
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9199 – 9191ة دولة االمارات العربية المتحدة أالجذور التاريخية لنش

Historical roots of the formation of United Arab 

Emirates 1945-1971  

                             Assist. lec. Ala A. Jabbar (1)بار م.م االء عبد الكاظم ج

 المقدمة

ـــ  وكمالـــ  وســـلطان  وعونـــ  واحســـان ،فاطر الســـماوات موجد ،احلمـــد هلل رب العـــاملن محـــدا يليـــ  جبالل
امل لوقات،ومسري املوجودات،والصال  والسال  عل  اشر  امل لوقات واطهر املوجودات،النيب االكر  وال  

يامن،ينابي  املعرفة ومصابيح اودى وسفينة النجا ،وعل  صحب  االخيار املنتجبن وعل  من واالهم اىل امل
 يو  الدين.

م تنن الدراسـات التارخييـة الـي تناولـت اتريـخ دولـة اإلمـارات العربيـة كافيـة ابلشـنل الـ ي مينننـا مـن 
أقــــال   حــــدا  الــــي واجهتهـــا فقــــد بقيــــتاإلملـــا  بنــــل ال ــــرو  االقتصــــادية واالجتماعيـــة والسياســــية واأل

عــن متنـاول هنــ ا مواضـي  فأرتئيــت أن أسـلط الضــوء علـ  دراســة مهمـة ل لــت  املـؤرخن والبــاح ن بعيـد 
 ابرلفية التارخيية للتوغل االستعماري الربيطاين يف منطقة ارلي  العري.
مـن بـراثن االسـتعمار واحلفـاظ علـ   فقد ب لت دولة اإلمارات العربية املتحد  يف نضـاوا املريـرللت ل 

املهمــة يف العــام فاســتطاعت دولــة اإلمــارات بفعــل جهــود أبنائهــا إن تنــال النصــي   ةمنطقــتهم اإلســرتاتيجي
األوفر واألع م يف صن  القرار والتأثري املباشر عل  سرياإلحدا  السياسية يف املنطقة العربية. قسم البح  

تضـمنت أهـم االسـتنتاجات الـي توصـلنا اليهـا ف صـ  املبحـ  األول إىل مقدمة وثالثـة مباحـ  وخالـ  
اذ تضـــمن اويمنـــة ،ألبـــرز واهـــم العوامـــل السياســـية الـــي أدت إىل أتســـيس احتـــاد اإلمـــارات العربيـــة املتحـــد 

األجنبيــة وتنــامي الــوعي الــوطين والقــرار الربيطــاين ابالنســحاب مــن املنطقــة فيمــا ركــ  املبحــ  ال ــاين علــ  
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  دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــد  وســلط الضــوء يف املبحــ  ال الــ  علــ  إعــالن دولــة اإلمــارات مراحــل قيــا
 العربية املتحد  واعتمدت الدراسة عل  مجلة من املصادر واملراج  التارخيية الي إفادتنا يف نطا  البح . 

Abstract  
Praise be to alla, peace and blessings be upon the prophet of mercy 

oversaw the creation of the messengers and the prophet mohammed sadiq 

secretary and the god of the good and virtuous and companions 

almentajabin.  

Historical student that dealt with history of the uae enough way that we 

can of familiarity with all the economic, social and political condtions and 

events that have encountered have historians and researchers pens 

remaind beyond the reach of such topics were not vertit to highlight the 

important study represented the historical background of the incursion of 

british colonial in the gulf region arab. 
The united arab emirates have been made in the struggle 

amartirelltkhals from the clutches of colonialism and maintain 

Strategis task of their region in the world fasttaat uae by their childrens 

efforts to undermine the greatest and the largest share in decision –making 

and direct impact on the political siralahaddat in the arab region.search 

section to the front of the three sections and aconclusion included the most 

prominent conclusions we reached fajss first section of the most prominent 

political factors that led to the founding of the united arab emarates 

federation as it ensures foreign domination and the growing national 

awareness of the british decion to withdraw from the region in the second 

section focused on the stage of the uae united arab highlighted in the third 

section of the declaration of the united arab emirates and the study relied 

on anumber of sources historical references that tell us in your search. 

أدت إلى تأسيس اتحاد اإلمارات المبحث األول: ابرز العوامل السياسية التي 

 العربية المتحدة 

حتدات ك ري  عل  مستوات عـد  منهـا اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية  ،جاهبت منطقة ارلي  العري
ممــا  ،وظهــرت خــالل اويمنــة الربيطانيــة الــي اســتمرت اك ــر مــن قــرن ونصــف ،أجنبيــة منــ  العصــر احلــدي 

ء ارلـي  العـري عامـ  وابنـاء االمـارات العربيـة خاصـة للـت ل  مـن ساعد عل  اعطاء حاف وداف  لدى ابنـا
  -ومن اهم وابرز العوامل الي ادت اىل قيا  احتاد االمارات العربية: ،السيطر  االستعمارية
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اوال : اويمنة الربيطانية: قامت بريطانيا ابست دا  اسالي  وممارسات سلبية ضد ابناء امارات الساحل 
ارالفات وابقـاء  ، ا اثر يف نفول أهايل املنطقةالعماين وكان و فاست دمت اسلوب القهر والتفري  وااثر  ِّ

 . (1)االمي  وعد  االهتما  ابجلان  الصحي
شـــؤون ارلـــي  العـــري عـــن طريـــ  مقـــيم  ،اســـتطاعت بريطانيـــا منـــ  أوائـــل القـــرن التاســـ  عشـــر ان تـــدير

ققــاموا بتعــن  ، 2919 الســاحل العمــاين ســن  وظهــرت فنــر  تعــن وكيــل بريطــاين يف ،سياســي يف بوشــهر
وكالء بريطانين يف املنطق  النـ  يف ن ـرهم تعـن وكيـل بريطـاين سـيبدو وكأنـ  عقـاب رهيـ  الهـايل املنطقـة 

(7). 
وفيمــا خيــ  سياســة املــوظفن الربيطــانن يف ارلــي  العــري فقــد كــان مع مهــم يت ــ  مــن الســري أرنولــد 

م ـاال  يف  2911( وكيـل احلـاكم امللنـي العـا  يف العـرا  قبيـل ثـور  Aranoid.T.Wilsonاتلبوتِّ ولسـن )
خاصـــة وان هـــ ا الرجـــل عـــر  بغطرســـت ِّ وتطرفـــة يف ادار  العـــرا . حيـــ  كـــانوا ينتهجـــون سياســـة  ،احلنـــم

