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جراءات التي قام بها ال�شيخ زايد بن خليفة، حاكم  تدين اإمارة اأبوظبي اليوم بالكثري لل�شيا�شات والإ
اأبوظبي يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�رش وب�شع �شنني من القرن الع�رشين. لقد كان ملزماً 
بالتحرك بحذر و�شط عدد من القوى املتناف�شة يف املنطقة، واأن يكون اأ�شد حذراً عند التعامل مع 
مرباطورية  مرباطورية العثمانية والإ ون اخلليج يف ذلك الوقت وهما: الإ قوتني اإمرباطوريتني عنيتا ب�شوؤ
الربيطانية. وبالتاأكيد كانت بريطانيا ت�شيطر على اخلليج حتى مرحلة متقدمة من القرن الع�رشين، 
واأياً كانت  زايد يف كثري من اجلوانب كانت مع بريطانيا.  اأهم عالقات ال�شيخ  اإن  ولذلك ميكن القول 
حتركات زايد فقد كان ي�شع يف عني العتبار دائماً ردة الفعل الربيطانية، وي�شبط الو�شع وفق ذلك. وقد 
حتولت يف عهده العالقة مع بريطانيا من عالقة ثنائية اإىل عالقة حماية ر�شمية، وطغت عالقته بها 
نه مل مينعه من تثبيت  على عالقته بالعثمانيني. وعلى الرغم من اأن ذلك اأجربه على التحرك بحذر، فاإ

حكمه-وحكم اآل نهيان- يف اأبوظبي. 

الدور التاريخي لربيطانيا يف اخلليج
ارتبطت �شيطرة بريطانيا على الهند باهتمامها القدمي مبنطقة اخلليج وبال�شيطرة عليها. وقد بداأ ذلك 
ول من القرن الع�رشين. ومن اأجل م�شاحلها اأّدت احلكومة  الهتمام يف القرن التا�شع ع�رش والن�شف الأ

الربيطانية يف الهند دوراً متزايداً يف �شيا�شات ال�شاحل العربي للخليج، وقد ظهر ذلك يف نواح عدة: 

اأولً - ا�شتخدمت بريطانيا يف بداية القرن التا�شع ع�رش العمل الع�شكري البحري للق�شاء على ما 
كانت تعتربه قر�شنة؛ فقد ا�شتهدفت القوة البحرية للقوا�شم املتمركزة يف راأ�س اخليمة �شمال دولة 
مارات العربية املتحدة، وقامت بالعديد من احلمالت على راأ�س اخليمة بني عامي 1817 و1820 عندما  الإ

دمرت ال�شفن الربيطانية مدينة راأ�س اخليمة���.

التا�شع  القرن  ومنت�شف  اأوائل  يف  البحر  يف  ال�شالم  معاهدات  نظام  فر�س  بريطانيا  بداأت   - ثانياً 
وىل. وكانت طبيعة تلك  ع�رش ملنع القتتال يف البحر؛ اإذ اإن العبور البحري كان امل�شلحة الربيطانية الأ
قتة حتى عام 1853م حني وُقعت اتفاقية ال�شالم البحري الدائمة. واأ�شفى  املعاهدات الربيطانية موؤ
نظام املهادنة هذا �رشعية على �شيوخ املناطق الداخلية الذين وّقعوه، واعرتافاً بزعامتهم مل�شتوطناتهم 
والقبائل املتحالفة معهم، ومنحهم وعائالتهم اأي�شاً حقوق احلكام املحليني، وجعلهم م�شئولني عن 

اأن�شطة ال�شكان الذين يعي�شون حتت �شيطرتهم املبا�رشة اأو يف مناطق نفوذهم��2. 

�. British actions against al-Qawasim are detailed in J.G. Lorimer, comp., Gazetteer of the Persian Gulf, ‘Omân, and Central Arabia 
(Calcutta:  Superintendent, Government Printing, Vol. �:  �9�5; Vol. 2:  �908), Vol. �, Part �, pp. 637-670.  For rebuttals of the 
allegations of piracy, see Sultan Muhammad al-Qasimi, The Myth of Arab Piracy in the Gulf (London:  Croom Helm, �986.  2nd ed.; 
London:  Routledge, �988), and Charles E. Davies, The Blood-Red Flag:  An Investigation into Qasimi Piracy, �797-�820 (Exeter, UK:  
University of Exeter Press, �997).

2. All agreements and treaties between the British government and littoral rulers can be found in C.U. Aitchison, comp., A Collection 
of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries (revised ed.; Delhi:  Manager of Publications, 
�933), Vol. ��, “Containing The Treaties, &c., Relating to Aden and the South Western Coast of Arabia, the Arab Principalities in the 
Persian Gulf, Muscat (Oman), Baluchistan and the North-West Frontier Province.”

