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دور الشيخ زايد بن خليفت يف إمارة أبو ظبي وموقفه من القوى 
 5191-5511املتصارعت يف اخلليج العربي 

 
   

 

                                     

 الممخص 

الجغخافي دورًا كبيخًا في رسع صػرة وكتابة تاريخ أي مشصقة بالعالع، وفاعل  لمسػقع
رئيدي في التخصيط لدياستيا وتأثيخاتيا اإلقميسية والجولية التي تخريا، ومشيا عمى سبيل 
السثال ال الحرخ مشصقة الخميج العخبي التي كانت وال زالت تؤثخ وتتأثخ باالستخاتيجية 

تؤكج دورىا الخائج في كتابة وممئ سصػر التاريخ السعبخ عغ حكبات السخكدية والعالسية و 
عجيجة تحسل في شياتيا الكثيخ والكثيخ مغ واقع وحياة شعػب تمظ السشصقة وما حققتو مغ 

( 5999-5855إنجازات عبخ العرػر والتي بزسشيا فتخة حكع الذيخ زايج بغ خميفة )
خات تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ التي اعتبخىا السؤرخػن والدياسيػن مغ اىع فت

وأنيا قاعجة انصالق رئيدة في بشاء الشطام االجتساعي والدياسي واالقترادي في دولة 
 االمارات العخبية الستحجة فيسا بعج وما نججىا عميو في الػقت الحاضخ .

 

 عهود عباس أحمد   أ.م. د.

 البصرة   جامعة/  مركز دراسات البصرة والخليج العربي
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The role of Sheikh Zayed bin Khalifa in the Emirate of 

Abu Dhabi and his position on the conflicting forces in 

the Arabian Gulf, 1855-1909 

  

 

 

      

Abstract 

The geographical location has a great role in drawing a picture 

and writing the history of any region in the world, and a major actor 

in planning its policy and its regional and international effects that 

concern it, including but not limited to the Gulf region, which was 

and still is influencing and affected by the central and global 

strategy and confirms its leading role in writing and filling the lines 

of expressive history On many epochs that carry with them many 

and many realities and lives of the peoples of that region and the 

achievements they have achieved through the ages, including the 

period of the rule of Sheikh Zayed Khalifa (1855-1909), which 

historians and politicians considered one of the most important 

periods of modern and contemporary Arab Gulf history and that it 

is a major starting point in building the social and political system 

And the economy in the United Arab Emirates later and what we 

find it at the present time. 
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 المقجمة
ان مػضػع الديخ زايج بغ خميفة مغ مػضػعات تأريخ الخميج العخبي في مشترف القخن 
التاسع عذخ وحتى بجاية القخن العذخيغ وكان تحجيجًا في السشصقة السدساة في الساضي بأسع 
ساحل ُعسان والتي ما لبث أن انقدست في التاريخ الحجيث وانبثق مشيا عجة دول مشيا سمصشة 

. حيث ضيخ آنحاك في إمارة حخيغ ودولة قصخمارات العخبية الستحجة ومسمكة البُعسان ودولة اإل
أبػ ضبي رجل ذو شخرية قػية تسكغ بفزل حكستو ونطختو الثاقبة مغ أن يبخز عمى الداحل 
الغخبي لمخميج العخبي كأىع شخرية في عرخه . وعميو قدع ىحا البحث الى عجة مباحث . 

تاريخ السشصقة مشح بجاية التكػيشات والتجسعات القبمية فييا وأما ألقى السبحث األول الزػء عمى 
السبحث الثاني فقج تشاول أصل قبيمة بشي ياس التي يشتسي إلييا الذيخ زايج بغ خميفة وماقيل في 
جحور ىحا الشدب وتعجد الخوايات فيو ، أما السبحث الثالث فقج خرز لمحجيث عغ نذأة الذيخ 

لى وكيف تسكغ مغ الػصػل الى زعامة بشي ياس في تمظ الفتخة زايج ومخاحل حياتو األو 
التاريخية السيسة مغ حياة ىحه القبيمة أما السبحث الخابع فقج تشاول بعس السذكالت التي حجثت 

اما السبحث في مشصقة الخميج العخبي والتي تدامشت مع فتخة حكع الذيخ زايج بغ خميفة ، 
خػر العجيج ، والتي تعتبخ مغ اىع التحجيات التي  ، فقج خرز لمػقػف عمى مذكمةالخامذ

واجيت الذيخ زايج بغ خميفة خالل فتخة حكسو ، وفي الختام تشاول السبحث الدادس العػامل 
واألسباب التي دعست الذيخ زايج وجعمت مغ إمارة أبػ ضبي قػة إقميسية معتخف بيا عمى 

 السدتػى السحمي واإلقميسي والعالسي .  
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  بحث االول :البجايات األولى لتجمعات القبائل العربية في ساحل الخميج العربيالم
ان الكثيخ مغ الكبائل العخبية سكشت سػاحل الخميج  )*(تؤكج اآلثار التاريخية والصبيعية

العخبي والػاحات والسشاشق الرحخاوية القخيبة مشو مشح أقجم األزمشة . إذ أكجت اغمب تقاريخ 
كاألسمحة واألدوات   (5)شفط ىشاك عمى العثػر عمى الكثيخ مغ السخمفات اآلثاريةالسشقبيغ عغ ال

الشحاسية واألواني الفخارية وغيخىا يعػد تاريخيا إلى األلف الثالث قبل السيالد مسا يذيخ الى 
وجػد حياة بذخية زاىخة مارست ميغ عجة كالدراعة والخعي والريج وكان ليا كبيخ األثخ 

زدىخت في بالحزارات السعاصخة ليا كحزارة بمػجدتان ووادي الخافجيغ وحزارات أخخى ا
مشصقة الخميج العخبي نفديا كحزارة عسان ودلسػن السذيػرتيغ مسا جعميا تختبط ارتباشًا 

 .(2)حزاريًا وثقافيًا بالسشاشق السجاورة ليا
اما ما يتعمق بالسػشغ االصمي لتمظ الكبائل التي سكشت سػاحل الخميج العخبي ، فقج 
كانت السشاشق الجاخمية لذبو الجديخة العخبية ىي السرجر الخئيدي لتمظ اليجخات القبمية التي 

 –السشاشق الجاخمية لذبو الجديخة العخبية  –سكشت في سػاحل الخميج العخبي ، وىي بجورىا 
ليا ، وبخاصة بعج انييار سج ًا لكبائل وفجتيا مغ جشػب شبو الجديخة العخبية او شساكانت مػشش

، أي انيا كانت قبائل مغ اصل نداري او عجناني لكشيا تشتسي جسيعيا الى العشاصخ مأرب
الدامية ، وحتى اذا كانت الكبائل الجشػبية تشتسي الى العشاصخ الحامية مثمسا ذكخ البعس ، فإن 

دىا عغ الكبائل الذسالية مغ الجانب االنثخوبػلػجي بل مغ ناحية الجانب الثقافي ىحا لغ يسي
، ىع مجسػعة مغ الكبائل الستكػنة مغ عذخات ن الدكان االصميػن لمخميج العخبيوعميو فإ، فقط

، وقج تشجح العذيخة الرغيخة تحت مائتي فخد العذائخ التي اليتجاوز عجد افخاد البعس مشيا
 .(3)خخى اكبخ مشيا بفخض سيصختيا ونفػذىا فتدسى حيشئح بالعذيخة الحاكسةزعامة عذيخة ا

وىشاك اسباب عجيجة ساىست وشجعت تمظ اليجخات في تحخكيا مغ داخل شبو الجديخة 
م ، والحي كان 5622العخبية نحػ سػاحل الخميج العخبي ، مشيا سقػط مسمكة ىخمد الشيائي عام 

، وماتبعو مغ تفكظ (4)ي مشصقة الخميج العخبي كان أكبخلو صجى عالسي كبيخ ، ولكغ أثخه ف
وتغيخ في القػى الكبخى في السشصقة اثخ سقػط الجولة الرفػية ، والحي شجع وساعج عمى نسػ 

 .( 5)القػى العخبية البحخية السشجثخة واعادة نذاشيا مغ ججيج



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
029 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

مصمع القخن ولسا نذخ االستعسار البختغالي سيصختو في مياه سػاحل الخميج العخبي 
الدادس عذخ والسعخوف بأساليبو الذخسة ، كان لو تأثيخ كبيخ في انحدار السج العخبي صػب 
مياه الخميج العخبي ، وليحا كان النييار الديصخة البختغالية وتقيقخىا فيسا بعج ، كبيخ االثخ في 

اه سػاحل الخميج افداح السجال امام القػى العخبية لمتحخك مغ داخل شبو الجديخة العخبية باتج
 . (6)العخبي

كسا ان خمػ السشصقة مغ قػة مخكدية مؤثخة في اعقاب االنييار البختغالي ، أدى الى 
ضيػر تشطيسات قبمية وقػى محمية ، أخحت الديصخة عمى السشاشق والحرػن والقالع التي 

 .(7)اندحب مشيا البختغالييغ في القخن الدابع عذخ
تدعست سػاحل الخميج العخبي وكان ليا دورىا اليام في وليح ضيخ بعزيع كقػة بحخية 

شخد السدتعسخيغ ومقارعتيع ، كقبيمة القػاسع التي اتخحت مغ رأس الخيسة مخكدًا لجسيع وجػه 
 .(8)نذاشاتيا السختمفة

وبعج انييار االستعسار البختغالي في مشصقة الخميج العخبي بفتخة ، ضيخت قػى استعسارية 
، إال ان ىحه القػى استفادت مغ تجخبة لشجييغ والفخندييغ والبخيصانييغػ اوربية اخخى كالي

االستعسار البختغالي ، فمع تؤسذ حرػنًا او قالعًا عدكخية لسػاجية السقاومة العخبية في مشصقة 
الخميج العخبي ، وانسا كان جل نذاشيا ىػ تأسيذ الذخكات التجارية الكبيخة إلدارة تجارتيا 

الباب أمام القػى العخبية لكي تسارس نذاشيا السالحي والتجاري في مشصقتيا ىشاك ، مسا فتح 
 . (9)مخة اخخى 

بيشسا يزيف البعس الى تمظ األسباب الجور الكبيخ الحي لعبتو بالد فارس بسختمف 
حكػماتيا الستعاقبة في تذجيع الشداعات والخالفات بيغ الذيػخ واألمخاء العخب أنفديع مغ اجل 

ستقالل عغ بعزيع البعس ككبائل عخبية متآصخة فيسا بيشيسا وضيػرىع عمى شكل بعث روح اال
كيانات مدتقمة متسثمة بالعذائخ القػية مشيا ، يزاف اليو ضيػر الػىابية الدمفية في شبو 

 .( 59)الجديخة العخبية بعج ان أشيخت حخبيا ضج كل مغ اليدتجيب لجعػتيا
م 5758قبائل دولة اليعاربة قبل سقػشيا عام  أو بدبب االنقدامات التي حجثت بيغ اىع

مغ اليشاوية والغافخية وحخوب أىمية أخخى أدت جسيعيا إلى قيام قػى عخبية ججيجة في سػاحل 
 .(55)الخميج العخبي 
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فطيخت عمى أنقاضيا ثالث قػى ىي دولة آل بػسعيج ومؤسديا احسج بغ سعيج في 
ن ففي الداحل الذسالي إحجاىسا بخية متسثمة م( اما القػتان األخخيا5783-5744عسان عام )

 .(52)بقػة بشي ياس وانزست ليا الكبائل اليشاوية واألخخى ىي القػة البحخية الستسثمة بالقػاسع 
حتى ان آخخ القػى االستعسارية األجشبية الستػاججة في الخميج العخبي انحاك وعمى رأسيا 

الجاخمية مسا شجع أكثخ الكبائل العخبية  بخيصانيا شجعت ىي األخخى عمى الحخوب والثػرات
عمى إعالن استقالليا ومشيع بشػ ياس القبيمة التي يشتسي ليا الذيخ زايج بغ خميفة ، حيث اخح 

أبػ  ذياب بغ عيدى مغ أسخة آل بػ فالح يجسع حػلو قبيمة بشي ياس ويعمغ استقاللو في جديخة.
يج جشػب شبو جديخة قصخ شسااًل وحتى ضبي وىع جدء مغ سكان القاشع السستج مغ خػر العج

رأس مدشجم جشػبًا الحي يبمغ شػلو حػالي ثالثسائة كيمػ متخ وكان خاضعًا لدالشيغ عسان في 
 .(53)عيج دولة اليعاربة

وبيحا تسكشت بعس الكبائل العخبية مغ استئشاف نذاشيا نحػ سػاحل الخميج العخبي 
دورًا كبيخًا في بجء تكػيغ التذكيالت الدياسية لتؤكج زعامتيا عميو مغ ججيج مسا ساىع ولعب 

لمتجسعات العخبية ، والتي اعتبخت االساس أو المبشة االولى في تذكيل قبائل األسخ الحاكسة في 
 .(54)الخميج العخبي في الػقت الحاضخ 

م لتحخيخ عسان 5624وعشجما اعمغ االمام الشاصخ بغ مخشج اليعخبي الجياد في عام 
لبختغالييغ ، لبت عسان كميا بحػاضخىا وباديتيا الشجاء وشارك بشػ ياس قبائل وسػاحميا مغ ا

الطاىخة في ىحا الجياد وشخدوا البختغالييغ مغ قمعة جمفار شسال رأس الخيسة واثخ ىحه السذاركة 
مغ قبل بشي ياس بخزوا كقػة كبيخة تتألف مغ اتحاد قبائـل بشي ياس وحمفائيع مغ الكبائل العخبية 

