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 ومقدمة تار�خية عر�ف ا�جنسيةأوال: �

والسيا�ىي   التار���  إطارها   �� اإلمارات،   �� "التجنيس"  مسألة  وضع  إ��  الورقة  هذه  ��دف 

الظروف والوقوف ع�� طبيعة  �حث األسس السيادية والقانونية ال�ي قامت عل��ا،  و الدقيق،  

والدولية ال�ي    ،اإلقليمية  والهيمنة  ا�خليج،  ومشيخات  ح�ومات  ها  ِ
ّ
ظل  �� �شأت   فرض��اال�ي 

العر�ية،   ا�جز�رة  شعوب  ع��  واإلقليمية  الدولية  إ��  املشاريع  ال��يطا�ي  املشروع  املشروع  من 

 ةا�حالية واملستقبليواآلثار  التحديات    من ثم استعراضو ،  األمر��ي
ُ
ِ ، ال�ي سوف ت

ّ
فها مسألة  خل

 الشعب اإلمارا�ي.ع�� التجنيس 

 �عر�ف ا�جنسية: 

 و�لمة ،�� اللغة الفر�سية   Salbl  Nationalite   ةإن �لمة جنسية �� ترجم(

Nationality �ينيةالتويعود أصل هات�ن ال�لمت�ن إ�� اللغة ال ، نجل��ية إل � اللغة ا  

فراد بناء ع��  أل ا قة ال�ي تر�ط مجموعة من الالع  : و�ع�ي هذه ال�لمة،   Natus أو Natio �� �لمة 

 . )1( احد)هم من أصل و الدوحدة ا�جنس بي��م أو لب

ومن املفارقات �� استخدام ا�ح�ومات  والشعوب العر�ية ملصط�ح "ا�جنسية"، أن بقية البشر  

العالقة القانونية ب�ن  للتعب�� عن  ،  Nationأو "األمة"    Nationalityمصط�ح "املواطنة"    اعتمدوا

مع  "ا�جنسية" للتعب�� عن تلك العالقة،    العرب مصط�ح  �ستخدم األفراد وا�ح�ومات، بينما  

مجموعة �شر�ة  �ن  بإما إ�� "االرتباط الِعر��"    ،لإلشارة   �� األصل  تجھت  �لمة "جنسية"  العلم بأن 

إ��  محددة،   النوع  أو  ب�ن  عن    بشري ال التفر�ق  النظر  و�غض  و�ناث؛  ذ�ور  اإلشارة   هذهمن 

ة   فإنھ من املتفق عليھ ب�ن الباحث�ن أن ا�جنسية �� رابطة �� الفرق ب�ن املصط�ح�ن،  الش�ليَّ

أم   رابطة سياسية  الرابطة، هل ��  �� طبيعة هذه  يكمن  والدولة، ولكن االختالف  الفرد  ب�ن 

 قانونية أم اجتماعية، أم �� جمع ل�ل هذه املعا�ي؟

قانونفتُ ( ال�خص  انتساب  بأ��ا  أحيانا  ا�جنسية   عرَّف 
ُ
امل للشعب  بأ��ا  ا  وأحيانا  للدولة،  �ّوِن 

 . )2() الرابطة القانونية ال�ي تر�ط اإل�سان بدولة ذات سيادة

 قدمة تار�خيةم

عزل   يمكن  مسألة    تار�خال  وظهور  ا�خليج    "ا�جنسية"تبلور  ودول  مشيخات   �� وتطبيقا��ا 

ها  التار�خية والسياسية والقانونية، ال�ي تأسست    سياقاتوا�جز�رة العر�ية، عن ال ِ
ّ
تلك  �� ظل

خالل القرن�ن التاسع    وافقد أثبتت حقائق التار�خ بأن شعوب جز�رة العرب قد مرَّ املشيخات،  
 

 د. إیھاب سعید، محاضرات في القانون الدولي الخاص، كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع، الریاض.  )1(
 المصدر السابق. )2(
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امليالدي�ن   والعشر�ن  ومؤثعشر  خط��ة  انتقالية  مرحلة ،  رةبمرحلة  من  االنتقال   �� تمثلت 

سياسية تتم�� باالستقالل والسيادة، واالرتباط بتار�خ األمة املسلمة السيا�ىي والقانو�ي، سواء 

احتفاظ  أو �� ظل  �� ظل ا�خالفة العثمانية و�سط سياد��ا ع�� أغلب مناطق ا�جز�رة العر�ية،  

ُعمان �إقليم  مستقل  بتصرف  ا�جز�رة  أقاليم  �،  �عض  ا�جميع  السياسية  وممارسة  حر���م 

الدولة الُعمانية    دخول ك،  والعالقات الدوليةوالشرعية والفقهية، واألداء االقتصادي والتجاري  

إنجاز عظيم تمثل  وتحقيق  الغزاة الصليبي�ن ال���غالي�ن،    �� صراع عسكري ضد�� عهد اليعار�ة  

؛ م1649- م1506  دام لقرن ونصف  حتالل�عد ا،  ال���غالي�ن  تطه�� ا�جز�رة العر�ية من رجس  ��

غزو العسكري الصلي�ي ال��يطا�ي، ونجاح اإلنجل�� �� فرض  لل  ثم �عرض أرض ا�جز�رة من جديد

العرب جز�رة  ع��  الزمن  من  قرن�ن  قرابة  أحدثم1971- م1798  وجودهم  فقد  االحتالل   ؛ 

الواقع السيا�ىي الذي نتج عن ذلك االحتالل،  ال��يطا�ي �جز�رة العرب،    ��  فقد تأث��ا عظيما 

فرضت بر�طانيا اتفاقيات اإلذعان ع�� جميع مناطق جز�رة العرب، و�انت أوالها مع السلطان  

د حاكم مسقط  م، حيث �عهَّ 1798أكتو�ر    12بتار�خ  الُعما�ي (سلطان بن أحمد البوسعيدي)  

�� املسائل الدولية، وأن ي�ون صديقا ل�ح�ومة ال��يطانية    مأن يقف إ�� جانب بالده  لإلنجل��

إ�� فر�سا وتواصلھ الس)3(وعدوا لعدوها   ي  رِّ ، فلما اكتشفت بر�طانيا ميل السلطان املذ�ور 

م، والذي 1800نوفم��    18معها، قامت بفرض االتفاق الثا�ي عليھ، واألك�� إلزاما وام��انا لھ ��  

استخدام   عنھ  العُ نتج  للقوات  ك بر�طانيا  قوة    حليفمانية  ع��  القضاء  محاول��ا   �� أسا�ىي 

حيث جردت بر�طانيا ثالث  طغيا��ا ومحاولة احتاللها للمنطقة،    ةواجه قرروا م الذين    ،القواسم

قادت  وال�ي  والعماني�ن،  والهنود  اإلنجل��  من  م�ونة  عسكر�ة  إ�� 1819عام    ب��اية  حمالت  م 

رأس ا�خيمة، ثم فرض اتفاقية اإلذعان األو�� ع��   اواحتالل عاصم��  ، إسقاط دولة القواسم

