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א 1971 – 1945א

                            
א  מ א א א

  :مستخلص البحث 
الذي ان إدراك شيوخ وحكام اإلمارات العربية بأن الطريق السليم 

يجعل من إماراتهم قوة سياسية واقتصادية في منطقة الخليج العربي 
عزمها  1968يناير /وخاصة بعد إعالن بريطانيا في مطلع كانون الثاني

، هو طريق االتحاد 1971على االنسحاب من الخليج قبل نهاية 
ووصل . والتضامن وسد الطريق امام كل القوى األجنبية المتربصة بها

رات إلى القرار الفصل في إعالن تأسيس دولة اإلمارات حكام اإلما
واصدروا دستوراً  1971ديسمبر/ كانون األول 2العربية المتحدة في 

مؤقتاً لها، وتوجت دولة اإلمارات جهدها السياسي بانضمامها الى جامعة 
، والى هيئة األمم 1971ديسمبر  -كانون األول 6الدول العربية في 

، وانتخبت الشيخ زايد بن 1971ديسمبر  -األولن كانو 10المتحدة في 
  .سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبو ظبي رئيسا للدولة الجديدة

ان هذه الدولة أصبحت اليوم مثاالً يحتذى فقد أقامت المؤسسات 
الدستورية للدولة تمثل بالمجلس األعلى الذي يضم حكام اإلمارات الذي 

  الوطني االتحادي الذي يضم ممثلين  يعد السلطة العليا لالتحاد والمجلس
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عن اإلمارات، وهذان المجلسان يمثالن السلطة التشريعية في الدولة، 
والمحكمة االتحادية فهي تختص بالنظر بالمنازعات وتمثل السلطة 

ويدل . أما الحكومة االتحادية فهي تمثل السلطة التنفيذية. القضائية
لمفاهيم الفكرية السياسية وخاصة دستور اإلمارات على تطور كبير في ا

في تأكيده وحرصه على المساواة والعدالة االجتماعية وتأمين الفرص 
. بينهم السيما في مجال التعليم، كما ثبت الدستور مبدأ استقالل القضاء

أما في مجال السياسة الخارجية فقد أشار الدستور إلى ان دولة االتحاد 
العربية واإلسالمية، كما تسعى إلى  تستهدف في سياستها نصرة القضايا

  .توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول
على الرغم من ان النفط هو في مقدمة موارد دولة اإلمارات اال ان 
اإلمارات بدأت برسم سياسة اقتصادية شاملة، وتالحظ معطيات هذه 

ها ويبدو ان النهضة الشاملة التي تشهد. السياسة في وقتنا الحاضر
اآلن كانت قد بدأت منذ  أواخر الستينات من القرن الماضي،  اإلمارات

ولم تقتصر على الجوانب المادية بل اتسعت لتشمل كل جوانب الحياة، 
أصبحت العاصمة السياسية لالتحاد، ودبي المركز ) أبو ظبي(حتى ان 

المالي في حين غدت الشارقة القاعدة الثقافية، وهذا االقتسام في 
ات اليدل االّ على حيوية هذه الدولة وقدرتها على مواكبة تطورات المهم

العصر ومالحقة أحداثه السياسية واالقتصادية والثقافية وحتى 
  .التكنولوجية ولتتبوأ اليوم مكانتها الالئقة بين دول العالم
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  التطورات الداخلية في االمارات العربية المتحدة
نهيان في وضع أسس الدولة ودور الشيخ زايد بن سلطان آل ا

  *1971-1945الحديثة 
  

א. מ א **א

  :  مقدمة
االجزاء األخرى من  ها في ذلك،شهدت االمارات العربية المتحدة، شأن

الوطن العربي، بعد الحرب العالمية الثانية، تغييرات مهمـة فـي جميـع    
السـكان  الجهود من أجـل تحسـين اوضـاع    فلقد بذلت جوانب الحياة، 

واليمكن ان نغفل دور النفط وما أحدثه . االقتصادية واالجتماعية والفكرية
من تأثير في حياة المنطقة، ويأتي الدور القيادي للشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان واصراره على تطبيق برنامج اصالحات واسعة النطاق يسـتهدف  

  .تحديث االمارات ووضعها على عتبة العصر الحديث
ت لتلك التغييرات والتطورات تأثيرات كبيـرة فـي التكـوين    لقد كان

السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي للدولة الحديثة، التي تأسسـت  
بعد انضمام امارات الساحل العماني بعضها مع البعض اآلخر في كيـان  

  ).دولة االمارات العربية المتحدة(عرف بأسم 
األجنبيـة علـى بعـض    ومع ان اكتشاف النفط وحصول الشـركات  

  االمتيازات خالل السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية األولى بقليل
  كان له دوره في دفع الحكومة البريطانية الى تطـوير أسـاليب ادارتهـا   

  
  

  .جامعة الموصل/ مركز الدراسات األقليمية / أستاذ  **
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ية، من قبيل انشاء للمنطقة، وبما يتوافق مع استمرار مصالحها االستعمار

مطارات ومحطات تزويد بالوقود، اال ان تلك االصالحات كانت محـدودة  
حماية منطقة المطـارات  ستهدف ومقتصرة على الوظيفة العسكرية التي ت

  .)1(والطرق والقواعد والمحطات التي تسهل حركة السيطرة على المنطقة
على اجراء بعض  وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أقدمت بريطانيا

ية، منها على سبييل المثال انشاء وكالة سياسـية  لمالالتغييرات االدارية وا
قاعدة سياسية بريطانيـة تشـرف علـى    ) دبي(كما عدت  ).الشارقة(في 

بينما استمرت الشارقة محتفظة بمركزهـا،  . منطقة الساحل العاني برمتها
ى، فضالً عن اتخاذها كقاعدة للخطوط الجوية البريطانية الى الشرق االقص

      .)2(قاعدة عسكرية وجوية مهمة لبريطانيا في منطقة الخليج العربي

ومهما يكن من أمر، فقد حافظت بريطانيا على عالقتها التعاهدية فـي  
منطقة الساحل العماني بأساليب عديدة، لكنها سرعان ما ادركت بأن رياح 

مي العربي التحرري بـدأ  التغيير بدأت تهب على المنطقة، وأن المد القو
اماراتهم وتحمـل   يصل الى االمارات، وان السكان باتوا يطالبون بتحديث

مسؤولياتهم في ادارة شؤونهم بانفسهم، وان بعض الدول العربية شـعرت  
يد العون لها والسيما فـي   بمسؤوليتها تجاه االمارات واقتنعت بأهمية مد

لعربية قررت ارسـال بعثـة   وان جامعة الدول ا. ميدان التعليم والصحة
تدرس احتياجات المنطقة التعليمية والصحية والتنموية، لـذلك سـارعت   
بريطانيا لالتخاذ بعض االجراءات ومنها وضع خطط اليجـاد صـندوق   

  .يدعم القيام باصالحات تستهدف تطوير البنية التحتية للمجتمع االماراتي
شهدتها االمـارات   سنحاول في هذا البحث متابعة ابرز التطورات التي

    وسنركز علـى . 1971حتى 1945العربية في الميدان الداخلي ومنذ سنة 
  التطورات االدارية والصحية والتعليمية والقضائية والبلدية ثم نقف عنـد  
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دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وضع بـواكير واسـس الدولـة    
ك العالقة بـين جامعـة   ونبين كذل. الحديثة في االمارات العربية المتحدة

الدول العربية وهذه االمارات واخيراً نوضح االسس التي قامـت عليهـا   
  .دولة االمارات العربية المتحدة

  

  :   بريطانيا والتطورات االدارية بعد احلرب العاملية الثانية
استطاعت بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، تقوية مواقعها فـي  

 1892بوسائل عديدة، وقد اصبح لها بعد اتفاقـات  منطقة الخليج العربي، 
مطلق السيطرة على ادارة الشؤون الخارجية المـارات السـاحل، لكنهـا    

فسلوك . خل في شؤون االماراتدواجهت مقاومة شديدة، حينما حاولت الت
شيوخ الساحل العماني وحكمائه، اتسم بالمعارضة فحين ارادت مثالًبعـد  

وذكـر  . شاء قواعد عسكرية قاوم الشيوخ ذلـك الحرب العالمية االولى ان
ان شيخ الشارقة يرفض ان يعطي االنكليز قطعـة  : "تقرير سري بريطاني

ارض لتشييد المطار، النه سيواجه بمعارضـة رجـال عشـيرته الـذين     
  .)3(" سيتهمونه بانه ترك مقدرات العرب في ايدي االجانب

صول علـى  في  الح 1939-1938وحين نجحت بريطانيا بين سنتي 
امتيازات التنقيب على النفط ، بدأت مصالح بريطانيا تتطور بدرجة دعتها 
. الى تغيير اساليب ادارتها للمنطقة، وبما ينسجم مع استمرار هذه المصالح

  يعمل وكـيالً  ) جاسم الكظماوي(ظل  1949، وحتى سنة 1945فمنذ سنة 
ولى هذه الوظيفـة  سياسياً بريطانيا في االمارات العربية، ويعد آخر من ت

  من مواطني الخليج العربي، اذ ان بريطانيا بعد ذلك نبذت سياستها القديمة 
وانتهجت سياسة جديدة قائمة على اساس ممارسة التـدخل الفعلـي فـي    

  .)4(شؤون االمارات الداخلية 
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 1945تناوب على اداء المهام االدارية في االمارات للفترة من  وهكذا
 R.C.Marphy  الضباط السياسيين منهم الكابتنعدد من  1958حتى 

- 1955( M.S. Buckmasterكماستر افي الشارقة وب) 1945-1946(
رفعت وظيفة الضابط  1953مايو  - ايار 20في ابو ظبي، ومنذ ) 1958

السياسي المقيم الى معتمد سياسي، وانتقل مقر الوكالة البريطانية من 
من مدينة دبي مركز ثقل سياسي في الشارقة الى دبي وقد جعل هذا النقل 

عينت بريطانيا مقيماً لها في ابو  1962الساحل العماني كله، وفي سنة 
في دبي وفي لها كما عينت معتمداً . ظبي بعد ان ظهرت اهميتها النفطية

  .)5(االمارات العربية االخرى
وعندما شعرت بريطانيا ان جامعة الدول العربية جادة في مساعدة 

العربية على تطوير اوضاعها التعليمية والصحية والتنموية  االمارات
وكانت اول خطوة سافرة . تضع العراقيل امام ذلك 1965بدأت منذ سنة 

مجلس حكام وشيوخ امارات (اتخذتها، هي اضطرارها لعقد اجتماع 
وفي االجتماع . 1965في اليوم االول من مارس، اذار ) الخليج العربي