فيػ ندبة  –بشي ياس  –. أما بالشدبة الى تدسية ىحا الحمف أو االتحاد بيحا االسع (55)ى األخخ 
 .(56)الى الجج األول السؤسذ لو وىػ ياس بغ عسخو

ومع ذلظ فقج تبايشت اآلراء حػل أصل تدسية ىحا الحمف أو االتحاد وجحوره التي يخجع 
الييا والسػشغ االصمي لو ، فالبعس قال ان السؤسذ لمحمف ىػ ياس بغ عامخ بغ صعرعو 
بغ ىػازن بغ غيث بغ ندار، في حيغ يخى اخخون انو يشحجر مغ ساللة رجل يجعى ضالل 

. بيشسا ذكخ البعس اآلخخ أن ندبيع عمى (57)غارم الديغيواألخيخ يشحجر مغ شخز اسسو 
القػل السذيػر يعػد الى بشي ىالل ، وىع بصغ مغ بصػن عامخ بغ صعرعة وبيحا الشدب 
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يكػنػا قج انحجروا مغ العخب العجنانية ال القحصانية ، وىػ يعشي انيع ندحػا مغ وادي الجواسـخ 
ادر أخخى الى انيع مغ السخجح ان ال بػ فالح واشارت مر (58)واستقخوا في مشصقة الطفخة 
بيشسا مرادر اخخى تقػل (  59)يع انحجروا مغ صمب رجل يجعى فالحيشتسػن الى قبيمة عشدة ، وان

. أو ربسا كانت تدسيتيع بيحا االسع ندبة الى تجسع عجد (29)بعسانية األصل بالشدبة لبشي ياس
ميل جشػب  599بيغ ابػ ضبي وقصخ عمى بعج مغ العذائخ في جديخة عخفت باسع ) ياس ( تقع 

مياًل شخق الجشػب الذخقي لجديخة دلسا ، وكان يتخددون 58غخبي مجيشة ابػ ضبي ، وعمى بعج 
عمييا الكبائل التي انزست في حمف بشي ياس مغ اجل الريج وأحيانا أخخى يحتسػن بيا 

 . (25)غػاصػا المؤلؤ عشج ىبػط العػاصف
مػقع  )*(ي ياس وتػاججىع في ليػا مػقع الحسخة في الطفخة وأول اشارة ذكخت عغ بش

تستج إلى عيج اليعاربة في الخبع األول مغ القخن الدابع عذخ السيالدي ، أي  -تػاججىع األصمي
م في مخصػشة عسانية اسسيا كذف الغسة الجامع الخبار االمة لمسؤرخ سعيج بغ 5633في عام 

 . (22)سخحان االزكػي العساني
قخية وكان  59حة ليػا عشجما اتخحىا بشي ياس مقخًا ليع كانت تتكػن مغ حػالي وان وا

افخادىا يسارسػن مختمف السيغ حدب تػاججىع في مشاشقيع االصمية ، فكان مشيع الخعاة 
 . (23)الريادون ومشيع تجار المؤلؤ ، والبجو ، والدراع

مابيغ الرغيخة والكبيخة ومغ كان اتحاد بشي ياس يزع بيغ شياتو عجد مغ الكبائل تتخاوح 
 -آل سمصان وآل بػ حسيخ –السداريع  –اليػامل  –قشيرات  –آل بػعسيع  –ال قسدان  -ابخزىا:

وىي ( 24)ال بػفالح  –ال فالح  –ال بػفالسة  –الدبايذ  –السشاصيخ  –بشػ شكخ  –السحاربة 
 .(25)بائل ذلظ االتحادالقبيمة التي انحجر مشيا الذيخ زايج بغ خميفة والتي كانت اضخع ق

وعميو أعتبخ آل بػ فالح القمب البجوي السحارب لكبائل بشي ياس ، وىي تتألف مغ بصػن 
عجيجة أبخزىا ال نييان ، ويصمق عمى آل بػ فالح اسع الذيػخ المتالكيع الكثيخ مغ قػارب 

ع تجارة وامتيان اكثخىنخمة آنحاك ،  4999الريج والبداتيغ ، وكانت ليع نخيل كثيخة بمغ عجدىا 
. واكثخىع مغ البجو وعجدىع اليتجاوز بزعة آالف رجل لكشيع (26)المؤلؤ والقصعان الكثيخة

وىكحا امتمكت قبيمة آل بػ  .(27)يتسيـدون بخبختيع الػاسعة باستعسال الدـالح كسا عخف عشيع 
 .(28)فالح الدمصة الدياسية والعدكخية في اتحاد بشي ياس
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لحي اخح االتحاد اسسو مشو أعكبو الذيخ فالح الحي خمفو الذيخ نييان أن الذيخ ياس ا
في حكع تحالف بشي ياس وحكع األخيخ في الشرف الثاني مغ القخن الثامغ عذخ وتسكغ مغ مج 
نفػذه  الى جيات واسعة في الجاخل لديػلة تحخك قبيمتة عمى رقعة واسعة مغ السشصقة نطخًا 

 .(29)لصبيعتيا البجوية 
الحي سسيت قبيمة آل بػ فالح باسسو لو أربعة أبشاء ىع نييان وسمصان ودمحم  وفالح

وسعجون ودار خالف بيغ ىؤالء األربعة في بجاية القخن الثامغ عذخ لمديصخة عمى بشي ياس 
وبعج وفاتيع انتقل الخالف إلى أبشائيع وبعج صخاع شػيل تسكغ عيدى بغ نييان ان يحدع األمخ 

بو كدعيع التحاد بشي ياس وخمفو ابشو ذياب بغ عيدى الحي يعتبخ أول  لرالحو وثع االعتخاف
م وبحلظ أصبحت زعامة االتحاد 5765مغ قام بشقل مقخ حكسو مغ الطفخة إلى أبػ ضبي عام 

 .(39)في ندل نييان بغ فالح
وبالخغع مغ تػغل ذياب بغ عيدى إلى السشاشق الداحمية لكغ حكسو بقي في مشصقة 

 .(35))السارية( في ليػا وكان يدور بيغ الفتخة واألخخى رعاياه في الداحل 
كان ذلظ بجاية ضيػر ونسػ امارة ابػ ضبي فأزداد عجد سكانيا وزاد البشاء فييا وأصبح 

م باتخاذىا مقخًا لحكسو 5793بيت حتى قام الذيخ شخبػط بغ ذياب سشة  499فييا ما يقارب 
قمعة حريشة سساىا قمعــة قام بو في ابػ ضبي ىػ بشاء برػرة رسسية وكان ابخز عسل 

 .(32)الحرغ
م ونجح 5856 –م 5793لسؤسذ األول إلمارة أبػ ضبي والحي حكع مغ عام فيػ يعج ا

في تكػيغ تحالف مغ بيغ الكبائل الخئيدية مثل السشاصيخ والعػامخ والطػاىخ بعج االنقدامات 
 .(33)الكبيخة والحادة التي حرمت بيغ الكبائل السشزسة تحت لػاء تحالف بشي ياس 

أسيع أسخة آل بػ فالح أبػ ضبي وعسخوىا لمدكغ وىكحا سكغ أفخاد مغ بشي ياس وعمى ر 
فييا واستسخت تتدع ليجخات الكبائل السػالية ليع . بعج أن كان ىحا السخفأ غيخ آمغ والتخبة جافة 
فييا والساء مائل إلى السمػحة وصعػبة الػصػل إلييا مغ جانب البحخ فكان عمى السخء ان 

 .(34)مغ الػصػل الييا يشتطخ الجدر السفزي الى الجديخة حتى يتسكغ 
وأصبحػا قػة بحخية بعجما كانػا في الدابق يعتسجون عمى القػة البخية التي اشتيخوا 

ثع خمف الذيخ شخبػط بغ ذياب في الحكع ابشو الكبيخ الذيخ دمحم بعج إجباره لػالجه عمى  .(35)بيا
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شخبػط بعج إجباره التشازل عغ الحكع وخمف الذيخ دمحم بغ شخبػط أخيو الذيخ شحشػن بغ 
م. وقج حكع الذيخ شحشػن باسع أبيو مجة شػيمو 5858الذيخ دمحم عمى التشازل عغ الحكع عام 

م مغ قبل أخػيو خميفة وسمصان وتػلى الحكع الذيخ خميفة بغ 5832ثع اغتيل شحشػن عام 
م بعج صخاع بيشو وبيغ اخيو سمصان الحي قاسسو 5845 -م5833شخبػط خالل الفتخة مغ 

كع فتخة مغ الدمغ ثع استصاع خميفة ان  يشفخد بالحكع لػحجه .وتػفي الذيخ شخبػط بغ ذياب الح
اوائل حكع ابشـو الذيخ خميفة عمسًا بـأن ابشاء الذيخ شخبػط ىع دمحم وشحشػن قج حكسا خالل حياة 

 .(36)والجىسا 
فتشة  م وحجثت5855 –م 5845تػلى اإلمارة الذيخ سعيج بغ شحشػن في الفتخة مغ عام 

أىمية كبيخة أدت إلى خمع ابغ شحشػن وتػلي ابغ عسو الذيخ زايج بغ خميفة الحكع في امارة ابػ 
 .(37) ضبي

 ( 2855 –م 2885)خميفة المشيخة في إمارة أبو ظبي تولي زايج  بن :المبحث الثاني 
ىػ  كانت نياية سعيج بغ شحشػن الحي حكع إمارة ابػ ضبي بعج الذيخ خميفة ابغ شخبػط

إذ اشتيخ عشو انو  (38)اليخوب بخفقة أخيو حسجان إلى جديخة قيذ وتشازلو عغ الحكع الخيو صقخ
خيعة االسالمية ويحفظ كان قاضيًا قجيخًا يفرل فـــي السشازعات بيغ رعاياه شبقًا ألحكام الذ

وكان ىخوبو بدبب وقػف أىالي أبػ ضبي ضجه بعج إصخاره عمى اعجام احج  (39)أصػل الجيغ
األشخاص مغ أىالي أبػ ضبي قام بجشاية تخالف القانػن السعخوف انحاك ، وبعج اعصائو االوامخ 
بتشفيح حكع اإلعجام أصخ أىالي ابػ ضبي وزعساء بشي ياس عمى إسقاط حكع سعيج بغ شحشػن، 

 (49)عمسػا بيخوب سعيج إلى جديخة قيذ يغادر أبػ ضبي بعج ان كسا شمبػا مغ أخيو صقخ ان
ولكغ تعجدت الخوايات بخرػص أسباب تػاجج سعيج بغ شحشػن في جديخة قيذ الفارسية 
فباالضافة الى الدبب االول ، قال البعس انو نفي إلى الجديخة السحكػرة وىحا ما جاء في 

يصاني في مدقط  إلى السكيع البخيصاني في ( الػكيل البخ HENKLالخسالة التي بعثيا ىيشكل)
. أما الخواية الثانية فتقػل انو )سعيج(  (45)م5855تسػز54الخميج العخبي الكابتغ كسبل بتاريخ 

أصيب بسخض اضصخ بدببو الحىاب والعير في جديخة قيذ لمعالج ولبقاءه ىشاك فتخة شػيمة ، 
 .(42)اًل عشوقخر أىالي أبػ ضبي خمعو واختيار زايج بغ خميفة بج
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بعجىا اجتسع كبار واعيان أبػ ضبي وما يتبعيا مغ األراضي وقخروا اختيار زايج بغ خميفة 
ابغ عع الحاكع السخمػع لتشريبو حاكسًا عمى أبػ ضبي ، وفي حيشيا كان في الذارقة لجى أخػالو 

، فحىب وفج مغ  في بمجه )المّية( التي كانت تحت زعامة خالو الذيخ عبج هللا أبػ اليػل الدػيجي
 أعيان بشي ياس ليعخضػا عميو الحكع ويبمغػه باختيارىع لو لتشريبو حاكسًا عمى أبػ ضبي.