 .(6)مشاهبة لسياست  ُاه العرب 
لـــي  الـــ ين شـــهدوا ويعتربالتحـــدي االجنـــيب القتصـــاد ارلـــي  العـــري التحـــدي ال ـــاين يف حيـــا  عـــرب ار

م يعــد جيــدي نفعــا بعــد التــدهور الــ ي اصــاب ُارتــ  حينمــا غـــ ت ،فصــيد اللؤلــؤ ،تــدهور مصــدر رزقهــم
 (5)اسوا  العام ابنتاجها من اللؤلؤ الصناعي  ،الياابن، قبل قيا  احلرب العاملية ال انية بسنوات قليلة

لي كانت توفر الهايل املنطق  مورد مهم تضائل صيد اال اك وال راعة والصناعات اليدوية ا فضال عن
. وحلت السفن التجارية النبري  يف النصف ال اين من القرن ال اين عشـرالي تعمـل ابلب ـار حمـل (4)للعي  

الســفن التقليديــة الشــراعية وهــ هِّ الســفن كانــت لتلنهــا الشــركات الربيطانيــ  وادى ذلــك اىل تــدهور حركــة 
 .(3)يل البحار  االجان  التجار  يف ارلي  العري وتشغ

 ،فـان السـلطات الربيطانيـة قامـت بفـتح فـروع ملصـارفها ،وعل  اسـال منـو النشـاط التجـاري يف املنطقـ 
ولنــن مــا لبــ  أن أقــد   ،ومــن ذلــك البنــك الشــرقي الــ ي اســت د  مــن قبــل العناصــر االجنبيــة اول االمــر

 .(8)التجار االيون انفسهم عل  التعامل مع 
فتبنــت ُهي عــد   ،انيــا عنــد هــ ا احلــد بــل مارســت اســالي  جمحفــة ابلقهــر واالضــطهادوم تقــف بريط

وكانت تلجأ بريطانيا يف ك ري من االحيـان اىل  ،محالت عسنرية رافقتها عقوابت مالية كبري  عل  الشيو 

                                                        
، ص  2938عبــد الع يــ  عبــد الغــين ابــراهيم ، بريطانيــا وامــارت الســاحل العمــاين دراســة يف العالقــات التعاهديــة ، بغــداد ،  - 1
733. 
 .49، ص 2982راض ، عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم ، حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ، ال - 7
 .333،ص  2981امن الرحياين ، ملوك العرب ، بريوت ،  - 6
،  2999امل عجيل ، قص  واتريخ ، احلضارات العربي  بن االمس واليو : السعودية ، االمارات العربيـة املتحـد  ،بـريوت ،  - 5
 . 49ص 

 .66، ص  2981رلي  العري ، النويت ، ااد حلمي اجلصائي ، النفط والتطور االقتصادي والسياسي يف ا - 4
 . 63املصدر نفس  ، ص - 3
 .31، ص 2934حممد غامن الرميحي ، البحرين ، مشنالت التغري السياسي واالجتماعي ، بريوت ،  - 8
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حيب ونُ   بع ل الشيو  ويقومون بنفي من ال ن اسلوب الربيطانين هيك ع (9)،حتصيل ه هِّ االموال ابلقو 
 . (21)يف املنطق  

امــا اجلانــ  االجتمــاعي فلــم ينــن هــو االخراحســن حــاالعن اجلانــ  االقتصــادي فقــد كانــت العالقــة 
فالصـــيادون  ،مباشــر  مـــا بـــن االثنــن فالتغلغـــل االجنـــيب ادى اىل هتديــد مصـــري أنشـــطة املنطقــة االقتصـــادي 

فقــد  ،نــة والقــوى االجنبيــ  الدخيلــة علــ  املنطقــةوالبحــار  والتجــار والغواصــون عــانوا مجيعــا  مــن وجــود اويم
وصـار مـن الصـع  علـ   ،اضطر التجار والقباطن  وأصحاب السفن الـ ين كـانوا يف ارتبـاط مسـتمر معهـم

وابلنتيجة  ،وه ا ساعد بدوره عل  ظهور التباين االجتماعي والطبقي ،هؤالء البحار  احلصول عل  العمل
قباطنـ  واصـحاب السـفن العـاملن مـ  الربيطـانين وفقـر وتشـرد العـاملن ادى ذلك اىل ثراء طبق  التجار ال

 . (22)االين 
م يقتصر عمل بريطانيا عل  ذلك فقط بل عمدت اىل التفرق  والن اعات فيما بن القبائل مـن جانـ  

ت وقد بدأت ه هِّ ارالفـات مـن خـالل تـدخلها يف التشـنيال ،وبن ابناء القبيلة الواحد  من جان  اخر
ممــــا ادى اىل خلــــ  ن اعــــات  ،االجتماعيـــة الصــــغري  واعرتافهــــا مبلنيــــةِّ االراضــــي جملموعـــة معينــــ  دون اخــــرى

ومن االسالي  السلبية االخرى الي انتهجتها بريطانيا فقد  (21)وخالفات جديده استمرت لفرتات طويلة 
بـل علـ   ،(27)مـر ايـة عوائـ  شجعت عل  توافـد العناصـر االجنبيـة وم تنـن امـا  هـ هِّ اوجـر  يف بدايـة اال

العنس من ذلك فقد كانوا يتلقون خمتلف املساعدات مـن قبـل املم لـن السياسـن الربيطـانين حـىت وصـل 
 . (26)االمر اىل تبين اونود العارفن ابللغة االننلي ية ل يل املصاو التجاريةِّ الربيطانيةِّ يف إمار  أبو ظيب 

رلــي  العــري وهــو اكتشــا  الــنفط فــادى اىل زاد  االهتمــا  وقــد لعــ  عامــل اخــر مهــم يف منطقــة ا
والســــعودية  ،2971الــــدويل هبــــ هِّ املنطقــــة الســــرتاتيجي  واحليويــــة، فقــــد اكتشــــف الــــنفط يف البحــــرين ســــنة 

 2949ودي ســنة  2943وعمــان  294 1وابـو ظــيب 2969وقطــر ســنة  2964والنويـت ســنة  2978
(25) . 

