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موجز البحث
يعد موضوع دراسة العالقات النجديه الكويتيه حتى عام  2391من الموضوعات الحيويه ليس في تاريخ العائلتين فحسب بل

في تاريخ المنطقه العربيه عامه نظ اًر لما تشكله العائلتان من ثقل اقتصادي وسياسي كبير في التاريخ العالقات العربيه –العربيه في
التاريخ الحديث والمعاصر .واجهتنا جمله من الصعوبات تتعرض لكل باحث يتصدى لتاريخ السعودية والكويت وهي صعوبة

التوصل الى الحقائق واحكام تاريخيه دقيقه بسبب ندرة المصادر التي تتناول تاريخ البلدين بموضوعيه وحياديه .
يتالف البحث من مقدمة وست مباحث وخاتمة ,تناول المبحث االول جذور عالقة الكويت بآل سعود ,والمبحث الثاني إقامة آل
سعود في الكويت  , 2392-2939والمبحث الثالث تحسن العالقات بين آل سعود والكويت بسبب مساعدة الكويتيين آلل سعود
في استعادت حكمهم في الرياض ,وجاء المبحث الرابع يبين دور الكويت في تقوية عالقات بريطانيا مع آل سعود ,بينما المبحث

الخامس درس فيه دو ر الكويت في المفاوضات العثمانية السعودية ,في حين ختم المبحث السادس بتوتر العالقات بين البلدين
على الرغم من عقدهما مؤتمر لتنظيم الحدود في العقير عام  .2311اما الخاتمة فقد انصبت على ابرز ما توصلت اليه الدراسة

من استنتاجات خالل المده المحدده لها.اعتمدت الدراسه على مجموعة من المصادر العربية واالجنبيه والمترجمة ,وغاية ما نتمناه
ان نكون قد وفقنا في اداء مهمتنا.
كلمات مفتاحية :االسس الدينية والسياسية التي ُبنيت عليها العالقات النجدية الكويتية حتى علم  2391واستمرت بإزدياد وتطور
ونمو انعكست على راحة وخدمة شعوبهما ...
Key Word
The research religious and political grounds for the Najdi Kuwaiti relations in 1932 and
continued with increase and the development and growth reflected in the comfort and service of
…their peoples
Search summary
The subject of the study of the Kuwaiti-Najdi relations until 1932 of topics vital not only in
the history of the two families, but in the history of the Arab region due to the public posed by the
two families of economic and political weight in the great history to Arabic-Arab relations in the
We have encountered a number of difficulties are exposed .modern and contemporary history
every researcher addresses the history of Saudi Arabia and Kuwait and is difficult to reach the
provisions of historical facts and wrong because of the scarcity of sources dealing with the history
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The search Consists of an introduction, six .of the two countries objectively and impartially
sections and a conclusion, the first part, the roots of Kuwait relationship with Al Saud, and the

second topic the establishment of Al-Saud in Kuwait 1893-1901, and the third section of
improved relations between Al Saud and Kuwait because of the Kuwaiti House help of Saud in
regained their rule in Riyadh, came fourth topic Kuwait shows the role in strengthening Britain's
relations with the House of Saud, while the fifth topic he studied in which Kuwait's role in Saudi

Arabia Ottoman negotiations, while sixth topic tense relations between the two countries seal
despite held conference to regulate the border in Uqair in 1922. The conclusion has focused on
the most prominent the findings of the study findings within the period specified for the study
depended on a group of Arab and foreign sources, and localized, and that too is what we wish
.we have been successful in the performance of our mission
المقدمة
يعد موضوع دراسة العالقات النجدية -الكويتية حتى عام  2391من الموضوعات الحيوية ليس في تاريخ العائلتين
فحسب ,بل في تاريخ المنطقة العربية عامة ,نظ ار لما تشكله العائلتان من ثقل سياسي واقتصادي كبير في تاريخ العالقات العربية
– العربية في تاريخ الحديث والمعاصر .فالكويت تجمعها مع السعودية عوامل مشتركة اسهمت في تقوية العالقات بينهم ,فأوال:

تنحدر االسرتان الحاكمتان من االصول نفسها القبليه النجدية  ,فكالهما من عنزه  ,ثانياً  :اسست االسرتان الحاكمتان حكميهما
في مطلع القرن العشرين بالتحالف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانيه ,قبل واثناء الحرب العالمية االولى وفي اثنائها ,ثالثاً :تتمتع

االسرتان بثروات طائلة نتيجة بتحكمهما في العائدات النفطية للبلدين ,واخي اًر واجهت االسرتان تحديات خطيرة داخلية وخارجية كل
هذه الخصائص زادت من اهمية دراسة العالقات بين العائلتين .واجهتنا جمله من الصعوبات تتعرض لكل باحث يتصدى لدراسة

تاريخ السعودية والكويت ,وهي صعوبة التوصل الى حقائق واحكام تاريخية دقيقه ,بسسب ندرة المصادر التي تتناول تاريخ البلدين
بموضوعية وحيادية ,وكذلك تاثر الباحثين بمختلف الظروف السياسية والعقائدية يتالف البحث من مقدمة وست مباحث وخاتمة,
تناول المبحث االول جذور عالقة الكويت بآل سعود ,والمبحث الثاني إقامة آل سعود في الكويت  , 2392-2939والمبحث
الثالث تحسن العالقات بين آل سعود والكويت بسبب مساعدة الكويتيين آلل سعود في استعادت حكمهم في الرياض ,وجاء

المبحث الرابع يبين دور الكويت في تقوية عالقات بريطانيا مع آل سعود ,بينما المبحث الخامس درس فيه دور الكويت في

المفاوضات العثمانية السعودية ,في حي ن ختم المبحث السادس بتوتر العالقات بين البلدين على الرغم من عقدهما مؤتمر لتنظيم
الحدود في العقير عام  .2311اما الخاتمة فقد انصبت على ابرز ماتوصلت اليه الدراسة من استنتاجات في المدة المحدده لها.
واعتمدت الدراسة على مجموع من المصادر العربية والمترجمة واالجنبية وتاتي اهمية بعضها من ان كتابها من قبل اشخاص
عاصروا االحداث واطلعوا على خفايا من مراحل الدراسة ومن اهمها مؤلفات حافظ وهبة وامير ريحاني وفؤاد حمزه ونجدة فتحي

صفوة ,اذ زودت هذه المؤلفات الدراسة بمعلومات وتفسيرات اغنت معظم بحوث الدراسة ,وكذلك بعض الوثائق البريطانية غير
المنشوره والمحفوظه في مكتبتي جامعة بغداد والمركزية وقد افادتنا هذه الوثائق على االطالع على معلومات مهمه عن العالقات
السعودية الكويتية وغاية ما اتمناه ان نكون قد وفقنا في اداء مهمتنا ,فيكون جهدنا المتواضع خطوه مفيدة في البحث العلمي ,تلقي
الضوء على صفحة مهمه من تاريخ العائلتين .
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المبحث االول :جذور عالقة الكويت بآل سعود

ظهرت الحركة الوهابية اصالال فالي نجالد بعالد تبنالي مؤسالس الدولالة السالعودية محمالد بالن سالعود للالدعوة عالام  2471بأتفاقاله مالع

مؤسسالها محمالد بالن عبالد الوهالاب(.)2وخالالل تلالك الحقبالة المبكالرة مالن نشالوئها ,كانالت م اركالز الوهالابيين داخالل الجزيالرة العربيالة تعالد بعيالدة
عن الكويت ,فضال عن ان قوتهم لم تكن قد ظهرت بعد ,فقالد تركالزت الساللطة السياسالية فالي سالاحل جزيالرة العالرب الشالرقي بيالد شاليو

بنالالي خالالالد فالالي اوائالالل القالالرن الثالالامن عشالالر(.)1ظهالالرت التحركالالات االولالالى للوهالالابيين علالالى سالواحل االحسالالاء ,بشالالكل واضال فالالي الس النوات
االخيرة من القرن الثامن عشر  ,وبالتحديالد منالذ عالام  ,2491حينمالا وجهالوا هجمالاتهم ضالد اسالرة بنالي خالالد ,واسالتمرت تلالك الهجمالات

حتالالى انتزع الوا حكالالم المنطقالالة مالالن سالاليطرتهم عالالام ( ,2439)9ويمكالالن اعتبالالار سالالقوط حكومالالة بنالالي خالالالد ,بدايالالة للعالقالالات المباش الرة بالالين
الكويت والسعوديين ,فقد ترتب على ذلك ,ان اصالبحت الكويالت مالمسالة ,للقالوة الساللفية التالي اخالذت تتاخمهالا مالن الجنالوب .واشالتركت
عوامل عديدة في دخول العالقات الكويتية-السعودية مرحلتها المتوترة ,ودفع الجماعات الوهابية لتوجيه انظارها نحالو الكويالت ,وهالي

التزال تعيش مراحل تكوينها االولى ,اواخر القرن الثامن عشر ,فقد كان الحتفاظ الكويت بعالقات طيبة مع آل الرشيد ,وكان هؤالء
منافسين آلل سعود على السيادة في شبه الجزيرة العربية ,سبب وراء تلك الهجمات ,هذا فضال عن لجوء عدد من زعماء بني خالالد

الالالى الكويالالت ,تجنبالالا لالالبطش الوهالالابيين وآل سالالعود ,ممالالا كالالان عالالامال اخالالر للعالقالالات العدائي الة بينهمالالا(.)7ولعالالل العامالالل االقتصالالادي كالالان

عالامالً اخالر لتوجياله انظالالار آل سالعود نحالو الكويالالت ,فقالد كالان الغنالالى الالوفير فالي المالدن العتبيالالة الفتالاً انظالار حكالالام نجالد ,ودعالاهم الالالى

محاولالالة االسالالتيالء علالالى ام الوال العتالالوب ,اذ ان الكويالالت ازدادت اهميتهالالا بعالالد سالالقوط البص الرة بيالالد الفالالرس عالالام  ,2441حي الث انتقلالالت
الوكالة البريطانية الى الكويت ريثما تنجلي تلك الحرب التي نتج عنها نتائج كبيرة االهمية بالنسالبة للمنطقالة ذلالك ان التجالار وامالوالهم
وم اركالز تجالارتهم قالد انتقلالوا بشالكل كبيالر نحالو الكويالالت حيالث تضالاءلت اهميالة البصالرة ,وكالذلك سالقوط الزبالارة بيالالد الدولالة السالعودية عالالام

 ,2494احدث هجرة اخرى للتجار نحو الكويت(.)1وكانت مدينة الكويت فالي ذلالك الوقالت التتالوفر لهالا الحمايالة الكافيالة ,فحولهالا سالور
من الطين كثي ار مايتصدع في ايام المطر ,مما حفزهم لمحاولالة اخضالاعهم لساللطانهم(.)1ولهالالذا فقالالد اصبحالالت الكويالالت مهمالالة للدرعيالالة

لالسبالاب االتية(:)4
.2

اهميالالة مكانتهالالا االقليميالالة ,بحيالالث اصالالبحت مركال از تجاريالالا كبيالرا ,واحالالد المغريالالات التالالي تحالالث الدرعيالالة علالالى سالالرعة احتاللهالالا مالالن

اجالالل زيالالادة قالالوة الدولالالة السالالعودية والسالاليطرة علالالى كالالل التجالالارة االقليميالالة بالالين الهنالالد مالالن جهالالة والشالالام واوربالالا والدولالالة العثمانيالالة مالالن جهالالة

اخرى.
.1

وقالالف الكويالالت الالالى جانالالب اعالالداء الدرعيالالة مالالن بنالالي خالالالد ,ومالالن ثالالم تالالدخل بريطانيالالا او قصالالفها بأسالالطول شالالركة الهنالالد الشالالرقية

التابع لوكالتها بالكويت ,ومالحقة ذلك الطالراد للجاليش السالعودي وقصالفه بحيالث احالدث خسالائر فادحالة بالاالروا  .كالل ذلالك جعالل لالدى
آل سعود وحلفائهم الوهابيين لتأديب الكويت واخضاعها.
()1

()2
()2

()4
()1
()9
()0

ترجع هذه الحركة الةم سسهاة ال ال ةحم سحنةع دةا وهةع ال هةا ( )1070-1072والتة اةا ب دةالرج ل الةم سهةا ال ااهةلى ااولةم وكةا ل ةا
ااعكاهاب هحاهح تععب الجزيرة العردح الم ه احل ا والخلحج العرد وسناطق اخرىل دعع تهن سحنع دا هع للةعو ةل دعةع اتقا ةا وةاى 1041
سع سسها ا و الت ح ل ةا سةا طادع ةا الةعين الةم هةعي هحاهة ل لنزيةع سةا التقا ةحا ينحةر جهةا يححةم وهحةعل التةا يم الاحاهة اسةا ة حا ةا
1221-1721ل هال ساجاتحر غحر سن ةل كلح اا ا ل جاسع دغعا ل شهاط 1270ل ص.20
هري فالح الحنعيل الك يت ا سها وتط هال ا الحكن ل لنع ل 2771ل ص.177-22
كاات ول زوناء دن خالع داسراء الع وح هحئ ها و ة ال حم سحنع دا وهع ال ها دعلحا غزوهم لهلعت م واى 1122هة (حة ال 1017ى)
ثم سا كا سن م سا ضغط ولم ادا هع لحتخلص سا ذلك ال حم ها تهن آل هةع لعو تةال ينحةر ةهري فةالح يلحنةعي ل الن ةع الاةادقل
ص.177
الن ع اقاال ص.171
حان خلف ال حم خزوال تا يم الك يت الاحاه ل ج2ل الك يتل 1292ل ص.97-12
الن ع اقاال ص.97
للتقا حا ينحر احنع س طقم اد حاكن ل تا يم الك يت الحعيث 1291-1017ل ا ةر ا الالهةال الك يةتل 1274ل ص140-141؛ احنةع
حاةةا ج ة ة ل الن ةةالح الهريطااح ة ف ة الك يةةت حتةةم وةةاى 1222ل سطهع ة اا شةةا ل دغةةعا ل 1202ل ص22-17؛ وهةةع العزيةةز الرشةةحعل تةةا يم
الك يتل سكته الححاةل دحروبل 1207ل ص.120-121
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كانت الكويت ايضا مهمالة للدرعيالة مالن حيالث انهالا تمتلالك سالوقا متطالو ار لالساللحة ,اذ كانالت الكويالت تسالتوردها مالن العالراق او

فارس الى جانب سوقي فقط والهند ,في ظل حصار بحري اقتصادي وعسكري على االسلحة والعبيد واالخشاب كانت بريطانيا تقالوم

بفرضه على امارات الخليج العربي ,مستهدفة بذلك السعودية والقواسم والبحرين.
.7

ان شيخ الكويت قد استفاد من الطفرة التجارية التي حدثت بسبب نقل الوكالة البريطانية للكويت من البصرة لتخصاليص جالزء

من تلك االموال لتأسيس نواة اسطول بحالري عسالكري مسالل تسالليحا مالدفعيا متقالدما ,ممالا يعنالي ان ذلالك االسالطول ساليكون واحالدا مالن

المغ ريات التي تعجل بضم الكويت للدرعية انه يسهم ذلك االسطول في تحقيق االهداف السعودية التوسعية.

