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  ملّخص
ي ظهور عدًدا  ي منطقة الخليج العربي سبًبا  كان ظهور النفط 

ي  املنطقة من قبل، من املشكالت الحدودية ال لم تكن  مألوفة 
ن اململكة  ن تلك املشكالت الخالف حول خور العديد ب ومن ب

ن عامي  ي املدة ب ، )١٩٥٢ -١٩٣٤(العربية السعودية وإمارة أبو ظ 
بداية للبحث وذلك ألنه العام الذي شهد  ١٩٣٤وتم تحديد سنة 

ن الحكومة السعودي ة بداية املباحثات الرسمية حول الحدود ب
ريطانية بوصفها ممثاًل ألمارة أبو ظ بموجب معاهدات  والحكومة ال

ي القرن التاسع عشر، أما سنة  ال  ١٩٥٢الحماية ال عقدت 
ي  ا مؤتمر الدمام  انته عندها البحث فه السنة ال ُعقد ف
السعودية لبحث مشكالت الحدود والذي عجزت فيه ٔالاطراف 

ى    .حلول مرضيةاملتنازعة عن التوصل إ
شهدت املدة موضوع البحث العديد من اللقاءات واملباحثات 
ما  اع، قدم خاللها كل طرف م ي ال ن طر ر الرسمية ب الرسمية وغ
رحات والحلول، إال  وجهة نظره الخاصة ،و تم طرح العديد من املق
أنه مما يالحظ أن جميع تلك املفاوضات ال خصصت لبحث هذا 

ى تسوية عادلة لتلك املشكالت وذلك املوضوع فشلت  ي التوصل إ
ي مواقفهما فضاًل عن أن مشكلة خور  ن  بسبب تصلب كاًل الطرف
ن  العديد كانت جزًءا من مجموعة خالفات حدودية لم تحسم ب
ريم ريطانية كالخالف حول واحة ال ن السعودية وال . الحكومت

ى إطال ى ذلك كانت بريطانيا تعمل ع اع حول باإلضافة إ ة أمد ال
ي  ا  ره من املشكالت الحدودية ٔالاخرى رغبة م خور العديد وغ

وهو ٔالامر  status quoاستمرار ما يعرف بسياسة الوضع الراهن   
ا  ريطانية طاملا أن شركا اية بخدمة املصالح ال ي ال الذي يصب 

رول تلك املناطق ي استثمار ب   .النفطية مستمرة 
 ُمقدَّمة
ا تعد ال رتب عل دراسات الحدودية من الدراسات املهمة ملا ي

ا من  ن الدول املتجاورة وما ينجم ع من مشكالت قد تنشأ ب
ى خسائر بشرية ومادية هائلة، ومن  خالفات من املمكن أن تؤدي إ
هذا املنطلق برز الاهتمام بالدراسات ال تع بالخالفات الحدودية 

ا ي منطقة الخليج العربي لتحد ا والظروف ال رافق يد أسبا
وكشف ٔالاهداف ال خطط لها الاستعمار، ومن هذه الخالفات، 

ن اململكة العربية السعودية ومشيخة  ظ حول خور  بوأالخالف ب
ن عامي  ي املدة ب ، وكان النفط من ٔالاسباب )١٩٥٢ - ١٩٣٤(العديد 

ره من الخالفات  ي إذكاء جذوة ذلك الخالف وغ املهمة ال ساهمت 
ي منطقة الخليج العربي ذات ٔالاهمية النفطية الاستثنائية،  ٔالاخرى 

بداية للبحث وذلك ألنه العام الذي بدأت  ١٩٣٤وتم تحديد سنة 
ن حكومة اململكة العربية في ه املباحثات الرسمية حول الحدود ب

 -السعودية وبريطانيا بوصفها ممثاًل عن مشيخات الخليج العربي 
ا بمعاهدات حماية  ي لندن، وكانت تلك  - ال كانت ترتبط 

املفاوضات بداية لسلسلة طويلة من اللقاءات واملباحثات الرسمية 
ر الرسمية إليجاد تسوي ن، أما سنة وغ  ١٩٥٢ة مقبولة من الطرف
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ي  الذي ينته عنده البحث فهو العام الذي عقد فيه مؤتمر الدمام 
السعودية لبحث مشكالت الحدود والذي عجزت فيه ٔالاطراف 
ى توقف  ى حلول مرضية وهو ما أدى إ املتنازعة عن التوصل إ

  .املباحثات وتأجيلها ملدد الحقة ال تقع ضمن حدود البحث

خالف بشأن خور العديد بين السعودية وأبو ال
  والموقف البريطاني منه) ١٩٥٢ -١٩٣٤(ظبي 

ي أمارات الخليج العربي  لم تظهر مشكالت الحدود السياسية 
ى درجة من  ا لم تصل إ إال منذ أوائل القرن العشرين، كما أ
ن  ن الحرب ي مدة ما ب التعقيد السياس إال بعد اكتشاف النفط 

ن وما بعدها،العاملي وكان املحرك ٔالاساس لتلك الخالفات  )١(ت
ن  ا الدول الاستعمارية، ومن ب شركات النفط ٔالاجنبية ومن ورا
ا بالدرس والتحليل  الخالفات الحدودية ال لم يتم التطرق إل
ن السعودية وأبو ظ الذي كان عبارة  الخالف حول خور العديد ب

ر يبعد مس ميل مباشرة عن ) ١٨٠(افة عن مدخل أو خليج صغ
  )٢(.مدينة أبو ظ

ى  اع حول خور العديد إ ويمكن أن نعزو أسباب نشوب ال
ي منطقة  ى الشركات ٔالاجنبية  الامتيازات النفطية ال منحت إ

ريطانية ى رأسها الشركات ال ى  )٣(الخليج العربي وع وال عمدت إ
ام معاهدات مع احتكار امتياز التنقيب عن النفط عن طريق إبر 

شيوخ الخليج العربي وال تضمنت أن ال يمنحوا أي امتياز للتنقيب 
ا ي بالدهم دون مشاور   )٤(.عن النفط 

ى جعل  ريطانية الرامية إ ى الرغم من تلك الجهود ال وع
ي هذا  ريطانية العاملة  ى الشركات ال امتيازات النفط حكًرا ع

ت  بنشاط  املجال، إال أن مدة الثالثينيات من القرن العشرين تم
ي منطقة الخليج العربي، وقد أدى  واسع لشركات النفط ٔالامريكية 
ن  ي املنطقة ب ى الامتيازات النفطية  التسابق من أجل الحصول ع

ن ريطاني ن وال ى ظهور مشكالت الحدود السياسية  )٥(ٔالامريكي إ
ي ا ا  ن اململكة العربية السعودية وجارا لشرق والجنوب السيما ب

ي وكانت البداية لذلك عام  عندما منح امللك عبد  ١٩٣٣الشر
 أوف أويلستاندارد "لشركة  )٧(امتياًزا  للنفط )٦(العزيز آل سعود

ى ما  Standard oil of California  "كاليفورنيا ،  إذ كان هناك ع
ن حكوم لندن والرياض حول  يبدو  تضارًبا  ي وجهات النظر ب

ا حدود  وهو أمر كان  -أنًفا –اململكة العربية السعودية املشار إل
ي بريطاني ي الدراسة من الجهات املعنية    )٨(.ايستد

