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مارات العربية املتحدة:  الإ
جتربة �سيا�سية رائدة

جون دوك �أنتوين

مارات العربية املتحدة كاأجنح جتربة للتكامل  ت�صف هذه الورقة وحتّلل العوامل التي مّكنت لقيام دولة الإ
مارات العربية  طار واخللفية والروؤى اخلا�صة بربوز دولة الإ قليمي العربي يف التاريخ احلديث، وت�صّم الإ الإ

�صالمي. و�صط، والعامل الإ املتحدة كمثال رائع للتحرك ال�صيا�صي يف الدول العربية، وال�رشق الأ

العوامل العاملية
و�صيا�صات  واإقليمية،  تقارب قوة كبرية،  نتيجة  �صا�س  الأ املتحدة يف  العربية  مارات  الإ دولة  قيام  كان 
حملية وقت ن�صاأتها. وكانت م�صاندة بريطانيا العظمى ال�صادقة والقلبية لتكوين هيكل حكومي 
مكان من اأكرث املظاهر البارزة يف عوامل ال�صاحة الدولية ال�صائدة  ونظام �صيا�صي ديناميكي بقدر الإ
مارات العربية املتحدة. وثمة ميزة هامة للجهود الربيطانية بهذا ال�صاأن، وهي  مل�صلحة قيام دولة الإ
مد مع  لغاء املعاهدات الطويلة الأ عزمها على تنفيذ قرار بريطانيا ال�صيا�صي واملحلي لعام 1967، لإ
مارات، اإ�صافة اإىل  مارات العربية ال�رشقية الت�صع �صلمياً التي تولّت بها اإدارة الدفاع اخلارجي عن الإ الإ

العالقات الدولية.

ول ميكن التقليل من �صاأن ذلك احلدث، فقد كان يعني يف جوهره اأّن قيام واحدة اأو اأكرث من احلكومات 
مد يف املنطقة كان اأمراً فريداً من نوعه؛ اإذ  التالية خلفاً للحكم الربيطاين ال�صتعماري الطويل الأ
�رشابات العامة  مل ينتج ذلك احلدث من حركة ا�صتقالل قومية، اأو من �صل�صلة من الحتجاجات والإ
املرتبطة عادة بحركات حتّول اأخرى من ال�صتعمار اإىل ال�صيادة الوطنية. وقد كان ذلك خالف ما حدث 
نالت ا�صتقاللها  التي  �صالمية،  الإ والبالد  و�صط،  الأ ال�رشق  خرى، وبلدان  الأ العربية  الدول  مع معظم 
والهالل  وامل�رشق،  النيل،  ووادي  اأفريقيا،  العنيفة، مثلما حدث يف �صمال  بالثورات  الع�رشين  القرن  يف 
اإمارات اخلليج العربي، واأنظمة احلكم بها،  اخل�صيب؛ فقد كانت العالقات ودية بني بريطانيا وحكام 

خا�صة اأّن حماية القوة العظمى لها ا�صتمرت حوايل 400 عام. 

وثمة بعد اآخر اأ�صهم يف تلك احلركة وهو اأّن عملية تثبيت ال�صتقالل و�صط تلك ال�صيا�صات العربية 
ال�رشقية اأعقبت وثيقة ان�صحاب بريطانيا منها، وحتّولها من الو�صع ال�صتعماري اإىل ال�صيادة الوطنية 
كرث حتديداً ان�صحاب بريطانيا من دورها البارز يف قيام وتثبيت احتاد جنوب �صبه  يف نوفمرب 1967، والأ
اجلزيرة العربية الذي تاألّف من م�صتعمرة التاج يف ميناء عدن، وهي اأّول م�صتعمرة تابعة لربيطانيا، 
والوحيدة يف تاريخ عالقاتها مع العامل العربي، وحمميات عدن الغربية وال�رشقية. وتلك ت�صمل ت�صكيالً 
البحر  �صاحل  من  امتدت  وهذه  �رشفاء،  يحكمها  واإمارات  و�صلطنات،  قبلية،  م�صيخات  من  متبايناً 

قليم ظفار العماين.  حمر اإىل اأق�صى احلدود اجلنوبية لإ الأ

مارات العربية املتحدة، والبحرين، وقطر، فقد كانت ماأ�صاة حقاً  وعلى عك�س ما كان �صيحدث يف دولة الإ
اأن تن�صحب بريطانيا العظمى من جنوب �صبه اجلزيرة العربية الذي هو منطقة تخ�صع حلكم حملي 
خر  �ص�صات مت�صابهة على ال�صعيد ال�صيا�صي والهيكلي مع جريانها العرب على اجلانب الآ فراد وموؤ لأ
من اململكة العربية ال�صعودية اإىل ال�صمال وال�رشق. وقد ظهر يف اأعقاب الن�صحاب الربيطاين بع�س 
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القوميني العرب، واحلكومات ال�صرتاكية يف م�صتعمرة التاج يف عدن �صابقاً والتي �رشعان ما اأ�ص�صت 
�صالمي. ومل تكّون احلكومة الربيطانية  احلكومة املارك�صية اللينينية الوحيدة يف التاريخ العربي اأو الإ
ع�صاء اآخرين من الكتلة ال�صرتاكية ال�رشقية  اجلديدة فقط موطئاً اإ�صرتاتيجياً لالحتاد ال�صوفييتي، ولأ
املكّونة من بلغاريا، وت�صيكو�صالفاكيا، واأملانيا ال�رشقية، وهنغاريا، وبولندا، بل اأ�صبحت يف الوقت نف�صه 
يدة لل�صوفييت يف اأثيوبيا، وليبيا، و�صورية،  موقعاً اإ�صرتاتيجياً اأيديولوجياً لكوبا، ومع الوقت اأنظمة موؤ
يّدة ملو�صكو يف البالد املجاورة مثل: ُعمان، واأنغول، وموزمبيق،  والعراق، وكذلك حركات قومّية حترريّة موؤ

واأماكن اأخرى يف العامل النامي. 

ومن ناحية رمزية و�صيا�صية كان الن�صحاب الربيطاين من عدن ومن حمميات عدن ال�رشقية والغربية 
من نواحي عديدة اأقرب ما ميكن اإىل كون �رشق �صبه اجلزيرة العربية �صدًى لالن�صحاب الفرن�صي الدموي 
�صدقاء  من اجلزائر. وكما حدث يف اجلزائر كان الو�صع يف جنوب �صبه اجلزيرة العربية؛ فقد انقلب الأ
القبائل.  على  والقبائل  ال�صيا�صيني،  على  وال�صيا�صيون  العائالت،  على  والعائالت  اأ�صدقائهم،  على 
وكان للجماعات املدنية غري العنيفة كالوحدات ال�صناعية جنوب اجلزيرة العربية �صمن احتاد النقابات 
امل�صّنف  املعروف  امليناء  ذلك  ال�صيطرة على عدن،  دورها يف معركة  الدولية  ال�صهرة  ذات  العمالية 
وىل عاملياً يف عدد ال�صفن واحلمولة التي تنقلها منه  �صنوياً - فرتة طويـلة - �صمن املوانئ اخلم�صة الأ

واإليه. 

خطاء العديدة التي حدثت يف جنوب اجلزيرة العربية درو�صاً قّررت تطبيقها  ا�صتمّدت بريطانيا من الأ
يف احتاد اآخر خمتلف كانت ت�صتهدف تركه وراءها يف اخلليج. وكان اأكرب واأهّم تلك الدرو�س اأن ي�صمنوا 
قدرة ذلك الحتاد - �صواًء كان احتاداً فدرالياً اأو غري ذلك - على الوقوف وال�صمود وحده على ال�صعيدين 
القت�صادي واملايل. ومل يكن الو�صع هكذا يف احتاد جنوب اجلزيرة العربية، ما اأّدى اإىل ف�صله. وال�صبب 
خر هو اأهمية وجود قائد حملي واإ�صرتاتيجي جدير باحرتام اجلميع، ويكون حموراً لحتاد اإمارات اخلليج.  الآ
اأبوظبي - رحمه اهلل - هو ال�صخ�س  اآل نهيان حاكم  زايد بن �صلطان  ويف تلك احلالة كان ال�صيخ 

املق�صود.