 إليوضبي وكبارىا وعاد مع الػفج الحي قجم  أبػ أىاليواستجاب زايج بغ خميفة حيشيا لخغبة 
قمعة  أبػابة واالبتياج لقجومو وفتحػا لو حيعخض عميو الحكع في ابػ ضبي فتمقاه الذعب بالفخ 

 . (43)صة ومدخة بقجوم الحاكع الججيج بنيخان السجافع غ وأشمقتالحرغ 
مو فيي ابشو زعيع أ اما، ( 44)نييان أبغزايج بغ خميفة ابغ شخبػط ابغ ذياب ابغ عيدى 

م 5845عام  تسػزفي  أبيوبعج وفاة  أخػالوقبيمة الدػدان في الذارقة انتقل لمعير في كشف 
 أىاليفي الذارقة حتى استجعاه  مكثخالو الذيخ عبج هللا الدػيجي و  بيتوحيث اشخف عمى تخ 

الحكع خمفًا لدعيج بغ شحشػن وبحلظ يكػن الذيخ زايج قج جسع عخاقة الشدب مغ ى ابػ ضبي ليتػل
 . (45) واألم األبجية 

ت مغ عسخه ولكشو جسعت في خيشياوعشجما استمع مقاليج الحكع كان شابًا  في العذ
 أبػلكثيخ مغ الرفات التي دعت سجيجي الشطخ مغ بشي ياس يختارونو حاكسًا عمى ا توشخري

 أبػم في 5855عام  اإلمارةميام  أوبج( 46)وغيخىا الكثيخ والخأيضبي كالذجاعة وحدغ التجبيخ 
ذياب نائبًا  أخاهفي تخسيخ قػاعج حكسة وتػزيع ميام مداعجيو فعيغ  األولى أيامو ىضبي وقز
ولع  (*) ضبي كسا سمع خالو مشربًا ميساً  أبػفتخات غيابو عغ  أثشاءن الحكع في و لو في شؤ 

الثالث  أخػىسا أماعسو شخبػط وىسا سمصان وذياب  أوالداثشان مغ  إاليعارضو احج في حكسو 
 . (47)السخمريغ وأعػانويو خ خميفة فكان احج مشاص

عشجما ، ىي  وأولياي حكسو وكان مغ ابخز السذاكل التي واجيت الذيخ زايج بغ خميفة ف
حكيقة فقجانو  إلدراكوم وربسا 5856خداد حكسو مغ الذيخ زايج عام تقخر سعيج بغ شحشػن اس

ذ واستخداد الحكع مغ زايج بغ خميفة ، وكان البج لو مغ يثخ تخك جديخة قآف، الدمصة والشفػذ 
الذارقة لصمب  إلىصقخ و حسجان   أخػيو بة تدشجه في ميستو فتػجو برح أخخى االستعانة بقػة 

ي ومغ ىشاك عسال االثشان لمتخصيط يخ بغ بصي السيمانع و يجعى  احج أصجقائوالغػث مغ 
ابغ  أنفي حيغ ان مرجر اخخ يحكخ  (48)دة الحكع البغ شحشػن عاواليجػم عمى ابػ ضبي الست
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الستيسيغ في  ضبي لسصاردة بعس رج أبػييغ بحجة انو كان خايصانشحشػن شمب مداعجة البخ 
لكغ بخيصانيا امتشعت عغ ، ا تدمع زايج بغ خميفة الحكع ــسمب ضج بعس الدفغ عشجم أعسال

  . (49)تقجيع السداعجة والعػن لو 
اذ اجتسعت الرجف ، البغ شحشػن  سييخي غمب السرادر تذيخ الى مداعجة الإال ان ا 

عسان سعيج بغ  لثػيشي ابغ سمصانكان الذيخ زايج خارج ابػ ضبي ليقجم التعازي  ، عشجماحيشيا 
 (55)لميجػم عمى ابػ ضبي مغ قبل ابغ شحشػن  ةفكانت الفخصة سانح (59)سمصان لػفاة والجه

السالكيغ مغ جديخة  ألحجيسمكيا ابغ شحشػن والثانية كانت تابعة ا احجى سفغوتحخكت ثالث 
مغ  ػالع يتسكش علكشيشػن الى قرخ الحرغ حوتػجيػا جساعة ابغ ش (52)ي خ ذ والثالثة لمسيييق

الق الشار عمى السياجسيغ شوباشخ الحخس با تاريذووضع الس أبػابوالحخس  إلغالقاقتحامو 
ابغ شحشػن بحرار القرخ دون اقتحامو نطخًا لمبدالة التي ابجاىا  ىمغ ابخاج الحرغ فاكتف

وبيػت وسػق ابػ ضبي  أزقةحخس الذيخ ذياب ابغ خميفة ، لكغ ابغ شحشػن عاث في 
 .(54) شػن حيعمغ بان الحكع قج عاد لدعيج ابغ ش األسػاقفشادى مشادي في  (53)اً دادف

الذيخ زايج وىػ في شخيق عػدتو  ُأبمغحذخ بغ مكتػم  أخيووبسداعجة حاكع دبي وابغ 
مغ عسان عسا حجث في ابػ ضبي وقام بسداعجة دبي بػضع خصة لمكيام بيجػم معاكذ عمى 

دبي مع الذيخ زايج ورجالو وحخسو الخاص الى ابػ ضبي لتحخيخىا  تابغ شحشػن فتػجيت قػا
فجارت معارك عشيفة فييا وتع فظ حرار قرخ الحرغ الحي فخضو ابغ شحشػن عمى ذياب بغ 

ي حميف ابغ شحشػن وحاول خ خميفة وافخاد عائمتو وحخسو وانيدمت قػات ابغ شحشػن وقتل السيي
لع يتسكغ مغ اليخب و ن جخاحو كانت شجيجة في السعخكة أ الإ (55)ابغ شحشػن اليخب تجاه البحخ

انو  ةصاخبضبي لكغ الذيخ زايج لع يكغ راغبًا في قتمو و  وأبػفقتمتو القػات السذتخكة بيغ دبي 
 (56)كان يخغب في ايجاد حل سمسي لمسذكمة بعيجًا عغ ازمة الجماء والفتغ مابيغ االسخة الػاحجة 

 فأرسل بغ سعػد فيرل باإلمامالذيخ زايج بغ خميفة استعان  بيشسا تحكخ السرادر الدعػدية ان
الى تخكي الدجيخي حاكع البخيسي امخ بسداعجة الذيخ زايج ضج محاولة ابغ شحشػن  األخيخ

 .(57)في تثبيت زايج وقتل ابغ شحشػن  األثخوكان ليحا كبيخ  تواستخداد سمص
مغ أيًا ابغ شحشػن ولع تححر لع تحخك ساكشًا حيال تحخك  فإنيااما عغ مػقف بخيصانيا 

فيي لع تشحر ابغ شحشػن عشجما تحخكت قػاتو ، قبل وقػع الخصخ عمى غيخ عادتيا  األشخاف
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الذيخ  لع تححر، كسا انيا ة متاصبل انيا بقيت ، ذ ثع الذارقة ثع الى ابػ ضبي يمغ جديخة ق
حكػمة  أصجرتولكغ بعج حدع السػقف لرالح الذيخ زايج  (58)زايج عغ تحخكات ابغ شحشػن 

 وتأييجفيو اعتجاء ابغ شحشػن بسداعجة  أكجت م5856أيمػل 26بتاريخ 9925ي قخار بخقع ببػم
مغ الجخيسة  إعفائوشيخ القػاسع في الذارقة واستخجام سفشة لميجػم عمى ابػ ضبي ويجب عجم 

م قخر 5857وفي عام  (59)في اليجػمة ملسدتخجوعميو ان يجفع التعػيس وان ترادر السخاكب ا
الى ابػضبي  بعثة إيفاد ) felix) السكيع البخيصاني في الخميج العخبي الكابتغ جػند فيمكذ

التي جخت جخاء اعتجاء ابغ شحشػن ، ولسا وصمت البعثة باشخت  األحجاثلمػقػف عمى حكيقة 
البمجة وجدء مغ قرخ الحرغ  ق الخخاب والجمار وبخاصة تجميخ سػ  آثارعسميا وشاىجت 

وبشاًء عمى  (69)فادحة  بأضخارمستمكاتيع  أصيبتضبي الحيغ  أبػ أبشاءاستسعت الى عجد مغ و 
شمب السكيع البخيصاني مغ سمصان ابغ صقخ  إليياماجاء في تقخيخ البعثة والشتائج التي وصمت 

 إذمغ بعزيا  يعفىعمى ان  أقداطروبية تجفع عمى  ألفيجفع غخامو قجرىا خسدة وعذخيغ  أن
 . (65)اثبت حدغ ترخفاتو حدب السفيػم البخيصاني

روبية ثع دفع القدط الثاني في مػعج  آالفو عسب األمخ ئفجفع الذيخ القاسسي في باد
فقج قجم الذيخ استعصافًا لحكػمة اليشج كي تزعيا  األخيخالقدط  وأما 5859استحقاقو في عام 

 أتبــاعم بحجة ان بعس 5869تبقى مغ الغخامة عام  استخمز ماد فيمكذ ناىمو لكغ جػ كعغ 
راضية  كانت غيخ وإنياشيء مغ الغخامة  إنقاصوان ترخفاتو لع تبخر  (62)الذيخ غيخ ممتدميغ 

السيادن وكانت تخيج ان تقتز مشو ولكغ بذكل الداحل سياستو تجاه الػجػد البخيصاني في   عغ
 .(63)غيخ مباشخ وليحا لع تسشعو او تححره قبل اشتخاكو بيحا العسل مع ابغ شحشػن 

لشيخ زايج وموقف بريطانيا المشاكل المحمية واإلقميمية التي واجهت ا :المبحث الثالث
 منها 

لع تقترخ عشج حج اإلشخاف البحخي  )*(ان عالقة بخيصانيا بسذيخات الداحل السيادن
بكاممو عمى تشفيح قػاعج اليجنة البحخية التي ربصت بيا تمظ السذيخات بل كانت تجيد ليا 
السعاىجات السعقػدة بيشيا وبيغ مذيخات الداحل السيادن مسارسة سيصختيا حتى في الذؤون 

 .(64)الجاخمية لتمظ السذيخات عغ شخيق السكيع الدياسي البخيصاني فييا 
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

بيشسا كان الخط العام لشيج الدياسة البخيصانية في الخميج العخبي بعامتو وتجاه الداحل      
السيادن بخاصة أنيا ال تػرط نفديا في الشداعات الجاخمية حتى ال تؤثخ عمى مرالحيا في تمظ 

دن الدعائيا السشصقة ، لكشيا كثيخًا بل غالبًا ما تجخمت بتمظ الشداعات بيغ مذايخ الداحل السيا
ان تػسع الشداعات قج يؤثخ عمى نفػذىا أو مرالحيا وباألخز مػضػع الدمع البحخي في 
الخميج العخبي لحلظ كان يتجخل السكيع البخيصاني الدياسي أو وكيمو بجاًل عشو إليقافيا أو فزيا 

 .(65)لرالح شخف معيغ
فكثيخًا ما شمبت  وبسا إن الذيخ زايج كان أقػى رجل في الداحل السيادن في عرخه

السذيخات السجاورة لو تجخمو مغ اجل البت في السشازعات او الخالفات التي نذبت فيسا بيشيع ، 
أو االستعانة بقػاتو السحمية مغ اجل إنيائيا . وبالتأكيج كان لمجانب البخيصاني فييا رأي او 

 تجخل أيزا. 
بو الذارقة عمى معدكخ  م ساعج الذيخ زايج دبي ضج ىجػم قامت5857وفي اواخخ عام 

م 5858لقبيمة السداريع وقتل أربعة رجال مشيع ولكغ اليديسة حمت بالذارقة في شيخ اذار عام 
بعج تعاون قػات ابػ ضبي مع دبي ، ولكغ بعجىا تجخل وكيل السكيسية البخيصانية في الذارقة 

 .(66)بيغ األشخاف الستشازعة واحل الرمح بيشيا 
م خالف بيغ ابػ ضبي والبحخيغ وقصخ اثخ تعاون زايج بغ 5868وعشجما حجث في عام 

خميفة حاكع ابػ ضبي مع حاكع البحخيغ في مياجسة ساحل قصخ، تجخمت بخيصانيا عغ شخيق 
وأرغست شيخ البحخيغ  )*((pellyالسكيع البخيصاني في الخميج العخبي الكػلػنيل لػيذ بيممي )

زايج قام بيممي بأخح تعيج عميو بان اليقػم  بأي عمى التخمي عغ حكسو ، ولكغ بالشدبة لمذيخ 
، اعتجاء فانو سيتحسل تبعة مايحرل خخق لمسعاىجات البحخية في السدتقبل ، واذا حجث أي

دفع مشيا تدعة االف في حيشيا وتعيج ريال وألدمو بجفع غخامة مقجارىا خسدة وعذخون ألف 
بكية الغخامة بل انو أعاد ما آخحه مغ  بجفع الباقي عمى مخحمتيغ ، لكغ بيممي عاد وتشازل عغ

 .(67)الذيخ زايج باعتبار ذلظ مكافأة لو عغ مدمكو الحسيج
وعشجما أراد الذيخ زايج بغ خميفة كدخ شػق الحرار البخيصاني قخر ان يقػم بسبادرة 
االترال بالجانب الفارسي ، كسا ان مدؤول السػاني اإليخانية في الخميج العخبي كان ىػ اآلخخ 
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م  5887عمى اترال مع الذيخ زايج ، فدار نائب الحاكع الفارسي احسج خان ابػ ضبي في عام 
 .(68)ل إقامة قاعجة فارسية في ابػ ضبيمغ اجل التذاور مع الذيخ زايج حػ 

كسا ان الذيخ زايج كان ىجفو مغ االترال بالجانب الفارسي ىػ وضع حج لمخالف بيغ 
س بخرػص مذكمة لشجة ، والحرػل عمى تدييالت لجسيع أمارات الداحل السيادن وبالد فار 

الدفغ العخبية في السػانىء الفارسية وتعػيزات لمشازحيغ مغ لشجة ، فارسل وفجًا مغ كبار رجالو 
وكان بزسشيا ميخيغ عخبييغ، وفي  (69)الى حاكع لشجة الفارسي وىع يحسمػن ىجايا الذيخ زايج 

والتي كانت عبارة عغ سيف مقخون بخصاب تقجيخ وإشخاء السقابل تمقى الذيخ زايج ىجية الفخس 
 .  (79)مسيػر بالختع الذاىشذاىي 

بعجىا قخر الذيخ زايج إلغاء العمع األبيس ذي السخبع األحسخ السفخوض مغ بخيصانيا 
م وقام بإندالو مغ سارية قرخه ورفع 5829عمى إمارات الداحل السيادن بسػجب معاىجة عام 

