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 خالل الفرتة ةالكويتي ةاحلدود السعوديترسيم 

 (م5191 -5151 /ـه5331 -5331)

 دراسة تارخيية 

 سعيد القحطاينبن مشبب بن أ.د. سعيد 
 السعودية -جامعة امللك خالد 

 آل مهدي القحطاينعلي حمسن بنت فاطمة 
 السعودية -جامعة امللك خالد 

 :امللخص

 ةالكويتي ةاحلدود السعوديعلى اجلانب التارخيي ملسألة ترسيم الدراسة  تركز هذه

م"، وذلك عرب دراسة تارخيية وصفية حتليلية  5191 -5151 /ـه 5331 -5331خالل الفرتة "

. وتهدف الدراسة للتسلسل الزمين واملنطقي لألحداث اعلى املعلومات التارخيية، ووفًق ااعتماًد

لدفاع فيما بينهما ل التعاون األخوي ودورأهمية تاريخ العالقات السعودية الكويتية إىل إبراز 

-5193 /ـه5333 -5393احلدود خالل الفرتة  وتناقش الدراسة ظهور مسألة .عن البلدين
اجلهراء  وقعةم، وم5191 /ـه5331محض م، وما اقرتن بها من أحداث واتفاقيات )5193

م، 5199 /ـه5399احلدود البحرية السعودية الكويتية بعد اتفاقية العقري و، (م5191 /ـه5331

موقف  ناقشتم. كما 5199 /ـه5339اتفاقية امتياز األرض احملايدة بني البلدين عام و

 -5151/ـه5331 -5331من الدولتني السعودية الكويتية خالل الفرتة احلكومة الربيطانية 
عن  اًلفضكاتفاقية العقري وختطيط احلدود،  ؛االتفاقيات بني البلدينودورها يف م، 5191

م، ووضع أنظمة 5131 /ـه5311املسابلة، وعقد مؤمتر الكويت عام  حلل قضيةوساطتها 

م، واتفاقيات الصداقة وحسن اجلوار 5133 /ـه5313التجارة بني السعودية والكويت عام 

 ني. والتجارة وتسليم اجملرم

اختذت أهمية خاصة  ةالكويتي ةاحلدود السعودي ترسيملة أأن مس إىلالدراسة وختلص        

بعقد العديد من ها احلرب العاملية األوىل، والعمل على حلخصوًصا بعد أعقاب بني البلدين، 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

941 

الدولتان  ظلترمسية حللها،  إجراءات رغم عدم اختاذ هوإن ،االتفاقيات بعد التدخل الربيطاني

تعاونهما وهو ما ظهر يف  ،عالقة األخوة والدين واللغة والرابط األسري اتربطهم انصديقتال

 حلماية بلديهما من أي اعتداء. 

السعودية؛ الكويت؛ ترسيم احلدود؛ الدور الربيطاني؛ موقعة محض؛  الكلمات املفتاحية:

 م.5131  /ـه5311 يتموقعة اجلهراء؛ اتفاقية العقري؛ رسم احلدود؛ مؤمتر الكو
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Demarcation of the Saudi-Kuwaiti border  
(1335-1367 AH/ 1915-1947 AD) 

A Historical study 

Prof. Saed Mushabab al-Qahtani 

King Khalid University- Saudi Arabia 

Fatimah Mohsen Ali Al Mahdi al-Qahtani 

King Khalid University- Saudi Arabia 

This study deals with the features of the Saudi-Kuwaiti border conflict 

during "1335-1367 AH/ 1915-1947 AD". It follows a historical and 

analytical method based on sources, documents, and according to the logical 

and chronological sequence of events. It aims to highlight the importance of 

the history of Saudi-Kuwaiti relations and the role of fraternal cooperation 

to defend the two countries. The study discusses the emergence of the 

border problem during 1343-1363 AH/ 1923-1943 AD, and the associated 

battles and agreements (Ḥimḍ 1338 AH / 1920 AD, the battle of Jahra 1339 

AH / 1920 AD), the delineation of the maritime borders after the Uqair 

Agreement 1342 AH / 1922 AD, and the neutral land concession agreement 

between the two countries in 1362 AH / 1942 AD). It also discusses 

Britain's position on the two states during 1335-1367 AH / 1915-1947AD, 

and its role in the agreements between them; such as the Uqair agreement, 

as well as its mediation to resolve the issue of the Musabala, and the Kuwait 

Conference held in 1355 AH/ 1935 AD, the establishment of trade 

regulations between the two countries in 1356 AH/ 1936 AD, and 

agreements of friendship, good neighborliness, trade and the extradition of 

criminals. 

The study concludes that the issue of the Saudi-Kuwaiti border conflict 

has taken on special importance between the two countries, especially after 

its crisis in the aftermath of the First World War, and the work to solve it by 

concluding many agreements after the British intervention, and that despite 

the lack of formal measures taken to solve it, the two countries remained 

friends, linked by the relationship of brotherhood, religion, language and 

family bond, which was evident in their cooperation to protect their 

countries. 

Keywords: Saudi Arabia; Kuwait; Border problems; British role; Ḥimḍ 

Battle; Jahra Battle; Uqair Agreement; Drawing boundaries; The 

Kuwait Conference 1355AH 1935 AD. 
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:مقدمة  

يقوم هذا البحث على دراسة تارخيية ملسألة ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل 

مسألة احلدود السياسية ليس باألمر  نإم"، حيث 5191-5151 /ـه5331-5331" الفرتة

وقد  .السهل، ملا له من أهمية خاصة ترتبط بسياسات وأمن واسرتاتيجيات الدول املتجاورة

يف احلروب واملشاحنات بني دول العامل خاصة يف املراحل التارخيية  ارئيًس اكانت احلدود سبًب

 معها وتتبادل، ود السعودية مع عدد من دول شرق اجلزيرة العربيةداحلاحلديثة. وترتبط 

معاهدات ومواثيق تتعلق مبسائل احلدود ستدعى عقد ا، وهناك ما الكثري من العالقات الودية

 بينها.

احلدود بطابعه السياسي واجلغرايف من أكثر املوضوعات ذات األهمية، موضوع ويعد 

 متتعلق باحلدود سواء أكانت على صعيد دولي أ تخالفاذلك أن كل دول العامل لديها 

يرتبط بسياسات وأمن واسرتاتيجيات الدول فيما بينها ونتج عنه الكثري من أمر إقليمي، فهو 

على احلدود املائية والربية يف الوطن  الفاتأغلب اخل. وتعد دولية سألةم صارتاحلروب حتى 

احلدود بني مسألة ربز تقدمية وليست وليدة حاضرنا. ويف منطقة اخلليج العربي  سألةم العربي

؛ رغم العالقات الودية بني الدولتني على العربي السعودية والكويت وغريها من إمارات اخلليج

رابط األخوة والدم منذ قيام الدولة  عن اًلفضامتداد تارخيي يبلغ حنو قرنني من الزمان، 

تدب  الفاتنواة اخلثالثة. وقد بدأت السعودية ال مع الدولةلعالقاتها  اًل، وصوالسعودية األوىل

م، ثم زاد بعد عقد معاهدة 5153 /ـه5335العزيز لألحساء عام عبد بعد استعادة امللكبينهما 

، مما أدى إىل البحث عن والبحرية بسبب احلدود الربيةم، 5151 /ـه5331العقري )دارين( عام 

، وأستمر حتى نهاية طريق بريطانيا، اليت كانت تسيطر على املنطقة آنذاكحل سلمي عن 

 . الفرتة الزمنية للدراسة هم، وهذا ما توضح5191 /ـه5331احلرب العاملية الثانية عام 

، وما صاحب الكويتية-السعوديةاحلدود  ترسيموتنبع مشكلة الدراسة من ظهور 

 الفعالقاتهما الودية إال أن اخلوأنه بالرغم من على الدولتني،  انفسه فرضتذلك من أحداث 

ربيطاني التدخل مما دفع إىل الغري مرضية للطرفني،  إىل نتائج أدتلسياسات دولية  اظهر تبًع

حللها وعقد االتفاقيات حتى يتم احلفاظ على حدود كال الطرفني وحتقيق مصاحلهما يف 

 املنطقة. 

من التساؤالت لعل أهمها: كيف كانت  اإلجابة على عددإىل هذه الدراسة  وتسعى

بني  ياحلدود لخالفالكويتية قبل األزمة؟ وما هي النواة األوىل ل –العالقات السعودية 
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بينهما؟ وما هو  مواجهات حربيةاحلدودية حتى أدت إىل  الفاتالدولتني؟  وكيف زادت اخل

دور بريطانيا يف عقد إبان األزمة؟ وما  والكويتاملوقف الربيطاني حنو كل من السعودية 

 على الدولتني؟  ذه االتفاقياته تأثريمدى و، االتفاقيات

مل تفرد  الراهن، حيث وضوعاملأهمية كما أن اختيار هذه الدراسة ناشئ عن اعتقادنا ب

يف ثنايا دراسات عامة عن منطقة اخلليج تناوله بشكل عرضي  مت، وإن له دراسة مستقلة

خالد محود رسالة املاجستري املعدة من قبل "ولعل من أهم هذه الدراسات العامة  .العربي

م، رسالة ماجستري، 5199-5119 /ـه5395-5351السعدون، العالقات بني جند والكويت 

، الذي تناول األحداث اخلاصة بالدولة العثمانية يف شرق م5115 /ـه5915جامعة أم القرى، 

" جند والكويت، ثم األحداث اليت جرت بني جند والكويت بالبلدينزيرة العربية وعالقتها اجل

العزيز ابن عبد م، والتحالف ضد عدوهم5119 /ـه53151بشكل عام منذ فتح الرياض عام 

رشيد، ثم وضحت الدراسة املتغريات اليت نشأت بني البلدين بسبب احلدود املشرتكة، 

نهى اخلالف برتسيم احلدود أ، الذي م5199ه/5395واستمرت حتى عقد معاهدة العقري عام 

وإنها مسألة بني البلدين، كما وضحت املوقف الربيطاني لتدخل بني البلدين وحل املسألة 

وعقد املعاهدات واالتفاقيات إلنهاء اخلالف، وللحفاظ على التوازن الدولي بني البلدين يف 

 شرق اجلزيرة العربية.

وب يوسف الغنيم، الشيخ أمحد اجلابر كتاب " يعقوهناك دراسة أخرى تشتمل على 

، الذي تناول جغرافية م"5111/ـه5951ن،  الصباح ومسألة احلدود الكويتية، الكويت: د.

الكويت، ثم تناول مسألة احلدود يف عهد الشيخ أمحد جابر مبارك آل صباح خالل الفرتة 

بالتنمية وتطور البالد ا تعد أهم الفرتات يف تاريخ الكويت، فهي تتعلق م(، أيًض5111 -5195)

عن طريق العناية بالرتبية والصحة، وإنشاء اخلدمات العامة والعمران وغريها، نتيجة 

الكتشاف النفط والعمل على تصديره، إذ وصلت الكويت يف عهد الشيخ أمحد إىل ذروتها 

 التنموية ونهضتها املزدهرة خالل فرتة قصرية. ولكن الدراسة مل تركز بصورة واضحة على

 م، إال بشكل عام. 5191 -5151 /ـه5331 -5331ترسيم احلدود خالل الفرتة " 

"بدر الدين اخلصوصي، دراسات يف تاريخ اخلليج  كتابوهناك دراسة أخرى تضمنت 

"، الذي تناول م5111/ ـه5911، الكويت: مركز الدراسات، 9العربي احلديث واملعاصر، ج 

جنليز عليها إحكام قبضة اإل عام منذاألحداث اليت جرت يف منطقة اخلليج العربي بشكل 

م حتى رحيل االستعمار عنها، وحصول دوهلا على االستقالل، كما رصد 5113/ ـه5911 عام
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إىل العالقات بني  الكتاب وقد تطرق .أحداث املنطقة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية

، شكالتية السعودية وإمارات اخلليج العربي وحماوالت إجياد حلول لتلك املاململكة العرب

احلدودي السعودي الكوييت خالل  الفمل تركز بشكل خاص على مسألة اخلها لكن

 م".5191 -5151 /ـه5331 -5331الفرتة "

جلمال زكريا قاسم بعنوان "تاريخ اخلليج العربي احلديث  ىوهناك دراسة أخر

، القاهرة: دار 3األوضاع الداخلية يف إمارات اخلليج العربية وعالقات اجلوار، ج  :واملعاصر

التفوق الربيطاني يف جمال على  اليت انصب اهتمامها، م"9115/ ـه5999الفكر العربي، 

استبعاد نفوذ الدول االوروبية األخرى وانهيار يف منطقة اخلليج العربي بعد املنافسة 

يرانية اليت بقيت القوى احمللية، إىل جانب احملاوالت اإلمع  وعالقاتهاة، االمرباطورية العثماني