حماولـة الـدخول وـ هِّ املنطقــة ومنافسـة بريطانيـا هبـد  احلصــول دفـ  اكتشـا  الـنفط بعـض الــدول اىل 
فقــد بــدات الشــركات النفطيــة االمرينيــة ابلتغلغــل يف منطقــة ارلــي  العــري ،علــ  بعــض االمتيــازات النفطية

                                                        
 .161ص،1118،بريوت ،اتريخ االمارات العربية ،حممد املندالوي - 9

 املصدر نفس . - 21
 .63-66ص’ در الساب  ااد حلمي اجلصاين ، املص - 22
حممــد غــامن الرميحــي ، العوامــل التارخييــ  واالجتماعيــة املــؤثر  يف التعامــل االقتصــادي القطــار ارلــي  العــري ، جملــة ارلــي   - 21

 . 27( ، ص 2( ، العدد )12العري ، البصر  ، جملد )
 . 283، ص  2987يت ، عبد املالك خلف التميمي ، االستيطان االجنيب يف الوطن العري ، النو  - 27
 . 515، ص  2943، قطر، 2لورمير ، دليل ارلي  ، القسم التارخيي ، ج - 26
 . 217، ص  293صال  العقاد ، معام التغري يف دول ارلي  العري ، القاهر  ،  - 25
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مدعومــة، مــن قبــل احلنومــة االمرينيــ  للحصــول علــ  بعــض االمتيــازات النفطيــ  متعللــ  يف سياســة البــاب 
 ن ه ا بطبيعة احلال بدايةِّ ملنافسات وصراعات جديد  يف ه هِّ املنطقة. وكا ،(24)املفتو  

أصــبحت امــارات  ،وحبلــول الــوالات املتحــد  األمرينيــة يف منطقــة ارلــي  العــري إىل جانــ  بريطانيــا
 الساحل املهادن عرضة الستن ا  أك ر من طر  واحد بسب  ثرواهتا النفطية.

 اثنيا : تنامي الوعي الوطين 
ولــد  ،لــرتدي األوضــاع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة املــار  الــ كر يف منطقــة ارلــي  العــريكــان 

لــدى أبنــاء املنطقــة شــعورا  وحــاف ا قــوا لالنتفــاض علــ  هــ ا الواقــ  املتــدين واملريــر ومــن العوامــل املهمــة الــي 
 بلورت ه ا الشعور هي اآليت: 

والــي شــهدهتا بعــض البلــدان العربيــة حيــ  أدت إىل التغــريات الــي حصــلت علــ  املســتوى السياســي  .2
 ،2929ومنهــا ثــور  مصــر ســنة  ،إاثر  مشــاعرهم وشــح  اومــم لــدى أبنــاء إمــارات الســاحل العمــاين

 2914 – 2912، وثور  عبد النـر  ارطـاي يف املغـرب 2911وثور  العرا  التحررية النربى سنة 
(23) . 

مراعـا  العنصـر العـري واملشـاعر القوميـة للسـنان واملتم لــة  تدهوراالوضـاع الداخليـة مبجملهـا مـن دون .1
 . (28)ابالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

دور الصحف العربية الداخلة ملنطقة ارلي  العري ادت اىل تنامي الشعور الوطين والقومي لدى ابناء  .7
 .(29)لربيطاين املنطقة خاصة وان تلك الصحف لي ت بعدائها الشديد لالستعمار ا

 ،2929وكان و ه العوامـل دور يف زاد  ومنـو الـوعي السياسـي والـوطين لـدى أبنـاء املنطقـة ففـي سـنة 
وقعــت اول إنتفاضـــة شــعبية كـــان ورائهـــا عمــال البنـــاء والغــوص يف البحـــرين الـــ ين يشــنلون القـــو  العاملـــة 

 . (11)ال الثينيات الرئيسي  قبل كساد ُار  اللؤلؤ الطبيعي واكتشا  النفط يف مطل  
وهــد  مطالــ  هــ هِّ االنتفاضــ  هــي الوقــو  بوجــ  حماولــة تطبيــ  االن مــة والقــوانن املدنيــة واجلنائيــة 

وطـالبوا  ،حـاكم البحـرين انـ اك ،وقد اجتم  قاد  االنتفاضة ابلشيخ عيس  بـن علـي ،املعمول هبا يف اوند
 ،امليجــر ديلــي ،لنــن املعتمــد السياســي وعــ ل االجانــ  ،بوضــ  حــد للتــدخل الربيطــاين يف شــؤون القضــا 

 .(12)رفض ه هِّ املطال  مجيعا  رغم موافقة الشيخ عيس  عليها 

                                                        
 كرتن وجهتهما عامي سياسة الباب املفتو :هي جمموع  اسس ومبادى ادرجتها حنوم  الوالات املتحده االمريني  يف م - 24
اىل الدول االوربيـ  واليـاابن وروسـيا تعـارض فيهمـا لـ  تقسـيم الصـن اىل منـاط  نفـوذ فيمـا بينهـا وهـو ماكـان سـيفتك  2899و2898

ن ابملصاو االمريني  يف التجاره احلره معها كما تشمل سياس  الباب املفتو  مجل  سياسات وتدابري اخت هتا امرينا للوصول اىل حص  م
نفـط منطقـ  ارلـي  العـري يف عشـرينيات القــرن املاضـي . للتفاصـيل عـن االمتيـازات النفطيــة الـي حصـلت عليهـا الشـركات االمرينيــة ، 

 . 13 -11، ص  2987ان ر: خليل علي مراد ، تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي  العري ، بغداد ، 
 .166ص ،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 23
 .117، ص  2937، القاهر  ،  2965 – 2926مجال زكرا قاسم ، ارلي  العري . دراسة التاريخ اإلمارات العربية  - 28
 .217، ص 2934، بغداد ،  2932 – 2926ابراهيم خلف العبيدي ، احلركة الوطنية يف البحرين  - 29
 .217املصدر نفس  ، ص  - 11
 .387امن الرحياين ، مصدر ساب  ، ص  - 12
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م لت ه ه االنتفاضة ومطالبها اللبنة األوىل عل  طري  العمل الوطين ضد االستعمار الربيطاين وبداية 
عمـــدوا اىل تغـــري حصـــلت اضــطراابت شـــاملة نتيجـــة التــدخل يف العمليـــة الرتبويــة ف 2918 – 2914عــا  

غــري ان بريطانيــا اســتمرت يف خططهــا  ،منــاه  الدراســة وابعــاد املدرســن العــرب مــن امــارات ارلــي  العــري
 .(11)وتعن مدير بريطاين للمعار  يف البحرين  ،الرامية اىل إخضاع التعليم لسيطرهتا املباشر 

انتهت ابشتباكات بن العمـال وحدثت يف البحرين انتفاضات اخرى عندما قا  عمال البحر مب اهر  
اســتمرت اامــا  عديــد  ســقط خالوــا  ،وقــوات الشــرطة االجنبيــة علــ  طــوال ســواحل مــديني ااــر  واملنامــة