 . (75)اًل مشو تيسشًا بعمع الخسػل دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع(عمع اخزخ المػن بج
رسية وجيت لو لكغ بخيصانيا بيجف مشع الذيخ زايج مغ االستسخار في عالقتو بالجولة الفا

ووصمت السجمخة البخيصانية التي تحسل التيجيج إلى أبػ ضبي وىجدتو  (72)إنحار في ىحا الذأن
قتو بالجانب الفارسي وأجبختو عمى إندال العمع األخزخ ورفع بقرفيا إذا ما استسخ عمى عال

العمع األحسخ القجيع بجال مشو واستجاب الذيخ زايج  لؤلوامخ البخيصانية حخصا عمى مرمحة 
 .(73)امارتو

عالوة عمى ذلظ ، فقج عسمت بخيصانيا عمى تحجيع تػسعو في مشصقة الدورا وىي شخيط 
سخية وعجسان وكان الذيخ زايج قج شعخ بالحاجة الى قاعجة رممي صغيخ بيغ كل مغ مشصقة الح

في الذسال ليبدط فييا نفػذه وان تكػن ممجأ آمغ ومخعى لبعس افخاد قبائمو ويحل مغ خالليا 
األمغ  بيغ قبائل البادية وتذكل قاعجة مستازة لعسمياتو في حالة قيام ايًا مغ الكبائل البعيجة عغ 

 .(74)ابػ ضبي بالعجوان 
شمبت قبيمة الدػيجان التي تدكغ مشصقة الدورا حساية الذيخ زايج ضج جيخانيا بدبب  كسا

تػتخ عالقتيا معيع وكان الذيخ زايج تخبصو عالقة قخبى بيحه القبيمة مغ جية االم كسا ان احجى 
زوجاتو ىي ابشة الذيخ سمصان بغ ناصخ الدػيجي ، لحلظ وافق الذيخ زايج عمى شمب الذيخ 

استأذن السكيع البخيصاني بإرسال معجات غيخ حخبية عغ شخيق البحخ مغ ابػ  ناصخ وبجوره
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

وعمى اثخ ( 76)م5895خيصانيا في بادئ األمخ عام وحرل عمى مػافقة ب (75)ضبي الى الدورا 
كانػن  27ذلظ ، قام الذيخ زايج بأرسال خصاب الى السكيسية البخيصانية في ابػ شيخ بتاريخ 

.غيخ ان بخيصانيا مالبثت (77)و ان مشصقة الدورا وسكانيا ىع مغ رعاياه م ، أعمغ في5897االول 
بدبب تخػف شيػخ القػاسع مغ ىحا العسل ألنيع  (78)ان اتبعت سياسة غامزة تجاه السػضػع 

وججوا فيو تعجيا عمى مرالحيع ، حيث أبجوا معارضتيع الذجيجة وخرػصًا شيخ القػاسع الحي 
م بخفع شكػاه حػل السػضػع إلى السكيع 5999أبجى معارضة شجيجة وقام في أيمػل عام 

لترخيح الحي مشحو لمذيخ زايج وقج البخيصاني . ونتيجة ليحه السعارضة سحب السكيع البخيصاني ا
أثار سحب الترخيح الذيخ زايج الحي عجه حائاًل دون حرػلو عمى مشصقة استيخاتيجية تداعجه 

 . (79)في الجفاع عغ أتباعو وتكخس نفػذه في مشصقة الداحل السيادن 
م عشجما انفجخت األزمة بيغ ابػ ضبي وام القيػيغ حػل شخيعة ماء 5997وفي عام  

افالج عمي( وىي السرجر الخئيدي لمسياه العحبة في امارة ام القيػيغ والتي حاول الذيخ تدسى)
زايج الديصخة عمييا ، وبالفعل تحخكت قػاتو نحػىا في مػضع يبعج عذخيغ كيمػمتخ عغ إمارة 
الذارقة باتجاه أم القيػيغ وأسخت الذيخ راشج بغ احسج السعال شيخ أم القيػيغ ومعو عجد مغ 

ي قتب والغفمة ، وعشج سساع السكيع البخيصاني الخبخ وجو خصابًا الى الذيخ زايج شمب شيػخ بش
فيو اشالق سخاح سجشائو فػرًا ، وخاصة بعج ان عخف ان انرار شيخ  ام القيػيغ الحيغ كانػا 
معو ارسمػا في قػارب الى ابػ ضبي وىػ عسل تعجه بخيصانيا خخقا التفاقيات الدمع في البحخ 

( بعج مفاوضات دامت اسبػعًا ان يتػصل الى اشالق سخاح الذيخ coxلسقجم كػكذ )واستصاع ا
 .(89)راشج بغ احسج السعال دون اية شخوط

وفيسا يتعمق ببخيصانيا برػرة عامة فقج اقخ الذيخ زايج بغ خميفة كل السعاىجات السػقعة 
ت معيا . كسا وقع بجوره بيغ أسالفو وبخيصانيا وحخص عمى تشفيحىا حفاضًا عمى استسخار العالقا

م 5856عجة معاىجات  معيا خالل فتخة تػليو مذيخة ابػ ضبي ، كان اوليا معاىجة عام 
الستعمقة بتجارة الخقيق أي االمتشاع عغ االتجار بو ، ألنيا مغ وجية نطخ الذيخ زايج تتشافخ ىحه 

 .(85)التجارة مع الكيع االسالمية األصيمة والسبادىء االندانية 
م ان وقع ثاني معاىجاتو مع بخيصانيا وكانت تتعمق بخصػط 5864البث في عام ثع م

التمغخاف والتي تعيج بيا بعجم التجخل بالسحصات واآلالت وخصػط التمغخاف التي تسخ بأراضيو ، 
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عار ومعاقبة مغ يعتجي عمييا مقابل الحق لو ولخعاياه مغ استخجاميا وإرسال البخقيات بشفذ األس
ع السػقعة مع . واعتبخ ىحا االتفاق بسثابة ممحقًا لسعاىجة الدمع الجائ(82)ايا البخيصانييغالسحجدة لمخع

م 5879 كسا وقع عمى معاىجة تدميع الفاريغ مغ الغػاصيغ في عام (83)م5853بخيصانيا سشة 
والتي جسيعيا تخجم مرالح بخيصانيا في الخميج العخبي بذكل ( 84)الحامية لمسعاىجة البحخية

 دقيق.
م والتي وقعيا 5892وفي أبػ ضبي وقع الذيخ زايج بغ خميفة عمى السعاىجة السانعة عام 

عغ نفدو وورثتو  وحمفاءه وتعيج فييا أن ال يكيع أي نػع مغ العالقات مع اية دولة عجا بخيصانيا 
وعمى عجم مػافقتو عمى إقامة أي وكيل ألي حكػمة أخخى في إمارتو بجون مػافقة الحكػمة 

 (85)انية ولغ يتشازل او يبيع او يخىغ اي جدء مغ إمارتو إال إلى الحكػمة البخيصانية البخيص
 .(86)وبسػجبيا تكػن بخيصانيا ىي التي تسثل االمارات الدبع دوليًا في الذؤون الخارجية 

وذلظ خػفًا مغ بخيصانيا عمى مرالحيا في الخميج العخبي وانيا كانت تخذى دائسًا مغ 
تدخب الشفػذ االجشبي ايا كان مرجره وبخاصة الخوسي والفخندي الحي بجأ يطيخ في الشرف 
الثاني مغ القخن التاسع عذخ ، وألن السعاىجات واالتفاقيات الدابقة مع بخيصانيا لع تسشع شيػخ 

سيادن مغ االترال مع اي دولة أخخى ، فأرادت ان اليتع ذلظ إال عغ شخيق السكيع الداحل ال
البخيصاني في الخميج العخبي او عغ شخيق حكػمة اليشج السكمفة بالعالقات العامة بالسشصقة 

 .(87)وعمى ىحا األساس تع تػقيع االتفاقية السانعة 
ة عمى التػقيع عمى اتفاقية مشع م وافق الذيخ زايج مع بكية شيػخ السشصق5992وفي عام 

 .(88)استيخاد الدالح او ترجيخه لغخض البيع 
م 5993وفي زيارة المػرد كيخزن نائب السمظ البخيصاني في اليشج لمداحل السيادن في عام 

 –أكج في خصبتو السذيػرة الى الػجػد البخيصاني في مياه الخميج العخبي قبل قيام أي إمارة فيو 
أنيع احمػا الشطام بجل الفػضى في تمظ السشاشق ، وأنيع حافطػا عمى استقالليا و  -عمى حج قػلو

عشج قياميا وانو يجب االستسخار في السحافطة عمى سالمة األمغ في الخميج العخبي ، وان يبقى 
 . (89)نفػذ حكػمة بخيصانيا في السكان األسسى دائسًا 
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

 )*(ـجمشكمة خور العجيـ المبحث الرابع :

وقفت بخيصانيا الى جانب الذيخ زايج بغ خميفة في صخاعو مع قصخ بدبب مذكمة قبيمة 
القبيدات وتبعية خػر العجيج تساشيًا مع مرالحيا في السشصقة ، فالقبيدات ىع فخع مغ قبيمة 
بشي ياس قامػا بثالث ىجخات الى مشصقة العجيج وكانت أول اليجخات في عيج الذيخ خميفة بغ 

م في حياة الذيخ سعيــج 5849. وكانت الثانية في عام (99)م5835بػ ضبي عام شخبػط حاكع أ
 .(92)م5869لذيخ زايج بغ خميفة في عام اما ىجختيع الثالثة فكانت خالل حكع ا.(95)بغ شحشػن 

وكان ىجفيع التحخر مغ التبعية لبشي ياس ومحاولة تأسيذ مذيخة خاصة بيع اسػة بآل 
م،أما الذيخ زايج فانو ادعى 5833ابػ ضبي في امارة دبي عام بػفالسة الحيغ استقمػا عغ 

تبعيتيع لو وبأنيع فخع مشذق مغ بشي ياس والبج مغ رجػع الفخع الى األصل ، وان تجارة أبػ 
وإنيا أصبحت ممجأ  (93)شة السشصمقة مغ مشصقة خػر العجيجضبي تعخضت إلى أخصار القخص

لمفاريغ مغ الكبائل االخخى واعتبخ الذيخ زايج ان وجػد القبيدات في العجيج يحػل بذكل أو بآخخ 
وان الذيخ زايج وصمتو رسالة مغ قبصان السجمخة التخكية )زحاف(  (94)دون ازدىار ونسػ أبػ ضبي

قزية مترخفية البرخة يبمغو فييا ان العجيج جدء مغ قصخ وقصخ جدء مغ نجج واألخيخة احج أ
 .(95)في العخاق 

كيمػ متخ باتجاه  599فزاًل عغ ان بخيصانيا قامت بتػسيع سمصة الذيخ زايج الى مدافة 
. (96)الغخب والحي كان السقرػد مشو اقامة حاجد جغخافي في وجو أي امتجاد مغ قبل قػى اخخى 

تذسل خػر العجيـج وبمجة وكان القرج مغ ىحا التػسع ىػ ان تكػن حجود سمصة الذيخ زايج 
 . (97)العجيج

م . لكغ  5868عقج اتفاق قصخ عام  جفي حيغ كانت بخيصانيا تعج العجيج تابع  لقصخ عش
مرالحيا في السشصقة أممت عمييا تغييخ مػقفيا وبخاصة بعج مجئ العثسانييغ ووصػليع إلى 

ب القبيديات الحساية االحداء وتبعية حكام قصخ ليع بعج محالفتيع ليع وخػفيا مغ ان يصم
 .(98)العثسانية عمى غخار ما فعمو حكام قصخ

وعمى أساس ماتقجم بو الذيخ زايج مغ أعحار تؤىمو لمكيام بإرجاع القبيدات وإخزاعيع 
بالقػة ، شمب مغ السكيع البخيصاني ان يدسح لو بالتحخك تجاه العجيج بخسالة بعثيا لو في كانػن 

بإرسال رسالتيغ الى بصي بغ خادم شيخ القبيدات في العجيج  م ، فقام بيممي5879االول عام 
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م شخح فييا شكاوى الذيخ زايج بذأن استيصانو وجساعتو في العجيج وححر روس 5875في مارس 
السكيع البخيصاني آنحاك بصي بغ خادم مغ ان يخخق ورعاياه قػانيغ البحخ والخزػع الى أوامخ 

بخسالة إلى الذيخ زايج أكج فييا تبعية العجيج لو وإنيا  الذيخ زايج وفي الػقت نفدو بعث بيممي
 . (99) جدء مغ أرضو وانو مغ األفزل أال يقػم بأي عسل عدكخي ضج العجيج

وربسا أرادت بخيصانيا في ذلظ أن تحل السذكمة دون أي تجخل عدكخي لػجػد األسصػل 
جيء الدفغ الحخبية العثسانية . وان بخيصانيا أزعجيا م(599)العثساني بالقخب مغ مدخح األحجاث 

الى مياه الخميج العخبي الول مخة بعج غيابيا ثالثة قخون ومسا زاد في قمق بخيصانيا عجم اعتخاف 
 . (595)الجولة العثسانية باالتفاقية البخيصانية السعقػدة مع امارات الداحل السيادن 

الخسسية في حديخان عام مسا زاد السػقف تعقيجًا صجر في العجد األخيخ مغ مجمة بغجاد 
م إن البحخيغ وثسان مجن في امارات الداحل السيادن تعتبـخ جدءًا مغ اقميع نجـج 5875

 . (592)الذسالي
فاستغل الذيخ زايج كل تمظ األحجاث وأكج لمبخيصانييغ ان العثسانييغ ارسمػا لو رسالة عام 