العالقات  ويف سياق ذلك تناولت هذه الدراسة .تؤكد وجودها يف بعض مناطق اخلليج العربي

 م. 5191/ ـه5331 نهاية احلرب العاملية الثانية عام ، متوقفة باألحداث عندالسعودية الكويتية

يف املوضوعات اليت تناولتها، إال أن مشروعية الدراسة الدراسات ورغم أهمية هذه 

 -5331" خالل الفرتة ةالكويتي ةاحلدود السعودي احلالية تكمن يف أهمية تناول "ترسيم
على املعلومات املستمدة من املصادر  على حنو أعمق اعتماًدا م"5191 -5151 هـ/5331

  نسبية.األصيلة، رغم ما يكتنف هذا من صعوبة 

-5199 /ـه5331 -5511" الكويتية وبداية الصراع احلدودي - تاريخ العالقة السعودية: واًلأ
 :"م5191

قيام الدولة منذ بدولة الكويت امتدت لعدة قرون  الشك أن عالقة الدولة السعودية

عن التشابه  اًلروابط األخوة والدم فض وهي عالقة أساسها، يومنا هذاالسعودية األوىل حتى 

الكبري يف تركيبتهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية، واملساعدات املتبادلة بني الطرفني 

لصد أي عدوان داخلي أو خارجي، والشاهد على ذلك هو ما قام به الشيخ مبارك آل صباح 

يف  وأتباعها يف بالده بعدما واجهوا املصاعب من الدولة العثمانية ستقبل آل سعوداعندما 

 ،وأحسن ضيافتهم م5119/ ـه5311سقوط الدولة السعودية الثانية عام البحرين وقطر، وبعد 

بن االعزيز عبد يف القتال ضدالشيخ مبارك  ةمبرافقالعزيز عبد الرمحن وأبنهعبد اإلمامقام ثم 

 العزيز يفعبد ، واليت تعد احملاولة األوىل للملكم5115/ ـه5351عام  يف موقعة الصريف رشيد

حنو الرياض، لكنه عاد إىل  ااستعادة الرياض، إذ انفصل برفقة عدد من الرجال متجًه

تلك العالقات  غري أن الكويت بعد اهلزمية اليت منيت بها القوات الكويتية يف موقعة الصريف.
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نطقة األحساء حتت حكمه، ومن هنا ملالعزيز عبد بدأت تتوتر بني الطرفني بعد استعادة امللك

 .أثرت على العالقات بينهما خالل تلك الفرتة واجهاتعدة م أفرزتاحلدود اليت  لةسأبدأت م

 األحداث التارخيية املهمة. نعاجل تلكولذلك فحري بنا أن 

الدولة السعودية  بداية عصرالكويتية منذ  -العالقات السعودية  وبنظرة عامة على

ميناء الكويت  أن جندم، وهي النواة األوىل للعالقات بينهما، 5199 /ـه5511األوىل عام 

عن  اًلفض لتجارة جند ااملدخل الرئيس لتجارة داخل اجلزيرة العربية الذي كان مصدًر كان

روابط األخوة  وتعمقت، (5)الطرق الربية اليت يتم خالهلا قدوم القوافل التجارية وقوافل احلجاج

م، 5191 /ـه5991قيام الدولة السعودية الثانية عام  مع ،حرتام والثقةاملبنية على اال، الصادقة

اهلل، والشاهد عندما أقام اإلمام تركي على بئر ماء عبد على يد مؤسسها اإلمام تركي بن

م، إذ 5131 /ـه5993بالقرب من الكويت، عندما كأن يطارد مجاعة من قبيلة سبيع عام 

اهلل آل صباح عبد مرحبني به، كما قدم إليه الشيخ جابر بنوفد إليه عدد من زعماء العربان 

بعض اهلدايا، واستمرت العالقة األخوية بني البلدين يف عهد اإلمام فيصل طيبة، حيث عني 

رغم الغارات احلربية ، (9)م5115 /ـه5931له ملراعة مصاحله التجارية يف الكويت عام  اًلوكي

 .(3)الودية والتالحم األخوي اعلى عالقاتهممل تؤثر  ،فيما بعد اليت دارت بينهما

إن املتتبع لألحداث التارخيية يرى أن العالقات وصلت إىل مرحلة من التطور يف عهد 

بن سعود، حيث االعزيز عبد ممثلة يف مؤسسها وباني نهضتها امللكثالثة الدولة السعودية ال

الذي آل إليه  (9)العزيز ابن رشيدعبد استعادة بالده من قبلالشيخ مبارك آل صباح استفاد من 

بني  وقعةم حدثتم، وقد 5115/ ـه5311حكم جند بعد سقوط الدولة السعودية الثانية عام 

م، 5115/ ـه5351عام  (1)صريفسمى التآل سعود  مبساعدةابن رشيد والشيخ مبارك 

يف  اًلأمالعزيز حنو الرياض عبد ثم اجته امللك ،تكبدوا على إثرها خسائر مادية ومعنوية

انتزاعها من عامل ابن رشيد عليها اليت تعد احملاولة األوىل، لكن انتصار ابن رشيد حال دون 

من آل رشيد، ومت  الرياض استعادت العزيز منعبد م متكن امللك5119 /ـه5351ذلك، ويف 

وذلك لصد هجمات األعداء  ،وظلت املساعدات بني البلدين قائمةثالثة، قيام الدولة السعودية ال

ابن رشيد مبساعدة الدولة العثمانية أو من قبل أشراف مكة برئاسة العزيز عبد سواًء من قبل

 . (3) بن علي أو غريهم من القبائل املعادية حلكم آل سعودنياحلسالشريف 

يعرتيها بعض التوترات خاصة  بدأ بني السعودية والكويت إىل أن قوية العالقة وقد دامت

 /ـه5335عام  وضمها حتت حكمه األحساءالعزيز باستعادة منطقة عبد امللك قيامبعد 
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، مما جعل الشيخ مبارك آل صباح يهاب قوة ابن سعود، ويبدو أنه خاف على حدود م5153

 وبعد وفاة الشيخ مبارك توىل حكم .الكويت وخاصة الساحلية منها من هجوم امللك عليها

ل سعود، ولكن آعالقات ودية مع يف البداية إىل  سعىالشيخ جابر آل صباح الذي الكويت 

تأزم الظروف بني البلدين جعلت الشيخ جابر يستنجد بربيطانيا ليتم عقد معاهدة بني الطرفني 

العزيز مع عبد امللكذلك عندما وقع  ؛للحفاظ على احلدود الكويتية وعدم تدخل آل سعود فيها

 Shakespeare (1) يف الكويت شكسبري الربيطانية ممثلة يف املعتمد الربيطاني احلكومة

واليت تعهد فيها بعدم االعتداء على األراضي  ،(1)م5151/ ـه5339"دارين" عام معاهدة القطيف 

م 5153/ ـه5331العزيز عام عبد ودارت بني الدولتني زيارات ودية حني قام امللك .الكويتية

 .(1)العالقات القوية بني البلدينبزيارة لتأكيد 

، يف وقت م، توىل أخوه الشيخ سامل احلكم5153هـ/ 5331عام  بعد وفاة الشيخ جابرو

. (51) التجاريةتنظيم العالقات بني البلدين خاصة العالقة يف بدأ ينظر قد العزيز عبد امللككان 

/ ـه5331صباح عام سهم الشيخ أمحد آل إىل جند على رأ االشيخ سامل وفًد وقد أرسل

يف الدهناء للتفاهم معه، وأثناء املفاوضات بني البلدين  (55) العتشم، ملقابلة امللك يف حفر 5191

 نهاء اخلالف وهذا ما ذكرهإيقاف املفاوضات وإ إىل ناتويف الشيخ سامل واضطر الطرف

قد صار األمر "اآلن و العزيز:عبد الرشيد يف كتابه تاريخ الكويت حني قال امللكالعزيز عبد

رك لك وضع احللول اليت أتفوضك وأومزقها وقال: "إني  ،إليك فال أرى حاجة لتدوين الشروط

 . (59)تراها وأتعهد بتنفيذها"

/ ـه5319هذه الكلمات العظيمة جعلت الشيخ أمحد يعرب عما جيول بفكره عام 

 وبني امللك جملة كوكب الشرق عما إذا كان هناك خالف بينهمراسل م عندما سأله 5131

: "إن عالقتنا على أحسن ما يرام من االتفاق والوئام، وعدا ذلك فقد يظن فأجاب ،العزيزعبد

العزيز إن هي إال صداقة حبكم اجلوار، وما عبد البعض أن عالقيت الشخصية مع امللك

 جتمعنا به األلفة والدين ... ولكن ال فإننا لسنا أصدقاء فحسب بل إننا شقيقان حبق، يفتدي

 اإىل جنب مراًر اه بنفسه وقد تشاركنا يف السراء والضراء ... وحاربنا جنًبيأحدنا أخ

 . (53)عديدة"

والواضح إن هذه العالقات الودية والقائمة على االحرتام والصداقة الثابتة واملتبادلة بني 

ما على هذا والشاهد  ودفعته إىل الرتاجع. كل من يفكر أن يعكر صفوهاصدت  الطرفني

ي عمل يضر البلدين ألن ثقتهم قوية أوم به احلكام من جهود مبذولة جبميع الوسائل جتاه يق
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وهي الركيزة األساسية للقيادة احلاكمة، وقد سار على نهجها من خلفهم يف حكم الدولتني 

 حتى يومنا هذا.

 (:م5193-5193هـ/ 5333 -5393) احلدودي السعودي الكوييت الفبداية اخل: اثانًي

احلرب العاملية األوىل توترت العالقات بني جند والكويت، مما أدى إىل قبل وأثناء 

مما ، ي" بسبب اخلالف احلدود(51) اجلهراء" و"(59) محض" وقعيتميف نشوب غارات مسلحة 

بدأ مسار و البلدين، على العالقة التجارية بني تأثر اليت ،املسابلة" سألة"م إىل ظهور أسهم

 :   التالي على النحوتوتر العالقات 

 قوات امللكمن  لقد تزايدت اخلالفات بدرجة كبرية بني الدولتني عندما تطلع اإلخوان

جزء من صباح آل عتربها الشيخ سامل ا" اليت (53)بناء "هجرة" يف "قرية العليا العزيز إىلعبد

، (51) اإلخواناألخطار اليت تهدد حدوده اجلنوبية من جانب  عن خشيته من مدى اًلفض ،بالده

مبا يعين  ،" الواقعة على الساحل مشالي جبل منفية(51)"دوحة بلبولقلعة عند يف بناء  لذا أسرع

 ،"(91)شقري املطريي"هايف بن مع  حاول الشيخ وقد .(51)أن حدود بالده اجلنوبية متتد إىل هناك

غري أنه مل يستجيب لطلبه، ومن ثم  ،عما نواه بشأن قرية العليا الرتاجع ،أحد زعماء اإلخوان

الكويت، وطلب من الوكيل  العزيز يفعبد امللك " وكيل(95)النفيسيمحد عبد اهلل "بعث 

 السياسي الربيطاني يف الكويت اختاذ اإلجراءات اليت حتول دون اصطدامه بامللك

اوالت حمفشل تلك احملاوالت واجه الشيخ سامل  اجلدير بالذكر أنه بعد. و(99)العزيزعبد

خوان غاراتهم فأمر مبنع تصدير الغالل أو السلع األخرى إليهم، فشن اإل ،اإلخوان عدائية من

 ابطرد الشيخ هايف من مدينته حمتًجفأمر الشيخ سامل  أغضبتعلى أطراف الكويت اليت 

أن يأخذ بشيء من الشيخ سامل ورأى ، اعليه مبا عملته قبيلته، فخرج من الكويت مغاضًب

أن  " وأمرهقرية"على رأس سرية إىل  "(93)دعيج بن سلمان"والتحفظ وأرسل الشيخ االحتياط 

 وقعةم نشوبإىل  شكلةامل. وقد أدت هذه (99)يضرب خيامه بني عربان الكويت القاطنني هناك

 موقع محض.  عندبني الطرفني 

 :م5191 هـ/5331محض  وقعةأحداث م -أ

صباح من الكويت مبجموعة آل خرج الشيخ دعيج بن سلمان إىل األوضاع الصعبة  انظًر

، حيث انضمت "قرية العليا" حنو واجتهمن الكويتيني تتألف من مئيت مقاتل ومائة فارس، 

صوب اجلنوب، وأقاموا وواصلوا مسريتهم ليه قبيلة الرشايدة وفريق من مطري املوالني هلم، إ
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سل الشيخ دعيج جمموعة اشتبكت مع ومن هناك أر .(91)"قرية""محض" جنوب شرقي  عند

