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  :المستخلص

أن اغلب  مشاريع عربية وحدوية، االلقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين عدة 
 في مستقبل األفكار الوحدوية العربية بما سببته من هذه المشاريع لم تحقق أهدافها، وأثرت سلباً

 في دولة األمارات لحالة إحباط، لكن ذلك لم يمنع من تحقيق نجاحات مهمة كما هو الحا
تحادية متميزة تبنت النظام  خليجية في دولة اإماراتالعربية المتحدة التي جمعت سبعة 

الفيدرالي، الذي جاء نتيجة لصعوبة تخلي العوائل الحاكمة في اإلمارات عن جميع امتيازاتها 
 واإلمارات سائرة ١٩٧٢لصالح الدولة االتحادية، ومنذ ان اكتمل عقد اإلمارات السبع عام 

 والسيما في على خطى الدمج الكامل لمؤسسات الدولة وقد حققت في ذلك نجاحات مهمة
  .نمسألة دمج القوات المسلحة، والدمج الدستوري وتوحيد القواني

ان المستقبل المنظور لدولة اإلمارات يوحي ان هذه الدولة سائرة في الطريق الصحيح 
ج الدولة مما روالسيما بعد النجاحات االقتصادية التي حققتها في مجال االستثمار داخل وخا

   .شرعية  بعد ان وفر سبل العيش الرغيد لمواطنيهأعطى النظام الحاكم قوة و

  
"Abstract"  

The second half of the 20th century has witnessed many Arab 
unitary projects, but most, have not been achieved, its impact was not 
positive on the future of Arab unitary thoughts due to the frustration it 
caused . though, that not prevent significant successes such as in U.A.E, 
which collected seven Gulf emirates in one, eminent and federal state that 
adopted the federal system, and that was for the defiantly of giving up the 
all privileges of the ruling families. Since the formation of U.A.E in 1972, 
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the U.A.E was going on forward for a total incorporation of the 
governmental institutes and it made important steps especially the 
incorporation of the military forces, constitutional incorporation and 
Laws uniting. 

The foreseen future of U.A.E inspires that it going in the right 
direction specially the economic achievements in investment field in and 
out of the state, that gave the ruling system the strength and legitimacy as 
it brought about the prosperous living for citizens.         

  
  :مقدمة

 الحقيقيـة   اإلرادةما تـوفرت    إذا   االندماج والوحدة    أسباب العربي جميع    يمتلك الوطن 
  سلباً وأثرت ،أهدافها اغلب المشاريع الوحدوية العربية المعاصرة لم تحقق         وبالرغم من ان   ها،ل

  تحقيـق   ذلك لم يمنع من    لكن ،إحباطحالة   الوحدوية العربية بما سببته من       األفكار مستقبل   في
نجاحات عربية كما هوالحال في دولة االمارات العربية المتحدة التي جمعت سـبعة امـارات               

  .ميزة في نظامهاتخليجية في دولة اتحادية م
في دولة االمارات العربيـة       االتحادي من هنا جاء هذا البحث لمناقشة النظام السياسي       

شكل نظام  ل  الموجبة األسبابم  فه، و له  المستقبل المنظور  ة ومحاولة محاكا  ،من جوانب مختلفة  
المـارات عـن جميـع      افـي    لصعوبة تخلي العوائل الحاكمـة        نتيجة جاءالذي  و ،فيهاالحكم  

 يرافق اغلب الدراسات    اً وبهذا كان مستقبل هذا النظام هاجس      ،امتيازاتها لصالح الدولة االتحادية   
الكامـل  بالدولة  مؤسسات  اندماج  ان   على اعتبار    ،التي تناولت هذا الموضوع بالبحث والتحليل     

تفكك الدولة امـر غيـر      فأن   وبالمقابل   ، عاما على انشاءها   ثالثين بعد سبع و    ملحاً بات مطلباً 
ـ        .مستبعد في االنظمة االتحادية التي توزع السلطات والثروات        ين ات وقـدر تعلـق االمـر به

  :الفرضيتين تم تناول الموضوع من خالل المحاور التالية
  وية العربية المعاصرة المشاريع الوحد) ١
  نشأة النظام االتحادي في دولة األمارات العربية المتحدة ) ٢
   صناعة القرار السياسي في دولة األمارات العربية المتحدة) ٣
 دولة األمارات العربية المتحدة بين الوحدة والتجزئة ) ٤

   النظام االتحادي االماراتي الى اين؟ ) ٥
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  العربية المعاصرة المشاريع الوحدوية . ١

 وفر غطاءان العالم يسير نحو التكتالت التي ت ،أثبتت التجارب العالمية المعاصرة
يع الدول ر لطموحات ومشا الدول الصغيرة عرضةًبقاءلتجنب  ، للدولاً واقتصادياًسياسي

 ضئيلة حتى لو كانت المصادر  فيهاجاح والتطورن وتصبح فرص ال، العالميةقوىالعظمى وال
 ءلوطن العربي فانه يمتلك جميع أسباب التعاون واالندماج باستثناوبالنسبة ل .الية متوفرةالم
   . القرار العربعة الفعلية لصناراداإل

حتى مطلع القرن التاسع عشر لم يكن المشرق العربي يجتازه سوى خط حدود واحد 
 بالد فارسة عن  ويفصل اإلمبراطورية العثماني،يعبر البحر األسود إلى الخليج العربي

ومع بدايات القرن  ،)١(زهاب بموجب معاهدة، ١٦٣٩المحدد بصورة رسمية منذ عام و
 كجزء من ،ية على المنطقة العربيةبو القوى االستعمارية األورالمنافسة بيناشتداد العشرين و

بة  والحركات العربية المطالتنشطت الجمعيا ،اقتسام أمالك الدولة العثمانية اآليلة للسقوط
-١٩٢١ملك العراق( فيصل بن الحسين األمير يعد لقاء اإلطاربدولة عربية موحدة، وفي هذا 

 عام مارس/ في السادس والعشرين من اذار،مع ممثلي جمعية العربية الفتاة في دمشق) ١٩٣٣
كول و انتهى اللقاء الى توقيع برتإذ،  الموضوعاول تشاور عربي جدي حول ذلك ،١٩١٥

ه  بير– اضنة – شماال بخط مرسين ؛إنشائها المزمع  التي كان منة العربيةيرسم حدود الدول
، وشرقا بالحدود مع ايران، - عمادية-) ابن عمرأوبوتان (  سيزر- ماردين-ورفةأ -جيك 

 وخالل . بالبحر المتوسطحر االحمر، وغرباًالخليج العربي الى المحيط الهندي والببوجنوبا 
، حرص البريطانيون على عدم ذكر مسألة الحدود التي )هيرةالش(مكماهون -مراسالت حسين

نيا وفرنسا تعدان العدة القتسام االراضي اكان يؤكد عليها الشريف حسين، وبذلك كانت بريط
 ا الوطن العربي الىتن قسما اللت،العربية من خالل اتفاقية سايكس بيكو، ومن بعدها سان ريمو

 وروح االمتيازات ،يوم، وبذلك تعززت الدولة القطريةالحدود المصطنعة التي نجدها الب دول
فكان قيام التجزئة  ،)٢( واقتسام الموارد والسيما النفطية بين العرب،واثارة النعرات ،والمنافسة

العربية بمعناها القطري والول مرة بمفهومها االصطالحي مما يعني تحديد الجنسية والعملة 
  .)٣(.... الكمركيةوالنشيد والعلم والجوازات والحواجز

في عقول النخبة العربية، فضال عن الجماهير العربية لقد مثلت حالة التجزئة استثناء 
 فنمى الفكر الوحدوي واخذ أشكاالًعودة العرب موحدين كسابق عهدهم، مع فكرة  المتعاطفة

  وبعضهم،)سوريا الكبرى( ؛ فقد ذهبت مجموعة إلى وحدة األقطار الشامية تحت مسمىعدة
 إلى تأسيس وحدة سعوا وآخرون ،)الهالل الخصيب( رأى توحيد بالد الشام والعراق في

 بثقافية، وذهبت فئة اخرى الى إنشاء اتحاد عربي على شاكلة الكومنولث البريطاني، وطال
درالي يضم األقطار العربية جميعها، وطالبت فئة أخرى باتحاد كونفدرالي يآخرون باتحاد ف
  .)٤( باستقالل ذاتي كبيريتمتع كل قطر فيه
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 رأى النور هو الجامعة  عربيوفي ظل هذه االفكار يمكن القول إن أول تجمع وحدوي
 )٥("الوحدة" على الجامعة العربية إن ميثاقها لم يذكر ذوأكثر ما يؤخ ،١٩٤٥ العربية عام

 أنه يمثل ال وعلى الرغم من ضعف هذا التجمع إ،اًمرجو اً او هدفاً مستقبلياًبرنامجبوصفها 
  . أدنى من االندماج العربي المنشودحداً

ت الوحدة ءوبعد عدة مشاريع وحدوية وافكار لم تأخذ طريقها الى التطبيق جا
 المشاريع العربية التي أول لتكون ١٩٥٨ فبراير/ في الرابع عشر من شباطاألردنية -العراقية

وبعد هذه . )٦(موز في العراق ت١٤ ثورة م االتحاد انهار على اثر قياأن إال، رأت النور
  مشروعاًةالسوري-المصرية، جاءت الوحدة أشهرالتجربة الوحدوية التي لم تستمر سوى 

 ومهما .)٢٨/٩/١٩٦١ -٢٢/٢/١٩٥٨(  ونصفأعوام ةثالثال حوالي استمر وحدويا متكامالً
الوحدة  إال أنها كسرت النظرة التي روجت الستحالة تحقيق ، الوحدةهيكن من أسباب فشل هذ

 بل خطوات ، يتخذ في لحظات عاطفيةاً سياسياًوفي رأينا أن الوحدة ليست قرار .)٧(العربية
 تؤثر على المشروع الوحدوي غير مدروسة ت ال قفزا،منطقية تتخذ آليات مرتبة ترتيبا زمنيا

  .برمته
 ابريل/في السابع عشر من نيسان؛ فبعد ذلك لقد توالت المشاريع الوحدوية العربية   

 ليشكل دولة اتحادية ، بين العراق ومصر وسوريا الثالثيةوحدةال صدر ميثاق ١٩٦٣
والذي ابقى الباب مفتوحا للدول العربية التي تؤمن بمبادىء ) الجمهورية العربية المتحدة(

  مدة وقد حددت،وقد منح مواطني االتحاد جنسية واحدة ،)٨(ظمامنلالالحرية واالشتراكية 
 وقبل نهاية الخمسة اشهر كان االتحاد قد  الذي تم اعداده،تاء على الدستورخمسة اشهر لالستف