 .(17)عدد من العمال بن قتيل وجريح 
وم تنن منطقة ارلي  العري مبع ل عما جيري ابلنهوض العا  حلركة التحرر الوطين العربيـة بعـد احلـرب 

يف مصــر وحـــرب التحريــر اجل ائريـــة  2951لـــوز  17ال انيــة فقـــد اتثــرت بـــ لك، خاصــة بعـــد ثــور   العامليــة
ربة الوحد  السورية املصرية يف شباط عـا   ،يف العرا  2958لوز  26، وثور  2956 وأتثرهـا  2958ُو

ارب بعض االح اب واحلركات السياسية   .(16)ابفنار ُو
املدن الرئيسـية يف السـاحل العمـاين مـن م ـاهرات أتييـدا   ويتجل  مالح ة ذلك من خالل ما شهدت 

 ،وقيـــا  جمموعـــة مـــن الشـــبان ابشـــعال النـــار يف القاعـــد  اجلويـــة الربيطانيـــة يف الشـــارقة ،2954ملصـــر ســـنة 
وحتولــــت  ،وعــــربت العناصــــر الوطنيــــة يف هــــ هِّ املنطقــــة عــــن مســــاندهتا وأتييــــدها للوحــــد  الســــورية املصــــرية

ت السنوية اىل مناسبات قومية اللقـاء ارطـ  احلماسـية والشـعارات الـي تـدعو اىل املهرجا ت واالحتفاال
 .(15)الوحد  واحلرية 

شهدت بعض مناط  سـاحل عمـان اضـطراابت قـا   ،م تقتصر االمور عند ذلك فم  بداية الستينات
مت خاللـ  اذ  ،2947/نيسـان / 12اتيتـة منـ   والـ ي بـدأت ،هبا عمال النفط يف كل من ابو ظيب وقطـر

 ،الي وضـعت يف بر جمهـا السياسـي عـد  أهـدا  ومطالـ  ،االعالن عن تشنيل )جبهة الوحد  الوطنية(
والعمــل علـــ  اجــراء انت ـــاابت  ،منهــا مـــا خيــ  طبيعـــة وعمــل ن ـــا  احلنــم يف قطـــر واســت دا  االجانـــ 
 .(14)الختيار أعضاء اجمللس البلدي واملطالبة ابالعرتا  ر يا  ابلنقاابت املهنية 

بعـد  ،ال ي قاده قابول عل  والده سعيد بن تيمـور ،2932واضحة النقالب عا   كانت هناك ااثرخ 
أن إعتمــد منهجــا  جديــدا  يف العالقــات مــ  بريطانيــا واهتمامــ  بتحســن االوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة 

ر  تصـــعيد عملهـــا ممـــا شـــج  بعـــد ذلـــك احلركـــات الوطنيـــة فيهـــا اىل ضـــرو  ،والسياســـية يف الســـاحل العمـــاين
 .(13)ونضاوا من أجل الت ل  من اويمن  االجنبية واحلصول عل  االستقالل واحلفاظ عل  ثرواهتا

 اثل ا : االنسحاب الربيطاين من منطقة ارلي  العري.
                                                        

 .33، ص 2981،  25حممد جابر االنصاري ، اتريخ احلركة الدميقراطية يف ارلي  العري ، جملة املؤر  العري ، العدد  - 11
 . 249، ص  2986مصطف  عبد القادر النجار واخرون ، اتريخ ارلي  العري احلدي  واملعاصر ، البصر  ،  - 17
 .164ص ،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 16
 . 66العقاد ، مصدر ساب  ، ص صال  - 15
 . 292مصطف  النجار واخرون ، مصدر ساب  ، ص - 14
 . 64صال  العقاد ، مصدر ساب  ، ص  - 13
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اعلنـــــت بريطانيـــــا عـــــن رغبتهـــــا ابالنســـــحاب مـــــن مجيـــــ  حممياهتـــــا  2948كـــــانون ال ـــــاين عـــــا    24يف 
. وهو ما كان ان يسب  خلال  سياسيا  وسرتاتيجيا  واضحا 2932ط يف لاية عا  ومستعمراهتا شر  املتوس

 .(18)يف املنطقة لو م يستعد ابناؤها الستال  زما  االمور وابلصور  الصحيحة 
ومــــن اهــــم املؤشــــرات واملــــربرات لقــــرار بريطانيــــا ابعــــالن االنســــحاب مــــن املنطقــــة اســــتندت اىل ســــببن 

  -تا:،رئيسين
العمــــــال الربيطــــــاين الــــــي هتــــــد  اىل الت فيــــــف مــــــن النفقــــــات العســــــنرية وحتويلهــــــا سياســــــة حــــــ ب  .2

 .(19)لالصالحات الداخلية 
 فيما يتعل  ابلتواجد العسنري  ،التغري احلاصل يف بعض املفاهيم السرتاتيجية .1

حيــ  مينــن ان يتعــارض مــ  مفهــو  االحــتالل العســنري الشــامل بقواعــد عســنرية جويــة حمــدود  وــا 
  عند الضرور  الي حتتاجها عملية أتمن املصاو الربيطانية ومينـن االنطـال  منهـا يف أي وقـت فاعلية كبري 

 .(71)ومن ه هِّ القواعد املنت بة هي سنغافور  وعدن والبحرين  ،ملساعد  احلنومات االية الصديقة
ـــ ســـتوىاملابالضـــافة اىل ذلـــك هنـــاك ظـــرو  اخـــرى علـــ   ـــا تت ـــ  هنـــ ا قـــال رار دويل جعلـــت بريطاني

 2945ابالنسحاب من ارلي  العري منها احلركات ال ورية يف ارلي  العري ومنها ثور  ظفاراملاركسية عا  
وكانت هتد  اىل حترير منطقة ارلي  العري فضال  عن تصاعد الوعي القومي والتحرري يف بعض االقطار 

 23وانقـالب  ،االمامة املوالية لربيطانيا واسقاط ن ا 2943م ل قيا  دولة اليمن الدميقراطية عا   ،العربية
.ابالضــافة اىل ظهورالــوالات املتحــد  االمرينيــة كقــو  ضــغط ودخووــا (72)يف العــرا   2948لــوز  71 –

يف صــراعات ون اعــات دبلوماســية م ــل مشــنلة واحــة الربميــي بــن االمــارات العربيــة والســعودية وماخلفهمــا 
 اقتصادية عانت منها بريطانيا. فضال عن وجود ازمة،بريطانيا وامرينا