بريطانيا وقيام الدول يف اخلليج:
حالة اأبوظبي وال�شيخ زايد بن خليفة 

  ج. ي. برت�سون



مارات العربية املتحدة208 متر: مفاهيم جديدة يف تدوين تاريخ الإ موؤ

ثالثاً - حتول العرتاف املعقد املزعوم اإىل فر�س حماية ر�شمية بعدد من املعاهدات يف حوايل ت�شعينيات القرن 
التا�شع ع�رش، وو�شعت تلك املعاهدات حكام ال�شاحل العربي حتت حماية و�شيطرة احلكومة الربيطانية 
ون الداخلية  يف الهند التي منحت نف�شها �شلطة وحقوقاً قانونية وغري قانونية للتدخل املبا�رش يف ال�شوؤ

كلما ارتاأت بريطانيا ذلك �رشورياً. ون�شاأ من تلك الفرتة نظام الوكالء الربيطانيني يف اخلليج��3.  

التالية يف  اخلطوة  الع�رشين  القرن  وثالثينيات  املنطقة يف ع�رشينيات  اإىل  اإن�شاء خطوط جوية  كان 
وىل كانت تلك هي الطريق من  تقوية الدور الربيطاين يف حتويل ال�شاحل العربي اإىل دولة. ويف الدرجة الأ
لندن اإىل الهند، وطريق القوات اجلوية امللكية الربيطانية الب�رشة - عدن. وقد ترتب على ق�رش مدى 
رحالت الطائرات املدنية والع�شكرية اإن�شاء �شل�شلة من مدارج الطائرات لال�شتخدام العادي، و�شبكة 
املحليني  للحكام  يكون  اأن  واملدارج  املطارات  تلك  اأمن  تطلب  وقد  للطوارئ.  الحتياطية  املدارج  من 
وال�شكان  القبائل  احلكام على  ل�شيطرة  وكان و�شع �رشوط  الداخلية.  اأرا�شيهم  �شيطرة قوية على 
اأ�شا�شية لالهتمام ب�شيطرة احلكام م�شبقاً  الداخلية خطوة  املناطق  بالولء يف  الذين يدينون لهم 

ن�شطة البحرية���.                على الأ

�شارة - رغم ذلك - اإىل اأن و�شع الوكالء الربيطانيني يف عدة اأماكن من ال�شاحل، والقلق  ولبد من الإ
ون الداخلية حلكام ال�شاحل  من التو�شع العثماين وال�شعودي، قد اأديا اإىل تدخل بريطاين اأو�شع يف ال�شوؤ
يف ذلك احلني. وقد حلت اجلهود الربيطانية ملنح ال�رشكات الربيطانية  امتيازات التنقيب عن البرتول 
عملية  وتطلبت  الداخلي.  من  الأ اجلوية يف  الطرق  بتاأثري  بريطانيا  اهتمام  ال�شاحل حمل  اإمارات  يف 
را�شي، اإ�شافًة اإىل �رشورة  البحث عن  البرتول تو�شيع �شيطرة احلكام على ال�شعب، والهتمام بوحدة الأ

را�شي �شمن حدود دولهم النا�شئة.    ال�شيطرة التامة على اأمن الأ

ن ال�رشكات الربيطانية كانت �رشيكاً فعالً  مل يتبدد قلق بريطانيا بعد ا�شتقالل الهند عام 1947؛ لأ
�ش�شات بريطانية اأخرى ا�شتفادت من بع�س  يف العديد من المتيازات البرتولية. ويعني ذلك اأي�شاً اأن موؤ
امل�شاريع التجارية يف القت�شاد اخلليجي اجلديد ال�شاعد. وكانت ت�رشفات بريطانيا حلماية وكالئها هي 
يديولوجيات الراديكالية يف اخلليج يف خم�شينيات و�شتينيات القرن الع�رشين. وحتى  للحماية من الأ
بعد ا�شتقالل الكويت عام 1961 �شعرت بريطانيا ب�رشورة القيام بعمل ع�شكري �شد ت�رشفات العراق 

الثورية اإذا ما حتّرك �شد الكويت.

نتج من القرار الربيطاين الن�شحاب من اخلليج الذي اتخذ عام 1968، ونفذ عام 1971- قلق  واأخرياً 
مارات العربية ال�شغرية بدون حماية بريطانية. ول داعي للقول  بريطاين وعاملي ب�شاأن ا�شتقرار وبقاء الإ
اإن تلك الدول ا�شتطاعت البقاء حتت مظلة اأمريكية اأو�شع تدعمها بريطانيا ودول اأخرى. وقد اأثر التطور 
حداث يف حكام و�شكان ال�شاحل العربي تاأثرياً كبرياً؛ فقد كانت بداية للتحول من  التدريجي لتلك الأ
اأ�شبح دولً فيما بعد، والقيادات البارزة التي عرفها الربيطانيون على  اأنظمة قبلية خال�شة اإىل ما 
اإذن فقد وُ�شع ال�شاحل العربي  اإىل حكام لدول �شغرية.  ال�شاحل العربي ثابتة يف �شلطتها حتولت 
املنطقة  بني  رابطة  عالقة  وتاأ�ش�شت  الهند،  يف  الربيطانية  احلكومة  لواء  حتت  ر�شمي  غري  ب�شكل 

وبريطانيا.  