ك ل لذا، في صهر مؤسسات الدول الثالثان سبب فشل االتحاد يعود الى العجلة  ويبدو ،انهار
  .)٩(واجهتهلم يصمد االتحاد امام المشاكل التي 

حصل اتفاق في  وفي هذا السياق ،لقد كانت مصر نواة ألغلب المشاريع الوحدوية
فصدر بذلك إعالن " اتحاد الجمهوريات العربية " تشكيل على، وليبياابنغازي بين مصر وسوري
 إال ،م السودان في اقرب فرصة ممكنة على ان ينض،١٩٧١ابريل /في السابع عشر من نيسان

ك تخلل تل( )١٠(١٩٧٥ أن االتحاد انهار اثر توقيع مصر على اتفاقية سيناء مع إسرائيل سنة
  . وقد فشل المشروع ايضاً)١١( )٢٩/٨/١٩٧٣ن قيام الوحدة بين مصر وليبيا فيإعالة الفتر

 اخذ بالظروف  وحدوياً مشروعاً من القرن الماضي السبعينيات عقدشهد أواخر   
 بعد عقد العراق وسوريا،  وحاول االفادة من تجارب الوحدة السابقة،الموضوعية للوحدة

 ،)١٢(١٩٧٨أكتوبر /ن من تشرين األول ي في السادس والعشر،"كشترميثاق العمل القومي الم"
وفي التاسع عشر من  .وقد انبثقت عن الميثاق لجان تعمل على تهيئة الظروف لوحدة شاملة

 إال ،)١٣( وضع األسس الدستورية للوحدة سياسياً أصدر البلدان إعالنا١٩٧٩ً يونيو /حزيران



 ميثاق خير اهللا جلود

٣٧ 

، ولم  في مرحلة من القطيعة القطران الشقيقانبل دخل ال كسابقاتها، الوحدة فشلت ايضاأن
  . انهيار الوحدة بهذه الطريقة الدراماتيكيةأسبابيكشف النقاب حتى هذه اللحظة عن 

 ا صدرت بطرابلس وثيقتين أقامتا دولة له١٩٨٠ اكتوبر/في العاشر من تشرين األولو
روع لم يصمد طويال الختالف  المشأن إال، )١٤( الليبي والسوريالقطرينسيادة كاملة على 

 انبثق ١٩٨١عام  فبراير/ اطب الرابع من شفيو .الرؤى بين الحكومتين الليبية والسورية
 والذي يعد من انجح التجمعات العربية، لما قدمه للمواطن ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دولة من اي  في ونعد مواطني مجلس التعاون مواطنكما انه  ،الخليجي من حرية تنقل وعمل
 انشىء االتحاد العربي األفريقي ١٩٨٤ عام اغسطس/ ابالثالث عشر من  وفي.دول المجلس

في بغداد  ىء انش١٩٨٩فبراير/ شباطالسادس عشر منوفي . )١٥(اً كونفدراليااتحادبوصفه 
نه إال أ، )١٦( من العراق ومصر واألردن واليمن الشمالي الذي ضم كالً،لتعاون العربيامجلس 
في اليوم التالي من انشاء مجلس التعاون  و.)١٧(١٩٩١  عاملثانيةا بعد حرب الخليج انهار

المملكة المغربية، الجزائر، تونس، ليبيا، ( وقع رؤساء دول المغرب العربي العربي،
 وقد جمد هذا االتحاد ،)١٨("اتحاد المغرب العربي"على معاهدة انشاء في مراكش  )موريتانيا

 توحيد شطري اليمن في الثاني ١٩٩٠  كما شهد العام،فات التي نشبت بين اعضائهبسبب الخال
 عام ة على الرغم من محاولة االنفصال الفاشل، وقد نجح التوحيد)١٩(ابريل/والعشرين من نيسان

٢٠(١٩٩٤(.   
 الفشل مع أسبابومهما يكن من امر فان المشاريع الوحدوية كانت اما مشاريع تحمل 

 واخرى كانت ، التي رسمتها لنفسها كجامعة الدول العربيةأهدافها مشاريع لم تحقق  او،انبثاقها
 ولم يقفز على الحقائق، ،ناجحة كمجلس التعاون الذي اخذ بالظروف الموضوعية عند انشائه

  . نحن بصددهذيكذلك اتحاد امارات الخليج في دولة االمارات العربية المتحدة وال
  

  دي في دولة األمارات العربية المتحدةنشأة النظام االتحا . ٢ 
 ظهور االستعمار  رافقتيالصراعات التلم تكن سواحل الخليج العربي بمنأى عن 

فشهد الخليج العربي تعاقب السيطرة البرتغالية والهولندية، ومن ثم الفرنسية  ،الحديث
ت بريطانيا  عشر بسطع وخالل القرن التاس، عن الصفويين والعثمانيينوالبريطانية فضالً

 ، كالقواسمة وأضعفت مراكز القوى العربي، بالقوة على معظم سواحل الخليج العربياسلطته
 من خالل زرع الفتن، وعقد االتفاقيات التي ، بين القبائل الخليجيةةوقد كرست بريطانيا التجزئ

بو ظبي، رأس الخيمة، ا( ١٨٥٣ بدأت باتفاقية السالم المنفردة مع قبائل الساحل الغربي سنة
 سنة وفي ، بعد ثالث سنوات)الهدنة(معاهدة باردفتها بمعاهدة سميت ) دبي، عجمان ام القيون

تلتها  ،١٨٨٧ سنة ومع مشيخات الساحل العماني ،اتفاقية جديدة مع البحرين  وقعت١٨٨٠
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 التنازل م في بندها السادس بعدنصت  والتي١٨٩٢ سنة )المانعة(ـأخرى سميت ببمعاهدة 
وبعد الحرب العالمية .  غير بريطانياأخرى منح أي امتياز لدولة أو األرضء من عن أي جز

 وقع شيخ ، العربيجالخليوإعالن بريطانيا الحماية على منطقة ) ١٩١٨-١٩١٤( األولى
 على اتفاقية حصر احتكار النفط بيد بريطانيا )١٩٥١-١٩١٤(  خالد بن احمد القاسميالشارقة
 .)٢١(١٩٢٥  سنة)١٩٥٨-١٩١٢ (سعيد بن مكتوم ال مكتوم ، ولحقه شيخ دبي١٩٢٢ سنة

 عن طريق الطلبة الوحدة تصل الى الخليج العربيالتحرروخالل تلك الفترة بدأت افكار 
 أول حوار بين حكام األمارات ١٩٣٥  لذا شهد عام، العراق ومصرالذين درسوا فيالخليجيين 

 بسبب  إلى شيء لكن هذا الحوار لم يفض، بينهم فيماالتعاونمنه ايجاد صيغة من هدف كان ال
كن توضع األمارات السياسي واالقتصادي الضعيف، فضال عن ان مثل هذه المشاريع لم 

  .)٢٢(نسجم مع السياسة البريطانية آنذاكت
 في تجارية اكتشافه بكميات على اثروبعد أن أصبح النفط الشغل الشاغل لبريطانيا  

 حيث كانت ،الحدود بين إمارة وأخرى تأخذ طابع التوتر أخذت مسألة ،١٩٣٧ عام اإلمارات
، )٢٣( وتعد ديرة هذه القبائل المؤيدة للحاكم حدودا له،حدود األمارة مرتبطة بوالء القبيلة

 جمع األمارات في كيان سياسي ليسهل حصر باتجاهوبالتالي بدأت سياسة بريطانيا تتغير 
ابو  (اإلمارات ضم ١٩٥٢اً عام  استشارياًجلس بريطانيا مأنشأتوفعال  )٢٤(امتيازات النفط

 وكان هذا المجلس يجتمع مرتين في ،)ظبي، دبي، عجمان، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة
وقد اجتمع هذا المجلس ثالثين مرة  ،)٢٥(طاني في الخليج العربييالسنة بحضور المقيم البر

 طموح األمارات باالندماج ب هذا المجلس لم يلأن إال ،)٢٦()١٩٦٨-١٩٥٢( خالل الفترة
، اثناء انعقاد مؤتمر القمة ١٩٦٤ الكامل، لذا عادت فكرة االتحاد الى الواجهة مرة اخرى عام

 دعت الجامعة العربية الى إنشاء صندوق تنمية مهمته دراسة ث حي،العربية في القاهرة
سبب رفض بريطانيا لكن هذا المشروع لم ير النور ب ،)٢٧(اإلماراتالمشروعات العمرانية في 

أمام  العراقيل توضع لمنع الجامعة العربية من التواجد في الخليج العربي بقوة، لذلك ،له
  .)٢٨( برنامج بديل لمشروع الجامعة العربية علىباإلنفاقت أ بدأنهاكما  ،المشروع
ره حكام األمارات وقطر ض عقد مؤتمر في امارة دبي ح١٩٦٥  عاممايو/في ايار 

مشاكل الحدود، إذ رة ت في تلك الفتبرزقد و ،)٢٩( جديدقد انشأوا صندوق تنميةوالبحرين و
 بسبب وذلك ،إنشاؤه كان من الممكن ان يوقف مسيرة االتحاد المزمع اً حقيقياًعائقشكلت 

قسم االبحاث  كلفت فقد ، بريطانيا على مصالحها النفطيةنظراً لحرصو، التنافس على النفط
وضع خريطة للحدود بين ب ،١٩٦٣ عام فبراير/ في شباططانية البريبوزارة الخارجية

 هذه أججت وقد ، وهو موظف في الوزارة)J. Walker( كرل جوليان ووأعدهااالمارات 
وقد  ،األراضي بسبب النفوذ المتوارث على إعالنها بعد ،اإلماراتالخريطة الصراعات بين 
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ذين  الاإلمارات شيوخ  عن جهودحاولت بريطانيا تالفي هذه الصراعات الجانبية، فضالً
 لذا تم ابرام مجموعة من االتفاقيات الحدودية بين ،التفاوض لتالفي الصراعاتشرعوا ب
 والتي قدمت امارة ابوظبي بموجبها عشرة ١٩٦٨ كان اهمها اتفاقية السميح عام ،االمارات

 - ١٩٧١(يان بن سلطان ال نه الى امارة دبي فاستطاع الشيخ زايد) غربي حيصان(اميال 
  .)٣٠( إلى األمامة االتحادراحة دفع مسيمس بهذه ال)٢٠٠٤

 واألطماعالناحية السياسية واألمنية كانت تجربة االتحاد محاطة بالشكوك من 
 وكانت مظاهر السيادة التي ،لم تكن فكرة الوحدة السياسية ناضجة بما فيه الكفايةو ،والمخاوف
 تلك الكيانات ى ولم يكن من السهل عل،كانت واهية مغرية رغم انها األماراتتتمتع بها 