وهيكالً حكومياً  را�صي اخلا�صعة ل�صيادتها نظاماً  الأ املتكّرر يف منح  كان ف�صل بريطانيا العظمى 
طار كان من ال�رشوري عدم ادخار اأي جهد ل�صمان  اأمراً غري م�صّجع. ويف ذلك الإ ميكنه البقاء طويالً 
احتاد يف  قامة  لإ ال�صابقة  الربيطانية  التجارب  لهم، خالف  بريطانية  عربية  �صيا�صية  اآخر جتربة  جناح 
ومة التي واجهتها بريطانيا اإقامة  جنوب �صبه اجلزيرة العربية. وكان من �صمن حالت الف�صل امل�صوؤ
احتاد بني �صنغافورة وماليزيا، وبني �صمال وجنوب رودي�صيا ونيازيالند، وجتارب �صيا�صية اأخرى يف الكاريبي. 
بهذا  وا�صنطن  مع  التعاون  اإىل  لندن  يف  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  حاجة  هي  اأخرى  اعتبارات  وثمة 
ال�صاأن؛ اإذ كانت احلكمة تق�صي ب�صمان تويّل الوليات املتحدة ق�صية الدفاع يف اخلليج، والتي كانت 
اإقامة احتاد قوي ودائم للوليات  نف�صها مثالً لتجربتني فا�صلتني قدميتني يف الحتاد: اأولهما حماولة 
مريكية الثالث ع�رشة، الذي ا�صتمّر من عام 1781 حتى  �صلي للم�صتعمرات الأ –الحتاد الكونفدرايل الأ
واتخذت  عاماً،  ب�صبعني  ذلك  بعد  بداأت  التي  مريكية  الأ هلية  الأ احلرب  والثانية متت يف  عام 1789- 
وىل  مريكية الكونفدرايل من عام 1861-1865. ويرجع ف�صل التجربة الأ �صكل تكوين احتاد الوليات الأ
املتعّلقة  امل�صائل  على  تتفق  مل  امل�صاركة  ع�رشة  الثالث  احلكومات  اأّن  وهما:  �صقني  ذي  �صبب  اإىل 
ولياتها والتزاماتها اخلا�صة بالدفاع امل�صرتك، وعلى الو�صائل التي متّكنها من التعاون الفّعال يف  مب�صوؤ
ون التجارية بني الوليات. اأما التجربة الوحدوية الفا�صلة الثانية فقد منيت بظاهرة طرد مركزي  ال�صوؤ
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وىل. اإ�صافة اإىل ذلك ف�صلت لي�س من الناحية الع�صكرية  م�صابهة ملا حدث للتجربة الكونفدرالية الأ
فح�صب، ولكن ب�صبب عدم متّكنها من احل�صول على اعرتاف دويل، اأو م�صاندة �صيا�صية تكفي لتحقيق 

مريكية واإقامة دولة منف�صلة م�صتقلة.  هدفها يف النف�صال عن الوليات املتحدة الأ

مارات العربية املتحدة، فقد �صاهمت الدولتان املناه�صتان  اإىل قيام دولة الإ دية  اأما عن الظروف املوؤ
مريكية، وبريطانيا العظمى، وم�صيخات �رشق �صبه اجلزيرة العربية وحكوماتها، من  للوليات املتحدة الأ
ناحية اأيديولوجية )فكرية(، وجيوبولوتيكية )جغرافية �صيا�صية(، وهـما: الحتـاد ال�صوفييتي وال�صني 
مارات العربية املتحدة ب�صكل غري مبا�رش، ولذلك دللة معينة لكونهما  ال�صيوعية - يف تكوين دولة الإ
مريكية بل للدول  دولتنينْ �صيوعيتنينْ ومناه�صتني لي�س فقط لربيطانيا العظمى والوليات املتحدة الأ
حلاح اإىل �رشورة �صمان  واحلكومات يف العامل النامي املنحازة لهما. وقد اأ�صاف ذلك الو�صع مزيداً من الإ
حتويل اإمارات اخلليج من حماية ال�صيادة الربيطانية اإىل ال�صيادة الوطنية امل�صتقلة �صيا�صياً على اأن 

يتّم ذلك بال�صال�صة املمكنة؛ حلماية احلكومة املحلية واحلفاظ على الو�صع ال�صيا�صي الراهن.

قليم الواقع اإىل اأق�صى  وتاأكيداً لذلك اأّدت الثورة امل�صتلهمة من املارك�صية يف ذلك الوقت يف ظفار الإ
اجلنوب من عمان املجاورة اإىل جعل اإمارات اخلليج، وبريطانيا العظمى تبا�رشان امل�صاورة والتدقيق والرتّوي 
ف�صل يف يوليو عام 1970 لدى  و�صط جّو من احليطة واحلذر. وكان تغرّي الو�صع كثرياً يف عمان اإىل الأ
تّويل ال�صلطان قابو�س بن �صعيد خرّيج كلية �صاندهري�صت احلكم يف عمان- قد عاد بالفائدة على 
الثّوار يف ظفار  ال�صيطرة على  ال�صلطنة بعد ذلك من  املتحدة؛ فقد متّكنت  العربية  مارات  الإ دولة 
واإحلاق الهزمية بهم، وبذلك وُ�صع حّد لتهديدهم لعمان ولدول اخلليج العربي يف فرتة ل تقّل عن عقد 

من الزمان.

قليمية العوامل الإ
م�سر

احلكم  ن�صاء  لإ التكوينية  اخلطوات  فيها  اتخذت  التي  بني 1967- 1971  ما  فرتة  الظروف يف  كانت 
مارات العربية املتحدة، والبحرين  الالحق لربيطانيا يف اخلليج، قد برهنت مدى مالءمتها لقيام دولة الإ
وقطر. ومن اأكرث تلك الظروف اإثارة تغرّي الو�صع املفاجئ يف م�رش مقارنة بتاريخها الطويل يف كونها 
ال�صتعمار.  من  ا�صتقاللها  على  للح�صول  ال�صاعية  خرى  الأ العربية  الدول  لدعم  احل�صني  املعقل 
قليمي حلركات ال�صتقالل العربية على ال�صعيدين  وظّلت القاهرة حتى يونيو من عام 1967 الن�صري الإ

�صرتاتيجي وال�صيا�صي. الإ

�صداها  ومازال  املدى،  بعيدة  نتائج   1967 يونيو  حرب  مب�رش يف  اإ�رشائيل  اأحلقتها  التي  للهزمية  وكان 
الطويلة  مل�صاندة م�رش  حادة  مفاجئة  نهاية  و�صعت  اأنها  الدائمة  النتائج  ومن �صمن  اليوم.  حتى 
واأوائل  الع�رشين  القرن  �صتينيات  اأواخر  ففي  مكان؛  كل  العربية يف  املقاومة  حلركات  املحدودة  وغري 
ال�صبعينيات منه كانت القاهرة فّعالة يف م�صاعدة القادة البارزين واحلركات ال�صيا�صية التي اعتربتها 
مارات ال�صبع  منا�صبة لتحّل حمّل اأنواع احلكومات املمّثلة باحلكام التقليديني يف البحرين، وقطر، والإ
مارات العربية املتحدة. وكانت الو�صائل التي اتبعتها م�رش لتنفيذ  التي اأ�صبحت فيما بعد دولة الإ
العربية، وال�صرتاكية - و�صائل متعاظمة، ومنها  والقومية  بالوحدة،  املنادية  الراديكالية  �صيا�صاتها 
فيها  مبا  تقريباً،  عربي  بلد  لكّل  املهرة  العمال  من  وغريهم  امل�رشيني  املدرّ�صني  من  كبري  عدد  اإر�صال 
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عداد الهائلة من اخلّريجني من  اأحياناً من العمل عن طريق بع�س الأ اإمارات اخلليج. ومتّكنت  معظم 
ّهلني  موؤ كانوا  ورمّبا  اإ�صرتاتيجية،  مواقع  وُ�صعوا يف  قد  حيان  الأ من  كثري  كانوا يف  الذين  جامعاتها، 
لتنفيذ ما تطلبه منهم كعمالء لها، اأو متعاطفني معها وم�صاندين لها اإذا كانوا مييلون اإىل ذلك، 

وقد كان العديد منهم كذلك. 