3. The agreements are discussed in a number of works, particularly in various country studies.  The text of the agreements can be 
found in Aitchison, “Collection of Treaties.”

�. J.E. Peterson, Defending Arabia (London:  Croom Helm; New York:  St. Martin’s Press, �986).
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التاريخ يف  ولة عن حتديد جمرى  امل�شوؤ تكن وحدها  الربيطانية مل  ال�شيا�شة  اأن  نذكر  اأن  املهم  ومن 
املنطقة؛ فقد كانت �شخ�شّيات حملية قوية حتددها اأي�شاً. ومل يقم اأولئك احلكام عالقات مع بريطانيا 
اإىل دول. ويهتم هذا البحث  اآثارهم يف حتويل املناطق التي حتت �شلطتهم  فح�شب، بل كانت لهم 

باإحدى هذه ال�شخ�شيات ودورها يف تاأ�شي�س وتطوير دولتها.        

ال�شيخ زايد بن خليفة وتاأ�شي�س اأبوظبي
مارات العربية املتحدة،  كانت املنطقة التي عرفت بال�شاحل املت�شالح، واأ�شبحت تعرف لحقاً بدولة الإ
يف القرن التا�شع ع�رش حتت �شيطرة طرفني رئي�شيني متناف�شني، وهما: بنو يا�س، والقوا�شم��5. وكان 

القوا�شم يقيمون يف اجلزء ال�شمايل من ال�شاحل املت�شالح، وهو اليوم ال�شارقة وراأ�س اخليمة.     

�شا�س احتاداً من القبائل ي�شم اآل بوفالح، والهوامل، واملحاربة، واملزاريع، والبومهري،  كان بنو يا�س يف الأ
راء: ال�شودان واملنا�شري. وقد اأ�شبح حْلف بني يا�س اأحد  والرميثات، والقبي�شات، واآل مّر، وح�شب بع�س الآ
حالف القبلية يف املنطقة ب�شبب الدمج بني عنا�رشه البدوية واحل�رشية، وحتالفه مع قبائل  اأقوى الأ
مارة اأبوظبي اليوم،  رئي�شية اأخرى. اأما املركز الرئي�شي للحلف فهو واحة ليوا يف اجلزء اجلنوبي ال�رشقي لإ
ولكن بني يا�س ما لبثوا اأن اأ�ش�شوا م�شتوطنة لهم يف اأبوظبي اأ�شبحت عا�شمًة لهم عام 1761. 
وجاء �شيوخ القبيلة من اآل بوفالح، وبالتحديد من عائلة اآل نهيان. وكان لها تعامالت وثيقة مع قبيلتي 
ال�شودان واملنا�شري؛ اإذ تزوج العديد من �شيوخ اآل نهيان من هاتني القبيلتني اللتني طاملا �شاند اأفرادها 
زمات. وقد تاأ�ش�شت فيما بعد عالقة وطيدة بني بني يا�س والظواهر عندما تو�شعت  بني يا�س يف الأ
�شافة اإىل ذلك اعرتفت  م�شالح بني يا�س اإىل واحة الربميي من اأرا�س بني يا�س الداخلية يف اأبوظبي. بالإ

بع�س القبائل ال�شغرية ب�شلطة اآل نهيان، واحتكمت اإىل �شيوخهم يف ف�س النزاعات.   

كان حلف بني يا�س قوة برية ب�شبب طبيعتهم البدوية وانت�شار م�شتوطناتهم، ما جعلهم اأقل عر�شة 
لل�شدام مع الربيطانيني، على عك�س القوا�شم الذين كانوا قوة بحرية. وقد ازدادت قوة بني يا�س، يف 
ن القوا�شم اعرت�شوا  حني كانت بريطانيا حتاول تقلي�س قوة القوا�شم يف بداية القرن التا�شع ع�رش )لأ
اآل  بينهم  بوفالح - ومن  اآل  وكان  بالقرا�شنة(.  تلقبهم  بريطانيا  وكانت  الربيطانية،  ال�شحن  �شفن 
اآل  ثر برحيل عائلة  اأ�شغر فروع قبيلة بني يا�س، ولكن قيادة احللف كانت لهم، ومل يتاأ نهيان - من 

بوفال�شة عام 1833 التي اأ�ش�شت دبي.

