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 :ممخصال

، ىي فترة تكويف 6896 – 6891تشير أغمب الدراسات الى اف الفترة الزمنية الممتدة ما بيف 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تربط ىذه الدراسات نشوء االتحاد باالنسحاب البريطاني مف شرؽ 

الى اف السويس، وىذا األمر ال يخمو مف الصدؽ، لكف المصادر واألدبيات التاريخية تشير أيضًا 
كاف إحدى المحاوالت والمشاريع التي تـ طرحيا إلنشاء اتحاد  6896االتحاد الذي ُأعمف عنو في عاـ 

قادر عمى صناعة االستقرار في اإلمارات العربية، وقد يجمع مشيخات الخميج في نظاـ وكياف سياسي 
في إفشاؿ  تعرضت ىذه المشارع الى ضغوط وتأثيرات سياسية خارجية وداخمية، بعضيا ساىـ

، والبعض اآلخر ساىـ في إنجاح المشروع 6891و  6899كما حدث في أعواـ  المشاريع السابقة
االتحادي وقياـ دولة اإلمارات العربية، وقد خمص البحث الى اف ىناؾ العديد مف العوامؿ المرتبطة 

ؿ، اكتشاؼ النفط ودخوؿ بالقوى العالمية واإلقميمية قد أثرت عمى قياـ دولة اإلمارات، ومف ىذه العوام
المنطقة في دائرة أىداؼ الصراع الدولي والحرب الباردة، ناىيؾ عف الدور البريطاني الساعي في تمؾ 

االقتصادية في المنطقة في ظؿ وجود أطماع إيرانية لتوسيع النفوذ الفترة لمحفاظ عمى المصالح 
ضافة الى ما تقدـ فاف المتغيرات التي تعرضت ليا المنطقة  والسيطرة عمى كامؿ الخميج العربي، وا 

العربية وامتداد تأثيرات الفكر القومي والداعي الى الوحدة واالستقالؿ كميا أمور ودوافع ساىمت في 
 تكويف االتحاد اإلماراتي.

 (.اإلمارات العربية، إمارات الساحؿ المتصالح، تاريخ الخميج العربي)الكممات المفتاحية: 
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The role of external influences on the emergence of the United Arab 

Emirates 

1971 - 1937 

Mahmoud Abdullah Saleh Darb 

The General Directorate of Education in Anbar / Fallujah 

Education Department 

Abstracts: 

Most studies indicate that the time period between 1986 - 1971 is the 

period of formation of the United Arab Emirates. What was announced in 

1971 was one of the attempts and projects that were put forward to establish a 

union that would bring together the Gulf sheikhdoms into a system and a 

political entity capable of creating stability in the Arab Emirates. The years 

1937 and 1952, and others contributed to the success of the federal project 

and the establishment of the United Arab Emirates, and the research 

concluded that there are many factors associated with global and regional 

powers that have affected the establishment of the Emirates, and among these 

factors, the discovery of oil and the entry of the region into the circle of 

international conflict goals And the Cold War, not to mention the British role 

that sought in that period to preserve economic interests in the region in light 

of Iranian ambitions to expand influence and control the entire Arabian Gulf. 

In addition to the foregoing, the changes that the Arab region has been 

exposed to and the extension of the effects of nationalist thought calling for 

unity and independence are all matters and motives that contributed to the 

formation of the UAE Federation. 

Keywords: (The Arab Emirates, the Trucial States, the history of the 

Arabian Gulf). 

 :اإلطار المنهجي
العربية  المشيخاتمف المعروؼ اف تاريخ تشكيؿ االتحاد بيف : أواًل: مشكمة البحث

وُعرفت أيضًا  الساحؿ المتصالحفي الماضي ب التي ُعرفتاإلمارات العربية المتحدة" و "
، جاء نتيجة نوعيف مف العوامؿ، األولى داخمية وتستند الى التقارب باسـ ساحؿ ُعماف

تية المشتركة عمى الحيا، إضافة الى األنماط التاريخ المشترؾو  الجوار الجغرافيو 
تحديات ، أما النوع الثاني فيتمثؿ في  الاالجتماعي واالقتصادي والثقافي المستوى

ثالث جزر تابعة لإلمارات قبؿ يوميف لاحتالؿ إيراف ، والتي منيا خارجيةالوالتيديدات 
انسحاب بريطانيا مف المنطقة،  ، إضافة الى(1168)ىالؿ، مف إعالف قياـ الدولة

والتي كانت مرتبطة مع المشيخات الحاكمة في الخميج لفترة طويمة مف الزمف، ناىيؾ 
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 عف مجريات الحرب البارد التي لـ تكف منطقة الخميج العربي بعيدًة عف تأثيراتيا،
ي، إضافة الى تأثيرات الفكر العربي القومي الداعي لالستقالؿ عف المستعمر البريطان

المؤثرات ماهّية لدى البحث تساؤؿ عف  تاستثار  وغيرىا مف األسباب والدوافعالتي
 م؟1791في عام  الخارجية عمى نشوء دولة اإلمارات المتحدة

يكتسب البحث أىميتو في انو يعالج بالدراسة مسألة ميمة في : البحث : أهميةثانياً 
الصراع الدولي لما تمتمكو مف خزيف والتي كانت وال زالت إحدى محاور تاريخ المنطقة 

 .بترولي وغازي تعتمد عميو أسواؽ الطاقة في العالـ
الداخمية والمؤثرات والظروؼ ييدؼ البحث الى تبياف أىـ العوامؿ البحث: ثالثًا:  أهداف

نشاء دولة بالتي دفعت والخارجية  بعض مشايخ المنطقة الى الدخوؿ في اتحاد معمف وا 
 .6896لمتحدة في عاـ اإلمارات العربية ا

 حدود البحث -رابعًا 
 العربية المتحدة اإلماراتدولة الحد الموضوعي: 

 منطقة الشرؽ األوسط وجنوب الخميج العربي الحد المكاني: 
 6896 - 6899الحد الزماني: 

 مشيخات الساحل المتصالحاألول:  المحور
 نبذة تاريخية عن المنطقةأواًل: 

تشير المصادر الى اف السيادة العربية في منطقة الخميج العربي خالؿ القرنيف 
البرتغالي واليولندي  –السابع عشر والثامف عشر كانت متأثرة بحمالت التوسع األوربي 

فشمت في والذي والمذاف تمكنت القوى العربية مف طردىما، لتواجو التوسع البريطاني،  –
حدث بيف الزعامات في المنطقة مف خالفات داخمية  مواجيتو تمؾ القوى بسبب ما

مسيطرة البريطانية التصدي لعجزىا عف اؼ ىذه القوى وبالتالي ضعإتسبب في  وتناحر
عمى منطقة الخميج العربي، والتي استمرت لما يقارب قرنًا ونصؼ مف الزماف. )عباس، 

تاريخ  أصوؿ( الى اف 4: 6888يشير )عبد اهلل، ، وفي ىدا الصدد (199: 1119
دولة اإلمارات العربية المتحدة كما نعرفيا اليـو ككياف سياسي، يعود الى الفترة الممتدة 
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ميالدية، وذلؾ حيف تحولت القبائؿ المتناثرة والصغيرة الى  6911 – 6111ما بيف 
وقد ُعرؼ سكاف المنطقة بمقاومتيـ الشديدة  تحالفات سياسية أشأت إماراٍت وحكومات.