�صرتاتيجية القومية واأهدافها الرئي�صة يف  وكان اأثر هزمية م�رش الع�صكرية عام 1967 يف م�صاحلها الإ
�صيا�صتها اخلارجية غري متوّقع يف اأبعاده. وقد �رشح اأمني عام اجلامعة العربية اآنذاك �صّيد علي نوفل 
لّف يف القاهرة يف اأواخر دي�صمرب 1969، فلّخ�س  �صباب يف لقاء اأجراه معه املوؤ -وهو م�رشي- اأحد هذه الأ

و�صع م�رش يف م�صاندتها الطويلة للجماعات الراديكالية يف �صبه اجلزيرة العربية واخلليج بقوله:

دية لذلك هو اأننا �صاندنا فرتة طويلة عدداً كبرياً من اأ�صدقائنا  �صباب املوؤ "اإّن الو�صع مقلق جداً، واأحد الأ
يف املنطقة عن طريق التعليم والتدريب هنا يف بلدنا ويف بالدهم. وقد تطّلعوا اإلينا للقيادة وامل�صاعدة 
ف�صل، و�صجّعناهم على ذلك. ولقد قابلت عام 1965 �صيوخ ال�صاحل  على حتويل جمتمعاتهم اإىل الأ
امل�صاعدة يف  اإىل  احلاجة  اأم�ّس  اأنهم يف  الوا�صح  تلبيًة لدعوة منهم. وكان من  املت�صالح  ال�صمايل 
�صا�صية. وقد  تطوير اأنظمتهم التعليمية واخلدمات الجتماعية مثل العيادات والرعاية ال�صحية الأ
ن يف م�رش خمتلف متاماً عما كان عليه حينها.  وعدتهم بامل�صاعدة، ولكن الو�صع الذي نواجهه الآ
منية،  والأ والقومية  اجليوبوليتيكية  جهودنا  كافة  لرتكيز  اإ�صرتاتيجياً  قراراً  اتخذنا  وا�صحة  �صباب  ولأ
را�صي واملوارد التي خ�رشناها يف يونيو 1967. ول�صوء احلظ  ومواردنا يف هدف جوهري هو: ا�صرتجاع الأ
اأّن هذا كان يعني التغا�صي عن م�صاعدة النا�س يف �صبه اجلزيرة العربية واخلليج، الذين كّنا قد اأثرنا 
نه مل  �صف الذي انتابنا - وما زال ينتابنا من منظور اإ�صرتاتيجي - فاإ طموحاتهم وتوقعاتهم. ورغم الأ

يكن لدينا خيار اآخر".

اململكة العربية ال�سعودية والكويت
مارات العربية املتحدة )من  قليمي املتعّلق بالتوقعات واإمكانيات النجاح يف قيام دولة الإ كان الو�صع الإ
ّكد اأن خالفات طويلة  جانب اململكة العربية ال�صعودية( ت�صادفياً -كما كان احلال يف م�رش- فمن املوؤ
اأّن التوتّرات املرتبطة بذلك كانت هاجعة  مد كانت بني الريا�س واأبوظبي ب�صاأن احلدود بينهما، اإلّ  الأ
يف الوقت الذي كانت فيه الدولة الوارثة للنظام الربيطاين يتّم ابتكارها والتفاو�س ب�صاأنها. وكانت 

مارات -با�صتثناء اأبوظبي- �صحيحة واإيجابية. العالقات بني اململكة العربية ال�صعودية وكافة الإ

مارات الت�صع يف دولة واحدة متحدة؛ فقد كانتا تقّدمان خدماتهما  اأملت ال�صعودية والكويت �صّم الإ
الدبلوما�صية عند طلبها من اأجل التو�ّصل اإىل تلك النتيجة. ومن وجهة نظر الكويت والريا�س، التي 
مارات الت�صع  كانت تتفق مع وجهة نظر ال�صيخ زايد �صيخ اأبوظبي، فقد متّثلت بقيام دولة ت�صّم الإ
قليمية، وال�صكانية، واملوارد الطبيعية، لتكون دولة ذات توّقعات واإمكانيات ا�صتثنائية،  على ال�صعد الإ

قليمي. من، والتطّور الإ وت�صاهم يف حتقيق ال�صالم، والأ

اأما الكويت فقد كان يوّجهها حقيقة ح�صولها على ا�صتقاللها مـن بريطانيا العظمى قبل ذلك 
اخلدمات  توفري  يف  رائدة  وكانت  وت�صديره،  النفط  بتدّفق  متتعت  واأنها   -1961 -عام  �صنوات  بع�رش 
قّل حّظاً وتطّوراً بربناجمها ال�صخّي  خرى الأ لتحقيق النمو القت�صادي والجتماعي للدول العربية الأ
يف امل�صاعدات الذي قدّمته حتى قبل ح�صولها على ال�صتقالل. ولقد و�صلت اإىل م�صتوى التحّدي 
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يف امل�صاعدة على حتقيق حتّول من احلكم الربيطاين ال�صتعماري اإىل ال�صتقالل باأق�صى ما ميكن من 
ال�صلم والفعالية، ولكن من منظور اآخر، وهو: توفري التمويل املبدئي لتو�ّصع ا�صتثنائي خلدمات ميناء 

مارات ال�صمالية اأي�صاً. دبي، اإ�صافة اإىل اإقامة مكتب يف دبي تقدم امل�صاعدة التنموية لها ولالإ

العراق
لول تخّلي م�رش عما كان ميكن اأن يكون حملة لتعزيز نفوذها بني اإمارات اخلليج العربي التي كانت 
بالفعل؛ فالعراق  الذي وقع  النحو  الالحقة على  حداث  الأ تواترت  ا�صتقاللها، ما  تنال  اأن  على و�صك 
اأ�صبح اأكرث عدوانية وعنفاً يف اتباع اإ�صرتاتيجيات لتنفيذ �صيا�صته اخلارجية التي كانت تروج حلق بغداد 
مارات العربية جنوب و�رشق العراق، والتي  قليمية، ودورها فيما يتعّلق بالإ ال�رشعي يف تو�صيع مكانتها الإ
التي كانت بغداد  العراق - على خالف م�رش  بريطانيا العظمى. وكان  �صتنال ا�صتقاللها قريباً من 
تناف�صها منذ زمن طويل على موا�صع نفوذ وبروز �صيا�صي اإقليمياً - يجادل -كما كان بع�س الناطقني 
با�صمها يفعلون- باأن تاريخ العراق احلديث يف تكوينه واإدارته ي�صبه تقريباً ما كانت بريطانيا العظمى 
متامه عرب ال�صواطئ الغربية للخليج، رغم عدم  و�رشيكاتها من امل�صيخات العربية املت�صاحلة ت�صعى لإ

تكامله و�صطحيته اأحياناً. 