 . م1820مشيخات ساحل ُعمان عام 

طوال قرن�ن جز�رة العرب،    وهكذا توالت اتفاقيات اإلذعان ال�ي فرض��ا بر�طانيا ع�� مشايخ

الزمان   تأسيس  من  إ��  بر�طانيا  فقد  ؛  ثةا�حدي  الدول ما �س�ى بوصوال  ترتيب  لتأسيس توا�� 

الدول و� لها  قامة  عشر،  ا�خاضعة  التاسع  القرن  املنطقة وق  عندما  ب��اية  قبائل  شيوخ  ع 

ال�ي وقعها شيوخ ساحل ُعمان عام    اتتفاقيتفاقيات اإلذعان مع بر�طانيا، وم��ا االاا�خليجية  

(أنا زايد بن خليفة حاكم  ، وف��ا النص التا��: هذه الوثيقة ال�ي وقعها زايد بن خليفة كم، 1892

ال أدخل أبدا �� قرار ما أبوظ�ي ... قد ال��مت ��ذه الورقة وقبلت لنف�ىي ولورث�ي و�خلفائي ... أ�ي  
 

عبد الرؤوف سنُّو، اتفاقیات بریطانیا ومعاھداتھا مع إمارات الخلیج العربیة، مجلة تاریخ العرب والعالم،  )3(
 م. 1998بیروت،
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وال محاورة مع أحد من الدول سوى الدولة ال��ية اإلنجل��... أبدا ال أسلم وال أبيع وال أرهن وال  

  حاكم ال�و�ت   صوال إ��و ،  )4(ممال�ي ألحد إال الدولة ال��ية اإلنجل��)  أعطي للتصرف ... شيئا من  

، حيث ورد ف��ا  م1899عام    وقع مبارك الصباح اتفاقية اإلذعان األو�� لصا�ح بر�طانياحيث  

الشيخ مبارك ابن صباح ب�امل حر�تھ يرغب أن يرتبط و�لزم وارثيھ وخلفھ ��   إن (  النص التا��:  

ا�حكم بأن ال �ستقبل أي وكيل أو ممثل ألي سلطة أو ح�ومة �� ال�و�ت أو�� أي م�ان أخر من  

ذلك يلزم نفسھ    �حدود مقاطعتھ بدون املوافقة املسبقة ل�ح�ومة ال��يطانية. وهو باإلضافة إ�

بأن ال يتنازل أو بيع أو يؤجر أو يرهن أو �عطي لالستغالل ألي غرض   ،ووارثيھ وخلفھ �� ا�حكم 

�ان أي جزء من مقاطعتھ ألي ح�ومة أو رعايا أي سلطة بدون املوافقة السابقة لهذه األغراض 

 .)5() من ح�ومة صاحبة ا�جاللة

ليبية �� التار�خ، عندما تمكنت من استمالة  وقد حققت بر�طانيا أخطر أهداف ا�حمالت الص

نجد   إقلي�ي  ع��  السيطرة   �� الستخدامھ  سعود،  بن  عبدالرحمن  بن  العز�ز  عبد  و�خضاع 

واألحساء �� مرحلة أو��، عندما منحتھ "سلطة" السيطرة ع�� اإلقليم�ن باتفاقية اإلذعان ال�ي  

حيث ورد ف��ا  م،  1915عام  القطيف"  "أيضا اتفاقية    ى�و�س"دار�ن"  وقعها معهم، و�� اتفاقية  

: �ع��ف ا�ح�ومة ال��يطانية وتقر بأن نجد وا�حسا والقطيف وا�جبيل وتوا�عها  ما نصھ: (  
ً
أوال

وال�ي سيبحث ف��ا، و�ع�ن أقطارها فيما �عد ومراس��ا ع�� خليج العرب �� بالد ابن سعود وآبائھ  

قبائلها،   ع��   
ً
مطلقا  

ً
ورئيسا  ،

ً
مستقال عل��ا   

ً
حاكما املذ�ور  سعود  بأن  �ع��ف  و��ذا  قبل.  من 

ي�ون ترشيح خلفھ من قبلھ ومن قبل ا�حاكم �عده،   أنبنائھ وخلفائھ باإلرث من �عده، ع��  و�أ

��ذه    وأال يتعلق  الوجوه، خاصة فيما  ال��يطانية بوجھ من   ل�ح�ومة 
ً
ي�ون هذا املر�ح مناوئا

: يتعهد ابن سعود بأال �سلم وال يبيع وال يرهن وال يؤجر األقطار املذ�ورة...    املعاهدة
ً
وال    را�عا

 ضمن هذه األقطار لدولة خارجية بدون  
ً
 م��ا، وال يتنازل ع��ا بطر�قة ما، وال يمنح امتيازا

ً
قسما

 
 المصدر السابق. )4(

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
8%A9/archive/81055/vdc_100023522155.0x000044 

 
المصدر السابق،  )5(

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D
8%A9/archive/81055/vdc_100023403539.0x000029 

 

https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023522155.0x000044
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023522155.0x000044
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023403539.0x000029
https://www.qdl.qa/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/archive/81055/vdc_100023403539.0x000029
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 بدون استثناء ع�� شرط  
ً
ي�ون ذلك    أن الر�ىى ا�ح�ومة ال��يطانية، و�أن يتبع مشور��ا دائما

 بمصا�حھ ا�خاصة
ً
 . )6() مجحفا

نجاح   مع  ذلك  اإليقاع  وتزامن   �� ع��بر�طانيا  بن  حس�ن  وعود  ت منححيث    ،بالشر�ف  ھ 

؛ إ�� أن تم لها ما أرادت  "السلطة" �� ا�جز�رة العر�ية و�قية األقاليم الشرقية من العالم العر�ي

قبيل من فرضة السيطرة التامة ع�� أقدس مقدسات املسلم�ن، وهما ا�حرم�ن امل�ي واملد�ي  

عام   املقدس  بيت  ع��  وسيطر��ا  بقيو م،  1917اقتحامها  تالية  مرحلة   �� ا�حجاز تامها  سليم 

ل عبد العز�ز بن سعود، واالع��اف �سيطرتھ التامة ع�� جز�رة العرب ع�� توقيع   فضَّ
ُ
لعميلها امل

 م.1927اتفاقية اإلذعان الثانية معھ، و�� اتفاقية "جدة" عام 

العرب،   جز�رة  وشعوب  ملواط�ي  ا�جنسية"  "منح  مسألة  �شأة  تار�خ  ع  تتبَّ قرار  استبو�مكن 

املشيخات ال�ي أ�شأ��ا بر�طانيا، وحاجة تلك املشيخات لفرض نفوذها السيا�ىي ع�� الشعوب،  

منح��م بر�طانيا "حق" السيطرة باسمها ع�� مناطق محددة من جز�رة    الذين ر�طهم بالعمالء  و 

ة  ؛العرب ى "التا�عيَّ "  ة ا�حجاز�ة النجدي  ولذلك وجدنا أول ظهور لعملية "منح ا�جنسية"، �� ُمس�َّ

العز�ز بن سعود عام    اأصدره   �يال م��1926عبد  الثامنة  املادة  ت  (�عت��  ع��:    ام، حيث نصَّ