ازدادت حظوظ اآل نهيان وبني يا�س بقيادة ال�شيخ زايد بن خليفة  الذي حكم من عام 1855 اإىل 1909. 
وكانت زعامة اآل نهيان يف بداية القرن الع�رشين غري منتظمة؛ اإذ اأُجرب ال�شيخ الذي تراأ�س القبيلة قبل 
ال�شيخ زايد بن خليفة على الرحيل من اأبوظبي عندما جوبه مبعار�شة �شعبية ب�شبب اأعماله )وقد 
حاول العودة عام 1856 مب�شاعدة حاكم ال�شارقة ولكنه مل ينجح(. وقد عمل ال�شيخ زايد - ب�شفته 
�شافة  على اأو التميمة حللف بني يا�س - على تثبيت حلف بني يا�س باملنا�شري وال�شودان، بالإ ال�شيخ الأ
اإىل مد �شلطته على قبائل اأبوظبي. وقد كان اهتمامه مركزاً يف التناف�س الكبري مع القوا�شم، اإل 

5. This brief historical survey relies on background material presented in J.G., Lorimer, comp., Gazetteer of the Persian Gulf, ‘Omân, 
and Central Arabia (Calcutta:  Superintendent, Government Printing, Vol. �:  �9�5; Vol. 2:  �908), “History of Trucial Oman,” in Vol. 
�, Historical, Part �, Chapter 3, pp. 630-785; Muhammad Morsy Abdullah, The United Arab Emirates:  A Modern History (London:  
Croom Helm; New York:  Barnes & Noble, �978); Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab Emirates:  A Society in 
Transition (London:  Longman, �983; new ed., �996); and Rosemarie Said Zahlan, The Making of the Modern Gulf States:  Kuwait, 
Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman (London:  Unwin Hyman, �989; rev. ed.; Reading:  Ithaca Press, �998).



مارات العربية املتحدة210 متر: مفاهيم جديدة يف تدوين تاريخ الإ موؤ

اأن وفاة ال�شيخ �شلطان بن �شقر حاكم راأ�س اخليمة عام 1866 اأتاحت له اأن ميد �شلطته �شمالً على 
ال�شاحل املت�شالح. 

قليمي يف م�شعاه لبناء اإمارة اأبوظبي كدولة، اأما قوة القوا�شم  ا�شتفاد ال�شيخ زايد من التحول الإ
قوياء. وقد  فقد تدهورت،  و�شعى حكامهم املتتابعني اإىل اإقامة عالقات ودية مع جريانهم اآل نهيان الأ
بوظبي  اإبعاد تهديٍد اآخر لأ اأدى انهيار الدولة ال�شعودية الثانية يف �شتينيات القرن التا�شع ع�رش اإىل 
واإ�شعاف الدولة القا�شمية. واأدى عدم ا�شتقرار الو�شع يف عمان واغت�شاب احلكم يف م�شقط بني 
املجاورة  املنطقة  وهي  الظاهرة،  على  بو�شعيد  اآل  حكام  �شلطة  اإ�شعاف  اإىل   -1871-1868 عامي 
مام عزان بن قي�س )امل�شيطر على احلكم يف م�شقط( حترك  بوظبي من جهة ال�رشق. ومب�شاعدة الإ لأ

ال�شيخ زايد اإىل قرى اآل نعيم يف واحة الربميي وطرد احلامية ال�شعودية منها.  

لقد فتحت اأعمال ال�شيخ زايد جبهة جديدة لو�شع اأكرب قدر من م�شاحة الربميي حتت �شلطة بني 
يا�س الذين كان لهم دور �شيا�شي يف الربميي منذ بداية القرن ال�شابع ع�رش، وكانوا اأي�شاً ميلكون بع�س 
و�شلطة  يا�س،  بني  داخل  نهيان  اآل  نفوذ  يو�شع  زايد  ال�شيخ  كان  وهكذا  قرون.  عدة  فيها  را�شي  الأ
اإىل القبائل البدوية. وقد و�شع وجود  �شافة  بني يا�س على قبائل احللف مثل املنا�شري وال�شودان بالإ
خرى  ال�شيخ زايد يف الربميي الظواهر �شمن دائرة بني يا�س، ودعمهم يف مواجهة القبيلة الرئي�شية الأ
قاليم فقد امتدت �شلطة ال�شيخ زايد من ليوا اإىل الظفرة،  يف الربميي: اآل نعيم. اأما فيما يخ�س الأ
الظاهرة، وحتى عربي،  اأقل - يف  بدرجة  ولو  نفوذه -  وامتد  الربميي،  وواحة  اأبوظبي،  واإىل م�شتوطنة 
وبني القبائل حول �شحار على �شاحل الباطنة يف عمان، وكانت له ُخطط  اأي�شاً فيما يخ�س �شمال 

ال�شاحل املت�شالح.