ن إف ذلك  عنفضالً ، تمتعت بها لعشرات السنين التيسيادةال عن مظاهر ىالصغيرة أن تتخل
غموض الثروة النفطية التي ال  هذا وزاد من،الجغرافيا السياسية للمنطقة لم تكن واضحة المعالم

انذاك  المادية والبشرية اإلمكانيات تكن  ولم، مزيدا من العقباتوأضافت األطماعوسعت 
 تولي الشيخ فعلية منذ بداية  بدأتاألماراتمسيرة اتحاد  لكن ،مؤهلة لهذه الخطوة المصيرية

    .)٣١(١٩٦٦أغسطس عام /اب أبوظبي في إمارة نهيان مقاليد الحكم في ألزايد بن سلطان 
 ولـسون    هارولـد  أعلـن ا  عندم ،االتحاد مشروع لتحقيق ةيالحقيق أتيحت الفرصة    لقد

)Harold Wilson(  عام  يناير/الثاني كانونالسادس عشر من   البريطاني فيالوزراءرئيس
 أقصاه نهايـة عـام    في موعد الخليج العربي  في منطقة     البريطاني جودالو إنهاء  عزمه ١٩٦٨
ـ  انتهـى  اً واسـع  سياسياًنشاطاً اإلماراتشهدت ومنذ ذلك الحين  .)٣٢(١٩٧١ ـ إعالنب ة  دول

 الثامن عشر مـن     في    فعليا بدأتبعد جهد مضن واجتماعات واتفاقات عدة        ،اإلمارات العربية 
أبـو ظبـي   بين  الواقعة) السميح(في منطقة  زايدالشيخ  عندما عقد ١٩٦٨ عام فبراير /شباط

 عن  لنأع حيث   )١٩٩٠ -١٩٥٨( حاكم دبي  راشد بن سعيد آل مكتوم       الشيخ ودبي اجتماعا مع  
تم دعوة و.  اإلمارات األخرىيضم كبداية التحاد أكبر ،إمارتي أبو ظبي ودبي مض اتحاد يقيام

باقي وقد تجاوب حكام     ،)٣٣( لالنضمام لالتحاد  قطر والبحرين   دعوة باقي اإلمارات، فضالً عن   
 عد عشرة أيام،  ب، أي   ١٩٦٨ عام    فبراير / شباط السابع والعشرين في  اإلمارات مع هذه الدعوة     

 ، والفجيـرة ، ورأس الخيمـة ،القيـوين   وأم، ودبي،أبو ظبي( السبع ماراتاإل اجتمع حكام إذ
 )١٩٧٢-١٩٦٠( ل ثـاني   احمد بـن علـي آ      حاكم قطر انضم إليهم   كما  )  وعجمان ،والشارقة
 تـدارس فكـرة قيـام اتحـاد    ل ،)١٩٩٩ -١٩٦١(  عيسى بن سلمان ال خليفة     البحرينوحاكم  
 ياً تنفيـذ اًومجلـس ،  أعلىاًشكل الحكام مجلسالقرارات كما   وتشكلت عدة لجان التخاذتساعي،
فانبثق  ،١٩٦٩ عامأكتوبر /األولتشرين  )٢٥ -٢١( بين الدورة التي عقدت يعامة ف وأمانة

 ،لمدة عـامين ه رئيسا ل ال نهيان انتخب الشيخ زايد بن سلطان تساعياتحاد عن هذه الجهود 
  .)٣٤(المدة للرئيس لنفس حاكم دبي نائبا كما انتخب الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
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  فيه كانتوفي الوقت الذي ، ومساومات، توافقات سياسيةنتيجة االنتخاب  جاء هذالقد
تفقد  تريد التسرع حتى ال  غالبية األمارات كانت ال إال أن في قيام اتحاد التساعيةقطر راغب

أكتوبر عام  / تشرين األولالحادي والثالثين من في قطرأصدرت  لذا ،جزء من صالحياتها
 ،)٣٥( تريد المزيد من المشاوراتها جاء فيه انها مازالت راغبة في قيام االتحاد لكن بيانا١٩٦٨ً
 حاكم قطر عن دستور امارته الذي أعلن ١٩٧٠عام  ابريل/ نيسانالسابع والعشرين منوفي 

د قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة وانها عضو في اتحا"نص في مادته االولى على ان 
ومن الجدير بالذكر ان قطر كانت ترى انها احق بزعامة االتحاد  .)٣٦("االمارات العربية

 ينتخب على اساس نسبة عدد اً وطنياً البحرين فقد ارادت مجلسأما .لوضعها االقتصادي الجيد
 كانت امارة دبي ترى ان ليعني ان غالبية المجلس ستكون من البحرين، وبالمقاب  ما،السكان
 التي كانت تدعي سيادتها على ،إيرانلبحرين في االتحاد سيوتر العالقات مع وجود ا
  يمكن أنن نفسها زعيمة  ساحل عمان، لذا فان قطر والبحريأتر قدف اما ابوظبي )٣٧(البحرين

 وافقت على زعامة الشيخ زايد في موقف لالنصاف فان البحرين و،يهددان هذه الزعامة
لذا اعلنت  ، جعل البحرين تشعر انها غير مرغوب فيهاالمجلس يحسب لها لكن سير اجتماعات

 الى جامعة الدول تموانض ،)٣٨( استقاللها١٩٧١  عامسبتمبر/ايلولالرابع عشر من في 
  .)٣٩(العربية ومنظمة االمم المتحدة

، وفشل االتحاد التساعي لينجح االتحاد بعد انسحاب قطر والبحرين من االتحاد 
 لتقاسم المناصب واالمتيازات، لذا األخرى السبع اإلماراتاك عوائق امام لم يعد هنالسباعي، 

 إلجراء ،١٩٧١ عاميوليو  / تموزالثامن عشر من في  السبعاجتمع حكام االمارت العربية
يبدءوا  أناإلمارات حكام بزايد الشيخ أهاب قد  و.إيجاد شكل للتعاون فيما بينهم هدفهامباحثات 

 اً دستورواصدرأ، وتم التوقيع على وثيقة قيام دولة اتحاديةو ،االتحاد مباحثات من أجل تحقيق
الخيمة لم تعلن انضمامها في ذلك اليوم إلى االتحاد  لكن رأس ، لتنظيم شؤون الدولةاًمؤقت

السويدي  وخرج من قاعة االجتماع أحمد خليفة ،)٤٠( إمارات ولذلك بدأ مشروع االتحاد بست
 وفي ،العربية المتحدةاألمارات  و ظبي والعين ليعلن مولد دولةوزير شؤون الرئاسة في أب

  فيه أعلنوااإلمارات الست اجتماعاً  عقد حكام١٩٧١ عامديسمبر  /األولالثاني من كانون 
وفي السادس منه  ،)٤١(المتحدة العربية سريان مفعول الدستور المؤقت وقيام دولة اإلمارات

العاشر من في و ،)٤٢( المتحدة في العاشر منهاألمميئة هالى العربية و مت الى الجامعةانض
دولة اإلمارات  أعلنت إمارة رأس الخيمة رغبتها باالنضمام إلى ١٩٧٢  عام فبراير/شباط

المجلس األعلى لالتحاد   وافق نفسهليومافي و. العربية المتحدة وموافقتها على الدستور
  .)٤٣(االتحادباإلجماع على قبول إمارة رأس الخيمة في عضوية 
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وفرحة الحكومات والشعوب  صدرت عن العواصم العربية بيانات تعكس ترحيبوقد 
 إمارة التي كانت لها مشاكل حدودية مع ، والسعودية الجنوبي اليمن باستثناء،العربية باالتحاد

 في قيام  مهماًكل من السعودية والكويت دوراًل  ذلك لم يمنع ان يكون أن إال ،)٤٤(ابوظبي
 مع وزنه  من ثقله الخليجي إال انه لم يلعب الدور الذي يتناسبم اما العراق فعلى الرغ،تحاداال

 اما ، واستقطابات عالقاته مع السعودية والكويت،آنذاك  النشغاله بمشاكله الداخليةاإلقليمي
االتحاد لم تعارض قيام  وعلى الرغم من انها لم تعترف بقيام االتحاد عند انشائه اال انها  ايران

 اإلماراتيةحتالل الجزر ال استغلت فرصة االنسحاب البريطاني هاانوالسيما  ،بصورة جدية
   .)٤٥(الثالث

%) ٩٠(شكالن حوالي اللتين ت)دبي وأبوظبي( وبهذا قام االتحاد على إمارتين رئيستين
%) ٦(بما يعادل حوالي )س الخيمةأ ر والشارقة( هما  واثنتان متوسطتان،من مساحة الدولة
بما يعدل  )الفجيرةوام القيوين، وعجمان، ( وهي  وثالث امارات صغيرة،من مساحة الدولة

  .)٤٦(كم مربع) ٧٠٠،٧٧( من مساحة الدولة البالغة%) ٤(حوالي 
  

  صناعة القرار السياسي في دولة األمارات العربية المتحدة  .٣

  :العوامل المؤثرة في صنع القرار ) أ

  طبيعة نظام الحكم  -١

  نظـام  يعد النظام السياسي اإلماراتي من النظم االتحادية، ويعود تاريخ هذا الشكل من           
 تاريخيـاً الحكم الى العصور الوسطى عندما كانت هناك مدن تتمتع بالحكم الذاتي فيما يعرف              

 تلك حيث شهدت    ،واليات المدن األلمانية  بشمال ايطاليا و  كالبندقية وفلورنسا و  ) دول المدن (بـ
 سـيوس الثو  اليونـاني   االتحادية كما جاء فـي كتـاب المفكـر         األنظمةوادر تشكيل   الفترة ب 

)Althowsios( "Politica Methodice Digesta"،   وعلى اثر الثورة االمريكيـة اقامـت 
 تم تشكيل   ،١٧٨٧ مؤتمر فيالديفيا عام   وفي ،١٧٨١ عام )٤٧(دراليةي كونف الواليات المستقلة حديثاً  

 حتى اضحت اليوم    ، وبعد ذلك تبعت الواليات المتحدة عدة دول       ،)٤٨(درالي اتحادي ينظام ف اول  
  .)٤٩(من سكان العالم%) ٤٠(دولة اتحادية وذلك بما يزيد عن ) ٢٤( نحو

  عامديسمبر/األول االتحاد في الثاني من كانون أعلن فقد اإلماراتوفيما يخص 
لمفعول من تاريخ مادة واصبح ساري ا) ١٥٢(  وصدر دستور مؤقت للدولة يتضمن،١٩٧١
 دائم  دستور الى١٩٩٦  عاممايو/ ايارالعشرين من في  الدستورليحوت تم و.االتحادقيام 