وىل، الذي منح  اإثر احلرب العاملية الأ اأن النتداب الربيطاين املفرو�س على العراق  وكان الفرق بالطبع 
�صا�س يف البناء  ون الدفاع عن العراق والعالقات اخلارجية - مطّبقاً يف الأ خرية يف �صوؤ لندن الكلمة الأ
قليم  مرباطورية العثمانية. ورغم الوجود العثماين يف قطر ويف اأجزاء من الإ دارة الإ داري الذي كان باإ الإ
ال�رشقي من اململكة العربية ال�صعودية، مل يكن لدى العثمانيني اأي وجود ع�صكري اأو مكاتب اإدارية يف 

مارات ال�صبع املت�صاحلة.  منطقة الإ

وبامل�صالح  اخلارجية،  �صيا�صته  العراق يف  واأهداف  بروؤية  يثقون  التقليديون  مارات  الإ يكن حكام  ومل 
قليمية التي ي�صتهدفها. ومل يختلف بذلك عن �صيا�صة م�رش يف ميوله ال�صيا�صية  �صرتاتيجية والإ الإ
طاحة  الإ اإثر  وا�صرتاكياً  عربياً  قومياً  اأ�صبح  عندما   ،1958 عام  العراقية  الثورة  منذ  يديولوجية  والأ
مارات.  العنيفة يف تلك ال�صنة باحلكومة امللكية الوراثية ال�صبيهة بنوع احلكم يف كل اإمارة من الإ
مارات ب�صاأن العراق، وهو اأّن العنا�رش ال�صيعية حتّولت بتوجهاتها  وثمة ما يدعو اإىل تعميق اهتمام الإ
الدينية �صوب املدن ال�صيعية ككربالء والنجف حيث كانوا يحّجون ب�صفة دورية، وير�صلون اأولدهم 

اإليها، وي�صرتون مدافن لعائالتهم فيها.

اإيران
بينما كانت اإيران تتظاهر مبدئياً بالده�س لدى �صماعها قرار بريطانيا العظمى اإلغاء معاهدات الدفاع 
عندما  للم�صاكل  اإثارة  اأكرث  النهاية  اأ�صبحت يف  العربية،  اجلزيرة  �صبه  �رشق  اخلارجية يف  والعالقات 
مارات العربية املتحدة قد اأو�صكت على النتهاء. وقد رّكزت اإيران - يف  كانت مفاو�صات قيام دولة الإ
مارات - اهتمامها يف  وليني التاليتني للقرار الربيطاين يف اإنهاء عالقاتها التعاهدية مع الإ ال�صنتني الأ
مارات الت�صع. وقد اقت�صى موقف �صاه اإيران يف ذلك وجوب عودة البحرين فقط  اإمارة البحرين، اإحدى الإ
نها  يرانية مع انتهاء �صيادة بريطانيا العظمى يف اخلليج؛ اأّولً لأ مارات الت�صع اإىل ال�صيادة الإ من بني الإ
يران - من ال�صيعة، اإلّ اأّن  ّن اأغلبية �صكان البحرين - كاإ يرانية، وثانياً لأ كانت �صابقاً حتت ال�صيادة الإ
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مربيالية على  يران ومطامعها الإ مريكية عار�صتا ب�صدة تقدمي امل�صاعدة لإ بريطانيا والوليات املتحدة الأ
ح�صاب العرب من وجهة نظرهم. ويف م�صعى لتقريب وجهات النظر يف اإنهاء النزاع من قبل طهران 
مريكيني - يف اإقناع مكتب  من جهة، ولندن ووا�صنطن من جهة اأخرى، جنح الربيطانيون - مب�صاندة الأ

ر�صال مندوب اإىل البحرين ملعرفة رغبات ال�صعب البحريني. مم املتحدة باإ مني العام لالأ الأ

مم املتحدة تقريراً عن نتائج مقابالته مع عدد من البحرينيني يف  ويف مايو عام 1970 اأ�صدر مندوب الأ
مارة، و�رشّح فيه باأن غالبية البحرينيني مييلون - دون  دبية يف الإ و�صاط الريا�صية والجتماعية والأ الأ
منازع - اإىل اأن ي�صبحوا دولة م�صتقلة ذات �صيادة، مع احلفاظ على �صالمة اأرا�صيهم، على اأن ت�صبح 
مم املتحدة. ومل تنته امل�صاألة عند ذلك احلّد؛ فقد كان  فيما بعد ع�صواً يف اجلامعة العربية، ويف الأ
عيون  يف  �صعيفاً  بدا  اإذ  املحلي؛  ال�صعيد  على  �صدى  البحرين  ل�صتعادة  طلبه  ال�صاه يف  لف�صل 
يرانيني، ومن بينهم من �صعوا - كما فعلوا يف ال�صابق - اإىل ا�صتعادة ما اعتقدوا اأنه  القوميني الإ
ون اخلليج وما وراءه. ولقد اأراد ال�صاه اأن يعّو�س من خ�صارته  حق اإيران الطبيعي يف ممار�صة دور يف �صوؤ
وي�صتعيد مكانته القومية؛ فحّول اهتمامه وتركيزه جنوباً اإىل اجلزر الثالث قرب ممرات املالحة الدولية 

�صرتاتيجي. الرئي�صة �صمال م�صيق هرمز الذي ميتاز مبوقعه الإ

مارات اأ�رشّ �صاه اإيران على موقفه يف تعزيز مكانته  ومع اقرتاب اإلغاء بريطانيا نهائياً للمعاهدات مع الإ
مارة ال�صارقة، وطنب  يف اخلليج، وعدم اخل�صوع لل�صغوط ثانية. اأما اجلزر الثالث: اأبومو�صى، التابعة لإ
عن  الدفاع  اإمكانية  اإىل  تفتقر  كانت  فقد   – اخليمة  راأ�س  مارة  لإ التابعتني  ال�صغرى  وطنب  الكربى 
نف�صها؛ اإذ ي�صتحيل اأن تتمّكن كّل من ال�صارقة وراأ�س اخليمة من �صّد الهجوم والحتالل دون م�صاعدة 
ول من دي�صمرب 1971، وهو اآخر يوم كان ميكن الربيطانيني الدفاع  قوى كبرية. وهذا ما بدا وا�صحاً يف الأ

عنها مبوجب املعاهدات. 

فق يف ا�صتخدام القوة �صد اجلزر الثالث ال�صعيفة، واملاأهولة  اإيران الذي كان يّلوح بالأ وكان ل�صبح 
دارة اإمارة راأ�س اخليمة وال�صارقة فرتة طويلة – فائدة؛ فقد اأدى ذلك اإىل اإلزام حكام  بالعرب، والتي كانت باإ
مارات بعدم التواين اأو الت�صويف يف التو�ّصل اإىل اتفاقية على �صكل احلكومة التي يرغبون يف اأن  الإ
ونهم القومية والدولية، وهي التفاقية التي �صتظهر للمواطنني وللعامل اخلارجي  يديروا مبوجبها �صوؤ

نوع العهد الالحق لال�صتعمار الربيطاين. 

ومل يكن قرار البحرين وقطر يف اتباع طريق خمتلف لهما اأف�صل ال�صبل للتحايل على املرّوجني لفكرة 
خر برهنت رغبة الختيار الذي  مارات الت�صع. وعلى ال�صعيد الآ قيام دولة وحدويّة كبرية تتاألّف من الإ
مارات العربية املتحدة، واإن�صاء دولة م�صتقلة لكل  مارتان بعدم الن�صمام اإىل دولة الإ قامت به تلك الإ

ف�صل اإدارةً من نواحي عديدة، بل واأكرث فائدةً مما يتخّيله كثريون. منهما - اأنها الختيار الأ

من  اأبعد  ملمو�صاً  جناحاً  البداية-  يف  كدة  موؤ غري  بدت  -مهما  وقطر  البحرين  جتربة  برهنت  لقد 
ر�صم  يف  وبريطانيا  اأمريكا،  العظمى:  القوى  من  �رشكائهما  مع  وبالرتافق  لقدرتهما،  توّقعاتهما 
طريقهما املنف�صل. ومهما يكن فقد اأدى قيام ثالث دول منف�صلة يف الوقت امل�صغوط نف�صه اإىل 
قليمي، وعدد ال�صكان املحدود فيها، والنظام البريوقراطي  �صمان حدوث تطّورات وفق �صغر حجمها الإ

غري النا�صج، وجميعها �صمات م�صرتكة فيها بدرجات متباينة.