 .(593)تجخل في شؤونيا م يعمشػن لو ان العجيج تحت حسايتيع ويصمبػن مشو عجم ال5874
كسا انيع أرسمػا في الػقت نفدو عمع عثساني الى بصي بغ خادم شيخ القبيدات في العجيج 

، ومسا زاد في تػتخ السػقف استسخار القبيدات في التعخض  (594)ليخفعو في كل يػم جسعة 
 . (595)لدفغ ابػ ضبي فاستسخ الذيخ زايج يصالب بخيصانيا بإيجاد حل لمسذكمة 

بعج ان شمب الذيخ زايج مغ السكيع البخيصاني العقيج بيمي رفع شكػاه إلى حكػمة اليشج ، و 
م بأن يػفق بيغ الصخفيغ واذا 5875تمقى السكيع البخيصاني مغ حكػمة اليشج تعميساتو في عام 

تعحرت السفاوضات الدمسية عميو إال يتخدد في استخجام القػة الثبات تبعية العجيـج الى أبػ 
 . (596)ضبـي

واستغمت حكػمة اليشج فخصة تػرط الجولة العثسانية في حخبيا مع روسيا بيغ عامي 
م وارتأت حدع مدالة العجيج عدكخيًا وليحا وافقت عمى اقتخاح السكيع البخيصاني 5878-م5877

في الخميج العخبي )روز( بيحا الذأن وأرسمت قػة مغ سفغ محمية قجرت بدبعيغ سفيشة بكيادة 
خميفة تجعسيا باخخة حخبية بخيصانية )تيخز( إلى العجيج استصاعػا جسيعًا مغ محاصخة  زايج بغ

 .(597)العجيج وشاشىء العجيج وتجميخ كل الدفغ العائجة لمقبيدات وحمفائيع وأعػانيع
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وىحا ما مكغ الذيخ زايج مغ دخػلو العجيج مغ دون قتال مع اىالييا بعج ان تخكػىا 
، فاضصخ أىالي (598)م 5878آذار  26آبارىا وكان ذلظ بتاريخ  ىاربيغ وقامػا بخدم جسيع

العجيج اإلذعان لمذيخ زايج بسداعجة بخيصانيا واجبخوا عمى العػدة الى ابػ ضبي ، وبالفعل تست 
 م بعج إصجار العفػ عشيع مغ قبل الذيخ زايج بغ خميفة .5889عػدتيع عام 

أكيج حقػقو في ممكية العجيج بسعشى ان وسسحت وزارة الخارجية البخيصانية لمذيخ زايج ت
 .(599)يؤكج احتاللو ليا رسسيًا 

إلى أبػ ضبي وتأكيج تبعية  وأثخ ماحرل في العجيج وإصخار بخيصانيا عمى عػدة القبيدات
العجيج ليا كحلظ ، تػتخت العالقات بيغ الذيخ زايج بغ خميفة والذيخ قاسع بغ دمحم آل ثاني حاكع 

م إال ان 5899-م5885قصخ واستسخت الحخوب بيشيع مجة ال تقل عغ عذخة سشػات مشح عام 
 انتيت تجريجيًا . (559)حجة الخالف والتػتخ

م بصمب 5995خ زايج حقػق تاريخية في العجيج فتقجم االخيخ عام وأكجت بخيصانيا ان لمذي
م 5996مغ السكيع البخيصاني بتعسيخ العجيج ووافقت عمى شمبو ووقع الصخفان معاىجة في عام 

أقخت بسػجبيا بخيصانيا تبعية العجيج إلى أراضي أبػ ضبي وتعيجت بحساية السشصقة مغ أي 
 . (555)تل أي جدء مغ تمظ السشصقةاعتجاء وبالتجخل لمحيمػلة دون أن يح

 المبحث الخامس: أسباب نجاح الشيخ زايج بن خميفة  
كان الذيخ زايج بغ خميفة قػي الذخرية وفارس شسػح قجر لو ان يحكع االمارة مجة 

م مسا شجع وساعج عمى استقخار أبػ ضبي حتى 5999م الى عام 5855شػيمة ابتجاء مغ عام 
احتخامًا وتقجيخًا لو وفي عيجه أصبحت ابػ ضبي اكبخ مذيخات ساحل  لكبو الجسيع بدايج الكبيخ

عسان مغ حيث السداحة والقػة الدياسية أي تفػقت عمى دولة القػاسع التي كانت ليا الرجارة 
. وحافظ (552)قبل ان تتفخق فبكيادتو وحشكتو الدياسية أعاد االستقخار والصسأنيشة إلى مذيختو 

 .(553)مغ أي اعتجاء خارجي عمى وحجة أراضي إمارتو 
وان صجام القػاسع مع البخيصانييغ في الخميج العخبي في أوائل القخن التاسع عذخ سبب 
اضسحالل نفػذىع وتجدوأ إمارتيع ، بيشسا كان نذاط ابػ ضبي في الجاخل بعيجًا عغ الرجام مع 

ية البخية في الشرف البخيصانييغ في الخميج العخبي قج ساىع وبذكل كبيخ في نسػ قػتيع السحم
 .(554)الثاني مغ القخن التاسع عذخ تحت زعامة زايج بغ خميفة 
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في حيغ كانت مذيخات الداحل وليذ فقط القػاسع قج اصابيا الزعف بدبب معاىجاتيع 
 .(555)السبخمة مع بخيصانيا والتي حجت بذكل كبيخ مغ تحخكاتيع البحخية واثخت عمى قجراتيع 

وكان يداعجه في حكسو وإدارة شؤون مذيختو مجسػعة مغ السعاونيغ لو وبعس القزاة 
لتجعيع سمصتو في تمظ السشاشق الخاضعة لدمصانو وتشطيع مدائميا االقترادية وتدييخ أمػر 
سكانيا ، فداعجه بعس ابشاءه واخيو واقخبائو وعمى سبيل السثال كان اخػه ذياب بغ خميفة يشػب 

الحكع في ابػ ضبي في غيابو وكان يدتذيخه في كثيخ مغ االحيان ويدشج اليو عشو في ادارة 
. أو انو كان (556) بعس امػر السذيخة ، كسا كان يشػب عشو ابشو سمصان في حكع جديخة دلسا 

يخسل أبشاءه لمسذيخات السجاورة ليسثمػنو في تػشيج الرالت بيشو وبيشيع فأرسل ابشو خميفة الى 
، كسا ان خميفة كان كثيخًا ما يقػد قػات مذيخة والجه في (557)صالتو بحكاميا البحخيغ لتقػية 

 .(558)الشداعات القبمية ويعػل عميو في مثل تمظ السيام 
وورث عغ أججاده معالجة الشداعات وتدػية التػتخات التي تقع بيغ الكبائل بالصخق الدميسة 

ثيخًا ما يقػم بالػساشة في الشداعات التي واتبع في ذلظ الحػار او التعػيزات السالية وكان ك
 . (559)تشذب بيغ بكية اإلمارات 

وان الدمصة التي كان يسارسيا عمى الكبائل السشتسية اليو لع تكغ استبجادية او تعدفية ، 
فعمى الخغع مغ انو كانت لو الدمصة العميا إال انو كان لكل قبيمة او عذيخة شيخيا الحي يسارس 

. كسا كان شيػخ الداحل يشطخون الى زايج نطخة (529)ق اسمػبو القبمي الخاصالدمصة فييا وف
، ىحا مامكشو مغ الديصخة عمى (525)احتخام وتقجيخ وسعى جسيعيع الى تكػيغ عالقات ودية معو 

الػضع الدياسي في شخق شبو الجديخة العخبية الى الجشػب مغ االحداء في األعػام ما بيغ 
، وفي ىحا الرجد قال عشو " بخسي كػكذ (522)تو وقػة شخريتوم وبفزل حكس5999-م5875

انو ابخز حاكع في شخق الجديخة العخبية لثالثيغ سشة وامتج نفػذه في كل االتجاىات وان الحظ قج 
حالف بشي ياس عسػمًا عشجما بجأ زعساء الكبائل البعيجة عشيع اميااًل يصمبػن وساشة زايج الكبيخ 

يع وذو صجاقات كثيخة وانو صجيق الجسيع مسا مكغ بشي ياس مغ أن فقج عخف عشو انو رجل حك
. وقال السؤرخ البخيصاني كيمي ، " لع يدبق (523)يجشػا خيخًا كثيخًا مغ امتشان الكبائل األخخى لو " 

ألي مغ حكام ال بػ فالح أو غيخىع مغ شيػخ الداحل السيادن أن مارس نفذ الدمصان الحي 
شخق شبو الجديخة العخبية والدبب ال يخجع إلى ما تحمت بو شخريتو  وصل اليو الذيخ زايج في
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مغ صفات أىمتو لحلظ وال إلى الطخوف التي مخت بيا السشصقة في تمظ الفتخة فقط وإنسا يخجع 
 . (524)الى إن أبػ ضبي كانت دائسًا القػة االقميسية الكيادية بيغ مذيخات الداحل " 

يزاف الى ذلظ القجرة التشطيسية العالية التي كان يتستع بيا الذيخ زايج والتي مكشتو مغ 
ادارة مذيخة ابػ ضبي والسشاشق التابعة ليا مثل الطفخة وما تزسو والتي كانت تدسى بالسقاشعة 

 – الغخبية ، والعيغ وما يتبعيا وىي السقاشعة الذخقية والعجيج عمى الحجود مع قصخ وجديخة دلسا
وامتج نفػذه الدياسي والسشاشق التي كان يحسييا الى كافة القخى التي سكشيا  -مخكد تجارة المؤلؤ

الذػامذ في مجيشة العيغ وما جاورىا ومشاشق شجيغ والكبائل السػالية لذيخ الفجيخة ، كسا 
عمى الفجيخة إمارة مدتقمة لكشيا تستعت بحساية الذيخ زايج بغ خميفة مغ اي اعتجاء  تاعتبخ 

 . (525)استقالليا 
وبحل جيػدًا كبيخة في محاولة مشو لتػحيج الداحل السيادن لكغ بخيصانيا وقفت في شخيق 

 .(526)مذخوعو الكبيخ الحي كان يصسح في تحكيقو لتعارضو مع أىجاف سياستيا 
م كانت 5868وكان لذجاعتو دور كبيخ في اعالء شأنو بيغ الكبائل العخبية ففي عام 

حادثة رفعت مغ نجع الذيخ زايج ففي ىحا العام واثشاء صجام مع الذيخ خالج بغ سمصان ىشاك 
القاسسي قتل األخيخ وكان فارسًا مغ اعالم قبيمتو وزادت ىحه الػاقعة مغ مكانة الذيخ زايج 

 .(527)ػى الجاخمي عمى السدتػى االقميسيكفارس بيغ الكبائل مسا أدى الى تغييخ في ميدان الق
م وابخز مشاشقيا كالجيسي والييمي والقصارة 5875بشي ياس يحتمػن البخيسي مشح عام وكانػا 

( السعتسج miles. ىحا ما اكجه العقيج مايمد)(528)ادي السدعػدي والسعتخض والسػيجعيوو 
ارسل تقخيخًا الى لشجن ذكخ م عشجما قام بديارة الى واحة البخيسي و 5875البخيصاني في مدقط عام 

ان القبيمة الخئيدة ىي قبيمة بشي ياس ، وان الذيخ زايج ىػ رجل يتستع بذخريتو قػية وىػ فيو "
 . (529)الخجل الػحيج الحي يتستع بشفػذ حكيقي فيػ وقبيمتو يتدعسان كل السشاقذات في البخيسي" 

م واجو بعس الستاعب مغ قبل الحيغ كانػا في مشصقة الطاىخة في واحة 5887وفي عام 
( الحي 5888-5875عارضػن حكسة ونفػذه بتذجيع مغ حاكع عسان تخكي بغ سعيج )البخيسي ي

أمجىع بالسال والسداعجات العدكخية ضج الذيخ زايج لكغ األخيخ أمزى شيخيغ في الطاىخة 
أوقع خالليا اليدائع بأعجائو ورجع بعجىا إلى أبػ ضبي ومعو شيخان مغ السعارضيغ وقعا في 

 .(539)نفػذه ىشاك األسخ فارتفع اسسو وتػشج 



                                                                     

 036 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

م كان الحال يختمف عسا كان 5899 –م 5888لكغ في حكع الدمصان فيرل بغ تخكي 
عميو ايام سمفو فقج كانت تخبط الدمصان فيرل عالقة صجاقة شخرية مع الذيخ زايج وكان ليا 
 دورىا في اتداع نفػذ الذيخ زايج في إقميع الطاىخة عشجما اسشج الدمصان فيرل بغ تخكي إدارة

 . (535)أراضيو ىشاك لمذيخ زايج حتى مشصقة عبخي 
وبمغ نفػذه مغ القػة إلى درجة إن سمصان مدقط أصبح يدتعيغ بو لقسع ثػرات الكبائل  

أن نفػذه بات متفػقًا عمى نفػذ سمصان عسان مسا جعمو يػكل إليو  ىفي أراضيو وىحا يذيخ ال
. وكان وجػد الذيخ زايج في البخيسي باعتخاف (532) ميسة حساية األمغ والعشاية بسرالح بالده

وإقخار رؤساء الكبائل العخبية ىشاك وعمى رأسيع شيػخ قبيمة الشعيع التي كانت في خالف مدتسخ 
 . (533)مع بشي ياس

