القبائل املوالية لها حتى ا�س�ترداد زعماء القوا�س��مة لإماراتهم
م��ع بنو «يا���س» بزعامة �ش��يوخ « �آل فالح» ال��ذي انحدر منهم
�ش��يوخ �آل نهي��ان (�إمارة �أبو ظبي) ومع �ش��يوخ «�آل �أبو فال�س��ة»
ال��ذي انحدر منهم �ش��يوخ « �آل مكتوم» (�إم��ارة دبي) بعد حرب
مم��ا �أدّى �إىل حلف
�ضرو���س يف القرن التا�س��ع ع�شر ميالديّ ،
حماي��ة م��ع اململكة املتح��دة الربيطاني��ة وكانت تع��رف �سابق ًا
ب�إمارات �ساحل عمان �أو �ساحل القرا�صنة كما �أ�سماها الإنكليز
1955-1853م .حتى ر�سمت احلدود بني �سلطنة عمان واململكة
العربي��ة ال�سعودي��ة و�إم��ارة �أب��و ظبي بع��د معارك ب�ين قبائل
النعيم��ي وعرفت بحرب «الربمي��ي» ،و�أدّى اكت�شاف النفط يف
�أب��و ظبي �إىل تطور االمارة وت�أ�سي���س االمارات العربية املتحدة
وعم االزدهار االقت�صادي فيها خا�صة بعد تو�صلها
يف 1967مّ .
�إىل مرحل��ة ت�صدي��ره ع��ام 1969م .و�ساد ه��ذا االزدهار على
�سائرمنطقة اخلليج العرب��ي ،وكان يوم  1دي�سمرب 1971م .هو
ي��وم تاريخي لت�سجيل الإمارات العربية املتحدة ا�ستقاللها كل ًّيا
ع��ن جريانها وعن اململكة املتحدة بقيادة حكم �شيوخ �آل نهيان
يف �إم��ارة �أب��و ظبي ،و�شي��وخ �آل مكتوم يف امارة دب��ي .ومازال
اال�ستق��رار واالزدهار يعم بالدهم ب�سبب ر�ؤيتهم احل�ضارية يف
احلكم عل��ى مبد�أ التنوع والعلم وحرية املعتقد والدين واحرتام
احل�ضارات الأخ��رى بتنوعها الثقايف والدين��ي والإنفتاح الكلي
عليها ،حتى حتولت �إىل مركز ال�صدارة ك�أهم املراكز ال�سياحية
واالقت�صادية والتجارية يف ال�شرق الأو�سط واخلليج العربي.
�أهم القالع واحل�صون التي بنيت يف االمارات العربية املتحدة:
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 ق�ص��ر احل�صن يف �إمارة �أبو ظبي :يتميز ق�ص��ر احل�صن عن غريه من احل�صون �أنهح�ص��ن يت�ضم��ن يف داخله ح�صن �أ�صغر بهند�سة الفتة رغ��م قدمه حيث بني يف الفرتة
م��ا بني  1816-1793ب�أمر من ال�شيخ «�شخبوط بن ذياب �آل نهيان» ليكون مبثابة ق�صر
للحاك��م وعائلته ،وملج�أ �آمنا جلميع �شعبه عند ا�شتداد احلروب والنزاعات.ويقع ق�صر
احل�صن على اجلهة املقابلة للبحر وهو مربع ال�شكل مبني من الطني ،ويرتفع عند زواياه
�أربع �أبراج منها برجني مربعني وبرجني دائريني،بد�أت �أوىل الإ�ضافات للح�صن يف عهد
ال�شي��خ «�سعيد بن طحنون» ما بني 1855-1845م .ثم �أخذ ال�شيخ «�شخبوط بن �سلطان
�آل نهيان» بتو�سيع احل�صن ما بني عام 1966-1928م .فبنى ق�صر ًا مهيب ًا و�ضخم ًا حول
احل�ص��ن القدمي متخ��ذ ًا م�ساحة كب�يرة وم�شابه ًا بهند�سته للح�ص��ون والقالع العربية
القدمية �إذبو�سعه �صد �أي هجوم على املدينة من الرب والبحر على ال�سواء.
ث��م �أعيد ترميم ق�ص��ر احل�صن وجتديده ب�أمر من ال�شيخ «زايد ب��ن �سلطان �آل نهيان»
ع��ام 1999م .خا�صة الق�صر الكب�ير بعد �أن تعر�ض للت�آكل ولك��ي ي�صلح ل�سكن العائلة
احلاكمة من جديد ومت االنتهاء من جتديده ما بني 1985-1984م.
 ب��رج الرميل��ة يف مدين��ة الع�ين� -إمارة �أب��و ظبي :ينت�ص��ب برج الرميل��ة على واحة«هيل��ي» والت��ي تعد ثاين �أك�بر الواحات يف العني وتغطي م�ساح��ة  62هكتار ،وتعترب من
�أق��دم املواقع الأثرية امل�سكونة وتعود للع�صر احلديدي �1200سنة قبل امليالد ،وهي تعج
ب�أ�شج��ار النخي��ل وخمتلف �أن��واع الأ�شجار املثم��رة ،وا�ستخدم فيها نظ��ام الري لريوي
م�ساح��ات وا�سعة م��ن املزروعات ،لذا ا�ضطر الأهايل حلمايته��ا فبنوا برجني دفاعيني
حلمايته��ا م��ن غزوات الطامع�ين برثوتها املائي��ة والغذائية ،و�أهمه��ا كان برج الرميلة
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