ي في البحرين ومعه المعتمدون البريطانيون في ابو عرض المقيم البريطان
ظبي ودبي وقطر، قراراً مفاده ان المجلس يرحب باية اعانة مجردة من 
. القيود من أي مصدر من المصادر لتطوير االمارات المتصالحة

والمجلس يبدي مزيد من امتنانه الهتمام جامعة الدول العربية وغيرها 
صاً لتجنب الجهود المزدوجة، ورغبة في وحر. في هذا التطورسهام لال

توحيد جهود حكومات االمارات لتنسيق وتطوير المنطقة للصالح العام 
  :قرر المجلس مايأتي

  
  



 2007كانون الثاني) 7(العدد ) 4(السنة                                                                      2007كانون الثاني) 6(العدد ) 3(السنة                                                                     

 
 

 

   
  
  
ومهمته هي دراسة خطط )مكتب تطوير االمارات(انشاء مكتب باسم ) أ(

مجلس (وقد الحق هذا المكتب بـ . التطوير االقتصادي والتعليمي
 .)الحكام والشيوخ

تورد اليه ) صندوق تطوير االمارات المتصالحة(فتح حساب باسم) ب(
جميع التبرعات التي سبق التبرع بها او التي سوف يتبرع بها من 

 .المصادر الخارجية والداخلية
تعيين موظفين اضافيين حسب الحاجة لمكتب تطوير االمارات، ) جـ(

، )مجلس الحكام والشيوخ(حتى يستطيع المكتب تحت اشراف 
تطوير لالتصرف في اموال الصندوق المذكور وتنفيذ برامج ا

6(دق عليهااصالم(.  
) 200.000(برنامج تطوير االمارات المتصالحة وخصص له مبلغ اعد

  كما تسلم الصندوق مبلغ. جنيه استرليني كأعانة من الحكومة البريطانية
وتضمن . جنيه استرليني كقسط اول من متبرعين مختلفين 33.000

البرنامج تعبيد طرق، ورصف موانيء في عجمان ورأس الخيمة،ومسح 
واسواق، وانشاء مراكز  مصادر المياه وتزويد المدن بها، واقامة مبانٍ

للشرطة وفتح مدارس تجارة وصناعة وتطوير مصائد االسماك والبدء 
ويمكن ان نشير الى ابرز  .)7(بمشروعات مد الكهرباء ومسح للمعادن

  :)8(ن االدارة وتنظيم االمن وكما يليماحدث في ميدا
  .1945انشاء مستشفى آل مكتوم في دبي سنة  - 1

التركيز على االهتمام بنواحي االمن الداخلي ومن ذلك تشكيل قوة  - 2
او ) قوة ساحل عمان(باسم  1995شرطة مسلحة وذلك في آذار

كشافة ساحل ( 1955ثم اصبح اسمها بعد سنة ) الحرس العماني(
  وقد عهد لهذه القوة المحافظة على االمن والنظام ). تصلحعمان الم
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في تركيب عناصرها ضباط اردنيون، وكان من مهامها كذلك حماية 
لمعارضة ا ىاعمال الحفر والتنقيب عن النفط، والتصدي للقو

  .للمصالح البريطانية
الذي ضم الحكام ) مجلس االمارات المتصالحة(1952تأسس في سنة  - 3

مارات لدبي وابو ظبي والفجيرة وعجمان وام القيوين السبعة ال
وكان مناطاً بهذا . والشارقة ورأس الخيمة ويجتمع مرتين في السنة
، وقد عقد هذا لهالمجلس، التشاور في االمور التي تهم الساحل ك

وبمشاركة  1968وسنة  1952المجلس ثالثين جلسة بين سنة 
  .مستشارين وخبراء بريطانيين

. لبريطانيون امارة دبي نفقات انشاء قوة للشرطة الجديدةشارك ا - 4
بانشاء قوة عسكرية  1957- 1956وحين اهتمت ابو ظبي سنة 

انيطت ادارتها بضباط ) قوات دفاع ابو ظبي(خاصة بها عرفت باسم 
  .بريطانيون كذلك

، انجزت بريطانيا قضايا الحـدود بـين   1959و  1955وبين سنتي  -5
. الشيوخ على قبول تحكيمها في هـذه القضـية   االمارات بعد موافقة

الحدود الداخلية بين االمـارات مسـالة   مهمة تحديد  ولقد كان انجاز
مهمة لالمن الداخلي، ولمعرفة حدود امتيازات شركات النفط، ورغم 
الشعور بمساوىء الحدود الداخلية لالمارات مـن الجانـب القـومي    

رابط وتكامل الدولـة، اال  وخاصة بعد تحقيق االتحاد الذي سعى الى ت
ان التحديد قد ادخل مفهوم الدولة الحديثة الى االمارات في هذا الوقت 

  .المبكر
اما التعليم فقد اهمله البريطانيون الى حد كبير، وقصر البريطـانيون   -6

   1957نشاطهم على انشاء مدرسة زراعية في رأس الخيمـة سـنة    
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 يتدربون على البرادة والنجارة طالباً) 24(وكانت تضم عند تأسيسها 
كما انشئت في الشارقة مدرسة العداد المعلمـين سـنة   . والميكانيك

1958.  
  

  : حماوالت حتديث االدارة احلكومية
 1960دبي رائدة في ميدان االدارة الحكومية ففـي سـنة    كانت امارة

كما عين ). الدارة االراضي(عين ولي العهد الشيخ مكتوم بن راشد رئيساً 
لـدائرة الصـحة   (ورئيسـاً  ) لبلدية دبي(الشيخ حمدان بن راشد، رئيساً 

ورشحت الحكومة السودانية، بناء على طلب من دبي ). والخدمات الطبية
وقد اكسبه نشاطه سـمعة طيبـة   . 1960مديراً للبلدية سنة ) كمال حمزة(

وشجع نجاحه االمارات االخرى على استخدام خبراء ومديرين سـودانيين  
كما انشـأت  . ادارة للبريد(افتتحت دبي  1966وفي سنة . 1966نة بعد س

وكان مديرها مهدي التاجر، الـذي اصـبح فـي    ) دائرة للنفط ـالبترول (
ومنذئذ اصبح احمد بن سلطان بـن  ). للديوان االميري(الوقت نفسه مديراً 

 Briggzوعين الضابط البريطاني برجـز  ). لدائرة الجمارك(سليم مديراً 
وتحت قيادته زاد عدد افراد . بعد ان ترك عمله في قطر) للشرطة رئيساً(

عنصراً، كمـا تـولى   ) 80(عنصر بعد ان كان ) 200(قوة الشرطة الى 
رئاسـة   ( الشيخ محمد بن راشد بعد اتمام دراسته العسكرية في انكلتـرا  

وكان عبد اهللا الهول ومحمد سـعيد مـن   ). مديرية الشرطة واالمن العام
اط الشبان الذين تدربوا في الخارج، والتحقوا بقوة الشرطة بعد اوائل الضب
  .)9(سنوات قليلة

وكان يرأس  1966اما في ابو ظبي فقد انشئت ادارة حديثة منذ ايلول 
  :)10(هذه االدارات افراد من االسرة الحاكمة وعلى النحو التالي
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قـة  نائب الحاكم ورئيس المحاكم فـي المنط     الشيخ خليفة بن زايد 
 الشرقية

رئيس دائرة االشغال العامـة والكهربـاء      الشيخ حمدان بن محمد 
  والمياه والصحة والتعليم

رئيس دائرة الجمارك باالضافة الى تعيينه     الشيخ محمد بن خالد
  نائباً لرئيس دائرة المالية

  رئيس الشرطة واالمن العام   الشيخ مبارك بن محمد 
  س دائرة الزراعة وبلدية العين رئي  الشيخ طحنون بن محمد
  رئيس البلديات وتسجيل االراضي    الشيخ سيف بن محمد 
  رئيس دائرة العدل     الشيخ سرور بن محمد
  رئيس دائرة العمل     الشيخ احمد بن حامد

. ، عين مستشار قانوني للحاكم ذو خبرة طويلـة 1967وفي اوائل سنة 
وتقدم لنا ميزانية ابو ظبي . كموبعد ذلك شكل مجلس للتخطيط برئاسة الحا

فكرة عن حجم وابعاد التغييرات االساسـية التـي    1968-1967للسنتين 
) 25(قرابـة  ، 1967 فلقد بلغت ميزانية ابو ظبي سنة. حدثت في االمارة

مليـون دينـار   ) 80(زادت الـى   1968مليون دينار بحريني، وفي سنة 
 . )11(بحريني

) 317(، فبلغت 1972- 1968ات اما ميزانية خطة االعمار للسنو
مليون دينار بحريني، وباالضافة الى هذا المبلغ يظهر النمو في االدارة 

كان  1966ففي سنة . الحكومية من خالل زيادة عدد الموظفين االكفاء
. موظف وبعد عامين وصل الى الفي موظف) 200(كشف الرواتب يضم 

لعدد الى حوالي ارتفع امن القرن الماضي، وفي منتصف السبعينات 
  .)12(خمسة االف موظف
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وفيما يأتي قائمة بابرز الدوائر المحلية التي ظلت امارة ابو ظبي 
  .)13(تعتمدها الدارة الشؤون المحلية

  
  الطيران المدني  ت  اسم الدائرة  ت

  الطيران المدني -14  دائرة الدفاع  - 1
صندوق ابو ظبي لالنماء  -15  المالية   - 2

  االقتصادي
مؤسسة ابو ظبي للتسليف  -16  االشغال  - 3

  العمراني
  جهاز ابو ظبي لالستثمار -17  البلديات  - 4
  دائرة التشريفات والضيافة  -18  الزراعة  - 5
  البلديات -19  الماء والكهرباء  - 6
  الزراعة  20  المشتريات  - 7
  دائرة التخطيط -21  التنظيم واالدارة  - 8
      النفط  - 9

      يةالخدمات االجتماع -10
دائرة بلدية ابو ظبي  -11

  وتخطيط المدن
    

      الموانيء البحرية -12
      القضاء الشرعي -13
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اعتمدت ابو ظبي في تسيير شؤونها االدارية المحلية على دوائر 
الذي وضع دراسة مهمة ) 14(ويؤكد الدكتور عامر خضر الكبيسي. البلدية
  ان جذور ": ت العربية المتحدةدولة االمارالادارة الخدمة المدنية "عن 

الخدمة المدنية لدولة االمارات ترجع الى ما قبل قيام هذه الدولة، حيث 
الفتية اغلب الدولة كانت امارة ابو ظبي، المعين، الذي نهلت منه هذه 