م، واستولت على إبلهم وخيامهم 5191/ ـه5331أتباع ابن شقري وأوقعت بهم اهلزمية يف 

الذي سار على رأس  (93)وأخرجتهم من مقرهم، فطلبوا املساعدة من فيصل بن سلطان الدويش

مايو  51/ ـه5331رمضان  أولبني اجلانبني يف  وقعةودارت م .(91)"محض" ألفني من رجاله إىل

بالقوة الكويتية، وفتكوا حبوالي مئة وأربعني منها  ومقاتلوه أوقع الدويش، وفيها م5191

 .(91)واخليامواستولوا على ما يزيد عن ثالثة آالف رأس من البعري وأعداد كبرية من األغنام 

 ،"محض" وأبلغ الشيخ سامل مبا حدث يف ،ومتكن الشيخ دعيج من العودة إىل الكويت

فأمر بغلق األسواق أليام قليلة، وطالب باإلسراع يف بناء سور حول مدينة الكويت للدفاع 

 ،م5191مايو  91/ ـه5331رمضان  59العزيز بتاريخ عبد ، وبعث خبطاب إىل امللك(91)عنها

 . وبعث بوفد برئاسة(31)التعويضاتإعادة املمتلكات ودفع طلب وي ،يبلغه مبا فعله الدويش

 أرسل امللكوبدون ريب ، (39)للحوارإىل جند  (35)وعبد العزيز احلسن السميطاهلل عبد

بلغه بأنه أرسل يو ،على خطاب الشيخ سامل ينفي فيه صلته مبا حدث االعزيز خبطاب ردًّعبد

"قرية" إىل حتكيم بريطانيا  إىل الدويش من يرد األموال إىل أهلها، ويعرض عليه إحالة مسألة

والتوقيع على وثيقة يقر فيها بإبقاء احلدود والقبائل التابعة لكل منهما وفق العهود واألعراف 

 أًيافلم يكن  ؛موقف حكام البلدين من تلك احلربوتدل األحداث التارخيية على . (33)القدمية

البلدين الشقيقني فيما عالقة تر املشكلة وتو تالقبائل هي من أثار إال أن نشوبها،منهما يريد 

 بعد.

 :م5191هـ/5331اجلهراء  وقعةأحداث م-ب

القوات و اإلخوانتطورت األحداث بسرعة مما أدى إىل استئناف القتال من جديد بني 

العزيز على مقربة عبد امللك " ألتباعقرية"قامة هجرة يف إاجلهراء، بسبب  وقعةيف م يةالكويت

 (39)ه شيخ قبيلة األسلم من مشرضاري بن طوالبمن حدود الكويت، فاستعان شيخ الكويت 

إىل القوة الكويتية املرابطة عند  وأرسل إىل ابن رشيد يطلب منه إرسال قوات لالنضمام

يف الوقت الذي خرجت فيه ثالث جمموعات  ،صباحآل ، بقيادة الشيخ دعيج (31)اجلهراء

 "رمح"، واستولت على عدد كبري من اإلبل، واجتهت إىل ملهامجة جند ووصلت يف غاراتها إىل

وعندما علم فيصل الدويش بذلك خرج على رأس  .ولكنها عادت دون أن تهامجها ،"قرية"

، "(31)" و"الصبيحية(33) اجلماجممقاتليه من عتيبة ومطري والعجمان واجته إىل "قرية العليا" و"أم 

سوى  وقعةومل تدم هذه امل .(31)اإلخواناليت أقام فيها بعض الوقت يف انتظار وصول أتباعه من 
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يومني ثم رحل اإلخوان بعدها إىل الصبيحية، وسقطت قرية اجلهراء يف أيدي اإلخوان عقب 

فاضطر ، م5191أكتوبر  51/ ـه5331حمرم  91وها على القرية يف اهلجمات األوىل اليت شنُّ

بني  ا، وبات اخلالف واضًح(91)الواقع خارج القرية (31)األمحرالكويتيون إىل اللجوء إىل القصر 

   الطرفني.

  :مفاوضات الصلح بني اجلانبني -ج

بريطانيا والكويت أن اإلخوان هم  اأما عن التفاوض بني الطرفني فقد روت حكومت

 صباح حول األسالب واالنسحاب من خالل إرسال آل أول من قام مبفاوضة الشيخ سامل 

 إال أن ."(93)"عثمان بن سليمان اإلخوان أحد مشايخثم  (99)ومنديل بن غنيمان (95)رسوالمطلق بن 

رواية اإلخوان تشري إىل أن الكويتيني هم الذين أرسلوا إليهم من يطلب السالم والتوجه إىل 

 :العزيز الرشيد يف كتابه تاريخ الكويت أنعبد . ويذكر(99)الصبيحية وأنهم استجابوا لذلك

مئة من  "اإلخوان بادروا بالرحيل إىل الصبيحية خملفني وراءهم ما ال يقل عن ألف ومخس

ولكن بريطانيا قدرت عدد  .. مئة العزيز بثالثعبد القتلى، أما خسائر الكويت فيقدرها

قبل أن يصلوا  ..  نصفهموقد تويف .. جريح 111قتيل، وأكثر من  111-111اإلخوان ما بني 

 .(91)فقدت حوالي مئتني" إىل الصبيحية، أما القوة الكويتية...

العزيز الرشيد بالغ يف عدد القتلى من قوات اإلخوان، رغم تقدير عبد أنعبد كال ش

بريطانيا لعددهم رمبا يكون العدد صحيح أو العكس، لعدم اطالعهما على أحداث املعركة 

 تلك الفرتة فلن يعمل مبا ذكره اجلانبني.وعدم وجود إحصائيات 

جته اإلخوان إىل الصبيحية على أمل استكمال االتصاالت اليت أجروها مع اوبعدها 

يطلب فيه إيفاد صديقه هالل   الشيخ ساملاب إىلكتالشيخ سامل، فبعث الدويش ب

فبعث إليه بوفد  ،وطالبه بأن يوفد من يراه لطلبه،، فلم يصغ الشيخ (91)للتداول معه (93)املطريي

الذي التقى بهالل املطريي وعرض عليه شروط اإلخوان، وهي شروط  ،(91)مغبرئاسة جفران الف

 .(91)مل يقبلها الكويتيون ألنها تطالبهم أن يكونوا أصدقاء ألصدقائهم وأعداء ألعدائهم

وبعد وفاة الشيخ سامل عاد وفد الكويت الذي استقبله امللك عبد العزيز يف جند 

صباح آل مبايعة الشيخ أمحد جابر  تإىل الكويت، وبعدما مت اإلخوانللمفاوضات يف قضية 

م، خيم اهلدوء على العالقات 5195/ ـه5391لعمه الشيخ سامل يف  احاكم للكويت خلًفك
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 اوسعًي، (11)عودي بسبب الروابط الطيبة اليت كانت تربط بينهماالس -بني اجلانبني الكوييت 

استغلت بريطانيا تلك الفرصة للتوسط قد فمن احلكومة الربيطانية إلمتام خمطط الوساطة، 

 .(15)احلدود القائمة بينهما سألةحلل م

  :الكويتية -مسألة املسابلة السعودية  -د

" يف أعقاب وفاة الشيخ (19)املسابلة"مسألة  ظهورونتيجة للظروف التارخيية املستجدة ب

العزيز أن معظم أهالي جند يقومون بشراء ما عبد صباح عندما حتقق لدى امللكآل مبارك 

حيتاجونه من أسواق الكويت، ثم ينتشرون منها يف البادية دون أن يتمكن من استالم الرسوم 

السري برسي  العزيز أوعز إىلعبد امللك ملستحقة عليها. وإزاء الرغبة امللحة مناجلمركية ا

صباح آل ، املقيم الربيطاني يف اخلليج، التوسط لدى الشيخ جابر Marcus Cox (13)كوكس

جلمع الرسوم اجلمركية على البضائع اليت خترج من مدينة الكويت إىل جند، فكتب 

 Robert Edward Hamilton (19)هملتونبذلك إىل امليجور روبرت إدوارد  Coxكوكس 

استطاع يف ظل الظروف الذي "، م5151-5153"الوكيل السياسي الربيطاني يف الكويت 

 (11):جابته على النحو التاليإرأي الشيخ جابر فكانت  الصعبة االطالع على

أسم جند، وأن  م" الكويت ال تض(13)منافيست" جلمارك ُتسلَّمإن مجيع األموال اليت 

مجيع النجديني الذين حيضرون للكويت يتعاملون مع جتار الكويت، وهذا ما مل يتم رصده 

يف سجالت املنافيست، عن طريق نقل البضائع بني الكويت والسعودية، فال ميكننا أن نغري 

رسوم اجلمارك وال نوافق على اختاذ طريق طرانسيت، حتى ال يسبب ضرر كلي يف الرسوم 

العزيز إقامة طريق طرانسيت فلدية مراكز وموانئ عبد كية الكويتية، وإن أراد امللكاجلمر

 .(11)خاصة ميكن وضع رسوم على جتار جند فقط

العزيز عبد مبهمة واحدة، متثلت يف متسك امللك اويبدو أن هذا االتصال كان معلًق

مرة ثانية يف عهد الشيخ  تاملسابلة بل عاد سألةمل تنته محبقه يف حتصيل الزكاة، لذلك 

العزيز عماله إىل الكويت لتحصيل الزكاة من قبيلة عبد صباح، عندما أرسل امللكآل سامل 

الذي توجه إىل امللك وأخربه ، Maior Hamiltonامليجور هملتون العوازم، فاحتج الشيخ لدى 

مل يكلفهم  باحتجاج شيخ الكويت، فاعتذر عما حدث وألقى باللوم على عمال الزكاة ألنه

وأن يقنعه بضرورة  ،أن يبلغ اعتذاره إىل الشيخ سامل Hamiltonن وبذلك، ثم طلب من هملت

التفاوض معه بشأن مسألة قبيلة العجمان إلبعادهم عن الكويت إبقاًء للصداقة القدمية 

العزيز يشكره على اعتذاره وحرصه على عبد فبعث الشيخ سامل خبطاب إىل امللك. (11)بينهما
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 ء الصداقة القدمية بني األسرتني احلاكمتني يف جند والكويت.إبقا

صباح حكم الكويت آل توىل الشيخ أمحد مع  ايف احلقيقة فإن إثارة املسألة بدأ فعلًيو

 لعمه الشيخ سامل، حتى ثارت مسألة املسابلة من جديد، وذلك عندما أرسل امللك اخلًف

، طلب منه منع املسابلة بني الرعايا النجديني والكويتينيإىل شيخ الكويت ي االعزيز خطاًبعبد

وميكن التنازل عما عزم  مع القطيف واألحساء واجلبيل، مبها داخل بالده النجديون يقوموأن 

، نيعليه بإقامة موظف من قبله يف الكويت لتحصيل الرسوم على أموال الرعايا النجدي

حتى وصول مندوب امللك إىل  امعلًق بقي احلال كما هو الذ ،فرفض الشيخ أمحد ذلك

لشيخ أمحد وهي: إقامة ممثل لمعه ثالث مقرتحات  اًلم، حام5193/ ـه5393الكويت عام 

أو تعيني من  ،أو تسليم ما يقابل تلك الرسوم من أمواله اخلاصة، البن سعود لتحصيل الرسوم

من املقرتحات  قبول أيٍّ عندها فقد رفض الشيخ أمحد. (11)ليهإيراه لتحصيل الرسوم وإرساهلا 

 مع امللك للتباحثاهلل السامل إىل الرياض عبد ابن عمه وولي عهده الشيخ الثالث، وأوفد

مل حتقق ما كان يطمح إليه  وواقع األمر أن تلك املباحثات ،حل التوصل إىل بغيةالعزيز عبد

 .(31)ناالطرف

د أثرت على سكان أن هذه املقاطعة التجارية اليت حصلت بني البلدين ق ال شكو 

هلم عالقات أسرية يف  ممنخاصة  ،البلدين، فقد ُحِرم جتار جند من الذهاب إىل الكويت

، ومتتد فمن املعروف أن أغلب سكان جند والكويت تربطهم أواصر األخوة والنسب .جند

التوتر القائم  ةجذورهم النجدية العريقة منذ زمن بعيد، وإن كانت قد جنحت يف ختفيف حد

 م.5193/ ـه5393ومت االتفاق على استئناف املباحثات يف الكويت عام  ،اجلانبنيبني 

 :م5199 هـ/5399احلدود البحرية السعودية الكويتية بعد اتفاقية العقري  :اثالًث

تباعه من اإلخوان أكانت األحداث املسببة التفاقية العقري، هو هجوم فيصل الدويش و

على احلدود الكويتية العراقية، ودفاعهم عن احلدود السعودية خاصة مؤاني العقري 

 /ـه5399 ُأنِشئت املنطقة احملايدة بني الطرفني منذ اتفاقية العقري عامواللقطيف التجارية، لذا 