لسيطرة األجنبية، إذ وصفوا بالشجاعة خصوصًا مع امتالكيـ ميارة في لمحاوالت ا
)كميكوفسكي، البحر، لدرجة اف األوربيوف أطمقوا عمى المنطقة اسـ "شاطئ القراصنة"  

6899 :61) 
دولة  تضـقبائؿ المنطقة التي ةجمعتكبير  تشكمتتحالفاتفي القرف الثامف عشر ف

، وكاف مف أىـ ىذه اإلمارات  بني  وتحالؼالقواسـ في الشماؿ،  تحالؼ: التحالفاتاليـو
بطت تر اجمع عدد كبير مف القبائؿ التي مف كؿ منيما ، إذ تمكف ياس في الجنوب

 ،ا لقيادات موحدةإدارة أمورىم حتى سممت ىذه القبائؿمتبادلة مصالح مشتركة ومنافع ب
 تحالؼقد تميز ف،افيكؿٌّ في مجالو الجغر السيطرة السياسية وممارسة السمطة،  تتقاسم

بالمقاتميف المنتميف الى بني ياس  تحالؼاتسـ فيمابأسطولو وقوتو البحرية، القواسـ 
التحالفينإال ليذيف وبالرغـ مف وجود أرضية مشتركة ،بشكؿ عاـ وقوتو البريةصفوفو 

بسبب التنافس بيف القوى الكبرى في الخميج  وذلؾانيما لـ يعمال عمى توحيد قواتيما 
)ىالؿ، . الصغيرةقبمية الكيانات عمىالفرض معاىدات حماية الذي والتدخؿ البريطاني 

1168) 
اف التحالؼ المشار اليو فيما سبؽ جاء نتيجة لعدة ظروؼ ساىمت في إيجاد نوع 

ـ، والذي 6191 مف الفراغ السياسي تمثؿ في انتياء النفوذ البرتغالي مع حموؿ عاـ
، وسقوط دولة اليعاربة في ُعماف 6911تبعو انييار الدولة الصفوية في إيراف عاـ 

 ( 69: 6888)عبد اهلل، 
وبالرغـ مف وجود ىذه التحالفات إال اف المنطقة خضعت لمنفوذ البريطاني الذي 

 عندما بدأتلقرف التاسععشر الميالدي، في امنطقة الخميج العربي بدأ يتسمؿ الى 
قررت بريطانيا إرساؿ  6918ففي عاـ  ،المواجية مع مشيخات المنطقة لمسيطرة عمييا

تمكنت فييا القوات  6968حممة مف اليند الى رأس الخيمة، تبعيا حممة أخرى في عاـ 
 تالبريطانية مف تدمير األسطوؿ العربي بعد معركة دامت لستة أياـ لتبدأ بعدىا عمميا
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فرضت ، ولضماف سيطرتيا (69: 6899يكوفسكي، )كماالحتالؿ وتدمير المدف 
أبو ظبي إمارة ـ معاىدات حماية عمى بعض اإلمارات منيا  6911 في عاـبريطانيا

مارة و  مارة ويف و يأـ القا  مارة الخيمة و أس ر ا  السياسة بات حيث ربطت ىذه اإلمار ، عجمافا 
بمعاىدات  أعقبتيا، بعد ذلؾ ، وعرفت ىذه االتفاقية باسـ "اتفاقية السمـ العاـ"البريطانية

وبعد ذلؾ م6911عاـ قطر و م 6999 البحريف عاـبريطانيا معبطت فييا تر اى أخر 
بأكممو)الزعبي& سيطرتيا عمى الخميج مف إحكاـبريطانيا  مكنتالمعاىدات التي ازدادت

 (1988: 1161الشناؽ، 
وفي اطار سعييا لتعزيز السيطرة عمى المنطقة جعمت بريطانيا تمؾ المعاىدات 
تتضمف اتفاقاٍت تتسـ بصفة األبدية بيف الطرفيف، حيث يعتبر االتفاؽ المانع األبدي 

، إذ توحمايلبريطاني في المنطقة التي خضعت لالركيزة األساسية لموجود ا 6986عاـ 
إال مف خالؿ  دـ التعامؿ مع العالـ الخارجيفرض االتفاؽ عمى الشيوخ والحكاـ ع

المقيـ السياسي في ىذا الشأن ذكريحيث ، (999: 6899)إبراىيـ،  البريطانييف انفسيـ
جميع المعاىدات حصر عندماحاولت بريطانيا اف "جيفري أرثر"السير البريطاني 
بالنص عمى ،وبالتالي اكتفت ذلؾإمارات الخميج، لـ تستطع ب تياربطالتي  واالتفاقيات

كانت و ،عندما قامت بتبادؿ وثائؽ االستقالؿ،دوف حصرالسابقة إلغاء جميع االتفاقيات 
الخارجية والتي كانت ىي ف فيالشؤو بريطاني عمى الدورالتؤكد في الغالب ىذه االتفاقيات 
معاىدة الصمح العامة عاـ ك(1988: 1161)الزعبي& الشناؽ،  المسؤولة عنيا

التي وقعيا حكاـ رأس الخيمة وأبوظبي وأـ القيويف وعجماف، ومعاىدة السالـ  ـ6911
بإمارات الساحؿ ساحؿ ُعماف منطقة والتي أعقبيا تسمية  ـ6999البحري الدائـ عاـ 

والتي  ـ6981المعاىدات المانعة عاـ كذلؾ الحاؿ في المتيادف أو المتصالح، و 
وكاف  ،العالقات الخارجية ليذه اإلماراتارة إدمف السمطات البريطانية  تمكنتبمقتضاىا 

المشيخات وتكريس االنفصاؿ بيف  البدوية القبمية الُبنيةمف شأف ىذه االلتزامات دعـ 
تـ توقيع اتفاقيات إضافية  6861و  6866وفي عامي ، (1168)ىالؿ، .الحاكمة

الغاية منيا تعزيز النفوذ والسيطرة البريطانية عمى المنطقة،  ثـ عززتيا باتفاقية مع 
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لالعتراؼ بالنفوذ البريطاني، وفي المحصمة وضعت  6869الدولة العثمانية في عاـ 
متيازات التنقيب عف بعدـ منح ا 6811بريطانيا قيودىا عمى شيوخ المنطقة في عاـ 

 (11: 6899)كميكوفسكي، النفط إال بموافقة بريطانيا المسبقة 
 العربية المكونة لالتحادالمشيخات نبذة عن ثانيًا: 

تقع اإلمارات العربية المتحدة عمى الشاطئ الجنوبي الشرقي لمخميج العربي، وىي 
لمنفط فإف موقع الجزر  تتمتع بموقع جغرافي ميـ إضافة الى كونيا إحدى الدوؿ المنتجة

التابعة ليا والتي تمنحيا نوعًا مف السيطرة عمى مضيؽ ىرمز منحيا أىمية كبيرة في 
التأثير عمى الممر البحري والذي تمر مف خاللو مئات الناقالت النفطية يوميًا 

البوابة الرسمية لحكومة مف : )الحالية وتتكوف دولة اإلمارات (9: 6899)كميكوفسكي، 
 (1111، إلماراتدولة ا

ألؼ  19111، تبمغ مساحتيا اإلمارة األكبر بيف اإلمارات السبع: وىي أبو ظبي .6
تقع أبو ظبي عمى ساحؿ الخميج العربي،  ،جزيرة 111وتضـ ،كيمومتر مربع

أبوظبي آؿ يحكـ إمارة ،وتشاطر حدودىا مع سمطنة ُعماف، والسعودية، ودبي
فرع لقبيمة بني ياس، المعروفة باسـ البو فالح، والتي سكنت في وىـ  نيياف،

، وسكنت قصر 6989عاـ منذ  األصؿ في منطقة ليوا، واستقرت في أبوظبي 
 الحصف لمدة قرنيف تقريباً 

كيمومتر مربع،  4111 ػب مساحتيا تقدر ، إذالثانية مف حيث المساحةوىي : دبي .1
يعود ، ، وتحدىا أبو ظبيوالشارقةلعربيةاحؿ الشرقي لشبو الجزيرة اتقع عمى السو 

قبيمة بني  مفشخص  911عندما استقر ما يقارب مف  6999إلى عاـ  ياتأسيس
شكؿ وقد  ا منذ ذلؾ الوقتىياس بقيادة آؿ مكتوـ عند منطقة الخور، والذيف حكمو 