القيادية اضافة الى تواجد بعض العناصر المؤهلة في االمارات عناصرها 
ويضيف الدكتور الكبيسي الى ". تحاداالخرى التي انصهرت في دولة اال

ان اثر هذه االمارة لم يقتصر على الجانب البشري والقيادي : "ذلك قوله
بل تعداه الى االبعاد التنظيمية والتشريعية التي كانت تعتمد في ادارة 

ان  ":وختم الكبيسي بحثه بالقول". العاملين فيها قبل وبعد دولة االتحاد
نهضة ادارية وتنظيمية موفقة حين  1967سنة  امارة ابو ظبي بدأت منذ

ارسلت دعائم جهازها االداري على اسس حديثة بعد ان ظلت االعمال 
الرسمية تدار بطريقة تقليدية عمادها االوامر والقرارات الفردية والشفهية 

  .)15("لفترة طويلة، فغذت دوائرها وهيئاتها باعداد مؤهلة ومتدربة
  

  : القضاء
محكمة قضائية حديثـة  االولى  وللمرة 1953ا في سنة انشأت بريطاني

تابعة للمعتمد السياسي البريطاني في دبي، وذلك بعد ازدياد عدد الرعايـا  
وكان اول مـن  . البريطانيين وافراد الجالية الهندية المقيمين في االمارات

الذي كـان يرجـع فـي     Maudsleyتسلم مهام منصب القاضي مودسلي 
القضاة البريطانيين في الخلـيج العربـي ومقـره فـي     قراراته الى كبير 

  .)16(البحرين
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  : البلدية واملوانيء
وتعـد اقـدم بلديـة انشـأت فـي       1972تأسست بلدية الشارقة سنة 

. )18(قامت البلدية باول احصاء سكاني عام 1960 وفي سنة .)17(االمارات
. ةالشـارق  للبلدية فـي  وضع اول قانون  1971كانون الثاني يناير  وفي

  شخصاً اختيروا من وجهاء واعيـان  ) 22(وتألف مجلس بلدي مكون من 
الـف ريـال   ) 300(وقد ارتفع ايراد بلدية الشارقة من . ومتنفذي الشارقة

وفي امارة دبـي  . )19(1971الى نحو مليوني ريال في السنة  1966سنة 
 وتولـت البلـديات   .)20(1961صدر امر بتأسيس اول مجلس للبلدية سنة 

مهمات كثيرة منها اقامة مشاريع السالة الماء ومن ذلك ما حدث في دبي 
حينما اكتشف الماء  1961عندما اقيم مشروع السالة الماء في اوائل سنة 

كيلـو  ) 23(بكميات كبيرة في منطقة العوير التي تبعد عن دبي بحـوالي  
وقد تبرع الشيخ احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر وصـهر حـاكم   . متراً

وقد اصبح باستطاعة اهالي دبي الحصول على الميـاه  . دبي بآالت الحفر
وقد حققت بلدية دبي منذ . الصافية وبواقع نصف مليون غالون ماء يومياً

وخاصة عندما تولى رئاستها الشيخ راشد بن سـعيد،   1957تأسيسها سنة 
فقد شـجع الشـيخ راشـد    . انجازات كبيرة على صعيد تطوير مدينة دبي

كما انشـأت شـركة   . الخاص في دبي لمعاونته في تطوير المدينة القطاع
وبعد سنتين، وبالطريقـة ذاتهـا   . محطة للكهرباء 1957خاصة في سنة 

وفي هذه السنوات تبرع الشيخ احمد بـن  . الى دبي) التلفون(دخل الهاتف 
  :علي آل ثاني حاكم قطر بثالث مشروعات تنموية لدبي وهي

  .آبار العوير الى المدينةخط انابيب للمياه من  -1
  .انشاء شبكة من الشوارع المبلطة داخل المدينة -2
  .)21(انشاء جسر يربط ديرة بمدينة دبي -3
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انشيء اول مطار حديث في دبي وبدأ خـط طيـران    1958وفي سنة 
الشرق االوسط والخطوط الجوية البريطانية خدماتها لربط دبي ببيـروت  

وسرعان ما اصبحت دبي مركـز السـفر   . ولندن وبلدان الشرق االقصى
وقد رافق هذا النشاط في دبي االالت الحديثة وظهرت . الرئيسي لالمارات

حاجة الى االيدي العاملة الرخيصة، فبدأت حركة هجرة واسعة من ايران 
كما قدم بعض العرب واستمرت الهجرة . وساحل الهند وباكستان الى دبي

  .)22(ات التاليةالى دبي بصورة متزايدة في السنو
لقد كان سر تقدم دبي في مطلع القرن العشرين هو نشاطها التجـاري،  

لهـذا وجـه   . 1903ومرور خط المالحة الهندي البريطاني بها منذ سنة 
الشيخ راشد بن سعيد اهتمامه بتطوير المينـاء ليصـبح مصـدر دخـل     

مـن   وقد اقترض الشيخ راشد اواخر الخمسينات. المشروعات االصالحية
اربعمائة الف دينار من الكويت ليجدد الميناء ويطهره من القرن الماضي، 

، اجريت للميناء توسيعات وتعميـق  1971-1966وبين سنتي . الصخور
حيث كانت دبي في تلك الفترة تلبي احتياجات ابو ظبي وبقية االمـارات  

وقد اصبحت دبي خالل سنوات معدودة، سوقاً . في االستيراد من الخارج
حل العماني كله، حيث تكدست فيها البضائع والسـلع مـن الشـرق    للسا

االقصى بفضل التطورات الحديثة ٍٍفي الميناء والتـي اسـتمرت طـوال    
  . )23(كذلك من القرن الماضي الستينات

    
  : املصارف
. من ثمار النشاط التجاري في دبي اتساع حركة فتح المصـارف كان 
العمال المصـرفية والتجاريـة   بجميع ا) ابو ظبي /مصرف دبي(وقد قام

  والمالية كاالقراض واالقتراض وخصم الكمبيـاالت وفـتح االعتمـادات    
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براسـمال قـدره    1962وقد تاسس هذا المصرف سنة . واستالم الودائع
) 100(الف سهم قيمة كل منهـا  ) 135(مليون روبية مقسم الى ) 13.5(

امـا  . ال المصـرف وقد اسهم رأسمال المال الكويتي بثلث راسم. روبية
  .   )24(الباقي فاسهم فيه التجار في االمارة

البنك العربـي ومقـره   : وكان في الشارقة فروع لثالث مصارف هي
 Eastern Bankالرئيس في عمان باالردن، والبنك الشـرقي البريطـاني   

  .)25(1946والبنك الشرقي البريطاني للشرق االوسط الذي افتتح سنة 
 1962سـنة  ) الروبية(فجأة عن تخفيض عملتها وعندما اعلنت الهند 

روبيـة  ) 13(روبية بـدالً مـن   ) 21(وجعلت الجنيه االسترليني يساوي 
ونصف، سبب هذا االجراء خسائر فادحة البناء الساحل العمـاني عامـة   

اذ وجدت حكومة دبي نفسها غارقة وسـط ماليـين   . والمارة دبي خاصة
لروبيـة الهنديـة الخضـراء    ف مـن ا عاض(القطع من الروبيات الفضية 

لذلك اصدرت حكومة دبي اعالناً في ). المقصور استخدامها في الهند فقط
ابريل سـنة   -اعتباراً  من الثاني من نيسان : "جريدتها الرسمية جاء فيه

ستكون العملة المعدنية عملة قانونية في دبي وتوابعها حتى مبلـغ   1962
عملتها الفضـية   سحبتلهند فوهناك تنبهت حكومة ا". عشر روبيات فقط

  .)26(من اسواق الخليج العربي وقررت وقف تداولها هناك
-ومما يذكر ان حكام االمارات عقدوا اجتماعاً في دبي في شهر تموز

ريـال الخلـيج   (وقعوا خالله على اتفاقيـة الصـدار    1965يوليو سنة 
كـن هـذه   ول. ، ليصبح النقد القانوني الوحيد المتداول في المنطقة)العربي

اً على ورق، وازاء هذا اضطرت دبي الى االتفاق مـع  حبراالتفاقية ظلت 
امارة قطر الصدار ريال خاص بهما وبدأ تداول المسكوكات الفضية لهذا 

    .)27(1966يوليو  -تموز 15الريال الجديد منذ 
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  : دائرة اجلمارك
وقـد  . في دبي، نتيجة التساع حركة التجارة، دائرة للجمارك وتأسست

طلبت حكومة دبي من البحرين ترشيح مدير الدارة هذه الدائرة، فأنتـدب  
كما عاد الى دبي، بعد انتهاء الحرب العالميـة  ). السيد مهدي التاجر(لها 

الذي كان قد غادر االمارة، بعد احداث ) احمد بن سلطان بن سليم(الثانية 
  بـاً لمـدير  وحين عاد رحب به الشيخ راشد وعينـه نائ . الى الهند 1938

تأسس في كل من دبي وأبـو ظبـي مكتـب     1961وفي سنة . الجمارك
  .)28(لمقاطعة اسرائيل

  
  :    الكهرباء

حينما قام السيد ناصـر   1955مارات الكهرباء حتى سنة لم تعرف اال 
بن عبداللطيف السركال بجلب اول مولدة كهربائية الى منزله فـي دبـي   

تأسسـت شـركة أهليـة     1960نة وفي س. )29(كيلو واط 3 اوكانت قوته
وبـدأت  . مليون روبية) 3(رأسمالها ) شركة دبي(مساهمة للكهرباء باسم 

وقد اخذت هـذه الشـركة   . الشركة بثالث مولدات سعتها الفي واط ديزل
تحل محل المولدات التي جلبها التجار والذي كانوا يبيعون القوة الكهربائية 

  .)30(الى الناس
  

  : يةالصحة واخلدمات الصح
بإسـم مستشـفى آل    1949تأسس في دبي مستشـفى حـديث سـنة    

وخـالل  . وهو مشروع مشترك بين البريطانيين وحاكم دبـي . )31(مكتوم
الخمسينات كانت دبي هي المركز الوحيد للعالج الطبـي الحـديث فـي    

  ، افتتحت الكويت مكتباً لهـا فـي   1964 -1963ومنذ سنة . )32(اإلمارات
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إدارة الخلـيج  (وكان هذا المكتب يتبع . مات الطبيةدبي يشرف على الخد
وقـد أنشـأت هـذه اإلدارة    ). التابعة لوزارة الخارجية في دولة الكويت