يع ر�  22حجازً�ا أو نجدًيا �ل ساكن �� االقطار ا�حجاز�ة او النجدية يوم �شر نظام التا�عية ��  

 م.1926، وهو عام )7( ثبت تا�عيتھ �جنسية اخرى بالوثائق الرسمية)تهـ ما لم   1345االول 

 (4) املادة رقم�� صيغتھ األخ��ة ع�� املادة التالية: (السعودي وقد نص قانون ا�جنسية 

هم عام  - أ  :السعوديون  عثمانية  تا�عيتھ  �انت  املوافق    1332من  س�ان  1914�جر�ة  من  م 

، و�ن أهم ما ينب�� مالحظتھ �� هذه املادة، أ��ا  )8()  أرا�ىي اململكة العر�ية السعودية األصلي�ن 

م؛  1914حاسم�ن �� استحقاق "التا�عية أو ا�جنسية السعودية"، وهو عام  تفصل ب�ن تار�خ�ن  

التاج    الذي استلم فيھعام  الم هو  1915وذلك ألن عام   عبد العز�ز "سلطتھ" السياسية من 

اة باتفاقية   سمَّ
ُ
الذي  وهو ذات النظام  "القطيف،  أو    "دار�ن"ال��يطا�ي وفق اتفاقية اإلذعان امل

سارت عليھ جميع مشيخات ودول ا�خليج �عد ذلك �� "منح" مواطن��ا "ا�جنسية أو التا�عية"،  

 
األرشیف الرقمي للخلیج العربي   )6(

https://www.agda.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%
D8%A9/catalogue/tna/fo/93/137/n/3 

 
 م.24/5/2014صحیفة المدینة عدد  )7(
3afc-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-نظام الجنسیة السعودي  )8(

a9a700f18571/1-834f-4405 
 

https://www.agda.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/catalogue/tna/fo/93/137/n/3
https://www.agda.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/catalogue/tna/fo/93/137/n/3
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
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األفراد   ارتباط  نقل  إ��  أدى  الذي  �� من  �م  انتسا� و األمر  وجودهم  وتار�خ  والشعوب  القبائل 

العرب جز�رة   �� الصليبية  بر�طانيا  أ�شأتھ  الذي  السيا�ىي  بالواقع  االرتباط  إ��  ،  املنطقة، 

"الشرعية السياسية"،  ،  شعو��ا�أدوات للسيطرة ع��    �� إ�� انقالب  أنھ أدى  �انت  ال�ي  و كما 

معادلة يتم ف��ا  بة األوطان لها، إ��  ْس األوطان و�ِ ��ا إ��  بَ ْس �ِ �عتمد ع�� وجود القبائل والشعوب و 

الْس �ِ  والقبائل  بة  "املالكة"شعوب  للعوائل  تار�خية    ،"�أتباع"  �حظة   �� بر�طانيا  ك��ا 
َّ
مل ال�ي 

 محددة، وع�� مناطق رسمت حدودها ورفعت أعالمها بيد��ا. 

 

ل التار��� عدة نتائج خط��ة أخرى، و�� م ب ع�� هذا التحوُّ قدم��ا قطع وعزل شعوب  كما ترتَّ

السيا�ىي   الواقع  و�خضاع  �عض،  عن  �عضها  العر�ية  الصلي�ي،   ف��اا�جز�رة  الغرب  ملرجعية 

وتصرفھ �� ال��وة والعالقات االقتصادية، وصناعة األزمات وا�حروب و�دار��ا، حيث اش��رت 

قتل و�شر�د مالي�ن  قادت إ��  ة حروب �� العقود األر�عة األخ��ة،  دَّ عِ منطقة ا�خليج وا�جز�رة �ِ 

  الصهيو�ي   خ��اقا�جال لال   توف�حسيطرة املشروع الصفوي اإليرا�ي ع�� العراق،  العراقي�ن، و 

األم�ي والسيا�ىي للمنطقة، وصوال إ�� ا�حرب ال�ي �ش��ا إيران ونظام بن سعود و�ن زايد ع�� 

 من أهلھ.  أللوفمئات االيمن، وقتل و�شر�د 

 

فات ح�ام اإلمارات �� ا�جنسية  واإلقامة   ثانيا: تار�خ تصرُّ

تختلف عن تأسيس املشيخات    ،م 1971لم تكن دولة اإلمارات ال�ي ُولدت برغبة بر�طانية عام  

ال�ي سبق��ا �� ا�خليج وا�جز�رة العر�ية، خاصة وأ��ا �انت تخضع التفاقيات اإلذعان ال��يطانية  

لت كث��ا ��م، أي مئة وخمس�ن عاما متصلة، مع مالحظة أن بر�طانيا ت1820منذ عام   مسألة    مهَّ

�عد أن  ،  ُعمان وقطر والبحر�نو�� سلطنة  ها  ل  خاضعة واملشيخات ا�إعالن تأسيس "اإلمارات"  

لألمر��ان السعودية  زمام  مت 
َّ
 سل

ُّ
تحك أتاح  الذي  األمر  لهذه  ،  السيا�ىي  الوضع   �� تار�خيا  ما 

اء  بنأمرت �عض األ   بر�طانيا و�� سبيل وضع عمال��ا "املناسب�ن" �� ا�حكم،    الدول، إ�� درجة أن

،  ع�� أبناء عموم��م وهكذا  و��ي العمومةواإلخوان باالنقالب ع�� إخوا��م  ،  باالنقالب ع�� آبا��م

 �� �ل دولة. بر�طانيا ح�ى تضمن "املعادلة السياسية" ال�ي ترغب ��اوذلك 

وقد خضعت الدول املذ�ورة إ�� االس��اتيجية ال��يطانية املعروفة، بتأسيس كيانات سياسية  

عدة قرى    أك�� منمحدودة الكتل البشر�ة، فلم تكن اإلمارات وقطر والبحر�ن عند تأسيسها  

را يمكن التحكم ��ا واستثمارها زُ ؛ ولكن االستخدام ال��يطا�ي ق�ىى باعتبارها دوال، وُج متناثرة
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حولها،  للت من  واالقتصادية  السياسية  البيئة   �� البشري  غي��  اإلقلي�ي  محيطها  عن  وعزلها 

الُق  رى ال يمكن أن �ش�ل دوال حقيقية، و�ذلك نجحت وا�جغرا��، مع علم اإلنجل�� بأن هذه 

الدو�الت،   هذه  تصنيع   �� تمامبر�طانيا  ف��ا،  الهائلة  النفطية  االكتشافات  �عد  كما   اخاصة 

رقيا ثم فصال �شر�ا وعِ   ،يا �� فصل سنغافورة عن مال��يا فصال جغرافيا �� البدايةفعلت بر�طان

"سلطة" �املة ع�� البشر واألرض وال��وة، ونزع قدرة    العمالء  ا�ح�ام   ها، مع منح�� مرحلة ثانية

فات ا�ح�ام، خاصة وأن "ش�ل"   أولئك  الشعوب ع�� القيام بأي مراجعة أو اع��اض ع�� تصرُّ

ة عل��ا، �الدستور والقضاء والقانون وا�جالس  و "بناء" الدولة و�ضفاء املصط�حات املؤسسيَّ

د ألوان   واصباغ تجميلية، ال �غ�� من حقيقة السيطرة التامة  الوطنية، ال �عدوا أن ت�ون مجرَّ

 للعمالء الذي وضعهم النظام الدو�� ع�� رؤوس الشعوب املسلمة.