، 6811خور دبي في الماضي ميناء طبيعيًا لممنطقة، ومع اكتشاؼ النفط في عاـ 
بدأت اإلمارة ، بعدما شيدت دبي نموا متسارعا وتغيرات في نمط الحياةحيث 

 .6818بتصدير النفط في عاـ 
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 19981الثالثة بيف اإلمارات السبع في المساحة والتي تقدر ب  : وىيالشارقة .9
ضمف اإلمػارات الشمالية، وليا  ،تقع في وسط دولة اإلماراتوىي كيمومتر مربع، 

حكـ  ألخرى، وتمتمؾ أيضًا حدوُدا مع سمطنة عماف.حدود مع كافة اإلمارات ا
 6111لعاـ في المنطقة الىا تواجدىـ الشارقة مف القواسـ الذي يعود

 اً كيمومتر  111لسبع بمساحة تقدر بػ األصغر بيف اإلمارات ا: وىي عجماف .4
تتوسط إمارتي الشارقة وأـ القيويف بموقع جغرافي متميز، وتقع عمى ساحؿ و ،اً مربع

تأسست عجماف عمى يد قبيمة النعيـ الذيف ،إلمارات الشماليةالعربي ضمف االخميج 
وبرزت اإلمارة ألوؿ مرة ككياف ُمستقؿ  ـ،6999توافدوا إلى المنطقة حوالي عاـ 

 ـ.6911عاـ 
كمـ  911، تبمغ مساحتيا حوالي ىي ثاني أصغر إمارة بيف اإلمارات: و أـ القيويف .9

مف فييا تنحدر أصوؿ العائمة الحاكمة ،و الخيمة تقع بيف إمارتّي الشارقة ورأسمربع
، وذلؾ عندما رحمت قبيمة العمي مف  - العمي –مؤسس الساللة الحاكمة الُمعال 

 المياه. بحثًا عفجزيرة السينية إلى موقعيا الحالي في أواسط القرف الثامف عشر 
 ػب مف حيث المساحة والتي تقدر مارة،اإلتعتبر رأس الخيمة رابع : رأس الخيمة .1

سنة مف  9111تشتير بتاريخيا الغني الذي يعود إلى و كيمومتر مربع  6194
اءًا مين الثالث عشر والرابع عشرالحضارة والتراث، وقد أصحبت بيف في القرنيف 

واشتيرت  ،"باسـ "جمفارقديمًا ُعرفت رأس الخيمة ،تجاريًا مزدىرًا في المنطقة
حدودىا مع كؿ مف أـ القيويف والفجيرة والشارقة، تشتركب، ة المؤلؤباستخراج وتجار 

تنحدر أصوؿ العائمة الحاكمة ، و مطنة ُعمافباإلضافة إلى حدودىا الجبمية مع س
 فاعمة فيفي رأس الخيمة مف قبيمة القواسـ، التي برزت في السابؽ كقوة بحرية 

 الخميج العربي.
ى الساحؿ الشرقي لدولة تقع بالكامؿ عمىي اإلمارة الوحيدة التي : و الفجيرة .9

تعتبر خامس إمارة مف حيث كيمو متر مربعو  6491تبمغ مساحتيا حوالي ،اإلمارات
، تشير سمطنة ُعمافو الشارقة ورأس الخيمةتشاطر اإلمارة حدودىا مع ،المساحة
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ـ، حيف شيد الشيخ 6919بدأ منذ عاـ قد تاريخ الفجيرة الحديث المصادر الى اف 
 مطر زعيـ الشرقييف قمعتو، وبنى حوليا المدينة القديمة. محمد بف

 اإلماراتي  االتحادتأسيس والمؤثرات لدوافع الالثاني:  المحور
 1791أواًل: السياسةالبريطانية في الساحل اإلماراتي قبل إعالن االنسحاب في 

اتحاد ة إنشاء فكر  ( في بحثيما الى اف1116: 1161يشير )الزعبي & الشناؽ، 
حكومة حاولت، إذ سبؽ وأف الحديثةأو المعاصرة ظرؼالاإلمارات العربية لـ تكف وليدة 

 ،والتي ال يمكفالعربيةاتمنذ ثالثينات القرف الماضيإيجاد دولة مناإلمار  البريطانيالتاج 
اإلمارات ة منيا دولة عمى حدة، لذلؾ حاولت بريطانيا أف توحد ىذىمار أف تشكؿ كإل

فكانت  الثانيةأما المحاولة ، 6899 عاـ كانت في األولىالمحاولة ،تيفوذلؾ في محاول
أىميا المشاكؿ أسباب  ، وذلؾ لعدةاإلثنيف، إال أف الفشؿ كاف نصيب 6891 عاـ في

 مف الغارات عمالً القبائؿ البدوية التي تتخذات، وطبيعةالحدودية بيف ىذه اإلمار 
 ى.أخر ب وظيور مشيخات جديدة عمىحسا،ليا

 ( في دراستيا الى اف991 – 996ومف جانب آخر تشير )جبار، بال تاريخ: 
تردي األوضاع السياسية و  لدى شعوب المنطقة، الوعي الوطنيالشعورو  تنامي

 قوياً  حافزاً  ئياد لدى أبناواالقتصادية واالجتماعية في منطقة الخميج العربي، ولّ 
تي حصمت عمى المستوى السياسي تغيرات المال، حيث أثرت ض عمى ىذا الواقعلالنتفا

 يةثورة العراقال، و 6868سنة  ية فيمصر الثورة الكوالتي شيدتيا بعض البمداف العربية 
 – 6816عبد الكريـ الخطابي في المغرب الزعيـ العربي ، وثورة 6811الكبرى سنة 

العربية الصحؼ فيما لعبت أدت إلى إثارة أبناء إمارات الساحؿ العماني، ، كميا  6811
 أبناءتنامي الشعور الوطني والقومي لدى ًا في الداخمة لمنطقة الخميج العربي دور 

ففي ، المنطقة خاصة واف تمؾ الصحؼ تميزت بعدائيا الشديد لالستعمار البريطاني
شعبية كاف ورائيا عماؿ البناء والغوص في البحريف الذيف  حدثتأوالنتفاضة، 6868سنة 

قبؿ كساد تجارة المؤلؤ الطبيعي واكتشاؼ النفط في مطمع  الرئيسيةيشكموف القوة العاممة 
والقوانيف المدنية  األنظمةالوقوؼ بوجو تطبيؽ كاف مف أىدافيا والتي ، الثالثينيات
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اجتمع قادة االنتفاضة بالشيخ عيسى بف  حيثفي اليند،  النافذة والمطبقةوالجنائية 
لمتدخؿ البريطاني في شؤوف القضاة،  ، وطالبوا بوضع حدآنذاؾعمي، حاكـ البحريف 

رفض ىذِه  "الميجر ديمي"لكف المعتمد السياسي عف بعض المناصب، األجانبوعزؿ 
طريؽ العمؿ ضد  فيمثمت ىذه االنتفاضة ومطالبيا المبنة األولى ، و ياالمطالب جميع

اضطرابات  6819 – 6811عاـ  لتحدث بعدىا في األعواـ،االستعمار البريطاني
مناىج التغير  ، والذي حاولت فيو بريطانياتيجة التدخؿ في العممية التربويةشاممة ن
بعادة يالدراس  (99: 6891، )االنصاريالخميج إماراتيف العرب مف عممالم وا 

وبالرغـ مما تقدـ فاف المصادر التاريخية تشير الى اف بريطانيا بعد الحرب 
بر في المنطقة، إذ ظيرت الواليات العالمية الثانية لـ تعد الدولة ذات التأثير األك

المتحدة األمريكية عمى الساحة الدولية كعامؿ مؤثر وقوة ذات تأثير كبير، سيـ في 
 (199: 1119تحجيـ اإلمبراطورية التي ال تغيب عنيا الشمس )عباس، 