مستشفى كبير في دبي يضم مائة سرير فاق كثيراً مستشـفى آل مكتـوم   
كما أنشأت الكويت مستشفى آخر . الصغير آنذاك بمعداته وكوادره الطبية

وفي بقية اإلمارات أنشأت عيادات طبيـة  . ريراًس) 18(في الشارقة يضم 
  وذلك في كل من الشارقة وعجمـان وأم القيـوين وخـور فكـان ورأس    

الخيمة، وكان معظم األطباء والممرضين في هذه المؤسسات الطبية مـن  
وقد بلغـت المؤسسـات   . )33()مصر وسوريا(الجمهورية العربية المتحدة 

مستشـفيات ومستوصـفات   ) 9(ا الصحية التي كانت الكويت تشرف عليه
 1964وخالل السنة . مزودة بكل مانحتاجه من األطباء واألجهزة واألدوية

رصدت الكويت مبلغ مليـون دينـار لمعونـة المنطقـة فـي الجوانـب       
  .)34(الصحية

  
  : التعليم

ففي هذه السـنة،  . 1912عرفت اإلمارات العربية التعليم الحديث سنة 
رسمي الحديث عندما تأسسـت فيهـا مدرسـة    شهدت دبي بداية التعليم ال

التي درس فيها مدرسون منتدبون مـن  ) المدرسة األحمدية(حكومية هي 
) 710(إلـى   1961ووصل عدد تالمذتها سـنة  . مصر والكويت وقطر

  .)35(ها معظم المتعلمين في دبيفيتلميذاً وكانت مدرسة ابتدائية تخرج 
بي هي مدرسة خولـة  فتحت أول مدرسة للبنات في د 1959وفي سنة 

وممـا  . كما فتحت في بر ديره مدرسة الخنساء) دبي(بنت األزور في بر 
يجدر ذكره إن األستاذ زهدي الخطيب المشرف على التعلـيم مـن قبـل    
  معارف الكويت استطاع إقناع الناس بأن تعليم الفتاة اليتعارض مع مفاهيم 
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ن التلميذات لكن عددهن ولم يحضر افتتاح المدرسة إال عدد قليل م. الدين
وكانت المدارس في تتبـع نظـام التعلـيم    . تلميذة) 490( 1960بلغ سنة 

وقد أسهمت الجمهورية العربية المتحدة بنصـيب  . المعمول به في الكويت
 1960وقد بلغ مجموع المدرسين في دبي سنة . كبير في إرسال المعلمين

من قطر ) 10(متحدة ومن الجمهورية العربية ال) 11(مدرساً منهم ) 45(
  مدرساً تم التعاقـد معهـم محليـاً ويتقاضـون    ) 20(من الكويت و) 4(و

وقد اعتاد التالميذ صبيحة . في دبي) التربية(مرتباتهم من دائرة المعارف 
  :ومطلعه" إشراق دبي"كل يوم ترديد نشيد 

  
    والبر اليوم به زرع    الخور اليوم له شأن  
    .)36(ة والمجد لدبيوالعز    والشعب اليوم به عزم  

الدراسي استقرت أسس التعليم الثانوي في دبـي،   1965وبنهاية سنة 
. عندما أنشأت الكويت الفرع العلمي للدراسة الثانوية فـي هـذه اإلمـارة   
. وأصبح في دبي وقتذاك عشر مدارس سبع منها للبنين وثـالث للبنـات  

منهم ) 31(لكويت وا ةمنهم من بعث) 68(معلماً ) 137(وبلغ عدد المعلمين 
وبلغ عـدد المدرسـين   . منهم يتبع بعثة قطر) 16(من البعثة المصرية و 

  .)37(طالباً 3572وقد وصل عدد الطالب إلى . مدرساً) 22(المحليين 
نسبة ) المدرسة القاسمية( 1953أما في الشارقة، فقد تأسست فيها سنة 

ر البريطـاني فـي   إلى القواسم األبطال الذين قادوا النضال ضد االستعما
وكانت أول مدرسة حديثة ادخلها الشيخ صـقر بـن   . القرن التاسع عشر

، لكي تكـون  1948سلطان القاسمي حاكم الشارقة الذي تولى الحكم سنة 
  باكورة التعليم الرسمي الحديث وقد استعان بالكويت التي أمدته باثنين من 
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اسـم البـوريني   المدرسين الفلسطينين هما مصطفى يوسف طه، واحمد ق
كمـا درس فيهـا عـدد مـن     . الذين قاما بالتدريس في المدرسة القاسمية

المواطنين منهم جاسم المدفع وعبداهللا القيواني وعلي راشد العويس وعلي 
وصلت الشـارقة أول بعثـة    1956 -1955وفي السنة الدراسية . الغانم

) انويـة مدرسة العروبة الث(ت قطر بافتتاح ماق 1961وفي سنة . مصرية
  افتتحت الكويت مدرسـة  1968وفي سنة ) مدرسة علي بن أبي طالب(و

بداية تعليم البنات مع وصـول   1954وكانت سنة . عبداهللا السالم الصباح
من الكويت، وافتتاح المدرسة القاسمية ) شريفة البعباع(المعلمة الفلسطينية 

 1962وبعد ذلك افتتحت مدرسة فاطمة الزهراء وبحلـول سـنة   . للبنات
كانت هناك مدارس أخرى للبنات منها مدرسة ابن خلدون ومدرسة رابعة 

وكان المنهج المتبع في معظـم  . العدوية ومدرسة األمل، ومدرسة أسماء
  .)38(المدارس، هو المنهج الرسمي السائد في الكويت

ستة عشر طالباً مـن الشـارقة إلـى     1961لقد توجه في نهاية سنة 
. الثالث والرابع من الدراسة الثانوية المتخصصـة الكويت إلكمال الصفين 

وكانت هذه المجموعة فيما بعد أول مجموعة أرسلتها الكويت إلى جامعـة  
في الكلية العسكرية ) علي الشرفا الحماوي(وقد قبل أحدهم وهو . القاهرة

وكان سفر هؤالء الطالب إلى القاهرة للدراسة الجامعية حـدثاً  . في مصر
احدهم بعد عودته إلى بالده وهو سلطان بن علي العويس، وقد قدم . مهماً

وكان يعمل بالتجارة، الكثير للتعليم فيذلك الوقت، فبنى مدرسة ابتدائية في 
وقـدم بيوتـاً   . الشارقة سماها حطين، كما بنى بيوتاً للمعلمين في المدينة

للمعلمين في مدرسة مدينة خورفكان وبنى مدرسة ابتدائية أخرى في واحة 
  .)39(لذيد ومدرسة ثالثة في مدينة دباا
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كما أنشأت الكويت أربعة عشر مدرسة في اإلمارات منهـا مدرسـة   
 1965وكان التعليم في نهاية سنة . 1963إعدادية في الشارقة بنيت سنة 

قد سار بخطوات واسعة كما يتضح من بيان عـدد مـن المعلمـين فـي     
ت وأربعين من مصر وتسـعة  وقد كانوا ستين مدرساً من الكوي. الشارقة

عاد إلى الشـارقة   1966وفي صيف سنة . من البحرين وتسعة من قطر
وفي السـنة  . أوائل الخريجين ليتحملوا اعباء العمل والنهضة في اإلمارة

  وفي. التالية عقد ألول مرة االمتحان النهائي للمرحلة الثانوية في الشارقة
بداهللا السالم الثانوية وكانت اقدمت الكويت على بناء مدرسة ع 1968سنة 

  .)40(هذه المدرسة آخر ماقدمت الكويت في ميدان التعليم بالشارقة
نـادي  (كما شهدت الشارقة ظهور عدد من األندية الثقافية ومن أهمها 

كليـة  فـي  وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الذي تخرج ) العروبة
الخريجين الجـدد، عرفـت   ومع قدوم . الزراعة بجامعة القاهرة رئيساً له

فكان نادي العروبة يصدر مجلة شهرية اسمها . الشارقة الصحافة الوطنية
بدأ كريم عمران، وهو أحد الشباب المتنورين،  1969وفي سنة ". اليقظة"

وهي " الخليج"ثم تبعتها صحيفة ". الشروق: "إصدار مجلة أسبوعية بعنوان
ولما كانت الشارقة رائـدة  أول جريدة يومية تصدر في ساحل اإلمارات، 

في ميدان التعليم لم يكن غريباً ان يكون أول وزير للتعلـيم فـي دولـة    
  .)41(اإلمارات العربية المتحدة هو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

ثم تبعتها مدرسـة   1960وفي الفجيرة أنشئت أول مدرسة حديثة سنة 
ك مدرسة للبنات منذ أما في عجمان فكانت هنا. 1965ابتدائية للبنات سنة 

هي مدرسة خديجة وتضم صفوفاً ابتدائية  1968 -1967السنة الدراسية 
وقد . وقد عملت فيها معلمات ومدرسات مصريات وفلسطينيات. ومتوسطة

  وهناك مـن  . اقدمت حكومة الكويت على فتح بعض المدارس في عجمان
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حين  1958نة يشير إلى أن التعليم الرسمي الحديث قد دخل عجمان منذ س
ت حكومة الكويت لوكيلها في دبي األستاذ مرشد العصيمي بإنشـاء  عزأو

وكان األستاذ إبراهيم البرغوثي أول مدرس معار من . مدرسة في عجمان
تقدمت عجمان بطلب رسمي إلى  1959وفي سنة . الكويت يصل اإلمارة

 قطر، تطلب فيه بعض المدرسين، فأستجابت قطر وأرسلت مدرسين اثنين
وخالل السـنة التاليـة أرسـلت    . هما جودت البرغوثي ورفيق عبدالملك

  وقد. الكويت مدرساً وقطر عززت بعثتها التعليمية بمدرسين اثنين آخرين
بلغ عدد طلبة المدرسة الراشدية التي أنشأتها الكويت في عجمـان سـنة   

). صفوف(وابتدأت المدرسة بأربع فصول . طالباً) 120( 1960 -1959
رع الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان ببعض المال الذي اسـتفيد  وقد تب

وقد أضـيفت للمدرسـة سـنة    . منه في بناء فصلين جديدين في المدرسة
وكان فـي عجمـان مدرسـة    . صفوف متوسطة وثانوية 1961 -1960

  .)42(وناظرها هو األستاذ إبراهيم البرغوثي) 186(متوسطة عدد تالمذتها 
تقدمت عجمان بطلب إلى مصـر   1962 -1961وفي السنة الدراسية 

وتم إرسال . تزويدها بمدرسين في مجال التربية الرياضية والتربية الفنية
حسن كامل للتربية الرياضية ومحمد رفيق يسري للتربية : المدرسين وهما