ى فتح باب املباحثات مع اململكة  ريطانية إ بادرت الحكومة ال
ن  العربية السعودية لغرض إيجاد حل للخالفات الحدودية ب

ريطانيا، وتم خاللها  السعودية وإمارات الخليج العربي الخاضع ة ل
الذي كانت بريطانيا  –طرح موضوع الخالف حول خور العديد 

ي تبعيته ألمارة أبو ظ ى   -تد ريطانية إ ، إذ أوعزت الحكومة ال
ي جدة، بأن    Andrew Ryanاندرو ريان  ريطاني املفوض  ،الوزير ال

ي فتح باب التباحث حول  ا   الحدود  يبلغ الحكومة السعودية برغب
ى فؤاد حمزة  ذا الصدد وجهت دعوة إ دف إيجاد تسوية لها، و

ي شهر  ى لندن  وكيل وزارة الخارجية السعودية، آنذاك، للذهاب إ
  )٩(.لبحث موضوع الحدود ١٩٣٤أيلول من عام 

ي التاسع من أيلول  ى لندن وأجرى مفاوضات  غادر فؤاد حمزة إ
ري طانية ال كانت تنوب عن أبو من العام املذكور مع الحكومة ال

ظ وقطر وبقية ٕالامارات ال لها خالفات حدود مع العربية 
راحات قدمها فؤاد حمزة بأنه من  )١٠(.السعودية ى اق ورًدا ع

ي أية محادثات  املستحسن أن يكون الحكام ذوي الشأن موجودين 
ريطانية  ريطاني أن الحكومة ال ي خاصة بالحدود، أوضح الجانب ال

وحدها املسئولة عن العالقات الخارجية ألولئك الحكام وأن موضوع 
ي أية محادثات أمر ال يع الحكومة السعودية وعليه  )١١(.وجودهم 

ا مشكلة  لم تسفر تلك املفاوضات عن أي تسوية ملشكلة الحدود وم
ن ن الطرف السعودي  -خور العديد بسبب عدم توافق ٓالاراء ب

ريطاني ى استئناف ، لكن -وال سرعان ما بادرت الحكومة السعودية إ
ي  ى اندرو ريان  املفاوضات من جديد إذ قدم فؤاد حمزة مذكرة إ

ا حدود اململكة العربية  ١٩٣٥الثالث من نيسان عام  حدد ف
السعودية مع كل من أبو ظ وقطر وبقية إمارات الساحل املتصالح 

خط فؤاد "أو " الخط ٔالاحمر"ومسقط وسميت تلك املذكرة بـ
  )١٢(".حمزة

ي  وفيما يتعلق بخور العديد فقد أشارت السعودية وألول مرة 
ا ى أن الخور املذكور يقع ضمن حدودها إذ جاء ف : تلك املذكرة إ

ى الساحل الغربي لشبه " إن حدود السعودية تبدأ من نقطة ع
ى بعد  كم من رأس دوحة سلوى يتجه شرًقا  ٢٥الجزيرة العربية ع

ي مس ي  ٨افة حوا ى الساحل الشر كم لتعود جنوًبا بشرق لتصل إ
ى بعد  ى الشرق من خور العديد ١٢ع ي أن  )١٣(...".كم إ ومن الطبي

ى  ريطانيون ذلك الخط ٔالامر الذي أدى بطبيعة الحال إ يرفض ال
اع   )١٤( .إطالة عمر ال

رح الذي قدمه فؤاد حمزة، سلم اندرو ريان  رح بديل للمق وكمق
ي التاسع من نيسان  ى الحكومة السعودية  مسودة اتفاق  ١٩٣٥إ

رح باستبدال خط السعودية بخط آخر أطلق عليه اسم  الخط "مق
ى هذا  " ٔالاخضر كحل لقضية الحدود، إال أن السعودية لم توافق ع

رح الجديد، وهو ٔالامر ا ى فتح باب املفاوضات من املق لذي أدى إ
ي شهر تموز من عام  ي لندن  ن فؤاد حمزة  ١٩٣٥جديد  وخاللها ب

ي السابق  راجع عن املشروع الذي قدم   - أن بالده ال تستطيع ال
الحد ٔالادنى ملطالب "ألنه يمثل، بحسب قوله،  -والذي سم باسمه 

ن ٔالاس "..ابن سعود باب ال أدت وفضاًل عن ذلك فقد كان من ب
ر  ريطاني الجديد هو استبعاد ٔالاخ ى الرفض السعودي للخط ال إ
ى الرغم من أن  لخور العديد من الحدود الشرقية للسعودية ع

ى هذه املنطقة "امللك عبد العزيز آل سعود   "..مارس حًقا قاطًعا ع
ي املا كمحطة للقوافل املتجهة "وأن خور العديد  كان يستخدم 

ى ٕالاح ساء وأن هناك مشروًعا معًدا لتطويره من الناحية إ
  )١٥(".التجارية
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ن بريطانيـــا والســـعودية تتعلـــق  ركة بـــ ويظهـــر أنـــه كـــان هنـــاك رغبـــة مشـــ
ــــــي املنطقـــــة، فقــــــدمت  ــــــى حـــــل ملشــــــكالت الحـــــدود  بضـــــرورة التوصـــــل إ
ــــــي الثالــــــث والعشــــــرين مــــــن تشــــــرين الثــــــاني عــــــام  ريطانيــــــة  الحكومــــــة ال

ـي جـدة، انـدرو ريـان مـا عـرف بــبواسطة وزيرها املفـ ١٩٣٥ خـط "وض 
ن الســـــــــعودية " الريـــــــــاض رســـــــــيم الحـــــــــدود بـــــــــ راًحـــــــــا ل الـــــــــذي تضـــــــــمن اق

وإمـــــــــــارات الخلـــــــــــيج العربـــــــــــي املجـــــــــــاورة لهـــــــــــا وأبـــــــــــدت خاللهـــــــــــا بريطانيـــــــــــا 
ـــى الـــرغم مـــن ذلـــك  ـــى تســـوية مقبولـــة، ولكـــن ع اســـتعدادها للتوصـــل إ

ــرح الجديــد يقــع ضــمن حــدود  أبــو بقــي خــور العديــد بموجــب هــذا املق
   )١٦(.ظ

ى فتح باب التفاوض مع  ويبدو أن السبب الذي دفع بريطانيا إ
ا مع  ي الاحتفاظ بصداق ا  اململكة العربية السعودية هو رغب
ي الحوض الجنوبي  ي  ي النفوذ الايطا ي مدة شهدت تنامًيا  رة  ٔالاخ

ى وجود  )١٧(من البحر ٔالاحمر، فضاًل عن ذلك فقد توفرت أدلة ع
ي التخوم السعودية مع أبو ظ فعزز ذلك من  مكامن نفطية مهمة 

ى خط حدودي  يتناسب مع مصالح  "مرن "حرص بريطانيا ع
ي املنطقة ا  ريطانية النفطية وسياس   )١٨(.الشركات ال

ّ بعض املطالب السعودية  ى الرغم من أن خط الرياض ل وع
، أال ي الجهة الجنوبية الشرقية من التخوم السعودية مع أ بو ظ

ى مساحات ال بأس  انه أعطى خور العديد وسبخة مطي باإلضافة إ
ا من الداخل الصحراوي إلمارة أبو ظ كما احتفظ بجبل نخش 
لقطر، وهو ٔالامر الذي لم يكن يتفق مع ما تطمح إليه الحكومة 