الن  ،إقدمت بريطانيا عل  ه ا القرار من اجل احلفاظ علـ  مصـاحلها يف املنطقـة بعـد انسـحاهبا منهـا
منطقـة ارلــي  العــري تتمتـ  ابالتيــة ذاهتــا يف ن ــر بريطانيـا خاصــة بعــد اكتشــا  عنصـر الــنفط النــ  خلــ  

 .(71)ظرو  واوضاع جديد  يف االمارات 
بريطانيــــا ان تت ــــ  مجلــــة مــــن االجــــراءات منهــــا تشــــجيعها ألقامــــة إحتــــاد االمــــارات التســــ  اســــتطاعت 

وتقــد  كــل االحتياجــات الضــرورية  ،ومســاعدهتا ودعمهــا حلــرل ســاحل عمــان يف حالــة قيــا  دولــة االحتــاد
ة ابالضـــافة اىل جانـــ  إلـــاء موضـــوع البحـــرين واالدعـــاءات االيرانيـــ ،وخاصـــة املتعلقـــة ابجلوانـــ  العســـنرية

وكـ لك الت فيـف  ،وتـا إيـران والسـعودية ،وإعتمادها يف الوقت ذاتـ  علـ  قـوتن كبريتـن يف املنطقـة ،فيها
 .(77)من حد  ارالفات بن ايران واالقطار العربية وخاصة فيما يتعل  مبوضوع اجل ر العربية 

                                                        
 .163ص ،مصدر ساب ،حممد املندالوي - 18
 . 18، ص 2931لؤي حبري ، االطماع االجنبية يف ج ير  أبو موس  العربية ، بغداد ،  - 19
 . 787ص  صال  العقاد ، مصدر ساب  ، - 71
 .155ص ،مصدر ساب ،حممد املندالوي - 72
 .2932مارل  7، 125صوت ارلي  ، )جملة(، البحرين ، العدد  - 71
 املصدر نفس  . - 77
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واخـ ت تناضـل  ،خاصة الي حتت نري االستعمار، م تعد تتحمل اوضـاع االسـتعمار،ان شعوب العام
 (76)من أجل الت ل  من اويمنة االستعمارية بشىت الطر  والسبل 

حب ـــت بريطانيـــا عـــن اســـالي  اخـــرى مـــن اجـــل ان تضـــمن مصـــاحلها يف املنطقـــة فأدركـــت ان اســـلوب 
لـ لك  ،وم يعـد مالئمـا  لضـمان مصـاحلهم ،االحتالل العسنري املباشر من االسالي  االستعمارية القدمية

  عن اسالي  جديد  ومغاير  لضمان اااف ة عل  مصاحلهم ووجدوا ان اويمن  غري املباشـر  بدأو ابلبح
 .(75)هو االسلوب النفيل بتحقي  أهدافهم ل لك جلأوا اىل دعم بعض احلنا  املوالن لسياستهم 

 ،ا  اال ان هنــاك ان مــة وجــدت بقــرار االنســحاب الربيطــاين مــن املنطقــة فرصــة ســاحنة لبنــاء نفســها ذاتيــ
 .(74)ودعم التوجهات الوطنية يف اجلوان  السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ل لك الغت بعض االن مة كافـة املعاهـدات واالتفاقيـات مـ  بريطانيـا وابدرت اىل اعـالن االسـتقالل، 
 واعقبتها االمارات االخرى.  ،وه ا ما كان فعال  يف البحرين وقطروابو ظيب ودي

 :مرارل التاسيسية لقيام اتحاد اإلمارات العربيةال: المبحث الثاني

  كانـــت املبـــادر  االوىل عنـــدما عقـــد الشـــيخ زايـــد يف منطقـــة )الســـميح( 2948تشـــرين ال ـــاين 28يف  
حاكم دي حي  مت إعالن احتاد  ،الواقعة بن ابو ظيب ودي اجتماعا  م  الشيخ راشد بن سعيد آل منتو 

وتبـادل وجهـات الن ـر حـول قضـية )اجمللـس الـوطين  ،ألحتاد اكرب وأ ـل يضم إمارايت ابو ظيب ودي كبداية
 وهي:  ،ألختيار أحدتا من قبل اجمللس ،االستشاري( وطرحت جلنة املستشارين ارمسة

اجمللــس  -6اجلمعيــة الوطنيــة االستشــارية املؤقتــة  -7جملــس الشــورى الــوطين  -1جملــس الشــورى  -2
 .(73)وطين االستشاري اجمللس ال -5االحتادي االستشاري 

. ولنــن اثــريت خالفــات حــول (78)مت االتفــا  علــ  ان تنــون التســمية )اجمللــس الــوطين االستشــاري( 
 قضيتن تا: 

 نسبة ل يل كل إمار  يف اجمللس االعل  لالحتاد.  .2
 اختيار اعضاء االحتاد. .1

 مــــا بعــــد اجــــراء ونتيجــــة وــــ ا االخــــتال  احلاصــــل قــــرر اجلميــــ  ))أتجيــــل الن ــــر يف هــــ ا املوضــــوع اىل
وتشـنلت جلنـة مـن  ،، وأتجل ه ا املوضوع الشائك اىل اجللسة التاليـة(79)اتصاالت بن احلنا  بشأن (( 

                                                        
،  2938القـــاهر  ،  2، ج 2828 – 2397حممـــد مرســـي عبـــدهللا ، إمـــارات الســـاحل وعمـــان والدولـــ  الســـعودية االوىل  - 76

 . 95ص 
 .154ص ،الساب  املصدر،حممد املندالوي - 75
 املصدر نفس . - 74
 .2949ايلول  18،النويت ،صحيفة ،)السياسة( - 73
 . 2949/ ايلول ، 15)صوت ارلي ( ، صحيفة، النويت،  - 78
 املصدر نفس . - 79
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ويف مقــــدمتها قضـــية تفـــر  الــــوزراء  ،للن ـــر يف عـــدد مــــن القضـــاا املؤجلـــة ،الســـاد  املدرجـــة أ ــــاؤهم أد ه
 : (61)وعدد من االمارات يف اجمللس االستشاري الوطين  ،االحتادين

 وحممود حسن. ،امحد السويدي –عن امار  ابو ظيب  -2
 وخمتار ال و   ،يسري الدويك –عن امار  الشارقة  -1
 وعدي البيطار  ،مهدي التاجر –عن امار  دي  -7
 وعلي جيد   ،د. حسن كامل –عن امار  قطر  -6
 .(62)ود. حسن البحارن   ،يوسف الشرياوي –عن امار  البحرين  -5