تعرضت الكويت بالفعل بعد سقوط بني خالد عام  2439الى الغارات السعودية الخاطفة ,يقالول ابالن بشالر المالؤر النجالدي
عالالن الغالالارة االولالالى عالالام 2199ه ال 2439م مالالايلي :ثالالم دخلالالت السالالنة الثامنالالة بعالالد المالالائتين وااللالالف وفيهمالالا سالالار ابالراهيم بالالن عفيصالالان
باهل ناحية الخرج ومايليهم من النواحي واغار على اهل بلد الكويت وكان قد عبأ لهم كمينا فظهر عليه اهل البالد وناشبوهم القتال

فخرج عليهم الكمين فقتالل مالن اهالل الكويالت نحالو ثالثالين رجالال (.)2وفالي المقابالل اراد الكويتيالون ان يأخالذوا بالثالار ,فجهالزوا سالرية تالولى
قيادتها مشاري بن عبد اهلل الحسين لالغارة على بعض القبائل الموالية آلل سعود ,وكانت تتألف من عشرين محاربا وعدد اخر مالن

فرسان العتوب ,وكانت نتيجة هذه المعركة مقتل مشاري( ,)1وهذا االمر انما يدل على ازديالاد قدرات الكويت الدفاعيالة فالي تلالك المالدة
مالن تاريخهالا الحديالث .وهكالذا كانالت عالقالة الكويالت بالدولالة السالعودية االولالى يسالودها العالداء والتالوتر بعالد ان اصالب العتالوب فالي خالط
المواجهة امالام القالوات السالعودية ,التالي بالدات بشالن هجومهالا علالى بلالدة الكويالت ,ودرءا لهالذه الهجمالات قالاموا ببنالاء سالور حالول الكويالت

لحمايتها من تلك الغارات( ,)9والتي بدات في العام  2437مع هجوم ابراهيم بن عفيصان( ,)7الذي نالزل بالشالامية( ,)1ثالم اغالار علالى
الكويالالت فحصالاللت اشالالتباكات مالالع سالالكانها ,وتمكالالن مالالن ه الزيمتهم ولكنالاله عالالاد اثرهالالا الالالى نجالالد ,ولالالم تتوقالالف الدولالالة السالالعودية عالالن هالالذه

الهجمالالات واالغالالارات علالالى الكويالالت اال عنالالد قالالدوم ق الوات محمالالد علالالي باشالالا والالالي مصالالر( ,)1الالالى الحجالالاز واحالالتالل الحجالالاز ونجالالد ثالالم
القضاء على الدولة السعودية عام  ,2929عادت منطقة نجد الى سابق عهدها تعيش فراغا سياسيا لم يدم طويال ,فقد اسالتطاع آل

سعود احياء ملكهم من جديد مع االمام تركي بن عبد اهلل( ,)4والذي اعلن قيام امارته سنة  ,2919وعمل على استعادة الملالك بنجالد
وشرقي الجزيرة العربية ,وسار على نهجه خلفه االمام فيصالل بالن تركالي( .2911-2993 2171 ,)9وكالان طمالو االمالارة السالعودية
الثانية اقل بكثير من سابقتها ,فاكتفت بالسيطرة على نجد وشرقي الجزيرة العربية( ,)3وقالد كانالت العالقالة بالين الدولالة السعوديالالة وامالارة

( )1وثنا ادا د رل ون ا النجع ف تا يم اجعل ج1ل سك النكرس ل 1242ه 1227/ىل ص.172
( )2احنع س طقمل الن ع الاادقل ص.140
( )2سحنع حاا العحع وسل تا يم الك يت الحعيث والنعا رل ا العحع وس للكتا ل ااسا اب العردح النتحعة 1422ه 2772/ل ص.41
( )4ادةةراهحم دةةا هةةلحنا دةةا وقح ةةا ل احةةع ةةا ة العولةة الاةةع ي ااولةةم تةة لم اسةةا ة الةةعلم 1270هةة 1022/ى .ثةةم تةة لم اسةةا ة ااحاةةاء وةةاى
1212ه 1772/ى ثم ول اسحرا لعنحزه واى 1222ه 1712/ى .الن ع اقاال ص.42-42
ساء وتكثر فح ا اادا ويعتنع اهال الك يت ولم ادا ها حتم اسكا تكرير سحاه الهحرل وتعع ف ال ت الحاضر احعى اححاء سعين
( )1ال اسح س
الك يت ل حنع سحنع الاعحعا ل الن ه و الك يتح النخت رةل سسها الك يت للتقعى العلن ل الك يتل 1222ل ص.741
( )9ضم سحنع ول داشا دطلب سا الالطا العثناا ولم العول الاع ي ل وتنكا ادنا ادراهحم داشا سا القهض ولم ااساى وهع هللا دةا هةع اخةر
حكاى العول الاع ي ااولم دعع اهتالسا هن 1222ه 1717/ل ينحر اسةحا الريحةاا ل تةا يم اجةع الحةعيث وسلحقات ةا ل دحةروبل 1207ل
ص.07
( )0ااساى ترك دا وهع هللا دا سحنع آل هع 1242-1247ه 1722-1721/ىل سا ا ة العول الاع ي ااولم اوى الحنل الن ري سنذ عوس ا
للجزيرة العردح ل ودعع اهتالى الع وح هن 1222ه 1717/ىل هر جن د اجةعل ودعةع حةاى سحنةع دةا س ةا ي دةا سعنةر دتكة يا اسةا ة ولة
ااقاض العول الاع ي ااولم ونا ترك تحت ا ا تال لكا دعع و ة س ا ي دا هع الم اجع اهتلم زسةاى ااسةا ة سةا ادةا سعنةر ةاى ااخحةر
دالقهض ولم س ا ي وا هلا للحنل الن ري دعنحزه و تا هناكل واتحج لذلك جنع ترك دا وهع هللا ة ة واتجةا الةم الةع و و ةهض ولةم ادةا
سعنر و تلال واولا اقاا حاكنا لنجعل واتخذ سا الرياض وا ن اسا تال واهتطال ا ي حع اجعا وشر الجزيرة العردح وتم اغتحالا دنساسرة
درها س ا ي دا وهع الرحنا آل هع سنا 1242ه 1722/ىل دعع حكم اى و ر هن اب ل ينحر الن ع اقاال ص.22-22
( )7ااسةةاى فح ةةا دةةا تركةة دعةةع و ةة ل خهةةر سقتةةا والةةعه وةةا الةةم الريةةاض وتنكةةا سةةا القضةةاء ولةةم س ةةا ي دةةا وهةةع الةةرحنا فةة العةةاى
اقاا1242ه 1722/ىل وسا ادرز سا اى دا فح ا دا ترك تعححا وهع هللا دا شةحع حاكنةا لجهةا شةنر .واوطةاهه شةها اهةتقلل ذاتة ل وحكةم ااسةاى
فح ةةا ولةةم فتةةرتحا ااولةةم دةةحا وةةاس 1211=-1249ه ة 1722-1727/ى والثااح ة دةةحا وةةاس 1272-1212ه ة 1791-1742 /ىل ينحةةر اسةةحا
الريحاا ل الن ع الاادقل ص.22
( )2الن ع اقاال ص.20
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الكويت ,في عهد االمام تركي بن عبالد اهلل وابناله االمالام فيصالل وديالة(.)2وبعالد وفالاة االمالام فيصالل بالن تركالي  2911تالولى ابناله االمالام
()1

عبال الالد اهلل

()7

الحكال الالم  ,)9(2993-2911وثال الالار عليال الاله اخال الالوه االمال الالام سال الالعود

ودخال الالال فال الالي ن ال الزاع علال الالى الحكال الالم اسال الالتمر تسال الالع سال الالنوات

 2947-2911 2191تمكال ال الالن بعال ال الالدها االمال ال الالام سال ال الالعود بال ال الالن فيصال ال الالل مال ال الالن هزيمال ال الالة اخيال ال الاله االمال ال الالام عبال ال الالد اهلل ,ودخال ال الالل الريال ال الالاض سال ال الالنة
()1

2949

.وذهالب االمالالام عبالالد اهلل الالالى جهالة جبالالل شالالمر ,حيالالث كانالت تربطالاله بالالاالمير محمالالد الرشاليد صالالداقة قديمالالة( .)1كالالذلك اسالالتنجد

االمام عبد اهلل بوالي بغداد مدحت باشا( ,)4وطلب منه النصرة ضد اخيه سعود ,فوجدها مدحت باشا فرصالة العالادة االسالتيالء علالى

االحساء من جديد( .)9فأرسلت حملة عثمانية للسيطرة على االحساء والقطيف سنة  .2942وطلب مالدحت باشالا مالن الشاليخ عبالد اهلل
الصبا المشاركة في الحملة فجهز االخير قالوة للمشالاركة فالي هالذه الحملالة( ,)3حالاول االمالام سالعود ثنالي الشاليخ عبالد اهلل الصالبا عالن
المشاركة في هذه الحملة لكنه فشل ,فطلب االمام سعود من بريطانيا منع الكويت من المشاركة في الحملالة العثمانيالة .لكالن بريطانيالا
رات مشالالاركة الكويالالت فالالي تلالالك الحملالالة شالالأنا خاصالالا بهالالا ,وانهالالا غيالالر ملزمالالة بالتالالدخل بالالين الدولالالة العثمانيالالة والكويالالت بالالأي شالالكل مالالن
()29

االشكال

 ,ونظ ار الن الكويت لم تدخل ضمن (نظام المعاهدات المانعة) المعقودة مع اكثر مشيخات الخليج(,)22

وبعد سيطرة الحملة العثمانية على االحساء والقطيف استمر الصراع بين ابناء فيصل بن تركي ,وكانت الغلبالة لالمالام سالعود ,فرحالل
()21

االمام عبد اهلل بن فيصل الى الكويت ,واقام فيها في ضيافة الشيخ عبد اهلل الصبا  ,ممالا اثالار غضالب االمالام سالعود بالن فيصالل

 ,الذي جهز قوة واتجه بها الى جهة الكويت سنة  ,2949فأغالار علالى اطالراف الكويالت ووصالل الالى الالوفرة( .)29لكناله لالم يحقالق شاليئا

يالالذكر ,فعالالاد اد ارجالاله الالالى نجالالد(.)27وفالالي اثنالالاء تواجالالد القالالوى السالالعودية فالالي الالالوفرة ,جهالالز الشالاليخ عبالالد اهلل قالالوة بقيالالادة اخيالاله مبالالارك لصالالد
المهالالاجمين ,اال انالاله فالالي اثنالالاء سالالير القالالوة الكويتيالالة وصالاللت االخبالالار بانسالالحاب المهالالاجمين ,فعالالاد مبالالارك الالالى الكويالالت مالالن دون حالالدوث

المواجهالالة بالالين الف الريقين( ,)21بعالالدها بالالدا الموقالالف يتغيالالر بعالالد سالالقوط الدولالالة السالالعودية الثانيالالة ,فأصالالبحت الكويالالت هالالي المنفالالى لالس الرة
السعودية ,حيث انتقل اليها االمام عبد الرحمن آل سعود بامر من الدولة العثمانية السنة  2931التي جعلت الكويت مق ار السالرة آل

( )1ج.ج.ل ينرل لحا الخلحجل القام التا يخ ل ترجن سكتب اسحر طرل سطادع ول دا ول ل العوح ل .بل ج.1110/2
( )2الن ع اقاال ج.1110 /2
ةرال سةع اخحةا هةع و ةع حكةم ااسةا ة
( )2ااساى وهع هللا دا فح ا ه اادا ااكهر للساى فح ا وت لم الحكم دعع والعه و خةا سنةذ الهعاية فة
ط ال تاع هن اب ستقاوت دحنا ودحا اخحا وت فم ف دحع ااخر 1270ه 1772/ى دالرياضل اسحا الريحاا ل الن ع الاادقل ص.20
ةرال فة
( )4هع دا فح ا دا ترك آل هع دعع وفاة والعه ااساى فح ا هن 1272ه ثا ولم اخحا ااساى وهع هللا القح ا و خةا سعةا فة
سعا ك وعة سا اش رها سعرك النعتل وج ة وا ى ذلك ال رال الم خروج ااحااء والقطحف سا الحكم الاع ي واضعاي ااسا ة الاع ي
وت لم هع الحكم خلل فتراب ستقاوت لكنا ت فم وه ولم هعة الحكم هن 1221ه  .الن ع اقاال ص.20
( )1اسحا الريحاا ل الن ع الاادقل ص.20
( )9الن ع اقاال ص.27
( )0سعحت داشةا ادةا القاضة الحةاج سحنةع اشةري دةا ولة افنةعي ولةع فة ااهةتاا هةن 1227هة  1722/سةا جةال الاحاهة واا ا ة فة العولة
غره دحكم ونا والعهل وتة لم سنا ةب وعيةعة فة العولة العثنااحة واات ةم اسةره داةجنا فة الطةا ف وكتةب فة
العثنااح وكا كثحر التنقا ف
هجنا سذكراتا وت فم ف الاجا هن 1271ه 1774/ى ويطلق ولحا لقب (اد ااحرا )ل ل ينرل الن ع الاادقل ج 2ل ص.1122
( )7وهع هللا الاهع ل الحنل العاكري العثنااح ولم ااحااء والقطحفل اه وثا قح ل سطادع الجنع ل الرياضل 1427ه  1222/ل ص.22
( )2اسحا الريحاا ل الن ع الاادقل ص.22
( )17ج . .كحل ل دريطااحا والخلحج 1707-1021ل ترجن سحنع اسحا وهع هللال وزا ة التراث الق س والثقاف ل ونا ل .بل .127/2
( )11النعاهعاب النااع وقعب دريطااحا واى 1229ه 1727/ى اتقا ح الالى ال اسا سع ثنااح سا ال ح خ النحلحةحا فة سةا يعةري الحة ى دااسةا اب
العردح النتحعة وتع ع ال ةح خ دةاا يتخلة ا او يةسجروا او يرهنة ا دةكي شةكا سةا ااشةكال واي هةهب سةا ااهةها اةنا م سةا ا اضةح م اا دةكذ
دريطااحا الت تع عب فة سقادةا ذلةك دحناية اسةا اب الخلةحج وس ةحخاتال واخةذب دعةعها تةتحكم فة شةسو ذلةك الاةاحا وتقةرض ولةم س ةحخاتا
اتقا حاب سختلق تحت حجج ستن و ف تتذ ل دنحا د الر حق سرة وتنححم حع اللسلةسة سةرة اخةرى والنحافحة ولةم الاةلى دةحا القها ةا سةرة
ثالث وورفت تلك النعاهعاب النااع ل خالع سحن الاععو ل العل اب دحا اجع والك يتل سطه واب ا ة النلك وهع العزيةزل الريةاضل 1272ل
ص.22-22
( )12ي هف سرزوق ال نل ل سا تا يم الك يتل ذاب الالهال الك يتل ص.1279
( )12ال فرة س ع يهعع  97سحل جن الك يتل وتقطنا هحل العة ازىل ويكثةر فح ةا ادةا النحةاهل يكاة ل هة  .ل الك يةت وجا ات ةال ترجنة فتة
الخترشل ذاب الالهال الك يتل 1221لص.97
( )14ي هف سرزوق ال نل ل الن ع الاادقل ص.127
( )11الن ع اقاال ص.122-127
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سعود ,بعد تمكن االمير محمد بن رشيد من القضاء على الدولة السعودية وسيطرته على حاضرتها مدينة الرياض عام .)2(2932
المبحث الثاني:اقامة آل سعود في الكويت 3893-3981

ان اهم مايميز العالقات السعودية -الكويتية هو النسب المشترك لالسرتين الحاكميتين في البلدين ,اذ يعود نسب آل سعود

وآل الصالالبا الالالى قبيلالالة عني الزه العربيالالة ,اي مالالن االصالالول القبليالالة النجديالالة نفسالالها ,فضالالال عالالن رابطالالة الجالوار الجغ ارفالالي ,وان االس الرتين
اسسالالتا حكميهمالالا فالالي مطلالالع القالالرن العش الرين بالتحالالالف مالالع بريطانيالالا ضالالد الدولالالة العثمانيالالة قبالالل الحالالرب العالميالالة االولالالى وفالالي اثنائهالالا,
واخي ار تمتع االسرتان بثروات طائلة نتيجة لتحكمهمالا فالي العائالدات النفطيالة بالبلالدين حيالث اكتشالف الالنفط فالي السالعودية عالام ,2912
تمتد العالقات السياسية بين الدولتين الى وقت طويل عندما لجالأ آل سالعود الالى الكويالت بعالد ان قضالى علالى حكمهالم آل الرشاليد عالام

 , )1(2932وحصالاللوا علالالى المسالالاعدات الماديالالة والعسالالكرية مالالن آل الصالالبا وبتشالالجيع مالالن الدولالالة العثمانيالالة ,التالالي كانالالت تنظالالر بعالالين
الريبالة والشالك لتوسالع نفالوذ آل الرشاليد فالي الجزيالرة العربيالة ,والالذي بالدا يهالدد حكالم آل الصالبا واحتمالال تمالرده علالى الساللطة العثمانيالالة,

فارادوا من آل سعود ان يكونوا ورقة ضغط على آل الرشيد في حائل( ,)9ومن اجالل ذلالك فالان البحالث فالي هالذه الخصالائص المشالتركة
سيساعد في توضي خلفية العالقات مابين االسرتين الحاكمتين في البلالدين.نج محمالد بالن الرشاليد  ,2934-2913اقالوى امالراء آل
الرشيد في اخراج السعوديين مالن عاصالمتهم الريالاض ,اثالر انهالزامهم فالي موقعالة المليالداء  2932امالام آل الرشاليد ,واصالبحت الريالاض

بعدها احدى مدن امارة حائل وامراؤها مالن آل الرشاليد مايزيالد علالى عشالر سالنوات .)7(2391-2932وكانالت سياسالة العثمالانيين تعمالل
علالالى حفالالظ التالوازن فالالي الجزيالرة العربيالالة وعالالدم السالالما لقالوة واحالالدة االنفالراد والسالاليطرة عليهالا  ,ولالالذلك لالالم تلالالق الهزيمالالة التالالي لحقالالت بالالآل
سعود على يد محمالد بالن الرشاليد ترحيبالا مالن الدولالة العثمانيالة ,بالل علالى العكالس شالعرت بالالقلق مالن تنالامي قالوة آل الرشاليد ,خوفالا علالى

مصالحها في قطر والكويت اللتين كانتا تابعتين للسيطالرة العثمانيالة(.)1انتقالل آخالر امالراء البيالت السالعودي عبالد الالرحمن بالن فيصالل بالن
تركي مع من بقي من االسرة الى قبائالل بنالي مالرة فالي الربالع الخالالي ثالم منهالا الالى قطالر التالي بقالي فيهالا شالهرين(.)1ثالم اتجاله شالماال الالى

الكويت واستقر فيها ,وكان الشيخ محمد آل صبا امير الكويت ( )2931-2931قد دعا عبالد الالرحمن الفيصالل لالقامالة فالي جالواره
وذلك بنالاء علالى تعليمالات مالن الدولالة العثمانيالة ,التالي ادركالت ان انفالراد آل الرشاليد بحكالم نجالد قالد يالؤدي الالى اخالتالل تالوازن القالوى فالي
الجزي الرة العربيالالة ,وعليالاله فقالالد ارتالالأت تالالدارك االمالالر باالحتفالالاظ بالسالالعوديين وسالاليلة ضالالغط علالالى ام الراء حائالالل اذا ماحالالاولوا نقالالض سالاللطة
العثمالالانيين عالالنهم .بيالالد ان الحكومالالة العثمانيالالة تحاشالالت االتصالالال المباشالالر بالالاالمير عبالالد الالالرحمن آل سالالعود ابقالالاء علالالى س الرية االمالالر,