منطقة الخميج لـ تكف وعند النظر في األدبيات المتعمقة بموضوع البحث نجد اف 
في الخمسينيات والستينيات مف عزلة عف التطورات التي شيدتيا المنطقة العربية في 

صعود حركة القومية العربية والدعوة إلى التحرر مف االستعمار وتأثرتب، الماضيالقرف 
مع قضايا األمة  تفاعاًل كبيراً المنطقة شيدت و جنبي "مف المحيط إلى الخميج"، األ

عماني مف شيدت المدف الرئيسية في الساحؿ الإذ  ،6891العربية كما حدث في سنة 
في القاعدة  فاير الن بإشعاؿمجموعة مف الشباف بعدىا اـ مظاىرات تأييدًا لمصر، ق

 شعوبعبرت لوحدة السورية المصرية وعندما حدثت االجوية البريطانية في الشارقة، 
بعض مناطؽ  شيدت(، و 44: 6898، العقاد) لموحدةالمنطقة عف مساندتيا وتأييدىا 

ىا عماؿ النفط، نفذالستينات اضطرابات  (وفي مطمعظبي وقطر) أبو ساحؿ عماف 
 (618: 6894وآخروف، النجار )

مف التطورات كاف  عدداً  المشيخات الحاكمة في المنطقةفي ىذا اإلطار، شيدت و 
زيارة وفد مف جامعة الدوؿ العربية برئاسة سيد نوفؿ األميف العاـ المساعد لمجامعة منيا

، وظيور النفط في إمارة أبوظبي، وتبمور 6814في عاـ لالطالع عمى شؤونيا 
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الشباب الذيف  يـ وعودة، وانتشار التعمآؿ نيياف االتجاىات الوحدوية لشيخيا الشيخ زايد
يمة العدد عربية، وأدى ذلؾ إلى بروز دور مجموعة قمالجامعات الفي دراستيـ  أتموا

سياسة "شرؽ  عفإعالف الحكومة البريطانية ، ويضاؼ الى ما تقدـ ولكنيا كبيرة التأثير
 (1168.)ىالؿ، ـ6896السويس" وقرارىا باالنسحاب مف منطقة الخميج قبؿ نياية عاـ 

 لسويس:االنسحاب من شرق اثانيًا: السياسة البريطانية بعد إعالن 
عالف عف نيتيا في سحب قواتيا مف 6819 /61/6الحكومة البريطانية في أثارا 

وعدـ االحتفاظ بقوات شرقي السويس ومنطقةالخميج العربي خالؿ ثالث سنوات، 
نما بسبب عسكرية ردود فعؿ واسعة،ليس بسبب التوقيت الزمني  لإلعالف فحسب، وا 

قميمياً  النتائج التي ستترتب عميو محميا ودوليًا، فبريطانيا التي كانت تييمف عمى وا 
بريطانية مف خالؿ  ةعقود عديدة، وحولتو الى بحير ات الخميج العربي طوالمقدر 

مشيخاتيـ المعاىدات واالتفاقيات التي وقعتيا مع شيوخو وحكامو، وفرضت الحماية عمى
بدت عاف ما أشافيسر واحتكرت شركاتيا موارده االقتصادية، السيما النفط منذ اكت

المحمموف المختصوف بتاريخ منطقة  يفاجئ لـادىا لمتخمي عف ذلؾ ألسباب عديدةاستعد
ىا عمى لساف ىارولد ويمسوف الخميج العربي بإعالف حكومة العماؿ البريطانية عف قرار 

 مدفوعاتف ال، ألنو كاف متوقعاً  بسبب النقص في ميزارئيس وزراءىا عف قراراىا
اء البحار، بعد أف أثر ذلؾ سمباً  اماتيا ور ف لتقميؿ التز البريطاني، وسعي حكومة لند

ف دور 6819عاـ اإلسترلينيعمى قيمة الباوند  اجع بعد الحرب العالمية ىاتر خاصة وا 
ي   عمى الصعيديف السياسي والعسكر  األمريكيةدور الواليات المتحدة الثانية وتنامي، 

عموش، )الباردة  الغربي أباف الحرببريطانيا في قيادة العالـ الرأسمالي ر اثتيا لدو وور 
1168 :911) 
عف  البريطاني مسألة أساسية، فضالً  ار االنسحابمثمت مسألة توقيت تنفيذ قر و 
، 6819ة بو، فتـ االتفاؽ عمى إعالنو في كانوف الثاني عاـتبميغ الدوؿ المتأثر كيفية

عطاء مدة ثالث سنوات الستكمالو عمى أقؿ تقدير، أي قبالالنتخابات البرلمانية  وا 
(وىكذا 614: 6889العمي، )6896ؤىا في آذار عاـاالعامة التي كاف مف المقرر إجر 
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الغاء المعاىدات واالتفاقيات التي سبؽ  تـ االتفاؽ عمى الموعد، األمر الذي كاف يعني
لبريطانيا أف عقدتيا مع إمارات شرقي الجزيرة العربية والخميج العربي في القرف التاسع 

ولغرض ، ع عنياااؼ عمى عالقاتيا الخارجية ومسؤولية الدفيفوضتيا باإلشر التو عشر، 
مارات الساحؿ العماني بالقر  البريطاني فقد سافر مبعوث  ارإخبار الدوؿ الخميجية وا 

وبقية األقطار الخميجية، وقابؿ في ف اإلىإير  "غورونوي روبرتس"الخارجية البريطانية 
، وقابؿ الممؾ فيصؿ (96- 91: 6891)كيمي،  9/61/6819 فيانشاه إيراف ر طي

خ الخميج العربي بعد يوـ مف فيالتاسع مف الشير نفسو في الرياض، والتقى بباقي شيو 
ات االقتصادية التي ليـ الصعوبات المالية التي تواجييا بريطانيا، والضرور ح ذلؾ، وشر 
لييـ قبؿ شيريف مف ذلؾ في عمى إلغاء الضمانات التي سبؽ أنتقدمت بيا إ أجبرتيا
عة البريطاني في الخميج العربي، فقوبؿ ذلؾ بنز بحري ي والالوجود العسكر ار استمر 

خ الخميج العربي، إذ كاف المبمغ المطموب بعممة واضحة منالشؾ مف قبؿ الشاه وشيو 
ىو و  ،الخميج العربي مميوف باوند لبقاء القوات البريطانية في 61غير إسترلينيو ىو 

البريطانية النفطية التي كانت تستمميا الشركات  تبحجـ االستثمارا غ ال يقارف قياساً مبم
ايد بف فأبمغ الشيخ ز الخزانة البريطانية مف وراء استثماراتيا في المنطقة ووزارةالبريطانية 

في  ؤوؿ البريطاني بأنو سيكوف مسروراً  لممشاركةسمطاف آؿ نيياف حاكـ أبو ظبي المس
انية في المنطقة مف عائداتو النفطية، لضماف جات بقاء القوات البريطتسديد احتيا

المكاسب التي يتمتع بيا ىو وزمالؤه اآلخروف منحكاـ الخميج العربي مف بقاء ار استمر 
 (919: 1168عموش، الوجود البريطاني)

الى بريطانيا، يقـو عمى  قدـ اقتراحاً والذي الشيخ راشد بف سعيد كذلؾ الحاؿ مع 
مشاركة المشيخات األربعالمنتجة لمنفط وىي دبي وأبو ظبي والبحريف وقطر الواقعة 
تحت الحمايةالبريطانية، حسب قدراتيا المالية في الكمفة السنوية التي تتيحمبريطانيا 

أخذ االحتفاظ بقواتيا في منطقة الخميج العربي إال أف بريطانيا رفضت االقتراحيف، ولـ ت
 (614: 6891بيما، )كيمي، 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
044 