الـ ي بـدأ عـادا  وقـابال   ،هناك مجلـة مـن االمـور بقـي اجمللـس خمتلفـا عليهـا وكـان موضـوع التنـوع اال ان
واختلفــت وجهــات الن ــر حــول هــ ا املوضــوع فقــال  ،اضــي  املهمــ  عنــد ال عمــاء ارليجيــنمــن املو  ،للحــل

  عـــن حنمـــ  الشـــيخ حممـــد املبـــارك النقـــاش حـــول قضـــية التفـــر  قـــائال  ان رئـــيس االحتـــاد المينـــن ان يت لـــ
مـن توصـيات جلنـة املستشـارين عـن جملـس الـوزراء  7امـا رئـيس الـوزراء والـوزراء فـان املـاد   ،وشؤون  ورعـااه

إذا مـا تـوفر هـؤالء وكـانوا  ،ذوي النفـاء  وارـرب  ،تن  عل  ))ان ينون إختيارهم من بن مـواطين االحتـاد
. وهـ ا (61)فعليهم أن يت لوا عن مناصبهم(( ،اديةيتولون مناص  يف االمارات ورغبوا يف تويل الوزار  االحت

. واقـرت  وفـد ابـو ظـيب (67)ال مينن للحاكم أن يتنح  عن حنمـ   ،احلنم إن جاز ابلنسبة لرئيس االحتاد
وأي عمـل رئـيس أخـر بشـرط حتديـد العمـل وعـد  م اولـة االعمـال  ،))أن جيم  الوزير بن الـوزار  االحتاديـة

عهـد عجمـان وحنـا  الشـارقة علـ  ضـرور  أن تطبـ  قاعـد  التفـر  التـا  علـ   . واتفـ  ويل(66)التجارية(( 
علــ  رائســة امــار  ابــو  ،ووفــد إمــار  ا  القيــوين ،ووافــ  وفــد قطــر ،اجلميــ  أو ال تطبــ  هــ هِّ القاعــد  إطالقــا  

 .وحسما  لل ال  اقرت  الشيخ حممد املبارك إحالة املوضوع برمت  اىل اللجنة الدستورية لدراست  ،ظيب
وان يعقد اجتماع اجمللس االعل   ،اخت  قرار ابن حتسم ارالفات الي ظهرت يف االجتماعات السابقة

 . (65) 2949تشرين ال اين  12الحتاد امارات ارلي  العري يف ابو ظيب بتاريخ 
كانت اهم القضاا الي حتتاج اىل حل يف ظل ه ه ال رو  من قبل حنا  االمارات اختيار عاصـمة 

وهل جي  ان حتسـم مسـألة اشـراك البحـرين يف االحتـاد بعـد أن أصـرت ان تنـون  ،دية وحنوم  احتاديةاحتا
وان تنــون احتــاد مــن  ،(نســمة111111وــا كلمــة  فــ   ومســموعة بســب  عــدد ســنالا البــالج عــددهم )

( مليـــون جنيـــ  211الـــ ي كـــان مـــن املقـــرر ان يصـــبح دخلهـــا مـــن الـــنفط ) ،فـــأن أبـــو ظـــيب ،دون البحـــرين
 . (64)ستنون القاعد  الناف ه يف االحتاد  ،إسرتليين

                                                        
 .154ص،مصدر ساب  ،حممد املندالوي - 61
 . 2949ايلول  15صوت ارلي  )صحيفة( ،  - 62
 .2949أيلول  19، الراي العا  )صحيفة( ، النويت  - 61
 . 2949ايلول  15صوت ارلي  )صحيفة( ،  - 67
 . 2949ايلول  19الرأي العا  )صحيفة(  - 66
 . 2949ايلول  19)الرأي العا ( )صحيفة( ، النويت ،  - 65
 املصدر نفس  . - 64
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غري ان انسحاب بريطانيـا مـن املنطقـة دفـ  حبنـا  االمـارات  ،واما املباح ات م تسفر عن نتيجة معينة
يف تشــنيل احلنومــة لســرع وقــت ممنــن مــن أجــل مواجهــة التحــدات الداخليــة وارارجيــة الــي حتــيط هبــم 

(63) . 
وقـد اشــتدت ارالفــات  ،ات اخـرى فيمــا خيــ  شـنل الدولــة االحتاديــةفضـال عــن ذلـك ظهــرت خالفــ

وعليــ   ،ألن كــل واحــد  منهــا أرادت ان تــؤمن لنفســها مركــ ا  يف االحتــاد القــاد  ،اك ــر بــن البحــرين وقطــر
واتجــل املوضــوع اىل اجتمــاع أخــر عقــد يف  ،فشــلت املباح ــات بســب  لســك كــل إمــار  مبوقفهــا املت مــت

اعلنـــت كـــل مـــن البحـــرين وقطـــر اســـتقالوا  2932ايلـــول /  2أب و  26وبتـــاريخ  2931تشـــرين االول 
 . (68)بشنل متتايل 

 المبحث الثالث: إعالن دولة اإلمارات العربية المتحدة:

 ،قد سهل ك ري من االموراملتعلقة بعملية توحيد االمـارات الباقيـة ،كان اعالن البحرين وقطر استقالوا
اىل اتفاقية حول مبدأ االحتاد  ،تق  عل  الشاط  املتصاو ،ن أصل سب فقد توصل حنا  ست إمارات م

امــا امــري رال  ،أعلــن عــن قيامــ ِّ بشــنل ر ــي 2932كــانون االول   1وبتــاريخ  ،الــ ي اصــبح عــددهِّ ســت
 21لنـــن يف  ،(69)اريمـــة فقـــد رفـــض االشـــرتاك يف االحتـــاد معتـــربا  أن حقوقـــ  م حتـــرت  ابلشـــنل املطلـــوب 

/ كــانون 4لينضــم اىل االحتــاد وأنضــمت الدولــة اجلديــد  اىل جامعــة الــدول العربيــة يف عــاد  2931شــباط 
/ كانون االول إنضمت اىل االمم املتحد  لتصبح 9ويف  ،لتنون الدولة ال انية عشر  فيها 2932االول / 
 . (51)( فيها 271الدولة )

وقـد حـدد الدسـتور مهـا   ،قيامهـا ان ال ي حينم دولة االمارات العربية املتحد  الدستور املؤقت، منـ 
واجمللـــس الـــوطين االحتـــادي والن ـــا   ،اويئـــات االحتاديـــة م ـــل اجمللـــس االعلـــ  للحنـــا  واحلنومـــة االحتاديـــة