  )١٩(.السعودية آنذاك
 وعليه فقد كان ذلك كافًيا لرفض حكومة الرياض لهذا العرض

ريطاني، إذ أعلنت عن رفضها له بعد أربع وعشرين ساعة من  ال
 )٢٠(باملطالبة بجبل نخش وخور العديد -حقها  –عرضه، مع تأكيد 

ر  ى املطالبة باألخ ويبدو أن السبب الذي دفع الحكومة السعودية إ
ي- يرجع  ى  -بحسب جون كي ا الوصول إ راتيجية وم ى أسباب إس إ

رة، ومن ثم الساحل شرق قطر مما  ى عزل أبو ظ عن ٔالاخ يؤدي إ
ى كل  ما وع ى كل ى فرض الضغوط ع يصبح ابن سعود قادًرا ع

  )٢١(.مشيخات الساحل املتصالح
ريطانية أن مطالب  ى الوثائق ال ويظهر من خالل الاطالع ع
الحكومة السعودية بخور العديد لم تكن  بالقوة نفسها ال كانت 

ي املناط ا  ي لقائه مع تطالب  ق ٔالاخرى السيما أن فؤاد حمزة 
ى أن امللك عبد العزيز  ى عن خور  -ربما –اندرو ريان أشار إ يتخ

ى مكاسب أخرى تتعلق بالحدود  العديد ألبو ظ مقابل حصوله ع
رحت  ا جبل نخش، وفضاًل عن ذلك اق وخاصة بمشيخة قطر وم

ي أ ن عن السعودية امتناع الشركات النفطية العاملة  را الطرف
ائية ى تسوية  ا ح يتم التوصل إ ي ٔالارا املتنازع عل  التنقيب  

، إال أن ريان رفض العرض رفًضا قاطًعا، مبيًنا الوعود "معقولة"
ا بريطانيا ملشايخ الخليج العربي من خالل معاهدات  ال قطع

   )٢٣(.مع تلك املشيخات )٢٢(الحماية

ن الحكومة السعودية ونظًرا لصعوبة التوصل  ى حل وسط ب إ
ريطانية بوصفها ممثاًل ملشيخات الخليج  من جهة والحكومة ال
ن،  ن الطرف العربي من جهة ثانية توقفت املفاوضات حول الحدود ب
ى عدم إعطاء خور العديد  ن ع ن كانوا مصمم ريطاني ويبدو أن ال

ا غوردن لوك  املعتمد  Gordon Lochللسعودية، ففي برقية بعث 
ي التاسع عشر من شباط  ي البحرين  ريطاني  ى  ١٩٣٧السياس ال إ

ا أن امللك عبد العزيز  ي بوشهر أوضح ف ريطاني  املندوب السامي ال
ي خور العديد، وأن أي أدعاء من هذا  آل سعود ال يملك أي حق 
ي حالة منح أبن  النوع هو محل دراسة ومناقشة، وأضاف أنه 

ي خور العديد بصورة رسمية، أو أي تسهيالت  سعود أي مرور 
ى  ة سيلحق الضرر بكل من أبو ظ وقطر، وعندها سينظر إ مشا

لذا ال يمكن  -حكام أبو ظ وقطر-بريطانيا  كمن باعت أصدقاءها 
رها من  تقديم أي تنازل آخر بخصوص حدود أبو ظ أو غ

  )٢٤(.املشايخ
ريطانية ى وجهة النظر ال بخصوص املوقف تجاه  وللتأكيد ع

ي بوشهر باستطالع  ريطاني  خور العديد قام املندوب السامي ال
ي العشرين من  ريطانية  ى حكومة الهند ال املنطقة، وبعث برسالة إ

ى أنه ال يمكن تقديمهم أي تنازل للملك  ١٩٣٧شباط  ا إ وخلص ف
ي خور العديد   )٢٥(.عبد العزيز 

ي شهر آذار من العام ولم تستأنف املحادثات بشأن ال حدود إال 
، ممثاًل عن الحكومة  Rendleاملذكور، وذلك حينما زار رندل 

ريطانية، جدة وأجرى محادثات مع كل من امللك عبد العزيز آل  ال
حول هذه املشكلة، وخالل هذه املفاوضات ومستشاريه سعود 

ي صالح الحكومة  ي  ر أن مطالبه بخور العديد إنما  أوضح ٔالاخ
ريطانية ره أن يقر ٔالامور هناك حيث " ال ألنه لن يستطيع أحد غ

بمع أن الوجود  )٢٦("...ترتكب الجرائم وأن الناس يلتجئون لحمايته
ي تلك املنطقة،  ى توطيد ٔالامن  ي خور العديد سيؤدي إ السعودي 
ي صالح بريطانيا ال كانت مهتمة  اية  ي ال وهو أمر سيصب 

ى مصالحها، ولكن  بتحقيق الاستقرار  ي الخليج العربي حفاًظا ع
ي توسيع  ى رغبة اململكة العربية السعودية  يبدو أن السبب يرجع إ

روات النفطية ي تلك املنطقة الغنية بال ا    . ممتلكا
 –ويظهر أن بريطانيا كانت مدركة لطموحات امللك عبد العزيز

ى خالف وجهة النظر ا -التوسعية  لسعودية إذ فقد جاء ردها ع
أوضح رندل أن منطقة خور العديد تعد جزًءا من مشيخة أبو ظ 
ا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، وأن مطالبة  رف  ومع
ي السابق من  ا فؤاد حمزة  ى ٔالاسس ال تقدم  ا ع السعودية 
م استغاللها تجارًيا أمر ال يتفق والواقع وأن امتالك  ا تع حيث أ

حل هذه املنطقة يعد من ناحية أخرى ضرورًيا لربط أبو أبو ظ لسا
ن  )٢٧(.ظ بمشيخة قطر املجاورة لها ونظًرا الختالف وجهات النظر ب

اململكة العربية السعودية وبريطانيا، ونشوب الحرب العاملية الثانية 
اء  ١٩٣٩ي عام  ى ما بعد ان ي مشكالت الحدود إ عُلق البحث 
  .الحرب
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ت ي سنة  وما أن ان ح  ١٩٤٥الحرب العاملية الثانية 
ي منطقة الخليج  استؤنفت املفاوضات بشأن مشكالت الحدود 
العربي من جديد، السيما بعد أن باشرت بريطانيا بدراسة تلك 
ي  ى تسوية تتفق ومصالحها  املشكالت من أجل التوصل إ

  )٢٨(.املنطقة
ى است ئناف املفاوضات ويبدو لنا أن السبب الذي دفع بريطانيا إ

ا الحرب العاملية  ى النتائج ال تمخضت ع من جديد يرجع إ
ان  ي م رات عميقة  ى حدوث تغ الثانية، إذ أدت تلك الحرب إ
رتيبات السياسية وٕالاقليمية وال كان أبرزها  ي ال القوى العالم و

ريطا ريطانية العاملية وبداية انحسار النفوذ ال ني انكماش الهيمنة ال
عن بعض أجزاء املنطقة العربية ملصلحة الواليات املتحدة 

وهو ٔالامر الذي جعل بريطانيا تعمل من جديد إليجاد  )٢٩(.ٔالامريكية
ي وقت كانت  ا الخالف حول خور العديد  حل ملشكالت الحدود وم