ومف الجدير بالذكر ىنا سمسمة الستكشافات النفطية في منطقة الخميج والتي 
 فقد اكتشؼ النفط في البحريف سنةأكسبت إماراتيا أىمية كبيرة في أسواؽ الطاقة 

وقطر سنة  6841، والكويت سنة 6899، تبعتيا السعودية في سنة 6891
. )جبار، 6818ودبي في سنة  6819عماف في سنة ، و 6811في  ظبي وأبو،6848

 .( 991بال تاريخ: 
بكؿ ار االنسحاب البريطاني، وحاولواكاف شيوخ الخميج قمقيف مف سرعة تنفيذ قر 

ه ألنيـ كانوا مستفيديف مف القوة العسكرية البريطانية التي استطاعت الوسائؿ تأخير 
ودفعتيـ إليداع ثقتيـ بالبريطانييف عبر يـ لمدة طويمة مف الزمف، اتر حماية أمف إما

اضييـ المعاىدات التي وقعوىا معيـ، فالقوات البريطانية التي كانت موجودة عمى أر 
لمدعـ ىا وفرت ليـ حماية ال نظير ليا، فضالً  عف توفير مياىيـ  وتجوب سفنيا الحربية

داد يومابعد يدـ طوياًل، وبدأ قمقيـ يز بموماسي ليـ، إال اف ذلؾ لمالسياسي والد
(  .(611 - 619: 6891كيمي، يـو

والبحريف حاكما قطر و اشد آؿ نيياف ولذلؾ فمـ يكف مف الغريب أف يتقدـ الشيخ ر 
حوؿ ما 6819البريطانية في أواخر شير كانوف الثاني عاـبطمب توضيح مف الحكومة

ميج خات الخإذا كاف االنسحاب البريطاني يعني تمقائياإنياء المعاىدات البريطانية معمشي
البريطانية بأف ار الخارجية مف وز  الجواب البريطاني يحمؿ اقتراحاً فجاء  ،العربي أـ ال

عمى الحكاـ االتحاد مع الحكاـ اآلخريف في أسفؿ الخميج،مما يسيؿ عمييـ عممية 
 كاف جواب الحكومة،  بادلةفي الوقت نفسو بعض الحماية المت ويعطييـ االستقالؿ

المنطقة لـ تكف مييأة لمثؿ ذلؾ التغيير  تالبريطانية مخيباً  آلماؿ حكاـ الخميج فإمارا
الكويت التي أرست عالقاتيا مع ادة عمى تقبمو بسيولة، عالسياسي، ولـ تكف قادر 

بموافقة 6864و6988اتفاقيات عامي6816بريطانيا عمى أساس المعاىدات وأنيت عاـ
المعاىدات التعاقدية، ولـ يبؽ مف مخمفات عالقتيا ة مف تمؾ وأضحت متحرر الطرفيف،

بريطانيا بالنظر في أي السابقة، بموجب المعاىدات، سوى الشرط الذي ينص عمى قيام
اؼ الدولي طمب تتقدـ بو المشيخة طمباً  لممساعدة، فجعمت الكويت بسبب االعتر 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
044 

سيؿ ذلؾ مف عدـ و ، إلى االستقالؿ عممية طبيعيةبكيانيا وثروتيا مف عممية انتقاليا
نفسو عالقتيا ببريطانيا حميمة بالقدر ات المتصالحة، كما لـ تكف دخوليا في نظاـ اإلمار 

الذي كانت عميو عالقات البحريف وقطر والمشيخات المتصالحة، لذلؾ لـ تكف بريطانيا 
رجي إال بطمب منيا، أما عالقاتيا مع امعنية وممزمة بحماية المشيخة مف العدوانالخ

ع حمايتيا المستمرة ات المتصالحة وقطر والبحريف فقد كانت مختمفة، ألف موضو المشيخ
)عموش، بالذات في صميـ االستفسار الذي تقدـ بو حكاـ دبي والبحريف وقطريقع 

1168 :918) 
 ثالثًا: المؤثرات اإلقميمية والعالمية 

ماراتي، مثمت العوامؿ اإلقميمية دافعًا ميمًا في دفع عجمة تكويف االتحاد اإل
في منطقة الخميج العربي ومحاوالت الشاه في تحقيؽ أكبر قدر مف فاألطماع اإليرانية 

فرصة إلحياء ادعاءاتو و الشاه وجد في والذي، البريطاني بعد االنسحاب األطماعتمؾ 
طنب الصغرى، أبو موسى( ى، الثالثة )طنب الكبر اإلماراتية بتبعية البحريف والجزر 

زيادة نفوذ إيراف في منطقة ، وىذه السياسة كانت نتيجة (699: 1119العبيدي، لبالده)
الخميج العربي، وتولييا دور شرطي الخميج العربي المسؤوؿ عف حماية المصالح 

والمصالح النفطيةبشكؿ خاص، لغمؽ الطريؽ أماـ محاوالت االتحاد السوفيتي  األجنبية
ح ايراف وتقوي جيشيا لتنفيذ الدور الى تسمي الستغاللو، ولذلؾ سعت الواليات المتحدة

أنيطت االنسحاب البريطاني والحقيقة اف ذلؾ الدور الذي المطموب في مرحؿ ما بعد 
وبريطانيا  األمريكيةغبات الواليات المتحدة ور  الشاه التوسعية أطماعانسجـ مع اف إير بو 

 (114: 1161، التميمي) في الحفاظ عمى مصالحيا في المنطقة
إلشارة الى اف اعمب إمارات الخميج كانت ترفض فكرة إنشاء منظمة وىنا تجدر ا

لمدفاع المشترؾ مع إيراف، وىذا لعدة أسباب قد يكوف أىميا انعداـ الثقة بإيراف نتيجة 
لسياساتيا التوسعية في الخميج العربي وادعاءاتيا بالسيادة عمى البحريف والتي تعود الى 

بعد المفاوضات التي جمعت إيراف ببريطانيا والسعودية القرف الثامف عشر، ولـ تنتِو إال 
اف الصراع بيف السعودية (، كما 8: 1161لحؿ المسألة )السبعاوي،  6818في عاـ 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
044 

تأثيرًا كبيرًا عمى األوضاع الداخمية لإلمارات فقد خمؽ وبعض الدوؿ األخرى وايراف 
ا لموقوؼ ضد سعت الدوؿ المتصارعة الى إخضاع بعض اإلمارات لنفوذىا ودفعي

سعت السعودية الى تعزيز قوات إمارة رأس الخيمة، أما  إذالسمطة االتحادية ومركزيتيا، 
، ناىيؾ عف إيراف فقد سعت لزيادة نفوذىا في إمارات عجماف والفجيرة وأـ القيويف

 (99 - 91: 6899)كميكوفسكي، محاولة شراء والءات القبائؿ المحمية 
عمى المممكة العربية بشكؿ كبير أثر قد االنسحاب البريطاني ار قر عممًا اف 

لمتوازف العسكري في المنطقة،  ار إخالؿالسعودية اذ اف حكومتيا وجدت في القر 
في  قيادياً  لذلؾ سعت الى تولي دوراً  أطماعيالبسط نفوذىا وتحقيؽ  فوفرصة إليرا

ة الممؾ مف خالؿ زيار واضحاً  وظير ذلؾالخميج العربي مف خالؿ تقاربيا مع الكويت،
فيد بف عبد العزيز الى الكويت ولقاءه مع الشيخ صباح أمير الكويت في نيساف 

المحافظة عمى استقرار منطقة الخميج، كذلؾ ة عمىضرور  ، واتفاؽ الطرفيف6819عاـ
سياسيواالقتصادي بيف لتعاوف المف خالالقدمت المممكة مشروعاً  لضماف أمف المنطقة 

اءات جماعية لحماية المنقطة مف منطمؽ خميجية والعربية بشكؿ عاـ واتخاذ اجر الدوؿ ال
الوحدوية  األفكاراف أمف الخميج ىو أمف لكاللمنقطة العربية، كذلؾ دعمت المممكة كؿ 