اأنهم  زايد - ل�شعف حكام م�شقط - حتى الظاهرة والقبائل فيها. ورغم  امتدت �شلطة ال�شيخ 
وا اإىل ال�شيخ زايد للم�شاعدة والف�شل يف النزاعات. ورغم  كانوا تابعني ولو ا�شمياً لل�شالطني فقد جلوؤ
اأن العالقات بني ال�شيخ زايد وحاكم م�شقط الذي عزل عزان بن قي�س كانت جامدة تقريباً فقد كان 
من م�شلحة القوتني التعاون معاً. وقد منح ال�شلطان تركي بن �شعيد، وخليفته في�شل بن تركي- 

ولية رعاية الكثري من م�شالح م�شقط يف الربميي والظاهرة. ال�شيخ زايداً م�شوؤ

ال�شيخ زايد بن خليفة والربيطانيون 
ثمة عوامل اإقليمية متعددة عززت قوة ال�شيخ زايد وو�شعته اأي�شاً على خريطة امل�شالح الربيطانية؛ 
اآل نهيان اتفاقية ال�شالم العامة مع القبائل  اأبوظبي وبريطانيا عندما وقع  اأول تعامل بني  فقد مت 
طراف التي وقعت اتفاقية ال�شالم الدائمة عام 1953، وهي  العربية عام 1820. وكانت اأبوظبي من الأ
التي حّرمت القتال يف البحر بني القوى ال�شاحلية. وقد ظلت العالقات بني بني يا�س وبريطانيا عند 
�شافة اإىل  را�شي الداخلية اأو على طول ال�شاحل، بالإ ن م�شالح بني يا�س كانت يف الأ اأدنى م�شتوى؛ لأ
اأن بريطانيا اأّمنت ال�شالم البحري مبنت�شف القرن التا�شع ع�رش. وكانت امل�شالح التجارية مع ال�شاحل 
قليمية قد حتولت من ال�شاحل املت�شالح اإىل اأمور اأخرى  العربي على نطاق �شيق، اإل اأن م�شاحلها الإ
مثل خط التلغراف، واملالحة بال�شفن البخارية، والعالقات ال�شيا�شية مع فار�س، وبالد ما بني الرافدين 
القليل منها  التي كان  الربيطاين يف اخلليج،  النفوذ  خرى ملناف�شة  الأ وروبية  الأ العثمانية، واملحاولت 
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قليالً،  املت�شالح  ال�شاحل  بالتطورات على طول  بريطانيا  اهتمام  وكان  املت�شالح���.  ال�شاحل  يخ�س 
وزادت اأعمال ال�شيخ زايد من ذلك الهتمام. وكانت له عالقة مبا�رشة باملمثلني الربيطانيني منذ عام 
بوظبي وعرّب عن قلقه من املطامع ال�شعودية  خرية لأ 1859 عندما قابل املقيم ال�شيا�شي يف زيارته الأ

املحتملة يف اأرا�شيه، واإن جتاهل يف الوقت نف�شه مو�شوع عالقته بالعثمانيني.���

لقد اأرادت بريطانيا كثرياً اإ�شعاف قوة القوا�شم عند مدخل اخلليج، ولكنها تدّخلت عندما اأر�شل زعيم 
اآل نهيان اأ�شطولً لدعم حاكم م�شقط �شد القوا�شم عام 1860. وعار�س ال�شيخ زايد الربيطانيني 
عندما اأر�شل اأ�شطولً مل�شاندة حاكم البحرين �شد القبائل القطرية،  وبرر عمله ذلك باأن اآل �شعود 
اأُجرب على تقدمي تعهد خطي  بوظبي، وكانوا يدعمون القطريني. ولكنه  لأ دائماً  كانوا ميثلون تهديداً 

للمقيم ال�شيا�شي بعدم القيام باأي هجوم بحري، وبدفع غرامة، وت�شليم مدافعه للربيطانيني.��8  

مام عزان  رحبت بريطانيا بالعالقات ال�شحيحة بني ال�شيخ زايد وال�شلطان تركي؛ اإذ اعتربت �شيطرة الإ
على م�شقط اأمراً مزعجاً. اإ�شافة اإىل ذلك عار�شت بريطانيا واأبوظبي التو�شع العثماين يف اخلليج، وكان 
ح�شاء يف عام 1871 عامالً اإيجابياً يف التقريب بني م�شالح بريطانيا وم�شالح  الحتالل العثماين لالأ
اأبوظبي. وكان العثمانيون قد طالبوا بال�شيادة على اأبوظبي رغم عدم متكنهم من ذلك. ووجد ال�شيخ 
اأبوظبي فح�شب، ولكن للمطالبة  زايد يف التهديد العثماين فر�شة �شانحًة لي�س لتاأكيد ا�شتقالل 
بخور العديد تلك املنطقة ال�شاحلية بني اأبوظبي وقطر. وكانت بريطانيا ملزمة بدعم ال�شيخ زايد 
ملنع ال�شيطرة العثمانية على خور العديد رغم ال�شعوبة التي واجهها ال�شيخ زايد يف ال�شيطرة على 
�شكانها.��� ومل يكن النزاع حول خور العديد  بني العثمانيني واأبوظبي، اأو بني القبائل التي حتت �شلطة 