( ان الذيخ زايج يحكع إمارة claernce manوقال السؤرخ االمخيكي كالرنذ مان )
رات الداحل السترالح ويستج سمصانو الى ما وراء متخامية اإلشخاف وىػ اقػى شخرية في إما

ق واحات البخيسي وعبخي في سمصشة عسان وانو كان مغ الحكام الحيغ تدداد سسعتيع في الذخ 
 .(535)ثيخة مغ الشخيل في البخيسي نفدياحيث كان يسمظ بداتيغ ك (534)األوسط في تمظ الفتخة"

عسل معتسج سياسي في ( الحي percy cox( )5864-5937وقام بخسي كػكذ )
-م5995مدقط بادىء االمخ ثع اصبح السكيع الدياسي البخيصاني في الخميج العخبي بخحمة عام 

م مغ ابػ ضبي الى البخيسي ثع الى مجيشة مدقط عغ شخيق وادي سسايل ذكخ " انو شػال 5992
اي حاكع اخخ الخحمة كان في حساية ورعاية الذيخ زايج بغ خميفة ، وكان نفػذه اقػى مغ نفػذ 

في الداحل السترالح وامتج نفػذه في ثبات لرالح الدالم العام ىشاك ولقج بشى نفػذ بشي ياس 
في ىحه السشصقة مع ان ىشاك قبائل أخخى اكبخ عجدًا ولكشيا تجفع الجدية لمذيخ زايج راضية 

يأت لو ، ول(537)م5889ووشج عالقتو بإشخاف مكة عشجما أدى فخيزة الحج عام  .(536) "بحلظ
األحجاث الكبخى برػرة عامة داخل شبو الجديخة العخبية عمى انجاز أىجافو ونجاح سياستو في 
الداحل السيادن ، إذ  عاصخ حكع الذيخ زايج بغ خميفة فتخة ضعف نفػذ الجولة الدعػدية الثانية 

غ الى والتي انتيت عشجما تخك األميخ عبج الخحسغ بغ فيرل وابشو عبج العديد الخياض الجئي
. وفي اوائل شيخ نيدان (538)م وىحا يعشي إزاحة اكبخ مشافدية عغ شخيقو 5892الكػيت عام 

عقج اجتساعًا عمى مقخبة مغ دبي في مشصقة تدسى الخػانيج حزخه حكام  5996مغ عام 
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الدبع إلعادة الشطخ في تقديع الشفػذ والدمصات الدياسية في السشصقة باقتخاح مغ  السذيخات
 . (539)الذيخ زايج 

فقج كان حخيرًا عمى اجتحاب الذيػخ في مجالذ اشبو ما تكػن بالسؤتسخات الدياسية 
 .(549) وذلظ كمسا وقع أمخ ميع أولو أىسية في أوضاع السشصقة 

ابػ ضبي القبمية والدياسية والسذيخات السجاورة وصاىخ  لقج لعب دورًا بارزًا في حياة
بدواجـو مغ  ألسباب سياسية بعس أىع قبائل الداحل السيادن ، فقج وشج عالقاتو بالكبائل

وىي إحجى اكبخ الكبائل السعادية لبشي ياس في واحة البخيسي والدػدان  (545)القبيدات وال الشعيع
 . (542)اخػالو 

بعة أوالد مغ الحكػر وىع خميفة ودمحم وسمصان وحسجان وصقخ وسعيج وأنجب الذيخ زايج س
 (*)وشحشػن ، لعب ىؤالء دورًا كبيخًا في تاريخ أبػ ضبي كالذيخ خميفة وشحشػن وحسجان

 .(543)وسمصان ثع أحفاده مغ بعجه 
م بعج ان عاش ما يقارب التدعيغ عامًا  وحكع 5999وتػفى الذيخ زايج بغ خميفة عام 

فتخة شػيمة حتى انو لقب بأميخ بشي ياس واثشاء حكسو أصبح اقػى رجل عمى الداحل أبػ ضبي 
 . (544)السيادن وأصبحت أبػ ضبي مغ أىع مذيخات ىحه السشصقة 

كانت وفاتو قزاء وقجرًا وقزى نحبو وىػ في فخاشو بيغ اوالده وىشاك مغ اوالده مسغ 
نعر بديط كسا اعتاد بشي ياس وغيخىع  تػفي قبمو مثل سعيج وىداع ودمحم ، ونقل جثسانو عمى

مغ الكبائل العخبية األخخى ، ثع قبخ بديط في مقبخة تقع عمى سفح رممي صغيخ في السشصقة 
وبعجه اجتسع  (545)السعخوفة باسع البصيغ . وقج رثاه الذعخاء العخب وبخاصة في مشصقة الطاىخة 

عيان بشي ياس النتخاب الحاكع مجمذ عذيخة آل بػ فالح وأسخة آل نييان ومعيع مذايخ وا 
الججيج فتع انتخاب ابشو الكبيخ الذيخ خميفة بغ زايج ولكغ األخيخ لع يكغ راغبًا في تحسل أعباء 
مدؤولية السذيخة وكان يفزل ان يعير بيغ مدارعو في مشصقة العيغ فأرتقى الشجل الثاني 

 .(546)م 5952شحشػن ىحا السشرب الحي بقي  فيو حتى وفاتو 
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 ة الخاتم
في الكتابة عغ شخرية الذيخ زايج بغ خميفة وتػليو السذيخة في إمارة أبػ ضبي عام 

م( والسعخوف لجى السؤرخيغ وفي الداحل السترالح أو السيادن مثمسا جخى 5999 -م5855)
التعخيف بو آنحاك باسع زايج الكبيخ وبخاصة مشصقة ابػ ضبي التي ىي اليػم عاصسة دولة 

بية الستحجة ، يصمع الباحث في مػاضيع تمظ السشصقة عمى الكثيخ مغ أسساء اإلمارات العخ 
السشاشق واالخػار والػاحات والتالل واليزاب التي شكمت الكثيخ مغ السشاشق الجاخمية في 
الرحخاء والداحمية عمى الخميج العخبي ، كسا يػاجو العجيج مغ أسساء الكبائل العخبية وأسساء 

مالحطة التجاخل الكبيخ بيغ ىحه الكبائل مغ حيث الشفػذ أو مشاشق  شيػخيا أو حكاميا مع
الدكغ أو عالقات التراىخ والحخوب والرمح واليجسات الكبائمية بصابعيا الفصخي فيسا بيشيا 
أحيانا والتي زخخ بيا تاريخ تمظ السشصقة آنحاك . يزاف إليو ، صخاع تمظ الكبائل العخبية مع 

شبي التي وشأت سػاحل الخميج العخبي ومقارعتيا ليا . وكان مغ ابخز مختمف أنػاع الشفػذ األج
الذخريات التي ضيخت في مشترف القخن التاسع عذخ ىي شخرية الذيخ زايج بغ خميفة 
التي تدامشت عجة ضخوف ليأت لو تدمع الدمصة في بادئ األمخ ثع الشجاح والذيخة عمى كافة 

عالسية ، وكان لو دور كبيخ في إرساء بشاء دولة ججيجة في السدتػيات السحمية مشيا واإلقميسية وال
السدتقبل وىػ ما نججه اليػم متسثاًل بجولة اإلمارات العخبية الستحجة وتسكيغ أسخة عخيقة مغ تقمج 
زمام األمػر في تمظ البقعة الجغخافية مغ األرض كتب ليا الشجاح واالستسخار لحج أالن مغ بيغ 

كغ بفزل حشكة وحكسة الذيخ زايج بغ خميفة الحي تسكغ مغ أن وجػد عجة أسخ عاصختيا ول
يتديج زعامة الكبائل السحيصة بقبيمتو والتابعة ليا أيزا وان يكػن لو دور الخيادة في أحجاث 
وتاريخ السشصقة وعاصخ الذيخ زايج خالل فتخة حكسة قػى أجشبية عجيجة فخضت سيادتيا عمى 

ا لع تتسكغ دائسًا مغ خزػع جسيع الحكام والذيػخ ليا ولع الخميج العخبي في اغمب أجدائو لكشي
تتسكغ مغ فخض سيادتيا عمى كل أجدائو . وبسا ان فتخة حكع الذيخ زايج كانت ضسغ تػاجج 
تجخالت أجشبية كثيخة في الخميج العخبي لحلظ آثخنا الكذف عغ العالقات التي ربصتو بالكبائل 

التحجيج إزاء سياستو باعتبارىا كانت سيجة االستعسار العخبية التي عاصختو ومػقف بخيصانيا ب
حيشيا في السشصقة رغع مشافدة الجول االستعسارية األخخى ليا في السكان نفدو ولتسكيغ بكية 
الباحثيغ مغ كذف الحقائق عغ عالقات الذيخ زايج بغ خميفة ببكية الجول السدتعسخة التي 

لعخبي ودورىا في ذلظ مقابل مػقف الذيخ زايج بغ حاولت مشافدة بخيصانيا عمى سػاحل الخميج ا
خميفة مشيا ، وعغ عالقاتو بجيخانو مغ الكبائل العخبية واألخخى السحيصة بو ، أو األوضاع 

 اإلدارية واالجتساعية واالقترادية والثقافية خالل فتخة حكسو .
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 الهوامش 
  السدساة بالطفخة )ليػا( ، احسج خميل يػجج في أبػ ضبي معالع اثخية كثيخة وخرػصًا في السشصقة

 .46، ص5985، 5عصػي : دولة االمارات العخبية الستحجة السؤسدة الجامعية لمجراسات ، بيخوت ، ط
(1) K.G. fenlon: the Trucial states, London,1965, p.13. 
(2) John Daniel, Abu dabi, Ap ortrait, London, 1974,pp.11-12. 

السشطسة العخبية لمثقافة والعمػم ، دولة االمارات العخبية الستحجة، دراسة مدحية ، القاىخة ، الذخكة  (3)
، وعغ التصػر التاريخي لمخميج العخبي عبخ العرػر القجيسة انطخ  5978السرخية لمصباعة والشذخ ،  

جامعة الكػيت والسجتسع ،  : د. عبجالحسيج زايج ، الخميج العخبي عبخ التاريخ القجيع ، بحث مشذػر ،
 .527، ص 5976- 5966

د. دمحم مخسي عبجهللا : قخاءة حجيثة في تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، سمدمة محاضخات   (4)
، ابػ ضبي ، دولة  5االمارات ، ترجر عغ مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية ، ط

 .54االمارات العخبية الستحجة ، ص
د. دمحم مخسي عبجهللا : امارات الداحل وعسان الجولة الدعػدية االولى ، القاىخة ، السكتب السرخي  (5)

 . 98، ص 5978الحجيث ،  
(6)Bombay government, selection from the records of the Bombay 
government , vol xxiv,1856.c,f. historical shetch of the Arab tribes , p.299.  

جسال زكخيا قاسع : االسذ التاريخية لػحجة االمارات ودور االستعسار في تجدئتيا ، نجوة تجخبة دولة (7)
 . 58، ص 5985،  5االمارات ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت ، ط

(8)Bombay government, selection from the records of the Bombay 
government , op.cit.,p.299. 

د. دمحم حدغ العيجروس: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، دار العيجروس لمكتاب الحجيث ،  (9)
 .42م ، ص 2992ىـ/ 5422االمارات العخبية الستحجة ، 

، 5محسػد بيجت سشان :  أبػ ضبي واتحاد اإلمارات ومذكمة البخيسي، مصبعة  دار البرخي ،ط  (59)
 .59م ص5969بغجاد ، 

 .43د. دمحم حدغ العيجروس: السرجر الدابق ،ص (55)
(12)J..DANile , Abu DAbi A portrait , langman ,1974 , P.20  

 59محسػد بيجت سشان: السرجر الدابق ص( 53)



                                                                     

 082 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

ىـ / مايػ 5498د. يحيى حمسي رجب : الخميج العخبي والرخاع الجولي السعاصخ ، شػال  (54)
  .5م ، ص5988

،  4عبجهللا : ابػضبي بيغ األمذ واليػم ، مختارات مغ اىع الػثائق البخيصانية ، جد. دمحم مخسي  (55)
  .26، ص 5996لشجن 

 .54د. محسػد بيجت سشان : السرجر الدابق ، ص (56)
(17) Bombay government , Selections from the records of Bombay , Historical 
sketch of Baniyas Trip , p.463. 