  .  فيه الاكتشافات النفطية تزداد يوًما بعد يوم
ي أطار ذلك السياق ورغبة من بريط انيا بعدم إثارة امللك عبد و

ي لندن أوامر تق بمنع  العزيز آل سعود أصدرت الدوائر املعنية 
ي املناطق  ريطانية من القيام بأعمال التنقيب  الشركات النفطية ال
ن  ا خور العديد الذي، ال يزال، موضع خالف ب املختلف عليه وم

  )٣٠(.السعودية من جهة وبريطانيا وأبو ظ من جهة ثانية
ي  ريطانية أن استأنفت نشاطها  ولم تلبث الشركات النفطية ال

ن عامي  ي املدة ب ا  وهو ٔالامر ) ١٩٤٨ -١٩٤٧(املناطق املختلف عل
الذي أثار الحكومة السعودية وجعلها تسمح لفرق املسح التابعة 

ي تلك املناطق وأقامت لها  ١٩٤٩ي سنة  )٣١(لشركة أرامكو بالتوغل 
ي ن خور العديد وسبخة " رأس الجذرة"منطقة  منارات  الواقعة ب

ن  )٣٢(.مطي ي تلك املناطق ال لم يتع ا لتعزيز نفوذها  ي محاولة م
ا بعد   )٣٣(.حدود السيادة عل

ريطاني، إذ أوضح  ى احتجاج الجانب ال أدت تلك ٕالاجراءات إ
ي ساحل عمان ألحد   Stobartستوبارت الضابط السياس 

ن للشركة ٔالامريكية أن الحكومة  ن املرافق ن السعودي املسئول
رف بامتداد أبو ظ ح خور العديد، ومن ثم  ريطانية كانت تع ال

ى شيخ أبو ظ شخبوط " تعدياً "فأن عمل الشركة املذكورة يعد  ع
  )٣٤(.بن سلطان

ى خالف وجهة ريطانية، إذ  جاء الرد السعودي ع النظر ال
ي منطقة سعودية  أوضحت الخارجية السعودية أن رجال الشركة 

ي املنطقة تدين بالوالء للحكومة السعودية ويبدو  )٣٥(.لوجود قبائل 
من ذلك أن الحكومة السعودية كانت تعد تبعية قبائل املنطقة 
ره م الحقوق الشرعية كالزكاة والصدقات وغ ا للفكر الوهابي وأدا

  .يمكن أن يكون دليل مناسب للوالء السياس لها
راء  ى الرغم من تلك الرؤية السعودية فقد أوضح أحد خ وع
ن أنه كان يعرف من  ريطاني ن ال شركة أرامكو لبعض املسئول

، ي أراٍض تعود ألبو ظ وهو ما يوضح  )٣٦(خريطة تعود للشركة أنه 
بشأن تبعية تلك املناطق لها  -املشار إليه آنفاً -بأن الادعاء السعودي 

راف املذكور والذي يمكن أن ن ر دقيق السيما مع الاع ستدل ادعاء غ
ى تبعية خور العديد إل    . ظ بوأمارة منه ع

ي الحادي عشر من أيلول عام  ريطانية  وعليه بّيَنْت الحكومة ال
ي  ١٩٤٩ أن العمل السعودي املتضمن القيام بأعمال التنقيب 

اًكا من الحكومة السعودية لحرمة ٔالارا امل ا يعد ان تنازع عل
ا خور العديد   )٣٧(.أرا أبو ظ ومن ضم

ر  ى إجراء عدد من اللقاءات الرسمية وغ أدت تلك التطورات إ
ريطاني لبحث مشكالت  ن السعودي وال ن الجانب الرسمية ب
ي  ذا الخصوص  الحدود، ويتضح من أحد اللقاءات  ال جرت 

أن السعودية كانت ترى أن أية تسوية  ١٩٤٩هر أيلول من عام ش
ى السلطة الفعلية ال مارسها  ي لها أن تعتمد ع بشأن الحدود ينب
ا  ي املناطق املتنازع عل ى القبائل  امللك عبد العزيز آل سعود ع

ر أن ذلك   –وال تمثلت بالحقوق الشرعية وأبرزها جمع الزكاة، غ
ال يمكن أن يعد دلياًل كافًيا  -سديض جاسم ٔالا بحسب الباحث ريا

ى تلك القبائل )٣٨(إلثبات السلطة السعودية ولم تكتف  )٣٩(.ع
ر من  ى الجزء ٔالاك السعودية بذلك وإنما أوضحت أن لها السيادة ع

ي من الخليج العربي ويظهر أن تلك املطالب  )٤٠(.قطر والجزء الشر
ريم اع حول واحة ال ى أثر نشوب ال ي السادس  )٤١(جاءت ع

ي العام نفسه، وهو ٔالامر الذي دفع بريطانيا  والعشرين من نيسان 
ي خور العديد  ى الوقوف بحزم وصالبة ضد الادعاء السعودي  إ

ا م ف ريطاني ع )٤٢( .خوفًا من فقدان امتيازا ى لذا جاء الرد ال
املطالب السعودية الجديدة بالرفض مع مطالبة السعودية بتقديم 

ا ي املناطق املتنازع عل ا    )٤٣(.ٔالادلة التفصيلية ال تؤيد ادعاءا
ي  ريطاني  ى الجواب ال ي معرض ردها ع أوضحت السعودية 

ي العاشر من كانون ٔالاول عام  ا ال تطالب ١٩٤٩مذكرة مؤرخة  ، أ
ا رعاياها كما أعربت عن   "املشروعةبحقوقها "إال   بأرض يسك

ى استعداد بأن  ي ع ن و ى تسوية مرضية للطرف ا بالتوصل إ رغب
ركة لتحقيق تلك الغاية   )٤٤(.تقوم بدراسة مش

ي شهر  وانسجاًما مع هذا املوقف قدمت الحكومة السعودية 
ى  ١٩٥٠أيار عام  راًحا يق بإرسال لجنة لتق الحقائق إ اق

ا للتثبت من  حقائق الحياة الاجتماعية والوالء "املناطق املتنازع عل
رح بموافقة الجانب "السياس للقبائل املعنية ، وقد حظي هذا املق

ى هذا  ى املوافقة ع ريطاني ولعل السبب الذي دفع بريطانيا إ ال
رحة لم تمتلك سلطة قضائية بمع أن  رح هو أن اللجنة املق املق

ر ملزمتقريرها س   )٤٥(.يبقى ذا طابع غ

ر فيصل  رحة عملها دعت بريطانيا ٔالام وقبل أن تبدأ اللجنة املق
ن  )٤٦(بن عبد العزيز ى لندن للتباحث بشأن القضايا العالقة ب إ

ى بريطانيا عقد مؤتمر مائدة  رح فيصل ع ن، وعند وصوله اق الطرف
اع، وافقت بر  يطانيا مستديرة يحضره الشيوخ العرب أطراف ال

ن ي وفد املشايخ الخليجي   )٤٧(.شريطة أن ترأس 
ي الثامن من أب  ي لندن   ١٩٥١بدأ املؤتمر الحدودي أعماله 