ال�شيخ زايد فح�شب، ولكن كان م�شدراً للخالف بني اأبوظبي وقطر كذلك اأكرث من عقد.���0 

ن�شاء عالقات اإقليمية تدعم ا�شتقالله. وكان حّجه مكة  ويف الوقت نف�شه كان ال�شيخ زايد مهتماً باإ
�شطنبول  عام 1880 �شبباً ثانوياً لتاأ�شي�س عالقات مع اأ�رشاف مكة الها�شميني الذين كانوا تابعني لإ
عالقاته  بتجديد  اأي�شاً  مهتماً  زايد  ال�شيخ  وكان  كبري.  حد  اإىل  م�شتقلني  وكانوا  فح�شب،  ا�شمياً 
التقليدية بالبحرين، وهو تطور �رشوري حلالة العداء التي ظهرت بني اأبوظبي وقطر يف ثمانينيات القرن 

التا�شع ع�رش. 

كانت  فقد  زايد؛  وال�شيخ  بريطانيا  بني  خالفاً  وت�شعينياته  ع�رش  التا�شع  القرن  ثمانينيات  �شهدت 
الربيطاين على  الو�شع  اإىل جمابهة  �شاعية  عام 1887  ودبي  اأبوظبي  الفار�شي يف  املمثل  ن�شاطات 
مر الذي اأدى اإىل احتجاج بريطاين �رشيع. و�شغطت  ن�شاء نظري لوكيل املقيمية الربيطانية، الأ ال�شاحل لإ
بريطانيا يف دي�شمرب من تلك ال�شنة على �شيوخ ال�شاحل املت�شالح لتوقيع اتفاقية تن�س على اأنهم 
ي وكيل اأجنبي باأن يقيم يف  لن يتعاملوا مع اأي حكومة �شوى احلكومة الربيطانية، ولن ي�شمحوا لأ

6. Recent treatments of British activities and policy in the Gulf during this period are in James Onley, The Arabian Frontier of the British 
Raj (London:  Oxford University Press, 2007), and J.E. Peterson, “Britain and the Gulf:  At the Periphery of Empire,” in Lawrence D. 
Potter, ed., The Gulf in History (New York:  Palgrave, forthcoming).

7. The Political Resident’s report on his annual tour of the Gulf, April and May �859, reproduced in Penelope Tuson, ed., Records of 
the Emirates:  Primary Documents, �820-�958 (London:  Archive Editions, �990), Vol. 3, �853-�87�, esp. pp. 8�-83.

8. Tuson, Records of the Emirates, Vol. 3, pp. 55�-555.
9. See the Viceroy of India’s despatch to the Secretary of State for India of 22 May �879, reproduced in Tuson, Records of the 

Emirates, Vol. �, �87�-�892, pp. 73-80.
�0. See the British correspondence on developments in Abu Dhabi-tribal and Abu Dhabi-Qatari relations between �876 and �890 in 

Tuson, Records of the Emirates, Vol. �, pp. 2�7-���.
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اأرا�شيهم. ودعا الهتمام املتزايد باخلليج - من فرن�شا خا�شة - بريطانيا اإىل تاأكيد �شلطتها بتوقيع 
اتفاقية ذات طابع ر�شمي اأ�شد وطاأة عام 1892 لربط �شيوخ ال�شاحل املت�شالح وخلفائهم باللتزام 
حد �شوى  باتفاقية 1887، و�شمان وعدهم بعدم التنازل عن اأي جزء من اأرا�شيهم اأو بيعه، اأو رْهنه لأ

احلكومة الربيطانية. وا�شتخدمت تلك التفاقية كنموذج لتفاقيات اأخرى لحقة يف اخلليج.

اأدركت بريطانيا اأهمية ال�شيخ زايد و�رشورة اإبقائه يف موقع القوة، وو�شح ذلك يف مالحظة وردت يف 
نه  داري للمقيمية ال�شيا�شية يف اخلليج لعام 1888-1889 حني اأ�شارت اإىل ال�شيخ زايد باأ التقرير الإ
"اأهم �شخ�شية يف غرب عمان، متتد �شلطته من جنوب �شاحل اخلليج وحتى العديد، وتتداخل حدوده 
رجاء بني تلك اجلبهة والربميي  ح�شاء، واأن الكثري من البدو الذين يطوفون تلك الأ الغربية مع قطر والأ

معتمدون على حاكم اأبوظبي، اأو حلفاء له����. 

