل يكن حكام إ
والقليمية التي ي�ستهدفها .ومل يختلف بذلك عن �سيا�سة م�رص يف ميوله ال�سيا�سية
ال�سرتاتيجية إ
إ
أ
أ
ً
ً
ً
الطاحة
واليديولوجية منذ الثورة العراقية عام  ،1958عندما ��صبح قوميا عربيا وا�شرتاكيا إ�ثر إ

المارات.
العنيفة يف تلك ال�سنة باحلكومة امللكية الوراثية ال�شبيهة بنوع احلكم يف كل إ�مارة من إ
المارات ب� أ
حتولت بتوجهاتها
وثمة ما يدعو إ�ىل تعميق اهتمام إ
ش�ن العراق ،وهو أ� ّن العنا�رص ال�شيعية ّ
يحجون ب�صفة دورية ،وير�سلون أ�والدهم
الدينية �صوب املدن ال�شيعية ككربالء والنجف حيث كانوا
ّ
إ�ليها ،وي�شرتون مدافن لعائالتهم فيها.

�إيران
بينما كانت إ�يران تتظاهر مبدئيا ً بالده�ش لدى �سماعها قرار بريطانيا العظمى إ�لغاء معاهدات الدفاع
والعالقات اخلارجية يف �رشق �شبه اجلزيرة العربية ،أ��صبحت يف النهاية أ�كرث إ�ثارة للم�شاكل عندما
المارات العربية املتحدة قد أ�و�شكت على االنتهاء .وقد ّ
ركزت إ�يران  -يف
كانت مفاو�ضات قيام دولة إ
ال�سنتني أ
المارات  -اهتمامها يف
الوليني التاليتني للقرار الربيطاين يف إ�نهاء عالقاتها التعاهدية مع إ
المارات الت�سع .وقد اقت�ضى موقف �شاه إ�يران يف ذلك وجوب عودة البحرين فقط
إ�مارة البحرين ،إ�حدى إ
أ
أ
ً
اليرانية مع انتهاء �سيادة بريطانيا العظمى يف اخلليج؛ � ّوال لنها
المارات الت�سع إ�ىل ال�سيادة إ
من بني إ
اليرانية ،وثانيا ً أل ّن أ�غلبية �سكان البحرين  -ك إ�يران  -من ال�شيعة ،إ�الّ أ� ّن
كانت �سابقا ً حتت ال�سيادة إ
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بريطانيا والواليات املتحدة أ
المربيالية على
المريكية عار�ضتا ب�شدة تقدمي امل�ساعدة إليران ومطامعها إ
ح�ساب العرب من وجهة نظرهم .ويف م�سعى لتقريب وجهات النظر يف إ�نهاء النزاع من قبل طهران
من جهة ،ولندن ووا�شنطن من جهة أ�خرى ،جنح الربيطانيون  -مب�ساندة أ
المريكيني  -يف إ�قناع مكتب
المني العام أ
أ
للمم املتحدة ب إ�ر�سال مندوب إ�ىل البحرين ملعرفة رغبات ال�شعب البحريني.
ويف مايو عام  1970أ��صدر مندوب أ
المم املتحدة تقريرا ً عن نتائج مقابالته مع عدد من البحرينيني يف
الو�ساط الريا�ضية واالجتماعية أ
أ
أ
المارة ،و�رصّح فيه ب�ن غالبية البحرينيني مييلون  -دون
والدبية يف إ
منازع  -إ�ىل أ�ن ي�صبحوا دولة م�ستقلة ذات �سيادة ،مع احلفاظ على �سالمة أ�را�ضيهم ،على أ�ن ت�صبح
فيما بعد ع�ضوا ً يف اجلامعة العربية ،ويف أ
المم املتحدة .ومل تنته امل� أ
احلد؛ فقد كان
س�لة عند ذلك
ّ

لف�شل ال�شاه يف طلبه ال�ستعادة البحرين �صدى على ال�صعيد املحلي؛ إ�ذ بدا �ضعيفا ً يف عيون
اليرانيني ،ومن بينهم من �سعوا  -كما فعلوا يف ال�سابق  -إ�ىل ا�ستعادة ما اعتقدوا أ�نه
القوميني إ
أ
أ
ؤ
يعو�ض من خ�سارته
ن
�
ال�شاه
راد
�
ولقد
وراءه.
وما
اخلليج
ون
ش�
�
يف
دور
ممار�سة
يف
الطبيعي
حق إ�يران
ّ
فحول اهتمامه وتركيزه جنوبا ً إ�ىل اجلزر الثالث قرب ممرات املالحة الدولية
وي�ستعيد مكانته القومية؛
ّ
ال�سرتاتيجي.
الرئي�سة �شمال م�ضيق هرمز الذي ميتاز مبوقعه إ

المارات أ��رصّ �شاه إ�يران على موقفه يف تعزيز مكانته
ومع اقرتاب إ�لغاء بريطانيا نهائيا ً للمعاهدات مع إ
يف اخلليج ،وعدم اخل�ضوع لل�ضغوط ثانية .أ�ما اجلزر الثالث :أ�بومو�سى ،التابعة إلمارة ال�شارقة ،وطنب
الكربى وطنب ال�صغرى التابعتني إلمارة ر أ��س اخليمة – فقد كانت تفتقر إ�ىل إ�مكانية الدفاع عن
تتمكن ّ
ّ
�صد الهجوم واالحتالل دون م�ساعدة
كل من ال�شارقة ور أ��س اخليمة من
نف�سها؛ إ�ذ ي�ستحيل أ�ن
ّ
أ
ً
قوى كبرية .وهذا ما بدا وا�ضحا يف الول من دي�سمرب  ،1971وهو آ�خر يوم كان ميكن الربيطانيني الدفاع
عنها مبوجب املعاهدات.