بعاد النفوذ الخميجية وضماف استقر اإلمارات التي ظيرت في تمؾ المدة، الحتواء  ارىا وا 
 (118 – 119: 1161اإليراني عنيا)التميمي، 

ُيضاؼ الى ما تقدـ ىناؾ عدة عوامؿ ساىمت في دفع عجمة تكويف االتحاد، 
عالف قطر  ومنيا سقوط المطالبة اإليرانية بالبحريف واعتراؼ األمـ المتحدة بعروبتيا، وا 

 ( 668: 1119عف نظاـ سياسي حوليا مف إمارة الى دولة مستقمة فيما بعد )الدليمي، 
الوقوؼ عندىا إال وىي الموقؼ السوفييتي تجاه التطورات  وىنا نقطة ميمة يجب

في منطقة الخميج العربي والذي كاف ىدفًا لسياساتو، فمع إعالف الحكومة البريطانية 
والمتمثؿ  6891قرارىا باالنسحاب، حتى صدر الموقؼ الرسمي لمسوفييت في آذار 

قيؽ توازف استراتيجي بالدعوة الى قياـ حمؼ إقميمي بعد االنسحاب البريطاني لتح
يتناسب مع الوجود الغربي عمومًا واألمريكي خصوصًا وذلؾ مف خالؿ إقامة "ميثاؽ 
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األمف الجماعي" في قارة آسيا ليشمؿ منطقة الخميج العربي، وىذا اإلعالف لـ يكف في 
 (69 – 64: 1161حقيقتو سوى محاولة لموصوؿ الى مياه الخميج )السبعاوي، 

 مراحل تكوين االتحاد الثالث:  المحور
 1799عام  أواًل مشروع الوحدة في

، إذ عًا لموحدة بيف إمارات الساحؿ المتصالحبريطانيامشرو طرحت  6899في عاـ 
وقد اقتنع  باالتحادإلقناعيـ ة لشيوخ ىذه اإلمارات بعض المسؤوليف البريطانييف بزيار قاـ 

، وفي ذات الوقت كانت المساعي البريطانية تحاوؿ إقناع حكاـ السعودية بعضيـ
باالنضماـ لممشروع، لكف المشروع برمتو فشؿ ألسباب كثيرة أىميا نشوب الحرب 

 (1916: 1161)الزعبي& الشناؽ،   6849 – 6898العالمية الثانية 
ى ( الى اف حقيقة المسع119- 111: 1119وفي ىذا الصدد يشير )عباس، 

البريطاني إليجاد شكؿ مف أشكاؿ التنسيؽ أو االتحاد بيف إمارات الخميج في تمؾ الفترة، 
كاف بيدؼ إيجاد نظاـ يسيؿ عمى بريطانيا التعامؿ مع اإلمارات في إطار جماعي بداًل 
مف التعامؿ مع كؿ إمارة عمى انفراد، خصوصًا إذا عممنا اف االتفاقات التي ربطت 

 منطقة كانت متشابية في المضموف.  بريطانيا بمشيخات ال
 1791مشروع الوحدة في عام  ًا:ثاني

يا إلقامة مشروع االتحاد حاولتمبريطانيا ت عادأ بعد انتياء الحرب العالميةالثانية
كياف مميد لموحدة إنشاء عمى في المنطقة  الحكاـ، مف خالؿ تشجيع 6891في عاـ 

 11: 6898العقاد، إشراؼ بريطاني )" تحت المتصالحةاإلمارات  مجمستحت مسمى "
مفتقرة المجمس ارات التي يصدرىا بقيت القر أىدافو إذ إال أف المجمس لـ يحقؽ ، (99 -

بحمؼ ات ربط ىذه اإلمار الى بريطانيا وبعد اف فشؿ المجمس دفعت لمفاعمية واإللزاـ، 
، والبحريف الكويت وقطرويشمؿ ايضًا  اتحاد فدرالي بينيامف خالؿ إنشاء  6899 بغداد

بعض الدوؿ و ايراف  معارضةقبؿ االنضماـ لمحمؼ، إال اف المشروع فشؿ أيضًا بسبب 
: 6886 )الشمؽ،العربيةمثؿ السعودية ومصر الرتيابيـ بالسياسة االستعمارية البريطانية

61 - 41) 
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 1791 - 1719في  االتحاد اإلماراتي: ثالثاً 
االتحاد لـ تضعؼ بسبب فشؿ المشاريع تشير المصادر الى اف المساعي إلقامة 

الشيخ صقر القاسمي حاكـ رأس الخيمة تشكمت لجنة برئاسة  6819في عاـ السابقة ف
اتحاد اإلمارات، ولكف المجنة لـ تحقؽ اليدؼ أساسًا لتكوينإلعداد مشروع دستور يكوف 

تـ طرح مشروع االتحاد وبدأت  6819مع حموؿ عاـ ، و (1168المطموب)ىالؿ، 
ة المفاوضات التي استمرت لثالث سنوات والتي كاف محورىا شكؿ وطبيعة النظاـ مرحم

، حيث عقد اجتماع في منطقة سميح الواقعة بيف السياسي لمدولة االتحادية وىيكميتيا
مارة دبي، حضر فيو الشيخ زايد آؿ نيياف والشيخ راشد بف سعيد في  إمارة أبو ظبي وا 

ف اتفاقية االتحاد بيف اإلمارتيف والتي أطمؽ ، ونتج عف االجتماع إعال69/1/6819
( اف 199: 6899، وبحسب ما يرى )قاسـ، (98: 6818، سناف)"اتفاقية سميح"عمييا 

بنود االتفاقية ىي اقرب الى صيغة االتحاد الفدرالي، إذ تضمنت االتفاقية عمى اف يكوف 
لدولة االتحاد عمـ واحد واف يكوف االتحاد مسؤواًل عف الشؤوف الخارجية والدفاع واألمف 

مة كؿ إمارة الشؤوف التي حكو والصحة والتعميـ والجنسية واليجرة... واف تتولى  يالداخم
 ، ودعا قادة االتحاد باقي اإلمارات لالنضماـ.دلـ توكؿ لالتحا

ومف الجدير بالذكر ىنا ىو الدور الذي لعبو حاكـ إمارة أبو ضبي الشيخ زايد آؿ 
نيياف، والذي سعى منذ توليو شؤوف الحكـ الى إيجاد أرضية مف التقارب مع باقي 

، وقد (1: 1118)أحمد، مشروع االتحاد اإلماراتي شيوخ وحكاـ المنطقة لتحقيؽ 
 نشطت الدعوة إلى االتحاد وتحركت في مسارييف: 

، إضافة إلى الحاليةاإلمارات السبع التي تتشكؿ منيا دولة اإلمارات :جمع وؿالمسار األ
مارة قطر إمارة   ف وىو ما سمي باالتحاد التساعي. البحريوا 

 فقط. الحالية اإلمارات السبع : جمعالمسار الثاني
أبو ظبي، دبي،  –ع شيوخ اإلمارات التسع اجتمالمسار األوؿ،  وفي إطار

في دبي في  -البحريف، قطر، الشارقة، عجماف، أـ القيويف، رأس الخيمة، الفجيرة 
الذي انتيى بإعالف قياـ اتحاد بينيا تحت اسـ" اتحاد اإلمارات العربية"  19/1/6819
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ورد في ديباجتيا أنو جاء "استجابة ،عمى وثيقة تأسيس ىذا االتحادبعد يومينع وتـ التوقي
لرغبة شعوب المنطقة في تحقيؽ أسباب االستقرار في بالدىا، وتحقيؽ الدفاع الجماعي 
عف كيانيا وصيانة أمنيا وسالمتيا"، وذلؾ وفقا لمبادئ ميثاقي األمـ المتحدة والجامعة 