ويبدو اأن ال�شيخ زايداً قد لحظ يف العقد التايل العالقات املتنامية بني الفرن�شيني وال�شلطان في�شل 
واأر�شل عدة ر�شائل للقن�شل  الدولية،  الفر�شة لتو�شيع عالقاته  بن تركي يف م�شقط؛ فانتهز تلك 
الفرن�شي يف م�شقط يعر�س عليه اأبوظبي ميناًء للخطوط البحرية الفرن�شية. ورغم اأن �شيئاً مل ينتج 
من تلك املرا�شالت، ومل يعلم الربيطانيون قط عنها - فاإن انفتاح ال�شيخ زايد على فار�س عام 1900، 
ورف�شه رفع علم ال�شاحل املت�شالح اأدى اإىل معاتبته �رشيعاً وبق�شوة، واإجباره على وقف الت�شال، ورفع 
اإىل ال�شيطرة على ال�شاحل املت�شالح كله ما  زايداً يطمح  اإن ال�شيخ  العلم املت�شالح. واأخرياً قيل 
وىل من القرن الع�رشين. وانتابهم قلق من اأن �شيئاً كهذا قد يدفع  عوام الأ اأثار هلع الربيطانيني يف الأ
على  احلفاظ  الربيطانية يف  ال�شيا�شة  ويف�شد  ال�شعودية  امل�شاعدة  اإىل طلب  وحلفاءهم  القوا�شم 
خالل بتلك ال�شيا�شة هو  الو�شع الراهن يف طول ال�شاحل املت�شالح يف اخلليج. وكان مفتاح عدم الإ

بقاء على الو�شع الراهن الذي اعتمد على عدم اإخالل خمططات ال�شيخ زايد به. الإ

ومع بداية القرن الع�رشين اعتربت امل�شالح الربيطانية يف اخلليج هامة جداً، حتى اإن اللورد لن�شداون- 
ون اخلارجية- اأعلن يف الربملان: "علينا اأن نعترب تاأ�شي�س قاعدة بحرية، اأو ميناء حم�شن يف  وزير الدولة لل�شوؤ
ي قوة اأخرى تهديداً خطراً للم�شالح الربيطانية، وعلينا اأن نقاوم ذلك بكافة الو�شائل لدينا"���2.  اخلليج لأ
مارات املت�شاحلة  ويف الوقت نف�شه �رشح اللورد كريزون -نائب امللك يف الهند- ال�شيا�شة الربيطانية يف الإ
وىل  مبا�رشة يف جمل�س للحاكم يف ال�شارقة يف 21 نوفمرب عام 1903. وكانت زيارة اللورد كريزون الزيارة الأ
لنائب امللك يف الهند اإىل اخلليج، وا�شتغل تلك الفر�شة ليبني طبيعة العالقة )بني بريطانيا وال�شاحل 

املت�شالح( ويعر�شها اأمام حكام اإمارات ال�شاحل املت�شالح الذين ح�رشوا لال�شتماع اإىل حديثه: 

رادتكم احلكومة الربيطانية قائمة على ال�شالم بني  "اأيها احلكام، لقد جعلت العالقات التي قامت بيننا باإ
القبائل، ون�شاأت العالقة بني احلكومة الربيطانية يف الهند وبينكم، وبذلك اأ�شبحت احلاكم املطلق 
مارات املعروفة  واحلامي، ولي�شت لكم عالقة مع اأي قوة اأجنبية اأخرى. وقد تعهدت كل اإمارة من الإ
باإمارات ال�شاحل املت�شالح كما تعلمون باأل توقع اأي اتفاقية، اأو تتبادل اأي مرا�شلة مع اأي قوة، واأل 
ي حكومة، واأل تتنازل عن اأي جزء من اأرا�شيها. وتعد تلك التعهدات ملزمة لكل  ت�شمح بدخول وكيل لأ
واحد منكم، وقد التزمتم  بها بالفعل. وهي ملزمة تبادلياً اأي�شاً للحكومة الربيطانية، ومادام ال�شيوخ 

حد بالعبث بحقوقكم اأو حرياتكم".  ملتزمني بها باإخال�س فال خوف من اأن يُ�شمح لأ

��.  Reproduced in Tuson, Records of the Emirates, Vol. �, p. 502.
�2.  Quoted in Briton Cooper Busch, Britain and the Persian Gulf, �89�-�9�� (Berkeley:  University of California Press, �967), p. 256.
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"اأظن اأحياناً اأن �شجل املا�شي يف خطر من اأن يُن�شى، وهناك اأ�شخا�س ي�شاألون: ملاذا ت�شتمر بريطانيا يف 
ا�شتخدام هذه القوى؟. اإن تاريخ اإماراتكم وعائالتكم، والو�شع احلايل للخليج هو اجلواب. نحن هنا قبل  
املياه. ولقد وجدنا �رشاعات مريرة لكننا  اأخرى يف الع�رش احلديث على �شفحات هذه  اأي قوة  ظهور 

اأقمنا النظام���3".  