وكان ل�شبح إ�يران الذي كان ي ّلوح أ
بالفق يف ا�ستخدام القوة �ضد اجلزر الثالث ال�ضعيفة ،وامل أ�هولة
بالعرب ،والتي كانت ب إ�دارة إ�مارة ر أ��س اخليمة وال�شارقة فرتة طويلة – فائدة؛ فقد أ�دى ذلك إ�ىل إ�لزام حكام
التو�صل إ�ىل اتفاقية على �شكل احلكومة التي يرغبون يف أ�ن
المارات بعدم التواين أ�و الت�سويف يف
إ
ّ

يديروا مبوجبها � ؤ
ش�ونهم القومية والدولية ،وهي االتفاقية التي �ستظهر للمواطنني وللعامل اخلارجي
نوع العهد الالحق لال�ستعمار الربيطاين.
املروجني لفكرة
ومل يكن قرار البحرين وقطر يف اتباع طريق خمتلف لهما أ�ف�ضل ال�سبل للتحايل على
ّ
المارات الت�سع .وعلى ال�صعيد آ
الخر برهنت رغبة االختيار الذي
قيام دولة وحدويّة كبرية تت أ�لّف من إ
المارات العربية املتحدة ،و إ�ن�شاء دولة م�ستقلة لكل
المارتان بعدم االن�ضمام إ�ىل دولة إ
قامت به تلك إ
أ
أ
يتخيله كثريون.
مما
ة
فائد
كرث
�
و
بل
عديدة،
نواحي
من
ة
دار
�
ف�ضل
ال
االختيار
منهما  -أ�نها
ً
إ ً
ّ
لقد برهنت جتربة البحرين وقطر -مهما بدت غري م ؤ�كدة يف البداية -جناحا ً ملمو�سا ً أ�بعد من
توقّعاتهما لقدرتهما ،وبالرتافق مع �رشكائهما من القوى العظمى :أ�مريكا ،وبريطانيا يف ر�سم
طريقهما املنف�صل .ومهما يكن فقد أ�دى قيام ثالث دول منف�صلة يف الوقت امل�ضغوط نف�سه إ�ىل
القليمي ،وعدد ال�سكان املحدود فيها ،والنظام البريوقراطي
�ضمان حدوث
تطورات وفق �صغر حجمها إ
ّ
غري النا�ضج ،وجميعها �سمات م�شرتكة فيها بدرجات متباينة.
المارات العربية املتحدة م�ضامني �سيا�سية بعيدة
وكان لواقع تلك ال�سمات يف زمن قيام دولة إ
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املدى؛ فمثالً :كان ال�ضعف الناجم عن ذلك الواقع يف م�سائل تتع ّلق بالدفاع القومي خا�صة قد أ�لزم
المارات باال�ستمرار ّ -
كل على حدة ،وكمجموعة -يف االعتماد على بريطانيا العظمى ،و إ�ىل حد كبري
إ
على الواليات املتحدة أ
المريكية من تلك النقطة ف�صاعداً؛ وذلك للمحافظة على احلماية اخلارجية
المارات يف ذلك املجال �سوى فر�ص
القليمية الكربى ،والقوى العظمى أ�ي�ضاً .ومل يكن أ�مام إ
من الدول إ
ّ
قليلة يف ذلك الوقت  -بخالف احلال آ
الن  -باال�ستمرار يف التعاون مع القوات امل�سلحة الربيطانية،
إ��ضافة إ�ىل العديد من امل�ست�شارين الربيطانيني وغريهم من الوافدين املقيمني يف املنطقة.
المارات العربية املتحدة  -على الرغم من وجهات نظر النقاد الذين
وكان على البحرين ،وقطر ،ودولة إ
المارات امل�ستقلة أ�ن
ر أ�وا عك�س ذلك  -إ�قامة عالقات تعاونية وتناف�سية أ�ي�ضاً .وتعني على كلٍ من إ
وال�سكانية؛ فبعد أ�ن بد أ�ت احلرب أ
ّ
الهلية
تقوم بدور خا�ص بها وفق طاقاتها اجلغرافية واالقت�صادية

ّ
حمل بريوت لتكون املركز ال�ساحلي للم�صارف يف املنطقة،
اللبنانية عام  1975بقليل ح ّلت البحرين
أ�ما قطر فقد ا�شتهرت مع مرور الوقت بحيازتها ألكرب حقل للغاز الطبيعي يف العامل ،و أ��صبح احتاد
القليمية يف العامل العربي .وهكذا حققت تلك
المارات العربية نف�سه أ�جنح التجارب االندماجية إ
إ
والتطورات يف جمملها مزايا كربى لتلك الدول الثالث.
االجتاهات
ّ

حملي ًا
المارات العربية املتحدة؛ ألن الطريق
وبخالف زيادة الدالئل على عدم ان�ضمام قطر والبحرين إ�ىل دولة إ
أ
أ
المارات ال�سبع الباقية لي�س خاليا ً من العقبات  -فقد بد أ�ت إ�مارات� :بوظبي ،وال�شارقة ،ور��س
أ�مام إ
اخليمة ،ودبي  -ت�ضع �صورة حمددة ملا بعد انتهاء �سيطرة بريطانيا على عالقاتها اخلارجية و� ؤ
ش�ون
الدفاع.