 بج هللا بغ صالح السصػع: الجػاىخ الاللي في تاريخ عسان الذسالي، تحقيق فالح حشطل ،ع (58)
 .57-56، ص5994دبي،

 .524، ص 5985يخانيا ، الكػيت ، جد. دمحم مخسي عبجهللا : دولة االمارات العخبية الستحجة و  (59)
 ،جحوره التاريخية وأبعاده  دمحم عجنان مخاد : صخاع القػى في السحيط اليشجي والخميج العخبي ، (29)

 .294م ، ص 5984ىـ5494تقجيع شاكخ الفحام , مخاجعة شييخة مخاد ،دمذق ـ شارع بػرسعيج ـ
، تخجسة مكتب اميخ قصخ ، الجوحة ، 5القدع الجغخافي ، ج –لػريسخ: دليل الخميج –ج  –ج  (25)

 .3723-3755ص ، د.م،  د.ت
 (.5)*( انطخ : السمحق رقع )

)دراسة تاريخية ووثائق(،ابػ ، دولة االمارات العخبية الستحجة مخكد الػثائق والجراسات (22)
بغجاد مصبعة االرشاد ، ص  دولة االمارات العخبية الستحجة، شاكخ خرباك: ؛ د.55،ص5972ضبي،

39. 
 .524د. دمحم مخسي عبجهللا : دولة اإلمارات العخببة الستحجة وجيخانيا ، ص (23)
 .3723-3755لػريسخ: السرجر الدابق ،ص–ج  –ج  (24)

 (2انطخ : السمحق رقع )
 ب(. 3أ( السمحق )3انطخ السمحق رقع ) (25)
 .549السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم :دولة اإلمارات العخبية الستحجة ،ص (26)
 .449مجيػل السؤلف : لسع الذياب في سيخة دمحم بغ عبج الػىاب ،مخصػشة ،ص (27)
 .98د. دمحم مخسي عبج هللا ،دارة السمظ عبجالعديد ، القاىخة ، ص (28)
 .549السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم : السرجر الدابق ،ص (29)



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
082 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

(30)Bombay government, op.cit,P.464. 
الجامعي  خالج دمحم القاسسي : التاريخ الحجيث والسعاصخ لجولة االمارات العخبية الستحجة ، السكتب؛ 

 .24ىـ ،ص5459-5998، القدع األول ،5الحجيث ، اإلسكشجرية ،ط
 .52د.دمحم حدغ العيجروس : االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، ص (35)
 . 526د. دمحم مخسي عبج هللا : دولة اإلمارات العخببة الستحجة وجيخانيا ،ص (32)
 .39:السرجر الدابق ،ص السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم (33)
 .56-55محسػد بيجت سشان:السرجر الدابق ،ص  (34)
 .59، ص5997، دبي ،5فاشسة الرايغ : اإلمارات مغ القبيمة إلى الجولة ، ط (35)
، القاىخة ، مكتبة الثقافة الجيشية ، 5جػرج رنذ : عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي ، ط (36)

 . 226-225م ،ص2993ىـ 5423
 –م 5849ىـ( 5399 -ىـ 5256د. عبج الفتاح حدغ ابػ عمية: تاريخ الجولة الدعػدية الثانية ) (37)

 .586م ، ص5995ىـ /5455، الخياض ، دار السخيخ لمشذخ 4م ،ط5895
، الجوحة ، 2لػريسخ : دليل الخميج القدع التاريخي، تخجع بإشخاف ديػان حاكع قصخ ، ج -ج-ج (38)

                                                  5564john   daniels; OP.cit,P25، ص 2ط
 .34،ص5985د. حسجي تسام : زايج بغ سمصان ال نييان القائج والسديخة ، ابػ ضبي،  (39)
فالح حشطل : السفرل في تاريخ دولة اإلمارات العخبية الستحجة ، لجشة التخاث والتاريخ ، أبػ  (49)

 .569ص، 2، ج5983ضبي، 
 .265، ص4د. دمحم مخسي عبج هللا : ابػ ضبي بيغ االمذ واليػم ، ج (45)
عبج هللا صالح السصػع : عقػد الجسان في أيام ال سعػد في عسان ، مخصػشة ، تحقيق د. فالح (42)

 .535، ص5997،  ابػضبي ،5حشطل ، ،ط
 .575فالح حشطل : السرجر الدابق ،ص (43)
 (.4انطخ مخصط ندب آل نييان مغ بشي ياس في السمحق رقع ) (44)
 .29عبج هللا صالح السصػع : الجػاىخ والآللي في تاريخ عسان الذسالي ، ص (45)
 .34د. حسجي تسام : السرجر الدابق ، ص (46)
 ( لع تذيخ جسيع السرادر التي اشمعشا عمييا عغ مالية ىحا السشرب .*)
 .5564، ،ص2التاريخي ،ج لػريسخ: القدع -ج-ج (47)
 .576فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (48)
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(49)IOR;P 1395/ 32/ , Shaikh saeed b.thnun to kembell, received 24June 
1855. 
(50)calivin H. allen, Jr- sayyids, shets and sultsns:-nalitiss and trade – in 
masgat under the ACB usaif, 1785-1914- Ann arbor  Michigan, 1984, p.111.                         

 .576فالح حشطل : السرجر الدابق ،ص ( 55)
 .5565لػريسخ: القدع التاريخي ،ص -ج-ج (52)
، ابػ ضبي ، دار  5د. دمحم حدغ العيجروس : امارة ابػ ضبي ، في عيج زايج بغ خميفة ، ط (53)

 .29الستشبي لمصباعة والشذخ ، ص
 .23ص - 29السرجر نفدو ، ص (54)
 . السرجر نفدو (55)
 .579،ص 5985، الكػيت ، 5ط ، 2زىجي سسػر: تاريخ ساحل عسان، ج (56)
وثيقة التحكيع لتدػية الشداع االقميسي بيغ مدقط وابػ ضبي والسسمكة الدعػدية ، عخض الحكػمة  (57)

 .255-252، ص5الدعػدية ، ج
، تخجسة دمحم حديغ عبج هللا ، اعجاد 2، ج5879-5795الخميج كيمي: بخيصانيا و -جػن.ب (58)

 .353ص  5965ومخاجعة االستاذ عبج السشعع عامخ، لشجن ،
في الخميج العخبي )دراسة  واإلدارةد. عبج العديد عبج الغشي ابخاليع : حكػمة اليشج البخيصانية ( 59)

 ،م5985 -ىـ 5495لسخيخ لمشذخ ،ار ا، السسمكة العخبية الدعػدية ،الخياض ، د 5وثائكية( ،ط
 .223ص

 .25د. دمحم حدغ العيجروس : امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة ،ص( 69)
 . 26ص السرجر نفدو ، (65)
 .224د. عبج العديد عبج الغشي ابخاليع : السرجر الدابق ،ص (62)
 .25: امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة ،ص د. دمحم حدغ العيجروس -(63)

ادن في مجسػعة مغ ي)*( مذيخات او امارات الداحل السترالح او ساحل عسان او الداحل الس
  m.marefa .org السذيخات تقع في الخميج العخبي ، شكمت فيسا بعج دولة االمارات العخبية الستحجة .

الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ ، الشاشخ عيغ لمجراسات د. دمحم حدغ العيجروس: تاريخ ( 64)
 .575، ص5998، 5والبحػث االندانية واالجتساعية، ط

، دار الشفائذ لمصباعة والشذخ ، 2د. دمحم محسػد السشجالوي : تاريخ االمارات العخبية الستحجة ، ط (65)
 .593م، ص2998بيخوت ، 
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 . 593السرجر نفدو ، ص  (66)
(: ىػ عزػ بخلسان عغ حدب السحافطيغ والسكيع الدياسي البخيصاني 5892-5825مي ))*( لػيذ بيم

 >.wikiم وضابط في شخكة اليشج الذخقية 5873-5862في الخميج العخبي بيغ عامي 
ar.m.wikipedia.arg  

شخكة الديت العخبية األمخيكية : عسان والداحل الجشػبي لمخميج العخبي الفارسي، القاىخة ،  ادارة  (67)
 .245م، ص5952شعبة البحث ، مصبعة مرخ،  –العالقات 

صالح العقاد : التيارات الدياسية في الخميج العخبي ، ال شبعة ، القاىخة ، مكتبة االنجمػ  (68)
 .579م ص5982السرخية ،

 .722ص -725د. فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (69)
(، مخاجعة وتقجيع ، دمحم بغ 5999-5855خالج سميسان البمػشي : ابػ ضبي في عيج زايج األول ) (79)

 .55م،ص2996ىـ ،5426، 5عبج الجميل الفييع ، ابػ ضبي، ط
 .722ص -725د. فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (75)
 55شي: السرجر الدابق ، صخالج سميسان البمػ  (72)
 .723فالح حشطل : السرجر الدابق، ص (73)
-5855د. حسج عمي: الذيخ زايج بغ خميفة بغ شخبػط ال نييان حاكع ابػ ضبي االسبق ) (74)

 .35( ، تقجيع الذيخ سمصان بغ زايج ال نييان ، الشبعة ،ال تاريخ، ص5999
 .97، ص5984،  2، الكػيت ، ج5يج العخبي ،  ،طفؤاد سعيج العابج: سياسة بخيصانيا في الخم (75)
 . 755ص-754فالح حشطل : السرجر الدابق، ص  (76)
 . 5538، ص 2لػريسخ: القدع التاريخي ، ج -ج-ج (77)
 .5537لسرجر نفدو ، صا (78)
 .5538، صالدابق السرجر لػريسخ ،  (79)
 .749 -746ص ،الدابق السرجر ،  لػريسخ (89)
 . 532خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق ،ص (85)
 -4-؛ انطخ السمحق رقع 245شخكة الديت العخبية االمخيكية : السرجر الدابق ،ص (82)
د. خالج بغ دمحم مبارك القاسسي : التصػر التاريخي لكيام دولة اإلمارات العخبية الستحجة ، الجار  (83)

 .47صم، 2999، بيخوت،  5العخبية لمسػسػعات، ط
د. جسال زكخيا قاسع : تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، السجمج الثاني )تصػر الشفػذ  (84)

(، القاىخة ،دار الفكخ 5954-م5849البخيصاني في امارات الخميج العخبية والسشافدات االقميسية والجولية 
 .5؛ انطخ السمحق رقع 269م،ص2995-ىـ 5422العخبي، 
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دار  ،5ن ،د.شحادة الشاشػر، االستاذ عمي عكاشة : تاريخ العخب الحجيث ،طد. جسيل بيزػ  (85)
 -6-. وانطخ نز السعاىجة  في السمحق رقع539م ،ص5995-ىـ5452االمل، اربج ، 

عبج الفتاح ابخاليع : عمى شخيق اليشج، جسع وتحقيق، شياب احسج الحسيج، العخاق، بغجاد  (86)
 .35م،ص5932،
 .48د. خالج بغ دمحم مبارك القاسسي :السرجر الدابق، ص (87)
، مخاجعة ( 5999-5855خالج سميسان ابخاليع البمػشي: ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة االول) (88)

 .585،صم ، 2997-ىـ5426، 5وتقجيع دمحم بغ عبجالجميل الفييع ، ابػ ضبي ، ط
(89)Archive Edition, Records of the Emirates, cruzon’s Tour of the gulf , 
p.177 

معيج  -الكتاب الثاني –؛ د. سيج نػفل : االوضاع الدياسية المارات الخميج العخبي وجشػب الجديخة 
 .79، ص78، ص5972البحػث والجراسات العخبية ، القاىخة ،

)*( خػر العجيج : ىػ لدان مغ اليابذ يستج في البحخ يقع بالقخب مغ الحجود الدعػدية في جشػب دولة 
 wiki.< ar.m.wikipedia.argقصخ مع الحجود االماراتية مسثمة في إمارة ابػ ضبي . 

 ،، بجون شبعة5989: تصػر قصخ في عيج الذيخ قاسع بغ دمحم ال ثاني،محسػد حدغ الرخاف (99)
 .559ص

 .553، ص 5996، 5عائذة الديار: التاريخ الدياسي لجولة اإلمارات، ط (95)
 .255شخكة الديت العخبية االمخيكية: السرجر الدابق ،ص (92)
، 5984، 5مجسػعة مغ السؤلفيغ : تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ ، جامعة البرخة ،ط (93)

 .528ص
 .644ص جػن . ب. كيمي : السرجر الدابق ،  (94)
 .678فالح حشطل : السرجر الدابق،ص (95)
 .26مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (96)
قزية التحكيع بذأن البخيسي والحجود السذتخكة بيغ ابػ ضبي والدعػدية ،محكخة مقجمة مغ  (97)

 .245الحكػمة البخيصانية ،السجمج األول، ص
 .93محسػد بيجت سشان ، السرجر الدابق ، ص (98)

(99)I.O.R/F/126/46.. Migration of Qubaisat to Khur ol odaid . 
؛ د. دمحم حدغ العيجروس: تاريخ الخميج  528مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (599)

 .574العخبي الحجيث والسعاصخ ، ص
 .535د.دمحم حدغ العيجروس : اإلمارات مغ االستعسار الى االستقالل ،ص (595)
 .535د.دمحم حدغ العيجروس : السرجر نفدو ،ص (592)
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 .93محسػد بيجت سشان : السرجر الدابق،ص (593)
 .528مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (594)
 .5244،ص2لػريسخ: القدع التاريخي ، ج-ج-ج (595)
 .234دمحم مخسي عبج هللا : دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخانيا ، ص (596)
دمحم حدغ العيجروس ، دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب الثاني ، دار العيجروس  (597)

 ز96م ، ص2998ىـ/5429لمكتاب الحجيث ، االمارات ، 
د. عبج العديد عبج الغشي : بخيصانيا وامارات الداحل العساني ، دراسة العالقات التعاىجية ،  (598)

 .353ص-398، ص 5978بغجاد ، 
 .259-258جػرج رنذ: السرجر الدابق، ص(599)
 .98خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق،ص (559)
؛ جسال زكخيا قاسع ، تاريخ الخميج  265ص– 269جػرج رنذ ، السرجر الدابق ، ص (555)

 .267، ص 2العخبي الحجيث والسعاصخ ، مجمج 
 .35حسجي تسام : السرجر الدابق ،ص (552)

(113)John Daniales: O.P.,Cit,P.35. 
 .85م ،ص5989عػض العخشاني: حياة زايج ، القاىخة ،  (554)
 .79خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق، ص (555)
 .22-58د. حسج عمي: السرجر الدابق ،ص (556)
 .538د. دمحم مخسي عبج هللا : السرجر الدابق ، ص (557)
ديخة العخبية ، الكتاب االول ، دار العيجروس دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والج (558)