 الكوييت فيها، ونصت -أن هناك منطقة يشرتك اجلانبان السعودي ووضحت ، (35)م5199

حقوق من هلما ملا هذه األرض تعترب مشرتكة بني حكوميت جند والكويت أن  (39)على

ثم نشأت هذه املنطقة نتيجة تدخل بريطاني . (33)ا آخر بينهما بشأنهامتساوية إىل أن يعقد اتفاًق

جود كميات كان و ورمبايف الكويت،  Cox كوكس الربيطاني فعال من خالل املعتمد

، إضافة إىل أسباب اإلشكالية هو أهم أسباب نشأة املنطقة احملايدةكبرية من النفط يف 
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  . (39)السياسية واإلجراءاتأخرى تتعلق بالقبائل وموارد املياه والرعي 

املنطقة احملايدة سواء من حيث األمور اإلدارية أو  عنتفصيالت  إىل أي تشر املصادرومل 

ولقد . ومل تشر إال فيما خيص اقتسام الثروات الطبيعية بها مناصفة بني البلدين ،الدفاعية

خاصة ما يتعلق  بظهور نتائج غري إجيابية مما أدى إىل حدوث خالفاتتسبب هذا الوضع 

ا م امتياًز8291 /ـه5391بتداخل امتيازات التنقيب عن النفط، فقد منحت الكويت عام 

ا للتنقيب إلحدى تبعتها السعودية مبنحها امتياًز تقلة عن اجلانبني،سللتنقيب يف تلك املنطقة امل

 Suspendisse  (33)زـملر هووـلب امليجـد طـولق .(31)ةـس املنطقـيف نف ةـريكيـات األمـركـالش

Maior يف امتياز إمكانية العزيز، أن مينحه عبد وكيل النقابة الربيطانية بلندن من امللك

للحصول على امتيازات اقتصادية، لوجود  ما فيها من معادن ونفط األرض احملايدة الستخراج

حتى يستشري  إليه ولطلبه وما يصبلكن امللك مل يستجب دالئل برتولية مشجعة تبشر بالنجاح، 

/ ـه5339وبعد موافقة الطرفني مت التصديق على االتفاق عام  .صباحآل الشيخ أمحد 

م مبنح شركة الزيت العربية اليابانية 5111/ ـه5311عام  االدولتان مًع ثم قامت .(31)م5199

سمى باملقسومة لسواحل املنطقة احملايدة اليت ُت ا للتنقيب يف املناطق املغمورة املقابلةامتياًز

 .(31)احاليًّ

مما سبق يتبني لنا مدى العالقات احلميمة اليت تربط اململكة العربية السعودية 

لكن التوترات اليت أحدثتها القبائل القاطنة ، منذ زمن بعيد بشقيقتها الكويت، اليت تعود

وتراوحت العالقات بني اهلدوء والتوتر من حني  ؛احلدودية اخلالفات أثارتعلى حدود البلدين 

 بصورة واضحة االتفاق بينهماتم ، ومل يظهور النفط يف األرض احملايدة معزاد  إىل أن، آلخر

 األرض من خريات طبيعية. اقتسام ماينتج من تلك ال بعد إ

 بدايةاخلليج العربي وقت بعض دول وإمارات سلطة يف ا ريطانيكومة بحللقد كان 

سلطة  احلدودية بني السعودية والكويت وغريها من املشيخات اخلليجية، كما أن هلا سألةامل

كذلك  .(31)قوية على حكام الكويت بعد فرض احلماية على دولتهم من أي اعتداء خارجي

ن بالذا استجاب اجلان والوفاء،العزيز بربيطانيا عالقة مبينة على الود عبد عالقة امللك كانت

، شريطة عدم خسارة حدودهما املرسومة ةالقائم املشكلةلتحكيم بريطانيا بينهما حلسم 

املندوب  Marcus Coxم، وتضمن حتكيم السري برسي كوكس 5153/ ـه5331منذ عام 

نهاء إعقد عدد من االتفاقيات بني اجلانبني حتى يتمكن من  ، إذغدادالسامي الربيطاني يف ب

وكان اهلدف األساسي جلهود بريطانيا لتوسط بني السعودية  اخلالف احلدودي فيما بينهما،
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والكويت ليس إال للحفاظ على مصاحلها وممتلكاتها يف اخلليج العربي، وخشيت قيام وحدة 

ومن هنا سوف نلقي الضوء يف دراستنا على  .(11)احلهابني مشيخات اخلليج العربي تهدد مص

عقد العديد من االتفاقيات إىل أن مت  ،التحكيم الربيطاني وموقف السعودية والكويت منه

 حلفظ السالم.

 م:5191 -5153هـ/ 5331 -5333الكوييت  -رابًعا: موقف بريطانيا من اجلانبني السعودي

بكل من الشيخ اتصاالتها  أجرتقد  الربيطانيةتدل األحداث التارخيية أن احلكومة 

العزيز للتعرف على املوضوعات اليت يقرتحها كل منهما للتحكيم يف عبد سامل وامللك

"قرية"  بينهما، فاقرتح شيخ الكويت على بريطانيا أن يشمل التحكيم مسألة الفاخل

سعود بأخذ الزكاة من والتعويض عن األرواح واملمتلكات اليت فقدتها الكويت خالل قيام آل 

 .(15)العوازم التابعني له والغارات اليت شنتها قبائلهم عليه

على طلب الشيخ سامل بشأن  ةربيطانياحلكومة ال لكن األحداث تغريت مبوافقة

إخضاع مسألة فيصل الدويش للتحكيم، أما مسألة الزكاة والغارات فلم يقبلوا بعرضها 

يف املوافقة على شروط التحكيم، فعليه أن يتعهد كتابة  اوطالبوه بأنه إذا ما كان راغًب

العزيز عبد مع امللك سببة للخالفبقبول قرار احملكم الربيطاني لتقرير مسألة احلدود امل

العزيز عبد ومن جهة أخرى حثت احلكومة الربيطانية امللك، (19)واملسائل األخرى املرتبطة بها

أن يعد  وضرورة ،يقرر كيف تكون حدود بالده وأن ه،أن يتقدم إليهم مبطالبه كتابعلى 

بأمساء اآلبار وعالمات احلدود األخرى احملددة بوضوح، وأن يقرر األسباب اليت   اتقريًر

 .(13) يتم تسليم التقرير للمندوب الربيطاني احملكم بينهما، على أن ترتكز عليها مطالبه

لكي شيخ سامل الومن جهة أخرى مارست احلكومة الربيطانية ضغوطات على 

أربعة مالحق، تعهد يف امللحق ب اكتاًبيستجيب لدعوة املندوب الربيطاني، عندها أرسل له 

 بينه وبني امللك الفاألول باملوافقة على قرار احملكم الربيطاني بشأن احلدود موضع اخل

على إثر ذلك و (19)العزيز واملسائل األخرى املتعلقة بذلك، وأوضح امللحق الثاني حدود بالدهعبد

فيما يتعلق أما  .(11)شيخ الكويت الوثائق اليت يعتمد عليها يف مطالبته بتلك احلدود أظهر

مبسألة هجوم فيصل الدويش وأتباعه على القوة  له عالقة وطيدةامللحق الثالث فقد كان ب

رمضان  أولصباح يف "محض" بالقرب من "قرية " يف آل الكويتية بقيادة الشيخ دعيج 

العزيز لكي يأمر عبد م، مما دفع الشيخ سامل إىل مراسلة امللك5191مايو  51/ ـه5331

تلوا بدون حق، فأرسل امللك له بأن برد األسالب ودفع التعويضات عن الذين ُق هالدويش وأتباع
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ليس له علم مبا حدث وأعاد له بعض األسالب، وقرر إعادة ما تبقى حلني قيام الشيخ سامل 

لذا طلب الشيخ سامل من  ؛خرآه فإذا رفض فسوف ينظر يف األمر مبنظور بالتوقيع على شروط

ويبني امللحق الرابع صورة املعاهدة اليت يتوقع شيخ الكويت  .(13)يف املوضوع تبريطانيا الب

العزيز ومبقتضاها يوافق الطرفان املوقعان على أن احلدود بينهما هي تلك عبد عقدها مع امللك

  .(11)الربيطانياليت حددها احملكم 

يبدو أن احلكومة الربيطانية كانت تعي أهمية تلك اخلطوة، حيث أجروا اتصاالتهم و

 االعزيز مقدًمعبد امللكحتى يتعهد ، العزيز على حنو ما فعلته مع الشيخ ساملعبد مع امللك

بني  ابقبول القرار الذي سيتخذه احملكم الربيطاني، وأن يقرر كتابة ما يعتربه حدوًد

حدوده وعالمات تقع ضمن بالده، وأن يعرض  الصباح بعرضلكاته وممتلكات ابن ممت

العزيز وأعلن موافقته عبد فاستجاب امللك ؛األسباب والرباهني اليت يسند عليها مطالبه

يف إنهاء  اًلأم راضي التابعة للكويتوتعهد بعدم االعتداء على األ ،باحملكم الربيطاني

 .(11)املشكلة

 :  اإلخوانموقف بريطانيا من   . أ

/ ـه5331صفر  55يف  انعقدجتماع الذي االوفد اإلخوان والشيخ سامل كل من حضر 

امليجور جيمس  ،الوكيل السياسي الربيطاني يف الكويت حتت رعاية م5191أكتوبر  99

يؤكد فيه ارتباط بريطانيا  اإعالًن اإلخوان ، الذي سلمJames Moore Major (11)مور

 دُّن أي هجوم على الكويت سيعإبتعهداتهم مع شيخ الكويت وحيذرهم من مهامجتها، إذ 

. ولتحاشي أي صدام ينشب من جديد بني الكويت واإلخوان، (11)على بريطانيا امباشًر اهجوًم

تأكيدات على احلصول على  اجلانبني، وحرص اتصاالته بكال Mooreأجرى امليجور مور 

العزيز بعدم مهامجة الكويت، فأبدى استعداده لذلك شريطة عدم إرسال أية قوة عبد من امللك

من الكويت إىل الصبيحية أو اجلهراء، وعدم متكني مشر أو القبائل األخرى من تلك 

وعدم السماح هلا بالتواجد  ،األماكن، وامتناع الشيخ سامل عن إغراء القبائل غري املوالية له

 . (15)عن بالده ااألماكن املذكورة حتى ال يضطر للقتال دفاًعيف 

الشيخ سامل من  ةربيطانياحلكومة الحذرت نتيجة لإلحداث املتأزمة بني البلدين و

حثه التعقيدات اليت قد تنجم عن وضع حامية كبرية يف اجلهراء أو رفع علمه احلربي هناك، و

. (19)زيز وأن يتجنب إغراء عشائره باالنضمام إليهالععبد االحتفاظ بعالقات سليمة مع امللكعلى 

العزيز والشيخ سامل يف البصرة عبد وبذلت بريطانيا جهودها لعقد اجتماع يضم وفد امللك
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شيخ احملمرة الذي  (13)وكان من احلاضرين الشيخ خزعل خان .بني اجلانبني الفإلنهاء اخل

 إلجيادالعزيز واحلوار معه عبد إىل الرياض ملقابلة امللك اأشار على الشيخ سامل بأن يرسل وفًد

. وبالفعل (19)الكويتية - وضاع القبائل املقيمة على احلدود السعوديةأحل سلمي بينهما وتهدئة 

 ،حنو الرياض ام متوجًه5195فرباير  1/ ـه5331مجادي األول  31غادر الوفد الكويت يف 

أكدا على و، عرب كالهما عن روابط الصداقة واألخوةفيه ولقاء بني الطرفني،  حيث انعقد

 .(11)-اكما ذكرنا سابًق-عن التدخل الربيطاني بينهما  ابعيًد السلم ضرورة إقرار

 م:  5199هـ/ 5399عقد اتفاقية العقري وختطيط احلدود  . ب

إنهاء راغبة يف  ةربيطانياحلكومة الكانت وبناًء على كل األحداث السابقة فقد 

اجلانبني السعودي الكوييت حول تبعية األراضي الواقعة بني اخلطوط احلمراء اخلالف بني 

 تقومم، لكي 5199/ ـه5391فرصة انعقاد مؤمتر العقري يف  انتهزت، لذا (13)واخلضراء

وورد عن  .(11)الكويت كذلكو جند بتحديد احلدود ليس بني العراق وجند فحسب وإمنا بني

 سمىضلع من األرض ُي ابهذا اخلط واليت حيدها غرًب اًلمشا "إن بقعة األرض احملدودة بريطانيا

بشرق من الشق إىل عني العبد ومنها إىل الساحل  امير غرًب اخطًّ االبحر وجنوًب اوشرًق ،الشق

مشرتكة بني حكوميت جند والكويت وهلما فيها  دفهذه األرض تع ؛املشعاب مشال رأس

اتفاق آخر بني جند والكويت مبصادقة احلكومة الربيطانية  ُيربماحلقوق املتساوية إىل أن 

نيابة مستشار الشؤون اخلارجية  (11)اهلل سعيد الدملوجيعبد وقد وقع االتفاق الدكتور .(11)..."