ودعت امير الكويت للقيام باستضافة السعوديين في امارته وتكفلت بتأمين نفقاتهم( ,)4وان يجري على االمير راتبا شهريا طالوال مالدة
()1
()2
()2
()4

()1

()9

()0

خالع سحنع الاععو ل الن ع الاادقل ص.21
حاا هلحنا سحن ل الك يت ساضح ا وحاضرهال سن اب النكته ااهلح ل دغعا ل 1297ل ص.214
ل العقا ل التحا اب الاحاهح ف الخلحج العرد ل القاهرةل 1291ل ص.277
للتقا حا ينحر ل ينرل ج.ج ل لحا الخلحج العرد ل القام التا يخ ل تنت الترجن دنكتب اسحر ول طرل ج2ل ص 1921وسايلح ا؛ وهةع هللا
الح العثحنحال تا يم الننلك العردح الاع ي ل الرياضل ج1ل .1274
دعع اات ا سحنع دا الرشحع اسحر حا ا واهتحل ا ولم الرياضل وخروج وهع الرحنا دا فح ا سن ا الم ال حراء ال ر ح يهحث وا سكا لا
ولعا لتال اهتغلت ذلك الحريل فةكووزب الةم ست ةري ااحاةاء (وةاكف داشةا) دالتقةاوض سةع ااسةاى وهةع الةرحنال فا هةلت الةعكت (زاخة
وازا ) احع ااطهاء اللهنااححا ف الجحش العثناا س فعا ونا للجتنال سع وهع الرحنال فةاجتنع دةا فة كةاا الثةاا  1721ةر النهةرزل و ةع
عى لا ورضا وثنااحا تضنا سااوعة العول العثنااح لةا للعة ة الةم حكةم الريةاضل وسةعه دالنةال والاةل سقادةا تع ةعه داحاهة العولة العثنااحة
هةن يال اا ا وهةع الةرحنا فةض هةذه ال ةروط
والانا دا اس حاسح وثنااح فة الريةاضل وا يةعفع جزية للعولة العثنااحة ةع ها الةف
دجنلت ا لععى ثقتا دالعثنااححا اوال وتنا ض تلك ال روط سع تطلعاب آل هةع الاحاهةح والت هةعح ثااحةال وتنا ضةا سع ةم سةذههحال اذ كةا يعةعهم
اوعاء ال حرك ال هادح ثالثال لذلك فضت الحك س العثنااح الانا للساى وهع الرحنا دا فح ا اا اس ف ااحااء دعع فضةا للعةرض الةذي
عستةةا لةةال ينحةةر اسةةحا الريحةةاا ل تةةا يم اجةةع وسلحقات ةةال دحةةروبل 1207ل ص179-171؛ اةةذير جهةةا حاةةا ال نةةعاويل التط ة اب العاخلح ة
والعل اب =الخا جح للعول الاع ي الثااح ف و ع فح ا دا ترك 1791-1742ل هال ساجاتحرل كلح اا ا ل جاسع دغعا ل .1270
ا ا اس وهع الرحنا آل هع ف طر تراست ولح ا ال ه اب اساى الالطاب العثنااحة ل دةك ثنة سةساسرة يةعدرها سةع اسحةر طةر اهةم دةا ثةاا ل
لذلك اتجا العثنااح الم تعوحم حاسحات م العاكري ل وا هلت حنل تك يهح الم طر وسا النحتنا ا يك اسحر طر ع تلقم ااذا ا سا الالطاب
العثنااح دعع اادقاء ولم وهع الةرحنا فة دةل هل ينحةر جنةال زكريةا اهةمل الخلةحج العردة ل اهة لتةا يم ااسةا اب العردحة 1214-1747ل
القاهرةل 1292ل ص.227
ل حاى هلطن اجع 1279-1272ل سجل النس خ العرد ل العع 17ل 1271ل ص.107
دع العيا وهاس الخ
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اقامتالاله فالالي الكويالالت وقالالدره سالالتون ريالالاال فالالي الشالالهر(.)2وجالالد االميالالر عبالالد الالالرحمن فالالي دعالالوة شالاليخ الكويالالت محمالالد آل الصالالبا (-2921

 )2931فرصالالة السالالتعادة قالالوة اسالرته والعمالالل علالالى اسالالترجاع ملالالك ابائالاله واجالالداده مالالن آل الرشالاليد ,السالاليما وان آل الصالالبا كالالانوا علالالى
عالداء مالع آل الرشاليد ,الالذين اصالبحوا مركالز قالوة فالي نجالد ,كمالالا ان الكويالت تعالد مركالز امتيالاز الهالالي نجالد الالذين يمكالن االتصالال بهالالم
لالطالالالع علالالى االوضالالاع فالالي بالالالده ,وذلالالك عالالن طريالالق معرفالالة تفاصالاليل امالالور نجالالد عالالن طريالالق النجالالديين الالالذين يتصالاللون بالالآل سالالعود,

واخي ال ار ان الكويالالت سالالتكون المكالالان االمالالن البعيالالد عالالن متنالالاول آل الرشالاليد(.)1وحالالول عالالرض شالاليخ الكويالالت االميالالر عبالالد الالالرحمن واس الرته
لالقامة في الكويت يعلق الريحاني قائال والندري على وجه الدقة سبب ذلالك العالرض فلاليس مالن المحتمالل ان يكالون اميالر الكويالت قالد

سعى آل سعود في تلك الفترة ضد آل الرشيد ,ذلك ان النزاع بين آل الصبا وآل الرشيد لم يتض اال في السنوات التالية من عهالد
مبارك بن الصبا في الحكم ,ولكالن اصال مايقالال فالي ذلالك الصالدد ان الساللطات العثمانيالة فالي االحسالاء كانالت تخشالى اشالتداد سالطوة
آل الرشيد بعد هزيمتهم للسعوديين في المليداء وعالن احتمالال تقالدمهم فالي القصاليم  ,ومنهالا تهديالد مركالز العثمالانيين فالي المنالاطق التالي
يسيطرون عليها في سواحل الخليج ,لذلك وجد حافظ باشا حاكم االحساء ان عبد الرحمن هو اصالل منالافس آلل الرشاليد .ولمالا كالان

حالالافظ باشالالا يعلالالم ان عبالالد الالالرحمن سالاليرفض العالالروض العثمانيالالة كمالالا سالالبق ان فعالالل ذلالالك ,فقالالد اتفالالق سال ار مالالع حالالاكم الكويالالت محمالالد بالالن
الصبا  ,بحيث يشعر عبد الرحمن بان الراتب يدفعه له حاكم الكويت وليس من العثمانيين ,وقبل عبالد الالرحمن الالدعوة وانتقالل بالافراد
اسال الرته دون ان ي الالدري م الالادار بش الالأن ذل الالك سال ال ار ب الالين الكوي الالت وح الالاكم االحس الالاء  ,واس الالتقر عب الالد ال الالرحمن ف الالي ام الالارة الكوي الالت ف الالي ع الالام

.)9(2939وعنالالد تالالولي الشالاليخ مبالالارك ( )2321-2931االمالالارة فالالي الكويالالت عالالام  ,2931اثالالر اغتيالالال اخويالاله االكبالالر منالاله سالالنا محمالالد
وج ال ار وابقالالى علالالى آل سالالعود فالالي الكويالالت لالسالالتفادة مالالنهم ضالالد تهديالالدات آل الرشالاليد(.)7وخالالالل اقامالالة العائلالالة السالالعودية فالالي الكويالالت,

تبلورت مفاهيم عبد العزيز السياسية ,السيما وان الكويت تعد ميدانا للتنافس الالدولي بالين بريطانيالا والدولالة العثمانيالة والمانيالا وروساليا,
فكالالان سالالماحة الشالاليخ مبالالارك الصالالبا لعبالالد العزيالالز بحضالالور مجالسالاله واالسالالتماع الالالى مفاوضالالاته مالالع ممثلالالي حكومالالات الالالدول الكبالالرى
وبخاصة بريطانيا تدريبا عمليا في الشؤون السياسالية سالاعده فالي اسالتيعاب االحالداث واسالاليب السياسالة وتقلباتهالا ,ممالا اثالر فالي تكالوين
شخصية عبد العزيز ,اذ طبع المرونة فالي التعامالل مالع االشالخاص واالحالداث .وادرك الموقالع المتميالز لبريطانيالا فالي الخلاليج العربالي ,

وقدرتها في توجيه السياسة فيه بما يالئم مصالحها ومصالال حلفائهالا( .)1ويبالدو ان اعجالاب الشاليخ مبالارك الصالبا بشخصالية الشالاب
عبد العزيز آل سالعود مالن جهالة ,وتوسالمه صالفات قياديالة فياله مالن جهالة ثانيالة ,وتوقعاله مسالتقبالً سياسالياً كبيال اًر لاله الساليما مالمساله مناله,

على الرغم من صغر سنه ,من اصرار على تحرير بالده من سيطرة آل الرشيد ,الالذين هالم اعالداء آل الصالبا فالي الوقالت نفساله مالن

جهة ثالثة ,ادت دو ار في السما لعبد العزيز بحضور تلك المجالس ,ويصالف الكاتالب جالاكوب كولالد بالراك مالدة بقالاء عبالد العزيالز فالي
الكويت بقوله بقي ابن سعود طالبا ذكيا (مواليا) لمرشده السياسالي حالاكم الكويالت ,لقالد تعالرف ابالن سالعود فالي مجالالس حالاكم الكويالت

على السياسة الدولية .)1( 2392-2939

المبحث الثالث :تحسن العالقات بين آل سعود والكويت.
()1

Glubb, J.P.The shart History of the Arab People, London, 1969, P.250.
( )2اسحا هعحعل تا يم العول الاع ي ل ج1ل سطهع كرىل دحروبل .بل ص.174
( )2الريحاا ل الن ع الاادقل ص.142
()4
Philby, J.B.Saudia Arabid London, 1955, P.157.
ل جاسعة
( )1ينحر وهع النجحع وهع الحنحع العةاا ل هحاهة دريطااحةا تجةاه الك يةت 1211-1729ل هةال ساجاةتحر غحةر سن ة ةل كلحة اا ا
دغعا ل 1274ل ص.00-09
( )9اقل وا ج ا الح العنرل فله كنرجع ف تا يم الننلك العردح الاع ي ف دعاي القر الع ريال سجل الخلحج العرد ل العع الرادعل الان
الاا ه و رل 1277ل ص.129

247

د.م .هادي خليف كريم حمد

العالقات النجدية – الكويتية حتى عام 0323
اوال :موقعة الصريف والتحالف الكويتي -السعودي ضد آل الرشيد

اتخذت العالقات بين العائلتين السعودية والكويتية طابعا عمليا في عام  2399لمواجهالة عالدوا مشالتركا تمثالل فالي آل الرشاليد

 ,عندما قرر الشيخ مبارك منازلة عبد العزيز بن متعب آل الرشيد حاكم امارة حائل فالي كالانون االول مالن عالام  ,2399ووضالع حالد
لتهديداته وعدوانه المسالتمر علالى الكويالت( .)2و قالرر االسالتعانة بالآل سالعود الموجالودين فالي الكويالت حالاثهم علالى المشالاركة فالي الحملالة
من اجل اضعاف نفوذ آل الرشيد في نجد ,والعمل على استعادة امالك السعوديين فيها ,وبالفعل اعد الشيخ مبارك قوة مشالتركة بلال

تعدادها عشرة االف مقاتل( . )1وعلالى الفالور اعلالن االميالر عبالد الالرحمن بالن فيصالل آل سالعود وابناله عبالد العزيالز باالشالتراك فالي الحملالة

على راس قوة مؤلفة من الف رجل لمهاجمة الرياض(.)9وما ان علم عبد العزيز بن متعب آل الرشيد امير حائل بالحملة الكويتيالة –
السالعودية علالى ا ارضاليه حتالى جهالز جيشالا كبيال ار بلال تعالداده عشالرة االف مقاتالل ,وقالد اشالتبك فالالي معركالة قويالة مالع قالوات الشاليخ مبالالارك

الصبا في  11شباط  2392فالي موقعالة الصالريف ,نسالبة الالى مكالان يالدعى الصالريف بالالقرب مالن قريالة الطرفيالة( .)7تكبالد الكويتيالون
خسائر كبيرة ف ي االروا والمعدات وكان من بين القتلى اثنان من آل الصبا همالا حمالود وابناله صالبا  ,وامالا الشاليخ مبالارك فقالد نجالا
شخصيا من الموت بجهد كبير ,وقد وصل الالى الكويالت فالي الحالادي والثالثالين مالن اذار  2399بعالد ان ارجالت شالائعات فالي الكويالت

عن مقتله في اثناء المعركة(.)1

اما عبد العزيز آل سعود فقد استأذن من الشيخ مبالارك الصالبا قبالل حالدوث موقعالة الصالريف ,بقيالادة قالوة بلغالت الالف رجالل

لمهاجمالالة الريالالاض مالالن اجالالل اسالالتعادتها مالالن سالاليطرة آل الرشالاليد ,وتقالالدم عبالالدالعزيز بقوتالاله عبالالر االحسالالاء باتجالالاه الريالالاض ,ونج ال فالالي
االستيالء عليها ومحاصرة حامية ابن الرشيد في حصنها ,بيد ان وصول انباء هزيمة الشيخ مبارك على يد خصمه عبد العزيز آل

الرشيد في معركة الصريف اجبر عبد العزيز آل سعود على االتسحاب من الرياض الى الكويت(.)1ويشير الزركلي الى ان عبد
الرحمن بن فيصل آل سعود كان من بين الناجين من هزيمة الصريف ,قد ارسل رسالة الى ولده عبد العزيز الذي كان يحاصر

حامية ابن الرشيد في قصر المصمك منذ افتراقه من حملة الشيخ مبارك الصبا عند منطقة الشوكي يخبره باندحار قوات مبارك
الصبا وهزيمتها وتشتتها ,ويطلب منه االنسحاب من الرياض والعودة الى الكويت ,خوفا عليه من انتقام ابن الرشيد ,وترك عملية
استعادة الرياض الى فرصة ثانية مستقبال(.)4وعلى اية حال فقد خلصت مساهمة آل سعود في جيش الشيخ مبارك الصبا امرين

مهمين :االول ان عبد العزيز آل سعود وجد الكثير من قبائل نجد ماتزال تكمن الوالء آلل سعود اذ رحبوا به وايدوه استعدادا
لتأييده ,اما االمر الثاني ان مدة االربعة اشهر التي قضاها عبد العزيز في محاصرة آل الرشيد في الرياض ,كانت كافية الستثارة
مكامن الزعامة في نفسه ,وتدريبا عمليا على قيادة الجيش وادارة شؤون الحكم ,وتشجيعا له التخاذ خطوة تالية الستعادة ملك ابائهم

واجدادهم في الرياض(.)9

ثانيا:مؤازرة الكويت آلل سعود في استعادة حكمهم في الرياض

انتهالز عبالد العزيالالز آل سالعود فرصالالة تواجالد عبالد العزيالالز الرشاليد فالالي منطقالة حفالر البالالاطن وانشالغاله باالعالالداد الحالتالل الكويالالت

للقيام بمحاولة اخرى الستعادة ملكهالم ,فطلالب مسالاعدة الشاليخ مبالارك الصالبا فالي ذلالك ,وقالد وافالق مبالارك علالى ذلالك ,واعطالاه ثالثالين

جمالً وثالثين بندقية مع ذخيرتها وكذلك مائتي لاير ذهبية(.)3
()1

الريحاا ل الن ع الاادقل ص171؛ وهع النجحع وهع الحنحع العاا ل الن ع الاادقل ص.72
جلل يححمل تا يم العالم العرد الحعيث دحا حردحال القاهرةل 1299ل ص.20
الريحاا ل الن ع الاادقل ص.179-171
حافظ وهه ل جزيرة العر ف القر الع ريال القاهرةل 1294ل ص.247
حافظ وهه ل الن ع الاادقل ص.241-247
فسا حنزةل لب جزيرة العر ل الرياضل 1222ل ص202-207؛ الريحاا ل الن ع الاادقل ص.117
خحر العيا الز كل ل شها الجزيرة العردح ف و ع النلك وهع العزيزل ج1ل دحروبل 1200ل ص.09

()2

جها يححمل الن ع الاادقل ص117-172؛ الريحاا ل الن ع الاادقل ص.122

()2
()2
()4
()1
()9
()0

Philpy, OP.Cit, P.173.
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وغادر الكويت في كانون الثاني  2391مع اربعين من رجاله المخلصين ,سالكا طريق االحسالاء لتجنالب عيالون ابالن الرشاليد

التي انتشرت في اعقاب شيوع نبأ مغادرته الكويت ,وفي الخامس عشالر مالن كالانون الثالاني مالن العالام نفساله تمكالن مالن دخالول المدينالة

مع ثالثة وعشرين رجال تاركا بقية القوة في بساتين النخيل وخارجها للمراقبة(.)2وبعد ان ساليطر عبالد العزيالز آل سالعود علالى الريالاض
بعث رسوال الى وا لده عبد الرحمن بالن فيصالل والشاليخ مبالارك الصالبا يخبرهمالا بساليطرته علالى مدينالة الريالاض وقتلاله عامالل ابالن رشاليد
عليها (عجالن بن محمد) وحراسه( , )1طالبا من ابيه وعائلته العودة الى الحكم كي يتفرغ لتحرير بقية المدن النجدية من سيطرة ابالن