ال�شارقة ،ور أ��س اخليمة ،ودبي
ال�شارقة
تعود جذور الو�ضع فيما يتع ّلق ب إ�مارة ال�شارقة إ�ىل أ�وائل القرن الع�رشين؛ ففي ذلك الوقت كان هناك
دليل كبري لوقوفها مقابل إ�مارات اخلليج يف احلماية الربيطانية على امتداد املنطقة من الكويت إ�ىل
عمان .ويتمثّل ذلك الدليل باالجتماع الدويل الكبري الذي ُعقد يف ال�شارقة عام  .1906كان نائب ملك
بريطانيا العظمى يف الهند اللورد كريزون غاية يف االندفاع يف الت�صدي لالهتمام الدويل املت�صاعد يف
المارات التي
اخلليج ،والذي عبرّ عنه قيا�رصة رو�سيا ،وبرو�سيا ،وبالد أ�خرى .و أ�عطى تعليماته لكافة حكام إ
لتعهدها
كانت آ�نذاك يف احلماية الربيطانية لالجتماع يف ال�شارقة لي�شهدوا على إ�عادة ت أ�كيد بريطانيا
ّ
ب�ضمان ا�ستمرارها يف حمايتهم ،إ��ضافة إ�ىل إ�دارة بريطانية لعالقاتهم اخلارجية مع �سائر القوى.
وكما يحدث غالبا ً يف أ�عقاب أ�ي اجتماع دويل حا�شد لر ؤ��ساء الدول فقد حظيت ال�شارقة -مكان عقد
والدارية؛ فقد جنحت بحق يف ا�ست�ضافة
االجتماع -بالتقدير لقدراتها اللوج�ستيكية ،والتعبوية ،إ
اجتماع احلكام العرب يف منطقة من العامل املعرتف بها مع مرور الوقت لدورها يف توفري و إ�نتاج
املحرك أ
للنمو
ال�سا�سي
قدر لها أ�ن ت�صبح
وت�صدير طاقة غري متجددة من الهيدروكربون ،التي ّ
ّ
ّ
االقت�صادي يف العامل .وقد أ��صبحت ال�شارقة امليناء أ
أ
البرز يف منطقة ��سفل اخلليج لتوقّف ال�سفن
الربيطانية التابعة ل�رشكة املالحة ال�رشقية للبواخر يف �شبه اجلزيرة وال�رشق ،وموقعا ً للوكالة ال�سيا�سية
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الربيطانية الرئي�سة املعنية ب� ؤ
للتزود بالوقود للقوات اجلوية
المارات املت�صاحلة كلها ،وحمطة
ش�ون إ
ّ
ومقرا ً رئي�سا ً لك�شافة �ساحل عمان (وهي القوات امل�س ّلحة الرئي�سة امل� ؤ
س�ولة عن احلماية
امللكية،
ّ
أ
المارات املت�صاحلة .وخلدمة وتلبية تلك املهام
المارات) ،ومركزا ً ملجل�س التنمية يف إ
والمن املحلي بني إ
الدارية كان على الربيطانيني أ�ن يهيئوا التعليم أ
ال�سا�سي والتدريب ملواطني ال�شارقة .ومع مرور
إ
أ
الوقت � ّدى ذلك إ�ىل دفع ال�شارقة إ�ىل الطليعة �ضمن �سكان ال�ساحل املت�صالح يف مهاراتهم املهنية
والتقنية .وكانت القرارات التي اتخذتها بريطانيا العظمى يف و�ضع ثقتها يف ال�شارقة إلدارة �سل�سلة
من املهام الربيطانية اللوج�ستيكية والتعبوية الرئي�سة منها م�صدرا ً لفخر أ�هايل ال�شارقة وقادتها.
وتقدمت
المارات الت�سع تق ّل�صت مكانة ال�شارقة،
ومع القرار الربيطاين إ�لغاء معاهدات احلماية مع إ
ّ
عليها أ�بوظبي ودبي .وكانت أ
المارتني؛ فقد
ال�سباب جيولوجية بقدر ما كانت �سيا�سية يف هاتني إ
أ
ً
ازدادت لديهما املوارد يف إ�نتاج وت�صدير الهيدروكربون ،ومن ذلك �ي�ضا القرار الربيطاين نقل الوكالة
ال�ضايف ب إ�ن�شاء وكالة �سيا�سية منف�صلة يف أ�بوظبي .ومن
ثم القرار إ
ال�سيا�سية من ال�شارقة إ�ىل دبيّ ،
هذا املنطلق مل تلق ال�شارقة م�ساندةً بريطانية أ�و دولية أ�و إ�قليمية ال�ستعادة أ�جمادها ال�سابقة.