العَ  العرب  جز�رة  الخ��اق  ال��يطانية  االس��اتيجية  خالل قَ و�عت��  من  والبشري،  واألخال��  دي 

ا�خمسة   العقود  أثبتت  اإلطالق، فقد  ع��  األخطر    �� "الكيانات"  هذه  هذه  إ�شاء  تلت  ال�ي 

الكيانات، هذه ا�حقيقة التار�خية فقد أصبح النموذج "اإلمارا�ي" هو النموذج املؤثر �� واقع 

إ��   ال��ودية  األمنية  املؤسسات  و�دخال  األمنية،  االخ��اقات  ناحية  من  سواء  العرب،  جز�رة 

أو ا الهندوسية،  واملعابد  الكنائس  و�ناء  العقدي  االخ��اق  أو  الخ��اق األخال�� و�شر  املنطقة، 

كمدخل   الهندي  البشري  التواجد  باستخدام  ��دد  بات  الذي  البشري  االخ��اق  أو  الرذيلة، 

، وخاصة �� ظل اتفاقيات اإلذعان األمنية والعسكر�ة ال�ي  �� املنطقة  للتدخل األم�ي والعسكري 

 وقع��ا ح�ومة اإلمارات مع الهند. 

التالية �ح�ام اإلمارات �� مسألة ا�جنسية والتجنيس، منذ التصرفات  تار�خ  و�مكن أن نالحظ  

 م:1971تأسيس الدولة عام 

حدة،   ع��  إمارة  ب�ل  اإلمارات  مواط�ي  جنسية  بر�ط  اإلمارات  ح�ام  ا�جنسية قام  جعل  مما 

االنتماء   مزدوجة  ااإلماراتية  ب�ن  و ما  للمواطن�ن اإلمارةلدولة  القانو�ي  الوضع  تحديد  وتم   ،

س" ملن �ان طارئا ع��    بمصط�ح "بحكم
ُّ
القانون"، ويع�ي أهل البالد األصلي�ن، ومصط�ح "بالتجن

واحد آن   �� �عر�فات  ثالث  ع��  "ا�جنسية"  مصط�ح  احتوى  و�ذلك  أضفنا  ،  البالد؛  إذا 

إ�� إمارتھ انتماء املواطن�ن �ل  لتفر�ق  اممارسة  الذي فتح باب  األمر  ،  للمصط�ح�ن السابق�ن 

املواطن�ن  املبكر   انتماب�ن  اعُت��ت �م،  ءا� بحسب  متقدمة   كما  ود�ي  ابوظ�ي  من  كال  جنسية 

ا�خيمة   ورأس  القيو�ن  وأم  و�جمان  (الشارقة  الشمالية  اإلمارات  جنسيات  ع��  ومفضلة 

قدام محمد بن زايد �� �سعينيات القرن العشر�ن  إوالفج��ة) ، وزاد من سوء هذا التصنيف  
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عامل�ن �� قطاع ا�جيش والشرطة واألمن، والعامل�ن ��  ع�� اب��از مواط�ي اإلمارات الشمالية ال

م��م التقدم لتغي�� م�ان صدور خالصات القيد من اإلمارات   فقد طلباملؤسسات االتحادية، 

املواطن الذي قام ��ذا التغي�� من مواط�ي أبوظ�ي بدال من  عت��  الشمالية إ�� أبوظ�ي، بحيث �ُ 

بحكم   إل��ا  ينت�ي  ال�ي  لتلك  إمارتھ  للرضوخ  املواطن�ن  أغلب  واضطر  العائلة،  ووجود  الوالدة 

بدوره   يخضع  أبوظ�ي   �� ا�جنسية  تصنيف  إن  بل  ا�حد  هذا  عند  األمر  يقف  ولم  الضغوط، 

نتيجة  كث��ة  ال�ي    أللوان  ا�جنسيةعل��ا  تأسست  للمفارقات  منح  ونظام  كمصط�ح الدولة   ،

مانية"، و "إمارات شمالية".. إ�� غ��  ل "عُ "شيخ" و "عش��ي"، ومصط�ح قبائل "ظبيانية" وقبائ

 ذلك من التصنيفات.

سد النقص   �� محاولة �عض ح�ام اإلماراتاإليجابية  وقد شهد تار�خ التجنيس أول مبادراتھ  

الشديد �� املواطن�ن، وخاصة مع ازدياد دخول الب��ول وتوسع عمليات التنمية، ف�انت مبادرة  

أبوظ� حاكم  سلطان  بن  زايد  ��  الشيخ  الشارقة  حاكم  محمد  بن  سلطان  الشيخ  وتبعھ  ي، 

  �� اليمنية  القبائل  لبعض  التجنيس  مجال  بفتح  العشر�ن،  القرن  من  السبعينيات  منتصف 

أبوظ�ي، وقبائل عرب فارس �� الشارقة، وتجنيس �عض املقيم�ن العرب الذين تواجدوا �� البالد  

 � و�ن  للبالد  جيدة  بخدمات  وأسهموا  الدولة  قيام  قليلقبل  عددهم  األمر ان  توسع  ثم  ؛ 

باب   لها  تح 
ُ
ف ال�ي  للقبائل  "ُمعّرِف�ن"  باعتماد  اإلمارات  قيام ح�ام  باتجاهات سلبية من خالل 

س"، و 
ُّ
عمليات فساد ورشاوى ل�حصول ع�� ا�جنسية،   حدوثا�حصول ع�� ا�جنسية "بالتجن

؛ ومن الفساد الذي  ودخول أعداد كب��ة من الراغب�ن �� ا�حصول ع�� ا�جنسية ��ھ الطر�قة

االنتساب لقبائل ال ينتسبون  إ��  صاحب تلك العملية، اضطرار طال�ي ا�جنسية �� تلك املرحلة

نتج عن هذه املوجة من التجنيس    كما،  لها �� األصل، و�نما من أجل ا�حصول ع�� ا�جنسية

��ا مس�ى   ،والتالعب  تحت  ووقوعهم  إطارها،  خارج  األلوف  �عشرات  تقدر  كب��ة  أعداد  بقاء 

ا�جنسية عدي�ي  أو  أثقاال  "البدون"  اإلمارات   �� االجتما��  الواقع  ع��  أضاف  الذي  األمر   ،

، �ان من أو�حھ ما  أخالقية ونفسية سيئة، وأفرز واقعا مظلما من التعدي ع�� حقوق البشر

"كمرتزقة" �� التجسس   مفعلھ محمد بن زايد، عندما ذهب إ�� استغالل فئة "البدون" لتوظيفه 