بعيدة  �صيا�صية  م�صامني  املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  قيام  زمن  يف  ال�صمات  تلك  لواقع  وكان 
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املدى؛ فمثالً: كان ال�صعف الناجم عن ذلك الواقع يف م�صائل تتعّلق بالدفاع القومي خا�صة قد األزم 
مارات بال�صتمرار - كّل على حدة، وكمجموعة- يف العتماد على بريطانيا العظمى، واإىل حد كبري  الإ
مريكية من تلك النقطة ف�صاعداً؛ وذلك للمحافظة على احلماية اخلارجية  على الوليات املتحدة الأ
مارات يف ذلك املجال �صوى فر�س  قليمية الكربى، والقوى العظمى اأي�صاً. ومل يكن اأمام الإ من الدول الإ
ن - بال�صتمرار يف التعاون مع القوات امل�صّلحة الربيطانية،  قليلة يف ذلك الوقت - بخالف احلال الآ

اإ�صافة اإىل العديد من امل�صت�صارين الربيطانيني وغريهم من الوافدين املقيمني يف املنطقة.

مارات العربية املتحدة - على الرغم من وجهات نظر النقاد الذين  وكان على البحرين، وقطر، ودولة الإ
مارات امل�صتقلة اأن  راأوا عك�س ذلك - اإقامة عالقات تعاونية وتناف�صية اأي�صاً. وتعني على كٍل من الإ
هلية  تقوم بدور خا�س بها وفق طاقاتها اجلغرافية والقت�صادية وال�صّكانية؛ فبعد اأن بداأت احلرب الأ
اللبنانية عام 1975 بقليل حّلت البحرين حمّل بريوت لتكون املركز ال�صاحلي للم�صارف يف املنطقة، 
كرب حقل للغاز الطبيعي يف العامل، واأ�صبح احتاد  اأما قطر فقد ا�صتهرت مع مرور الوقت بحيازتها لأ
قليمية يف العامل العربي. وهكذا حققت تلك  مارات العربية نف�صه اأجنح التجارب الندماجية الإ الإ

الجتاهات والتطّورات يف جمملها مزايا كربى لتلك الدول الثالث. 

حمليًا
ن الطريق  مارات العربية املتحدة؛ لأ وبخالف زيادة الدلئل على عدم ان�صمام قطر والبحرين اإىل دولة الإ
مارات ال�صبع الباقية لي�س خالياً من العقبات - فقد بداأت اإمارات: اأبوظبي، وال�صارقة، وراأ�س  اأمام الإ
ون  اخليمة، ودبي - ت�صع �صورة حمددة ملا بعد انتهاء �صيطرة بريطانيا على عالقاتها اخلارجية و�صوؤ

الدفاع. 

ال�سارقة، وراأ�س اخليمة، ودبي
ال�سارقة

تعود جذور الو�صع فيما يتعّلق باإمارة ال�صارقة اإىل اأوائل القرن الع�رشين؛ ففي ذلك الوقت كان هناك 
دليل كبري لوقوفها مقابل اإمارات اخلليج يف احلماية الربيطانية على امتداد املنطقة من الكويت اإىل 
عمان. ويتمّثل ذلك الدليل بالجتماع الدويل الكبري الذي ُعقد يف ال�صارقة عام 1906. كان نائب ملك 
بريطانيا العظمى يف الهند اللورد كريزون غاية يف الندفاع يف الت�صدي لالهتمام الدويل املت�صاعد يف 
مارات التي  اخلليج، والذي عرّب عنه قيا�رشة رو�صيا، وبرو�صيا، وبالد اأخرى. واأعطى تعليماته لكافة حكام الإ
كانت اآنذاك يف احلماية الربيطانية لالجتماع يف ال�صارقة لي�صهدوا على اإعادة تاأكيد بريطانيا لتعّهدها 

ب�صمان ا�صتمرارها يف حمايتهم، اإ�صافة اإىل اإدارة بريطانية لعالقاتهم اخلارجية مع �صائر القوى. 

وكما يحدث غالباً يف اأعقاب اأي اجتماع دويل حا�صد لروؤ�صاء الدول فقد حظيت ال�صارقة -مكان عقد 
ا�صت�صافة  يف  بحق  جنحت  فقد  دارية؛  والإ والتعبوية،  اللوج�صتيكية،  لقدراتها  بالتقدير  الجتماع- 
واإنتاج  توفري  لدورها يف  الوقت  مرور  مع  بها  املعرتف  العامل  من  منطقة  العرب يف  احلكام  اجتماع 
للنمّو  �صا�صي  الأ املحّرك  ت�صبح  اأن  لها  قّدر  التي  الهيدروكربون،  من  متجددة  غري  طاقة  وت�صدير 
برز يف منطقة اأ�صفل اخلليج لتوّقف ال�صفن  القت�صادي يف العامل. وقد اأ�صبحت ال�صارقة امليناء الأ
الربيطانية التابعة ل�رشكة املالحة ال�رشقية للبواخر يف �صبه اجلزيرة وال�رشق، وموقعاً للوكالة ال�صيا�صية 
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بالوقود للقوات اجلوية  مارات املت�صاحلة كلها، وحمطة للتزّود  ون الإ الرئي�صة املعنية ب�صوؤ الربيطانية 
ولة عن احلماية  امل�صوؤ الرئي�صة  امل�صّلحة  القوات  لك�صافة �صاحل عمان )وهي  رئي�صاً  امللكية، ومقّراً 
مارات املت�صاحلة. وخلدمة وتلبية تلك املهام  مارات(، ومركزاً ملجل�س التنمية يف الإ من املحلي بني الإ والأ
مرور  ومع  ال�صارقة.  ملواطني  والتدريب  �صا�صي  الأ التعليم  يهيئوا  اأن  الربيطانيني  على  كان  دارية  الإ
الوقت اأّدى ذلك اإىل دفع ال�صارقة اإىل الطليعة �صمن �صكان ال�صاحل املت�صالح يف مهاراتهم املهنية 
دارة �صل�صلة  والتقنية. وكانت القرارات التي اتخذتها بريطانيا العظمى يف و�صع ثقتها يف ال�صارقة لإ

من املهام الربيطانية اللوج�صتيكية والتعبوية الرئي�صة منها م�صدراً لفخر اأهايل ال�صارقة وقادتها. 

مارات الت�صع تقّل�صت مكانة ال�صارقة، وتقّدمت  ومع القرار الربيطاين اإلغاء معاهدات احلماية مع الإ
مارتني؛ فقد  الإ هاتني  �صيا�صية يف  ما كانت  بقدر  �صباب جيولوجية  الأ وكانت  ودبي.  اأبوظبي  عليها 
القرار الربيطاين نقل الوكالة  اأي�صاً  اإنتاج وت�صدير الهيدروكربون، ومن ذلك  ازدادت لديهما املوارد يف 
ن�صاء وكالة �صيا�صية منف�صلة يف اأبوظبي. ومن  �صايف باإ ال�صيا�صية من ال�صارقة اإىل دبي، ثّم القرار الإ

هذا املنطلق مل تلق ال�صارقة م�صاندةً بريطانية اأو دولية اأو اإقليمية ل�صتعادة اأجمادها ال�صابقة. 