وكــان اوــد  االســال مــن الدســتور إرضــاء رغبــة ابــو ظــيب يف الوحــد  مــن جهــة ومــن  ،القضــائي االحتــادي
 . (52)جهة اخرى ارضاء رغبة االمراء يف احلنم ال ايت 

والــ ي تقــرر ان يوضــ   ،2935( عضــوا  يف لــوز 18الــ ي وضــعت  جلنــة مــن ) ،منــن الدســتور الــدائم
من تع ي  املؤسسـات االحتاديـة والغـاء بعـض االمتيـازات  ،2934موض  التنفي  يف ال اين من كانون االول 

الدســتور جعــل اجمللــس ولنــن املعارضــة القويــة الــي جوبــ  هبــا هــ ا  ،الــي كــان يتمتــ  هبــا حنــا  االمــارات
لالبقــاء علــ  الدســتور املؤقــت ملــد   2934ومت تقــد  اقــرتا  بــديل لــ  يف لــوز  ،االعلــ  للحنــا  ال يقرونــ 

وعــربت يف  ،وعــربت اجلمعيــ  االحتاديــة علــ  االقــرتا  2934مخــس ســنوات اخــرى وحبلــول تشــرين االول 

                                                        
 املصدر نفس  . - 63
 املصدر نفس  . - 68
 .191ص ،2931،مارل،النويت،241العدد  ،جملة ،)العري( - 69
 املصدر نفس . - 51
 املصدر نفس . - 52
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ــــي  ــــود ال ــــ  القــــو  ااثرت جــــدال كالوقــــت نفســــ  عــــن رغبتهــــا بتعــــديل بعــــض البن ــــريا حووــــا يف ســــبيل تع ي ب
 .(51)السيما يف جماالت املي انية واملالية واجملاالت العسنرية،االحتادية

الفجــري ،  ،رأل اريمــة ،الشــارقة،دي ،الــ ي يضــم امــراء )ابــو ظــيب ،ويشــنل اجمللــس االعلــ  للحنــا 
تحـد  وعهـد اىل الشـيخ زايـد بـن السلط  احلاكمة العليا يف دولة االمـارات العربيـة امل ،أ  القيوين( ،عجمان

اما بقية االعضاء فهم سلطان  ،وراشد بن سعيد املنتو  اىل امار  دي ،سلطان ال ليان اىل امار  ابو ظيب
والشــيخ راشــد بــن محيــد  ،والشــيخ أمحــد بــن حممــد الشــرقي أمــري عجمــان ،أمــري الفجــري  ،بــن حممــد القــا ي

 . (57)راشد املعال  أمري أ  القيوين والشيخ أمحد بن ،النعيمي
 ،ومن املها  املناطة هب ا اجمللس هو معاجلة املشاكل اراصة ابلدفاع والشـؤون ارارجيـة والتعلـيم واملاليـة

وال جيــوز  ،فضـال  عـن مهـا  كـل أمـري يف إمارتـ ِّ ومنطقــة حنمـ  يف قضـاا السياسـة الداخليـة واالدار  االيـة
علــ  ان ينــون بيــنهم حتمــا  الــرئيس و ئــ   ،مــن أعضــائ  للمجلــس أن يت ــ  أي قــرار اال مبوافقــة مخســة

 .(56)الرئيس اجمللس الل ان يتمتعان حب  النقض 
 وقد مت توزي  املناص  يف اجمللس عل  النحو االيت: 

 ( 21أبو ظيب ) .2
 ( 5دي ) .1
 ( 6رأل اريم  ) .7
 ( 7الشارقة ) .6
 ( 1عجمان ) .5
 ( 2الفجري  ) .4
 ( 1أ  القيوين ) .3

 ووزعت املناص  كااليت:  2933ون ال اين كان  7اتلفت احلنومة يف 
أ  القيــوين  ،(2الفجـري  ) ،(2عجمـان ) ،(7الشــارقة ) ،(6رأل اريمـة ) ،(5دي ) ،(18ابـو ظـيب )

(2 )(55) . 
وهو ال ي يعن  ،ويقو  رئيس اجمللس االعل  بتعن رئيس الوزراء بعد استشار  أعضاء اجمللس االخرين

 ،ئها الشيخ منتو  بن راشد املنتو وترأل احلنومة االحتادية من  إنشا ،زرا بعد إستشار  رئيس الو  ،الوزراء
 ويل عهد دي.

                                                        
حممـــد عبـــد الغـــين ســـعودي،ارلي  بــــن مقومـــات الوحـــد  وصـــراع القـــوى االع ــــم ،جملـــة دراســـات ارلـــي  العـــري، العــــدد  - 51

 .19،ص2939،تشرين االول،11
،  2984يـة( النويـت ، ا اعيل صربي مقلد ، الصراع االمريني السوفيي حول الشر  االوسط )االبعاد االقليميـة والدول - 57

 . 671ص 
 املصدر نفس  . - 56
 .2933، النويت ،  241علي حممد راشد ، مولد دولة ، العري ، )جملة( ، العدد  - 55
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( مـن ابـو 8عضـوا ( توزعـوا علـ  ) 76أتلف اجمللس الوطين ال ي أتلـف مـن ) 2932ومبوج  دستور 
( مـــن أ  القيـــوين. 6( مـــن الفجـــري  و)6( مـــن عجمـــان و )6( مـــن الشـــارقة و)4( مـــن دي و )8ظـــيب و)
 ،اجلمعيـــة مبناقشـــة القـــوانن الـــي تعـــدها احلنومـــة قبـــل تقـــدميها للمجلـــس االعلـــ  ليصـــاد  عليهـــا وختـــت 

ولننهـــا مـــ  ذلـــك الللـــك حـــ   ،اذا مـــا رأت ذلـــك ضـــرورا  أن تعـــدل هـــ هِّ القـــوانن ،وتســـتطي  اجلمعيـــة
تـد فـرت  عملهـا ول ،كما وا احل  يف مناقشة كل املواضي  الـي هتـم مصـلحة االحتـاد العامـة  ،التصويت عليها
فيشـــمل اانمـــة العليـــا ابانمـــة  ،الن ـــا  القضـــائي االحتـــادي ،2932. وحـــدد دســـتور (54)اىل الســـنتن 

ويعـــن رئيســـة رئـــيس اجمللـــس االعلـــ  للحنـــم بعـــد موافقـــة  ،ويضـــم اجمللـــس االعلـــ  مخســـة أعضـــاء ،البدائيـــة
 اجمللس.