نيابة عن شيخ الكويت، وصادق عليه  Maior Mooreمور عن اجلانب السعودي وامليجور 

 . (11)صباحآل  جابرالعزيز، كما قام بتوقيعه وختمه فيما بعد الشيخ أمحد عبد امللك

 املسابلة: مسألة الوساطة الربيطانية حلل ج. 

أن امليدان السياسي حلكومتها كان مبثابة قوة عظمى يف من الوثائق الربيطانية  ُيفهم

أن  الكويت وجنداليت تعرضت ملوضوع اخلالف بني اخلليج العربي، السيما تلك الوثائق 

العزيز تكليف املسؤول الربيطاني عن مجارك البحرين عبد اقرتحوا على امللكالربيطانيني 

باإلشراف على حتصيل األموال على السلع القادمة من الكويت إىل جند، واقرتحوا عليه 

طباعة مناذج بيضاء لكي يدون عليها وكالء امللك يف بريدة وعنيزة وغريهما السلع اليت 

 .ملها القوافل القادمة من الكويت واملتجهة إىل جند وللتعرف على الرسوم املفروضة عليهاحت

% على السلع القادمة إىل جند لكي 1من  اًل% فقط بد1وحددت بريطانيا رسوم مقدارها 
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 ،املسابلة بني جند والكويت سألةوإلنهاء م. تناسب ذلك مع نسبة الرسوم السائدة يف املنطقةي

وضعت بريطانيا د للحكومة الربيطانية رغبة كال البلدين ونزعتهما إىل الصلح، بعد أن تأك

 شروط من أهمها:

السماح باملسابلة بني الكويت وجند بشرط أن جيري التفاوض حول حصة كل من  .5

 الكويت وجند من الرسوم احملصلة.

يل يتوىل أحد املوظفني القيام جبمع الرسوم املفروضة ملدة عام حتت إشراف الوك .9

 السياسي الربيطاني يف الكويت، حتى يتم معرفة مقدار الرسوم اليت جرى حتصيلها.

صباح بدفع تلك آل ويتعهد الشيخ أمحد  ،معرفة مقدار الرسوم احملصلة لنجد خالل العام .3

 .(15)الرسوم ملدة معينة إما مخس سنوات أو عشر سنوات

 (19)نوكسمقرتحات على موافقة الشيخ أمحد  متابعة املوقف وأخذ وتشري الوثائق إىل

Knox  قبولهم، كما تشري إىل 5193أكتوبر  51/ ـه5399ربيع األول  1اليت صدرت يف 

أن  . لكن ينبغي اإلشارة إىلالعزيز بنفس الشيءعبد اقتسام نفقات العوائد شريطة قيام امللك

، ويف هذا السياق (13)العزيزعبد من جانب امللك اتاالقرتاح ا هلذهرفًض صادف Knoxنوكس 

قرتاحاته حلسم الو ،عرب فيه عن شكره للتقريب بني الكويت وجندي أرسل إليه خطاًبا

فيما مضى، عندما بعث مبندوبه إىل  اوأبلغه أنه مل يدخر جهًد ،اخلالف حول مسألة املسابلة

، وعلى املشهد الكويت إلنهاء هذه املسألة، غري أنه مل يتمكن من التوصل إىل نتيجة مرضية

طلب تأجيل الوساطة الربيطانية شريطة أن يوافق شيخ الكويت على أن تكون اآلخر فقد 

العزيز بفرض الرسوم على عبد . وأقر امللك(19)الت بني اجلانبني كتابية ومباشرةاالتصا

الطواشني والغواصني الكويتيني وعلى سفن الغوص املتجهة إىل املوانئ السعودية القريبة من 

كما قام رجال امللك مبتابعة حتركات القوافل التجارية النجدية ومحايتها  ود الكويت،حد

اهلل عبد ويف نفس الوقت احتجت بريطانيا على قيام .عتداء على سيادتها يف أراضيهااالمن 

يف  اًلتدخ، معترًبا ذلك العزيز يف الكويت حبماية الرعايا النجدينيعبد النفيسي وكيل امللك

 .(11)اية الربيطانية جتاه الكويتشؤون احلم

 :احلدوديةاخلالفات  حلالدور الربيطاني يف  :اخامًس

 اخلالفاتحلل  امتكنت من استئناف وساطتهأن احلكومة الربيطانية قد  اويبدو جليًّ

اإلخوان عام  متردالقضاء على يف العزيز عبد احلدودية بني السعودية والكويت بعد جناح امللك
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 اخصوًص، على شيخ الكويت القيام بزيارة امللك يف الرياضت فعرض م،5131/ ـه5311

أعقاب تصريح السعودية باالمتناع عن شن أية غارات على جريانها يف العراق والكويت، 

واستعدادها لعقد اتفاقية مماثلة ملعاهدة حبرة مع شيخ الكويت لتنظيم حتركات القبائل بني 

 .(13)اجلانبني

 35/ ـه5391رمضان  9بة بريطانيا وتوجه إىل الرياض يف استجاب الشيخ أمحد لرغ

عرض خالهلا امللك  ،العزيز وشيخ الكويتعبد مباحثات بني امللك ومت عقد .م5131يناير 

د عرض أمحأن الشيخ  بقيت اإلشارة إىلمقرتحات على غرار تلك الواردة يف معاهدة حبرة، 

بول بها ألن قبوهلا فيه اعرتاف بتبعية ضافات لتلك الشروط واقرتح القبعض التعديالت واإل

 .Hugh V سكوهيو بي، وعرض (11)قبائل العوازم ومطري والعجمان للجانب السعودي

Biscoe
املواد  حذف ، مؤداهلتقريب وجهات النظرا مقرتًح ،املقيم الربيطاني يف اخلليج ،(11)

العزيز عبد اخلاصة بالتحركات القبلية، وأن تقتصر التسوية على تأكيد اعرتاف امللك

عودة العالقات التجارية،  حول باستئناف املباحثاتتعهد اجلانبني مع  ،باستقالل الكويت

. باإلضافة (11)خالل ستة أشهر من التصديق على املعاهدة املنعقدة بينهما ،اسابًق كانتكما 

 لدى امللك اعرض املقيم الربيطاني مل يكن مرضًي ذلك فقد وصلت معلومات تدل على أنإىل 

 .لذا رأى أن يبقى احلال كما هو عليه بني جند والكويت ؛العزيزعبد

/ ـه5319فاجتمع به يف العقري يف  ،العزيزعبد صل املقيم الربيطاني وساطته مع امللكاو

الوكيل السياسي الربيطاني يف  ،Dickson (511)نم، حبضور الكولونيل ديكسو5139

وضح أو ..الكويت لىيف حماولة منهما إلقناعه باحلد من حصاره االقتصادي ع ،الكويت

يرادات إضرار نتيجة اخنفاض أاقتصاد الكويت من بالوكيل السياسي للملك ما حلق 

هذه إال أن  .احلدود الكويتية االقرتاب منعليه منع رجاله من ا كما عرض. اجلمارك

يرادات إبأنه ال يريد أن يفقد  اشرح هلمالذي العزيز، عبد لدى امللك اًلد قبوجتمل  املقرتحات

 .(515)من الكويت اًلأن تكون يف بالده بدب هراقرعرب عن و ،حساءموانئه التجارية يف اإل

 يف حدِّ امنها وجيًه اًلكان السبب من األسباب املذكورة أعاله، والذي يبدو أن ك اأيًّ

 (519)باختيار ثالثة ممثلني االعزيز اقرتاًحعبد عرض على امللك Dicksonديكسون ذاته، فإن 

الكوييت إلجراء املباحثات يف مسألة احلصار االقتصادي  -السعودي  نياحلاكم لونثمي

 وافق شيخ الكويت على االقرتاح، وتذكر الوثائق أن امللكو .والوصول حلل يرضي الطرفني

العزيز بإقامة دار عوائد عبد السماح للملك القبول مبقرتحاته التالية: شريطةالعزيز وافق عبد
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مركزية داخل األراضي النجدية بالقرب من احلدود الكويتية، ويلتزم التجار النجديون 

احلصول على وثائق بأنواعها اليت يريدون شراءها، فإذا باملتجهون حنو الكويت لشراء السلع 

وعلى شيخ الكويت أن يضمن من جانبه حصول  ،رور بدار العوائدما انتهوا وجب عليهم امل

كما يسمح بإقامة دار عوائد عند آبار ، (513)عالتجار على ما ذكروه يف وثائقهم من سل

الصبيحية قرب الكويت يلتزم التجار النجديون الراغبون يف املسابلة مع الكويت باملرور بها، 

ت أن يصحب كل قافلة أو حنوها حبراسة لدى فإذا أجنزوا مهمتهم وجب على شيخ الكوي

عودتها إىل أن تصل إىل دار العوائد يف الصبيحية لكي جيري حتصيل الرسوم من جتارها، 

يرادات اجلمركية السنوية مجالي اإلإالعزيز من عبد ويتعهد آل صباح بأن يدفع نصيب امللك

 . (519)يتم حتديده باالتفاق بينهما

 على امللك واقرتحقد رفض الشيخ أمحد هذه الشروط بالنظر يف مضمون ذلك فو

فع احلصار عن الكويت وإطالق حرية التجارة بصورة ال تضر مبصاحله الداخلية رالعزيز عبد

وال تسئ إىل البلدان اجملاورة له، وأبدى رضاه عن االقرتاح الذي عرضه امللك عليه بوساطة 

والذي نص على أن تقام نقطة على حدود  اخلاص بشأن مسألة املسابلة، (511)ةالشيخ حافظ وهب

جند يلتزم األشخاص الراغبون يف القدوم إىل الكويت لشراء السلع منها. كما عرض شيخ 

مما جيعل من السهل على املوظفني السعوديني فرض  (513)الكويت االلتزام بنظام املانفست

 كويت. مع ال الذين يقومون باملسابلةالرسوم املطلوبة من رعايا السعوديني 

ر املقيم وعبَّ ،من اجلانب الربيطاني اًلكل هذه االقرتاحات قبوعلى إثر ذلك فقد وجدت 

العزيز بأن عدم موافقته على اقرتاحاتهم يعد عمل غري ودي عبد السياسي الربيطاني للملك

العزيز آل سعود بزيارة الكويت عبد . لذا قام األمري فيصل بن(511)جتاه احلكومة الربيطانية

 /ـه5319 حيث جرت مباحثات بني اجلانبني الكوييت والسعودي يف ،(511) برفقة فؤاد محزة

 . ويذكر ديكسون(511)م، مل تسفر عن شيء سوى اإلبقاء على املشكلة بدون حل5139

Dickson أن استمرار احلصار  ا: "... أي شخص لديه إملام بالظروف احمللية يعرف جيًدأن

لتجار الكويت من إذعانهم ملطالب ابن سعود  اًلالسعودي للكويت سيكون أكثر قبو

أن  ..يف إمكانهم ... نيالتجار الكويتي نإاخلاصة بإحكام سيطرته على الكويت، إذ 

إىل جتارة للتهريب، ولكنهم سيفقدون هذه  ... ميارسوا نشاطات جتارية حتى لو حتولت

زادت  وقد .(551)وما قد يتبعها...."...يف حالة خضوع الكويت للسيطرة السعودية ... التجارة

يف العام التالي عندما كرر ابن سعود تصرحياته بشأن موقفه جتاه  ااملشكلة تعقيًد
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الكويت، وأعاد يف نفس الوقت الضرائب املفروضة على سفن الغوص الكويتية املتجهة إىل 

 موانئ بالده. 