ف ىذا االتحاد جاء متسرعا، لذلؾ ظيرت الخالفات في أوؿ العربية.ويبدو أف اإلعالف ع
مف  شير آياراجتماع لممجمس األعمى لحكاـ دولة االتحاد الذي انعقد في أبوظبي في 

ة لمدولة عاصمتحديد موقعال تفاؽ عمى رئيس االتحاد أولـ يتـ االإذ ، 6819العاـ 
 (1168)ىالؿ، . االتحادية

والمباحثات كاف اليدؼ منيا تنفيذ اتفاقية دبي تبع ذلؾ سمسمة مف المفاوضات 
، وكاف أوؿ ىذه االجتماعات ىو الذي عقد ووضع ىيكمية جديدة لمدولة المراد إنشائيا

، والذي ُأِقر فيو 11/9/6819 – 11في إمارة أبو ظبي في الفترة الممتدة ما بيف 
ف لدراسة تشكيؿ مجمس اتحادي مؤقت يضـ عضوا مف كؿ إمارة، وتشكيؿ ثالثة لجا

 (98: 6894توحيد النقد والبريد وعمـ االتحاد والنشيد الوطني وشعار الدولة. )عطيوي، 
اف االجتماعات المشار الييا سابقًا لـ تكف تخمو مف الخالفات التي شكمت عقبات 
سياسية ساىمت في تأخير إنشاء االتحاد بشكؿ فعمي، وقد سعى شيوخ اإلمارات الى 

ع بالمفاوضات والوصوؿ الى صيغ توافقية بيف أطراؼ الخالؼ، تجاوزىا مف خالؿ الدف
 – 11وىذا ما تحقؽ في االجتماعات التي حدثت فيما بعد، ففي الفترة الممتدة ما بيف 

عقد اجتماعات الدوحة، والتي تـ فييا اتخاذ العديد مف القرارات  61/6819/ 11
التربية والصحة، إضافة وتشكيؿ المجاف المتخصصة في شؤوف التجارة والمواصالت و 

 (98: 6896وقوات مسمحة محمية )صالح، الى إقرار االجتماعات تكويف جيش موحد 
وبالرغـ مف وجود نقاط خالفية كثيرة بيف حكاـ ومشايخ اإلمارات إال اف المساعي 

قيمت  64/9/6818 – 61لتحقيؽ المشروع االتحادي لـ تيدأ،  ففي الفترة الممتدة بيف 
نشاء سمسمة مف اال جتماعات تـ فييا تحويؿ المجمس االتحادي الى مجمس وزراء وا 

مجمس استشاري لالتحاد، وأقر تنظيـ السياسة المالية والعامة والتمثيؿ الدبموماسي، 
إضافة الى دستور مؤقت لممرحمة االنتقالية، واتسمت ىذه االجتماعات بالخالفات 
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: 6894مقر المؤقت لالتحاد )عطيوي، ىي اختيار الكسابقاتيا فمف النقاط التي ُأثيرت 
86) 

إقامة دورة مف االجتماعات في مدينة أبو  14/61/6818 -16تبع ذلؾ في 
 ظبي تـ فييا اتخاذ قرارات ميمة في مقدمتيا :

 انتخاب الشيخ زايد بـ سمطاف آؿ نيياف رئيسًا لالتحاد ولمدة سنتيف. .6
 نائبًا لمرئيس.انتخاب الشيخ راشد بف سعيد آؿ مكتوـ حاكـ دبي  .1
 حؿ المجمس االتحادي المؤقت وتشكيؿ مجمس الوزراء االتحادي. .9
 رئيسًا لمجمس الوزراء. -حاكـ البحريف –تعييف الشيخ خميفة بف حمد آؿ ثاني  .4
 االتفاؽ عمى المساىمة المالية في ميزانية االتحاد. .9
 إمارة. اف يكوف عدد المقاعد في المجمس االستشاري متساويًا بأربعة مقاعد لكؿ .1

اف ىذه القرارات لـ يتـ التوقيع عمييا مف قبؿ حاكـ قطر وحاكـ رأس الخيمة 
والمذاف انزعجا مف دخوؿ المعتمد السياسي البريطاني في أبو ظبي الى قاعة 
الجتماعات لينقؿ رسالة المقيـ البريطاني "السير ستيوارت فورد" والتي طالب فييا بنبذ 

حقيؽ مشروع االتحاد، إال اف النتيجة كانت عكسية. الخالفات وحؿ المشكؿ عالقة لت
لكف التأجيؿ  وىذا ما دفع المجتمعيف الى تأجيؿ االجتماعات لمدة ال تتجاوز األسبوعيف

، وبالرغـ مف التأجيؿ الذي حاوؿ فيو حكاـ (1: 1118)أحمد، داـ لفترة عاـ تقريباً 
لـ يحسـ األمور، فقد  ذلؾالمنطقة التوصؿ الى نوع مف التسوية لمخالفات، إال ان

وأعمنت مشروع االتحاد، مف قطر والبحريف االبتعاد عف استمرت الخالفات فقررت كؿ 
مف العاـ  كانوف األوؿ، وتمتيا البحريف في 6896 أيموؿاألولى استقالليا في 

 (1168نفسو.)ىالؿ، 
قامة اتحاد عربي مف تسع إمارات حدثت  وفي إطار المساعي لتجاوز الخالفات وا 

لتستمر  فشمت نسبيًا،لكثير مف الوساطات الكويتية والسعودية والبريطانية، لكف جميعيا ا
الجيود إلنشاء االتحاد بعضوية باقي اإلمارات السبع والتي اتفقت ستة منيا عمى 

 1/61/6896، وتـ اإلعالف عنيا رسميًا في 69/9/6896تأسيس دولة اتحادية في 
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رئيسًا لدولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة خمس بعد اختيار الشيخ زايد آؿ نيياف 
سنوات وانتخاب الشيخ راشد بف سعيد آؿ مكتوـ نائبًا لمرئيس لنفس الفترة، فيما حددت 

ثـ انضمت إمارة رأس الخيمة  (91: 6899حسوف، أبو ظبي عاصمًة مؤقتة لمدولة )
 (9: 1118)أحمد،  61/1/6891الى االتحاد في 
، تـ اإلعالف الرسمي عف قياـ دولة 6896انوف األوؿ عاـ الثاني مف كفي يوـ 

، وسرعاف وعالمياً  عربياً  واسعاً  القى ىذا اإلعالف تأييداً حيث اإلمارات العربية المتحدة، 
مف العاـ نفسو، ثـ  كانوف االوؿ 1ما انضمت ىذه الدولة إلى جامعة الدوؿ العربية يوـ 

نتج عنيا مف اإليجابيات التي و  (1168)ىالؿ،  إلى األمـ المتحدة بعد ذلؾ بثالثة أياـ
اتحاد اإلمارات العربية ىو حموؿ نوع مف االستقرار السياسي داخؿ ىذه اإلمارات 

 (69: 6899)كميكوفسكي، 
 واالستنتاجاتالنتائج 

 مف خالؿ ما تقدـ استخمص الباحث النتائج واالستنتاجات التالية : 
، ىي فترة تكويف دولة اإلمارات 6896 – 6899اف الفترة الزمنية الممتدة ما بيف  .6

كاف إحدى  6896العربية المتحدة، حيث اف االتحاد الذي ُأعمف عنو في عاـ 
المحاوالت والمشاريع التي تـ طرحيا إلنشاء اتحاد يجمع مشيخات الخميج في نظاـ 

 .وكياف سياسي قادر عمى صناعة االستقرار في اإلمارات العربية
الى ضغوط وتأثيرات سياسية خارجية وداخمية، بعضيا دة الوحع يتعرضت مشار  .1

، والبعض 6891و  6899ساىـ في إفشاؿ المشاريع السابقة كما حدث في أعواـ 
 .اآلخر ساىـ في إنجاح المشروع االتحادي وقياـ دولة اإلمارات العربية

ياـ دولة ىناؾ العديد مف العوامؿ المرتبطة بالقوى العالمية واإلقميمية قد أثرت عمى ق .9
اإلمارات، ومف ىذه العوامؿ، اكتشاؼ النفط ودخوؿ المنطقة في دائرة أىداؼ 

 الصراع الدولي والحرب الباردة
الدور البريطاني الساعي في تمؾ الفترة لمحفاظ عمى المصالح االقتصادية في يمثؿ  .4

 دافعًا ميمًا في تشكيؿ االتحاد اإلماراتي.المنطقة
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في دفع ع النفوذ والسيطرة عمى كامؿ الخميج العربي، طماع إيرانية لتوسيساىمتاأل .9
 عجمة االتحاد لمتقدـ .