راأ�س اخليمة
بني  �صهرة  مارات  الإ اأكرث  اإمارته  فيه  كانت  �صابق  عهد  ا�صتعادة  يرغب يف  اخليمة  راأ�س  حاكم  كان 
�صبيهاً  اخليمة  راأ�س  و�صع  يكون  وبذلك  العربية،  اجلزيرة  �صبه  �رشق  والبحرية  ال�صاحلية  املجتمعات 
مارات  بال�صارقة مع وجود فرق مهم بينهما؛ فراأ�س اخليمة تطالب مبكانة ودور اإقليمي �صمن دولة الإ
العربية املتحدة ينا�صب مكانتها يف تاريخها الذي هو اأقدم بكثري من تاريخ ال�صارقة. وكانت القوات 
البحرية الربيطانية قد دخلت اخلليج عام 1819 بهدف حمّدد هو تدمري اأ�صطول راأ�س اخليمة برمته، 
اأجمادها  فيها  ت�صرتّد  اأن  تتمّكن من حينها  مارة يف معركة مل  بالإ الهزمية  اإحلاق  متّكنت من  وبذلك 
كان  الذي  مر  الأ  ،1819 عام  البحري  ال�صالم  معاهدة  اإبرام  ذلك  وتبع  والقت�صادية.  اجليوبوليتيكية 
على  فر�صوا  اخليمة  راأ�س  بقوات  الهزمية  اإحلاق  من  الربيطانيني  متّكن  وبعد  مد.  الأ طويل  �صدى  له 
املجال  العاملني يف  القوة �صّدهم و�صد غريهم من  ا�صتخدام  حاكمها معاهدة تعّهد فيها بعدم 
القت�صادي يف اخلليج بغ�ّس النظر عن جن�صياتهم. وقد انتهز الربيطانيون فر�صة وجود قواتهم يف 
�صا�س ل�صبكة اأو�صع ميكن اأن ت�صمن لهم حرية التجارة يف اخلليج من ذلك  اخلليج لكي ي�صعوا حجر الأ
خرى. ومقابل اإذعان  احلني ف�صاعداً. وهكذا دخلوا يف معاهدات م�صابهة مع اإمارات اخلليج العربية الأ
مارات للحماية الربيطانية من الهجمات اخلارجية، اإ�صافة اإىل ال�صماح لربيطانيا مبمار�صة �صيطرتها  الإ
على عالقاتها اخلارجية - متّكنت من اكت�صاب العرتاف الربيطاين بحكوماتها احلالية يف و�صعها الراهن 

بني احلكام اآنذاك.

وىل ل�صمان ال�صالم البحري يف املنطقة تتجدد �صنوياً بانتظام مع توقيع احلكام  كانت املعاهدات الأ
العرب اأو خلفائهم من قبل مندوبني للحكومة الربيطانية يف الهند. ويف اأواخر اأربعينيات القرن التا�صع 
ع�رش، وبعد النجاح الذي اأحرزته املعاهدات يف اإحراز ال�صالم البحري عقدين من الزمان - قّرر الربيطانيون 
اإ�صافة بند اإىل املعاهدات لتكون دائمة. وهكذا اأ�صبحت التفاقية تُعرف باتفاقية ال�صلح الدائم التي 
اُحتفظ فيه  املوّقعني على املعاهدات ب�صكل  الدفاع والعالقات اخلارجية بني  زُرعت فيها بذور نظام 
قليمي والنظام اإىل اأن  -مع بع�س ال�صتثناءات- باملرتا�س املنيع للجهود الربيطانية لتحقيق ال�صالم الإ

مارات على ا�صتقاللها عام 1971. ح�صلت الإ
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الدولية  وامل�صاعدة  والظروف،  املنا�صب،  التخطيط  - مع بع�س  يبدو مالئماً  الو�صع عام 1971  كان 
ي�صّحح  - لكي  مريكية  الأ املتحدة  الوليات  اأو  العظمى  بريطانيا  يكن من جانب  واإن مل  ال�رشورية 
ً تاريخياً ابتلي به اأ�صالفه مدة قرن ون�صف؛  حاكم راأ�س اخليمة ال�صيخ �صقر بن حممد القا�صمي خطاأ
اأن تعود القوة املحلية  مارة -  لغاء معاهدات احلماية على الإ فقد راأى - مع ا�صتعداد الربيطانيني لإ
فقط اإىل ما كانت عليه قبل اأن يفر�س الربيطانيون قيودهم على اأ�صالفه يف راأ�س اخليمة ونظرائهم 
وبني  بينه  باحل�صول على م�صاواة  وكانت مطالبته  العربية.  مارات  الإ احلاكمة يف  العربية  �رش  الأ من 
املنطقة  تاريخ  اإىل  وتعود جذورها  ال�صابق،  ومعقولة، كما كانت يف  ودبي منطقية  اأبوظبي  اإمارتي 
قبل و�صول الربيطانيني اإليها. واإ�صافة اإىل ذلك اأّكد ال�صيخ �صقر اأّن راأ�س اخليمة كانت من الناحية 
اأجراها مع  �صليني. ويف مقابلة  مارات جتان�صاً؛ فاأهلها من العرب الأ ال�صكانية - دون �صّك - اأكرث الإ
مارات  لّف يف يوليو عام 1971 رفع الق�صية التالية ببالغة قائالً: "من املفرو�س اأن يكون ذلك احتاداً لالإ املوؤ
غلبية العربية بني  مارة ذات الأ مر كذلك اأما كان ينبغي اأن متنح الإ العربية، األي�س كذلك؟ واإن كان الأ
�صباب تتعّلق بهذين العاملني، اإ�صافة اإىل العتقاد  مواطنيها مقعداً على راأ�س الطاولة؟"، ولكنه لأ
القوي باأن الكت�صاف الو�صيك للنفط يف راأ�س اخليمة �صوف ي�صمن و�صعاً �صيا�صياً لها ي�صاوي و�صع 
مارات  الإ دولة  قيام  ر�صمياً  متّ  عندما  يرتاجع  اأخذ   - املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  ودبي يف  اأبوظبي 
العربية املتحدة يف الثاين من دي�صمرب عام 1971. ومل ي�صتمّر ذلك طويالً؛ ففي النهاية، وعلى الرغم 
من رف�س راأ�س اخليمة اأن تكون ع�صواً تاأ�صي�صياً يف الحتاد وافقت على الدخول يف الحتاد يف مار�س من 

عام 1972، ولكن دون اأن تتابع طلبها بامل�صاواة مع اأبوظبي ودبي. 

دبي
مارات العربية املتحدة من  اأثناء املناق�صات واملفاو�صات الرامية اإىل تكوين دولة الإ كانت مكانة دبي 
�صباب كانت خمتلفة كلياً؛ فقد  القوة نف�صها التي كانت ت�صعر بها راأ�س اخليمة وال�صارقة، اإل اأن الأ
ت�صّكل  التي  التجارية  العتبارات  على   - الحتاد  اإىل  الن�صمام  على  حتّفظاتها  - يف  دبـي  اعتمدت 
قليالً  كان  واإن  والغاز،  النفط  من  حمدودة  كميات  وجود  من  وا�صتفادت  القت�صادية،  حياتها  قوام 
عمال يف عمليات ال�صترياد واإعادة الت�صدير يف  مقارنة باأبوظبي، واعتمدت على اجتهاد ومهارة رجال الأ
قل، وكانت  اقت�صاد غري عربي، مثل الهند، واإيران، وباك�صتان. وا�صتمّر ذلك مدة ثالثة اأرباع قرن على الأ
اإحدى النتائج تتمّثل باأّن جمتمع دبي كان يتاألّف من جمموعة متنّوعة من اأ�صحاب امل�صالح، والتي 
�صليني اإ�صافة اإىل غريهم. وقد انبثقت النتائج املتعددة من  ت�صّمنت القليل من ال�صكان العرب الأ
�صفل، وكان اإحداها  مكانة دبي وفق اإدراكها الذاتي، ودورها كعا�صمة جتارية بارزة يف منطقة اخلليج الأ
مارة العليا تكمن يف العالقات القوية  العتقاد ال�صائد على نطاق وا�صع بني جتارها باأن م�صلحة الإ
مارات العربية املجاورة لها فح�صب، بل مع �رشكائها يف العمل من غري العرب  واملمتدة لي�س مع الإ
ّهل متاماً للتناف�س مع �صنغافورة،  وعمالئها املحتملني. ومما رفع دبي ومّيزها روؤيتها لذاتها كموقع موؤ
التجارة  تفّوقت يف  التي  العامل  والدول يف  املدن  وبني  وجبل طارق،  وكولومبو،  وماكاو،  وهونغ كونغ، 

وال�صتثمار وتاأ�صي�س امل�صاريع التجارية امل�صرتكة املربحة. 