ن النظام يوزع السلطات على اولما ك. )٥٠(من نصوص احكام الدستور" مؤقت" بحذف كلمة
االمارات في اغلب االمور فان صانع القرار االماراتي مقيد بهذا النظام فضال عن صيغة 

  .وافق التي تصاحب اتخاذ القرارالت
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  العامل الخارجي  -٢

 فالـدائرة   ،ينص دستور االمارات على ان شعب االمارات جزء من االمـة العربيـة            
 ومما الشـك فيـه ان المحـور         ،العربية تمثل الحيز االول في تفكير صانع القرار االماراتي        

 فعلـى سـبيل المثـال       ،ماراتاإلفي   اثر المحيط الخليجي     حيث يتقدم باقي المحاور،  الخليجي  
 على الخدمات التعليمية والصحية المارة ابوظبي كما اسـهمت          ١٩٦٤انفقت الكويت منذ عام     

ومن جانـب    ،)٥١( الالزمة للدولة   المالية  تكونت الموارد  حتى ،في بعض المشروعات العمرانية   
ي دوائر صـنع    اخر اخذ موضوع النزاع الحدودي مع المملكة العربية السعودية حيزا مهما ف           

 وفيمـا   .)٥٢(١٩٧٤ حتى عام    باإلماراتخر اعتراف المملكة    أادى الى ت   مما   ية،القرار االمارات 
طنب الكبرى، طنب الصغرى،    (  الثالث اإلماراتيةيخص ايران فقد سارعت الى احتالل الجزر        

 إيـران  اعتـراف    وتـأخر   من الخليج العربـي،    بعد االنسحاب البريطاني مباشرة   ) ابوموسى
لدول الكبرى فقد كانت بريطانيا تتمتع بنفوذ في االمارات حيـث           أما ا  . نحو عامين  ماراتباأل

انها لم تستطع االفادة من هـذه         االتحاد اال  إعالنعشر سنوات بعد     وقعت معاهدة صداقة لمدة   
 وبناء عالقـات اقتـصادية      ، والسيما بعد تطور االقتصاد االماراتي     ،االتفاقية بالشكل المأمول  

 عن النفوذ األمريكي في الخلـيج العربـي الـذي            مع عدد كبير من دول العالم، فضالً       متميزة
   .)٥٣(ةأصبح محددا بشكل كبير لسياسة دول الخليج العربي

  

  : دوائر صنع القرار) ب

  التحادل المجلس األعلى  -١

 ويشكل من حكام جميع اإلمارات المكونة لالتحاد، أو في اإلمارات،السلطة العليا  هو
  فيولكل إمارة صوت واحد. حضورهم حال غيابهم أو تعذر في إماراتهم  فيمقامهم ن يقومم

   :لالتحاد األمور التالية األعلىالمجلس  يتولىو  المجلسمداوالت
كل  في  والنظر،لالتحاد بمقتضى الدستور جميع المسائل الموكلةفي  رسم السياسة العامة -

  .أهداف االتحاد ما من شأنه أن يحقق
 ذلك قوانين الميزانية في االتحادية المختلفة قبل إصدارها بما تصديق على القوانينال -

  .العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي
 بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور لتصديق أو التصديق على المراسيم المتعلقة -

  .إصدار المراسيم من رئيس االتحاد األعلى، وذلك قبل  المجلسموافقة
  .الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم تصديق على المعاهدات واالتفاقياتال -
 االتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء -

  .على اقتراح رئيس االتحاد
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٤٣ 

  وقبول استقاالتهم وفصلهم وقضاتهاالموافقة على تعيين رئيس المحكمة االتحادية العليا -
  .هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم ألحوال التي ينص عليهاا في

  .عام الرقابة العليا على شؤون االتحاد بوجه -
 على أن تشمل ،بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه األعلى المجلس تصدر قراراتو

 أما قرارات .وتلتزم األقلية برأي األغلبية المذكورة هذه األغلبية صوت إمارتي أبوظبي ودبي،
 وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس هذه ،بأغلبية األصوات  اإلجرائية فتصدرمجلس في المسائلال

مكان آخر في  ويجوز أن ينعقد. االتحاد عاصمة  فياجتماعاته األعلىالمجلس  يعقدو ،المسائل
  .)٥٤(عليه مسبقا يتم االتفاق

  

  رئيس االتحاد ونائبه  -٢

على الرغم من عدم وجود نص       )ابو ظبي (  في اكبر إمارة    محصوراً  هذا المنصب  بقي
ـ       رئيس االتحاد   وينتخب  دستوري بذلك،     سـنوات   سمن قبل المجلس األعلى لالتحاد لمدة خم

  : أهمهاقابلة للتجديد يتمتع بصالحيات 
تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته أو إعفائه من منصبه بموافقة المجلس  -

س الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم وإعفائهم  وكذلك تعيين نائب رئيس مجل،األعلى
  . بناءا على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم

باستثناء رئيس وقضاة (تعيين الدبلوماسيين وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين  -
  .تهم وعزلهم بناءا على طلب مجلس الوزراءوقبول استقاال )المحكمة االتحادية العليا

  . تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات االتحادية بواسطة مجلس لوزراء علىاإلشراف -
  .تخفيض العقوبة والمصادقة على احكام االعدام العفو او -

 على الرغم من عدم وجود نص اما نائب رئيس االتحاد فهو منصب حصر بامارة دبي
الرئيس عند  فهو ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويمارس صالحيات دستوري بذلك،

  .)٥٥(غيابه
  

  مجلس الوزراء  -٣

  وللمجلس األعلى، تحت الرقابة العليا لرئيس اإلتحاديكونالهيئة التنفيذية لإلتحاد و هو  
والقوانين  تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها اإلتحاد بموجب دستوره

 ويقوم بأمانة السر فيه ،ئبيه والوزراءونا اء من رئيس الوزراءرمجلس الوز  ويتكون،االتحادية
، ويدعوه يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلسو ، الوزراءاألمين العام لمجلس

 غيابه ألي سبب من د، ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عنلإلنعقاد
   : التاليةالمهامويمارس مجلس الوزراء  .األسباب
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٤٤ 

  .حكومة اإلتحاد في الداخل والخارجة العامة لمتابعة تنفيذ السياس -
اقتراح مشروعات القوانين اإلتحادية واحالتها الى المجلس الوطني اإلتحادي قبل رفعها  -

  .على المجلس األعلى للتصديق عليهاالى رئيس اإلتحاد لعرضها 
  . والحساب الختامي، مشروع الميزانية السنوية العامة لإلتحادإعداد -
  . المراسيم والقرارات المختلفة مشروعاتإعداد -
وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين اإلتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء  -

ترتيب اإلدارات والمصالح ، واللوائح الخاصة بمـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط
تحادي  تكليف الوزير االويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء. العامة

  .اصدار بعض هذه اللوائحبالمختص أو أية جهة ادارية أخرى 
اإلشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات اإلتحادية بواسطة كافة  -

  .الجهات المعنية في اإلتحاد أو اإلمارات
 الدولية التي واالتفاقيات، والمعاهدات االتحاديةى تنفيذ أحكام المحاكم اإلشراف عل -

  .يبرمها اإلتحاد
ينهم أو عزلهم تعيين وعزل الموظفين اإلتحاديين وفقاً ألحكام القانون ممن ال يتطلب تعي -

  .اصدار مراسيم بذلك
، ومسلك وانضباط موظفي اإلتحاد االتحاديةمراقبة سير اإلدارات والمصالح العامة  -

   .عموماً
 جميع أعضائه وعند  وتصدر قراراته بأغلبية،مداوالت مجلس الوزراء سريةوتكون   

ال يجوز  و.وتلتزم األقلية برأي األغلبية ،تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو ألي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل 

مات  أو حكو،أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة اإلتحاد مهني أو تجاري
كما ال  .اإلمارات، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية

 منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى اإلمارات مع التخلي معيجوز له أن يجمع 
رئيس مجلس الوزراء  ويكون ،عن سائر مناصبه الرسمية المحلية األخرى إن وجدت

لعامة ئيس اإلتحاد والمجلس األعلى لإلتحاد عن تنفيذ السياسة ا أمام رنيوالوزراء مسؤول
ه من منصبه، أو ئ استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو اعفاوعند .لإلتحاد في الداخل والخارج

يقدم  و. تقديم استقالتها الوزارة بكاملهافعلىوفاته، أو خلو منصبه ألي سبب من األسباب 
تقريراً مفصالً عن األعمال التي أنجزت في الداخل،  يةفي بداية كل سنة مال مجلس الوزراء

، مقروناً بتوصيات الوزارة عن بالدول األخرى والمنظمات الدوليةوعن عالقات اإلتحاد 
  .)٥٦( على المجلس األعلى  بدورهعرضهالذي ي الى رئيس اإلتحاد  كافة،الميادين
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٤٥ 

  المجلس الوطني االتحادي  -٤

الخمس  عة من حيث الترتيب في سلم السلطات االتحاديةهو السلطة االتحادية الرابو
 ويشكل المجلس الوطني اإلتحادي من أربعين عضواً يختارون المنصوص عليها في الدستور،

كان يتم   و.المجلس ، ويترك لكل إمارة تحديد اختيار المواطنين الذين يمثلونها فيمن اإلمارات
الثالثة عشر  م اإلمارات خالل الفصول التشريعيةاختيار أعضاء المجلس بالتعيين من قبل حكا

اختيار نصف أعضاء   تم٢٠٠٦عام  ديسمبر/كانون االول وفي ،)٢٠٠٥- ١٩٧٢(السابقة 
 وتوزع مقاعد ،عشر المجلس باالنتخاب، والنصف اآلخر بالتعيين للفصل التشريعي الرابع

وظبي ودبي، وستة مقاعد لكل أب ثمانيـة مقاعد لكل من إمارة :المجلس على اإلمارات كما يلي
 ،إمارة عجمان وأم القيوين والفجيرة من إمارة الشارقة ورأس الخيمة، وأربعة مقاعد لكل من

  ،جميعه وليس فقط عن اإلمارة التي يمثلها وينوب عضو المجلس الوطني عن شعب االتحـاد
 بصفة دائمة ، ومقيماً االتحادأن يكون من مواطني إحدى إماراتويشترط في عضو المجلس 

وقد دعي ، ينعامالعضوية في المجلس   مدةوتكونفي اإلمارة التي يمثلها في المجلس، 
جلسة  ، وكانت١٩٧٢ عامفبراير /في الثاني عشر من شباطمرة  المجلس لالنعقاد في أول