 م:  5131هـ/ 5311مؤمتر الكويت عام 

حل  عنالبحث حماولة  تيأس منمل بشكل عام لألحداث يبدو أن احلكومة الربيطانية 

بعقد  قامتبل عاودت جهودها مرة أخرى، حيث  ،سألة املسابلة بني السعودية والكويتمل

الكوييت لعرض احللول املرضية للطرفني وإنهاء  -مؤمتر يضم ممثلني عن اجلانبني السعودي 

لالجتماع مع  (555)إىل البحرين هإرسال مبعوثي وكان من رأي الشيخ أمحد .مسألة املسابلة

يكون حبضور على أن املؤمتر يف الكويت، عقد  املبعوثني السعوديني غري أن بريطانيا قررت

واتفق اجلانبان على  .(559)لساتعلى كافة اجل وإشرافهالوكيل السياسي الربيطاني ديكسون 

الكويت استعداده لاللتقاء  خبدى شيأأن يضم كل وفد ثالث من الشخصيات البارزة، و

 .(553)ووعد باالحتفاء بهم واستضافتهم يف قصره طوال مدة إقامتهم ،باملبعوثني السعوديني

خالد أبو املمثل يف  من ناحية أخرى فقد أكدت املعلومات التارخيية أن الوفد السعودي،

أمحد ، املمثل يف وفد اجلانب الكوييت، قد التقى بوأمحد بن سليمان القصييب (559)الوليد

ربيع  53وافتتح االجتماع أوىل جلساته يف  .بن ثنيان وخالد بن زيد اخلالد أمحداحلميضي و

م، بكلمة من الوكيل السياسي الربيطاني يف الكويت متنى 5131يونيو  51/ ـه5319األول 

. وقد اقرتح (551)تلك املسألةلل حبجهودهم  ُتكلل وأن لطرفني النجاح يف مباحثاتهملفيها 

اجلانب الكوييت إقامة مراكز مجركية سعودية على احلدود واألخذ بنظام املانيفستات أو 

قوائم السلع اخلارجة من الكويت، فيتم تزويد رئيس القافلة التجارية بإحدى تلك القوائم 

فيسي وكيل ابن سعود يف الكويت نسخة ثانية يف حني ترسل نسخة إىل اهلل النعبد ويتسلم

 . (553)املركز اجلمركي

أبدى الكويتيون خالل املباحثات استعدادهم لبذل جهودهم لوقف  ولتلك املعطيات فقد

تهريب السلع إىل جند ودفع تعويضات عن عمليات التهريب، وخولوا لسعوديني حق إلغاء االتفاق 

غري أن الوفد السعودي أصر على حق  ة.مليات التهريب لثالث مرات متتاليإذا ما تكررت ع

، كما طالب الوفد بضرورة احلصول (551)بالده يف إلغاء االتفاق إذا ما وقعت أية حادثة تهريب

وعندما وجد اجلانبان أن  .على ضمان مكتوب من اجلانب الكوييت حول هذا اخلصوص

قاما بتبادل الكتب بينهما حول الضمان  االقائم بات مسدوًد لخالفطريق التوصل إىل حل ل

 31/ ـه5319ربيع األول  91إىل بالده يف  ااملكتوب، ثم غادر الوفد السعودي الكويت عائًد
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 املسابلة بني البلدين. سألةاملؤمتر دون إجياد حل مل. وهكذا انفض (551)م5131يونيو عام 

 :م5133هـ/ 5313مقرتح عام وفق أنظمة التجارة بني السعودية والكويت  :اسادًس

 توقف املباحثات يف مؤمتر الكويت عام بعدمل ييأس الوفدان الكوييت السعودي 

م، نتيجة إلصرار الوفد السعودي على تنفيذ مطالبه، ومل يضعف الوفد 5131/ ـه5311

إذ تشري الوثائق الربيطانية إىل أن  املسابلة، سألةالكوييت على مواصلة جهودهم حلل م

 "دي كوري"املسؤولني الكويتيني تقدموا إىل الوكيل السياسي الربيطاني يف الكويت

De Curtis،  9مبسودة نظام للمسابلة وضبط القوافل والتجار بني الكويت والسعودية يف 

وعقب إدخاله تعديالت طفيفة عليها قام بعرضها على  .(551)م5133إبريل  93/ ـه5311صفر 

تلك  . وتقضي(591)خذ برأيه فيهام، لأل5133مايو  53/ ـه5311صفر  99شيخ الكويت يف 

أن حيمل معه  اأو حبًر اجيب على الشخص الراغب يف نقل السلع من الكويت برًّبأنه املسودة 

 اودي، وعليه إذا ما كان مسافًرمانيفست لكي يطلع عليه موظفي اجلانبني الكوييت السع

 . (595)بطريق الرب أن مير بالنقاط املذكورة يف هذا النظام

أو وكيله  ،على الشخص الراغب يف نقل السلع من الكويت إىل السعوديةحيتم هذا و

أن يستخرج مانيفست من دائرة اجلمارك الكويتية عن  ،أو املوظف التابع له يف الكويت

لبيع يف السعودية من ثالث نسخ حيتفظ الشخص بإحداها، وتتوىل دائرة مجيع السلع املنقولة ل

اجلمارك الكويتية تسليم نسخة من هذا املانيفست للوكيل التجاري السعودي يف الكويت 

وحتتفظ الدائرة اجلمركية بالنسخة الثالثة، وال حيق نقل سوى السلع املذكورة يف 

فإذا ما  ،(599)هة أو جهات غري الواردة يف املانيفستاملانيفست، وحيظر التوجه بتلك السلع إىل ج

حاول صاحب السلع عدم االلتزام باألنظمة الواردة يف هذا النظام فسوف يتعرض للعقاب وإذا 

على رؤساء وفق هذه املسودة كان و .(593)كررها حيرم من املتاجرة بني الكويت والسعودية

إبالغ أقرب مركز للجمارك عن أية خمالفة لتلك األنظمة وإال  القوافل أو حاملي املانيفست

أصبحوا مسئولني عنها، ويتم إجراء االتصاالت بني موظفي دوائر الرسوم اجلمركية 

مت حتديد املراكز أن  ا. مل يكن مستغرًب(599)الكويتية السعودية لاللتزام بهذا النظام

املي املانيفستات املرور بها سواء عن طريق اليت ينبغي على ح ،اجلمركية الواقعة بني البلدين

الرب أو البحر، وكل من خيالف األنظمة من املوظفني أو التجار أو رؤساء القوافل يعاقب 

 . (591)ومت حتديد العمل بهذه املسودة ملدة سنتني. بالسجن أو الغرامة أو بكليهما
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   :تعديلهاموقف السعودية والكويت من املسودة بعد 

وافق على  آل صباحن شيخ الكويت أمحد أتذكر الوثائق الربيطانية على إثر ذلك 

، مما جعل بريطانيا تعرضها (593) والسعوديةاملسودة بعد تعديلها لتنظيم التجارة بني الكويت 

للحكومة السعودية اليت أبدت ختوفها من بعض شروط تلك املسودة املعدلة، فأشارت يف 

املسؤولني برغبتهم يف التوجه بتجارتهم إىل  بإيهاممل قيام بعض التجار مذكرة هلا أنه من احملت

ولتالشي هذا اخلطر اقرتح السعوديون أن  .العراق ثم يقومون بتهريبها إىل أراضي السعودية

شخص حامل  اوحبًر ايصحب مجيع األموال اخلارجة من الكويت إىل اململكة برًّ

مع وطريق الرب إال عن ال من الكويت إىل اململكة للمانيفسيت، وأن ال يسمح بإخراج األمو

قوافل يعني لسفرها يوم معلوم حسب االقتضاء والضرورة، وجيب أن يصحب كل قافلة مأمور 

خاص من الكويت أو السعودية إىل أول منطقة على احلدود تعينها احلكومة السعودية إما يف 

ذا املأمور بقائمة حتوي عدد مجال حفر الباطن أو أي مكان آخر، وجيب أن يزود ه قرية أو

من الكويت  اًلالقافلة وأمساء أشخاصها، فإذا ما كان هناك شخص يف القافلة حيمل أموا

، وجيري ارب هذا الشخص مهرًبعُتاوال وجود المسه يف القائمة اليت حيملها املأمور املذكور 

وتسلم األخرى إىل عمل ثالثة نسخ من كل قائمة حتتفظ حكومة الكويت بنسخة منها، 

الوكيل التجاري السعودي يف الكويت كما يزود املأمور سالف الذكر بالنسخة الثالثة 

 .(591)لكي يقوم بتسليمها إىل املأمور اخلاص عند أول نقطة على احلدود

السلع من الكويت، شراء على البدو الراغبني يف أنه وقرر السعوديون يف مالحظاتهم 

ن مأمور احلدود السعودي مدون بها نوع السلع املصرح هلم احلصول على رخصة خاصة م

عاقب بها ن يكون هناك اتفاق حول الكيفية اليت سُيأوطالبوا ب ،بشرائها من الكويت

املهربون إذا ما كانوا من رعايا الكويت، وتلك اليت سيعاقبون عليها إذا ما كانوا من رعايا 

فقد قرر السعوديون  ؛الكويت بطريق البحر أما خبصوص السلع اليت خترج من .(591)ةالسعودي

على أصحاب السفن محل شهادات لدى عودتهم إىل الكويت تفيد بأن السلع اليت نقلوها من 

 .(591)الكويت إىل موانئ اململكة العربية السعودية قد جرى تسليمها إىل اجلهة املقصودة

الوكيل  على املالحظات السعودية أرسل خطاب إىلشيخ الكويت وبعد اطالع 

م، ذكر فيه أن ما 5133أكتوبر  1/ ـه5311رجب  93السياسي الربيطاني يف الكويت يف 

ن حتديد سري القوافل بدفعات حمدودة وإشعار احلكومة عند أورد يف املذكرة السعودية بش

سفرها يعرقل سري املعامالت التجارية ويؤثر يف حالة الطلب بالنسبة لصغار التجار وهم السواد 
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أما فيما يتعلق باالتفاق على  .م، ولذا فهو راغب يف جتنب الضرر التجاري للعموماألعظ

عاقب بها املهربون عندما يكونون من رعايا الكويت أو من رعايا السعوديني الكيفية اليت ُي

فباإلمكان التوصل إىل اتفاق حوله يف النهاية، وأما ما يصدر من الكويت إىل املوانئ 

 باحلصول على الشهادات املطلوبة اليت تثبت وصول نيحاب السفن ملزمفأص االسعودية حبًر

 .(531)السلع اليت محلوها إىل اجلهات الرمسية

 :م5199 /ـه5339بريطانيا وعقد االتفاقيات السعودية الكويتية  :اًعبسا

سارعت احلكومة الربيطانية بإشارة واضحة أنها تسعى من أجل تعزيز أواصر الصداقة        

تحقق يمل ولكن ذلك املسابلة  سألةإنهاء مالعزيز والكويت من خالل عبد حكوميت امللكبني 

عرب اتفاقيات ثنائية  حلسمهاإال بعد مرور سنوات، حيث قامت بريطانيا خالهلا ببذل احملاوالت 

يف نفس الوقت  وطالبته ،صباح إلبداء مالحظاته على بنودهاآل مت طرحها على الشيخ أمحد 

حيث أن السعوديني اقرتحوا تأسيس مراكز  ،كز حدود بالده الربية والبحريةبتحديد مرا

وأخرى حبرية يف رأس تنورة واجلبيل والقطيف  ،رية وحفر الباطنقحدود برية هلم يف كل من 

والعقري، فأبلغهم شيخ الكويت أن مراكز حدود بالده الربية ستكون يف اجلهراء 

والصبيحة، والبحرية يف ميناء الكويت، وطالب بالسماح لرجال القبائل وفقراء البدو بعبور 

فقة مسبقة من اجلانب احلدود بني البلدين يف قواتهما العسكرية شريطة احلصول على موا

واستجاب السعوديون ملالحظات شيخ الكويت، وعلقوا قبوهلم توقيع االتفاقية  .(535)األخر

 اترتب عليهكل تلك املعطيات قد  .التجارية بقبول الكويت توقيع االتفاقيتني األخريني

الث استمرار املباحثات بني اجلانبني طيلة ما يقرب من عامني جرى بعدهما التوقيع على ث

 .(539)م5199/ ـه5339اتفاقيات يف مدينة جدة عام 

 : اتفاقية الصداقة وحسن اجلوار أ.

مادة وثالثة  ةعشر اثنتاوتتألف من  ،االتفاقية األوىل بني السعودية والكويتبعرف ُت

والدية والتعويض عن  مور الوساقة والعرايفأمالحق أحدهما خاص بشهادات إعادة املنهوبات و

اخلسائر واخلدمة والضائعات، وامللحقان اأُلخريان عبارة عن كتابني متبادلني بني الشيخ 

 -نهيوارستوهيو العزيز واملسرت عبد يوسف ياسني رئيس الشعبة السياسية وسكرتري امللك
الوزير املفوض واملندوب فوق العادة حلضرة ملكة  ، Hugh Stonehewer-Bird(533)دبري

جدة نيابة عن مشيخة الكويت بشأن تبعية قبائل اململكة العربية السعودية وقبائل  بريطانيا يف
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وقد استقر رأي الطرفني يف هذه االتفاقية على تثبيت عالقات الصداقة وحسن  .الكويت

 .(539)سلم دائم وصداقة وطيدةاجلوار بني اململكة ومشيخة الكويت فيسود بينهما 

ا من وسائل ملنع اختاذ بلديهما من كل ما لديهاوعلى كل حال لقد بذلت احلكومت

حل كل ما يقع من على والعمل  ،قاعدة ألي عمل غري مشروع ضد سالمة وأمن الطرف األخر

ق خالف بينهما بروح املودة والصداقة وروابط الدين، كما مسحت ملوظفي اجلانبني عند مناط

احلدود تبادل املعلومات اخلطرة عن أي حادث يقع يف أحد اجلانبني من احلدود أو له تأثري على 

 سالمة األمن يف اجلهة األخرى.