كان من ال�صعب على دبي - بالنظر اإىل م�صمون احتياجاتها الذاتية الطاغية، واهتماماتها، اإ�صافة 
قناع  اإىل اأهدافها ال�صيا�صية الرئي�صة- اأن ترى ال�صيخ زايداً ي�صطلع مبهمة اأكرب من جمّرد ال�صعي لإ
مارات العربية اأكرث منهم  ّن م�صتقبلهم يكمن يف الرتابط الوثيق مع مواطنيهم يف الإ قادة دبي باأ
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را�صي الواقعة اإىل ال�رشق منهم. وبالطبع مل تكن امل�صاألة تتعّلق بقلة خربة زايد يف مثل تلك  مع الأ
القائمة من قبل؛ فقد كانت  النزاعات  طراف يف  الأ اأو بعدم جناحه يف ح�صم اخلالفات بني  امل�صائل، 
قيادته البارزة اإىل ذلك احلّد، والتي تطّورت يف فرتة تزيد على ثماين ع�رشة �صنة كحاكم يف واحة العني 
بوظبي  )جمموعة القرى ال�صت يف املنطقة ال�رشقية من اأبوظبي( من عام 1928-1966، وكحاكم لأ
نف�صها منذ عام 1966 ف�صاعداً - قد عك�صت هذين املظهرين. ومع جتربته تلك يف ا�صتخدام كافة 
مارات العربية  املهارات ال�صيا�صية والت�صوية كان يف حرية يف كيفية اإقناع دبي بالن�صمام اإىل دولة الإ

غراب وغري املخت�صني جمّرد اأحالم وردية.  املتحدة. وما فعله زايد كان يعني لالأ

لقد بلغت طبيعة ومدى المتيازات التي قبل بها زايد ل�صمان ان�صمام دبي اإىل اأبوظبي والتعاون معها 
مارات العربية املتحدة حّد اخليال؛ ففي البداية وافق على طلب حاكم دبي ال�صيخ  يف تاأ�صي�س دولة الإ
ون الحتاد،  را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ب�صالحيات �صيا�صية مت�صاوية متاماً مع �صالحياته هو يف اإدارة �صوؤ
وبالتحديد اأ�رشّ على اأن يكون له ولزايد فقط حق الفيتو يف القرارات التي ي�صدرها كل منهما، ويف 
خرين، التي رمبا ل يوافقان عليها. وعلى الرغم من اأن زايداً كان يدرك اأن من املتوّقع  مارات الآ قرارات قادة الإ
داري، واأّن م�صاهمات دبي �صوف  �صد من النفقات احلكومية، اإ�صافة اإىل العبء الإ اأن يتحّمل ن�صيب الأ

تكون قليلة بل ا�صمية على اأح�صن تقدير- فقد قبل مبا كان يعتربه الكثريون �صفقة خا�رشة. 

وذهبت مطالب دبي اإىل اأبعد من ذلك؛ اإذ طالب را�صد ثانية باأن يكون نائباً لرئي�س الحتاد، واأن يكون له 
�صلطات موازية ل�صلطات زايد الذي �صوف يتوىّل رئا�صة الحتاد، واألّح ثالثاً على اأن يوافق زايد على تويّل 
مارات العربية املتحدة، وقد �رشّح رابعاً باأن يكون  كرب ال�صيخ مكتوم من�صب رئي�س وزراء دولة الإ ابنه الأ
ابنه الثاين ال�صيخ حمدان وزيراً للمالية يف الحتاد، وقد قبل زايد بذلك اأي�صاً، وخام�صاً على اأن يكون 
ابنه الثالث حممد وزيراً للدفاع يف الحتاد، وقد وافق زايـد على ذلك اأي�صاً. ومـن الوا�صح اأن تعامالت 
دبي- جيالً بعد اآخر - مع بع�س اأكرب التجار �صهرة اأفرزت جتاراً بارعني، ومهارات يف التفاو�س مل ي�صبق 

لها نظري يف �رشق �صبه اجلزيرة العربية كله. 

اأبوظبي
وليات لدى ال�صارقة، وراأ�س اخليمة،  لي�س هناك �صك يف اأّن تعاطي ال�صيخ زايد التحديات املناف�صة والأ
ودبـي - قد برهنت على كونه قائداً قوياً وفّعالً يف ال�صتعداد للتفاو�س والتداول والت�صوية، وظاهرة 
اأكرب، وهو حاجته اإىل �صمان وتاأمني ما ل بّد منه، وهي: الدرجة  فريدة لرجل دولة. ولقد واجه حتدياً 
مارات  ال�رشورية من الدعم وامل�صاندة من �صعبه يف اأبوظبي لروؤيته يف ربط م�صريهم مب�صري �صعوب الإ
خرى كان  مارات الأ خرى. ومما اأدى اإىل �صعوبة ق�صوى يف هذا اجلانب من التحّدي اأن تلك الإ ال�صت الأ

ف�صل.  يراأ�صها حكام قد عقدوا العزم- كما فعل هو- على دفع م�صالح مواطنيهم اإىل الأ

�رشة احلاكمة  اتية؛ فقد كان اأع�صاء الأ واإ�صافة اإىل ذلك كان زايد يعمل بجهد يف ظروف اأخرى غري موؤ
�رشة احلاكمة يف اأبوظبي - وهم اآل نهيان من فرع اآل  من الذكور البالغني يف الفرع الذي تنحدر منه الأ
بوفالح من قبيلة بني يا�س - اأقّل عدداً من الفرع املقابل، وهم املنحدرون من ال�صيخ حممد بن خليفة 
اأبوظبي عام 1928، عندما  �رشة احلاكمة يف  زايد الكبري. وقد انق�صت �صلطة ذلك الفرع من الأ بن 
كرب لل�صيخ زايد ال�صيخ �صخبوط  اعرتف الربيطانيون بفرع اآل نهيان الذي كان يراأ�صه اأّولً ال�صقيق الأ

بن �صلطان قبل تويّل زايد نف�صه احلكم يف عام 1966. 
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بوظبي دون منازع، و�صيخاً يف �رشق �صبه اجلزيرة العربية، وال�صيخ  وعلى الرغم من اأن زايداً كان زعيماً لأ
على - فقد كانت ذريته من الذكور يف ذلك الوقت اأقل من ذرية ال�صيخ حممد بن خليفة، الذين كان  الأ
مارات العربية املتحدة واأبو ظبي اأّن زايداً  ي�صار اإليهم باأنهم بنو خليفة. وكان من ح�صن حظ دولة الإ
كان ذكياً بدرجة مكنته من بناء اأقوى عالقة اأ�صا�صها الحرتام املتبادل لل�صيخ حممد. وكانت اإحدى 
الثمرات التي نتجت من تلك العالقة موافقة ال�صيخ حممد ومباركته لتويل ال�صيخ زايد احلكم عام 
1966. وثمة ثمرة اأخرى وهي ا�صتعداده مل�صاندة زايد يف طلبه لبناء اأقوى حكومة بعد مغادرة بريطانيا. 
داري يف اأبوظبي وم�صاركتهم فيه اإىل  اأما زايد فقد اأّكد �صمان تويّل اأبناء ال�صيخ حممد يف البناء الإ

بنائه. اأق�صى حّد ممكن باأكرث مما �صمن لأ

ومل يكن زايد باأقّل فعالية يف تعامله مع عدد من الفروع يف قبيلة بني يا�س، والتي كان فرع اآل بوفالح 
حد ع�رش. واإ�صافة اإىل ذلك اهتّم مب�صالح قبيلتني اأخريني يف املنطقة ال�رشقية  واحداً من فروعها الأ
مارة، الذين لقوا  مارة، وهما: الدرامكة، والظواهر، اإ�صافة اإىل بني مرة يف الق�صم الغربي من الإ من الإ
ما يتوقون اإليه من ال�صمان بالقدر املمكن. وقد جنح بذلك يف جتّنب اأخطاء العديد من روؤ�صاء الدول 
مور اخلارجية على ح�صاب املتطلبات املحلية، فعمل  على ال�صاحة الدولية الذين رّكزوا اهتمامهم يف الأ

بالقول ال�صائع: "ال�صيا�صة كلها حملية". 