الرشيد قائال لقد استعدت عاصمتنا ...فتعال سريعا الن الشعب بانتظارك ( ,)9في الوقت نفساله طلالب مالن الشاليخ مبالارك الصالبا ان
يمده بالرجال والسال خشية من الهجوم المتوقع الذي سيقوم به ابن رشيد على الرياض بعدما سمع بسقوط الرياض بيد عبد العزيز

آل سعود( .)7استبشر عبد الرحمن بن فيصل آل سعود والشيخ مبارك بالنبأ كثي ار وعلى الفور ارسالل الشاليخ مبالارك قالوة قالدرها سالبعون
مقالالاتال ,وجعالالل علالالى ارسالالها سالالعد بالالن عبالالد الالالرحمن بالالن فيصالالل آل سالالعود) السالالناد اخيالاله عبالالد العزيالالز آل سالالعود(.)1وبالالدوره اعلالالن الشالاليخ

مبالالارك الصالالبا عالالن تأييالالده ومؤازرتالاله لعبالالد العزيالالز آل سالالعود فالالي خطوتالاله الجريئالالة باسالالتعادة الريالالاض .وقالالام بارس الال كتالالاب الالالى والالالي
البصرة العثماني مصطفى نالوري باشالا فالي الثالالث عشالر مالن ذي القعالدة عالام 2923ه ال الموافالق السالابع والعشالرين مالن شالباط 2391م

يخبره بذلك ,ويطلب منه رفع االمر الى الباب العالي لالعتراف بالنظام الجديد ,وطمأنة الدولة العثمانية من ناحيالة والء عبالد العزيالز

آل سعود لها ,ليكسب تأييدها او وقوفها على الحياد في الصراع المتوقع بينه وبين ابن الرشيد مستقبال(.)1

واخي ار تمكن آل سعود من اعادة ملكهم ,فغادر االمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وجميع افراد عائلته الكويت في الثالث عشر

من ايار  2391عائدا الى بالده بعد غياب دام اكثر من عشر سنوات وقبل ذلك بخمسة ايام اعلم السلطات العثمانيالة بخروجاله مالن
الكويت وذلك في الثامن من ايالار  2391عالن طريالق رجالب النقيالب نقيالب اشالراف البصالرة اشالار فياله الالى الظالروف الصالعبة التالي مالر
الرتالالب الالالذي كانالالت تمنحالاله لالاله الدولالالة
بهالالا هالالو وعائلتالاله فالالي اثنالالاء اقامتالاله فالالي الكويالالت ,وت الراكم الالالديون عليالاله ,وذلالالك بسالالبب عالالدم كفايالالة ا
العثمانية لمتطلبات معيشته ,ولالم يعالد يحتمل.وقالد واصالل ابالن الرشاليد انسالحابه ولكالن باتجالاه الكويالت مهالددا باالسالتيالء عليهالا باعتبالار
انهالا كانالالت مصالالدر تمالوين عبالالد العزيالالز فالالي تحركاتاله ,فقالالد كالالان مبالالارك يخشالى ان يسالالتعيد ابالالن الرشالاليد ساليطرته علالالى الريالالاض ويفالالرض

نفوذه بقوة من جديالد فالي وسالط الجزيالرة(.)4ان تهديالد ابالن الرشاليد آلل الصالبا دفالع عبالد العزيالز الالى تجهيالز قالوة زحالف بهالا شالماال نحالو
الف جيشالالا بقيالالادة ابنالاله جالالابر لمقاومالالة ابالالن الرشالاليد فانضالالم عبالالد العزيالالز الالالى ذلالالك الجالاليش ال ازحالالف نحالالو
الكويالالت حيالالث كالالان مبالالارك قالالد الال ة
معسكر ابن الرشيد في الوقت نفسه غير االخير خطته ,فإتجه غربا الى حائل(.)9
المبحث الرابع :دور الكويت في تقوية العالقات البريطانية مع آل سعود

اقترحالت حكومالة الهنالد ضالرورة تعيالين وكيالل سياسالي لهالا فالالي الكويالت ,حفاظالا علالى المصالال البريطانيالة ,وجالاء هالذا االقتال ار

عنالالدما بالالدات محالالاوالت ابالالن رشالاليد بالالالتحرش بالشالاليخ مبالالارك عالالام  ,2397حينهالالا ادركالالت حكومالالة الهنالالد خطالالورة المسالالاعدة التالالي يقالالدمها
()1

()2
()2
()4
()1
()9
()0
()7

ونع و ل وهع العزيز الم س ا ي الرياض اختا هت سا النقاتلحا داتجاه هة النعينة ل وهةم وهةع هللا دةا جلة ي دةا تركة ووهةع العزيةز دةا
جل ي دا ترك وف ع دا جل ي دا ترك واا ةر دةا هةع القرحةا واثنةا سةا خةعس م وهنةا النع ة ق و ةالح دةا هةهعا ل لةحل الةم النعينة ل
فتالق ا ه النعين ل و خل ا العا النجاو ة لعا الريةاض (وجةل دةا سحنةع) واسةروهم دالاةك والكتنةا فاطةاو هل دعةع ذلةك تاةلا الةم ا
(وجل ) ف جذ زوجتا واخت ال فقاى دحجزهنا ف احعى غري العا ل وولم دةا وجةل دةا سحنةع اينةاى فة ا ه الخا ة ل دةا يقضة لحلةا سةع
ل وونةعسا خةرج وجةل
حاسحتا ف ح ا الن نك وذلك الح ا الذي حا ره وهع العزيز آل هع ها اكثر سا ا دع اش ر وةاى 1271
ا سا دنع حتال ولكا لم ي ةها فةلذ وجةل دةالقرا وساةك دةا احةع جةال
سا دا الح ا اهرل الحا وهع العزيز آل هع ل واطلق ولحا
وهع العزيز واطلق النا ولحال فاهتالم دا حاسحتا ونعسا يوا يس اسحرهم النقط ل دحع وهع العزيز آل هع ولم شرفاب الح ا ل للتقا حا
ينحر =ل ينرل الن ع الاادقل ج2ل ص1071؛ الريحاا ل الن ع الاادقل ص129؛ فرا حنزةل الن ع الاادقل ص.272-271
هعحعل الن ع الاادقل ج2ل ص22؛ الريحاا ل الن ع الاادقل ص.129
اقل وا دن يسح ا ل وهع العزيز آل هع ل هحرة دطا وس لع سنلك ل ترجن وهع القتا ياهحال القاهرةل 1291ل ص.72
الريحاا ل الن ع الاادقل ص.129
هعحعل الن ع الاادقل ج2ل ص.27
دن اسح ا ل الن ع الاادقل ص.71
للتقا حا اجع الز كل ل الن ع الاادقل ج1ل ص.122
الريحاا ل الن ع الاادقل ص.120
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العثمالالانيون البالالن رشالاليد فالالي ص الراعه مالالع حالالاكم الكويالالت وعبالالد العزيالالز آل سالالعود اذ سالالعى العثمالالانيون الالالى اثالالارة اطمالالاع ابالالن رشالاليد فالالي
الكويالالت ونجالالد ان انتصالالاره سالاليكون منفالالذهم لغالالرض هيمنالالتهم علالالى داخالالل جزيالرة العالالرب(.)2وفالالي اب عالالام  2391اتصالالل شالاليخ الكويالالت

مبارك الصبا اكثر من مرة بالميجر كوكس ,محاوال اقناعه بالفوائد التجارية التالي تعالود علالى بريطانيالا فالي حالالة وضالعها ابالن سالعود

تحت الحماية البريطانية(. )1وكان هدف الشيخ مبالارك هالو ضالمان اسالتمرار حكالم صالديقه عبالد العزيالز آل سالعود ,وسالالمة بالالده بوجاله
عالالدوهما المشالالترك ابالالن الرشالاليد ومالالن و ارئالاله العثمالالانيون ,عالالالوة علالالى انالاله كالالان يرمالالي الالالى ربالالط االميالالر السالالعودي بمعاهالالدة مالالع بريطانيالالا

تمنعالاله مالالن االعتالالداء علالالى الكويالالت فالالي حالالالة وقالالوع خالالالف بالالين الجالالانبين ,الن الكويالالت كانالالت تحالالت الحمايالالة البريطانيالالة وعلالالى وفالالق
معاهدة .2933لقد كان ابن سعود مصمما على استعادة االحساء مالن العثمالانيين النهالا مالن االقالاليم المهمالة اقتصالاديا لالبالده ,فضالالً
عن ذلك شعوره بان البريطانيين اليرغبون في اقامة عالقات قوية معه النه اليملك موقعا على ساحل الخليج العربالي( ,)9وكالان يريالد
ان يتمتع بحماية البحرية البريطانيالة فالي حالالة اسالتعادته لالذلك االقلاليم ,اضالافة الالى رغبتاله بعقالد معاهالدة مالع الحكومالة البريطانيالة كتلالك

التي عقدتها مع شيو سالاحل عمالان( .)7وعلالى الالرغم مالن عالدم تشالجيع الوكيالل السياسالي فالي البحالرين لتلالك المقترحالات اال ان كالوكس
كان يرى وجوب رسم سياسة جديدة تجاه االمير السعودي بعد ان اصب يسيطر علالى شالبه الجزيالرة العربيالة ,ويجالب ان تعالرض هالذه

السياسالالة علالالى الحكومالالة البريطانيالالة للنظالالر فيهالالا لالالذلك بعالالث فالالي السالالادس عشالالر مالالن ايلالالول عالالام  2391برسالالالة الالالى حكومالالة الهنالالد

بالالين ....فيهالالا الم ازيالالا التالالي تحصالالل عليهالالا بريطانيالالا فالالي حالالالة توصالاللها الالالى معاهالالدة مالالع االميالالر السالالعودي( ,)1وقالالد قامالالت حكومالالة الهنالالد
وو ازرة شالالؤون الهنالالد بد ارسالالة موض الالوع الالالرد علالالى مقترحالالات ابالالن سالالعود ,وتمالالت استشالالارة اوكونالالور ( )O conorالسالالفير البريطالالاني فالالي

العاصمة العثمانيالة فابالدى معارضالة شالديدة حالول اي تالورط لبريطانيالا فالي وسالط الجزيالرة العربيالة وايالده فالي ذلالك جالون مالورلي ( John

 ) Morlyوزير الدولة لشؤون الهند ,وبذلك اكدت الحكومة البريطانيالة سياسالتها القائلالة بالأن العالقالة لهالا فالي امالور داخالل شالبه الجزيالرة
العربية( ,)1وقالت انه اذا كا ن والبد لكوكس ان يعطي جوابا فعليه ان يخبر وسطاء ابن سعود ان الحكومة البريطانية يستحيل عليها
التعهالالد بالنسالالبة للمقترحالالات التالالي تقالالدم بهالالا ,لالالذلك التالالرى ضالالرورة للالالرد عليهالالا .ولكالالن بامكالالان القنصالالل السياسالالي فالالي الكويالالت الكالالابتن

شكسالالبير ()Shakespear

()4

ان يجالالري اتصالالاالت مالالع االميالالر السالالعودي كيفمالالا امكالالن(.)9وقالالد كالالان عبالالد العزيالالز آل سالالعود منالالذ فشالالل

محاوالتالاله سالالنة  2391للوصالالول الالالى اتفالالاق مالالع البريطالالانيين وحتالالى سالالنة  2329مشالالغوال بقضالالايا داخليالالة ربمالالا شالالغلته عالالن التطلالالع الالالى
ساحل الخليج العربي ,فقد قام ضده احفاد عم سعود سنة  2329-2393اضافة الى عودة نزاعه مع الحسين بن علي شريف مكالة

حول حقوق بعض القبائل في اقلاليم القصاليم( ,)3حيالث كالان االتحالاديون الالذين لالم يتخلالوا عالن فكالرة ارسالاء ساللطانهم وتثبيتاله فالي اواسالط
شبه الجزيرة العربية ,فقد اعادوا تعيين الشريف حسالين اميال ار علالى مكالة ليقالف بوجاله توسالع االميالر السالعودي فالي شالبه الجزيالرة بعالد ان
( )1ينحر ت فحق ول درول العر والترك ف الع ع العهت ي العثناا ف 1214-1277ل القاهرةل 1297ل ص.22
( )2ل ينرل الن ع الاادقل القام التا يخ ل ج2ل ص.1022
( )2كحل ل الحعو ال ر ح للجزيرة العردح ل ص.127
( )4ل ينرل الن ع الاادقل القام التا يخ ل ج2ل ص.1022
( )1التحكحم لتا ي النزال اا لحن دحا ساقط واد ظه ودحا الننلك العردح الاع ي ورض الننلك العردح الاع ي ل ج1ل ص.227
( )9حافظ وهه لجزيرة العر ف القر الع ريال القاهرةل 1291ل ص.211
( )0ولحم هنري شكاهحر ( )1211-1070ولع ف النهجا ل تخرج سا كلح هااع هحرهت العاكري درته سلزى ثا ل ولم يكا ونره تجةاوز و ةريا
واسا وونعسا التحق دالجحش الهريطاا ف ال نع اال اوجا دره ك كس الذي كا ي ةغا سن ةب القن ةا الهريطةاا فة ساةقط فكو ةم دنقلةا
الم ا ا ة الخلحج العرد ف غا واى  1274سن ب سااوع للنقحم الاحاه دناقطل تقلع وعة سنا ب ف سنطق الخلحج العرد وسن ا وةحا ن ةل
لهل ه ف الك يت  1272حتم واى  1211ححث تا ف الرادع والع ريا سا كاا الثاا ف اثناء النقاوضاب التة و عةت دةحا آل هةع وادةا
شحع ف س ع جرا دحا الرياض وحا ال للتقا حا ينحر سقحةع الزيةعيل هحاهة دريطااحةا تجةاه آل هةع ل جاسعة الن ةال1270ل ص-40
.07
()8
;John.S.Habib, Ibn Sauds Warriors of Islam, (Netherland), 1978, P.12
ويذكر ل ينر ا ادا هع عى سقترحاتا ف هن  1279الم دريطااحا ها جلء الق اب العثنااح وا الق ةحمل وكااةت واجلة داةهب و ة ل القا ةع
العثناا هاس داشا دق اتا سا النعين ل ينحر ل ينرل الن ع الاادقل القام التا يخ ل ج2ل ص.1022
( )2جنال زكريا اهمل الن ع الاادقل ص.272
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ضعف اولهم في آل الرشاليد(.)2لالم تنقطالع االتصالاالت بالين البريطالانيين واالميالر السالعودي ,فقالد قالام فالي سالنة  2322الكالابتن شكسالبير

بزيارة للرياض اجتمع فيها بابن سعود( ,)1وقد استمع منه الى عرض عن وصفه الخاص ,وقد ابدى االمير السعودي فالي اثنالاء ذلالك
اسفه لعدم تجاوب بريطانيا معه وانه يأمل في استرجاع االحساء والقطيف من العثمانيين واقامة عالقالة صالداقة مالع بريطانيالا ,بحيالث
تجعل العثمانيين يترددون عن االقدام على اي عمل عدائي ضد االمير السعودي في حالة نجاحه في مهمته ,الن االمير السعودي

اليستطيع تحقق ذلك الهدف اال بمساعدة بريطانيا ,وقد وعد شكسالبير بنقالل تلالك المقترحالات الالى حكومتاله(.)9ويبالدو ان زيالارة شكسالبير

كانت دليالً البن سالعود علالى تغييالر بريطانيالا لموقفهالا مناله ,فشالجعه ذلالك علالى معالاودة االتصالال بهالا ,وبنالاء علالى طلباله اتصالل الشاليخ

مبارك بالبريطالانيين موضالحا لهالم عالدم تعالارض مصالال ابالن سالعود مالع مصالالحهم الن كالال الطالرفين يهالدف الالى طالرد العثمالانيين مالن
المنطقالة ,وفالالي حالالالة تمكالالن ابالالن سالالعود مالالن تحقيالالق ذلالالك ,فإنالاله يحقالق هالالدف بريطانيالالا ويجنبهالالا الالالدخول فالالي صالراع مكشالالوف مالالع الدولالالة
العثمانية واثارة دول اوربا الن ذلك يعد صراعا داخليا محدودا ,فإقتنع البريطانيون بتلك االراء واعلموا حاكم الكويالت انهالم اليمالانعون

ذلك شرط تعهد االمير السعودي بعدم التعرض للكويت ومشيخات ساحل عمالان( ,)7ازاء ذلالك قالرر ابالن سالعود مهاجمالة االحسالاء فالي

عام  ,2329وقد دفعته عدة عوامل الى ذلك نجملها بما يأتي:
.1

حصوله على وعد بريطاني عن طريق شيخ الكويت ,بعد ممانعة بريطانيالا اذا مالا اقالدم علالى االسالتيالء علالى االحسالاء
()1

,

وبهذا يكون قد ضمن الحصول على حياد الحكومة البريطانية .
.2

دخول الدولة العثمانية في حالرب طالرابلس الغالرب ضالد ايطاليالا عالام  ,2322ثالم حالرب البلقالان  ,2321وقيالام الدولالة العثمانيالة

.2

ان اله الزائم التالالي منيالالت بهالالا القالوات العثمانيالالة فالالي ط الرابلس الغالالرب والبلقالالان اظهالالرت لالميالالر عبالالد العزيالالز آل سالالعود عالالدم كفالالاءة

()1

بسحب بعض قواتها في المنطقة لتعزيز ساحات القتال في افريقيا واوربا .