  االتفاقية التجارية:ب. 

هي اتفاقية التجارة وتتألف من عشر مواد لتنظيم عملية انتقال فأما االتفاقية الثانية 

أجازت االتصال واملراسلة قد و .(531)عن طريق نظام املانيفسيت اوحبًر االبضائع بني البلدين برًّ

بني موظفي مجارك بالد الطرفني لتطبيق أحكامها، كما أباحت املسابلة بني البلدين دون 

احلصول على إذن سابق من احلكومة األخرى، وإن كانت قد اشرتطت حصول الرعايا 

اجلهات املختصة يف بالدهم يثبت السعوديني الذاهبني إىل الكويت على تصريح صادر من 

على أن تقوم السلطات ، شخصيتهم ويرخص هلم أمر القيام برحلتهم اليت ينوون القيام بها

الكويتية بإبالغ وكيل السعودية بأمساء األشخاص والعشائر اليت ينتمون إليها ونوع ما 

 .(533)حيملونه من الكويت

 اتفاقية تسليم اجملرمني:  .ج

 Ave de Stoweتتكون هذه االتفاقية من تسع مواد وملحقني متبادلني بني ستو بريد 

وتنص االتفاقية على تعهد كل من الكويت واململكة العربية  ،(531)ياسنيوالشيخ يوسف 

سواء كان من ، السعودية بتسليم كل من ارتكب داخل حدود أي منهما جرمية من اجلرائم

وأوضحت  .وذلك فيما عدا اجلرائم السياسية ،عربية أخرىرعاياهما أو من رعايا دولة 

وتضمن االتفاق أن يستمر مفعول كل من هذه  .(531)االتفاقية إجراءات عملية تسليم اجملرمني

االتفاقيات مدة مخس سنوات من تاريخ تبادل وثائق إبرامها، وال تعترب باطلة ما مل يبلغ أحد 

 .(531)انتهائها أو يف إبطاهلا أو تعديلها الطرفني الطرف اآلخر قبل ستة أشهر على 

مندوب حكومة بريطانيا  Ave de Stoweوقام بالتوقيع على هذه االتفاقيات ستو بريد 

وعلى أثر  .كومة السعوديةاحلوالشيخ يوسف ياسني مندوب عن  ،نيابة عن حكومة الكويت
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 اك العالقات رسوًخالتوقيع على تلك االتفاقيات حتسنت العالقات بني اجلانبني، وزادت تل

م، 5191 املوافق يونيو ـه5331 رجبصباح بزيارة ودية للرياض يف آل عندما قام الشيخ أمحد 

قدت ويف نفس العام ُع .الكويت يف نفس العام زارالعزيز الذي عبد لكاجتمع خالهلا بامل

 .(591)والعسكريةمعاهدة للدفاع املشرتك مبوجبها التشاور بني البلدين يف األمور السياسية 

واجلدير بالذكر أنه رغم التحديات اليت كانت تعصف باملنطقة اخلليجية وبالعامل 

على مر السنني، إال أن البلدين الشقيقني كانا على إدراك كبري بأهمية حفظ روابط هذه 

اتفاقية العقري لتحديد  متخض عن جهودهما املباركة عقدحيث  ؛األخوة اليت جتمعهما

العزيز آل سعود، عبد وذلك بدعم من امللك ،مة منطقة حمايدة بني البلديناحلدود، وإقا

صباح والتوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم العالقات السياسية آل والشيخ أمحد اجلابر 

واالقتصادية واألمنية، ومشلت جوانب الصداقة وحسن اجلوار واألمور التجارية وتسليم 

كان أمًرا  وعقد االتفاقيات بني البلدين الفاتحلل اخل اجملرمني. كما أن التدخل الربيطاني

أن بريطانيا كان يهمها احلفاظ على سري على ، رغم أن املصادر التارخيية تؤكد اإجيابيًّ

، ومن هنا جاء سعيها احلثيث اقتصادها التجاري يف اخلليج العربي وبقاء مستعمراتها نشطة

صاحلها العامة يف اجلزيرة العربية عامة واخلليج مل خدمًةوإقامة السالم  الفاتلتهدئة اخل

 العربي خاصة.
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 :اخلامتة

 :يف النقاط اآلتيةأهم النتائج اليت توصل إليها هذا البحث  ميكن حصر

العالقات السعودية الكويتية بعمقها التارخيي الكبري الذي يعود إىل قرنني من متيزت  .5

آل سعود قيام الرمحن عبد بنالعزيز عبد فيه امللكالزمان، يف الوقت الذي كان يؤسس 

الدولة السعودية يف ظل الظروف الصعبة اليت كان مير بها يف ذلك الوقت، حرص على 

توثيق عرى األخوة ووشائج املودة مع دول اخلليج العربي، ومنها الكويت اليت استقبله 

 لها بكل حب ومودة.أه

عن طريق  ةاحلدودي اخلالفاتتسوية على الكوييت -السعودي حرص الطرفان .9

حل كافة  يفاملفاوضات الدولية  آلية جناعةيؤكد بشكل واضح على  ممااالتفاقات، 

مهما بلغت تعقيداتها، متى توجهت إرادة األطراف املتنازعة بصورة حقيقية  اخلالفات

االتفاقات عن طريق  اخلالفاتحل آلية املبادئ وااللتزامات الدولية ويه تقض ماوجادة وفق 

 م الربيطانية العثمانية.5153/ ـه5333لتحديد حدود الكويت حسب اتفاقية 

همية قصوى يف حتديد احلدود أ احتلتبينت الدراسة مدى االعتبارات االقتصادية اليت  .3

 حبيث صارت هلا األولوية ،احلرب العاملية األوىل يف أعقابالسياسية بني الدول خاصة 

بينهما  خلالفتدخل بريطانيا لفض اا جزئيًّ ر الذي يفسر، األمخرىأعلى اعتبارات 

م نتج عنه اتفاقية حدود 5199/ ـه5399فعقدت مؤمتر العقري عام  ؛للحفاظ على مصاحلها

ي املساحة وحصلت السعودية على ثلث ،بني السعودية والكويت مبعرفة املندوب الربيطاني

 يف احلدود اجلنوبية للكويت. اليت سببت اخلالف بني البلدين، وغريت

وضحت الدراسة مدى تأثر أهل السعودية باملقاطعة التجارية بنفس الدرجة اليت تأثر ألقد  .9

وكثري منهم اخرتق احلدود  ،تلك الشروط عارضمن  لذا كان منهمبها أهل الكويت، 

بني  استمرار القطيعة التجارية وأدى .من أجل الوصول إىل بالد الكويت بغية املسابلة

 .البلدين إىل زيادة عمليات التهريب

همت يف توضيح ااحلدودية بني البلدين، وس املسألةاحلكومة الربيطانية حلل  تدخلت .1

جياد احلل املرضي إبني البلدين يف مجيع مباحثاتها حتى تتمكن من  أوجه اخلالفمجيع 

 .هلااملناسب ل احلاد لفرتة من الزمن دون إجي ت استمريتال ةالتجاري وإنها القطيعة لطرفني

حكام كل من وأبدى  شكلةاملسودة انتهت املوتعديل شروط وبعد عقد االتفاقيات 

 البلدين رضاه باحملكم الربيطاني.
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املندوب الربيطاني املفوض لدى السعودية  ورضحبمت عقد اتفاقية صداقة وحسن جوار  .3

ومت  ،واتفاقية تسليم اجملرمنيالكويت، ثم تبعها االتفاقية التجارية حاكم نائًبا عن 

عام  قدت هذه االتفاقيات الثالث يف مؤمتر جدةوُع .حكومة السعوديةلتسليم املتمردين ل

 احلدودية السعودية الكويتية. اخلالفات انتهت، وبذلك م5199 /ـه5339
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 (  5ملحق رقم )

 الوثائق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العزيز إىل امليجور جي سي، معتمد الدولة الربيطانية يف الكويت،عبد خطاب من امللك
 خيربه عن الغارة اليت وقعت من العجمان.

 
 
 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

911 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطاب من املعتمد الربيطاين إىل شيخ الكويت أمحد اجلابر الصباح
 .(595) العزيزعبد خيتص برتمجة مكتوب فيصل الدويش إىل امللك

 
 
 
 
 



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

911 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العزيز إىل املندوب الربيطاين يف العراقعبد رسالة من امللك
 .(599)بشأن اتفاقية احملمرة بني السعودية والعراق 

 
 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

911 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(593)م5111ه/ 5391 رسالة سرية بني الشيخ أمحد حاكم الكويت والوكيل الربيطاين عام

 
 
 
 



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

919 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العزيز إىل معتمد احلكومة الربيطانية يف الكويت، امليجور دكسن،عبد امللكخطاب موجه من 
 .(599)بشأن اجملرمني وهنب البضائع بني السعودية وجاراهتا الكويت والعراق 

 
 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

911 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العزيز إىل الوكيل الربيطاين يف الكويت،عبد رسالة من امللك
 .(591)م5111 ه/5391رعااي جند عام خيربه بتدخل شيخ الكويت يف شؤون 

 



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

913 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسالة من امليجر جي. سي. مور للشيخ أمحد الصباح شيخ الكويت يبلغه أن الطيارات الربيطانية قضت على الغزاة 
 . (593)م5111 ه/5393على احلدود الكويتية عام 

 
 
 
 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

914 

 (  9ملحق رقم )

 (591) والكويت( جند بني احلدود )اتفاقية 

 (یوتكون )الزقع بالباطن( )العوجة ملتقى من غريبة والكويت جند حدود تبتدئ

 من اعرًض التاسع والعشرين باخلط تلتقي حتى مستقيم خط على متتد النقطة هذه ومن لنجد،

 الرتكي االنكليزي االتفاق من اخلامسة إليها املادة املشار )احلمراء( الدائرة وبالنصف األرض

 حتى احلمراء الدائرة جانب على يستمر وهذا احلد م5151 يوليو 91ـ ه5333شوال  95املؤرخ 

 فيه للنزاع اجلنوبي احلد وهو )القليعة( راس جنوبي عند الساحل تنتهي اليت النقطة إىل يصل

 األراضي الكويت.

 )الشق( األرض يسمي ضلع اغرًب حيدها اليت اخلط بهذه اًلمشا احملددة األرض بقعة إن

 رأس اًلمشا الساحل إىل العبد ومنها عني إىل الشق من بشرق غربة خط اوجنوًب البحر اوشرًق

 احلقوق فيها وهلما والكويت جند بني حكوميت مشرتكة تعترب األرض فهذه ،(املشعاب)

 احلكومة مبصادقة خبصوصها والكويت بني جند آخر ااتفاًق يتفق أن إىل املتساوية

 اجلمعية وضعتها 5011111 :5 (آسيا) احلدود عليها املرفقة اخلريطة أن )معلومة الربيطانية

سنة  احلربية نظارة يف وُطبعت احلربية اجلغرافية الدائرة مشارفة امللكية حتت اجلغرافية

 .م5151 /ـه5331

ربيع الثاني  53يف  الطرفني حكوميت مندوبي قبل من عليه واتفق العقري بندر يف حرر      

 .م5199ديسمرب سنة 9 املوافق ـه5395

 جند سلطان عظمة قبل من املندوب بالكويت السياسي املعتمد   

 .الدملوجي سعيد اهللعبد ( التوقيع ) مور سي جي )التوقيع(   

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

911 

 (3ملحق رقم )

 اخلرائط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .(591)م5111ه/ 5391 خريطة احلدود السعودية الكويتية عام

 

 

 

 



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

911 

 

 حواشي البحث

   بكلية العلوم اإلنسانية قسم التاريخورئيس حلديث واملعاصر السياسي اأستاذ التاريخ. 