 تم افتتاح  التاليإجرائية اقتصرت على اختيـار رئيس المجلس وهيئة المكتب، وفي اليوم
رئيس االتحاد الدور العادي السنوي   ووفقاً للدستور يفتتح،ول فصل تشريعيالمجلس أل

البالد وأهم األحداث والشؤون الهامة التي  للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال
ات وإصالحات خالل الدورة إجراءه من مشروع جرت خالل العام، وما تعتزم حكومة االتحاد

مكان  ، ويجوز له أن يعقدها في أيساته في مقر عاصمة االتحادجلس جلالم ويعقد. الجديدة
 وللمجلس . وبعد موافقة مجلس الوزراءقرار المجلس بأغلبية جميع أعضائهآخر بناء على 

 ، ومشروعات القوانين االتحادية،التعديالت الدستوريةتشريعية تتمثل في مناقشة مهام 
سياسة  طرح موضوعات عامة تناقش والدولة  وميزانية،والمعاهدات واالتفاقيات الدولية

للوزراء لالستفسار عن أمور داخلة   ، وتوجيه أسئلةحكومة في أي شأن من شؤون االتحادال
 أو من الوزراء تقديم بيانات ،الوزراء  وللمجلس أن يطلب من رئيس مجلس،في اختصاصاتهم

ئمة متخصصة في شأن أو وللمجلس ثمان لجان دا. ات بشأن الشكاوي المقدمة للمجلسوإيضاح
 تشريعياً في الفترة من  عشر فصالًةأكثر من شؤون االتحاد، وقد مر المجلس بثالث

، أدوار غير عادية) ٤(، ودور إنعقاد عادي) ٣٣( ضمت )١٧/٢/٢٠٠٥إلى  ١٢/٢/١٩٧٢(
قانون عادي ) ٢٤١(مشروع قانون منها ) ٤٤١(جلسة، ناقش فيها ) ٤١١(المجلس  عقد خاللها

مشروعات قوانين، وسحبت ) ٦(ميزانيات وحسابات ختامية لإلتحاد، ورفض  )١٨٥(و
معاهدة وإتفاقية دولية وقعتها الحكومة، ) ٤٣٨(مشروعات قوانين، واطلع على  )٩(الحكومة 
، ووجه ة الحكومة في مختلف شؤون اإلتحادموضوعا عاما ناقش فيها سياس) ٢٤٧(وطرح
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٤٦ 

ولم تنضم أية إمرأة إلى . )٥٧(بياناً) ٥١(وصية وت) ١٩٢(، وأصدر سؤاالً للوزراء )٢١١(
  .)٥٨()٢٠٠٥ – ١٩٧٢(عضوية المجلس عبر فصوله التشريعية الثالثة عشر خالل الفترة 

  

  القضاء االتحادي  -٥

 القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير وفق الدستور االماراتي
تشكل المحكمة اإلتحادية  ، ومحاكم اتحادية ابتدائيةيكون لإلتحاد محكمة اتحادية عليا، ،القانون

العليا من رئيس وعدد من القضاة ال يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس 
رئيس المحكمة اإلتحادية العليا وال يتم عزل  ،اإلتحاد بعد مصادقة المجلس األعلى عليه

  :وقضاتها إبان توليهم القضاء، وال تنتهي واليتهم إال ألحد األسباب التالية

  .الوفاة  )١
  . اإلستقالة) ٢
  . المتعاقدين منهم أو مدة اعارتهم انتهاء مدة عقود) ٣
  . بلوغ سن اإلحالة الى التقاعد) ٤
  .باب صحية ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألس) ٥
  . الفصل التأديبي بناء على األسباب واإلجراءات المنصوص عليها في القانون) ٦
  . إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم) ٧

  : العليا بالفصل في األمور التاليةاالتحاديةتختص المحكمة 
ن مارة أو أكثر وبي، أو بين أية إبين اإلمارات األعضاء في اإلتحادالمنازعات المختلفة  -

، متى أحيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب أي طرف من حكومة اإلتحاد
  .األطراف المعنية

 ما طعن فيها من قبل امارة أو أكثر لمخالفتها إذا، االتحاديةين بحث دستورية القوان -
، إذا ما طعن شريعات الصادرة عن إحدى اإلماراتوبحث دستورية الت ،لدستور اإلتحاد

  . أو للقوانين اإلتحادية لمخالفتها لدستور اإلتحاداالتحادية قبل إحدى السلطات ا منفيه
، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من اًبحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموم -

من محاكم البالد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن أية محكمة 
  .حادية العليا الصادر بهذا الصددتلتزم بقرار المحكمة اإلت

، أو حكومة إحدى ها ذلك إحدى سلطات اإلتحادتفسير أحكام الدستور اذا ما طلبت الي -
  . ويعتبر هذا التفسير ملزماً اإلمارات

، وكبار موظفي اإلتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في مسائلة الوزراء -
  . المجلس األعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلكأداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب
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٤٧ 

ه في الداخل أو ، كالجرائم المتعلقة بأمنمساس مباشر بمصالح اإلتحادالجرائم التي لها  -
، الرسمية ألحدى السلطات اإلتحاديةوجرائم تزوير المحررات أو األختام  ،الخارج

  .وجرائم تزييف العملة
  .هيئات القضائية المحلية في اإلماراتتنازع اإلختصاص بين القضاء اإلتحادي وال -
تنازع اإلختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة أخرى وتنظم  -

  .القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي
ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند . تعقد المحكمة اإلتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة اإلتحاد

   .خرىأ إمارةاإلقتضاء في أية 
أحكام المحكمة اإلتحادية العليا نهائية وملزمة وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في   

، أو أن  جاء مخالفاً لدستور اإلتحاددستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً
،  إتحاديلدستور اإلتحاد أو لقانونالتشريع أو الالئحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة 

 المبادرة الى اتخاذ ما اد أو في اإلمـارات بحسب األحوالتعين على السلطة المعنية في اإلتح
مسائلة الوزراء وكبار موظفي  ، أو لتصحيحها إلزالة المخالفة الدستوريةيلزم من تدابير

ضائية كما يحدد بقانون اتحادي الحاالت التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات الق، اإلتحاد
 أمام المحاكم اإلتحادية على أن يكون زائية والمدنية والتجارية وغيرهاالمحلية في القضايا الج

لرئيس اإلتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة و، قضاؤها عن الفصل في هذا اإلستئناف نهائياً
 هذه أو أن يخفف  أو أثناء التنفيذ،محكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكمال

  .)٥٩(العقوبة
لم يكن في األمارات قانون لألحوال الشخصية، وكان األمر يدور حول إجتهادات   

 فإمارة أبو ظبي وإمارة دبي يسير القضاء فيهما على ؛القضاء أو القضاة في اإلمارات المختلفة
التالي  وب،المذهب المالكي، بينما اإلمارات الشمالية القضاء يسير فيها على المذهب الحنبلي

 تم إصدار أول قانون ٢٠٠٥يوليو /وفى تموز ، قضائيا في إطار مذهبي معين هناك إرثاًليس
الشيخ احمد الكبيسي رئيس   المعروف المفكر االسالمي العراقيلألحوال الشخصية حاول

 المالكي ، مواده معبرة عن التوفيق بين المذهبينيجعلأن  ،إعدادهاللجنة المشرفة على 
  .)٦٠(والحنبلي

  

 دولة األمارات العربية المتحدة بين الوحدة والتجزئة  -٤
مـن فهـم      التي كان البد   ،اقتسام السلطات  مبدأ على   االماراتي النظام السياسي    لقد قام 

 اً فمن غير المنطقي القفزعلى التجزئة التي اسـتمرت عقـود          ،معطياتها والتعامل معها بواقعية   
حقـق  ت الخالفات لكي ي   تدولة بنظام اتحادي تجاوز   الت   لذا تشكل  ،بجرة قلم او قرارات حماسية    

  .االتحاد
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كانت معظم  و ،لقد كان عقد السبعينيات من القرن الماضي بمثابة العقد التأسيسي للدولة          
ـ  كانت مكثفة واجتماعـات مج     األعلىت المجلس   ا فاجتماع ،المؤشرات في تصاعد مستمر    س ل

نيات بدأ الخط البياني للدولة باالسـتقرار مـع          ومع بداية عقد الثماني    ،الوزراء دورية ومنتظمة  
 واستمر ذلك الى وقتنـا      تتباطىءتراجع الحماس الوطني كما ان الخطوات نحو االندماج بدات          

 ،دولة االتحادية لل بالوالء الدولة ونشأ جيل اماراتي تشبع       تطورت لكن رغم ذلك فقد      ،الحاضر
 يوحي  اً جيد اًهذا مؤشر يعد   و ،ب االتحاد  على حسا  لإلمارةمما اضعف روح االقليمية والوالء      

  القادمة ستكون اكثر قدرة على دمج الدولة اذا ما توفرت الظروف الموضـوعية             األجيالبأن  
 بتحويل الدستور المؤقت الى دائم حـسم        ١٩٩٦ عام   األعلى لالتحاد بعد قرار المجلس    و .لكلذ

 كمـا جـاء ليحـول دون        ،يـة  في تبني الصيغة االتحاد    اإلمارات السياسي في    عنهائيا الوض 
ـ طموحات االنفصال وبالمقابل انهى هذا القرار أي ط        وح لقيـام دولـة مركزيـة تتجـاوز         م

 والبد من توضيح مسألة فيما يخص الدساتير المؤقتة الغلـب           ،)٦١(المحاصصة بين االمارات  
ات فـان   اما في حالة األمـار    ،  الدول فان بقائها مؤقتة لعدم االتفاق على صيغة نهائية للدستور         

 لذا  ،بقاء الدستور مؤقت كان الهدف منه الطموح في دمج الدولة والتخلص من تبعثر السلطات             
  .كان تحوله الى دائم يمثل تراجعا في مسيرة دمج الدولة

في جانب السلطة االتحادية هناك سبع حكومات محلية تتمتع بقدر كبير من االستقاللية 
 هناك منافسة بين االمارات أن كما ،اإلقليمية ومياهها فكل امارة تتمتع بالسيادة على اراضيها

لرغم من وجود حكومات اوعلى  ،على االستثمارات والمشاريع التنموية واستقطاب االستثمار
لقد تأسس . )٦٢( كال على حدااال ان االمارات ليس لها تمثيل في الخارجمحلية لكل امارة، 

 وبالتالي فان صالحيات ،ها لصالح االتحاداالتحاد بعد تخلي االمارات عن بعض صالحيات
نظرة فاحصة للدستور ؛ وهي االستثناء الحكومات المحلية هي االصل وصالحيات الدولة