ي الرابع والعشرين من الشهر نفسه وبالرغم من تبادل ٓالاراء  وانته 
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ن إال انه لم يتم الاتفاق حول الحدود، بل اكتفى املؤتمر  ن الجانب ب
ي اململكة العربية السعودية بالتوصية بعقد مؤتمر  ي الدمام  الحق 

ي أبو ظ وقطر  ١٩٥٢عام  الستئناف املباحثات وبحضور شي
وشيوخ ٕالامارات ٔالاخرى الذين لهم معاهدات تعاقدية مع الحكومة 

ريطانية وهكذا نرى أن مؤتمر لندن لم يكن إال تمهيًدا لعقد  )٤٨(.ال
ي الدمام لحسم مسألة الحدود ن اململكة العربية  مؤتمر أخر  ب

ا من مشيخات الخليج العربي ٔالاخرى    )٤٩(.السعودية وجارا
ي املدة من الثامن والعشرين من  بدأ مؤتمر الدمام أعماله 

لغاية الرابع من شباط من العام نفسه  ١٩٥٢كانون الثاني عام 
ن السعودية من جهة وكل من قطر وأبو ظ  اع الحدودي ب لحل ال

ظ فقد عدت بريطانيا  بوأوفيما يتعلق بحدود  )٥٠(.ى من جهة أخر 
ى ذلك فقد قام  ، وباإلضافة إ خور العديد ضمن أرا أبو ظ
ي  ريم و ي معظم واحات ال رة نفسه بتحديد مطالبه  شيخ الاخ

ن ٔالاطراف املعنية  )٥١(.خور العديد ويبدو أن تباين وجهات النظر ب
ى نتيجة ايجا   .بية بشأن الحدودمنعهم من الوصول إ

ي الرابع  ر من لقاءات مؤتمر الدمام الذي انعقد  ي اللقاء ٔالاخ و
ي   Robert Hayقدم روبرت هاي  ١٩٥٢من شباط  املقيم السياس 

ًرا ملواصلة املباحثات وقد تضمن تعديل املطالب البحرين  عرًضا أخ
أن السعودية من خالل التنازل عن منطقة خور العديد ألبو ظ إال 

ريطاني راح ال وباملقابل أشار هـاي بأنه  )٥٢(.السعودية رفضت الاق
ريطانية فأن  طبًقا للتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية ال
ا قبول مطالب اململكة العربية السعودية الرامية  حكومته ال يمك
ا، بل أرادت أن تكون هذه املنطقة ضمن  لضم خور العديد إل

  .)٥٣(.أرا أبو ظ
ن لحل  وبذلك فشلت كل الجهود املذكورة ومن كال الجانب
ريطاني الذي كان  ن السعودي وال ن الجانب املشكالت الحدودية ب
ا مشيخة أبو ظ ال عدت  ينوب عن مشايخ الخليج العربي وم
ى عدم حل مشكلة الخور  ا، وهذا أدى إ خور العديد جزء من أراض

رن بمشكالت حدودية أخرى لم يتم وبقائه ملدد الحقة ألنه كان  مق
ريم ا وأبرزها مشكلة ال ى حلول بشأ   . التوصل إ

 خاتمة

ي منطقة الخليج العربي بظهور عدٍد من  رن ظهور النفط  اق
املشكالت الحدودية ال لم تكن تألفها املنطقة من قبل، وقد 
ا  ي مجال الصناعة النفطية ومن ورا مارست الشركات العاملة 

ا بريطانيا والواليات  –دول الاستعمارية ال ي الصدارة م وتأتي 
ي منطقة  ريطانيا  املتحدة ٔالامريكية ال دخلت كمنافس قوي ل

ي زيادة حدة تلك الخالفات ال كانت  –الخليج العربي دور واضح 
ا، إذ ادعت اململكة العربية السعودية  منطقة خور العديد واحدة م

ا كانت تابعة من الناحية بتبعية هذه املنطق ى الرغم من أ ة لها، ع
ى أن القبائل هناك  ي ذلك إ ، واستندت  السياسية ألمارة أبو ظ
ن من خالل دفع الحقوق الشرعية  كانت تدين بالوالء للسعودي
ى زعماء الوهابية، وهو دليل كاٍف بنظر امللك  كالزكاة والصدقات إ

ره من " حقه"عبد العزيز آل سعود إلثبات  ي خور العديد وغ
ي  ا، وفضاًل عن ذلك فقد كان ظهور النفط  املناطق املتنازع عل

ا   .تلك القفار كافًيا من أجل املطالبة باملنطقة املشار إل
ي خور العديد  وما سواه من  –وكانت املطالب السعودية 

ريطانيا  ي  –املناطق الخاضعة ل ي جعل الدوائر املعنية  سبًبا 
ي إبقائه بريطا ا  ري إلثبات عائديته إلمارة ألبو ظ رغبة م نيا تن

ريطاني ومن ثم يسهل استغالل ثرواته، ومن جهة  تحت النفوذ ال
ى خور العديد تع  ثانية فقد كانت سيطرة الحكومة السعودية ع
ر من إمارة قطر  ريطانيا ابتالع السعودية لقسم كب بالنسبة ل

ى سواحل الخلي ج العربي الشرقية وهو ٔالامر الذي لم والوصول إ
ي الوقت نفسه تبدو  ريطانية آنذاك، و يكن ينسجم واملصالح ال
ا كانت مرتبطة منذ القرن  ا السيما وأ بريطانيا كمن باعت أصدقا
التاسع عشر بمعاهدات حماية مع مشيخات الخليج العربي وهو ما 

ي جميع مفاوضات ومباحثات الحدود  يجعلها طرًفا أساسًيا 
ر الرسمية   .الرسمية وغ

ى  ي التوصل إ وقد الحظنا أن جميع تلك املفاوضات فشلت 
ن  - عادلة  –تسوية  لتلك املشكالت وذلك بسبب تصلب كال الطرف

ي مواقفهما، فضاًل عن أن مشكلة خور العديد كانت جزًءا من 
ن كالخالف حول واحة  ن الحكومت مجموعة خالفات حدودية ب

 ، ريم ي هذا الصدد ال ى املوقف السعودي  ر أنه مما يالحظ ع غ
ا  أن ادعاء الجانب السعودي لم يكن بالقوة نفسها ال طالبت ف
ا أرادت  ى أ بمناطق أخرى ومع إمارات أخرى، ولعل السبب يرجع إ
استخدام خور العديد كأداة ضغط ومساومة، إذ ملحت عن 

دت بريطانيا استعدادها استعدادها للتنازل عن العديد إذا ما أب
رة تعمل  ي عن مناطق نزاع أخرى، وباملقابل فقد كانت ٔالاخ للتخ
ره من املشكالت  اع حول خور العديد وغ ى إطالة أمد ال ع

ي استمرار ما ُيعرف بسياسة  ا  الوضع "الحدودية ٔالاخرى رغبة م
ريطان"الراهن اية بخدمة املصالح ال ي ال ية ، وهو ٔالامر الذي يصب 

رول تلك املناطق ي استثمار ب ا النفطية مستمرة    .     طاملا أن شركا
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  :الهوامش
ٔالاوضـــــاع : تـــــاريخ الخلـــــيج العربـــــي الحـــــديث واملعاصـــــرجمـــــال زكريـــــا قاســـــم،  )١(