والمتمثـل   1964ثم جاء تبرع الشيخ راشد بن سعيد المكتوم سنة . الفنية
وكانت الدراسة على فترتين صباحية . فصولببناء جناح يتكون من ثالث 

. كما قامت الكويت بتعزيز بعثتها التعليمية بمدرسـين آخـرين  . ومسائية
وكان طلبة المدرسة الراشـدية المتوسـطة يتقـدمون لالمتحـان العـام      

لنيل الشهادة المتوسطة في الشارقة ودبي ثم ترسـل أوراقهـم   ) الوزاري(
  .)43(االمتحانية إلى الكويت لتصحيحها
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وقد عرفت أبو ظبي التعليم الحديث في وقت متأخر إذ لم يكن فيها سنة 
هـي   1958سوى مدرسة ابتدائية للبنين تأسسـت سـنة    1961 -1960

افتتحت فيهـا   1963وفي سنة . طالباً) 80(المدرسة الفالحية عدد طالبها 
أصبح هناك مدرسـتين ابتـدائيتين    1964وفي سنة . أول مدرسة للبنات

 -1967وفي أواخر السـنة  . بنات واحدة في العين واألخرى في البطينلل
وقد أخـذ  . تلميذة) 734(بلغ عدد التلميذات في هاتين المدرستين  1968

التعليم في أبو ظبي منحى آخر لكونه اعتمـد علـى البعثـات التعليميـة     
  وقد جاء ذلك علـى أثـر  . األردنية التي طبقت المناهج الدراسية األردنية

وإعالنه فـي   1961رة الشيخ حمدان ابن عم الحاكم إلى األردن سنة زيا
) 22(منهم ُأختير  نالصحف عن حاجة أبو ظبي إلى مدرسين فتقدم كثيرو

مدرساً مـنهم  ) 12(وزع وقد فقط سافروا بعد أسبوع واحد إلى أبو ظبي 
موظفين على المدارس الثالث التي كانت في اإلمارة سبعة منهم ) 10(مع 
) 49(طالباً في المدرسة الفالحية، اثنان مـنهم يعلمـون   ) 115(ن يعملو

كيلومترات من أبو ظبي وأربعـة  ) 5(طالباً في مدرسة البطين، على بعد 
طالباً في مدرسة العين بالبريمي والمدرستان األخيرتان بنيتا ) 70(يعلمون 

  .)44(1958أما األولى فقد بنيت سنة . 1961سنة 
سـوى المدرسـة    1960يوين فلم يكن فيها سـنة  أما في إمارة أم الق

  .)45(طالباً فقط) 148(المتوسطة الوحيدة التي ضمت آنذاك 
لقد اتضح بأن بريطانيا لم تبذل أي نشاط تعليمي أو ثقافي في اإلمارات 

وقد تحملـت بعـض   . طوال فترة استعمارها الذي امتد مائة وثالثين سنة
وليتها القومية، تجاه اإلمارات ومـن  الدول العربية الشقيقة جانباً من مسؤ

ذلك قيام الكويت ومصر وقطر والعـراق بتقـديم الخـدمات التعليميـة     
  وميويشير تقرير بعثة جامعة الدول العربية الذي اعد في بغداد . والثقافية
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ان بعثة الكويت التعليميـة فـي   الى ، 1964نوفمبر / تشرين الثاني 10 

) 115(مـن   1964 -1963ة الدراسـية  اإلمارات كانت تتألف في السن
أمـا  . مدرساً اختيروا من الجمهورية العربية المتحدة واألردن وفلسـطين 

عدد المدارس التي كانت تشرف عليها فقد وصل عددها خالل الفترة ذاتها 
وكانت هناك بعثات تعليمية عربية منهـا  . منها) 24(مدرسة أقامت ) 29(

مدرسـاً،  ) 80(التي بلغت في ذات السنة بعثة الجمهورية العربية المتحدة 
  مدرسـاً وبعثـة  ) 17(مدرساً وبعثة دبي وبلغت ) 36(وبعثة قطر بلغت 
كما فتح العراق أبواب مدارسـه وكلياتـه   . مدرسين) 9(البحرين وبلغت 

  .)46(وجامعاته ألبناء اإلمارات
  

  : الشيخ زايد وبواكري تأسيس الدولة احلديثة
الداخلية التي شـهدتها اإلمـارات خـالل     لقد كان من أبرز التطورات

و إمارة أبو ظبـي وأخـذها   م، ن1968 -1945الفترة الواقعة بين سنتي 
وقد ارتبطت حركة التطـوير هـذه   . زمام المبادرة في التطوير والتحديث

برغبـة   1966بتولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الحكم في آب سنة 
من رجاحة العقل وحسـن اإلدارة   من شيوخ آل نهيان، لما كان يتميز به

قيادة اإلمارات نحو االتحاد والتقدم، وقد قدرت سرعة في والتدبير والقدرة 
  .)47(التطوير في أبو ظبي بضعف السرعة التي سارت عليها الكويت

بدأ الشيخ زايد برنامجاً إصالحياً عكـس قدراتـه القياديـة وفلسـفته     
وارد بالده النفطية، فإنه أقـام  اإلصالحية، ففضالً عن جهوده في تنظيم م

كما شجع . نظاماً إدارياً متميزاً كان له دوره في التسريع بحركة التحديث
م الحديث، وأمر بإنشاء أسواق حديثة، وزاد مـن مسـاحة الرقعـة    يالتعل

  الخضراء من خالل تشجيعه الزراعة، وانشأ عدداً من االفالج الجديـدة،  
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اإلهمـال  نتيجـة  وقف جريان الماء فيها تتي كما أصلح االفالج القديمة ال
  .)48(وذلك لتلبية حاجة المزارعين إلى المياه ،الطويل

. قوة دفاع أبو ظبـي  في واهتم الشيخ زايد بتطوير قوة الشرطة، وزاد
واتبع الشيخ زايد سياسة حكيمة حينما قلد مسؤولية اإلدارات الجديدة إلـى  
أفراد العائلة الحاكمة، وأشرك معهم في مسؤولية نهضة اإلمارة عدداً من 

  وكانت الثقة التي وضعها الشيخ زايد في جعـل الشـباب  . الشباب المثقف
كما كسب محبـة  . زات واألعمالالمتعلم سبباً في إعطاء دفعة قوية لإلنجا

. هذا الجيل من الشباب الذين اثبتوا جدارتهم في العمل رغم صغر سـنهم 
، وهو أول خريج جامعي في إمارة )احمد السويدي(عين  1967ففي سنة 

وقد قام هذا الديوان بدور أساسـي فـي   . أبو ظبي رئيساً للديوان األميري
رات من جهة وعالقات أبو ظبي ميدان العالقات بين أبو ظبي وبقية اإلما

كما قام الديوان، بدور اإلعالم والثقافة فـي  . مع الخارج من جهة أخرى
وقد اكتسبت إمارة أبو ظبي سمعة ومكانة طيبة سـريعاً بـين   . تلك الفترة

  .)49(الدول العربية واإلسالمية ودول العالم
مركز الوثـائق والدراسـات فـي    (انشأ الشيخ زايد  1968وفي سنة 

الدراسات والبحوث المتخصصة بـالخليج  وضع ، بهدف )لديوان األميريا
  .والجزيرة العربية

كما أنشأت في السنة ذاتها محطة لألبحاث والتجارب الزراعية بهـدف  
  .)50(تطوير الزراعة وتوسيعها

أصدر الشيخ زايد أوامره بإسناد بعض المناصب لعدد من خريجي وقد 
  .)51(الجامعات ومنهم

  .يد العتيبة رئيساً لدائرة النفط الجديدةع سعنام -
  .الضابط حمودة بن علي نائباً لرئيس الشرطة واألمن العام -
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  .محمد حبروش السويدي نائباً لرئيس المالية -

ومن المشاريع المهمة التي اهتم بها الشيخ زايد، إنشاء مدينـة جديـدة   
ن احمد عثمان وقد صحب الشيخ زايد المهندس عثما). مدينة زايد(سميت 

وأدار بـه بالسـيارة    1968رئيس شركة المقاولين العرب المصرية سنة 
  في هذا المكان سـتقيم إن : "حول موقع المدينة قرب مدينة العين وقال له

آالف  4سـكن تتسـع لسـكن     800التي تضـم  " شاء اهللا مدينتنا الجديدة
  .)52(نسمة

ية لمساعدته في نهضة لقد استعان الشيخ زايد بالخبرات العربية والعالم
مـدير  ) محمد حسـن جمعـة  (وفي مقدمة هؤالء الخبير العراقي . بالده

التخطيط والتنسيق والذي عمل بعد ذلك مستشاراً لحكومة أبو ظبي لشؤون 
عن فلسفة الشـيخ   1968وقد تحدث محمد حسن جمعة سنة . )53(التخطيط

  :زايد في مجال النهضة قائالً
فالمباني وسيلة لغاية أخرى، هي خلق مجتمع . إننا النبني مدينة روح"

يعيش حياة القرن الذي نحياه، ومن أجل هذه الغاية تجند أبو ظبـي كـل   
الكهرباء والماء وبناء المساكن الشعبية اليكفـي ألنـه    دان م.. إمكانياتها

لذلك أصـبحت  ". يجب أن نعمل على تأهيل السكان وتدريبهم مهنياً وثقافياً
قرية صغيرة  1961كبيرة وحديثة، بعد أن كانت سنة مدينة  1968العين 

  .)54("ضائعة وسط الصحراء
لقد وقف الشيخ زايد في القاعدة الكبرى من القصـر األبـيض لـيس    

  :إلمارة أبو ظبي وإنما لبقية اإلمارات األخرى يقول
إذا كان اهللا جل وعال، قد من علينا بالثروة، فإن أول ماالتزمنـا بـه   "

ره، هو ان نوجه هذه الثروة، إلصالح البالد، ولسـوق  إلرضاء اهللا وشك
  الخير إلى شعبها وذلك عن طريق بناء مجتمع تتوافر له وسـائل التعلـيم   
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وأبنائه حق علينـا  بلد إننا نؤمن بأن لهذا ال... والصحة والمسكن والمأكل
بأن يتخلص من مرارة الفقر وقسوة التخلف ليسير فـي طريـق الحيـاة    

  .)55("الكريمة
بدأ الشيخ يحقق ماوعد به، فأنشأ عشر دوائر حكومية حديثة، أعقبهـا  

  وفي الوقـت . مليون دينار بحريني) 300(بإعالن خطة خمسية رصد لها 
نفسه، تبنى الشيخ زايد، وبأقصى سرعة، برنامجاً لشق الشوارع، وربـط  
الجزيرة بالساحل، وإيصال المياه إلى دور السكن والمؤسسات والـدوائر  