  .)٦٣(االماراتي تؤكد ذلك
لضعف في النظام االماراتي تبين عددا من المحددات التي تمثل ا عوامل القوة وإن 
لدمج المؤسساتي والقانوني هو اهم ماتحقق ان ا على ذلك، وفي هذا الصدد  فحاًضمؤشرا وا

يعني ان جميع االهداف تحققت فقد اثبتت تجربة االمارات ان   اال ان ذلك ال،لدولة االتحاد
ات والتنازالت ولم تتحقق سوى الدولة حيضثير من التتأسيس الدول االتحادية يتطلب الك

  .)٦٤(االتحادية وليس دولة الوحدة
زال ضمانة ي المتسيد على باقي االمارات كان والأبوظبي، مارةإل  الكبيرحجمال كما أن
 والمكاسب التي وفرها للمواطن االمارتي  الخليجي فضال عن مجلس التعاون،لوحدة االمارات

، وبالتالي فان هذا المجلس اصبح  من الصعب التفريط فيهوالخليجي التي اصبحت مكسباً
يعد دمج وتوحيد القوات المسلحة من اهم عن ذلك   فضالً،غطاءا لدوله والسيما دولة االمارات
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وقد تم ذلك على ،  وخارجياً توحيد الدولة وحمايتها داخلياًصالحاالنجازات التي صبت في 
:  وحدات عسكرية على ارض االمارات هية هناك خمستمراحل عدة، فعند انشاء الدولة كان

لتابعة المارة دبي، وقوة الحرس قوة جيش الدفاع اوقوة دفاع ابوظبي، وقوة ساحل عمان، 
 وفي الثالث . رأس الخيمةإلمارةالقوة المتحركة التابعة و الشارقة، إلمارةالوطني التابعة 

زراء على قانون تشكيل المجلس االعلى و وافق مجلس ال١٩٧٢يوليو /والعشرين من تموز
تحاد دراسة توحيد لال عندما قرر المجلس االعلى ١٩٧٥في صيف اال تمع جولكنه لم ي ،للدفاع

في السادس من و ،ستعانة بعدد من الخبراء العسكريين العرب، وقد تم االالقوات المسلحة
 اال ان العملية الفعلية للدمج استمرت بعد ،تم االعالن عن دمج القوات المسلحة١٩٧٦مايو/ايار
 التابع لها  وافقت امارة راس الخيمة على دمج لواء بدر١٩٧٩اكتوبر/ ففي تشرين االول،ذلك

 دمج المنطقة ١٩٩٨ديسمبر/ واخيرا اعلنت االمارات في كانون االول،ضمن القوات المسلحة
 وبذلك اكتمل دمج القوات ،)٦٥(القوات المسلحةبوالحرس االميري في دبي العسكرية الوسطى 

ان  بيعطي مؤشرا واضحاً وهذا ، الدولةتأسيس من ماًا عثالثين وسبعالمسلحة االماراتية بعد 
  .الهين باألمر م يكن لصالح االتحاد للإلماراتالتخلي عن السلطة بالنسبة 

 حيث مشكلة فعلية للدولة، الديموغرافي لوضع، شكل التطور الخطير لأخرىمن جهة 
 من )%٢٠( نسبتهم اقل من تبلغفقد  ؛ اإلمارات أقلية تتضاءل يوما بعد يوممواطنوأصبح 

 ان الدولة سمحت ومما زاد خطورة الوضع  ،٢٠٠٨عام  إحصائيات وفق إجمالي عدد السكان
  .)٦٦( بالتملك لألجانب
الدولـة الوحيـدة فـي    لمتحدة اية بالعراإلمارات تعد فيما يخص االصالح السياسي،   و

 خاصة وإنها   ،مجلس التعاون الخليجي التي توقفت سياسيا في مرحلة ما قبل اإلصالح السياسي           
فاألصوات التي تتحدث عن اإلصـالح الـسياسي        ،  صالحلم تشهد أي طلب محلي ينادي باإل      

 كمـا أن المقـاالت القليلـة        ،ة وفرديـة  متناثرة من ناحية كما أنها في األغلب أصوات نخبوي        
واألحاديث الشفوية والمحاضرات العامة التي تدافع عن اإلصالح السياسي ال تلقـى االهتمـام           

 ،الماضية طلباً لإلصالح عبر وثيقة أو مذكرة      عبر األعوام الثالثين     اإلماراتلم تشهد   و .محلياً
ويعود غياب الطلب على اإلصالح إلى الغياب التاريخي لحركات المعارضـة المنظمـة فـي               

 فعلى نقيض سائر دول مجلس التعاون الخليجي، لم تشهد اإلمارات فـي تاريخهـا               ،اإلمارات
الـسياسي ال يعنـي أن      من المفيد اإلشارة إلى أن غياب اإلصالح        و ،الحديث حركة معارضة  

قـد فتحـت البنيـة      بل على العكس من ذلـك ف       ،اإلمارات العربية المتحدة هي دولة استبدادية     
  اإلمـارات تتمتـع باسـتقرار      كما ان  ،سليم أمام التنافس االقتصادي ال    االتحادية المجال واسعاً  

  .)٦٧( والذي بدوره يقلل من حدة الطلب على التغيير والسعي من أجل االصالح يداخل
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   النظام االتحادي االماراتي الى اين؟  -٥

 عـن المؤسـسات     ، فـضالً  اإلماراتيةيدور الكثير من الجدل في المؤسسات الرسمية        
 وما هي السيناريوهات المحتملة لتطور هذه       اإلماراتي، حول مستقبل النظام السياسي      األكاديمية

 من ثالثة عقود، وفي هذا      ألكثر قرارهالدولة التي تتفرد بنظام اتحادي استطاع الحفاظ على است        
في إطار فعاليـات المهرجـان الثقـافي        ف  ؛عو التي تناولت الموض   اآلراءد بعض   ورالصدد ن 

 ،٢٠٠٦ابريـل /في الحادي عشر من نيـسان      الخامس الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة      
التي بحثـت فـي      و "مستقبل الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي       "بدأت نقاشات ندوة  

 أستاذة  ت قدم حيث ،يومها األول الحالة الديمقراطية في كل من اإلمارات والبحرين والسعودية         
السياسي فـي   آفاق اإلصالح   " بتسام الكتبي ورقة بعنوان   ا.علوم السياسية بجامعة اإلمارات د    ال

اعت تناقضات الحالة اإلماراتيـة، وكيـف اسـتط       في  والتي طرحت فيها تساؤالت     " اإلمارات
الضعيف، وما إذا كان المواطن     السياسي  اإلمارات أن تواجه التحديات االقتصادية رغم األداء        
ورقة الكتبي  وأبرزت   ،الحرية السياسية في  اإلماراتي اكتفى باالنتعاش االقتصادي عن طموحه       

  المطالبـة  ظل موجة السياسي في   مجال اإلصالح   في  أيضا التناقض بين تأخر حالة اإلمارات       
االنفتاح االجتماعي، واالنتعـاش    في  نموذجا رائدا   أالمنطقة رغم كونها    في  صالح السائدة   اإلب

  .)٦٨(االقتصادي
  أطلق المنتدى االقتصادي العالمي دراسة مستقبلية٢٠٠٧ديسمبر  /األولكانون في و  
 "٢٠٢٥سيناريوهات حتى عام : العربية المتحدة العربية المتحدة والعالم اإلماراتدولة " بعنوان

الحكوميين، واألكاديميين، وقادة المجتمع  شخصية من الموظفين )٣٠٠(بمساعدة أكثر من 
وغيرهما  وبمشاركة وزارتي التعليم والعمل" الشؤون التنفيذية في أبوظبي جهاز"  معبالتعاون

ن ييوجه التقرير سؤالين رئيسو ،الهيئات االتحادية والدوائر المحلية على مستوى اإلماراتمن 
المتحدة من  اإلمارات العربية  دولة هل ستتمكن:المتحدة، هما اإلمارات العربية مستقبل شأنب

القطاعين العام في  تنفيذ اإلصالحات االقتصادية والسياسية الضرورية وتعزيز دور القانون
الداخلية في ظل  والخاص؟ وهل ستتمكن اإلمارات من المحافظة على استقرار أوضاعها

العاصفة "، و"الواحة"الثالثة المحتملة هي  قد ومضطرب؟ والسيناريوهاتوضع إقليمي مع
البالد  االستقرار في المنطقة، فإن إلى" الواحة"يشير سيناريو و ؛"الخليج الخصيب"، و"الرملية

 يشير سيناريوو ،المنطقة نحو التكاملوقيادة مواردها البشرية الوطنية  تعمل على تنمية
المبادرات إلى  ال ردود الفعل انطالقاً من الحكومة صعب تديره موقف إلى "العاصفة الرملية"

تصبح األولوية ف موقف صعب، سلسلة من األحداث اإلقليمية المتداخلة التي تضع اإلمارات في
الحكومي ال تقدم  لترسيخ االستقرار الداخلي وليس لإلصالحات، فضالً عن أن زيادة اإلنفاق

الخليج "وأخيراً، يرى سيناريو  .الديموغرافية واالقتصادية المحليةحلوالً طويلة األمد للمشاكل 
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، بحيث تصبح ة عالمية اقتصاديكقوةالمتحدة سيتعزز  اإلمارات العربية أن دور" الخصيب
واالبتكار، كما أن نطاق االستثمارات سيتسع ليعم االزدهار  الدولة المركز الرئيس للصناعة

المنتدى االقتصادي العالمي في  قال شريف الديواني، مديروفي هذا الصدد  ،اإلمارات السبع
لمواجهة التحديات واستنباط أفكار جديدة  لقد تم تصميم السيناريوهات الثالثة: "الشرق األوسط

ن المؤمل أن يستفيد قادة  وم،من المعرفة وتشجيع الحوار واتخاذ القرارات على أساس قوي
اإلمارات العربية  وأفراد المجتمع المدني في ديميونوالمسؤولون الحكوميون واألكا األعمال

   .)٦٩("أهدافهمتحقيق  المتحدة من هذه السيناريوهات في
نظم  ، العربية المتحدةاإلماراتوفي سياق استشراف مستقبل النظام السياسي في دولة 

الجديدة،  نادي دبي للصحافة جلسة نقاش حول موقع اإلمارات على الخريطة الجيوسياسية
، والباحث الرئيس  خبير الجغرافيا)Barak Hanna(  خاناكبحضور الباحث األميركي بارا