 . 547-546م ، ص ص2998ىـ/5429لمكتاب الحجيث ، االمارات ، 
 .39-26د. حسج عمي : السرجر الدابق، ص( 559)
 .22-58السرجر نفدو ، ص (529)
 .23السرجر نفدو ، ص (525)
 .545،ص د. دمحم حدغ العيجروس: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل (522)
 

(123)Clarence C.Mann:ABU Dhabi, jhayats, Beirut, 1969, P.62. 
 .564جػن . ب. كيمي: السرجر الدابق،ص (524)
 .745فالح حشطل : السرجر الدابق، ص (525)
 .39-26د. حسج عمي: السرجر الدابق، ص (526)
 . 537نيا ، صد. دمحم مخسي عبج هللا : دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخا (527)
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، 5968مخكد الػثائق والجراسات: ابػ ضبي في عاميغ ، الجيػان االميخي ، ابػ ضبي ،( 528)
 .545ص

 . 25م ،ص5975كمػد مػريذ: صقخ الرحخاء ، وزارة االعالم والثقافة، ابػ ضبي ،  (529)
 .569لػريسخ : السرجر الدابق، ص-ج-ج (539)
 . 537السرجر الدابق، ص د. دمحم مخسي عبج هللا :( 535)
 .545ابػ ضبي ، السرجر الدابق ، ص –مخكد الػثائق والجراسات( 532)

(133)EOR: R/1516/ 28],Major coxs journey to Buraimi, 1902.                     
                           

(134)Clarence C.Mann, OP.cit, P.62.                                                                              
 .228جػرج رنذ : السرجر الدابق ، ص (535)
 .546د. دمحم حدغ العيجروس ، االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، ص (536)
 .538. دمحم مخسي عبج هللا : السرجر الدابق، ص (537)
 .537السرجر نفدو، ص (538)
؛ د. دمحم حدغ العيجروس : االمارات بيغ الساضي  745فالح حشطل: السرجر الدابق، ص (539)

 .32ص والحاضخ ،
 .32فالح حشطل ، السرجر الدابق ،ص (549)
 .538د. دمحم مخسي عبج هللا : السرج الدابق، ص (545)
 . 84؛ عػض العخشاني : السرجر الدابق،ص 549السرجر نفدو ، ص( 542)

الج الذيخة لصيفة والجة الذيخ دمحم بغ راشج ال مكتػم حاكع امارة دبي الحالي  ونائب )*( حسجان ىػ و 
تػم في حجيث لو وجييو الى كرئيذ دولة االمارات العخبية الستحجة وىحا ماذكخه الذيخ دمحم بغ راشجال م

سبخ  لعام الذعب االماراتي بسشاسبة مخور اربعيغ عام عمى قيام االتحاد االماراتي )نياية شيخ نػف
 م( 2955

؛ د. دمحم حدغ 65محسػد بيجت سشان : ابػ ضبي واتحاد االمارات ومذكمة البخيسي ،ص (543)
 .545االمارات مغ االحتالل الى االستقالل،ص العيجروس:

 .228جػرج رنذ : السرجر الدابق ، ص (544)
 .752د. فالح حشطل: السرجر الدابق، ص (545)
 .79د. حسج عمي : السرجر الدابق ، ص (546)
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  المصادر
 المخطوطات العربية 

 ،، دبي، تحقيق فالح حشطلفي تاريخ عسان الذسالي  يالجػاىخ الآللالسصػع ، عبج هللا صالح:  ـ5
 م. 5994

، ابػ ضبي ، 5حشطل ، ط ، عبج هللا صالح : عقػد الجسان في ايام ال سعػد ، تحقيق د.فالحالسصػع ـ 2
 م.5997

 الوثائق العربية المنشورة :
الحكػمة  الدعػدية: التحكيع لتدػية الشداع االقميسي بيغ مدقط وابػ ضبي والسسمكة الدعػدية ،  ـ 5

 .5عخض الحكػمة الدعػدية ،ج
دراسة مدحية ، الذخكة  –السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم : دولة االمارات العخبية الستحجة  ـ 2

 م.5978السرخية لمصباعة والشذخ والقاىخة ، الشبكية ، 
 م.5968مخكد الػثائق والجراسات : ابػ ضبي في عاميغ ، الجيػان االميخي ، ابػ ضبي،  ـ 3
مخكد الػثائق والجراسات : دولة االمارات العخبية الستحجة )دراسة تاريخية ووثائق( ، ابػ ضبي،  ـ4

 م.5972
الحكػمة البخيصانية : قزية التحكيع بذأن البخيسي والحجود السذتخكة بيغ ابػ ضبي والدعػدية محكخة  ـ5

 .5مقجمة مغ الحكػمة البخيصانية مجمج
  الوثائق األجنبية

1-Bombay government, Selaction from the record of the bombay government, 
vol. XXIV,1855.C.F. 
2-I.O.R/F/126/ 46, migration of qubaisat to khour Al-udaid, Vol.4. 
3-IOR:R/15/6/28, Major cox’s journey to 1902. 
4-IOR:P/395/32/sheikh saeed b. thnun to kembell, received 24 june 1855. 
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 الكتب العربية 
الخميج العخبي ، دراسة وثائكية إبخاليع ، عبج العديد عبج الغشي : حكػمة اليشج البخيصانية واالدارة في ـ 5

 م.5985ىـ ،5495، 5، السسمكة العخبية الدعػدية ، الخياض، دار السخيخ لمشذخ ، ط
 م.5932إبخاليع ، عبج الفتاح : عمى شخيق اليشج ، جسع وتحقيق شياب احسج ، العخاق ، بغجاد ،  ـ2
-م5849ىـ( )5399 -ىـ 5256ابػ عمية، د. عبج الفتاح : تاريخ الجولة الدعػدية الثانية ) ـ3

 م.5995-ىـ5455، 5م(،الخياض ، دار السخيخ لمشذخ ،ط5895
االمخيكية ، شخكة الديت العخبية : عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي، مصبعة مرخ ، القاىخة،  ـ4

 م.5952بجون شبعة، 
جعة وتقجيع دمحم بغ ( ، مخا5999-5855البمػشي، خالج سميسان : ابػ ضبي في عيج زايج االول ) ـ5

 م.2997-ىـ5426، 5عبج الجميل الفييع ، ابػ ضبي، ط
 .5996، 5الديار ، عائذة: التاريخ الدياسي لجولة االمارات ،ط ـ6
 م.5997، 5الرايغ، فاشسة: االمارات مغ القبيمة الى الجولة ،دبي ،ط ـ 7
 م.5989ثاني ، بجون شبعة ،الرخاف، محسػد حدغ: تصػر قصخ في عيج الذيخ قاسع بغ دمحم آل .  8
 .5984، 5العابج ، فؤاد سعيج : سياسة بخيصانيا في الخميج العخبي ، الكػيت، طـ 9

 م5989العخشاني ، عػض: حياة زايج، القاىخة ، ـ 59
العقاد ، صالح : التيارات الدياسية في الخميج العخبي، القاىخة ، مكتبة االنجمػ السرخية ، بجون  ـ55

 م.5982شبعة، 
العيجروس، د.دمحم حدغ: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، دار العيجروس لمكتاب الحجيث،  ـ52

 م.2992-ىـ5422االمارات العخبية الستحجة ، 
دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب االول ، دار العيجروس لمكتاب  ـ53

 م .2998ىـ/5429الحجيث ، االمارات ، 
دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب الثاني ، دار العيجروس لمكتاب  ـ54

 م .2998ىـ/5429الحجيث ، االمارات ، 
، ابػ 5لمصباعة والشذخ ، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة، دار الستشبي ـ55

 ضبي.
راسات والبحػث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، الشاشخ عيغ لمجـ 56

 م.5998، 5االندانية واالجتساعية ، ط
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صخ لجولة االمارات العخبية الستحجة ، السكتب الجامعي القاسسي ، خالج دمحم: التاريخ الحجيث والسعا ـ 57
 ىـ.5459-م5998، 5الحجيث ، االسكشجرية ، القدع االول، ط

القاسسي، د. خالج دمحم بغ مبارك: التصػر التاريخي لكيام دولة االمارات العخبية الستحجة ، الجار  ـ58
 م.2999، 5العخبية لمسػسػعات ، بيخوت ، ط

 محسػد: تاريخ االمارات العخبية الستحجة ، دار الشفائذ لمصباعة والشذخ ، بيخوت، السشجالوي، دمحم ـ59
 م.2998، 5ط

 م.5995-ىـ5452بيزػن، د.جسيل ومجسػعة مؤلفػن: تاريخ العخب الحجيث، دار االمل ، اربج،  ـ29
 م.5985القائج والسديخة ، ابػ ضبي،  –تسام ، حسجي : زايج بغ سمصان ال نييان  ـ 25
 م.5988ىـ، مايػ 5498رجب، يحي حمسي: الخميج العخبي والرخاع السعاصخ ،حساه،  ـ 22
، القاىخة ، مكتبة الثقافة الجيشية ، 5رنذ ،جػرج: عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي ، ط ـ23

 م2993ىـ 5423
حشطل ، فالح: السفرل في تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، لجشة التخاث والتاريخ ،ابػ ضبي،  ـ24

 م.5983، 2ج
 خرباك، شاكخ : دولة االمارات العخبية الستحجة ، مصبعة االرشاد ، بغجاد . ـ25
 م.5985، 5، ط2سسػر، زىجي: تاريخ ساحل عسان ، الكػيت، ج ـ26
، 5ابػ ضبي، واتحاد االمارات ومذكمة البخيسي، مصبعة دار البرخي، ط سشان، محسػد بيجت: ـ27

 .5969بغجاد، 
عبج الغشي، د. عبج العديد : بخيصانيا وامارات الداحل العساني، دراسة في العالقات التعاىجية ،  ـ28

 م.5978بغجاد، 
عبج هللا ، د. دمحم مخسي: ابػ ضبي بيغ االمذ واليػم ,مختارات مغ أىع الػثائق البخيصانية ,  ـ29

 .5996،لشجن ،4ج
امارات الداحل وعسان والجولة الدعػدية االولى ، السكتب السرخي الحجيث ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39

 م.5978لقاىخة، بجون شبعة، ا
 م.5،5985:دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخانيا، الكػيت ، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35
ي تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، سمدمة محاضخات ترجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قخاءة حجيثة فـ 32

 ، ابػ ضبي.5عغ مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستيخاتيجية ، دولة االمارات العخبية الستحجة ، ط
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، بيخوت 5ط السؤسدة الجامعية لمجراسات،عصػي ،احسج خميل: دولة االمارات العخبية الستحجة  ـ33
،5985. 

(. 5999-5855، د.حسج: الذيخ زايج بغ خميفة بغ شخبػط ال نييان حاكع ابػ ضبي االسبق)عمي ـ34
 تقجيع الذيخ سمصان زايج ال نييان ، الشبعة ، التاريخ.

 القدع الجغخافي ، تخجسة مكتب اميخ قصخ، الجوحة، د.ت. –ج: دليل الخميج -لػريسخ ، ج ـ35
، ال 2، ط2القدع التاريخي ، تخجسة مكتب اميخ قصخ، الجوحة، ج –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دليل الخميج ـ 36

 تاريخ.
قاسع ، جسال زكخيا : االسذ التاريخية لػحجة االمارات ودور االستعسار في تجدئتيا ، نجوة تجخبة  ـ 37

 م. 5985، 5ت ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت، طدولة االمارا
في امارات الخميج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ )تصػر الشفػذ البخيصاني ـ 38

ىـ 5422كخ العخبي ، القاىخة ، م ، دار الف5954-5849العخبية والسشافدات االقميسية والجولية 
 م.2995

نػفل، د.سيج: االوضاع الدياسية المارات الخميج العخبي وجشػب الجديخة ، معيج البحػث والجراسات ـ 39
 م.5972العخبية، الكتاب الثاني ، القاىخة ، 

االستاذ تخجسة دمحم اميغ عبج هللا ، اعجاد ومخاجعة  795:587كيمي، جػن.ب: بخيصانيا والخميج  ـ 49
 .2عبج السشعع عامخ، وزارة التخاث القػمي والثقافة ، عسان، ج

 م.5984، 5مجسػعة مغ السؤلفيغ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، جامعة البرخة، ط ـ 45
مخاد ، دمحم عجنان: صخاع القػى في السحيط اليشجي والخميج العخبي، جحوره التاريخية وابعاده ،  ـ 42

 م. 5984 -ىـ 5494اكخ الفحام، مخاجعة شييخة مخاد، دمذق، تقجيع د.ش
 م.5968مػريذ، كمػد: صقخ الرحخاء ، وزارة الثقافة واالعالم ، ابػ ضبي،  ـ 43

  الكتب األجنبية
1-Allen, calivin H.: jr-sayyids, shets and saltsns, palitiss and trade in masgat 
under the ALBusaiaf1785-1914, Ann Araborr Michigan, 1984. 
2-Daniel, John, Abu Dhabi Aportrit, longman, 1974. 
3- K.G. fenlon: the Trucial states, London,1965. 1- K.G. fenlon: the Trucial 
states, London,1965, p.13. 
4-Mann, clarencec.:ABU Dhabi, jhayats, Beirut, 1969. 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
052 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1ملحق رقم )



                                                                     

 050 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
053 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2ملحق رقم ) 



                                                                     

 058 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pa  ْ twitterبيخقجار       
 

 
 

 / أ ( 3ملحق رقم ) 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
055 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  
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