ى، وإقامة محطات لتوليد الكهربـاء، وتطـوير المطـار والمينـاء     األخر
للمال إذا لم يسخر  ةال قيم: "وكان يردد دائماً قوالً مأثوراً وهو. والمساجد

الحاكم الذي يوضع في مكـان السـلطة ليحمـي    : "وقوله". لخدمة الشعب
مصالح الشعب، يغدو دون قيمة إذا عاش لنفسه وسـخر ثـروات الـبالد    

  .)56("الذاتيةلمصالحه 
وعندما شعر الشيخ زايد، ان إيصال الثروة إلى الشعب سوف يستغرق 
زمناً طويالً، قرر لكل فرد من الذكور مرتباً معيناً يتقاضاه مرة كل سـتة  

وهذا المرتب يصرف من مخصصـات الشـيخ   " الشرهه"أشهر ويسمونه 
دنانير  5-3كما قرر الشيخ زايد منح رواتب تتراوح بين . زايد الشخصية

وقـد  . لكل طالب وطالبة تتعلم في المدرسة، مع تقديم وجبة غذائية يومية
 -1966أثمرت خطته تلك، فارتفع عدد الطلبة خالل الفترة مـن السـنة   

ومما ساعد على . طالب وطالبة 2300طالب وطالبة إلى  70من  1967
مارة ذلك تدفق الثروة النفطية على إمارة أبو ظبي فقد ارتفعت إيرادات اإل

مليـون  ) 140(إلى حـوالي   1962ألف جنيه استرليني سنة ) 700(من 
وقد قدر نصيب كل فرد من سكان اإلمـارة  . 1971جنيه استرليني سنة 

  .)57(ألف نسمة 100
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تحدث األستاذ محمد حسن جمعة مستشار حكومة أبو ظبـي لشـؤون   
زايـد  التخطيط عن النهضة التي شهدتها إمارة أبو ظبي في عهد الشـيخ  

إن الشيخ زايد وضع الحجر األساس للنهضة العمرانية في أبو ظبي : قائالً
وذلك من خالل توفير العديد من الخدمات األساسية وتطوير البنية التحتية 

  .)58(لإلمارة
إن إمارة أبو ظبي كانت سباقة : فقال )59(أما الدكتور مانع سعيد العتيبة

قتصادي، ذلك عن طريق خطتها في مجال التنمية على أساس التخطيط اال
بادئة بذلك عهد التخطيط ألول مرة فـي   1972 -1968الخمسية األولى 

مليـون   3000وقد خصص لتنفيذ الخطة حـوالي  . منطقة الخليج العربي
وأضاف ان الشيخ زايد قاد نهضة حقيقيـة شـملت العديـد مـن     . درهم

جسـور  المشاريع في حقول التعليم والصحة والطـرق والمطـارات وال  
وبدون شك فإن اكتشاف النفط في أبو ظبي . والموانيء والمياه والكهرباء

أحدث تحوالً جذرياً في بنيانها االقتصادي واالجتماعي وأدى إلـى نقـل   
  .المجتمع وجعله مجتمعاً اخذاً في النمو بعد ان كان بدائياً بسيطاً

ل لقد كان من مظاهر التحديث االهتمام بوضع اإلحصائيات والجـداو 
كما تأسسـت غرفـة وصـناعة    . لضبط االستيراد والتصدير وما شاكل

أبوظبي لخدمة التجارة والتجارة وتنظيم العالقات بينهم وبـين الحكومـة   
أول البث بدأت  1969أغسطس سنة  -آب 6يوم  وفي. والتجار األجانب

وسـرعان مااتسـعت حركـة االهتمـام     . محطة للتلفزيون في اإلمارات
 1968فـي سـنة   ) أخبار رأس الخيمة(صدور مجلة  بالصحافة ومن ذلك

وكانت تطبـع فـي    ، في الشارقة)الخليج(وفي العام نفسه صدرت مجلة 
  ، أوفدت الحكومة البريطانية بنـاء علـى   1967وفي أوائل سنة . الكويت
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طلب إمارة أبو ظبي، بعثة اقتصادية إلجراء دراسـات تتنـاول مختلـف    
  .)60(الجوانب االقتصادية

وضعت البعثة تقارير أوصت فيها بضرورة االهتمـام بالزراعـة    وقد
كما أوصت بضرورة إجراء دراسات تفصيلية لمصـادر  . وصيد األسماك

  .)61(المياه في أبو ظبي واإلمارات األخرى
وفي ميدان التعليم، شهدت أبو ظبي تطوراً ملحوظاً، فبعد تسلم الشـيخ  

  لتعلم تحت رعاية الشيخ حمدان بنزايد الحكم، أمر بإنشاء دائرة للتربية وا
بدأت الدائرة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطـوير   1968وفي سنة . محمد

المناهج الدراسية، كما فتحت صفوف ليلية لمحو األمية، فاقبل عليها العديد 
وكانت إمارة أبو ظبـي هـي   . من كبار السن الذين فأتتهم فرصة التعليم

والجـدول  . 1968والتي افتتحت سـنة   الرائدة في مجال رياض األطفال
التالي يبين تطور التعليم في أبو ظبي خالل تولي الشـيخ زايـد الحكـم    

1966- 1971)62(.  

  عدد المدرسين  عدد الطلبة  عدد المدارس  السنة
1966  6  528  73  
1971  25  7886  439  

  
ويبين الجدول ان عدد المدارس تضاعف أكثر من أربع مرات أو مـا  

وشملت الزيادة ميزانية التعليم في . )63(خالل خمس سنوات %416نسبته 
دينار بحريني ) 149.442(بلغت ميزانية التعليم  1967ففي سنة . اإلمارة

  .)64(دينار بحريني) 2.911.449(إلى  1971وقفزت في السنة 
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خطا الشيخ زايد خطوات مهمة فـي مجـال    1971يوليو  -وفي تموز
  :)65(ومن ذلك.. تنظيم الدولة المدنية

  .إصداره مرسوم إلنشاء أول مجلس للوزراء في اإلمارة -1
  .إصداره مرسوم تشكيل المجلس الوطني االستشاري -2
 1971وقد بلغ عدد أفراد هذه القوة سنة . تطويره قوة دفاع أبو ظبي -3

عشرة آالف مقاتل، في حين كان عدد أفراد قوة كشافة ساحل عمـان  
وقد شملت قوات دفاع أبو ظبي . ندي وضابطج 1500في السنة ذاتها 

  .وحدات برية وبحرية مسلحة بأحدث األسلحة
  

  : الشارقة يف عهد الشيخ خالد بن حممد القامسي
. 1951حتـى   1924تولى الشيخ سلطان الحكم في الشارقة منذ سنة 

وعقب وفاته جاء أخوه الشيخ محمد الذي لم يحكم إال ألسابيع قليلة وحـل  
ليتولى  1965صقر بن سلطان الذي بقي في الحكم حتى سنة محله الشيخ 

الذي بـدأت  ) 1972توفي (الحكم ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي 
ورغم إن اإلمارة كانت رائدة في ميدان . البالد في عهد االزدهار والتقدم

التعليم، فأن البناء والتعمير الداخلي فيها لم يكن يضاهي ماحدث في أبـو  
لذلك كرس الشيخ خالد جهده لتنظيم اإلدارة الحديثة وإجراء . دبي ظبي أو

  .)66(التحديث في البيئة التحتية لإلمارة
وقد استطاع الشيخ خالد الحصول على مبالغ محدودة مـن صـندوق   

، وكذلك من الشيخ زايد، بدأ بها وضـع حجـر   )مكتب تطوير اإلمارات(
  وة للشرطة، وإدارة حكوميـة  كما انشأ ق. األساس لميناء خالد في الشارقة
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وقد أعطى الخريجين من الشباب الذين عادوا من الخارج نصـيباً  . حديثة 
وفي أواخر . في اإلدارات الجديدة، وشجع االستثمارات المحلية واألجنبية

كما . الستينات، أنشأت السعودية طريقاً حديثاً يربط الشارقة برأس الخيمة
  .)67(لمعلمينفتحت مدرسة دينية وزودتها با

  
  : دبي يف عهد الشيخ راشد بن سعيد املكتوم

خلفاً  1958تولى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم الحكم في دبي في سنة 
 1922لوالده الشيخ سعيد الذي أرسى في البالد منذ توليه الحكم في سـنة  

وفي عهد الشيخ راشد شهدت البالد تطوراً كبيراً . قواعد التقدم واالزدهار
لتعليم والصحة والرعاية االجتماعية؛ فقد انشـأ الـدوائر لألعمـال    في ا

  التنفيذية المهمة ومنها دائرة البلدية، ودائرة األراضـي، ودائـرة شـؤون   
وقد استطاع بهـذه الـدوائر ان   . ، ودائرة الطيراناإلعالمالنفط، ودائرة 

فة إذ تم تخطيط المدينة، وربط كا. يحدث طفرة كبيرة في كل أنحاء البالد
أحياءها بشبكة من الشوارع المبلطة وانشأ عدداً من المستشفيات والعيادات 
الصحية ومراكز لرعاية الطفولة واألمومة ومالجيء العجزة وغير ذلـك  
من اإلنجازات مثل بناء األسواق الحديثة، وكورنيش ديره الذي يمتد أربعة 

  .)68(كيلومترات، وعمل على تنظيم شؤون األمالك
أعلنت شركة النفط في دبي اكتشافها للنفط  1966يونيو / وفي حزيران

قدم في منطقة الفاتح المغمـورة   7600في أول عملية حفر لها على عمق 
وقد أصبحت دبي ترتبط ببقية اإلمارات بطرق برية . بمياه الخليج العربي

معبدة، وفتح بها مطار دولي ونشطت الحركة المصرفية بعد أن كان فيها 
وأصبحت بها شبكة مياه بعد أن كانت تعتمد  1963ي سنة مصرف واحد ف

  .)69(على آبار تضخ باليد للحصول على مياه الشرب 1961حتى سنة 
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لتـؤمن الكهربـاء    1959وتأسست في دبي شركة للكهرباء في سـنة   
 1965وأنشأت بها غرفة تجـارة منـذ سـنة     1961للمواطنين في سنة 

ـ (وصدرت في دبي صحف ومجالت منها  والتـي كانـت   ) ار دبـي أخب
  .)70()دبي(تصدرها البلدية إلى جانب الجريدة الرسمية 