اإلمارات دولة  زاراألميركية في مؤسسة أميركا الجديدة، والذي  ضمن برنامج االستراتيجية
وقد تحدث  ،المتحدة بدعوة من كلية دبي لإلدارة الحكومية لعقد سلسلة من المحاضرات العربية

الذي  يحمل نفس العنوان، التي أصدرها في كتابه الجديد الذي" العالم الثاني"رية خانا عن نظ
 إن العالم اليوم ثالثي الذي اشار فيه و،الفكرة الجديدة من نيويورك تايمز حاز على جائزة

جديدة، في إطار إعادة التشكل الجغرافي السياسي  ةاألقطاب ويشهد ثالثة مراكز نفوذ دولي
وقد سلط خانا الضوء  ، وبكين،بروكسلوواشنطن، : هي للنظام العالمي الجديدالجارية اليوم 

دولة من شتى أنحاء العالم، ) ١٠٠(نحو  الذي يشمل" العالم الثاني"ـعلى تنامي نفوذ ما أسماه ب
بالشرق األوسط، وصوالً إلى جنوب شرقي  من أميركا الالتينية إلى آسيا الوسطى، مروراً

السياسي والجغرافي لتحظى  اإلمارات من موقعها دولة تكيف استفادوناقش الكاتب  ،آسيا
الجديدة للحضارة العربية، كما  بمكانة متميزة خاصة على الساحة الدولية، لتصبح العاصمة

المكانة المميزة لها على الرغم من   كيف نجحت اإلمارات في اتخاذ هذهيناقش الكاتب أيضاً
وفي ظل التحديات األخرى التي  ،والصين لالتحاد األوروبيتنامي القوى العظمى الجيوسياسية 

ريادي أكبر  دورتبوء اإلمارات مهيأة ل  دولةويؤكد الكاتب ان. يمكن أن تواجهها في المستقبل
  .)٧٠(في المستقبل خصوصا في ظل االستقرار السياسي واالقتصادي الذي تنعم به

  
  : واستنتاجاتخاتمة

 المقارنة بين المشاريع الناجحة     د وبع ،ة العربية المعاصرة  ان المتتبع للمشاريع الوحدوي   
ونظيراتها التي فشلت يالحظ ان المشاريع الفاشلة كانت تحمل اسباب الفشل منذ نـشأتها بعـد                

ن تضارب مـصالح     وبذلك كا  ،تبني افكار عاطفية متسرعة تحاول دمج الدول من راس الهرم         
يع الناجحة كانت موضوعية ولم تقفز على الحقـائق         ، وبالمقابل فان المشار    وارداً أمراًالحكام  

 كمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان منطقيا حتى في تسميته حيث استخدم عبـارة              
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االنـدماج  يزال يحقق خطـوات مهمـة نحـو         وبدا الدمج بالمؤسسات الصغيرة وما    " التعاون"
  .المنشود

إمارات الساحل  تي نشأت كدولة دمجت      العربية المتحدة ال   باإلمارات األمروقدر تعلق   
 بـن سـلطان ال       مهما يحسب لمن صنعه والسيما الشيخ زايد        تعد انجازاً  فإنها ،العماني السبع 

درالي كحل يجعل   ي النظام الف  األمارات وقد تبنت    ، في هذا المجال   حاًض وا جهدا الذي بذل    نهيان
 ،مـاراتهم إء من سلطتهم على     حكام االمارات يوافقون على االندماج بحيث يحافظوا على جز        

جعل الدولة تحمل اسباب الفرقة والتفتـت       ي هنفإ الرغم من واقعيته     ىاال ان نظام الحكم هذا عل     
 اال ان االمارات سائرة على خطى الدمج الكامل         ،في اي لحظة والسيما في مجتمعاتنا العربية      

 ،دمج القوات المـسلحة   لمؤسسات الدولة وقد حققت في ذلك نجاحات مهمة والسيما في مسألة            
وفي رأينا وفيما يخص مسألة الدمج الدستوري فان تحويل الدستور المؤقت الـى دائـم دون                

 متسرعا جعل   احداث تحوالت جذرية في الدولة وتقوية االتحاد على حساب االمارات كان امراً           
عدد مـن    ومن خالل هذا البحث تم التوصل الى       ومعقدا   ي المستقبل صعباً  فالتعديل الدستوري   
   :االستنتاجات اهمها

االمارات يمثل النظام االتحادي االماراتي احد اشكال االنظمة التي تكونت نتيجة رفض             )١
 هـذا   لكن لمشكلة    وبالتالي كان هذا النظام حالً     ، التخلي عن سلطاتها   لتي ضمتها الدولة  ا

ـ  صاحبت النظام منـذ      لفرقة واالنقسام ا الن بذور     حال جذرياً  يعد الحل ال   علـى  شائهإن
  .ظام والسيما االقتصادية منهاالنالرغم من بعض الفوائد التي وفرها هذا 

 ية المتحـدة  ب لدولة االمارات العر    واقي ية كغطاء بجاء مجلس التعاون لدول الخليج العر      )٢
المكاسب ب يجنبها تفاقم األزمات التي تستجد بين اإلمارات المكونة لإلتحاد، والتي تتمسك          

  . للمواطن الخليجي المجلسالتي حققها
 عربيا من خالل تـشكيل ثـالث         الخليجي  من تجربة مجلس التعاون    اإلفادةمن الممكن    )٣

 اضافة العراق الى مجلس التعاون، تشكيل تكتل بالد الـشام،         (  منسجمة، إقليميةتجمعات  
 .)تشكيل تجمع دول افريقيا العربية

ن سـطوتها علـى بـاقي        ضمانة لتماسك االمارات ال     الكبير  ابو ظبي  إمارةيمثل حجم    )٤
 .االمارات يقلل هامش المنافسة

ان تحول الدستور االماراتي من مؤقت الى دائم يعني ان عملية االصـالح الدسـتوري                )٥
 .والسعي الى دمج مؤسسات الدولة بشكل كامل اصبحت صعبة ومعقدة

النظام الحاكم خاصة    معارضة للنظام في دولة االمارات دليل على حكمة        ان عدم وجود   )٦
هـرت دون   ظ فلو كان هناك معارضـة ل      ،ةوان هناك قدر كبير من التسامح داخل الدول       

 .خوف من بطش السلطة
االنتخابات النهـا تـشكل       الحاكم مصيب في مسألة التباطىء في مسألة       اإلماراتيالنظام   )٧

خطرا على الدولة وتعطي فرص تدخل خارجي في شـؤون الدولـة بـسبب الوضـع                
    .في البالدالديموغرافي 
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  الهوامش والمصادر
                                                 

دراسـة فـي     ١٧٥٠ -١٦٣٨ العراق في العهد العثماني    علي شاكر علي،  : لمزيد من التفاصيل ينظر      )١(

    .٨٢ -٧٨ص ص ،)١٩٨٤نينوى، ( تموز، ٣٠، مطبوعات مكتبة١اسية، طالسي أحواله
، مجلـة   "كيف رسمت الحدود فـي الـوطن العربـي        " سطفان بيراسيموس، : لمزيد من التفاصيل ينظر      )٢(

 .  ٩١-٧٨، ص ص)١٩٨٨الرباط، (، المجلس القومي للثقافة العربية،)٤١(، العدد)٤(السنة الوحدة،
 ،)١٢(، مجلة المستقبل العربي، الـسنة     "شاريع الوحدوية في النظام العربي المعاصر     الم" طربين، احمد   )٣(

     .  ٥٦، ص)١٩٨٩بيروت، (، مركز دراسات الوحدة العربية، )١٢٥(العدد
 مجلـة الوحـدة،     ،"تقييم التجارب الوحدوية السابقة ظروف قيامهـا واسـباب فـشلها          " هيثم كيالني،    )٤(

         .٤١، ص)١٩٩٠الرباط، (، لس القومي للثقافة العربية، المج)٦٥(العدد ،)٦(السنة
  :وثائق، وثائق الجامعة العربية، موسوعة مقاتل من الصحراء، متاحة على الموقع   )٥(

www.moqatel.com 
  .٦٦ - ٦٥ص ص طريبين، المصدر السابق،   )٦(
  .٤٨بق، صكيالني، المصدر السا   )٧(
 ، اتفاق الوحدة الثالثية بين مصر وسوريا والعراق، محاوالت الوحدة العربية، وثـائق            )١٣(وثيقة رقم    )٨(

  .   حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابق
 .٥٤كيالني، المصدر السابق، ص   )٩(
   .٥٥ – ٥٤، ص صهالمصدر نفس  )١٠(

 الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربيـة       البيان السياسي حول قيام     ،  )٣١(وثيقة رقم   )١١( 

 .   ، وثائق حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابقالليبية

ميثاق العمل القومي المشترك بـين الجمهوريـة العربيـة الـسورية والجمهوريـة           ،  )٣٦(وثيقة رقم   )١٢( 

 .   ، وثائق حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابقالعراقية
  .٥٧ - ٥٦ي، المصدر السابق، ص ص كيالن  )١٣(
، وثائق حـرة، موسـوعة       طرابلس بشان اقامة دولة الوحدة بين سوريا وليبيا        إعالن،  )٤٠(وثيقة رقم   )١٤(

 .   مقاتل، المصدر السابق
   .٥٧كيالني، المصدر السابق، ص  )١٥(
، وثائق  ن والعراق واليمن  نص معاهدة انشاء مجلس التعاون العربي بين مصر واالرد        ،  )٤٩(وثيقة رقم   )١٦(

 .   حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابق
، مجلـة   "بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة مصر وسوريا بارقة امل مـن الخلـيج           " خير الدين حسيب،    )١٧(

    .  ٦، ص)٢٠٠٨بيروت، (، مركز دراسات الوحدة العربية، )٣٤٨(، العدد)٣٠(المستقبل العربي، السنة
نص معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بين المغـرب وتـونس والجزائـر وليبيـا               ،  )٥٠(قموثيقة ر   )١٨(

 .   ، وثائق حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابقوموريتانيا

 .   ، وثائق حرة، موسوعة مقاتل، المصدر السابق الوحدة اليمنيةإعالن، اتفاق )٥٢(وثيقة رقم  )١٩( 
   .٧حسيب، المصدر السابق، ص  )٢٠(
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 ، بحوث"عوامل الوحدة والتجزئة في الجزيرة العربية"محمود علي الداؤد،  :لمزيد من التفاصيل ينظر  )٢١(

 التجارب الوحدوية العربية(ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان 
  . ٢٩-٢٤، ص ص)١٩٩٩، بيروت(،٤ ،ط١٩٨١عام)المعاصرة تجربة دولة االمارات العربية المتحدة