القوات العثمانية الى جانب االوضالاع الماليالة الصالعبة التالي كانالت تعالاني منهالا خزينالة االسالتانة ومالن ثالم فالان العثمالانيين لالن يسالتطيعوا

ارسال حملة قوية ضده في حال استيالئه على االحساء وانه باالمكان االنتصار عليها دون مساعدة بريطانيا(,)4

وقد ادرك ذلك منذ مطلع  , 2321حينما حاول الباب العالي ,من خالل الوفد الذي ارسل الى الرياض ,الحصول علالى قالوة سالعودية
لتعزيز الحاميات العثمانية في االحساء ,فعزز ذلك ثقتاله بالالنفس ,التالي تجلالت فالي رده علالى والالي البصالرة سالليمان شالفيق باشالا والوفالد
المرافق له في اثناء زيارتهم للرياض ,في اعقالاب هزيمالة الدولالة العثمانيالة فالي البلقالان ,للحصالول علالى مشالورته واالسالتماع الالى ا ارئاله,
لتجعالالل منالاله حليفالالا لهالالا فالالي شالالبه الجزي الرة العربيالالة ,بقولالاله انكالالم لالالم تحسالالنوا الالالى العالالرب ,وال عالالاملتوهم فالالي االقالالل بالعالالدل ,وانالالا اعلالالم ان
استشالالارتكم ايالالاي هالالي وسالاليلة اسالالتطالع لتعلمالوا مالالا انطالالوت عليالاله مقاصالالدي انكالالم المسالالؤولون عمالالا فالالي العالالرب مالالن شالالقاق ...وفالالاتكم ان

العرب الينامون على الضيم ,واليبالون اذا خسروا كل مالديهم وسلمت كرامتهم (.)9
.4

مناشالالدة اهالالالي االحسالالاء وبعالالض زعمالالاء العشالالائر التالالي تمالالر سالالكة حديالالد الحجالالاز ,الالالى جانالالب االمالالام يحيالالى بالالن حميالالد الالالدين

.1

الموقع الجغرافي لالحساء اذ تعد المنفذ لبالده على البحالر كوناله يمثالل مينالاء يالؤمن التجالارة مالع البلالدان االخالرى ,الساليما وان

االدريسي حاكم عسير ,يطلبون المساعدة من قيام الثورة ضد العثمانيين في الواليات المتحدة(.)3

القبائالالل المعاديالالة آلل سالالعود كانالالت تعتالالدي علالالى القوافالالل التجاريالالة النجديالالة بالالين الكويالالت ونجالالد ل الوالء تلالالك القبائالالل الالالى الحسالالاء ,وقيالالام

()1

()2
()4
()1
()9
()0
()7
()2

اسحا الريحاا ل الن ع الاادقل ص.102

()2

Peter Hobday, Saudp Arabia Today, London, 1978, P.22.
ق ةل الجزيرة العردح ف ال ثا ق الهريطااح ل اجع والحجازل النجلع ااولل دحروبل 1229ل ص.119
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الشريف حسين بمضايقة اهل نجد وتجارتهم عن طريق الحجاز ,بتحريض من الدولالة العثمانيالة فاتجاله الالى االحسالاء النهالا تقالع علالى

اقرب البحار لبالده ,وفيها اكثر من ميناء(.)2
.9

تشكل االحساء جزءا من بالده حسب ادعائه منذ زمن آبائه واجالداده .اضالافة الالى مالوارد االحسالاء التالي كانالت الالبالد بحاجالة

.0

كانت لدى ابن سعود مخاوف من تنازل الدولة العثمانية عن االحساء لبريطانيا او اي دولة اجنبية اخرى مثلما تنازلالت عالن

.7

اضطراب االمن في االحساء وعجز العثمالانيين عمالا يحالول دون ذلالك ,ممالا ادى الالى تالذمر اهالالي المنطقالة وضالعف الساللطة

.2

قيالالام الدولالالة العثمانيالالة باتخالالاذ االحسالالاء قاعالالدة لعملياتهالالا السياسالالية والحربيالالة ف الالي الجزي الرة العربيالالة ,وقيالالام متصالالرف االحسالالاء

اليها ,عالوة على طمع االمير السعودي بها(.)1

مناطق الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية لبريطانيا(.)9
العثمانية مما اتا البن سعود التدخل في شؤونها(.)7
بتحريض القبائل على االمير السعودي(.)1

بالالدا االميالالر عبالالد العزيالالز بحشالالد قواتالاله فالالي الريالالاض فالالي شالالباط  ,2329متوجهالالا الالالى االحسالالاء ولالالدى وصالالوله بالالرك الخفالالش فالالي

الطرف الغربي من هضبة عرمة ,قام بارسالال فصاليال لالغالارة علالى قبيلالة مالرة ,وذلالك للتموياله علالى العثمالانيين علالى خططاله الحقيقيالة

في مهاجمة االحساء(,)1

فاثالالارت هالالذه التحركالالات قلالالق السالاللطات العثمانيالالة فالالي االحسالالاء ,فأرسالالل المتصالالرف رس الوال لالستفسالالار ,فاجالالابهم االميالالر بالالانهم

جاؤوا لمهاجمة قوم معادين لهالم بالالقرب مالن الكويالت (مطيالر) وليبتالاع مالن االحسالاء مالواد تموينيالة وغذائيالة تحتاجهالا قواتاله( ,)4ولتالأمين
عدم اضطراب الخطة في اثناء مهاجمته لالحساء ,عمالل علالى الالتخلص مالن اطمالاع قبائالل العجمالان مالن االحسالاء  ,بابعادهالا عالن

المنطقة وارسالها الى مشارف الكويت لمحاربالة قبائالل مطيالر التالي اعلنالت انضالمامها الالى قبائالل المنتفالق(.)9وصالل االميالر عبالد العزيالز
الى مشارف االحساء ,وبمسافة ليست بالبعيدة عن الهفوف ,فقد جمع هناك زعماء العشائر الموالية له ,طالبالا مالنهم ابالداء الالراي فالي

الهجالالوم علالالى االحسالالاء واسالالتعادتها مالالن العثمالالانيين ,وحالالاول ان يشالالر لهالالم فشالالل العثمالالانيين فالالي ادارة االمالالور فالالي االحسالالاء ,ممالالا جعالالل
القبائالل البدويالالة تقالالوم بشالن غالالارات ,وان االحسالالاء اصالالبحت ملجالأ لقطالالاع الطالالرق بسالبب انعالالدام االمالالن وعالالدم االسالتقرار ,ولالالذا فقالالد ابالالدى

زعماء العشائر استعدادهم لمساعدته في طالرد العثمالانيين مالن المنطقالة(.)3توجاله االميالر عبالد العزيالز باتجالاه يرافقاله ثالثمائالة مالن رجالاله
وقبالالل وصالالولهم الالالى المكالالان المحالالدد  ,ترك الوا الجمالالال والخيالالل وسالالاروا علالالى اقالالدامهم ولالالدى دخالالولهم الهفالالوف فالالي السالالاعة الثانيالالة بعالالد
منتصف الليل ,حدث قتال بينهم وبين حرس البوابة ,وقتل ثمانية من العثمالانيين واربعالة مالن رجالال االميالر السالعودي ,بعالدها انسالحب
الجنالالود الالالى القلعالالة المركزيالالة فالالي الهفالالوف (الكالالوت) ,فقالالام االميالالر عبالالد العزيالالز بارسالالال مبعالالوث يرافقالاله بعالالض وجهالالاء االحسالالاء الالالى

المتصالالرف سالالامي باشالالا وقائالالد الجنالالد ليبينالوا لهالالم عقالالم المقاومالالة وليعرضالوا علالاليهم االمالالان اذا استسالاللموا متعهالالدا بالسالالما لهالالم باالحتفالالاظ
بأسلحتهم ,وتزويدهم بوسائل نقل الى السالاحل وذلالك خالالل يالوم او اثنالين الولئالك الالذين لهالم عالائالت فقالط ,امالا غيالرهم فعلاليهم مغالادرة
االحسالالاء مباشالرة ,وفالالور وصالالول المبعالالوث ,اعلنالالت حاميالالة الهفالالوف استسالالالمها ,وذلالالك فالالي الخالالامس مالالن ايالالار  ,2329فالالدخلها االميالالر
واسالالتولى علالالى عالالدد مالالن المالالدافع والرشاشالالات مالالن ط الراز (ميالالز اليالالوز) وعالالدد كبيالالر مالالن البنالالادق والالالذخيرة( ,)29ثالالم امالالر بنقالالل الحاميالالة

( )1فسا حنزةل الن ع الاادقل ص.209
( )2الز كل ل الن ع الاادق ل ص.272
( )2سجل الننا لاهتحلء دا هع ولم ااحااءلج19لهن 1221ه ل ص.112
( )4سجل الننا ل الن ع الاادقل ص.977-112
( )1فسا حنزةل الن ع الاادقل ص.200
( )9فله ل الن ع الاادقل ص.192
( )0الن ع اقاال ص.192
( )7الريحاا ل الن ع الاادقل ص.171
ق ةل الن ع الاادقل ص.101-104
( )2اجعة فتح
ق ةل الن ع الاادقل ص.101-104
( )17اجعة فتح
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مـــجلــــة العلــــوم اإلنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /32العدد األول  -آذار 3102 /
العثمانيالالة الصالالغيرة( , )2مسالالتثنيا مالالنهم ثالثالالين جنالالديا مالالن رجالالال المدفعيالالة ,وعش الرة مالالن رجالالال الالالدرك ,للخدمالالة هنالالاك بالالأجور دفعهالالا لهالالم

مقالالدما( ,)1وامالالر احالالد قادتالاله بم الرافقتهم لحمالالايتهم ,وضالالمان عالالدم عالالودتهم الالالى االحسالالاء وامالالر كالالذلك بالالنقلهم بالسالالفن مالالن الصالالفير الالالى
البحرين( ,)9ارسل االمير عبد العزيز قوة بقيادة عبد الرحمن بن سويلم الى القطيف( ,)7بعد استيالئهم على الهفوف ,وكانت الحاميالة
العثمانية قد انسحبت ومعها السفن والمراكب الى البحرين فور سماعها بسالقوط الهفالوف ممالا ادى الالى اسالتيالء القالوة العسالكرية عليهالا
دون مقاومة ,وقالام االميالر بتعيالين رجالالاله بالالدال مالالن موظفالالي الكمالالارك العثمانييالالن ,بعالد تمكالنهم مالن احالتالل الصفيالالر(.)1وتشالير الوثالائق

العثمانيالالة ان الجنالالود العثمالالانيين كالالانوا يستسالاللمون حالالال رؤيالالتهم القالالوة السالالعودية ,وذلالالك بسالالبب حالالالة التالالذمر مالالن االوضالالاع السالاليئة التالالي
كالالانوا يعالالانون منه الالا ,كالالنقص التمالالوين ,ورغب الالتهم فالالي ال الالتخلص مالالن الخدمالالة ف الالي االحسالالاء ,عل الالى ال الالرغم مالالن كثال الرة ع الالددهم واس الاللحتهم

الحديثة(.)1وقد حاول االمير عبد العزيز اجهاض اي رد فعل من جانب العثمانيين بمبادرته في السادس والعشرين مالن ايالار بم ارساللة
والي بغداد ,فقد اوض ان ماقام به كان بناء على رغبة اهالي االحسالاء ,وكثالرة شالكاواهم مالن اخطالاء المالوظفين العثمالانيين وتعسالفهم
 ,وقد ابدى استعداده لحكم االحساء واليا عثمانيا يتعهد بالحفاظ على االمن واالستقرار ,والجدير بالذكر ,ان عبالد العزيالز لالم يحصالل
علالالى ضالالمان بعقالالد معاهالالدة رسالالمية مالالع الحكومالالة البريطانيالالة تمكنالاله مالالن تحالالدي العثمالالانيين لغايالالة اسالالتيالئه علالالى االحسالالاء فالالي ايالالار

 ,)4(2329وبعد استعادته لحكم االحساء ,بدا االمير عبد العزيز آل سعود بتنظيم الشؤون االدارية ,وقام بتعيين موظفين من اعوانه
للجباية( ,)9وقد اوكلت مهمة حكم االحساء الى اقوى اعوانه وهو عبد اهلل بن جلوي ,وغيره في مناطق القطيف والصفير(.)3
المبحث الخامس :دور الكويت في المفاوضات العثمانية -السعودية  3831واتفاقية ايار 3831

ادرك العثمانيون عدم جدوى بقائهم في االحساء والسيطرة عليها ,والتي لم يجنوا منها اال المتاعب ,ووجدوا انفسهم عالاجزين

عن القيام بأي عمل عسكري ضد االمير عبد العزيز بسبب فشلهم وضعف سياستهم وادارتهم للمنطقة ,ورات الحكومالة العثمانيالة ان

الدخول في مفاوضات مع االمير عبد العزيز هو الحل االمثالل للوصالول الالى تسالوية ساللمية للمشالاكل المتعلقالة بالين الطالرفين ,تضالمن
لهم التبعية االسالمية علالى المنطقالة ,فضالال عالن تجنالب وقالوع االميالر فالي بالراثن السياسالة البريطانيالة ,امالا الميالر عبالد العزيالز ,فوجالد ان
االتفاق مع الدولة العثمانيالة ساليمنعها مالن التنالازل لبريطانيالا عالن االحسالاء ,وتجنالب ماحالدث فالي البحالرين وامالارات سالاحل عمان.بالدات
الدولالة العثمانيالة بالالاجراء اتصالاالتها مالالع الشاليخ مبالارك للقيالالام بالدور الوسالاليط مالع االميالالر عبالد العزيالز ,وكالالان الساليد طالالالب النقيالب(,)29قالالد

اقتر مفاوضة االميالر عبالد العزيالز حتالى اليلجالأ الالى بريطانيالا ,وقالام وزيالر الحربيالة العثمالاني انالور باشالا( ,)22بايفالاد المقالدم عمالر فالوزي

ابن والي سوريا محمد عالارف (الالذي عالين فيمالا بعالد رئيسالاً الركالان الجاليش السالادس مالن البصالرة) الالى الكويالت ممالثال عناله  ,وحالامال
رسالالالة منالاله لاللتقالالاء بالالاالمير عبالالد العزيالالز ,لتسالالوية المشالالاكل المتعلقالالة بالالين الطالالرفين ,متمنيالالا فالالي الرسالالالة التالالي حملهالالا عمالالر فالالوزي مالالن

( )1فله ل الن ع الاادقل ص.212
ق ةل الن ع الاادقل ص.177
( )2اجعة فتح
( )2فله ل الن ع الاادقل ص.212
( )4اسحا هعحعل تا يم العول الاع ي ل ج2ل دحروبل .بل ص.10
( )1الن ع اقاال ص.10
ق ةل الن ع الاادقل ص.109-101
( )9اجعة فتح
( )0الن ع اقاال ص.171
( )7فله ل الن ع الاادقل ص.112
( )2س طقم النجا ل التا يم الاحاه لعل اب العراق العولح دالخلحج العرد ل اله رةل 1201ل ص.22
( )17طالب جب النقحب ولع ف سعين اله رة واى  1797وتعلم فح ال و ع ا الحرك ال طنح ف اثناء حكم الالطا وهع الحنحع الذي ا ا التقر
سنا فعحنا حاكنا ولم ااحااء واى 1272ل وف واى  1272ااتخب وض ا ف سجلس النهع ثابل و ع اقتا الالطاب الهريطااح ف اثنةاء الحةر
العالنح ااولم الم ال نعل ولعى و تا وةحا وزيةرا فة الحك سة العرا حة اااتقالحة ل تة ف وةاى 1222ل للتقا ةحا ينحةر حاةحا هةا ي ال ةلهل
طالب النقحب واثره ف تا يم العراقل هال ساجاتحر غحر سن ةل جاسع القاهرةل .1207
( )11ا ع وثناا وزوحم هحاه لعب و ا س نا م ف ث ة  1277الت اى د ةا حةز ااتحةا والتر ة ضةع الاةلطا وهةع الحنحةع الثةاا اشةترك فة
حر طرادلس  1212-1211وحر الهلقا الثااح ل كا شعيع ااوجا داالنا ل وهاوع ححننا كا وزيةرا للحردحة فة ضةم تركحةا الةم جااةب
ول ال هط ف اواخر 1214ل وداط يكتات يتا ولم جنحع العوا ر الحك سح ف العول ف اثناء الحر العالنح ااولمل تةا وةاى  1222ونةع
حا تا فر سعا ي للا فحت .ينحر الن ه و العردح الناحرةل ج1ل دحروبل 1277ل ص.217
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طالب النقيب الى الشيخ مبارك مراسلة عبد العزيز آل سعود لالتفاق على مكالان تالتم فياله المفاوضالات ,يكالون قريبالا مالن البصالرة

,

ليسهل االتصال بوزير الحربية العثماني( .)2ابدى الشيخ مبارك استعداده للقيام بهذه المهمة ,وبالفعل حصل علالى موافقالة االميالر عبالد
العزيال ز بالاجراء المفاوضالالات ,مبالديا رغبتالاله فالي التوصالالل الالى اتفالالاق مالع العثمانيين,وكانالت لالالدى الشاليخ مبالالارك رغبالة فالالي ان يالتم اختيالالاره
ليكون رئيسا للوفد المفاوض ,وممثال للعثمالانيين فالي مفاوضالات مالع آل سالعود ,ولكالن الدولالة العثمانيالة عهالدت رئاسالة الوفالد المفالاوض