ر أ��س اخليمة
المارات �شهرة بني
كان حاكم ر أ��س اخليمة يرغب يف ا�ستعادة عهد �سابق كانت فيه إ�مارته أ�كرث إ
املجتمعات ال�ساحلية والبحرية �رشق �شبه اجلزيرة العربية ،وبذلك يكون و�ضع ر أ��س اخليمة �شبيها ً
المارات
بال�شارقة مع وجود فرق مهم بينهما؛ فر أ��س اخليمة تطالب مبكانة ودور إ�قليمي �ضمن دولة إ
العربية املتحدة ينا�سب مكانتها يف تاريخها الذي هو أ�قدم بكثري من تاريخ ال�شارقة .وكانت القوات
حمدد هو تدمري أ��سطول ر أ��س اخليمة برمته،
البحرية الربيطانية قد دخلت اخلليج عام  1819بهدف
ّ
ّ
وبذلك ّ
تتمكن من حينها أ�ن ت�سرت ّد فيها أ�جمادها
بالمارة يف معركة مل
متكنت من إ�حلاق الهزمية إ
أ
اجليوبوليتيكية واالقت�صادية .وتبع ذلك إ�برام معاهدة ال�سالم البحري عام  ،1819المر الذي كان
له �صدى طويل أ
المد .وبعد ّ
متكن الربيطانيني من إ�حلاق الهزمية بقوات ر أ��س اخليمة فر�ضوا على
�ضدهم و�ضد غريهم من العاملني يف املجال
تعهد فيها بعدم ا�ستخدام القوة
حاكمها معاهدة
ّ
ّ
بغ�ض النظر عن جن�سياتهم .وقد انتهز الربيطانيون فر�صة وجود قواتهم يف
االقت�صادي يف اخلليج
ّ
أ
أ
أ
اخلليج لكي ي�ضعوا حجر ال�سا�س ل�شبكة �و�سع ميكن �ن ت�ضمن لهم حرية التجارة يف اخلليج من ذلك
احلني ف�صاعداً .وهكذا دخلوا يف معاهدات م�شابهة مع إ�مارات اخلليج العربية أ
الخرى .ومقابل إ�ذعان
المارات للحماية الربيطانية من الهجمات اخلارجية ،إ��ضافة إ�ىل ال�سماح لربيطانيا مبمار�سة �سيطرتها
إ
على عالقاتها اخلارجية ّ -
متكنت من اكت�ساب االعرتاف الربيطاين بحكوماتها احلالية يف و�ضعها الراهن
بني احلكام آ�نذاك.

كانت املعاهدات أ
الوىل ل�ضمان ال�سالم البحري يف املنطقة تتجدد �سنويا ً بانتظام مع توقيع احلكام
العرب أ�و خلفائهم من قبل مندوبني للحكومة الربيطانية يف الهند .ويف أ�واخر أ�ربعينيات القرن التا�سع
قرر الربيطانيون
ع�رش ،وبعد النجاح الذي أ�حرزته املعاهدات يف إ�حراز ال�سالم البحري عقدين من الزمان ّ -
إ��ضافة بند إ�ىل املعاهدات لتكون دائمة .وهكذا أ��صبحت االتفاقية تُعرف باتفاقية ال�صلح الدائم التي
زُرعت فيها بذور نظام الدفاع والعالقات اخلارجية بني املوقّعني على املعاهدات ب�شكل اُحتفظ فيه
القليمي والنظام إ�ىل أ�ن
مع بع�ض اال�ستثناءات -باملرتا�س املنيع للجهود الربيطانية لتحقيق ال�سالم إالمارات على ا�ستقاللها عام .1971
ح�صلت إ
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كان الو�ضع عام  1971يبدو مالئما ً  -مع بع�ض التخطيط املنا�سب ،والظروف ،وامل�ساعدة الدولية
ال�رضورية و إ�ن مل يكن من جانب بريطانيا العظمى أ�و الواليات املتحدة أ
ي�صحح
المريكية  -لكي
ّ
حاكم ر أ��س اخليمة ال�شيخ �صقر بن حممد القا�سمي خط أ� ً تاريخيا ً ابتلي به أ��سالفه مدة قرن ون�صف؛
المارة  -أ�ن تعود القوة املحلية
فقد ر أ�ى  -مع ا�ستعداد الربيطانيني إللغاء معاهدات احلماية على إ
أ
فقط إ�ىل ما كانت عليه قبل أ�ن يفر�ض الربيطانيون قيودهم على أ��سالفه يف ر��س اخليمة ونظرائهم
من أ
المارات العربية .وكانت مطالبته باحل�صول على م�ساواة بينه وبني
ال�رس العربية احلاكمة يف إ
إ�مارتي أ�بوظبي ودبي منطقية ومعقولة ،كما كانت يف ال�سابق ،وتعود جذورها إ�ىل تاريخ املنطقة
قبل و�صول الربيطانيني إ�ليها .و إ��ضافة إ�ىل ذلك أ� ّكد ال�شيخ �صقر أ� ّن ر أ��س اخليمة كانت من الناحية
المارات جتان�ساً؛ ف أ�هلها من العرب أ
ّ
ال�صليني .ويف مقابلة أ�جراها مع
ال�سكانية  -دون
�شك  -أ�كرث إ
أ
ً
ً
:
ال
قائ
ببالغة
التالية
الق�ضية
رفع
1971
عام
امل ؤ�لّف يف يوليو
للمارات
ا
احتاد
ذلك
يكون
ن
�
املفرو�ض
"من
إ
المارة ذات أ
العربية ،أ�لي�س كذلك؟ و إ�ن كان أ
الغلبية العربية بني
المر كذلك أ�ما كان ينبغي أ�ن متنح إ
مواطنيها مقعدا ً على ر أ��س الطاولة؟" ،ولكنه أل�سباب تتع ّلق بهذين العاملني ،إ��ضافة إ�ىل االعتقاد
القوي ب أ�ن االكت�شاف الو�شيك للنفط يف ر أ��س اخليمة �سوف ي�ضمن و�ضعا ً �سيا�سيا ً لها ي�ساوي و�ضع
المارات
المارات العربية املتحدة  -أ�خذ يرتاجع عندما مت ّ ر�سميا ً قيام دولة إ
أ�بوظبي ودبي يف دولة إ
ي�ستمر ذلك طويالً؛ ففي النهاية ،وعلى الرغم
العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب عام  .1971ومل
ّ
من رف�ض ر أ��س اخليمة أ�ن تكون ع�ضوا ً ت أ��سي�سيا ً يف االحتاد وافقت على الدخول يف االحتاد يف مار�س من
عام  ،1972ولكن دون أ�ن تتابع طلبها بامل�ساواة مع أ�بوظبي ودبي.