م��ا للتخلص  تمهيدا  أو  القذرة،  إجباره  ،واألعمال  م  مع��  بجواز  غع��  البالد  وجنسية ادرة 

 ، م2008عام  "البدون"  جهاز أمن الدولة ببذل الوعود ال�اذبة لفئة   أمر، وذلك عندما  جديدة

 مرزر الُق ع�� "جنسية" ُج   ل�حصول   قدموا�� حال ت    ،ع�� جنسية اإلمارات  همحصول  ام�انيةب

ق  كمرحلة أو��  مليون دوالر    200بلغت    مرزر الُق عمليات رشوة �ح�ام ُج   جهاز األمن، �عد أن �سَّ
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أنفسهم �� حالة  ، و�دأ �ساقط فئة "البدون" �� هذا الفخ ل�ي يجدوا  بحسب التقار�ر املنشورة

ج��وا ع��  ، و�ما أن يُ وجواسيس  اب��از تطالهم جميعا، فإما أن يقبلوا بتوظيف أبنا��م كمرتزقة

 .)9(  مغادرة أرض اإلمارات بوثائقهم ا�جديدة ال�ي حصلوا عل��ا من جزر القمر

ممارسات أخطر  من  القرن    و�ان  من  والتسعينيات  الثمانينات  عقدي  طوال  اإلمارات  ح�ام 

والعمل  وافتح   أ��مشر�ن،  الع واإلقامة  ال�جرة  مصراعيھ  باب  ع��  وقلألجانب  دواو�ن    امت، 

ا�جال للمشاريع االقتصادية األجنبية، والسيطرة   واا�ح�ام ببيع التأش��ات بأعداد هائلة، وفتح

 التامة ع�� السوق اإلمارا�ي وخاصة للهنود،  
ُّ
��ى بفتح مجال التمل

ُ
ك العقاري، و�انت الطامة الك

"املستثمر�ن" واملضار�ة �� العقارات، وتأسيس املشاريع العقار�ة العمالقة، ال�ي قادت إ�� جذب  

ثم ألن تملك العقار هو امتالك لألرض،    ،ألرضلو�التا�� تملك األجانب  من �ل أنحاء العالم،  

�هم، وصوال إ��  فتح مجال "التجنيس" السّرِي وا�حدود لرجال األعمال الكبار من الهندوس وغ� 

هو �� ا�حقيقة غطاء لعمليات  النظام الذي أطلقت عليھ ح�ومة د�ي "اإلقامة الذهبية"، والذي  

غسيل األموال، والهروب من املالحقات األمنية والقضائية، وفتح املالذ اآلمن لعصابات املافيا  

 �� العالم.  الروسية وتجار ا�خدرات

السياسية واألمنية ال�ي أثرت �� واقع اإلمارات، باستالم محمد بن و�مكن رصد أخطر التحوالت  

ع��  ،  �� البالد  م، عندما اعتمده األمر��ان كمرجع ��ائي ل�حكم1994زايد شؤون الدولة عام  

م، فمنذ ذلك الوقت 2017، وال�ي تم تجديدها عام  همتفاقية اإلذعان الدفاعية معال  ھتوقيع

اس��اتيجية السيطرة األمنية والسياسية واالقتصادية التامة ع��  بتطبيق  بن زايد ومعاونوه    بدأ

ق البالد �� االتجاهات ال�ي يرغب ��ا �افة أعداء األمة املسلمة، وْ شعب ومقدرات اإلمارات، وَس 

وتحو�ل اإلمارات إ��  ،   )10( األمر الذي أفرز ما �عانيھ الشعب اإلمارا�ي اآلن من ��ديد لوجوده

عندما أقدم  وخاصة  �� البالد،  واملعارض  ي ا�ُحر  أ و���اء �افة أنواع الر "مزرعة خاصة" بابن زايد،  

وتلفيق ال��م لهم، و�صدار األح�ام ا�جائرة عل��م  ت  املذ�ور ع�� اعتقال املئات من رجال اإلمارا

س��اتيجية مع املشروع الصهيو�ي  ، وصوال إ�� توقيع اتفاقيات اإلذعان األمنية واال م 2012عام  

 واملشروع الهندي.

 
https://www.emaratalyoum.com/local-انظر الدعایة الرسمیة الحكومیة الكاذبة في ھذا الشأن  )9(

1.170701-08-07-section/2008 
 
https://www.uae-تاریخ العالقات العسكریة واألمنیة بین أمریكا واإلمارات  )10(

march2009.pdf-security-embassy.org/sites/default/files/pdf/LH 
 

https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-07-08-1.170701
https://www.emaratalyoum.com/local-section/2008-07-08-1.170701
https://www.uae-embassy.org/sites/default/files/pdf/LH-security-march2009.pdf
https://www.uae-embassy.org/sites/default/files/pdf/LH-security-march2009.pdf
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السياسات االقتصادية الرعناء  ب  ،كما ارتبطت مسألة فتح باب اإلقامة ع�� مصراعيھ لألجانب

"ال��انز�ت"،   اقتصاد  أو  والتصدير  االست��اد  ع��  �االعتماد  اإلمارات،  ح�ومة  اتبع��ا  ال�ي 

  عالقة لها بالبالد، وتوظيف املواطن�ن لصا�ح السوق وارتباط األداء االقتصادي بكتل �شر�ة ال  

وتقديم ا�خدمات، والبقاء �� ظل االقتصاد الرعوي، وعدم استثمار مداخيل الب��ول لتحقيق 

ل نظام "اإلقامة"�ل  ��ضة حقيقية للبالد، فقد قادت   �غض النظر    ،تلك السياسات إ�� تحوُّ

اه إ�� نظام "تجنيس" مست��، وارتباط    عن ُمسمَّ
ُ

تل البشر�ة املقيمة بأرض اإلمارات، مص�� الك

ل مواط�ي اإلمارات إ�� أقلية هامشية، ال تتعدى �سبة وجودها   % �� ظل كتلة �شر�ة  10وتحوُّ

 تتجاوز عشرة مالي�ن. 

 

افع مشروع التجنيس ا�جديد �� اإلمارات   ثالثا: دو

 
ُ
ِ لم ت

ّ
والقانونية  إلحداث أخطر �غي�� �� الوضعية الس�انية    كث��اف ح�ومة اإلمارات نفسها  �ل

قامت بإصدار قرار بتعديل �عض أح�ام الالئحة التنفيذية لقانون ا�جنسية رقم   فقد،  للبالد

، م30/1/2021نظام "التجنيس ا�جديد" بتار�خ  والبدء بتفعيل  ،  )11(م  1972  والصادر سنة  17

د "بضاعة" يتم    �� نظرها ليسبأن شعب اإلمارات  �جميع املراقب�ن  ول�ي تؤكد   ��    بيعها إال مجرَّ

 . سوق النخاسة الدو��

ا واالقتصادية  واألمنية  والسياسية  التار�خية  السياقات  إ��  ف��  ل�يو�النظر  قرار    اصدر 

 التجنيس من قبل ح�ومة اإلمارات، يمكن الوقوف ع�� الدوافع التالية للقرار:

الدوافع األساسية لقرار التجنيس ب�ن ح�ومة أبوظ�ي وح�ومة د�ي، حيث تركز   تختلف •

�� املقام األول  املنطلقات األمنية  بينما تركز ح�ومة د�ي ع�� املنطلقات    ،أبوظ�ي ع�� 

باملشروع  زايد  بن  �حمد  األمنية  االرتباطات  �سبب  وذلك  واالقتصادية،  املالية 

؛ لألمة �املشروع األمر��ي واألورو�ي والرو�ىي والهندي ةالصهيو�ي، و�قية املشاريع العدو 

منح   �� دوافعھ  رأس  ع��  الصهيو�ي  املشروع  بقادة  االس��اتيجية  زايد  بن  عالقة  وتأ�ي 

أورثتھ   وال�ي  معهم،  وقعها  ال�ي  اإلذعان  اتفاقيات  �سبب  لل��ود،  اإلماراتية  ا�جنسية 

أب يفتح  جعلھ  مما  هائلة،  واس��اتيجية  أمنية  العمليات  ضغوطات  ل�ل  اإلمارات  واب 

لها بن  َم و�سبب املهام األمنية القذرة ال�ي َح   ؛ األمنية واالقتصادية للمشروع الصهيو�ي

ورشو��م  ا�جهات  تلك  إرضاء  إ��  بحاجة  فهو  املشاريع،  تلك  لصا�ح  �اهلھ  ع��  زايد 
 

 https://alkhabarpost.com/arab/18880 انظر بیان برفض تعدیل حكومة اإلمارات ألحكام الجنسیة. )11(
 

https://alkhabarpost.com/arab/18880
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ِ��مواستمالة  
َ

خ
ُ
قرارات  ن  �� تؤثر  للمشاريع  ال�ي  �ة  سّ�ِ

ُ
امل ا�ح�ومات  الدولية    وسياسات 

، هم بفتح أبواب دولة اإلمارات األمنية واالقتصادية وال��ف��ية ل  واس��ضا��م واإلقليمية،  

هو بحاجة إ�� إيجاد مالذ آمن لزعماء العصابات واملافيا الدولية ال�ي �ش��ك معها �� ف

عمليات مختلفة، �األمر��ي "إر�ك بر�س" مؤسس شركة املرتزقة العاملية "بالك ووتر"، 

خب من ا�جنود املرتزقة للقيام �عمليات ا�حماية األمنية �حكمھ، حيث وهو  
ُ
بحاجة إ�� ن

 . لم �عد يثق �� جنود اإلمارات للقيام ��ذه املهام

��  �� د�ي  بينما يركز محمد بن راشد   • الدوافع االقتصادية واملالية، �عد أن دخل  ع�� 

ا اعتمد  متالزمة  الذي  االقتصادي"،  د�ي  "نموذج  ال��انز�ت ��يار  عمليات  ع��  فيھ 

بل ع��  جاملوقع املتم�� مليناء  تدهور  و ،  �اجعاالقتصادية، واألسواق العقار�ة اآلخذة �� ال�

، ومطاري د�ي واملكتوم، حيث لم �عد هذه املشاريع تدرُّ عليھ املداخيل املالية السابقة

� اتجاهات األداء االقت صادي العاملي، و�ذلك �سبب املنافسة العاملية واإلقليمية، و�غ�ُّ

النُّ  إلغراء  ة  ماسَّ بحاجة  راشد  بن   أصبح 
َ

لشراء  خ العالم  مستوى  ع��  االقتصادية  ب 

�� توسيع سوق "غسيل األموال"  إ�� حاجتھ لالستمرار  ا�جنسية اإلماراتية، باإلضافة 

منح ا�جنسية    ،ال�ي باتت �ش��ر بھ د�ي، وأسهل طر�قة لضمان التوسع �� تلك السوق 

العالم  �� املشبوهة  األموال  تدو�ر  و�عادة  وتخز�ن  تور�د  مقابل  شراءها  �ستطيع  ، ملن 

أن قام  �عد  وليبيا وسور�ا    وخاصة  �� مصر  الشعوب  الهار��ن من ثورات  العرب  طغاة 

، و��  واليمن والعراق بتور�د وتخز�ن األموال امل��و�ة �� بنوك اإلمارات، وشراء العقارات

ع�� �سب �سب��ا  ، أل��ا تحصل  رص ح�ومة اإلمارات ع�� استمرارها ونموهامهمة تح

 الشعوب. ثروات نتيجة جعل اإلمارات مالذا أمنا لسار��   ،عالية من تلك ال��وات

ي • العر�ي    عالقة وتأث��رصد    نامكنكما  الر�يع  التجنيس �� �عملية  ثورات  �سريع مسألة 

فنتيجة النخراط ح�ومة اإلمارات �� تمو�ل و�دارة برنامج الثورة املضادة، ��  اإلمارات،  

هذه  تواجهها  ال�ي  األخطار  معدل  من  ذلك  رفع  فقد  ا�ختلفة،  العر�ي  الر�يع  ساحات 

بارتما��ا   الدولية ا�ح�ومة القزمة جيوسياسيا، مما جعلها ��جل    �� أحضان املشاريع 

، ف�ي من  واملشروع الرو�ىي  وخاصة املشروع الصهيو�ي واملشروع الهندي  املعادية لألمة،

ضرب    �� القذرة  أدوارها  �ستكمل  ح�ى  املشاريع  هذه  و�سناد  �حماية  بحاجة  جهة 

، أصبحت بحاجة الشعوب، كما أ��ا و�� ظل إنفاقها الهائل ع�� برامج الثورات املضادة



12 
 

بمداخي اإلنفاق  �عّوِض  أن  إضافية؛  إ��  نخب كما  ل  رشوة  التجنيس  عمليات  تمنحها 

 وقادة تلك املشاريع، وفتح أبواب البالد لهم ع�� مصراع��ا. 

عمليات  كشرعنة رسمية ل�� اإلمارات،  واإلقامة  وتأ�ي خطوة فتح باب شراء ا�جنسية   •

األموال،   العلن،  غسيل  إ��  ة  السر�َّ من  ��ا  ا واالنتقال   بالتجنيس   الرس�يلغطاء  وألن 

وغاس�� األموال القذرة من املرور ع�� طرق االلتفاف ال�ي �انوا   ،عفي ا�ح�ومة�سوف  

تلك  من  "نصي��ا"  �ستلم  سوف  ا�ح�ومة  وأن  خاصة  أهدافهم،  لتحقيق  �سل�و��ا 

مة الذهبية"، إيداع مبالغ مالية �� بنوك "اإلقا، فقد اش��طت ع�� طال�ي  ماقدَّ األموال مُ 

مليون درهم إمارا�ي، وكذلك تملك عقار أو محفظة استثمار   10- 5ت��اوح ب�ن    اإلمارات

بنفس املبالغ املذ�ورة؛ و�بدو أن املبالغ مر�حة لالرتفاع �� حالة "التجنيس" ألن البند  

 ت الرسمية.القانو�ي املتعلق ��ا ال يزال غامضا، وم��و�ا لتقدير ا�جها

"ا • فئة  مقدم��م  و��  "بالتجنيس"  املس��دفة  الفئات  بقية  و وأما  ملواهب املتم��ين 