اخلال�سة
مارات العربية املتحدة تت�صم ب�صل�صلة من  ح لنا اأّن الظروف التي اأن�صئت فيها دولة الإ يف النهاية يت�صّ
القوى التقليدية والتحّولية التي كانت موجودة �صمن همزة و�صل ميمونة يف تاريخ �رشق �صبه اجلزيرة 
العربية؛ فالظروف التي اأوجدت تلك الهمزة امليمونة تلك كانت تتمّثل بتمهيد الطريق اأمام الهياكل 
اإىل  التي كانت متفتحة  القرار،  ال�صيا�صة و�صناعة  امل�صاحبة ل�صناعة  واملقايي�س  للحكم،  اجلديدة 
�صباب امل�صار اإليها. وا�صتعادة ملا ذكرنا فلي�س هناك �صك يف اأن حلظة القيام بذلك  درجة غري اعتيادية لالأ
العمل العظيم مل تكن م�صادفة ا�صتثنائية فح�صب، بل كانت مب�رّشة باخلري على ال�صعيد ال�صيا�صي 
مارات العربية املتحدة.  اإىل درجة تفوق ما كان يتوّقعه زايد وغريه ممن كان لهم دور يف تاأ�صي�س دولة الإ
مكان على  �صافة اإىل ذلك كان �صمن قرار زايد يف تثبيت الحتاد على �صكل يحافظ فيه بقدر الإ وبالإ
خرى وعلى ثقافتها وتقاليدها، اأنه متّكن من تكوين �صيء جديد كلياً دون احلاجة اإىل  مارات الأ جمتمع الإ
تدمري معظم ما كان قائماً يف ال�صابق. وقد متّكن اأي�صاً - بعملية املوافقة على معظم الحتياجات 
اإعداد  من   - املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  �ص�صي  موؤ من  رفاقه  وم�صالح  والهتمامات،  التقليدية 
ترتيبات الحتاد بطريقة مكنته من تثبيت القاعدة ال�صيا�صية القدمية القائلة: "اإن اأف�صل احلكومات 
هي التي حتكم باأدنى قدر". لتاأكيد ذلك فاإن معظم اأ�صحاب النظريات ال�صيا�صية على علم بامل�صاعر 
التي تعّزز نظرياتهم بال�صواهد، اإل اأّن القليل - اإن وجدوا- ميكنهم ال�صت�صهاد بنموذج اآخر معا�رش 

مارات العربية املتحدة كنموذج عربي اأو اإ�صالمي. غري دولة الإ

نه اأمر ل  مارات العربية املتحدة تقرتب من عامها الثامن والثالثني )عام 2009(، فاإ وملا كانت دولة الإ
يقبل اجلدل اأن نلحظ باأنه لي�س هناك دولة عربية اأخرى، اأو اأي �صكل حكومي اآخر يف العامل النامي 
مارات العربية املتحدة، اأو حتى املقارنة بها  ربعني دولة فيه ميكنها مناف�صة دولة الإ �صمن املائة والأ
مارات العربية  يف منطها الفريد، وب�صكل عام يف جناحها ال�صامل يف نظام احلكم. وقد اأبلت دولة الإ
املتحدة بالًء ح�صناً يف خم�س جمالت غالباً ما ي�صار اإليها كنماذج للنجاح القوم؛ فهي ت�صّكل الربهان 



مارات العربية املتحدة364 متر: مفاهيم جديدة يف تدوين تاريخ الإ موؤ

املادية،  والرفاهية  اخلارجي،  والدفاع  املواطنني حملياً،  و�صالمة  اأمن  مع  البالد  وحدة  ل�صمان  القاطع 
وفوق كل ذلك الفعالية يف اإدارة نظام مدين و�صلمي للعدالة. واإذا افرت�صنا اأن تلك امل�صائل مل تكن 
مارات العربية املتحدة اجل�صور يف جتديد وابتكار )الهند�صة ال�صيا�صية(،  تكفي لتثبيت جتربة دولة الإ
مارات العربية املتحدة جناحاً ملمو�صاً يف املجالت الثالث الرئي�صة لنيل ع�صوية  فقد حققت دولة الإ
قليمية )رغم ا�صتمرار  مم املتحدة وهي: تثبيت �صيادتها القومية، وا�صتقاللها ال�صيا�صي، و�صيادتها الإ الأ

احتالل اإيران للجزر الثالث الذي جرى يف اأربع وع�رشين �صاعة قبل انتهاء معاهدات الدفاع(. 

لّف قد �صهد بع�س الجتماعات النهائية التي متّ التفاق فيها على بع�س ترتيبات احلكم  وملّا كان املوؤ
نه قد �صاهد اأدق التفا�صيل. ويذكر اأّن املحللني كانوا ي�صكون يف  ولويات والتحديات عام 1971، فاإ والأ
باأن  تنّباأ  اأنه  اآنذاك  اأحد من احلا�رشين  اأن يّدعي  اأ�صهر. ول ميكن  اأكرث من ب�صعة  الوليد  بقاء الدولة 
مارات العربية املتحدة - مبوقعها يف اأحد البقع املن�صية يف �صبه اجلزيرة العربية، وبتلك  ت�صبح دولة الإ

ال�رشعة- من اأعلى امل�صتويات يف الدخل الفردي وم�صتوى الفرد املعي�صي يف العامل. 

ديناميكيتها  واأنظمة  احلكومية  تركيباتها  ت�صكيل  اإعـادة  اإىل  احلاجة  يف  اأخـرى  بـالد  تفّكر  وبينما 
مم احلديثة التكوين يف  ال�صيا�صية - ونذكر منها العراق، واإرتريا، واإثيوبيا، ورمبا اأجزاء من باك�صتان، والأ
اآ�صيا الو�صطى- فهناك الكثري ما ميكن اكت�صابه من  اأخرى يف  القوقاز، وحو�س بحر قزوين، واأماكن 
مارات العربية املتحدة كمخترب حي لل�صيا�صات، وكفّن من فنون الت�صوية واحللول  درا�صة جتربة دولة الإ

الو�صطى. 

يف  املحتمل  يجابي  الإ للتاأثري  اإ�صافياً  منوذجاً  ميّثل  ن  الآ حتى  املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  تاريخ   
ديناميكيات قيام الدولة والهند�صة ال�صيا�صية يف املنطقة نف�صها: الدول ال�صت التي ت�صكل جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية. ولي�س م�صادفة اأن ذلك املجل�س اأعلن تاأ�صي�صه عام 1981 يف عا�صمة 
مارات العربية املتحدة يف اأبوظبي، وله نظام وقيادة واآليات �صيا�صية ت�صبه تلك املوجودة يف  دولة الإ

مارات العربية املتحدة.  دولة الإ

ال املتكّرر دائماً، والذي  نّها اأجابت بكل جناح عن ال�صوؤ مارات العربية املتحدة تتمّيز باأ واأخرياً فاإن دولة الإ
امل�صّكلة على  احلكومة  وفحوى  ال�صيا�صية: هل كانت طبيعة  النظريات  اأ�صحاب  يطرحه عدد من 
�صرتاتيجية والذكاء الالمع وهو ما يتفق عليه  �صندان مهارات قائد ممّيز ب�صخ�صيته، تنعم بالروؤية الإ
ويخلفه  القائد  ذلك  يُتوّفى  عندما  نف�صها  والفعالة  نتاجية  الإ بالطريقة  تبقى  اأن  ميكن  الكثريون 
اأن ي�صاأل عن كيفية ا�صتمرار  ي �صخ�س  اأن نرى كيف ميكن لأ �صخ�س اآخر؟. ومن ال�صعب بالتاأكيد 
مة حقاً حتى بعد  مارات العربية املتحدة. لقد ازدهرت تلك الأ مثل ذلك التحّول اإىل هذا احلد يف دولة الإ
�ص�س الدولة. واإن مل يكن هناك �صيء اآخر يذكر فاإن  رحيل القائد اجلريء واملبتكر �صاحب الب�صرية، وموؤ
مارات العربية نف�صها، وهي التجربة الطوىل الوحيدة، واأجنح التجارب يف  اإرث ال�صيخ زايد هو دولة الإ

هند�صة ال�صيا�صة العربية والتكامل الوحدوي يف التاريخ احلديث.

  

 