دبي
المارات العربية املتحدة من
كانت مكانة دبي أ�ثناء املناق�شات واملفاو�ضات الرامية إ�ىل تكوين دولة إ
القوة نف�سها التي كانت ت�شعر بها ر أ��س اخليمة وال�شارقة ،إ�ال أ�ن أ
ً
ال�سباب كانت خمتلفة كليا؛ فقد
ّ
ت�شكل
اعتمدت دبـي  -يف حتفّ ظاتها على االن�ضمام إ�ىل االحتاد  -على االعتبارات التجارية التي
قوام حياتها االقت�صادية ،وا�ستفادت من وجود كميات حمدودة من النفط والغاز ،و إ�ن كان قليال ً
مقارنة ب أ�بوظبي ،واعتمدت على اجتهاد ومهارة رجال أ
العمال يف عمليات اال�سترياد و إ�عادة الت�صدير يف
أ
أ
وا�ستمر ذلك مدة ثالثة �رباع قرن على القل ،وكانت
اقت�صاد غري عربي ،مثل الهند ،و إ�يران ،وباك�ستان.
ّ
إ�حدى النتائج تتمثّل ب أ� ّن جمتمع دبي كان يت أ�لّ
متنوعة من أ��صحاب امل�صالح ،والتي
جمموعة
من
ف
ّ
ت�ضمنت القليل من ال�سكان العرب أ
ال�صليني إ��ضافة إ�ىل غريهم .وقد انبثقت النتائج املتعددة من
ّ
مكانة دبي وفق إ�دراكها الذاتي ،ودورها كعا�صمة جتارية بارزة يف منطقة اخلليج أ
ال�سفل ،وكان إ�حداها
المارة العليا تكمن يف العالقات القوية
االعتقاد ال�سائد على نطاق وا�سع بني جتارها ب أ�ن م�صلحة إ
المارات العربية املجاورة لها فح�سب ،بل مع �رشكائها يف العمل من غري العرب
واملمتدة لي�س مع إ
وميزها ر ؤ�يتها لذاتها كموقع م ؤ� ّهل متاما ً للتناف�س مع �سنغافورة،
وعمالئها املحتملني .ومما رفع دبي
ّ
تفوقت يف التجارة
وهونغ كونغ ،وماكاو ،وكولومبو ،وجبل طارق ،وبني املدن والدول يف العامل التي
ّ
واال�ستثمار وت أ��سي�س امل�شاريع التجارية امل�شرتكة املربحة.
كان من ال�صعب على دبي  -بالنظر إ�ىل م�ضمون احتياجاتها الذاتية الطاغية ،واهتماماتها ،إ��ضافة
جمرد ال�سعي إلقناع
إ�ىل أ�هدافها ال�سيا�سية الرئي�سة -أ�ن ترى ال�شيخ زايدا ً ي�ضطلع مبهمة أ�كرب من
ّ
المارات العربية أ�كرث منهم
قادة دبي ب أ� ّن م�ستقبلهم يكمن يف الرتابط الوثيق مع مواطنيهم يف إ
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مع أ
الرا�ضي الواقعة إ�ىل ال�رشق منهم .وبالطبع مل تكن امل� أ
س�لة تتع ّلق بقلة خربة زايد يف مثل تلك
امل�سائل ،أ�و بعدم جناحه يف ح�سم اخلالفات بني أ
الطراف يف النزاعات القائمة من قبل؛ فقد كانت
تطورت يف فرتة تزيد على ثماين ع�رشة �سنة كحاكم يف واحة العني
احلد ،والتي
قيادته البارزة إ�ىل ذلك
ّ
ّ
(جمموعة القرى ال�ست يف املنطقة ال�رشقية من أ�بوظبي) من عام  ،1966-1928وكحاكم ألبوظبي
نف�سها منذ عام  1966ف�صاعدا ً  -قد عك�ست هذين املظهرين .ومع جتربته تلك يف ا�ستخدام كافة
المارات العربية
املهارات ال�سيا�سية والت�سوية كان يف حرية يف كيفية إ�قناع دبي باالن�ضمام إ�ىل دولة إ
املتحدة .وما فعله زايد كان يعني أ
جمرد أ�حالم وردية.
للغراب وغري املخت�صني
ّ