"، فيبدو من خالل النماذج ال�ي سارعت ح�ومة اإلمارات بتقديم ا�جنسية  االستثنائية

واملفسدينأ��م  لهم،   واملمثالت  املمثل�ن  قطعان  عن  يخرجوا  تحت واملفسدات  لن   ،

مس�ى الفنون كما فعلت مع مجموعة من "الفنان�ن والفنانات" السور��ن؛ وذلك لز�ادة  

�� الساحة اإلماراتية، كما جرت العادة منذ ر�ع قرن ��   والعلمنة  جرعات الفساد�خ  

 واملواهب  تجنيس أ�حاب "ا�خ��اتاألمر بالنسبة ل، وكذلك  ممارسة ح�ومة اإلمارات

إلالعلمية"   إال   �� العل�ي  العالم  ��ام  فما  األداء  تضارع  أصبحت  اإلمارات  ساحة  بأن 

�� اليابان والص�ن وأمر��ا، بينما �� مجرد فقاعات تجميلية ال ترتكز ع�� أي والتق�ي  

 ة �� مجال االخ��اع والتصنيع.نية تحتيَّ أو بُ ، صينةر ة لميَّ أرضية عِ 

ات، أ��ا تذهب �عيدا وال  ومن أهم املالحظات الوا�حة ع�� عمليات التجنيس �� اإلمار  •

وعقيد��ا   تار�خها   �� اإلمارا�ي،  الشعب  مع  املتسقة  والفئات  الشعوب  من  أبدا  تق��ب 

والشعوب   ا�خليج،  وشعوب  واليم�ي  الُعما�ي  �الشعب  املش��كة،  العليا  ومصا�حها 

و��ديدا   وديموغرافيا  عقديا  اخ��اقا  تمثل  التجنيس  عمليات  أن  يؤكد  مما  العر�ية، 

 لعرب.�جز�رة ا
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 : تجنيسال خط��ة املتحققة منرا�عا: اآلثار ا�

ح�ومة  • استكمال  اإلمارات:  ح�ومة  أقرتھ  الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار  أخطر  ومن 

السر�ري   همةاإلمارات مل املوت  �� حالة  و�دخالھ  اإلمارا�ي،  الشعب  القضاء ع�� وجود 

أن   يمكن  ال�ي  واالجتما��  والقانو�ي  السيا�ىي  التأث��  هوامش  �ل  و�غالق  التار���، 

االقتصادية،  ا�جوانب   �� التأث��  ع��  قدرتھ  عن  فضال  اإلمارا�ي،  الشعب  يمارسها 

والتسهيالت ا�خدمات  تقديم  زاو�ة  إ��  �عشرات    و�حالتھ  يفوقونھ  الذين  للمقيم�ن، 

املرات عددا وتأث��ا، و�ذلك ت�ون ح�ومة اإلمارات قد أكملت برنامجها �� التطه�� العر��  

السن�ن عشرات  منذ  اإلمارات  شعب  ضد  استخدمتھ  بتغر�ب الذي  دعمتھ  والذي   ،

حضانة  منا�ج التعليم وفرض اللغة اإلنجل��ية ع�� أبناء الشعب اإلمارا�ي منذ مرحلة ا�

لغ��م  عن  تاما،  عزال  القادمة  اإلماراتية  األجيال  �عزل  الذي  األمر  ا�جامعات،  وح�ى 

 العر�ية ودي��م وتار�خهم وترا��م.

اإلمارات:ومن   • ح�ومة  أقرتھ  الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار  "املعادلة   أخطر  انكشاف 

ل عل��ا الشعب اإلمارا�ي ونُ الوطنية" ال�ي �ان �ُ   عّوِ
َ

بھ للمحافظة ع�� أد�ى مستوى من  خ

املصا�ح العليا واملش��كة للشعب اإلمارا�ي، وال�ي تتمثل �� قائمة من املصط�حات ال�ي 

وجود،   لها  يبق  اإلمارا�ي"، لم  "ا�جتمع  ومصط�ح  اإلمارا�ي"،  "الشعب  مصط�ح  مثل: 

اإلمارات "األسرة  ومصط�ح  اح��ام،  من  بھ  تحظى  وما  اإلمارات"  "قبائل  ية"، ومصط�ح 

"إسالم   ومصط�ح  اإلمارا�ي"،  "التار�خ  ومصط�ح  اإلماراتي�ن"،  "املثقف�ن  ومصط�ح 

بل  وعرو�ة" ا�جتمع اإلمارا�ي، ومصط�ح "تقاسم ال��وة"، إ�� غ�� ذلك من املصط�حات؛  

ما آل ميحظى بوجود وثقل أك�� بكث��    ،الصهيو�ي الشعب الفلسطي�ي تحت االحتالل  إن  

 �ي.إليھ واقع الشعب اإلمارا

اإلمارات:ومن   • ح�ومة  أقرتھ  الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار     أخطر 
ُ

الك الهندية  أن  تلة 

 املقيمة �� اإلمارات ونُ 
َ

��ا، سي�ونون �� مقدمة املستفيدين من برنامج التجنيس، ذلك خ

يق��ب من أر�عة مالي�ن، ف�ي أك�� كتلة س�انية، أصبح  ن عددهم ع�� أرض اإلمارات  أ

يُ  أ��م  و��  كما  البالد،   �� والتعلي�ي  والتجاري  االقتصادي  األداء  بمفاصل  مس�ون 

مما    باشرة مع ح�ام اإلمارات،املعالقات  ال، و عمالاأل رجال  من  أوساطهم أك�� شر�حة  

اإلماراتية ا�جنسية  ع��  ل�حصول  لهم  ُ�سر،    يؤّهِ با�حقوق ب�ل  املطالبة  إ��  واالنتقال 
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تلة،  
ُ

حقيق إ�� تذلك ينتقل املشروع الهندي �� اإلمارات  و� السياسية �� البالد لهذه الك

 تھ ع�� األرض اإلماراتية ومستقبلها. أخطر أهدافھ، و�� فرض سيطر 

عملية "التجنيس"   أن أخطر آثار "برنامج التجنيس" الذي أقرتھ ح�ومة اإلمارات:  ومن   •

اإلمارات بقوة �� صا�ح اس��اتيجية "عوملة التعليم" ال�ي �س�� لها ح�ومة  سوف تصب  

التعليمية البيئة  أصبحت  ح�ى  عقود،  ثالثة  بأهل وُم   منذ  البتة  لها  عالقة  ال  خرجا��ا 

حولهم،   من  واإلسالمية  العر�ية  بالبيئة  وال  وتار�خهم،  إ�� اإلمارات  األمر  وصل   ح�ى 

ال  اإلماراتية استخدام  التعليمية  العر�ية، من    بيئة  ا�جز�رة  التأث�� ع�� شعوب  لصا�ح 

"، لصا�ح وفق املعاي�� الدولية  تأهيلهم " و�عادة  دول ا�خليج  ناء و�نات  أبتقطاب  خالل اس