ـــــي إمـــــارات الخلـــــيج العربيـــــة وعالقـــــات الجـــــوار  ، م١٩٤٥ - ١٩١٤الداخليـــــة 
 . ٢٩٤، ص٢٠٠١، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣مج

ي،  )٢(  - ٥٧، ص١٩٧٥، القـــــــــاهرة، ١، جحـــــــــوض الخلـــــــــيج العربـــــــــيمحمـــــــــد متـــــــــو
تاريخ الخليج العربـي الحـديث ؛ مصطفى عبد القادر النجار وآخرون، ٥٨ص

 .١٢٨ – ١٢٧، ص١٩٨٤، البصرة، واملعاصر
ـي الســاحل الغربـي للخلـيج العربـي )٣( ـي رســالة إن أول ذكـر لوجـود الـنفط  ، ورد 

ـــــي  ـــــى املقـــــيم السياســـــ  ـــــا الشـــــيخ مبـــــارك الصـــــباح، حـــــاكم الكويـــــت، إ بعـــــث 
ــي الســابع والعشــرين مــن تشــرين ٔالاول عــام  ــا  ١٩١٣الخلــيج العربــي  ــره ف أخ

ريطانيــــة ملزيــــد مــــن . أن ال يعطــــي الامتيــــاز أليــــة جهــــة دون موافقــــة الحكومــــة ال
اهـــدات والتعهـــدات ذات مجموعـــة املعســـ يـــو اتجيســـون، : التفاصـــيل ينظـــر

ريطانيـة والخلـيج والجزيـرة العربيـة عبـد الوهـاب : ، ترجمـةالعالقة بالهند ال
  . ٣١٨ -٣١٧، ص٢٠٠١عبد الستار القصاب، بغداد ،

)٤(  ، ـــي السياســـات الدوليـــة قضـــايا خالـــد بـــن محمـــد القاســـم الخلـــيج العربـــي 
وللمزيـــــــــد مـــــــــن التفاصـــــــــيل عــــــــــن . ٤٣، ص١٩٨٦، الكويـــــــــت، ١، طومشـــــــــكالت

ريطانيــا بشــأن الــنفط، ينظــرالتعهــ ــ أعطاهــا شــيوخ الخلــيج ل طالــب : دات ال
ريطـــــانيمحمـــــد وهـــــيم،  ـــــى نفـــــط الخلـــــيج العربـــــي  –التنـــــافس ال ٔالامريكـــــي ع

ي الخليج منه    . ٩ – ٨، ص١٩٣٩ -١٩٢٨وموقف العرب 
ريطــاني للمزيــد )٥( ٔالامريكــي حــول نفــط الخلــيج  –مــن التفاصــيل عــن التنــافس ال

  .وما بعدها ٢١ص. وهيم، املصدر السابق: العربي إبان تلك املدة ينظر
ي الرياض عام : امللك عبد العزيز آل سعود )٦( ـى العـيش ١٨٧٦ولد  م واضطر إ

ـــي نجـــد، ومـــن هنـــاك شـــن  ي  اع الـــداخ ـــ ـــي الكويـــت وذلـــك بســـبب ال مـــع ابيـــه 
ــم ومــن معهــم مــن الغــا ــى خصــوم عائلتــه آل الرشــيد والحــق الهزيمــة  رات ع

ــــى  ــــ ع ــــى ٕالاحســــاء والقطيــــف، كمــــا ق ى ع ــــي القصــــيم واســــتو العثمـــانيون 
ـــي الحجـــاز  ن  ـــي بـــن الحســـ ـــي وابنـــه ع ن بـــن ع ن بقيـــادة حســـ دولـــة الهاشـــمي

ــــى نجــــد ١٩٢٥ســــنة  ، وجعــــل الريــــاض عاصــــمة آل ســــعود فنــــودي بــــه ملًكــــا ع
ي سـنة  ١٩٣٢ي سنة و. والحجاز أعلن قيـام اململكـة العربيـة السـعودية، وتـو
ي، : ينظـــــــــــر. ١٩٥٣ ، ٢، ط٣، جموســــــــــــوعة السياســــــــــــةعبـــــــــــد الوهــــــــــــاب الكيـــــــــــا

روت،   . ٨٣٦، ص١٩٩٣املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب
ــا  ١٩٣٣ـي التاسـع والعشــرين مـن أيــار  )٧( ــ تـم بموج صـدرت ٕالارادة امللكيـة وال

ن عاًمــــــــا لشـــــــــركة ســــــــتاندارد أويــــــــل أوف كاليفورنيـــــــــا مــــــــنح الامتيــــــــاز ملـــــــــدة ســــــــت
)Standard Oil of California ( ونشــرت بالجريــدة الرســمية الســـعودية) أم

، )عبــد هللا بــن ســليمان(، وقــد وقــع الاتفاقيــة  عــن الجانــب الســعودي )القــرى 
ن وقــع  للمزيــد مــن التفصــيالت . نيابــة عــن الشــركة ٔالامريكيــة) هــاملتون (ــي حــ

ـــــي اململكـــــة نـــــاظم جاســـــم العلـــــواني، : ينظـــــر الامتيـــــازات النفطيـــــة ٔالامريكيـــــة 
ـــر دراســـة تاريخيـــة) ١٩٥٠ – ١٩٣٣(العربيـــة الســـعودية  ر غ ، رســـالة ماجســـت

ـــى قـــرص مـــدمج(منشـــورة  ربيـــة، جامعـــة بابـــل، )محفوظـــة ع ، ٢٠٠٤، كليـــة ال
  .٤٦ - ٤٥ص

  . ٣٠٢ – ٢٩٩السابق، ص املصدر ، قاسم )٨(
ي، . جون ب )٩( ن عبـد : ، ترجمةالحدود الشرقية للجزيرة العربيةكي محمـد أمـ

؛ محمـــــــد ٣٠٢ر الســـــــابق، ص؛ قاســـــــم، املصـــــــد١٤٥ص، ١٩٦٨هللا، الكويـــــــت، 
ـــــــــــــامرســـــــــــــ عبـــــــــــــد هللا،  را ، ١، طدولـــــــــــــة ٕالامـــــــــــــارات العربيـــــــــــــة املتحـــــــــــــدة وج

  . ٢٥٤، ص١٩٨١الكويت،
)١٠(  ، ن عبد القادر مح التميمـ الخـالف الحـدودي القطـري السـعودي حس

ــــــــر منشــــــــورة، كليــــــــة ٓالاداب، جامعــــــــة )١٩٥٦ -١٩١٣( ر غ ، رســــــــالة ماجســــــــت
  .٤٦، ص٢٠٠١البصرة،

  .٣٠٣، صقاسم، املصدر السابق )١١(
(12) Rosemarie Said Zahlan, The creation of Qatar, London, 1979, P: 

83. 

، املصدر السابق، ص )١٣(   .٤٨التميم
البحـث عـن : الحـدود السياسـية للسـعوديةمشاري عبد الـرحمن النعـيم،  )١٤(

  . ٤٨، ص ١٩٩٨، الرياض، الاستقرار
  . ٣٠٦ – ٣٠٥، املصدر السابق، ص قاسم )١٥(

(16) Arabian Boundaries: Primary Documents 1853 -1957, Editors: 
Richard Schofield and Gerald Blake , Vol.19, London, 1988, P: 472. 