لقد بلغت طبيعة ومدى االمتيازات التي قبل بها زايد ل�ضمان ان�ضمام دبي إ�ىل أ�بوظبي والتعاون معها
حد اخليال؛ ففي البداية وافق على طلب حاكم دبي ال�شيخ
يف ت أ��سي�س دولة إ
المارات العربية املتحدة ّ
ً
ؤ
را�شد بن �سعيد آ�ل مكتوم ب�صالحيات �سيا�سية مت�ساوية متاما مع �صالحياته هو يف إ�دارة �ش�ون االحتاد،
وبالتحديد أ��رصّ على أ�ن يكون له ولزايد فقط حق الفيتو يف القرارات التي ي�صدرها كل منهما ،ويف
المارات آ
الخرين ،التي رمبا ال يوافقان عليها .وعلى الرغم من أ�ن زايدا ً كان يدرك أ�ن من املتوقّع
قرارات قادة إ
أ
الداري ،و أ� ّن م�ساهمات دبي �سوف
أ�ن
يتحمل ن�صيب ال�سد من النفقات احلكومية ،إ��ضافة إ�ىل العبء إ
ّ
أ
تكون قليلة بل ا�سمية على �ح�سن تقدير -فقد قبل مبا كان يعتربه الكثريون �صفقة خا�رسة.

وذهبت مطالب دبي إ�ىل أ�بعد من ذلك؛ إ�ذ طالب را�شد ثانية ب أ�ن يكون نائبا ً لرئي�س االحتاد ،و أ�ن يكون له
لح ثالثا ً على أ�ن يوافق زايد على توليّ
�سلطات موازية ل�سلطات زايد الذي �سوف يتولىّ رئا�سة االحتاد ،و أ� ّ
ابنه أ
المارات العربية املتحدة ،وقد �رصّح رابعا ً ب أ�ن يكون
الكرب ال�شيخ مكتوم من�صب رئي�س وزراء دولة إ
أ
أ
ً
ً
ً
ابنه الثاين ال�شيخ حمدان وزيرا للمالية يف االحتاد ،وقد قبل زايد بذلك �ي�ضا ،وخام�سا على �ن يكون
ابنه الثالث حممد وزيرا ً للدفاع يف االحتاد ،وقد وافق زايـد على ذلك أ�ي�ضاً .ومـن الوا�ضح أ�ن تعامالت
دبي -جيال ً بعد آ�خر  -مع بع�ض أ�كرب التجار �شهرة أ�فرزت جتارا ً بارعني ،ومهارات يف التفاو�ض مل ي�سبق
لها نظري يف �رشق �شبه اجلزيرة العربية كله.

أ�بوظبي
لي�س هناك �شك يف أ� ّن تعاطي ال�شيخ زايد التحديات املناف�سة أ
والوليات لدى ال�شارقة ،ور أ��س اخليمة،
ودبـي  -قد برهنت على كونه قائدا ً قويا ً
وفعاال ً يف اال�ستعداد للتفاو�ض والتداول والت�سوية ،وظاهرة
ّ
أ
بد منه ،وهي :الدرجة
فريدة لرجل دولة .ولقد واجه حتديا ً أ�كرب ،وهو حاجته إ�ىل �ضمان وت�مني ما ال ّ
المارات
ال�رضورية من الدعم وامل�ساندة من �شعبه يف أ�بوظبي لر ؤ�يته يف ربط م�صريهم مب�صري �شعوب إ
المارات أ
ال�ست أ
الخرى كان
الخرى .ومما أ�دى إ�ىل �صعوبة ق�صوى يف هذا اجلانب من
التحدي أ�ن تلك إ
ّ
ير أ��سها حكام قد عقدوا العزم -كما فعل هو -على دفع م�صالح مواطنيهم إ�ىل أ
الف�ضل.
و إ��ضافة إ�ىل ذلك كان زايد يعمل بجهد يف ظروف أ�خرى غري م ؤ�اتية؛ فقد كان أ�ع�ضاء أ
ال�رسة احلاكمة
من الذكور البالغني يف الفرع الذي تنحدر منه أ
ال�رسة احلاكمة يف أ�بوظبي  -وهم آ�ل نهيان من فرع آ�ل
بوفالح من قبيلة بني يا�س  -أ� ّ
قل عددا ً من الفرع املقابل ،وهم املنحدرون من ال�شيخ حممد بن خليفة
بن زايد الكبري .وقد انق�ضت �سلطة ذلك الفرع من أ
ال�رسة احلاكمة يف أ�بوظبي عام  ،1928عندما
أ
اعرتف الربيطانيون بفرع آ�ل نهيان الذي كان ير أ��سه أ� ّوال ً ال�شقيق الكرب لل�شيخ زايد ال�شيخ �شخبوط