الى طالب النقيب ,ولم تحقق رغبة مبارك(.)1تراس الوفد المفاوض السيد طالب النقيب ,وتضمن الوفد عضوية كل مالن المقالدم عمالر

فوزي بك رئيساً لالركان في البصرة ,والمقدم بهاء الدين بك رئيس االركان في بغالداد ,وسالامي افنالدي متصالرف االحسالاء ,وعمالر بالك

المحالالامي مالالن البص الرة ,وحمالالد النعمالالة مالالن اعيالالان البص الرة ,وعبالالد الوهالالاب المنالالديل وعبالالد اللطيالالف المنالالديل كالهمالالا مالالن االعيالالان وذوي
االمالك ويمثالن عبد العزيز آل سعود ووكالالءه فالي البصالرة ,وكالان االخيالر قالد سالبقهم الالى االميالر عبالد العزيالز ليخبالره بوصالول الوفالد

المفاوض الى الكويت(.)9

كان اسناد مهمة رئاسة الوفد المفاوض الى طالب النقيالب  ,قالد اثالارت اسالتياء شاليخ الكويالت مبالارك

الصبا  ,لذا بعث الى االمير عبد العزيز برسالة عبر فيها عن رغبته باجراء المفاوضات في الكويت بقوله من حقي عليك ياولالدي

اال تقبالالل وسالالاطة هالؤالء اال فالالي بلالالدك الكويالالت (.)7وكالالان راغبالالا فالالي حالالالة فشالالل طالالالب النقيالالب فالالي الوصالالول الالالى اتفالالاق مالالع االميالالر عبالالد

العزيز ,ان تعهد له الدولة بالوساطة بينهما ,ويبدو ان الشيخ مبارك اراد ان يظهر للحكومة العثمانية اناله الشخصالية القويالة فالي شالبه

الجزيرة العربية التي تسالتطيع ان تشالارك بصالورة فعالالة فالي حالل مشالاكلها ,لالذلك يجالب استشالارته فالي االمالور التالي تخالص المنطقالة(.)1

وفالالي الثالالاني والعش الرين م الن نيسالالان  ,2327وصالالل الوفالالد العثمالالاني الالالى الكويالالت علالالى ظهالالر السالالفينة (فيال ال اررا) التابعالالة لشالالركة الالالنفط
االنكليزية-الفارسية ,وكانوا في انتظار وصول االمير عبد العزيز ,وكانت الدولة العثمانية قد ابدت تساهلها مع االمير عبالد العزيالز,

وتقدي اًر لقوته وذلك عند استقبال الشيخ مبارك للوفد ,مما ادى الى تذمر مبالارك مالن هالذا الموقالف وبالان االميالر عبالد العزيالز اليسالتحق
ذلالالك ,وقالالد ابالالدى قدرتالاله علالالى طالالرد آل سالالعود مالالن االحسالالاء لالالو انالاله كلالالف برئاسالالة الوفالالد ,ولكالالن اراءه لالالم تل الالق اهتمامالالا مالالن اعضالالاء

الوفالالد(.)1فالالي السالالادس والعشالرين مالالن نيسالالان  ,2327وصالالل االميالالر عبالالد العزيالالز آل سالالعود الالالى الصالالبيحة( ,)4وفالالي اليالالوم التالالالي ارسالالل
بطلالالب الوكيالالل البريطالالاني فالالي الكويالالت الكولونيالالل غالالري  Grayللقالالاء بالاله فالالي مل ال ( ,)9وذلالالك بنالالاء علالالى نصالاليحة الوكيالالل البريطالالاني فالالي
البحالرين لالسالالتماع الالالى مشالالورته قبالالل اللقالالاء بالوفالالد العثمالالاني ,ولكالالن اللقالالاء كالالان خيبالالة امالالل بالنسالالبة لالميالالر عبالالد العزيالالز ,حيالالث رفالالض
الوكيل غري اعطاءه وعدا بالسما للباب العالي بالقيام باعمال عدائية ضده مكتفيا بطمأنته فيما يخص البحرين ومياهها االقليمية,
مما جعله يشعر بأنه مكره على قبول الشروط العثمانية ,وتصريحه للوكيل بذلك ,ويبدو اناله اراد اثالارة قلالق الحكومالة البريطانيالة علالى

مصالحها في الساحل العربي للخليج( ,)3ثم دعا الوفالد العثمالاني للحضالور الالى لقائاله فالي الصالبيحة ,ورفالض طلالب الشاليخ مبالارك مناله
القدوم الى الكويت اني االن قريب من الكويت فليتقدموا الي (.)29عقدت الجلسة االولى من المفاوضات في اليوم التالي من وصول

الوفد العثماني الى الصبيحة( ,)22في الثالثين من نيسالان  ,2327ولالم يكالن هنالاك اتفالاق بالين الطالرفين فالي الجلسالة الصالباحية ,وذلالك
بسبب وضع االميالر عبالد العزيالز شالروطا امالام الوفالد المفالاوض تكالون اساسالا للتسالوية  ,منهالا حصالوله علالى حكالم ذاتالي للمنالاطق التالي
ساليطر عليهالا ,واالقالرار بحقاله فالي الخالط السالاحلي علالى الخلاليج العربالي وفالي تعيالين المالوظفين المحليالين واالشالراف علاليهم ,وقالد رفالالض
ق ةل الن ع الاادقل ص.211
( )1اجعة فتح
( )2الن ع اقاال ص.279
( )2و ا ال حت يل الن ع الاادقل ص.117
( )4الريحاا ل الن ع الاادقل ص.212
( )1و ا ال حت يل الن ع الاادقل ص.117
( )9الن ع اقاال ص.112
( )0تقع ولم دعع اثنحا وثلثحا سحل جن الك يتل سااحت ا سحا سردع واحع تقريها وتكثر فح ا اادا النالح والعذدة سعةا .ينحر لة ينرل الن ةع
الاادقل القام الجغراف ل ص.29
( )7دحا سعين الك يت وال هحح .
ق ةل الن ع الاادقل ص.274-271
( )2اجعة فتح
( )17الريحاا ل الن ع الاادقل ص.212
( )11و ا شتح يل الن ع الاادقل ص.122
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هذه الشروط الوفد المفالاوض ,ولكناله ابالدى اسالتعداده العطائاله حكمالا ذاتيالا جزئيالا تحالت ساليادة الدولالة العثمانيالة ,ولكالن شالرط ان يكالون

تعيين القضاة والموظفين بفرمان مباشر من السلطان العثماني ,وان يعمالل علالى اعالادة الحاميالات العثمانيالة الالى االحسالاء ,وان تحالال
جميع المراسالت التي تمالت بيناله وبالين الالدول االجنبيالة الالى والالي البصالرة وان يقالوم االميالر باسالتبعاد جميالع التجالار والالوكالء االجانالب
من االحساء وان يدفع عوائد سنوية الى الباب العالي مقدارها ثالثة االف ليرة عثمانية ,وان يتعهد للوفد بعدم اعطاء امتيازات سالكك

الحديد او خدمات السيارات الى شركات اجنبية(.)2تم اعداد صيغة االتفالاق بعالد انعقالاد الجلسالة الثانيالة للمفاوضالات( ,)1وقالع علياله فالي

الخامس عشر من ايار  2327طالب النقيب ممثال عن والي البصرة سليمان شفيق ,وعبد العزيز آل سالعود وقالد تضالمنت عالدة بنالود

نصالت علالى :اعتالراف الحكومالة العثمانيالة بالاالمير عبالد العزيالز آل سالعود واليالا علالى نجالد ومتصالرفا لالحسالاء( ,)9وقائالدا ذا صالالحيات
واسعة مع احتفاظه بحق انشاء جيش يحفظ االمن والنظام فالي الالبالد( ,)7مقابالل اعتالراف االميالر السالعودي بساليادة الساللطان العثمالاني

وتعهده بعدم اعطائه امتيازات او الدخول في عالقات مباشرة او معاهالدات مالع القالوى االجنبيالة( ,)1وتقالرر فالي االتفالاق ان يبقالى سالريا
حتالالى يصالالادق عليالاله السالاللطان العثمالالاني( .)1ويالالذكر ان ابالالن سالالعود قبالالل تلالالك الشالالروط تخلصالالا ممالالا قالالد يضالالع بينالاله وبالالين العثمالالانيين مالالن
مشاحنات وليتفادى نقمة االتحاديين ولقطع الطريالق امالام ايالة محاولالة بريطانيالة للساليطرة علالى مالاتبقى مالن سالواحل الخلاليج العربالي ,اذ
ان الحكومة العثمانية بعد عقدها لهذه االتفاقية اليمكنها التنازل لبريطانيا عن االحسالاء اذا اصالر البريطالانيون علالى ذلالك ,كمالا فعلالت
في قطر والبحرين.ومن ناحية اخرى ,فالحكومة العثمانية تالرى ان مثالل هالذه االتفاقيالة سالوف تبعالد االميالر السالعودي عالن االرتبالاط مالع

البريطانيين باتفاقية كتلك التي عقدوها مع امير الكويت وشيو ساحل عمان(.)4ويتض لنا ان هناك اسباباً اخرى دفعالت بالابن سالعود

والعثمانيين الى عقد تلك االتفاقية ,منها خوف االمير السعودي مالن المعاهالدة البريطانيالة العثمانيالة التالي وقعالت فالي التاسالع والعشالرين

من تموز  2329والتي اخبره بها البريطانيون ,عالوة على خشيته من تدخل بريطانيا وتهديدها للوجود السعودي في االحساء بتأثير
الشالاليو العالالرب المتحالالالفين معهالالا الالالذين كالالانوا يخشالالون مالالن ابالالن سالالعود بعالالد وصالالول قواتالاله الالالى سالالاحل الخلالاليج العربالالي .امالالا العثمالالانيون,
فكالانوا يالرون انفسالالهم عالاجزين عالالن القيالام بالالأي عمالل عسالالكري ضالد ابالن سالالعود  ,وان فعلالوا ذلالالك فالي حالالال تمكالنهم ,فالالذلك سالوف يالالدفع
االمير السعودي الى االلتجاء الى البريطانيين ,لذلك تقربوا له ليبعدوه عن بريطانيا ويحالافظوا علالى نفالوذهم فالي المنطقالة(.)9ولالو عالدنا

الى بنود االتفاقية نالحظ انها تضمنت :بقاء والية نجد تحت حكالم االميالر عبالد العزيالز آل سالعود واوالده وورثتاله مالن بعالده ,وتضالمنت
كالالذلك تعيالالين موظالالف كمالالارك عثمالالاني فالالي المكالالان الالالذي يختالالاره عبالالد العزيالالز لدائرتالاله ,كمالالا لالاله الحالالق فالالي اسالالتدعاء ضالالباط عثمالالانيين
لالشراف على تدريب قواته ,ويعتمد تقرير اعداد هؤالء على اختيار والي البصرة واالمير عبد العزيالز ,والالى جانالب ذلالك تالرابط قالوات
الجندرمة والجند النظاميين في القطيف والصفير ويحدد عددهم الوالي( ,)3وتضمنت االتفاقية كذلك مراعاة الحقوق الدولية كلهالا عنالد

ممارسة جميع الشؤون الخاصة بالكمارك والضرائب وان يتم ادارتها طبقا لمبادئ الحكومة العثمانية وتبعا لتوجيهات الالوالي ,وان اي
نقالالص فالالي ميزانيالالة الحكومالالة يقضالالي مالالن ايالرادات الكمالالارك والبريالالد والمالوانا .واالمالالاكن المهمالالة سالواء فالالي البحالالر واليابسالالة وفالالوق السالالفن
والقوارب التابعة لواليالة نجالد .امالا بالنسالبة للم ارسالالت فتجالري مالع دائالرة البحريالة فالي واليالة البصالرة لغالرض الحصالول علالى الحصالة مالن
االساللحة والالذخيرة ,وان جميالالع الم ارسالالت بالالين ابالن سالالعود وو ازرة الداخليالة والبحريالة تكالالون مباشالرة ,وبالالدون وساليط ويالالتم تأساليس مكاتالالب
()1
()2
()2
()4
()1
()9
()0

()7
()2

ق ةل الن ع الاادقل ص.214-212
اجعة فتح
حاحا ال حم خزوال الن ع الاادقل ج2ل ص.277
فسا حنزةل الن ع الاادقل ص.270
ل العيا النختا ل تا يم الننلك العردح الاع ي ف ساضح ا وحاضرهال دحروبل 1202ل ج2ل ص.117
كحل ل الن ع الاادقل ص.127
الريحاا ل الن ع الاادقل ص.122
ةةل الةةعيا النختةةا ل الن ةةع الاةةادقل ج2ل ص . 112يةةذكر فله ة ا ادةةا هةةع كةةا يةةع ك حةةرج س قةةال لةةذلك التةةزى جااةةب الاةةلى ف ة
النقاوضابل و ع اوطم ووعا شق يا داوترافا دالط الالطا ف ااحااءل سقادا تزويعه دااهلح والنال للحقاظ ولم هلس اا لحم و ع فعا ادا
هع ذلك ااا كا يع ك اهنح ااحااء الز اوح والكنركح  .ينحر فله ل الن ع الاادقل ص.211-214
كحل ل الن ع الاادق ل ص.127
فله ل الن ع الاادقل ص.210
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العالقات النجدية – الكويتية حتى عام 0323

بريد في والية نجد لتسهيل االتصال ووضع الترتيبات الالزمة اليصال البريد الى االماكن الضالرورية ,ووضالع ضالوابط عثمانيالة علالى

جميع الرسائ ل واخي ار اليحق البن سعود اعطاء االمتيازات لالجانب في اقليمة ,ويقدم المساعدة المالية والعسالكرية للدولالة فالي اوقالات
الحالروب(. )2صالادق البالالاب العالالي علالالى ماجالاء فالالي اتفاقيالة ايالالار ,وقالام وزيالر الداخليالالة العثمالاني حقالالي باشالا بالالابالغ الحكومالة البريطانيالالة
بالوصول الى اتفاق مع االمير عبد العزيز آل سعود وصدور فرمان عثمالاني بتعيالين ابالن سالعود حاكمالا عامالا وقائالدا للقالوات فالي نجالد

 ,ولاله الحالالق باالحتفالالاظ بقالالوة عسالالكرية لحفالالظ االمالالن والنظالالام( ,)1بلال سالالليمان شالالفيق ابالالن سالالعود بمصالالادقة البالالاب العالالالي علالالى مضالالمون

االتفاق في الصبيحة( ,)9وتعيينه واليا على نجد ,وبايعاز من الباب العالي توجه طالب النقيب الى الكويت ,حامال معه رسالة شالكر

مالالن وزيالالر الحربيالالة العثمانيالالة انالالور باشالالا الالالى ابالالن سالالعود( ,)7ومنحالاله وسالالاما عثمانيالالا مالالن الدرجالالة االولالالى( ,)1وفالالي نهايالالة حزيالران غالالادر
طالالالب النقيالالب علالالى ظهالالر السالالفينة (مارمالالاريس) الالالى القطيالالف ليلتقالالي بالالاالمير عبالالد العزيالالز آل سالالعود( ,)1قالالام بتسالالليمه فرمانالالا ووسالالاما
فضال عن مئتين وخمسين ليرة وذلك لتعيينه حاكما عثمانيا على نجد.ولكن بنود هذه االتفاقية لم تنفذ بسالبب انالدالع الحالرب العالميالة
االولى ودخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب دول الوسط في التاسع والعشرين مالن تشالرين االول  .2327ويتضال لنالا ممالا تقالدم
ان الدولة العثمانية بعد ان وجدت نفسالها عالاجزة عالن القيالام بعمالل عسالكري ضالد ابالن سالعود بعالد اسالتيالئه علالى االحسالاء ,لجالأت الالى

عقالد اتفالاق معاله للحفالاظ علالالى مالاتبقى لهالا مالن نفالالوذ فالي المنطقالة وفالي الوقالالت نفساله لجالأت الالى بريطانيالالا رغالم صالراعها المسالتمر معهالالا
خالل الفترة ا لماضية لحل مشاكلها معها ,وعقالد معاهالدة لتقساليم منطقالة الخلاليج العربالي والجزيالرة العربيالة فيمالا بينهمالا فكالان العثمالانيون
يحاولون كسب الطرفين البريطاني والسعودي الى جانبهم عاملين على ابعاد بعضهما عن بعض(.)4

المبحث السادس :توتر العالقات النجدية الكويتية ومؤتمر العقير عام 3811

وقع برسي كوكس مالع عبالد العزيالز آل سالعود فالي القطيالف اتفاقيالة فالي اليالوم الثالاني مالن كالانون االول  2321عرفالت باتفاقيالة

دارين ,اعترفت بريطانيالا بموجبهالا بعبالد العزيالز حاكمالا مسالتقال فالي ا ارضالي نجالد واالحسالاء مقابالل عالدم تدخلاله فالي شالؤون امالراء سالاحل

الخليج العربي ,واشراف بريطانيا على ادارة عالقات نجد الخارجية وعدم تحالف السعوديين مع اية قوة دون الرجوع الى بريطانيا(.)9

وعلى الرغم من ان هذه المعاهدة وضعت عبد العزيز فالي صالف الشاليو الخاضالعين للحمايالة البريطانيالة فالي الخلاليج العربالي
 ,لكنهالالا وفالالرت لالاله مسالالاعدات ماليالالة تقالالدر قيمتهالالا بعش الرين الالالف جنيالاله سالالنويا ,الالالى جانالالب تزويالالده بالسالالال الالالذي يحتالالاج اليالاله لمجابهالالة
االضالطرابات الداخليالة التالي كالالان آلل الصالبا النصاليب االكبالر فالالي اشالعالها  ,الساليما بعالالد وفالاة الشاليخ جالابر بالالن مبالارك الصالبا فالالي