؛ و�ذلك أصبحت اإلمارات �� املنصة  هدم املبادئ الدينية واألخالقية ألجيال املنطقة

االس��اتيجية ال�ي �ستخدمها أعداء األمة، للتأث�� ع�� شعوب ا�جز�رة العر�ية، وان��اك 

 �� مكة واملدينة.  قدسية ا�حرم�ن الشر�ف�ن

اإلمارات:ومن   • ح�ومة  أقرتھ  الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار  الساحة   أخطر  ل  تحوُّ

جز�رة العرب والدول   واخ��اق شعوب  ،اإلماراتية إ�� منطلق للوجود ال��ودي والصهيو�ي

واإلسالمية،   ا�جاالتوخاصة  العر�ية  حصول  و�م�انية  بل  ،  واالقتصاديةاألمنية    �� 

�� �ل من ا�جيش والشرطة وا�جهاز األم�ي،  م��م  املتجنس�ن   فقد ع�� مواقع متقدمة 

ب�ن   األم�ي  والتواصل  الت�امل  من  طو�لة  مس��ة  تتوج  ل�ي  "التجنيس"  عملية  جاءت 

االقتصادية   املستو�ات  ع��  وكذلك  الصهيو�ي،  الكيان  وح�ومة  اإلمارات  ح�ومة 

ع��    ، إ�� أسواق جز�رة العرب واملنطقة العر�ية  فسوف �ع�� االقتصاد واملال ال��ودي

تحوَّ  قد  اإلمارات  ت�ون  و�ذلك  ويسر؛  سهولة  ب�ل  اإلماراتية  منصة  الساحة  إ��  لت 

آن    �� اقتصادي  أم�ي ومنصة اخ��اق  الصهاينة، ف�ي منصة تجسس  مزدوجة لصا�ح 

ساحات  يمكن ال��ود من اصطياد وتوظيف العمالء �� جميع ال  األمر الذي سوف ،  واحد

ع�� واالختصاصات لوجودهم  األمن  درجات  أق�ىى  لتوف��  الصهاينة  �س��  وسوف  ؛ 

 �� البالد والتحكم ��ا.  ؤسسات األمنيةالساحة اإلماراتية، ع�� دس أنوفهم �� جميع امل

دخول ح�ام اإلمارات   أخطر آثار "برنامج التجنيس" الذي أقرتھ ح�ومة اإلمارات:ومن   •

"بيع   عمليات  لدو ��  التجنيس  قرار  أتاحھ  ما  وفق  "التجنيس"،  لعمليات  �ن  او مست��" 

وتار�خ   ل�جنسية،  املر�ح�ن  قوائم  تقديم  من  الدو ممارسات  ا�ح�ام  بيع  او تلك   �� �ن 

"التأش��ات" و "اإلقامات" كما ذكرنا �� بداية هذه الورقة، وسوف يلتحق �عمليات بيع  
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ُ
��ن من الشيوخا�جنسية عدد كب�� من امل املستفيدة دائما من أية قرارات    فئاتوال  ،قرَّ

ة، ألن ا�ح�ام بحاجة إ�� عمالء وسماسرة إلعداد  اقتصادية لتحقيق املنفعة ال�خصيَّ

قوائم املر�ح�ن ل�حصول ع�� ا�جنسية، وخاصة �� ظل سهولة اعتماد ا�جنسية وفق 

 القرارات األخ��ة.

أقرتھ  ومن   • الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار  اإلمارات:أخطر  املرتزقة   ح�ومة  جميع  أن 

واملشاريع  االقتصادية  الصفقات  وسماسرة  والعسكري،  األم�ي  ا�جال   �� والعمالء 

ا�ختلفة، ع�� مستوى العالم سوف يتطلعون ل�حصول ع�� جنسية اإلمارات، لتسهيل 

، خاصة وأ��م �� وضع ما�� �سمح لهم �شراء ا�جنسية، مما تحركهم العاملي واإلقلي�ي

اس��اليا  إ��  غر�ا  �ولومبيا  من  العاملية  املافيا  �عصابات  ��ج  اإلمارات  ساحة  سيجعل 

الدولية  شرقا للمشاريع  التجنيس  برنامج  يتيح  وسوف  بل  اإلمارات ،  ع��  تفرض    أن 

األفغان   من  أمر��ا  "عمالء  كتجنيس  أزما��ا،  �حل  كمخرج  محددة،  فئات  تجنيس 

 بدال من استقبالهم �� أمر��ا وأورو�ا.  م، وأمثاله الهار��ن" �عد انتصار طالبان

أن األمر سيؤدي من    أخطر آثار "برنامج التجنيس" الذي أقرتھ ح�ومة اإلمارات:ومن   •

الناحية االجتماعية إ�� انقسام وصراع فئوي خط�� داخل ا�جتمع اإلمارا�ي، ألن عملية  

وفكر�ا   عقديا  ومختلفة  متجا�سة  غ��  فسيفساء  خلق  عن  �سفر  سوف  التجنيس 

، وخاصة ، وال ير�طها أي تار�خ وال مص�� مش��ك مع أبناء اإلماراتعن أهل البالد  وثقافيا

ما   ظل  بجنسيتھ  ��  االحتفاظ  "حق"  من  ا�جديد  القانون  وفق  املتجنس  بھ  يتمتع 

ال�ي غالبا ما تتناقض مع مصا�ح الشعب   ،األصلية، و�قاء ارتباطھ بمجتمعھ ومصا�حھ

 اإلمارا�ي.

اإلمارات:ومن   • ح�ومة  أقرتھ  الذي  التجنيس"  "برنامج  آثار  التجنيس   أخطر  قانون  أن 

نا�جديد، قد  لصادرة من ا�ح�ومة ضد الطعن عل��ا بأي ش�ل قرارات التجنيس ا حصَّ

 
ُ
� �امل  استسالم  حال   �� اإلمارا�ي  الشعب  يجعل  مما  الطعون،  أش�ال  خرجات  من 

 ، وعدم مناقشتھ ع�� أي مستوى إعالمي أو اجتما��.التجنيس وآثاره ا�خط��ة

امل مع هذه  و�� ختام هذه الورقة يتوجب القول بأنھ لم �عد للشعب اإلمارا�ي من خيار �� التع

ال��اكمات ا�خط��ة، ال�ي أحد��ا ح�ام اإلمارات، إال أن يتنادى أبناؤه ا�حقيقيون وا�خلصون  

للنظر �� هذا ال��ديد الوجودي، وأن يتأملوا ا�خيارات التار�خية ال�ي ينب�� أن �سل�وها، إلنقاذ  

 ومستقبلهم. أهلهم و�الدهم



وثیقة
اتفاقیة اإلذعان التي وقعھا

الشیخ زاید بن خلیفة
مع بریطانیا عام ۱۸۹۹م





ن اتفاقیة اإلذعا
التي وقعھا

ح مبارك الصبا
مع بریطانیا
عام ۱۸۹۹م



اتفاقیة اإلذعان 
ن المسماة داری

والتي وقعھا عبد 
ود العزیز بن سع
مع بریطانیا عام 

۱۹۱٥م