 ، المؤسـس الجامعيـة    ١احمد خليل عطوي، دولة اإلمارات العربية المتحـدة نـشأتها وتطورهـا، ط              )٢٢(
   .٧٣، ص)١٩٨١م، .د(للدراسات والنشر والتوزيع،

(23)  John Marlowe, Persian Gulf In The Twentieth, Cresset Press, ( دت.دم ), P136. 
 ، دار١اهللا، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانها،ط محمد مرسي عبد:  ينظرلمزيد من التفاصيل  )٢٤(

   .٣٩٨- ٣٩٥، ص ص)١٩٨١الكويت، ( القلم،
(25) Muhammad T. Sadik and William P. Snavely, Bahrain- Qatar and the 

United Arab Emirates, (London, 1972), PP189-199. 
حدة ودور الشيخ زايد بن سلطان لتطورات الداخلية في االمارات العربية المتا"  خليل العالف،إبراهيم  )٢٦(

 ،)٧(، العدد)٤(، مجلة دراسات اقليمية، السنة"١٩٧١- ١٩٤٥نهيان في وضع اسس الدولة الحديثةال 
  .١٦، ص٢٠٠٧، جامعة الموصل، كانون الثانياإلقليميةمركز الدراسات 

  .، موسوعة مقاتل من الصحراء، المصدر السابقوثائق، وثائق الجامعة العربية  )٢٧(
 .١٥-١٤ص ص العالف، المصدر السابق،  )٢٨(
 .٧٥ص  عطوي، المصدر السابق،  )٢٩(
  .٤٠١-٣٩٩اهللا، المصدر السابق، ص ص عبد  )٣٠(
  iwik/org.wikipedia.ar://http      :تاريخ اإلمارات العربية المتحدة، ويكيبيديا الموسوعة الحرة  )١٣(
اليف الحرب الباهظة، فبدأت شيئا  العالمية الثانية انهارت بريطانيا اقتصادياً بسبب تكب الحرانتهاءبعد   )٣٢(

 للواليات المتحدة األمريكية لاللتفاف إلحياء الخليج العربي والمنطقة فشيئاً تترك مسرح األحداث في 
وقت لتنحصر بين الواليات المتحدة القوى العظمى في العالم تقلصت في ذلك الاقتصادها، كما أن 

 رياض نجيب الريس، وثائق الخليج العربي: واالتحاد السوفيتي السابق، لمزيد من التفاصيل ينظر
بيروت، (، رياض الريس للكتب والنشر، ٣ طموحات الوحدة وهموم االستقالل،ط١٩٧١- ١٩٦٨
 )م١٩٨١عمان، ( نية، أحمد نوري، تركيا وحلف شمال األطلسي، المطبعة الوط؛٩٩٩،ص)٢٠٠٢

 .٧٨ص
  .٢١المصدر نفسه، ص  )٣٣(
 t?php.showthread/vb/net.fnatk.www://http=33372         :معلومات متاحة على الموقع  )٤٣(
ا  بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمه،"الدستور وسيلة للتكامل في دولة االمارات" يحيى الجمل،  )٣٥(

  .٥٧١ صالمصدر السابق، ،مركز دراسات الوحدة العربية
 wiki/org.wikisource.ar://http/                                :دستور دولة قطر، متاح على الموقع  )٦٣(
تعود العالقات البحرينية اإليرانية إلى بداية القرن السابع عشر عندما حكمت الدولة الصفوية البحـرين      )٣٧(

وظلت إيران تنظر إلى البحرين وكأنها جزء       . ١٧٨٣ حتى العام    ١٦٠١لفترات متقطعة ابتداء من العام      
 عندما قامـت األمـم المتحـدة بـإجراء          ١٩٦٩النظرة حتى عام    م إمبراطورية إيران، واستمرت هذه      

وأنهت بريطانيـا اسـتعمارها البحـرين،        الذي صوت الستقالله عن إيران،     ،يللشعب البحرين  استفتاء
العالقات البحرينية اإليرانية من التـدهور      " :ينظر ،١٩٧١آب  /أغسطس وأعلنت البحرين استقاللها في   

  tne.alzazeera.www                         :قناة الجزيرة الفضائيةموقع  ، المعرفة،"الى التحسن
   .٥٧٤- ٥٧٢الجمل، المصدر السابق، ص ص  )٣٨(
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(39)  Elizabeth Monroe, Britain's Moment in the Middle East 1914-1971, second 

Edition, Chatto and windus, (London, 1981), P.216. 
  :لعربية المتحدة، موقع وزارة الخارجيةدولة اإلمارات ا  )٤٠(

                                                        9/hadawat/ae.org.islands-emirates.www       
  :معلومات متاحة على الموقع  )٤١(

                                                      33372php.showthread/vb/net.fnatk.www   
الراصـد   ، نـشرة  "االنتخابات البرلمانية في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة        "  خليل العالف،  إبراهيم  )٤٢(

      .٢ ص،٢٠٠٧ آذار ٩ ،اإلقليمية، جامعة الموصل ، مركز الدراسات)٣(، العدد)١(اإلقليمي، السنة

  :معلومات متاحة على الموقع )٤٣(
 http://www.fnatk.net/vb/showthread.php?t=33372 
(44)  Mordechai Abir, Oil Power and politics, conflict in Arabia the Red Sea and 

the Gulf, first Edition, (London, 1974), P25؛ 
 دولة حسب ١٥ بلغ عدد الدول التي اعترفت بدولة االمارات العربية المتحدة ١٩٧٢بحلول حزيران 
المملكة المتحدة، باكستان، الكويت، الهند، السودان، لبنان، ليبيا، هولندا، اليمن : االسبقية التالية

ماسية السياسية الدفاعية لدولة الشمالي، فرنسا، مصر، العراق، االردن، تونس؛ وليم رو، مالمح الدبلو
، مركز االمارات للدراسات والبحوث ١، ط)٧٣(المتحدة، سلسلة محاظرات االماراتاالمارات العربية 

  .١٤٤، ص)٢٠٠٣ابو ظبي، (االستراتيجية، 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التـي نظمهـا         ،"اثر النفط على قيام دولة اإلمارات     " ،إبراهيم إبراهيم  )٤٥(

 .١٩٤ صالمصدر السابق، ،ركز دراسات الوحدة العربيةم
، مجلة السياسة "التيار الوحدوي ومعوقاته في دولة االمارات"صالح العقاد، :  لمزيد من التفاصيل ينظر)٤٦(

؛ اسكندر بشير، دولة االمارات ١٤٩، ص١٩٧٥، القاهرة، ابريل )٤٠(، العدد)١١(نةالدولية، الس
  . ٢١-٩، ص ص)١٩٨٢بيروت، (، دار الكتاب العربي، ١تحاد ومستقبله، طالعربية المتحدة مسيرة اال

االتحاد التعاهدي أو االستقاللي؛ حيث تُبرم اتفاقيات بين عدة دول تهدف لتنظيم بعض  الكونفدرالية تعني )٤٧(
ولى  مشتركة تت، وإقامة هيئةسيق الشؤون االقتصادية والثقافية كالدفاع وتن،األهداف المشتركة بينها
، كما تحتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية تنسيق هذه األهداف

   :ا، ينظرلية، ولكل منها رئيسها الخاص بهوالداخ
http://www.alkathiri.net/showthread.php?t=4334 

 و ووحدات حكومة مركزية بين دستورياً فيه مقسمة السلطات تكون الحكمشكل من أشكال  راليةالفد )٤٨(
، ويكون كال المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على )األقاليم، الواليات(مية أصغر حكو

أما ما يخص األقاليم والواليات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل . الدولة في السيادةاآلخر وتتقاسمان 
 وأقرب الدول لتطبيق هذا ،القضائية و والتنفيذيه التشريعيةمنها نظامها األساسي الذي يحدد سلطاتها 

 أما على المستوى العالمي فهي اإلمارات العربية المتحدةالمصطلح على المستوى العربي هي دولة 
  : الفدراليةويكيبيديا الموسوعة الحرة، :ية، ينظرالواليات المتحدة األمريك

http://ar.wikipedia.org/wiki 
غالي برهومة ومها :واتس، االنظمة الفدرالية، ط خاصة، ترجمة. رونالد ل :لمزيد من التفاصيل ينظر  )٤٩(

  .١٥ - ٩، ص ص)٢٠٠٦اتاوا، (التحادات الفدرالية، بسطامي ومها تكال، منتدى ا
، دراسـات   ١ط محمد صالح العجيلي، دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة في الجغرافية السياسية،            )٥٠(

  . ٣٧، ص)٢٠٠٠ظبي،  ابو( ،اإلستراتيجية للدراسات والبحوث اإلمارات، مركز )٤٥(إستراتيجية
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   .١٥٤- ١٥٢ صالعقاد، المصدر السابق، ص  )٥١(
 لخلـيج علـى ا   اًمنفذ لقد تم تسوية النزاع الحدودي بين السعودية واالمارات من خالل منح السعودية            )٥٢(

 بين دولة قطر وإمارة أبوظبي عبر منطقة خور العديد ومعظم األراضي التي تضم حقـل نفـط                  العربي

عين، األمر الذي مهد لتسوية      ال  في شيبة ، وذلك مقابل تخلي الرياض عن مزاعمها في منطقة البريمي          

اإلمارات العربيـة   بدولـة المملكة على إثره    اعترفت  ، والذي   ١٩٧٤يوليو  / النزاع الحدودي في تموز   

 html.34-print/uaeislands/com.alamuae.www://http                       :، ينظرالمتحدة
 .١٥٤- ١٥٢ص ص العقاد، المصدر السابق،  )٥٣(
   :، متاح على الموقع)٥٠ -، ٤٦(  دستور اإلمارات، المواد )٥٤(

doc.constitution.ar/fr.emirats-amb.www 
    ).٥٤ -٥١( دستور االمارات، المواد: لمزيد من التفاصيل ينظر  )٥٥(
  ).٦٧-  ٥٥( ، المواددستور االمارات: لمزيد من التفاصيل ينظر  )٥٦(
بشأن طريقة  ،٢٠٠٦لسنة ) ٤ ، ٣(تنفيذاً لقراري المجلس األعلى لالتحاد، ورئيس الدولة المرقمين   )٥٧(

) ٣(المجلس األعلى لالتحاد رقـم       اختيار ممثلي اإلمارات في المجلس الوطني االتحادي، وإعماالً لقرار        

دولة اإلمارات خطـة    لقيام  الرابعة والثالثين     الذي اعتبر خطاب رئيس الدولة في الذكرى       ٢٠٠٥لسنة  

 دستور االمارات، المواد  : القادمة، لمزيد من التفاصيل ينظر     عمل وطنية للعمل بمقتضاها خالل المرحلة     
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