بن �سلطان قبل توليّ زايد نف�سه احلكم يف عام .1966
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وعلى الرغم من أ�ن زايدا ً كان زعيما ً ألبوظبي دون منازع ،و�شيخا ً يف �رشق �شبه اجلزيرة العربية ،وال�شيخ
أ
العلى  -فقد كانت ذريته من الذكور يف ذلك الوقت أ�قل من ذرية ال�شيخ حممد بن خليفة ،الذين كان
المارات العربية املتحدة و أ�بو ظبي أ� ّن زايدا ً
ي�شار إ�ليهم ب أ�نهم بنو خليفة .وكان من ح�سن حظ دولة إ
كان ذكيا ً بدرجة مكنته من بناء أ�قوى عالقة أ��سا�سها االحرتام املتبادل لل�شيخ حممد .وكانت إ�حدى
الثمرات التي نتجت من تلك العالقة موافقة ال�شيخ حممد ومباركته لتويل ال�شيخ زايد احلكم عام
 .1966وثمة ثمرة أ�خرى وهي ا�ستعداده مل�ساندة زايد يف طلبه لبناء أ�قوى حكومة بعد مغادرة بريطانيا.
الداري يف أ�بوظبي وم�شاركتهم فيه إ�ىل
أ�ما زايد فقد أ� ّكد �ضمان توليّ أ�بناء ال�شيخ حممد يف البناء إ
حد ممكن ب أ�كرث مما �ضمن ألبنائه.
أ�ق�صى ّ
ومل يكن زايد ب أ� ّ
قل فعالية يف تعامله مع عدد من الفروع يف قبيلة بني يا�س ،والتي كان فرع آ�ل بوفالح
أ
أ
اهتم مب�صالح قبيلتني �خريني يف املنطقة ال�رشقية
واحدا ً من فروعها الحد ع�رش .و إ��ضافة إ�ىل ذلك
ّ
المارة ،الذين لقوا
المارة ،وهما :الدرامكة ،والظواهر ،إ��ضافة إ�ىل بني مرة يف الق�سم الغربي من إ
من إ
ما يتوقون إ�ليه من ال�ضمان بالقدر املمكن .وقد جنح بذلك يف جت ّنب أ�خطاء العديد من ر ؤ��ساء الدول
ركزوا اهتمامهم يف أ
على ال�ساحة الدولية الذين ّ
المور اخلارجية على ح�ساب املتطلبات املحلية ،فعمل

بالقول ال�شائع" :ال�سيا�سة كلها حملية".