 ,)3(2324الالالذي كالالان علالالى عالقالالة حميمالالة بعبالالد العزيالالز ,وتالالولى االمالالارة مالالن بعالالده سالالالم بالالن مبالالارك ,اذ اسالالتغل قبيلالالة العجمالالان الثالالارة
القالقل ضد الحكم السعودي في االحساء .ولقد شهدت العالقات الكويتيالة النجديالة بفضالل الكراهيالة الشخصالية بالين االميالرين تصالدعا
شالديدا فالالي سالالنتي الحالالرب االخيالرتين ,وقالالد كالان اللتالزام عبالالد العزيالالز ببنالالود اتفاقيالالة داريالن الفضالالل فالالي الحيلولالالة دون وقالالوع مجابهالالة بالالين

الط الرفين(. )29واذا كانالالت اتفاقيالالة داريالالن قالالد حالالددت عالقالالة عبالالد العزيالالز بجهالالات شالالرق الجزي الرة وسالالاحل الخلالاليج العربالالي ,فانهالالا لالالم تهالالتم
بالجهالالات الغربيالالة منهالالا فكالالان ذلالالك مالالدعاة الحتكالالاك السالالعوديين باالش الراف.ولم يكالالن عبالالد العزيالالز متفرغالالا فالالي حينهالالا لشالالؤون عسالالير او

توجيه ضربة جديدة مبكرة آلل عائض نظ ار النشغاله مع سالم الصبا الذي ازدادت خشيته من تنامي نفوذ عبد العزيالز فالي الجزيالرة
( )1كحل ل الن ع الاادقل ص.127
ق ةل الن ع الاادقل ص.219-211
( )2اجعة فتح
( )2الريحاا ل الن ع الاادقل ص.219
ق ةل الن ع الاادقل ص.210
( )4اجعة فتح
( )1الريحاا ل الن ع الاادقل ص219؛ الز كل ل الن ع الاادقل ص.214
ق ةل الن ع الاادقل ص.270
( )9اجعة فتح
( )0الن ع اقاال ص.214
ل
( )7و ةةع ادرسةةت هةةذه النعاهةةعة فة كةةاا الثةةاا 1229ل ينحةةر اةةص النعاهةةعة حةةافظ وههة ل جزيةةرة العةةر فة القةةر الع ةةريال القةةاهرة
1290لص.222-221
( )2ت ف ال حم سها ك ف التاهع والع ريا سا ت ريا الثاا  1211وت لم جادر اكهر ادنا ا الحكم سا دععهل و ع وةري د خ ةحتا اللحنة وجن حةا
الم الالم لذلك ش عب العل اب النجعي -الك يتح تحانا واضحا ف و عه ل ت ف ف شهاط  .1210الن ع اقاال ص.72
( )17الز كل ل الن ع الاادقل ص.229
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بخاصالالة بعالالد معركالالة تربالالة وماتبعهالالا مالالن انتصالالارات فالالي عسالالير(.)2فقالالد شالالجر خالالالف بالالين الطالالرفين بسالالبب الحالالدود المشالالتركة بالالين نجالالد
والكوي الالت  ,بخاص الالة ان االتفاقي الالة االنجل الالو عثماني الالة لع الالام  2327ل الالم تب الالرم ,ول الالم تع الالين اتفاقي الالة داري الالن ع الالام  2321الح الالدود النجدي الالة

الكويتيالالة( , )1وقالالد اراد الشالاليخ سالالالم جعالالل مينالالاء بلبالالول نقطالالة حدوديالالة فاصالاللة بالالين نجالالد والكويالالت ,واقالالدم علالالى اشالالادة قصالالر فالالي ايلالالول
 2323في ذلك الميناء ليقوم مقام ثكنة عسكرية على الحدود ,مستف از بذلك عبد العزيالز الالذي اسالرع يحالتج علالى تصالرف سالالم معلنالا
عائدية الميناء لنجد .ومع ان الشيخ سالم اصر على عائدية الميناء للكويالت فقالد اضالطر الالى الغالاء تنفيالذ مشالروعه بعالد ان لجالأ عبالد

العزيز الى الوكيل السياسي البريطاني لمنع سالالم مالن بنالاء القصالر(.)9ويبالدو ان عبالد العزيالز اراد االحتيالاط الحتمالال تصالعيد الخالالف
مالع الكويال ت ,لالالذلك قالالرر نقالالل جالزء مالالن اخالوان قبيلالالة مطيالالر القالاطنين فالالي هجالرة االرطاويالالة ,واسالالكانهم عنالد بئالالر يالالدعى القريالالة (الجريالالة)
العائالالد لتلالالك القبيلالالة والواقالالع بالالالقرب مالالن مينالالاء بلبالالول وذلالالك فالالي نيسالالان  ,2319مثي ال ار بالالذلك فالالزع سالالالم الالالذي عالالد هالالذه الخطالالوة تهديالالدا

صالريحا لال ارضالالي الكويتيالالة( ,)7فأرسالالل قالوة كويتيالالة تحسالالبا لهجالالوم يشالالنه االخالوان .وقالالد اقلقالالت هالالذه القالالوة االخالوان بالالالنظر لقلالالة عالالددهم,
فبعث الوا يطلبالالون نجالالدة الالالدويش الالالذي انجالالدهم بالالألفي رجالالل مسالالل عسالالكروا فالالي موقالالع يالالدعى حمالالض مقابالالل القريالالة .وكالالان ذلالالك مالالدعاة

الشتباك الطرفين ,فقد هاجم االخوان القوة الكويتية بغتة وشتتوها(.)1لم يوافق عبد العزيز على القرار الذي اتخذه الدويش ,طالبالاً مناله

عالالدم التصالالرف مالالن دون علمالاله  ,وامالره االحتفالالاظ بالغنالالائم ريثمالالا يبالالت فيهالالا( ,)1امالالا الشالاليخ سالالالم ,فقالالد هالالرع لالتصالالال بالوكيالالل السياسالالي

البريطاني في الكويت والذي نصحه بحل الخالف سلميا ,ولم يجد سالم بداً مالن االعتالراف بالاالمر الواقالع والبالدء بم ارساللة عبالد العزيالز
تمهيدا للصل  ,بيد ان تلك المحاولة لم يكتب لها تحقيق السالالم بالين الطالرفين نتيجالة لتعنالت الشاليخ سالالم امالام طمالو عبالد العزيالز(,)4

كما لن يسالتطيع الحصالول علالى التأييالد البريطالاني لاله(.)9فالي اثنالاء ذلالك اعالادت الحكومالة البريطانيالة بيرسالي كالوكس منالدوبا سالاميا الالى
العالالراق .وفالالي طريقالاله السالالتالم مهالالام منص الالبه التقالالى بعبالالد العزيالالز فالالي مينالالاء العقي الالر نهايالالة اب  .2319اذ تنالالاول الطرفالالان فالالي ذل الالك
االجتماع التطورات في شبه الجزيرة ,وبضمنها قضية النزاع النجدي الكويتي ,وقد ابدى عبد العزيز رغبته لكوكس في ضالم الكويالت

لممتلكاته( ,)3غ ير ان كوكس رفض اعطاء جواب قاطع في المسألة ,ولدى زيارته للكويت اجتمالع كالوكس ايضالا بالشاليخ سالالم واطلالع
على وجهالة نظالره ,وقالد توصالل كالوكس الالى ضالرورة تسالوية الخالالف بالين الطالرفين نظال ار لمالا لمالس مالن كليهمالا مالن تطلالع للتوسالع علالى

حساب الطرف االخر .فإقتر عقالد اجتمالاع فالي مدينالة البصالرة بالين الشاليخ سالالم وعبالد العزيالز خريالف  2319لتصالفية االجالواء بينهمالا
وتسالالوية خالفاتهمالالا ,اذ تسالالتطيع بريطانيالالا القيالالام بعمليالالة تحكالالم بينهمالالا اذا مالالا اخفقالالا فالالي التوصالالل الالالى اتفالالاق ,لكالالن ذلالالك االقت ال ار لالالم

ينفذ( ,)29لذلك كانت المجابهة العسكرية هي الحل الحاسم واالخير بين الطرفين  ,فقد لجأ الشيخ سالم الى ابن الرشيد لالسالتعانة باله
ضد عبد العزيز ,فأرسل القوة بقيادة ضاري بن طواله عسالكرت فالي الجهالراء ,و حالاول سالالم مالن جهالة اخالرى االسالتفادة مالن العجمالان

واثارتهم ضد عبد العزيز على الرغم من تحسن عالقاتهم به في تلك االثناء ,ونج في مسعاه ,ثم عمد الى كسب بعض افراد قبيلة
مطير الذين لم ينظموا الى االخوان ,فضال عن تشكيل جبهة سياسية ضد عبد العزيز ضالمت كالال مالن الشالريف حسالين وابالن الرشاليد
( )1ينحر اص هال سا هالم ال ها الم وهع العزيز ا ولم هال وهع العزيز الت دعث ا الحا وا اخها ترد ل والت يات ةف سن ةا ا هةالنا لةم
يكا اغها ف احراز وهع العزيز اات ا ا ولم الحاحا .ينحر ال حم خزوال الن ع الاادقل ج4ل ص.227-212
( )2فت الخترشل تا يم العل اب الاحاهح الهريطااح الك يتح 1221-1727ل سن اب ذاب الالهال 1274ل ص.171
( )2النختا ل الن ع الاادقل ج2ل ص.221
( )4الريحاا ل اجعل ص.221
( )1ال حم خزوال الن ع الاادقل ص.224
( )9الريحاا ل اجعل ص.202
( )0ينحر ا ص الرها ا دحا الطرفحا ال حم خزوال الن ع الاادقل ج4ل ص 227وسايلح ا.
( )7الخترشل الن ع الاادقل ص.170
( )2كاات حك س ال نع ع فكرب دتركحز اوتنا ها ولم وهع العزيز احةرا لتق ةا ولةم ا رااةا سةا آل ال ةها وكقايتةا الاحاهةح النتنحةزة خا ة فة
التعاسا سع القها ا والاحطرة ولح ا لذلك ا تكب ضم الجزء الجن د سا اا ض س ض ل النةزال الةم الجاسةب النجةعيل ال ةحم خزوةال الن ةع
الاادقل ج4ل ص.220
( )17اسا الناب الذي حال و تنقحذ ااجتنالل ف ة اا ةغال الاةلطاب الهريطااحة فة ت ع ة الثة ة التة ااةعلعت فة العةراق ةحف 1227ل ينحةر
سقاوضاب ال حم خزوا والاحر دره ك كسل ال حم خزوال الن ع الاادقل ج4ل ص.229
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وشالاليخ خزعالالل شالاليخ المحم الرة وطالالالب النقيالالب وشالاليخ الظفيالالر ابالالن سالالويط(.)2وعنالالدما علالالم عبالالد العزيالالز بوصالالول ق الوات ابالالن الرشالاليد الالالى

الكويالالت وتحشالاليد قالوات كويتيالالة بقيالالادة الشالاليخ سالالالم نفسالاله فالالي الجهالراء

 ,كتالالب الالالى الالالدرويش يالالامره باالسالراع بنجدتالاله واخوانالاله الالالذين

كالانوا فالالي الجريالالة وحمالض ,وقالالد سالالار الالالدويش بقالوات كبيالرة مالالن االخالوان وصاللت الصالالبيحية وعسالالكرت فيهالالا(,)1وفالي اليالالوم العاشالالر مالالن

تشرين االول  2319شنت قالوات االخالوان هجومالا علالى القالوات الكويتيالة فالي الجهالراء واجبالرت سالالما علالى التقهقالر حيالث تحصالن مالع
بعض الشيو في القصالر االحمالر الالذي يقالع الالى الشالرق فالي الجهالراء ,حيالث بالدات رسالل الصالل بالين الطالرفين واسالتمرت بضالعة ايالام

كان نصيبها الفشل(.)9اال ان مقاتلي االخوان تمكنوا من االستيالء على القرية ,لكنهم فشلوا في االسالتيالء علالى حصالنها الالذي كانالت
تتمركز فيه القوة الكويتيالة بقيالادة الشاليخ سالالم نفساله ,فضالرب االخالوان حصالا ار حالول الحصالن ,ولكالنهم تعرضالوا لهجالوم مالن قالوة كويتيالة
اخالالرى جالالاءت مالالن مدينالالة الكويالالت ,وادى ذل الالك الهجالالوم الالالى اضالالعاف الحص الالار اوال ,ثالالم الالالى اجب الالار االخ الوان عل الالى االنسالالحاب الالالى
الصبيحة مصطحبيالن معهم الغنائم التي نهبوها من القريالة .ومع ان بريطانيا لم تعر النزاع النجدي الكالويتي اهتمامالا كافيالا ,و اتضال
هذا من مقابلة العقير والكويالت ,فأنهالا لالم تقالف مكتوفالة االيالدي امالام تهديالد االخالوان للكويالت ,اذ خشاليت ان يسالتولي عبالدالعزيز عليهالا

في الوقت الذي يمكن ان تكون هذه االمارة دولة حاجزة بين نجد والعراق ,لذلك وجهت انذا ار الى الدرويش فالي ال اربالع والعشالرين مالن
تشرين اول  2319جاء فيه ان بريطانيا لن تقف موقف المتفرج من االعتداءات النجديالة علالى الكويالت التالي ارتبطالت معهالا بمعاهالدة
حمايالالة ودفالالاع ,كمالالا اكالالد االنالالذار ان ذلالالك الهجالالوم جالالاء بالتأكيالالد مخالفالالا الوامالالر عبالالد العزيالالز وانهالالا تعالالد اسالالتمرار القتالالال عمالالال عالالدائيا

ضالدها(. )7وقالالد ارسالل كالالوكس رسالالالة الالى الوكيالالل السياسالالي فالي الكويالالت البالالغ الشالاليخ سالالالم بايقالاف القتالالال وسالالحب قالوات الطالرفين مالالن
مواقعهما في الصبيحة والجهراء الن بريطانيا اخالذت علالى عاتقهالا تسالوية الخالالف بالين الطالرفين ساللميا ,كمالا ارساللت نسالخة منهالا الالى
عبد العزيالز بوسالاطة الوكيالل السياسالي فالي البحالرين ,وقالد التالزم الطرفالان بتعليمالات الساللطات البريطانيالة(.)1ولالم يلبالث الخالالف النجالدي
الكالالويتي ان احتالالل مرتبالالة ثانيالالة بعالالد التطالالورات الجذريالالة فالالي المنطقالالة العربيالالة والتالالي كالالان لبريطانيالالا الالالدور االكبالالر فيهالالا ,وقالالد اثالالرت هالالذه
االحالالداث بصالالورة مباش الرة علالالى امالالارة نجالالد حيالالث اسالالتغلها عبالالد العزيالالز لتعزيالالز موقفالاله فالالي الجزي الرة العربيالالة.وعلى الالالرغم مالالن ان معركالالة
الجالالالء كانالالت نص ال ار للكالالويتيين ,فإنهالالا تسالالببت فالالي فالالرض الحظالالر النجالالدي علالالى الكويالالت ,كمالالا ان المنازعالالات الحدوديالالة اسالالتمرت فالالي

امالاكن اخالالرى حتالالى وفالالاة الشالاليخ سالالالم فالالي السالالابع والعشالرين مالالن شالالباط  ,2312فقالالد كالالان الشالاليخ الجديالالد  ,احمالالد الجالالابر علالالى عالقالالة
طيبة مالع عبالد العزيالز آل سالعود ,االمالر الالذي اسالهم فالي انهالاء المنازعالات الحدوديالة بالين الطالرفين مالن خالالل الوسالاطة البريطانيالة فالي

مؤتمر العقير الذي عقد عام .)1(2311ومن جانبها خشيت بريطانيا مالن تصالعيد الخالالف بالين الطالرفين بخاصالة انهالا شالرعت بالفعالل
اج الراء الد ارسالالات الالزمالالة لمالالد سالالكة حديالالد تصالالل بغالالداد بعمالالان او العقبالالة بالبص الرة ممالالا يسالالهل اتصالالاالتها بالالين الخلالاليج العربالالي وم الوانا

فلسالالطين وش الالرق االردن ,ل الالذلك انتهالالزت الفرص الالة الت الالي ق الالدمها عبالالد العزي الالز لعق الالد م الالؤتمر جدي الالد لح الالل م الالا استعص الالى حل الاله ف الالي م الالؤتمر

المحمالرة( , )4وقالالم تالالم اختيالالار مينالالاء العقيالالر علالالى الخلالاليج العربالالي مقال ار للمالالؤتمر وانتالالدب لرئاسالالته بيرسالالي كالالوكس حيالالث جالالرى افتتاحالاله فالالي
الثامن والعشرين من تشرين الثاني  2311حضره مندوبون عن العراق برئاسته وراس الجانب السعودي عبد العزيز في حالين حضالر