لم يكن في دبي تعليم بـالمعنى الحـديث وسـرعان     1956وقبل سنة 
تلميـذاً  ) 2121( 1966ماأصبح بها مدارس عديدة بلغ عدد تالميذها سنة 
 وكان هناك معهد ديني. يتلقون تعليمهم في تسع مدارس واحدة منها ثانوية

وقـد بـدأ   . طالب يشرف عليهم مكتب الكويت بساحل عمان 500يضم 
سبع طالبات فقط وأصبح عـددهن سـنة    1960بتعليم الفتاة في دبي سنة 

  طالبة يتلقين تعلميهن في ثالث مـدارس هـي الخنسـاء   ) 937( 1966
ويتلقـى الطالبـات   . والزهراء وخولة وكلها مدارس متوسطة وإعداديـة 

  .)71(ارة الشارقةتعليمهن الثانوي في إم
  

  : جامعة الدول العربية واإلمارات
، 1964مـارس   -آذار 31أصدر مجلس جامعة الدول العربية فـي  

قراراً نص على إيفاد بعثة من الجامعة تزور اإلمارات العربية في الخليج 
العربي وذلك للنظر في الوسائل التي توثق الروابط األخوية العربية مـع  

تقرير إلى مجلس الجامعة ووضع خطـة عربيـة    هذه اإلمارات، ولرفع
مشتركة للتعاون مع هذه اإلمارات ومساعدتها في تطوير أوضاعها فـي  

  .)72(شتى الميادين
تألفت البعثة برئاسة األمين العام للجامعة األستاذ عبـدالخالق حسـونة   
وعضوية األمين العام المساعد للشؤون السياسية الـدكتور سـيد نوفـل    

ين لرؤساء الدول الثالث المجاورة للمنطقة وهي العـراق  وممثلين شخصي
  وقد مثل العراق الدكتور محمود علي الـداؤود فـي   . والكويت والسعودية
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أما السعودية فقد مثلهـا السـيد   . حين مثل الكويت السيد بدر الخالد البدر

وقد اتفقت البعثة بعد أول اجتماع لها على تحديد . محمد المنصور الرميح
تها وقررت إرسال احد أعضائها وهو األمين العـام للجامعـة إلـى    مهم

إلى حكام اإلمارات وشرح أهداف البعثة ) رسالة اإلخوة(اإلمارات لحمل 
  .)73(وجاءت الردود بالترحيب بقدوم البعثة وإبداء االستعداد للتعاون معها

إرسال بعثة فنية لوضع تفاصيل المشـروعات   كما أقر مجلس الجامعة
ية الفنية المقترحة التي تستهدف شـق الطـرق، وإقامـة محطـات     العرب

  للكهرباء، ومراكز للتنمية الزراعية، وتنظيم الـري الجـوفي وتأسـيس   
المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة الخدمات التعليمية وبدأت األموال 

  .)74(الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع تحول إلى مصرف دبي الوطني
 -تشـرين األول  12مطار البحرين يوم ) ة العربيةبعثة اإلخو(وصلت 

. ثم زارت البعثة قطر ودبي وأبو ظبي وبقيـة اإلمـارات  . 1964أكتوبر 
بالعاصمة العراقية وضعت تقريرها في العاشـر مـن   ) فندق بغداد(وفي 
وانتهى إلـى وضـع توصـيات أبرزهـا      1964تشرين الثاني  -نوفمبر
  :)75(مايأتي

واالجتماعي مع هذه اإلمارات علـى ان تتحمـل    دعم التعاون الثقافي -1
  .اإلمارات الغنية مرتبات المبعوثين العرب

  .مضاعفة النشاط الصحي -2
وضع خطة للتنمية االقتصادية والتبادل التجـاري فيمـا بـين هـذه      -3

  .اإلمارات وفيما بينها وبين الدول العربية
  .إنشاء طريق من دبي إلى رأس الخيمة -4
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وسائل استثمار المياه في جميع المناطق وخاصة في الشـارقة   توفير -5

ووضع مشروع خاص إلماراتي عجمان وأم . والفجيرة ورأس الخيمة
  .القيوين لالنتفاع بالمياه الجوفية القريبة منها

إيفاد بعثة تضم خبراء في الطـرق والميـاه والكهربـاء والزراعـة      -6
رؤسـاء الـوزراء   والتجارة لوضع خطة شاملة تعرض على مجلـس  

  .1965يناير  -العرب في اجتماعه في شهر كانون الثاني
  .إنشاء مركز للتنمية في إحدى إمارات الساحل -7
إنشاء صندوق لمعونة المنطقة تسهم فيه الكويت والعراق والسـعودية   -8

  .وقد أبدت هذه الدول االستعداد لذلك
  .تبادل الزيارات العربية مع هذه اإلمارات -9

قف جميع الحمالت اإلذاعية والصحفية ضـد حكـام اإلمـارات    و -10
والمسؤولين فيها تهيئة لجو التعاون المطلوب، واالقتصار على نشـر  

  .الوعي العربي وتنمية الروابط األخوية
تبادل الزيارات العربيـة مـع هـذه اإلمـارات ودعـوة حكامهـا        -11

  .والمسؤولين فيها لزيارة العواصم العربية
ي تطوير بعثة جامعة الدول العربيـة إلـى لجنـة دائمـة     النظر ف -12

  .لإلشراف على تنمية المخطط العربي لتطوير المنطقة
، )العراق(برئاسة الدكتور غائب مولود مخلص ) البعثة الفنية(تشكلت 

وسـافرت البعثـة إلـى    ). الكويت(والمهندس براك عبدالمحسن التركي 
، وشـرعت بدراسـة   1964ديسـمبر   -كـانون األول  16اإلمارات في 

األوضاع على الطبيعة وانتهت زيارتهـا لإلمـارات ووضـعت اللجنـة     
الطرق التي تصل بين اإلمارات وداخل كـل   دمشروعاً متكامالً يتناول م

  إمارة وإيجاد شبكة للهاتف ووحـدات كهربائيـة ومشـروعات للتنميـة     
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رت الزراعية واالقتصادية وتوسيع الخدمات الصـحية والتعليميـة وقـد   

  .)76(مليون جنيه إسترليني 4.917.650تكاليف هذه المشاريع مبدئياً 
 -كـانون الثـاني   12-9اجتمع مجلس رؤساء الحكومات العربية بين 

ونظر في تقريري بعثة االخوة العربية والبعثة الفنيـة وأثـر    1965يناير 
  .)77(إنشاء صندوق لتمويل المشاريع المقترحة

ل أمام قيام الجامعة بمشـاريعها، وشـكلت   بدأت بريطانيا تضع العراقي
ويروي الـدكتور  . هي صندوقاً لتطوير اإلمارات وفق منظورها السياسي

سيد نوفل األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة االخوة 
وليلـة  : "الًئالعربية تفاصيل الموقف البريطاني من مشاريع الجامعـة قـا  

  خذ المعتمد البريطاني ورجاله في دبي يمرونوصولي إلى ساحل عمان، أ
.. على الشيوخ بعد منتصف الليل ويحذرونهم من التعاون مـع الجامعـة  

وأضاف بـأن  ". ولكن روح األخوة القومية غلبت المؤامرات االستعمارية
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جورج طومسون أسـرع إلـى   

فل وأخذ يقول للشيوخ مـن غيـر   المنطقة بعد ساعات من وصول سيد نو
خجل ان اتفاقات التعاون العربي اتفاقات استعمارية، ولكن دهشته كانـت  

وعندئـذ  . كبيرة حين علم من الشيوخ موافقتهم على التعاون مع الجامعة
لجأ إلى التهديد وعزل حاكم الشارقة بعد أربعة وأربعين يوماً من توقيـع  

ط علـى الشـيوخ اآلخـرين لسـحب     كما بدأ بالضغ. االتفاق مع الجامعة
وكانت ذروة التناقض عندما أعلن طومسون أمـام البرلمـان   . موافقاتهم

ان بريطانيا غير مسؤولة عن تخلف هذه البالد، وان حكامهـا  "البريطاني 
  .)78(!!"هم المسؤولون

أعلن جورج بـراون وزيـر الخارجيـة     1966تشرين الثاني  9وفي 
  مزيد من العناية بشؤون الدفاع في إمـارات  البريطانية ان بالده ستوجه ال
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الخليج وإنها سترصد من األموال الالزمة لإلصالح بقـدر ماتسـمح بـه    

وقد اتضح بأن الحكومة البريطانية لم تقدم إلى مكتـب  . ميزانيتها كما قال
ألف جنيه اسـترليني ألبـو    200التطوير المشار إليه والذي أقامته سوى 

  .)79(ألف جنيه للبحرين 50لقطر، وألف جنيه  100ظبي، و 
ممثل العراق في بعثـة األخـوة    )80(تحدث الدكتور محمود علي الداؤد

ان مشروع :"العربية عن موقف اإلمارات الرسمي والشعبي من البعثة فقال
الجامعة العربية لتطوير اإلمارات الذي حملته بعثة األخوة العربيـة إلـى   

ستغلتها جماهير الشعب العربي فـي  ، كان مناسبة ا1964اإلمارات سنة 
. المنطقة، للتعبير عن آمالها القومية وأهدافها الواحدة ومصيرها المشترك
  ولم تقتصر البعثة المذكورة نشاطها على مقابلة الحكام بل كانت أول بعثة

عربية قابلت الجماهير في الشوارع والمدارس والجوامع، وقـد اسـتقبلت   
تردد شعار الوحدة القوميـة  ... وكانت الجماهير ...استقباالً منقطع النظير

وتهتف بسقوط االستعمار، وتطالب بإزالة الحدود والقيود بين أبناء الشعب 
كما تطالب باالنطالق من العزلة نحو ... العربي الواحد في هذه اإلمارات

وقد حملت : "ويضيف الدكتور الداؤد إلى ذلك قوله". الوطن العربي الكبير
ورغم كل التهديـدات  ... مشروعاً قومياً للتنمية االقتصادية... ةبعثة األخو

فإن كافـة الشـيوخ   ... التي أطلقها المعتمد البريطاني في الخليج العربي
وضعوا تواقيعهم على اتفاقية التعاون مع الجامعة العربية وكان هذا أمـراً  

  .)81("احدمهماً جداً وبداية عهد جديد للتعاون بين أبناء الشعب العربي الو
  

  : مولد دولة اإلمارات العربية املتحدة
أدرك شيوخ وحكام اإلمارات العربية بأن الطريق السليم الذي يجعـل  
  من إماراتهم قوة سياسية واقتصادية مهمة في منطقة الخليج العربي خاصة 
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عزمها على  1968بعد إعالن بريطانية في مطلع كانون الثاني يناير سنة 