ي موسولي أوامـره  ١٩٣٥ي الثالث من تشرين ٔالاول  )١٧( أعطى الزعيم الايطا
ــى إثــارة قلــق وخشــية بريطانيــا وللمزيــد . بــاحتالل الحبشــة، وقــد أدى ذلــك إ

ــــي الحبشــــة إبــــان تلــــك املــــدة مــــن التفاصــــيل عــــن تنــــ امي املصــــالح الايطاليــــة 
، : ينظــــر ــــي القــــرن ٕالافريقــــي زينــــب نــــايف أحمــــد ٔالالوســــ ي  النفــــوذ الايطــــا
ربيـــة جامعــة بغـــداد، ١٩٤١-١٩٣٦ ــر منشـــورة، كليــة ال ر غ ، رســالة ماجســـت
 . ٦٢ – ٥٠، ص٢٠٠٤

  . ٤٢النعيم، املصدر السابق، ص )١٨(
  . ٤٢املصدر نفسه، ص )١٩(
ي،  )٢٠( مركـز البحـوث : ، ترجمـة١،جوالخلـيج والغـرب العربيـة شـبه الجزيـرةكي

  . ١٥١، ص١٩٨٠واملعلومات، بغداد، 
  . ١٣٠ -١٢٩صاملصدر نفسه،  )٢١(
ـــي أواخـــر  )٢٢( وقعـــت بريطانيـــا معاهـــدات حمايـــة مـــع مشـــيخات الخلـــيج العربـــي 

 ١٨٩١القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر كـــــــان أبرزهـــــــا الاتفـــــــاق املـــــــانع أو ٔالابـــــــدي ســـــــنة 
م وأصــــبحت بريطانيــــا بموجــــب ١٨٩٩ومعاهــــدة الحمايــــة مــــع الكويــــت ســــنة 

. تلــــــك املعاهــــــدات مســــــئولة عــــــن إدارة السياســــــة الخارجيــــــة لتلــــــك ٕالامــــــارات
ــــ إبــــراهيم، : ينظــــر: تفاصــــيلوللمزيــــد مــــن ال بريطانيــــا عبــــد العزيــــز عبــــد الغ

ــــي العالقــــات التعاهديــــة(وإمــــارات الســــاحل العمــــاني  ، مطبعــــة )دراســــة 
اســـــــــــتالب ؛ محمــــــــــد البكـــــــــــاء، ٣٢٤ص - ٣٢٣، ص١٩٧٨ٕالارشــــــــــاد، بغـــــــــــداد، 

، آفـــــاق عربيـــــة، مجلـــــة، العـــــدد التاســـــع، الســـــنة الخامســـــة عشـــــر، الكويـــــت
  . ٢٩، ص١٩٩٠بغداد، 

(23) Arabian Boundaries, Op, Cit., Vol. 19, p: 466. 
(24) Ibid, Vol., 19, pp: 533 - 534.  
(25) Ibid, Vol., 19, pp: 562 - 563.   

  . ٣٠٨ – ٣٠٧قاسم، املصدر السابق، ص )٢٦(
  . ٣٠٨املصدر نفسه، ص  )٢٧(
، املصــــــدر الســـــــابق، ص )٢٨( ــــــي مـــــــراد، ٧٢التميمــــــ تطــــــور السياســـــــة ؛ خليــــــل ع

ـــــــي منطقـــــــة الخلـــــــيج العربـــــــي  ، ١٩٨٠، بغـــــــداد، )١٩٤٧-١٩٤١(ٔالامريكيــــــة 
  . ٢٩٧ – ٢٨٩ص

  .٤٣، صالسابق املصدرالنعيم،  )٢٩(
، املصدر السابق، ص  )٣٠(   . ٧٤التميم
نواة هذه الشركة، شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا ال  كانت: أرامكو )٣١(

امتيــاًزا للتنقيــب عــن الــنفط  مــن الحكومــة الســعودية  ١٩٣٣حصــلت ســنة 
ــــــي الحــــــادي عاًمــــــا، وبعـــــد توســــــع نشــــــ) ٦٠(ملـــــدة  ــــــرت اســـــمها  اط الشـــــركة غ

ن مــــن كــــانون الثــــاني  ــــى شــــركة الــــنفط العربيــــة  ١٩٤٤والثالثــــ ٔالامريكيــــة  -إ
)Arabian American Oil Company( ، وأصــبح يرمــز لهــا اختصــاًرا أرامكــو

ARAMCO   واتخــــذت الشـــركة مـــن نيويـــورك مركــــًزا لهـــا، ثـــم مـــا لبثــــت أن
ــي  ــى طلــب الحكومــة الســعودية، و ــي الســعودية بنــاًء ع ــى الظهــران  نقلتــه إ

ــر  ١٩٨٠سـنة  ــى الحكومــة الســعودية، وتغ انتقلــت ملكيــة الشــركة الكاملـة إ
ى شركة الزيت العربية السعودية  للمزيـد مـن . أرامكـو السـعودية –اسمها إ

ســـــلم : يل عـــــن الجــــذور التاريخيـــــة لنشــــأت أرامكـــــو ونشــــاطها ينظـــــرالتفاصــــ
 ، ـي العالقـات الســعودية عـدنان محمـد الكباسـ الـنفط الســعودي وأثـره 

ــــــــــر منشــــــــــورة، كليــــــــــة )١٩٨٢-١٩٧٥(ٔالامريكيــــــــــة  – ، أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه غ
  . ٩٥ – ١٤، ص٢٠٠٧ٓالاداب، جامعة البصرة،  

)٣٢(  ،   . ٧٦، ص السابق املصدرالتميم
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ران  روبرت )٣٣( ًرا ١٨٥٦عمان منذ الند، ج ًرا ومص ن : ، ترجمةمس محمد أمـ
  . ٣٦٨، ص ١٩٧٠، )م.د(عبد هللا، 

ن  عرض )٣٤( اع ٕالاقليمـي بـ اململكة العربية السعودية، التحكيم لتسوية ال
ن اململكــــة العربيــــة الســــعودية ــــ وبــــ ٔالاســــاس،  ١، مجلــــدمســــقط وأبــــو ظ

ـــي، ٣٩٨ - ٣٩٧، ص١٩٥٥تمـــوز  ، يـــرة العربيـــةالحـــدود الشـــرقية للجز ؛ كي
  .١٧٠ص

  . ٣٩٨، ص ١، املصدر السابق، مجلد عرض اململكة العربية السعودية )٣٥(
ي،  )٣٦(   . ١٧٠، صالحدود الشرقية للجزيرة العربيةكي
  . ٣٩٨، ص ١، املصدر السابق، مجلد عرض اململكة العربية السعودية )٣٧(
يبـــدو لنـــا أن تلـــك الرؤيـــة الســـعودية ال تتســـم ال بالواقعيـــة وال املنطقيـــة، إذ  )٣٨(

، فهـــل  ــى الــوالء السياســ أن الــوالء الــدي ال يمكــن أن يعــد اليـــوم دلــياًل ع
ي الواليـات املتحـدة ٔالامريكيـة  ن  ي بأن املسلم ن  -مـثاًل -يمكن أن ند مـوال

ي العالم العربي وٕالاسالمي؟   !سياسًيا للحكومات املسلمة 
ي الســـعوديريــاض جاســـم الاســـدي،  )٣٩( : الانـــدفاع الجنـــوبي والجنـــوبي الشـــر

ـي املشـكالت الحدوديـة مــع دول الجـوارد ، سلسـلة بحـوث شــهرية راسـات 
ـــــتم بـــــالخليج العربـــــي والجزيـــــرة العربيـــــة، مركـــــز دراســـــات الخلـــــيج  محكمـــــة 

، ص ٢٠٠٠العربـــي، البصـــرة، العـــدد ٔالاول، الســـنة الثانيـــة، كـــانون الثـــاني، 
٢٩ .  