الميجور مور  Mooreمندوبا عن الكويت(.)9

()1
()2
()2

()4
()1

()7

تقطا و حرة الحقحر وشحخ ا ايا ه يط ولم الحعو النجعي العرا ح ل حنزةل الن ع الاادقل ص.109
جنال زكريال الن ع الاادقل ص.04
ة ل سعركة الج ةراءل اهة وثا قحة ل سن ة اب ذاب الالهةال
للتقا حا وا هةحر النعةا ك وسقاوضةاب ال ةلح اجةع دةع الةعيا الخ
الك يتل .بل ص 22وسايلح ا.
اص هال سا النحج س الم الع ويش وااخ ا ل سقتهس وا الن ع اقاال ص.272
ال حم خزوا ل الن ع الاادقل ص.279-271
()6
Harlow,J,The Gulf in the Twentith century, London, 1962, P.63.
()7
Philby , Arabian Days, P.219.
الريحاا ل اجعل ص.277
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يعالالد هالالذا المالالؤتمر مالالن اهالالم المالالؤتمرات التالالي اختصالالت بمشالالاكل الحالالدود فالالي هالالذه المنطقالالة بعالالد الحالالرب العالميالالة االولالالى ,وهالالي

المشالالاكل المتعلقالالة بكالالل مالالن الع الراق ونجالالد والكويالالت ,وتبالالرز اهميالالة المالالؤتمر كونالاله وضالالع اسالالس الحالالدود بالالين هالالذه االقطار.فقبالالل عقالالد
االتفاقيالالة الناجمالالة عالالن هالالذا المالالؤتمر ,لالالم يكالالن مفهالالوم السالاليادة االقليميالالة الالالذي يعرفالاله الغالالرب معروفالالا عنالالد مجتمعالالات الخلالاليج والجزي الرة
العربيالالة ,اذ ارتالالبط ال الوالء فالالي تلالالك المجتمعالالات بالحالالاكم والقبيلالالة ولالاليس والء لالالالرض ,وجالالاءت هالالذه االتفاقيالالة التالالي عالالدت عهالالدا جديالالدا
لمفهوم السيادة ,وبموجبها حددت الحدود وربطتها بمفهالوم الساليادة الوطنيالة ,فهالي رسالمت الحالدود بالين امالارات لالم تكالن سالوى اقالاليم او
مدن صغيرة في دولة الخالفة العثمانية ,والتفصاللها عالن بعضالها ايالة اعتبالارات جغرافيالة او اثنيالة (.)2وكانالت الغايالة هالي حالل المشالاكل

الناجمالالة عالالن الحالالدود ومالالاينتج عنهالالا مالالن غالالارات قامالالت بهالالا جماعالالة االخالوان علالى الكويالالت والع الراق ,اضالالافة الالالى رفالالض الشالاليخ سالالعود
توقيع اتفاقية المحمرة الخاصة بالحدود في الخامس من حزيران عام  ,2311وبموجبه تم تعيين الحدود العراقية-الكويتيالة مالن جهالة,
والحدود بين الكويت وامارة نجد من جهة اخرى .وفي اليالوم السالادس مالن المالؤتمر وبعالد خمسالة ايالام مالن عقالده ومالن دون ان تتوصالل
االطراف الى اية نتيجة ,رسم برسي كوكس على خارطة للجزيرة العربية كانت امامه  ,خطا احمالر يمتالد مالن الخلاليج العربالي وحتالى

حالالدود شالالرق االردن ,تعكالالس حالالدود نجالالد( ,)1ووفقالالا لهالالذا الخالالط االعتبالالاطي اعطيالالت مسالالاحات واسالالعة مالالن اال ارضالالي الالالى ابالالن سالالعود

السترضالائه ,كمالالا اعطتالاله بريطانيالا مايعالالادل الثلثالالين مالن مسالالاحة الكويالالت( .)9بالالالرغم مالن عالالدم الرضالالا بالنسالبة لجميالالع االطالراف ,وشالاليخ
الكويت خصوصا -احمد الجالابر  -2319-2312وشالعوره بالأن هالذه االتفاقيالة عملالت علالى انتقالاص حقوقاله وان بريطانيالا قالد خذلتاله,
اال انه لم يستطع عمل شيء او ان يعترض على ذلك ,لعلمه بأن الكويت الزالت تمثل جزءا من والية البصالرة واصال ارره علالى االمالر
قد يحمل بريطانيا على اعادة الحاقه بالعراق الذي هو االخر تحالت الساليطرة البريطانيالة(.)7وكالان الشاليخ احمالد الجالابر قالد سالأل السالير

برسي كوكس عن االسباب التي دعته لفعل مافعل ,فاجاب الوسيط البريطاني بان عبد العزيز كان سيأخذ تلك المناطق بالسيف ان
لالالم يأخالالذها بالالالقلم ,عنالالدها شالالعر الشالاليخ احمالالد بخيانالالة بريطانيالالا لالاله ,وطلالالب تأكيالالدات علالالى ان السالالعوديين لالالن يطالالالبوا بأ ارضالالي كويتيالالة
اخرى .ولتهيئة الشيخ لالقتطاع الذي تم في هذا المؤتمر حاولت بريطانيا ان تكسب رضاه بمنحه وسام نجمة الهنالد ,واختلفالت ايضالا
المنطقالة المحايالالدة بالالين الكويالت والسالالعودية علالالى ان يكالالون الطرفالان شالراكة مناصالالفة ,ولالم تثالالر مشالالكلة فالالي هالذه المنطقالالة اال بعالالد ان تالالم

اكتشاف النفط فيها وتم اقتسامها اداريا بينهما(.)1وعندما سأل الشيخ احمد الجابر برسي كوكس عن السبب في هذا التحديد وماسببه
من اقتطاع ,اجابه بأن السيف اقوى من القلم ولوال تنازلاله عالن تلالك اال ارضالي بهالذه المعاهالدة لكالان سالينتزعها ابالن سالعود عالن طريالق
القوة ,وربما حصل علالى اكثالر مالن ذلالك عالن طريالق السالال  ,وحجتاله فالي ذلالك كانالت بالإبن سالعود اكثالر قالوة مالن ابالن الصالبا وان قالوة
شالاليخ الكويالالت احمالالد الجالالابر فالالي الصالالحراء اقالالل بكثيالالر مالالن قالالوة نجالالد عنالالدما ضالالمت تلالالك اال ارضالالي للكويالالت فالالي االتفاقيالالة البريطانيالالة-

العثمانية عام .)1(2329وتم تعيين حدود العراق مع الكويت التي تبالدا عنالد تقالاطع وادي العوجالة مالع وادي البالاطن ,وتسالير مالع وادي
الباطن شالماال حتالى نقطالة تقالع جنالوب خالط عالرض صالفوان ومالن هنالاك يتجاله شالرقا مالا ار بجنالوب ابالار صالفوان وجبالل سالنام وام قصالر,
وهكذا حتى ملتقالى مصالبي خالور الزبيالر وخالور عبالد اهلل ,وتعالود الجالزر مسالكان وفيلكالا وعوهالة وكبالر وقالارو وام المالرادم باالضالافة الالى

عدد من الجزر الصغيرة للكويت(.)4وبهذه الصيغة فان الحدود من جهة الشمال جرى التصديق على الخط الخارجي االخضالر علالى

انه الحد العراقي-الكويتي  ,اي ان هذا التقسيم كان اساسه االتفاقية البريطانية -العثمانية لعام  2329فالي تحديالد الحالدود الشالمالية

()1

()2
()4
()1
()9
()0

سحنع شحع القحال الجغرافح التا يخح للك يتل الك يتل 1271ل ص.24
()2
Dickson H.R.Kuwait and Her Neighbors, London, 1956, P.279.
جنال زكريا اهمل الن ع الاادقل ص.74
الن ع اقاال ص.71
ل العيا ول ال اس ل وفسا سحنع ال قا ل جغرافح ال طا العرد الكهحرل ط2ل سن كة النعا يل ااهكنع ي ل 1201ل ص.412
هحع ا فال ااوضال الاحاهح اسا اب الخلحج العرد وجن الجزيرة العردح ل ج2ل القاهرةل 1290ل ص.290
هحع ا فال الن ع الاادقل .297
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للكويالت ,وبالالذلك لالم يتالالرك للعالراق منفالذ بحالالري علالالى الخلاليج اال منفالالذ بسالاليط جالدا مالالن الصالالعب اسالتخدامه وتطالالويره ,وقالالد جالاء هالالذا علالالى

حساب العراق البلد االم(.)2

ونتيجالالة لعالالدم وجالالود الظ الواهر الطبيعيالالة التالالي يمكالالن اعتمادهالالا اساسالالا للتخطالاليط ,فقالالد جابالاله المخططالالون صالالعوبات كبي الرة فالالي
محاولتهم لتخطيط الحدود ,لذلك وجد كوكس ان مالن الضالروري تالرك ميالاه االبالار مشالاعا بالين القبائالل مالن دون النظالر لرعويتهالا وراى
ان تكون المناطق التي ترتادها تلك القبائل محايدة ,وان لالم يكالن ذلالك هالو السالبب الحقيقالي ,فكالان مالن المسالتحيل التوصالل الالى اتفالاق
تام حول تخطيط الحدود بالرغم من ان االطراف الثالثة كانوا ضمن دائرة النفوذ البريطاني( ,)1وهذا دليالل علالى عالدم اختيالار االسالس
الدقيقة في التحديد ,اضافة الى الغموض الذي شاب هذه العملية(.)9وبموجب هذا التخطيط حقق خط الحدود البري الذي تالم تحديالده

وفقالا لالتفاقيالالة اهالالدافا سالعت اليهالالا بريطانيالالا ,وهالي ايجالالاد عمالالق مسالاحي ولالالو قلالاليال للكويالت ,كالالون وزن الدولالالة السياسالي مرتبطالالا بعالقالالة
مباشرة مع عمقها المساحي ,والهدف االخر الذي حققته اقتصادي لما احتوته من اطاللته على ابار نفطية ,اما خط الحدود البحري
فهو في غاية االهمية كونه حرم العراق من اطاللته علالى الخلاليج العربالي ,وتعمالدت بريطانيالا عالدم اعطالاء العالراق منفالذا بحريالا واسالعا

علالى الخلاليج العربالي خوفالا مالن ان يصالالب قالوة بحريالة فالي المنطقالة(.)7فكانالت المناقشالالات حالول هالذه الحالدود مثالاال الساللوب المسالالاومات
التي كانت تسالتخدم ,فكالل طالرف كالان يريالد شاليئاً ,ولالم يكالن هنالاك مبالدا االخالذ والعطالاء ,بالالرغم مالن ان ابالن سالعود كالان يريالد ان يبقالى

الوضع على ماهو عليه بينما الممثل العراقي طلب ايجالاد خالط واضال علالى الخريطالة( ,)1اليجالاد حالل نهالائي للمشالاكل اال ان كالوكس

كان هو المفاوض والحكم وصانع القرار (.)1وتم التخطيط لهذه االتفاقية حتى ترضي الطرف االقوى على حساب الطرف الضعيف,
وقد راعت من خاللها بريطانيا مصالحها في كل من العراق وشرق االردن من اجل ربط بعضهما ببعض على حساب نجد ,قاصالدة

بذلك استمرار طرق مواصالتها من دون انقطاع بين البحر االبيض المتوسط والخليج العربي(.)4وعلى الرغم من الخالذالن البريطالاني
للكويالالت ,اال ان اتفاقيالالة العقيالالر قالالد ادت الالالى توقالالف هجمالالات االخ الوان علالالى الكويالالت ,و ادت الالالى توقالالف المحالالاوالت السالالعودية لضالالم

مناطق كويتية اخرى لنجد .ولعل ذلك لم يستمر اكثر من خمس سنوات حتى تمرد االخوان على عبالد العزيالز( ,)9واسالتأنفوا هجمالاتهم

علالالى الكويالالت خالالالل المالالده  2399 -2314بقيالالادة فيصالالل الالالدويش ,وذلالالك مالالن اجالالل الضالالغط علالالى الشالاليخ احمالالد الجالالابر لفالالت مينالالاء
الكويالالت امالالام تجالالارة القبائالالل النجديالالة الخاضالالعة لالاله ,اذ كالالانوا معترضالالين علالالى الحظالالر المفالالروض علالالى الكويالالت  ,الالالذي كالالان يضالالر
بتجارتهم ,ولكن الكويت تصدت لهجمات االخوان بمسالاعدة مالن القالوات الجويالة والبحريالة البريطانيالة ,وفالي عالام  ,2313وافالق الشاليخ
احمد الجابر على السما للمتمردين باستخدام ميناء الكويت ,االمر الذي اغضب عبد العزيز آل سعود ,ومع ذلك ,فإنه قالد اسالتعاد
العالقالالات الوديالالة مالالع الكويالالت بعالالد انهالالاء تمالالرد االخ الوان فالالي عالالام  .2399وبعالالدها تفالالرغ عبالالد العزيالالز الالالى ضالالم نجالالد والحجالالاز وعسالالير

لحكمه ليعلن في الثامن عشر من ايلول  2391عن قيام (المملكة العربية السعودية) وعاصمتها الرياض(.)3

()1
()2
()2
()4

()0
()7

()2

احنع كنال سحنعل ااقجا الخلحجل العراق النغه وكلن التا يمل سكته سعد ل ل القاهرةل 1221ل ص.24-22
جا جاك دحرك ل الخلحج العرد ل ترجن اجعة هاجر وهعحع الغزل دحروبل 1217ل ص.124
ع ي لعج ل النحاى الاحاه واا ت ا ي ف ول الك يتل القاهرةل 1201ل ص.19
وازس الخلحج ا  -1227اذا 1221ل الننلك اا اح ال اشنح ل 1221ل ص.2
الكتا اادحضل اا
()5
Dickson, OP.Cit, P.272-273.
()6
Ibid: P.273.
هحع ا فال الن ع الاادقل ص.112
وقع زوناء ااخ ا سستنرا ف العرتاوي ف واى  1229للحتجاج ولم هحاهاب وسنا هاب وهةع العزيةز التة يوا فح ةا خروجةا ولةم سهةا ال
الحرك ل وكا ولم يس هساء فح ا العويشل شحم هحل سطحرل وهلطا دا دجا شحم هحل العتحهة ل وضةحعا دةا حثلةحا شةحم هحلة العجنةا ل
وتركزب ااتقا اب زوناء الحرك لعهع العزيةز ولةم ول اتةا ال ثحقة سةع دريطااحةال وولةم ه لةا ا ي ةهح سلكةال ا ذلةك سنةاي للهةلى حاةب
يي مل وولم ا هال ادنا فح ا للع اه ف دريطااحال و ااتقعوه ولم اهل ححاتةا وولةم ااخةص دنةاء الق ة القخنة والعةحش فح ةال واتخةاذه
الععيع سا الج ا ي والزوجابل واخحةرا اوترضة ا ولةم الححةر النقةروض ولةم الك يةتل الةذي كةا يضةر دتجةا ة هةا ل م  .ينحةر حاةا ولة
اادراهحن ل الك يت اه هحاهح ل ا الن ا للن رل دحروبل 1202ل ص77-02؛ .
للتقا حا ينحر Dickson, OP.Cit, P.279-280. Dickson, Op.Cit, P.278
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يتضال مالالن ق الراءة المباحالالث ان العالقالالات بالالين السالالعودية والكويالالت قامالالت اساسالالا علالالى عمالالق الصالالالت التاريخيالالة بالالين اس الرتي آل
سعود وآل الصبا  ,وبخاصة ان قوة تلالك العالقالة بالين االسالرتين كانالت خالالل مالدة اقامالة العائلالة السالعودية فالي الكويالت ,اذ كالان عبالد

العزيز بن عبد الرحمن يخاطب مبارك الصبا

بالوالد  ,ويرد عليه مبارك باالبن مما ساعد ذلك فالي نشالوء تحالالف بينهمالا ,الساليما

وانهمالالا كانالالا يواجهالالان عالالدوا مشالالتركا تمثالالل فالالي آل الرشالاليد ,وسالالرعان مالالا اخالالذ ذلالالك التحالالالف طابعالاله العملالالي عنالالدما قالالام آل سالالعود وآل
الصبا بحمالت مشتركة ضد آل الرشيد الستعادة الرياض منهم.ولكن الخالف بين االسرتين يعود الالى ان شاليو آل الصالبا كالانوا
رعايا مخلصين للدولة العثمانية بينما كان امراء آل سعود متمردين عليهالا ,لالذلك كانالت الكويالت تتعالرض لهجمالات عديالدة مالن القبائالل
النجدية من اتباع الحركة الوهابية الموالية آلل سعود وكانت تلك الهجمات تأخذ طابعا دينيا حماسيا.و شهدت العالقات بالين البلالدين

توت ار بعد استرجاع آل سعود للرياض بسبب المنازعات الحدودية بين الجانبين ,والذي تسبب في فرض حصالار نجالدي علالى الكويالت
لم ينته اال باستخدام بريطانيا طائراتها واجبار القوات السعودية على االنسحاب وفك الحصار ,وعلالى الالرغم مالن عقالد معاهالدة العقيالر
بالالين الجالالانبين اال ان المنازعالالات علالالى الحالالدود لالالم تسال نالو بشالالكل كامالالل ,الن الوسالالاطة البريطانيالالة لالالم تكالالن عادلالالة بسالالبب اعطائهالالا ثلثالالي

االراضي الكويتية الل سعود ,وكان الهدف البريطاني من وراء ذلك اقناع آل سعود على ايقاف هجماتهم علالى الكويالت ,فضالال عالن

سياسالة بريطانيالالا فالالي كسالالب آل سالعود مالالن اجالالل الحصالالول علالالى امتيالازات نفطيالالة فالالي ا ارضالاليها ,نظال ار لمالا تمتلكالاله السالالعودية مالالن ثالالروات
نفطية هائلة واشرافها على بحار وخلجان وجزر لها اهميتها الكبيرة في المالحة الدولية.
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