، هو طريق االتحاد والتضامن 1971الخليج قبل نهاية سنة االنسحاب من 
وفي قرية السميح  .)82(وسد الطريق أمام كل القوى األجنبية المتربصة بها

قيام اتحـاد فـدرالي    1968شباط  18أعلن حاكماً أبو ظبي ودبي بتاريخ 
ا في المحافظة على االستقرار فـي بلـديهما وتحقيـق    مبينهما رغبة منه
وقد فتح هذا االتحـاد المجـال أمـام بقيـة      )83("لشعبيهما مستقبل أفضل

اإلمارات لالنضمام إليه، وقد قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو 
ظبي بدور كبير في البدء بهذه الخطوة، حين أرسل إلى حاكم دبي خارطة 

  .)84(أبو ظبي، يطلب إليه أن يرسم بنفسه الحدود التي يريدها لبالده
. ، انعقد مؤتمر اإلمارات في مدينـة دبـي  1968شباط  27-25وبين 

وبعد سلسلة من االجتماعات التي حضرها كل من شيخ البحرين وشـيخ  
ولكن االتحاد واجه بعـض  ). اتحاد اإلمارات العربية(قطر، قرروا إقامة 

المشاكل، وفي مقدمتها انسحاب البحرين وقطر أثر االختالف الذي حصل 
من اتفاقية دبي والمتعلقة بالمساواة بين اإلمارات التسع  حول المادة الرابعة

فيما يختص بالتصويت في المجلس األعلى الذي يعد أعلـى سـلطة فـي    
الدولة، ودون األخذ بعين االعتبار االمكانات االقتصادية والبشـرية لكـل   

  .)85(إمارة
بعد أن فشلت  1971تموز  18اجتمع الحكام السبعة في مدينة دبي في 

ود المبذولة إلقامة اتحاد يضم إمارات ساحل عمان والبحرين وقطر، الجه
كـانون   2فـي  ) دولة اإلمارات العربية المتحدة(وقرروا إعالن تأسيس 

وقد انضمت دولـة  . ، وأصدروا دستوراً مؤقتاً لها1971ديسمبر  -األول
  ، 1971ديسمبر  -كانون األول 6اإلمارات إلى جامعة الدول العربية يوم 
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  ، وانتخـب  1971كـانون األول   10كذلك إلى هيئة األمم المتحدة يـوم  و

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبـو ظبـي رئيسـاً للدولـة     
كما انتخب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي نائباً . الجديدة

لرئيس الدولة، وكلف نجله األكبر وولي عهده الشـيخ مكتـوم راشـد آل    
واستلزم ذلك  )86(حقيبة) 15(وقد تألفت الوزارة من . وم بتأليف وزارةمكت

قيام المؤسسات الدستورية لدولة االتحاد، وهي المجلس األعلى الذي يضم 
ويعد السلطة العليا لالتحاد والمجلس الوطني االتحـادي  . حكام اإلمارات

وهـذان المجلسـان يمـثالن السـلطة      اإلمـارات الذي يضم ممثلين عن 
تشريعية في الدولة وهناك المحكمة االتحادية العليا التـي تخـتص فـي    ال

  ثم السـلطة التنفيذيـة التـي   . النظر بالمنازعات، وتمثل السلطة القضائية
ويمثل الجدول التـالي وضـع اإلمـارات    . )87(تمثلها الحكومة االتحادي

العربية الداخلة باالتحاد، من حيث السكان والمسـاحة وأسـماء الحكـام    
  :)88(1971شيوخ سنة وال
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  اإلمارات
المساحة التقريبية
 باألميال المربعة

السكان حسب
 1968إحصاء

  الحاكم

  أبوظبي
26000  46500  

الشيخ زايد بن سـلطان آل  

  نهيان

  دبي
1500  59000  

الشــيخ راشــد ســعيد آل 

  مكتوم

  الشارقة
1000  31500  

الشيخ سلطان بـن محمـد   

  القاسمي

رأس 

  الخيمة
650  34500  

الشيخ صـقر بـن محمـد    

  القاسمي

  الفجيرة
100  9700  

الشيخ محمـد بـن حمـد    

  الشرقي

  عجمان
100  4300  

الشيخ راشـد بـن حميـد    

  النعيمي
 أم القيوين

300  3700  
الشيخ احمـد بـن راشـد    

  المعال

    179100  30000  المجموع

  
لة دولة اإلمارات العربية المتحدة، دو"لقد أكد دستور اإلمارات على أن 

  جزء مـن  "وشعبها ". جزء من الوطن العربي"وهي ". مستقلة ذات سيادة
  ويدل هذا الدستور على تطور كبير فـي مفـاهيم الفكـر   ". األمة العربية

  السياسي، سواء بين الحكام أو السلطات في هذه اإلمارات خاصة في تأكيد 
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ؤ الفرص الدستور وحرصه على المساواة والعدالة االجتماعية وتأمين تكاف 
بينهم والسيما في مجال التعليم الذي أصبح مجانياً وإلزامياً فـي مرحلتـه   

وفي مجـال السياسـة   . وقد ثبت الدستور مبدأ استقالل القضاء. االبتدائية
الخارجية أشار الدستور إلى أن دولة االتحاد تستهدف في سياستها نصرة 

أواصـر الصـداقة   كما أنها تسعى لتوثيـق  . القضايا العربية واإلسالمية
والتعاون مع جميع الدول على األسس والمواثيق التـي اقرهـا المجتمـع    

  .)89(الدولي، وخاصة ضمن السيادة واالستقالل واالحترام المتبادل
في مقدمة موارد الدولة، إال ان قيادة اإلمارات بدأت كان ومع ان النفط 

تساعدها فـي   برسم سياسة اقتصادية شاملة تقوم على إيجاد موارد جديدة
ويبدو ان النهضة الشـاملة التـي   . مواجهة التطورات االقتصادية العالمية

لم تقتصر من القرن الماضي، بدأت تشهدها اإلمارات منذ أواخر الستينات 
على الجوانب المادية، وإنما اتسعت لكي تشمل كل جوانب الحياة، حتى إن 

لمركز المـالي فـي   أبو ظبي أصبحت العاصمة السياسية لالتحاد، ودبي ا
حين غدت الشارقة القاعدة الثقافية ويدل هذا االقتسام في المهمـات علـى   

  .)90(حيوية هذه الدولة، وقدرتها على مواكبة تطورات العصر
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  : خامتــة 
أبوظبي، والشارقة، ودبـي ورأس الخيمـة   : لم تكن اإلمارات العربية

إمارات السـاحل  (ت تعرف بـ والفجيرة وعجمان وأم القيوين، والتي كان
، بعيدة عن رياح التغيير التي شهدها الوطن العربي )المتهادن أو المتصالح

الكبير بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في مجال تنامي حركة التحرر 
  واالستقالل والوحدة وتيقظ األفكار وتعاظم الوعي القومي وانتعاش النزعة

ريطانيا طيلة استعمارها البغيض للمنطقـة  وقد ظهر بأن ب. الديموقراطية
والذي استمر ألكثر من قرن من الزمن، لم تقم بأية إصالحات اقتصـادية  
واجتماعية وثقافية، بل بالعكس أسهمت في تخلف المنطقة، وإحداث الفرقة 

. في عزل السكان عن أشقائهم من أبناء األمة العربية واإليغالواالنقسام، 
ء اإلمارات على تحسين أوضاعهم، وتعزيز كيانهم لذلك ظهر تصميم أبنا

ومما ساعد على ذلك تعـاظم  . السياسي، وإبراز هويتهم العربية اإلسالمية
 1966المد القومي العربي، وظهور النفط، وتولي الشيخ زايد منذ سـنة  

وسعيه المستمر إلحداث تغيير جذري يقود اإلمارات األخرى نحو االتحاد 
قت طويل حتى استطاع، بالتعاون مع أشقائه حكـام  ولم يمض و. والتقدم

اإلمارات األخرى، اإلعالن عن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة سـنة  
  .والتي تتبؤا اليوم مكانها الالئق بين الدول 1971
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهلوامش واملصادر
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رب، اعد هذا البحث بناء على تكليف خاص من األمانة العامة التحاد المؤرخين الع*  
الهيئة العربية العليا لكتابة موسوعة تاريخ األمة وبموجب كتاب األمانة العامـة  

أكتـوبر   -تشـرين األول (هـ  1495جمادي اآلخرة  11في  1188/ المرقم ت
1998.(  

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم، بريطانيا وإمارات الساحل العماني، : للتفاصيل انظر) 1(
  ).1978بغداد، (، دراسة في العالقات التعاهدية
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Internal Developments In U.A.E. And The 
Role of Shykh Zayid Bin Sultan Al – Nihyan 

In Setting up Bases of Modern State 
1945 – 1971  

By: Prof. Dr. Ibrahim Khalil Al- Alaff 
 

"Abstract"  
Shyikhs and rulers of Arab Emirates have recognized that 

the right way which makes their Emirates an economic and 
political power in Arab Gulf especially after the withdrawal of 
Britain early January 1968 and its intention before the end of 
1971. That was the way of Union and collaboration and to 
block the road infront all foreign powers. Rulers of Emirates 
have reached to a decision in declaring the establishment of 
U.A.E. on December-2, 1971 and issued a temporary 
constitution. The state of United Arab Emirates focused its 
political effort by joining Arab league on December 6,1971 and 
the United Nations on December-10, 1971. Shyikh Zayid bin 
Sultan, the ruler of Abu – Dabi Emirate had been elected a 
president for the new state. 

This state has become today an emerging example. 
constitutional establishments for the state have been founded 
represented by the Supreme council which included Emirate 
Rulers and considered the high authority for the Union as well 
as the United National Council which included representatives 
of the Emirates. Those two councils represente the legislative 
authority of the state. As for the fedral court, it specialized in 
disputes and represented  the Judical authority. 
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As for the Federal government, it represents the executive 

authority and the constitution remarks to a huge development 
in political and intellectual aspects especially its insistence on 
equality and social justice as well as the field of education. 

The constitution also confirmed the rule of independent 
jurisdiction. As for the foreign policy, the constitution 
remarked that the state of federation aims at helping Arab and 
Islamic issues and making friendship and cooperation with all 
states. 

Although oil is one of the most important resources in 
U.A.E., the state drew an economic policy. It seems that the 
comprehensive rise by the Emirates now has started since late 
of 1970's including financial aspect even that Abu – Dabi has 
become the political for the federation and Dubi the Financial 
centre and Al – Sharika the cultural base. This reflects the 
vitality of this state and its ability to match the developments of 
this age including politics economy, culture and technology to 
get today its high place among the states of the world. 