اخلال�صة
المارات العربية املتحدة تت�سم ب�سل�سلة من
يف النهاية
يت�ضح لنا أ� ّن الظروف التي أ�ن�شئت فيها دولة إ
ّ
والتحولية التي كانت موجودة �ضمن همزة و�صل ميمونة يف تاريخ �رشق �شبه اجلزيرة
التقليدية
القوى
ّ
العربية؛ فالظروف التي أ�وجدت تلك الهمزة امليمونة تلك كانت تتمثّل بتمهيد الطريق أ�مام الهياكل
اجلديدة للحكم ،واملقايي�س امل�صاحبة ل�صناعة ال�سيا�سة و�صناعة القرار ،التي كانت متفتحة إ�ىل
درجة غري اعتيادية أ
لل�سباب امل�شار إ�ليها .وا�ستعادة ملا ذكرنا فلي�س هناك �شك يف أ�ن حلظة القيام بذلك
العمل العظيم مل تكن م�صادفة ا�ستثنائية فح�سب ،بل كانت مب�شرّ ة باخلري على ال�صعيد ال�سيا�سي
المارات العربية املتحدة.
إ�ىل درجة تفوق ما كان يتوقّعه زايد وغريه ممن كان لهم دور يف ت أ��سي�س دولة إ
المكان على
وبال�ضافة إ�ىل ذلك كان �ضمن قرار زايد يف تثبيت االحتاد على �شكل يحافظ فيه بقدر إ
إ
أ
أ
ً
ّ
المارات الخرى وعلى ثقافتها وتقاليدها� ،نه متكن من تكوين �شيء جديد كليا دون احلاجة إ�ىل
جمتمع إ
تدمري معظم ما كان قائما ً يف ال�سابق .وقد ّ
متكن أ�ي�ضا ً  -بعملية املوافقة على معظم االحتياجات
المارات العربية املتحدة  -من إ�عداد
التقليدية واالهتمامات ،وم�صالح رفاقه من م ؤ��س�سي دولة إ
ترتيبات االحتاد بطريقة مكنته من تثبيت القاعدة ال�سيا�سية القدمية القائلة " :إ�ن أ�ف�ضل احلكومات
هي التي حتكم ب أ�دنى قدر" .لت أ�كيد ذلك ف إ�ن معظم أ��صحاب النظريات ال�سيا�سية على علم بامل�شاعر
التي تع ّزز نظرياتهم بال�شواهد ،إ�ال أ� ّن القليل  -إ�ن وجدوا -ميكنهم اال�ست�شهاد بنموذج آ�خر معا�رص
المارات العربية املتحدة كنموذج عربي أ�و إ��سالمي.
غري دولة إ
المارات العربية املتحدة تقرتب من عامها الثامن والثالثني (عام  ،)2009ف إ�نه أ�مر ال
وملا كانت دولة إ
يقبل اجلدل أ�ن نلحظ ب أ�نه لي�س هناك دولة عربية أ�خرى ،أ�و أ�ي �شكل حكومي آ�خر يف العامل النامي
�ضمن املائة أ
المارات العربية املتحدة ،أ�و حتى املقارنة بها
والربعني دولة فيه ميكنها مناف�سة دولة إ
المارات العربية
يف منطها الفريد ،وب�شكل عام يف جناحها ال�شامل يف نظام احلكم .وقد أ�بلت دولة إ
ّ
ت�شكل الربهان
املتحدة بال ًء ح�سنا ً يف خم�س جماالت غالبا ً ما ي�شار إ�ليها كنماذج للنجاح القوم؛ فهي
المارات العربية املتحدة •  25-23نوفمرب 2008
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القاطع ل�ضمان وحدة البالد مع أ�من و�سالمة املواطنني حملياً ،والدفاع اخلارجي ،والرفاهية املادية،
وفوق كل ذلك الفعالية يف إ�دارة نظام مدين و�سلمي للعدالة .و إ�ذا افرت�ضنا أ�ن تلك امل�سائل مل تكن
المارات العربية املتحدة اجل�سور يف جتديد وابتكار (الهند�سة ال�سيا�سية)،
تكفي لتثبيت جتربة دولة إ
المارات العربية املتحدة جناحا ً ملمو�سا ً يف املجاالت الثالث الرئي�سة لنيل ع�ضوية
فقد حققت دولة إ
أ
القليمية (رغم ا�ستمرار
المم املتحدة وهي :تثبيت �سيادتها القومية ،وا�ستقاللها ال�سيا�سي ،و�سيادتها إ
احتالل إ�يران للجزر الثالث الذي جرى يف أ�ربع وع�رشين �ساعة قبل انتهاء معاهدات الدفاع).
وملّا كان امل ؤ�لّف قد �شهد بع�ض االجتماعات النهائية التي مت ّ االتفاق فيها على بع�ض ترتيبات احلكم
أ
والولويات والتحديات عام  ،1971ف إ�نه قد �شاهد أ�دق التفا�صيل .ويذكر أ� ّن املحللني كانوا ي�شكون يف
تنب أ� ب أ�ن
بقاء الدولة الوليد أ�كرث من ب�ضعة أ��شهر .وال ميكن أ�ن ّ
يدعي أ�حد من احلا�رضين آ�نذاك أ�نه ّ
المارات العربية املتحدة  -مبوقعها يف أ�حد البقع املن�سية يف �شبه اجلزيرة العربية ،وبتلك
ت�صبح دولة إ
ال�رسعة -من أ�على امل�ستويات يف الدخل الفردي وم�ستوى الفرد املعي�شي يف العامل.
ّ
تفكر بـالد أ�خـرى يف احلاجة إ�ىل إ�عـادة ت�شكيل تركيباتها احلكومية و أ�نظمة ديناميكيتها
وبينما
ال�سيا�سية  -ونذكر منها العراق ،و إ�رتريا ،و إ�ثيوبيا ،ورمبا أ�جزاء من باك�ستان ،أ
والمم احلديثة التكوين يف
القوقاز ،وحو�ض بحر قزوين ،و أ�ماكن أ�خرى يف آ��سيا الو�سطى -فهناك الكثري ما ميكن اكت�سابه من
وكفن من فنون الت�سوية واحللول
المارات العربية املتحدة كمخترب حي لل�سيا�سات،
درا�سة جتربة دولة إ
ّ
الو�سطى.
المارات العربية املتحدة حتى آ
اليجابي املحتمل يف
الن ميثّل منوذجا ً إ��ضافيا ً للت أ�ثري إ
تاريخ دولة إ
ديناميكيات قيام الدولة والهند�سة ال�سيا�سية يف املنطقة نف�سها :الدول ال�ست التي ت�شكل جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .ولي�س م�صادفة أ�ن ذلك املجل�س أ�علن ت أ��سي�سه عام  1981يف عا�صمة
المارات العربية املتحدة يف أ�بوظبي ،وله نظام وقيادة و آ�ليات �سيا�سية ت�شبه تلك املوجودة يف
دولة إ

المارات العربية املتحدة.
دولة إ

تتميز ب أ�نّها أ�جابت بكل جناح عن ال� ؤ
املتكرر دائماً ،والذي
س�ال
المارات العربية املتحدة
و أ�خريا ً ف إ�ن دولة إ
ّ
ّ
أ
ّ
يطرحه عدد من ��صحاب النظريات ال�سيا�سية :هل كانت طبيعة وفحوى احلكومة امل�شكلة على
ال�سرتاتيجية والذكاء الالمع وهو ما يتفق عليه
مميز ب�شخ�صيته ،تنعم بالر ؤ�ية إ
�سندان مهارات قائد ّ
النتاجية والفعالة نف�سها عندما يُتوفّى ذلك القائد ويخلفه
الكثريون ميكن أ�ن تبقى بالطريقة إ
�شخ�ص آ�خر؟ .ومن ال�صعب بالت أ�كيد أ�ن نرى كيف ميكن ألي �شخ�ص أ�ن ي� أ
س�ل عن كيفية ا�ستمرار
أ
ً
المارات العربية املتحدة .لقد ازدهرت تلك المة حقا حتى بعد
مثل ذلك
التحول إ�ىل هذا احلد يف دولة إ
ّ
رحيل القائد اجلريء واملبتكر �صاحب الب�صرية ،وم ؤ��س�س الدولة .و إ�ن مل يكن هناك �شيء آ�خر يذكر ف إ�ن
المارات العربية نف�سها ،وهي التجربة الطوىل الوحيدة ،و أ�جنح التجارب يف
إ�رث ال�شيخ زايد هو دولة إ
هند�سة ال�سيا�سة العربية والتكامل الوحدوي يف التاريخ احلديث.
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