ومل يكن احلكام - مبن فيهم ال�شيخ زايد - متفائلني مثل كريزون، واإن كانت بريطانيا - دون جدال - قد 
احتلت موقعاً من القوة والتحكم على طول ال�شاحل العربي، مبا يف ذلك ال�شاحل املت�شالح. 

من  نف�شه  بريطانيا  بقلق  �شعروا  املت�شالح  ال�شاحل  يف  خرين  الآ ال�شيوخ  بع�س  اأن  بالذكر  اجلدير 
خري من حياته، اأو ما يقارب ذلك؛ فلقد اأدخلته رغبته امل�شتمرة يف  طموحات ال�شيخ زايد يف العقد الأ
ال�شيطرة على الربميي يف �رشاٍع مع الظواهر املحا�رشين بني اأواخر ثمانينيات واأوائل ت�شعينيات القرن 
خرين  �شافة اإىل اأنه دُفع اإىل توقيع اتفاقية عام 1906 مع حكام ال�شاحل املت�شالح الآ التا�شع ع�رش، بالإ

لحرتام مناطق النفوذ على القبائل البدوية.    

تقييم 
اأي  من  اأكرث  عدائية  كانت  باأنها  عديدة  نواٍح  من  بربيطانيا  زايد  ال�شيخ  عالقة  و�شف  املمكن  من 
�شيء اآخر نتيجة القيود التي فر�شها الربيطانيون على ن�شاطاته البحرية، وحتديدهم لنطاق �شلطته 
خرين. ولقد عظمت ال�شيطرة  اجلغرافية، واإ�رشارهم على التو�شط يف خالفاته مع القبائل واحلكام الآ
الربيطانية عام 1892 عندما وقع ال�شيخ زايد )مع حكام ال�شاحل املت�شالح( اتفاقية حماية. واعرتفت 
مارات  الإ كيان  تكوين  على  ال�رشعية   1892 عام  اتفاقية  واأ�شفت  الوقت،  بع�س  باأبوظبي  بريطانيا 

مارات العربية املتحدة.        مارات ال�شبع التي تكّون دولة الإ املت�شاحلة، واأ�شبحت لحقاً الإ

اإجنازات، وخبرياً  اأبوظبي كاإمارة؛ فقد كان رجل دولة، و�شاحب  كان دور ال�شيخ زايد رئي�شياً يف ن�شوء 
خوية التي جرت  بالبيئة البدوية. ويف هذا ال�شياق وا�شل عمليًة بداأها اأ�شالفه حتى اإن ال�رشاعات الأ
جنازات. وقد جنح يف التعاي�س مع الربيطانيني وقبول القيود التي فر�شوها،  بعد وفاته مل تطم�س تلك الإ
ولكنهم اأبقوا على حرية حركته و�شعيه لتو�شيع �شلطته. وبينما اأ�ش�شت اتفاقية عام 1892 �شيادته 
يف بع�س النواحي فقد فر�شت قيوداً من نواحي اأخرى. وحددت تلك التفاقية ب�شكل رئي�س عالقات 
اأوجدتها التفاقية  قليمية. وكانت احلماية التي  وروبية يف مواجهة التهديدات الإ اأبوظبي بالقوى الأ

�شئيلًة فيما يخ�س �شيطرة ال�شيخ على �شعبه.             

ولعل اأف�شل تقييم لل�شيخ زايد و�شعه بجانب جمموعة خمتارة من احلكام الرئي�شيني يف تلك الفرتة، 
ول�شيما ال�شيخ مبارك ال�شباح يف الكويت )حكم 1869-1915(، وال�شيخ جا�شم بن حممد يف قطر 
مري )ولحقاً امللك( عبد العزيز من جند )حكم 1902-1953(. وكانت  )حكم 1876-1913( ورمبا اأي�شاً الأ
تلك هي الفرتة التاأ�شي�شية لتلك الدول. وكال�شيخ جا�شم وال�شيخ مبارك حما ال�شيخ زايد بالده من 
جل بربيطانيا على  الطموحات العثمانية والغزوات ال�شعودية، واأ�ش�س كال�شيخ مبارك عالقة طويلة الأ
الرغم من اأن التهديدات اخلارجية يف حالة اأبوظبي كانت اأقل، وعواقبها الداخلية اأخف اأثراً. وكال�شيخ 

جا�شم كون ال�شيخ زايد اأول اإح�شا�س وطني باملحيط القبلي.  

�3.  Quoted in Lorimer, Gazetteer, Vol. �, Historical, Part 2, p. 2638.