  . ٢٩املصدر نفسه، ص  )٤٠(
ريمــــي )٤١( ــــى الحــــدود : مشــــكلة ال ريمــــ ع ــــ ومســــقط تقــــع واحــــة ال ن أبــــو ظ بــــ

ا  ــــــي شــــــبه الجزيــــــرة العربيــــــة وتبلــــــغ مســــــاح مــــــياًل مربًعــــــا،  ١٣,٤٩٠وعمــــــان 
ــ واثنتــان ملســقط وعمــان،  ــا تابعــة ألبــو ظ وتتــألف مــن ثمــاني قــرى ســتة م
ـــــى أثـــــر ظهـــــور  ـــــ والســـــعودية ع ن أبــــو ظ ريمـــــ موضـــــوع نـــــزاع بـــــ أصــــبحت ال

ايـــة ٔالاربعينــات مـــن القــرن العشــرين، فقـــد ــا  ذهبــت الســـعودية  الــنفط ف
ن  ــــي القـــــرن ريمــــ  ن كــــانوا حكــــام ال ن نجــــد الســـــعودي ــــى القــــول أن ســــالط إ

ريطانيــة  الســعودية لــم  -الثــامن عشــر والتاســع عشــر، وأن اتفاقيــة نجــد ال
ي عام  ـى إرسـال  ١٩٥٢تحدد وضع الواحة، و بـادرت الحكومـة السـعودية إ

ـــــي عـــــام  ـــــا، و ـــــى حـــــ ١٩٥٤قـــــوة عســـــكرية للســـــيطرة عل ل املشـــــكلة اتفـــــق ع
ـى  بالتحكيم ولكن ذلك لم يسفر عن نتيجة مرضية، وهو ٔالامر الذي أدى إ
ــــــــرة كانــــــــت مســــــــؤولة عــــــــن  ريطانيــــــــة ألن ٔالاخ تــــــــوتر العالقــــــــات الســــــــعودية ال
رهــا مــن مشــيخات الخلــيج الداخلــة معهــا  ــ وغ السياســة الخارجيــة ألبــو ظ

ـــــى الـــــرغم مـــــن التقـــــار  ب بمعاهـــــدات حمايـــــة منـــــذ القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وع
ــــــي أواخــــــر الســــــتينات فقــــــد بقيــــــت  الســــــعودي مــــــع إمــــــارات الخلــــــيج العربــــــي 

ائي ي، : ينظر.املشكلة موضع خالف ودون حل  ، موسوعة السياسةالكيا
ــــــــروت، ٤، ط١ج . ٥٤٢، ص١٩٩٩، الــــــــدار العربيــــــــة للدراســــــــات والنشــــــــر، ب

ن، : وللمزيــد مـــن التفاصـــيل ينظــر ـــي حســ ـــر ع الخـــالف الحـــدودي حـــول أم
ريمـــــي بـــــ ـــــواحـــــة ال ــــــر ن الســـــعودية وعمـــــان أبـــــو ظ ر غ ، رســـــالة ماجســـــت

  .٢٠٠١منشورة، كلية ٓالاداب، جامعة البصرة،
  .٥٧املصدر نفسه، ص )٤٢(
، املصدر السابق، ص )٤٣(   .٨٠ – ٧٩التميم
  .٤٠٢، ص١، املصدر السابق، مجلد عرض اململكة العربية السعودية )٤٤(
  . ٤٣النعيم، املصدر السابق، ص )٤٥(
م ١٩٠٦ــــي مدينــــة الريــــاض ســــنة  ولــــد: فيصــــل بــــن عبــــد العزيــــز آل ســــعود )٤٦(

ــ خاضــها والــده ضــد آل الرشــيد  ــي املعــارك ال ــي ســن مبكــرة  وشــارك وهــو 
ــي ســنة  ن، و ــي املفاوضــات مـــع  ١٩٢٧والهاشــمي أوفــده والــده لينــوب عنــه 

ــي مــايو ســنة  ــى معاهــدة جــدة  ــت بــالتوقيع ع ــ ان ــ  ١٩٢٧بريطانيــا وال ال
ــا بحكومــة امللــك رفــت بريطانيــا بموج عبــد العزيــز، مثــل والــده بالعديــد  اع

من املـؤتمرات وتـرأس مـؤتمر القمـة العربيـة الثـاني، وقـد أدى ذلـك النشـاط 
ـي سـنة  ى بلورة دوره القيادي فأصبح ولًيا للعهد بعد وفـاة والـده  . ١٩٥٣إ

ــــي الثالـــــث مـــــن تشــــرين الثـــــاني ســـــنة  أصـــــبح ملًكــــا بعـــــد عـــــزل أخـــــوه  ١٩٦٤و
لـــــــدوافع لـــــــم  ١٩٧٥الســـــــعودية ســـــــنة  ســــــعود، اغتالـــــــه أحـــــــد أفـــــــراد العائلــــــة

ـــــــــا بعــــــــــد ي، : ينظـــــــــر. يكشـــــــــف النقــــــــــاب ع موســــــــــوعة عبــــــــــد الوهـــــــــاب الكيــــــــــا
ــــروت، ٢، ط٤، جالسياســــة ، ١٩٩٠، الــــدار العربيــــة للدراســــات والنشــــر، ب

وللمزيــــــد مــــــن التفاصــــــيل عــــــن امللــــــك فيصــــــل بــــــن عبــــــد العزيــــــز آل , ٦٨٠ص
ر الفكـر ، دا١، طامللك فيصل بن عبـد العزيـزمحمد حرب، : ينظر. سعود

  . ١٠٣ – ٨ص. ١٩٩١اللبناني، 
  . ٤٤، صالسابق املصدر ، النعيم )٤٧(
ن ســـــعيد،  )٤٨( ضـــــته الحديثـــــة العربـــــيالخلـــــيج أمـــــ ، ـــــي تاريخـــــه السياســـــ و

روت،  ا وحاضـرها؛ مصطفى مـراد الـدباغ، ١٣٧، ص)ت.د(ب ، قطـر ماضـ
روت، ١ط  .١٩٤، ص)ت.د(، دار الطليعة، ب

  . ٣٠أألسدي، املصدر السابق، ص )٤٩(
، املصــدر الســابق، ص )٥٠( ــي جزيــرة ؛ حــافظ وهبــة، ٩١التميمــ خمســون عــام 

  . ١١٣، ص ١٩٦٠، مصر، العرب
ـــي الخلـــيج العربـــيصـــالح العقـــاد،  )٥١( ، ١٩٦٥، القـــاهرة، التيـــارات السياســـية 

  . ٣١١ – ٣١٠ص
ي،  )٥٢(   .١٩٠، ص الحدود الشرقية للجزيرة العربيةكي
، املصدر السابق، ص  )٥٣(   . ٩٥التميم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