امتداد تأثيرات الفكر القومي والداعي الى الوحدة واالستقالؿ دوافع ساىمت في مثؿ  .1
 تكويف االتحاد اإلماراتي.

اف الجيود التي بذلتيا مشيخات ىذه اإلمارات وتحديدًا شيوخ أمارتي أبو ظبي ودبي  .9
 بالجدية اليادفة لتحقيؽ مشروع الدولةاتسمت 

 التوصيات
دور المؤثرات الخارجية عمى نشوء يوصي الباحث بإجراء المزيد مف البحوث عف 

والموضوعات المرتبطة بيا ألىميتيا في إدراؾ وكشؼ مالبسات دولة اإلمارات المتحدة 
 األحداث التاريخية المتعمقة بيا.

 
 المصادر والمراجع

مارات الساحؿ العماني، بغداد.6899لعزيز. )إبراىيـ، عبد ا .6  (. بريطانيا وا 
(. تطور النظاـ السياسي والدستوري لدولة اإلمارات 1118أحمد، حاـز مجيد. ) .1

، السنة 61، العدد 9، مجمة سر مف رأى، المجمد 6896 – 6819العربية المتحدة 
 الخامسة

الديمقراطية في الخميج العربي، (. تاريخ الحركة 6891، محمد جابر، )األنصاري .9
 69مجمة المؤرخ العربي، العدد 

،  تاريخ الزيارة البوابة الرسمية لحكومة دولةاإلمارات العربية المتحدة .4
the-ae/about-https://u.ae/ar-(، متاح عمى الرابط: 11/9/1111)

emirates-seven-e/theua 
(. موقؼ دوؿ الخميج العربي مف االنسحاب 1161التميمي، جاسـ محمد. ) .9

، مجمة كمية التربية 6896 – 6819البريطاني مف منطقة شرؽ السويس لممدة 
 .84، العدد 11األساسية، الجامعة المستنصرية. المجمد 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-seven-emirates
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-seven-emirates
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-seven-emirates
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العربية  اإلماراتنشأة دولة الجذور التاريخية ل. )بال تاريخ(. االء عبد الكاظـ ،جبار .1
، متاح عمى 11مجمة أىؿ البيت عمييـ السالـ العدد  ،6896 – 6849المتحدة 
 https://abu.edu.iq/research/articles/13801الرابط: 

دراسة في  -العربية المتحدة(. دولة اإلمارات 6899حسوف، ابتساـ عبد األمير. ) .9
األحواؿ السياسية واالجتماعية واالقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 

 الى كمية اآلداب، جامعة بغداد
(، سياسة بريطانيا تجاه الساحؿ الشمالي الغربي 1119الدليمي، طارؽ حسف. ) .9

اجستير غير ، رسمة م6196 – 6849اإلمارات العربية لمتحدة  –لمخميج العربي 
 منشورة مقدمة الى معيد التاريخ العربي والتراث العممي، بغداد.

جيود الشيخ زايد في (. 1161الزعبي، ميراف محمود. الشناؽ، عبد المجيد زيد. ) .8
، 49(، مجمة دراسات، المجمد 6896 - 6819) توحيد دولة اإلمارات العربية

 1الممحؽ 
لبريطاني مف الخميج العربي ( االنسحاب ا1161السبعاوي، فيد عباس، ) .61

، 9، المجمد 6، مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات اإلنسانية، العدد 6896 – 6819
 السنة الخامسة.

(. أبو ظبي واتحاد اإلمارات العربية ومشكمة 6818سناف، محمود بيجت. ) .66
 البريمي.  بدوف دار نشر، بغداد

بية التسع في الخميج (. قطر واتحاد اإلمارات العر 6886. )أحمد زكريا ،الشمؽ .61
 ، دراسة وثائؽ، الدوحة: بدوف دار نشر.  6896 – 6819العربي 

(. البعد السياسي لمتجربة االتحادية في دولة 6896صالح، غانـ محمد. ) .69
 اإلمارات العربية المتحدة، مجمة الخميج العربي، العدد األوؿ.

لعربي وقياـ االنسحاب البريطاني مف الخميج ا(. 1119عباس، أصغر جعفر. ) .64
د مالمج، اإلنسانية لمعمـوة جامعة تكريت ممج، 6896–6819اإلماراتالعربية اتحاد 
 9العدد  69

https://abu.edu.iq/research/articles/13801
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(. قراءة حديثة في تاريخ دولة اإلمارات العربية 6888عبد اهلل، محمد مرسي. ) .69
 المتحدة، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية. ابو ظبي.

 6846(. ايراف وقضايا المشرؽ العربي 1119العبيدي، محمد عبد الرحمف. ) .61
 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الموصؿ.6898 –
(. دولة اإلمارات العربية المتحدة نشأتيا 6894عطيوي، أحمد خميؿ. ) .69

 وتطورىا، بيروت، بدوف دار نشر
الخميج  وحدة وعوامؿ التفكؾ فيجذور ال(. 6898العقاد، صالح الديف. ) .69

 .99ع  ،. مجمة السياسة الدولية6896 – 6819ي العرب
 معالـ التغير في دوؿ الخميج العربي، القاىرة  (.6898. )صالح ،العقاد .68
(. االنسحاب البريطاني مف شرقي السويس 1168عموش، تيسير جدوع. ) .11

، مجمة الجامعة 6896-6819والخميج العربي وأثره عمى األنظمة السياسية فيو 
 .9، ج49العراقية، العدد 

(. التاريخ السياسي لعالقات إيراف بشرقي الجزيرة 6889العمي، صالح محمد، ) .16
، أطروحة دكتوراه غير 6898 – 6846العربية في عيد محمد رضا بيمولي 

 منشورة، كمية اآلداب، جامعة البصرة
دولة اإلمارات  فيالتطورات السياسية (. 6899. )محمد حسف ،العيدروس .11

 ، منشورات ذات السالسؿ، الكويت العربية المتحدة
 6848(. الخميج العربي دراسة لتاريخو المعاصر 6899قاسـ، جماؿ زكريا. ) .19

 ، بدوف دار نشر، القاىرة.6896 –
اإلمارات العربية المتحدة: تاريخ (. 1169)خالد بف محمد مبارؾ  ،القاسمي .14

 ، مصرالجيزة ،مكتبة النافذة، وحضارة
(، اإلمارات العربية المتحدة، ترجمة : حساف 6899كميكوفسكي، ز.ؼ. ) .19

 اسحؽ، دار ميسؿ.
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(. شبو الجزير العربي والخميج والغرب، ت. مركز 6891كيمي، بي جي. ) .11
 . بغداد6، ج69البحوث والمعمومات9 سمسؿ الكتب المترجـ، رقـ 

يج العربي الحديث (، تاريخ الخم6894النجار، مصطفى عبد القادر، واخروف ) .19
 والمعاصر، البصرة

الجذور التاريخية لالتحاد في دولة (. 1/61/1168، )عمي الديف ،ىالؿ .19
(، مقاؿ منشور عمى موقع العيف 19/9/1111. تاريخ االطالع: )اإلمارات
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