ان حيــدد اهـــدا   ،لعربيــة املتحـــد رئـــيس دولــة االمـــارت ا ،اســتطاع الشــيخ زايـــد بــن ســـلطان ال ليــان
 :(53)ابلقول  ،2931/ شباط 27االحتاد يف خطاب  أثناء افتتا  الفصل التشريعي االول بتاريخ 

وحتقي  التعاون الوثيـ  فيمـا بـن اماراهتـا لصـاحلها  ،اااف ة عل  محاية حقو  وحرات شع  االحتاد .2
وتـوفري  ،هارهـا وتقـدمها يف كافـة اجملـاالتمـن اجـل هـ هِّ االهـدا  واالغـراض ومـن اجـل ازد ،املشرتك

 احليا  االفضل لنل املواطنن.
ودف  كل عدوان عل    ،احلفاظ عل  استقالل االحتاد وسيادت ِّ وعل  أمن ِّ واستقراره وهو مانصبوا الي  .1

 كيان  او كيان االمارات االعضاء في ِّ. 
الخـرى يف شـؤولا الداخليـة يف نطـا  احرتا  كل امار  عضو يف االحتاد الستقالل وسـياد  االمـارات ا .7

 الدستور.
اما سياسة االحتاد ارالصة فقد اكد عليها الشيخ زايد وهي نصر  القضاا واملصاو العربية واالسالمية 
واقامة عالقات ودية وطيبة وتوثي  اواصر الصداقة م  كـل الـدول وااللتـ ا  ابالخـال  امل لـ  والتاكيـد علـ  

تما  ابجلان  العلمي ودف  العملية الرتبوية لالما  وتوفري فرص العمل للمـواطنن بـدون ال امية التعليم وااله
 . (58)است ناء والتاكيد عل  اتية ال روات واملوارد الطبيعية يف كل امار  مملوكة ملنية عامة لتلك االمار  

ادي وال ـرو  الوطنيـة وم يفت دولة االمارات العربيـة علـ  الرتكيـ  حـول نقطـة مهمـ  وهـي اجملـال االقتصـ
 . (59)وحتقي  أفضل تنمية اقتصادية للبلد من اجل رف  مستوى املعيشة وحتقي  الرخاءاملعاشي للمواطنن 

ان قيــا  دولـــة االمــارات العربيـــة هــي ضـــرور  اترخييــة مهمـــة جــاءت ملواجهـــة كــل التحـــدات يف منطقـــة 
كـل التحـدات الداخليـة وارارجيـة ولجـت والـت   ،االنسحاب الربيطاين منهـابعد ارلي  العري وخاصة 

                                                        
 املصدر نفس . - 54
 – 2932ين ر: جمموعة خط  صاح  السمو الشيخ زايد بن سلطان ال ليان ، رئيس دولـة االمـارات العربيـة املتحـد   - 53
 . 25 – 26رات مرك  التوثي  االعالمي ، وزار  االعال  وال قافة دولة االمارات العربية املتحد  ، بال ، ص ، منشو  2987
 . 26منشورات مرك  التوثي  ، املصدر الساب  ، ص - 58
 . 25املصدر نفسة ، ص  - 59
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ل  االمار  الواحد  املتماسنة مب تلف جوانبها بعد ان كانت امارات متفرقة ومتباعد  وهو ما اثبت  اتريخ 
 ه ه الدولة اىل االن.

 الخاتمة
 -من خالل ما تقد  ذكره يف ه ا البح  يتضح لنا مجل  من االستنتاجات جنملها ابلنقاط التالية: 

نــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــد  مــن الســيطر  االســتعمارية واتبــ  االســتعمار شــىت انــواع القســو  عا .2
 والبط  ضد ابناء االمارات.

توجهت ان ار املستعمرين اىل منطقة ارلي  العري عامة واالمارات خاصة بفعل موقعها السرتاتيجي  .1
 وثرواهتا الطبيعية أييت يف مقدمتها النفط.

االمــارات العربيــة املتحــد  التطــور احلضـــاري بفعــل قادهتــا وابنائهــا فشــمل تطورهــا كافـــة  واكبــت دولــة .7
 امليادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومينن مالح ة ذلك من اقوال شيوخهم السابق  ال كر.

لنـل اصـبح مـاثال  للعيـان  ،وذات صـر  حضـاري واترخيـي ،تبوءت دولة االمـارات العربيـة مركـ ا  عامليـا   .6
 اجملتمعات الشرقية والغربية مبا حققت  من تطور عمراين بفرت  قياسية وجي  .

ـــا مـــن االشـــار  اىل تنـــامي الـــوعي الـــوطين والقـــومي للقـــاد  والشـــيو  وابنـــاء االمـــارات  .5 واخـــريا  ال بـــد لن
 ومراعاهتم لغالبية القضاا احلساسة يف حميط دولتهم. 

 قائمة المصادر والمراج  

  2934 ،بغداد ،2932 – 2926احلركة الوطنية يف البحرين  ،عبيديابراهيم خلف ال .2
 ،االبعـاد االقليميـة والدوليـة ،الصـراع االمرينـي السـوفيي حـول الشـر  االوسـط ،ا اعل صـربي مقلـد .1

 . 2984 ،النويت
 . 2999بريوت  ،قصة واتريخ احلضارات العربية بن االمس واليو  ،امل عجيل .7
 .2981 ،بريوت ،بملوك العر  ،امن الرحياين .6
 .2981 ،النويت ،النفط والتطور االقتصادي السياسي يف ارلي  العري ،أاد حلمي اجلصاين .5
القــــاهر   ،2965 – 2926دراســــة لتــــاريخ االمــــارات العربيــــة  –ارلــــي  العــــري  ،مجــــال زكــــرا قاســــم .4

2937 . 
  2987 ،دبغدا ،تطور السياسة االمرينية يف منطقة ارلي  العري ،خليل علي مراد .3
 .2931 ،القاهر  ،معام التغري يف ارلي  العري ،صال  العقاد .8
 .2982الراض  ،حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ،عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم .9

 .2982الراض  ،حنومة اوند الربيطانية واالدار  يف ارلي  العري ،عبد الع ي  عبد الغين ابراهيم .21
 .2987 ،النويت ،االستيطان االجنيب يف الوطن العري ،د املالك خلف التميميعب .22
 .2934 ،بريوت ،مشنلة التغري السياسي واالجتماعي ،البحرين ،حممد غامن الرميحي .21
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