  اإلنسانيةكلية العلوم -باحثة دراسات عليا بقسم التاريخ. 
 -اهلل الساحلي ميناء عبد -الكويت  -جند  -منطقة احلياد  -جند  -حفر العتش  -طريق الكويت  (5)

طريق الكويت الرياض. انظر: التميمي، عبدامللك: أحباث يف تاريخ الكويت، الكويت: دار قرطاس، 

 .11م، ص5111هـ/ 5951
السعيد، دالل حممد: عالقات الدولة السعودية الثانية مبشيخات اخلليج العربي خالل الفرتة الثانية من    (9)

هـ/ 5911م، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، 5131 -5193هـ/ 5919 -5911حكم فيصل بن تركي 

 .11م، ص5111
 ،9العزيز، طعبد دارة امللك ، الرياض:5اهلل: عنوان اجملد يف تاريخ جند، جعبد ابن بشر، عثمان  (3)

الرمحن: حتفة ا ملشتاق يف أخبار جند واحلجاز والعراق، عبد اهللعبد ؛ البسام،93ص م،5111هـ/ 5991

 . 519ص م،9111هـ/ 5995الكويت: مطبعة املختلف، 
م، اليت 5115هـ/5311حممد ابن رشيد هو سبب سقوط الدولة السعودية الثانية قبل معركة الصريف  (9)

كانت العامل احلاسم إلنهاء الدولة وقيام حكم ابن رشيد يف جند جبانب حكم جبل مشر حائل. انظر: 

 .313ص م، 5131هـ/ 5311، 9محزة، فؤاد: قلب جزيرة العرب، الرياض: مكتبة النصر، ط 
خ اهلل صاحل: تاريعبد كم مشال شرق. انظر: العثيمني، 531الشوكي: موضع يبعد عن الرياض حبوالي  (1)

 .91ص م، 5111 /ـه5951، 3رياض: مكتبة العبيكان، ط ، ال9اململكة العربية السعودية، ج
بغداد: دار منشورات ، إبراهيم فصيح: عنوان اجملد يف بيان أحوال بغداد والبصرة وجند، احليدري (3)

العرب يف القرن العشرين، القاهرة: جلنة  ؛ وهبة، حافظ: جزبرة11م، ص5139 /ـه5319البصرة، 

 .      993 -999ص ص م،5131 /ـه5319ليف والرتمجة، أالت

م يف 5111م(، ولد عام 5159-5111وليام هنري شكسبري: هو املقيم السياسي الربيطاني يف الكويت )   (1)

مستشاًرا عسكريًّا م وأصبح 5111/ ـه5351سياسًيا لربيطانيا يف الكويت منذ  اًلمومباي، عمل وكي

العزيز، حاول ترسيم احلدود الشمالية يف اجلزيرة العربية ولكنها مل ترسم، كما عمل على عبد للملك

العزيز خالل فرتة إقامته يف الكويت واستمر يف منصبه حتى عبد بني بريطانيا وامللك عالقاتإقامة 

العزيز ابن رشيد. عبد يز وقواته ضدالعزعبد م يف موقعة جراب برفقة امللك5151 /ـه5331وفاته عام 

 انظر: سرية موجزة عن الكابنت وليام شكسبري، موقع

  Notes by the biographer Harry Victor F. Winstone and David Wingate on  

a Shakespeare Family Genealogical site. 
م،الكويت: ذات 5199 -5119 /ـه5395 -5351، خالد محود: العالقات بني جند والكويت السعدون   (1)

؛ احلمدي، صربي فاحل: فليب والسياسة الربيطانية بشأن العالقات 513م، ص9151 /ـه5933السالسل، 

 ، 11م"، جملة كلية اآلداب، العدد 5195 -5151النجدية الكويتية والعالقة مع آل رشيد يف حائل "

 .19-31ص ص



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

911 

 
م، تنص على " تعلمون سعادتكم بأنه 5153 /ـه5339 العزيز شكوى إىل كوكس يفعبد أرسل امللك   (1)

طبًقا لقوانني احلكومات ال تستويف رسوم مجركية على البضائع اليت تصل املوانئ بقصد املرور، 

حاكم الكويت يستويف رسوًما على البضائع اليت تصل بالده  ولكين أرجو أن الفت انتباهكم إىل أن

البحرين رسوًما مشابهة على البضائع اليت تصل ميناه يف  يف طريقها إىل جند، كذلك يستويف حاكم

ذلك مضر مبصاحلي وتدخل غري عادل يف جتارة  نطريقها إىل بالدي مقدارها اثنان ونصف باملئة، ..... إ

بأال يتدخال  الشيخني املذكورين نصحبالدي لذا فإني ألتمس من عدالة حكومة بريطانيا ... أن حتاول 

رسوم على البضائع اليت تصل بلديهما بقصد املرور إىل بالدي ". انظر: مذكرة من أو يستوفيا أية 

ضمن  م،93/3/5153اخلليج العربي بتاريخ  السياسي األعلى يف البصرة إىل املقيم السياسي يف املكتب

 .511 -511ص ص صدر السابق،كتاب: العالقات بني جند والكويت، السعدون: امل
م، وانتهت بإجالء العجمان إىل  5151 /ـه5331زم يف األراضي السعودية عام وقبيلة العواقضية العجمان    (51)

 العراق من الكويت ورجوع قبيلة العوازم إىل الكويت، وقد توافق ذلك التنافس بني الشيخ سامل وامللك

، صربي العزيز على اكتساب كل منهما والء قبائل اآلخر مما زاد التوتر بينهما. انظر: احلمديعبد

بريوت: دار العربية "، 5113 -5151العزيز "عبد فاحل: جون فيليب والبالد العربية السعودية يف عهد امللك

؛ اخلرتش، فتوح: تاريخ العالقات السياسية الربيطانية الكويتية، 911م، ص9153ـ/ ه5931للعلوم، 

 .19م، ص5119/ ـه5919لسالسل، الكويت: ذات ا
: هي قرية تقع يف حمافظة الرماح، تابعة ملنطقة الرياض، تبعد حفر العتش عن الرماح العتشحفر    (55)

، 5كم، انظر: جمموعة مؤلفني: منطقة الرياض دراسة تارخيية وجغرافية واجتماعية، ج 11مبسافة 

 .19-31ص ص م،5111 /ـه5951الرياض: إمارة منطقة الرياض، 
؛ اخلصوصي، بدر 933ص ص بريوت: دار مكتبة احلياة، د.ت،العزيز: تاريخ الكويت، عبد الرشيد،   (59)

، الكويت: ذات السالسل، 9يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر، ج دراساتالدين عباس: 

 .999م، ص5111/ ـه5911
جملة كوكب الشرق: الشيخ أمحد اجلابر الصباح يصف العالقات مع امللك عبدالعزيز، إصدار:    (53)

 م.         5131نوفمرب  53/ ـه5319شعبان  91بتاريخ القاهرة، 
من هجرة اإلخوان اليت مت تشيدها يف قرية العليا، وهي األرض اليت دارت عليها موقعة  بالقرببلدة تقع    (59)

م. انظر: الرشيد، عبدالعزيز: 5191 /ـه5391بني القوات الكويتية واإلخوان واختذت اسم البلدة عام 

 . 333صتاريخ الكويت، 
م، بعد موقعة 5191/ـه5391قرية اجلهراء تقع غرب مدينة الكويت، دارت فيها موقعة اجلهراء عام    (51)

محض بني القوات الكويتية والسعودية، وهي مدينة كويتية تشتهر بآبارها العذبة وزراعتها من النخيل 

قدمًيا، واآلن أصبحت مدينة سكنية تشتهر بعمرانها. انظر: خصوصي، بدر الدين عباس: معركة 

   .     11-11ص ص ،السالسلاجلهراء دراسة وثائقية، الكويت مكتبة ذات 
م، وكانت حمطة عبور للحجاج القادمني من 5191 /ـه5391قرية العليا مقر هجرة اإلخوان منذ عام   (53)



مشبب بن سعيد القحطاني، فاطمة بنت حمسن علي آل مهدي القحطانيأ.د. سعيد بن   

911 

 

البصرة والبحرين إىل مكة، تقع يف شرق اجلزيرة العربية بالقرب من الصمان، تقع مشال شرق الرياض 

تتبع إدارة املنطقة  كلم، 511كلم، وتبعد عن حدود السعودية مع الكويت جنوًبا  311وتبعد عنها بــ

الشرقية حاليًّا ويتبعها اثنني وعشرين مركًزا، تشتهر بزراعة القمح واحليوانات. انظر: حمافظة قرية 

، بتاريخ 59119العدد  العليا أطوار تارخيية وتطور حضاري متسارع، صحيفة اجلزيرة الرياض،

 م، صحيفة إلكرتونية.9113ديسمرب  93املوافق  ـه3/59/5991
العزيز، وقد عبد يف اهلجر، اليت منحهم إياها امللك ابدو هجروا حياة البادية واستقرو هماإلخوان:     (51)

 م هجرة األرطاوية، وأصبحوا اإلخوان القوات النظامية للملك5155تأسست أول هجرة لإلخوان عام 

احلديثة. انظر: العزيز يف ضمه لألراضي السعودية، ويف نفس الوقت هم أشد املعارضني للتطورات عبد

 ؛911وهبة، حافظ: جزيرة العرب يف القرن العشرين، ص

IOR, 15/l 522. Telegram From P.A. Kuwait To c.c. Baghdad, NO.35/C, Dated 

3th MAY,1920.  
دوحة بلبول: يقع بالقرب من رأس منيفة، تتمتع مبيناء طبيعي حصني للسفن الشراعية، قريبة من مكان    (51)

الؤلؤ، تكثر فيها اآلبار، تقع جنوب الكويت ومتتد إىل حدود منطقة األحساء. انظر: استخراج 

؛ احلمدي، صربي فاحل: فليب والسياسة الربيطانية 931ص ديكسون، هارولد: الكويت وجاراتها،

 .11-19ص ص بشأن العالقات؛ 
 /ـه5311بريوت: دار املاليني، ، 5العزيز، جعبد الزركلي، خري الدين: شبه اجلزيرة يف عهد امللك   (51)

 .991ص ،9؛ اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج العربي، ج931ص م،5111
الدويش املطريي: ولد يف بلدة الصمان، من أبرز شيوخ قبيلة مطري، وقائًدا من  شقريالشيخ هايف بن    (91)

م، شارك يف 5191هـ/5391العزيز، أسس هجرة قرية العليا عام عبد قادات اإلخوان يف عهد امللك

م يف موقعة 5193 /ـه5393موقعيت محض واجلهراء، وتويف عندما هاجم قبيلة الظفري يف العراق عام 

جند واحلجاز والعراق، حتقيق: إبراهيم  أخباراهلل حممد: حتفة املشتاق يف ر: البسام، عبدالقصري. انظ

 .399ص اخلالدي،
سياسي  اًلالعزيز وكيعبد م، عينه امللك5111 /ـه5911الرياض عام اهلل بن محد النفيسي: ولد يف عبد   (95)

العزيز منها: جتهيز القوات عبد وجتاري كسفري معتمد لبالده يف الكويت، قدم مساعدات للملك

م يف 5195-5195 /ـه5335-5395باألسلحة السرتداد الرياض من ماله، استمر يف منصبه خالل الفرتة 

ودورها يف صناعة  ... .. أسرة النفيسي . انظر: وثيقة وتاريخم5195 /ـه5335الكويت حتى تويف عام 

 م، صحيفة الكرتونية.   9159يناير  59، بتاريخ 33911تاريخ املنطقة، صحيفة الراي، العدد 
 ،3م، مج 5191-5159اريخ اإلمارات العربية اخلليج العربي " دراسة لتتاريخ  زكريا:مجال  قاسم،   (99)

 .31ص م،5113 /ـه5313، العربيالفكر دار  القاهرة:
الشيخ دعيج بن سلمان آل صباح، ولد يف الكويت د.ت، تويف والده وعمره ثالثة عشر سنة، ترعرع يف    (93)

 /ـه5391كنف الشيخ سامل آل صباح، شارك يف محاية الكويت أثناء موقعيت محض واجلهراء عام 

 .11الصحراء، ص عربم. انظر: ديكسون، هارولد: 5191



 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

911 

 
  الكويت،تاريخ  ؛ الرشيد:519-511ص ص النجدية الكويتية، العالقاتالسعدون، خالد:    (99)

 .959 – 951ص ص
 .913-919ص ص ،9اهلل صاحل: تاريخ اململكة العربية السعودية، جعبد العثيمني،   (91)
م، شيخ قبيلة مطري وأبرز زعماء حركة 5111/ ـه5911فيصل بن سلطان بن احلميدي الدويش: ولد عام    (93)

اإلخوان وأمري بلدة األرطاوية، شارك يف الكثري من احلروب لتأسيس اململكة العربية السعودية جبانب 

م، تسبب برفقة اتباعه من اإلخوان الذين يرون يف غزواتهم 5111 /ـه5399العزيز منذ عام عبد امللك

مثل: معاهدة العقري واحملمرة بني السعودية وجاراتها "  املعاهداتجهاًدا ونصر لإلسالم، يف عقد 

العزيز، مما أدى إىل نشوب حرب عبد الكويت والعراق"، وانتهى األمر بتمرد فيصل وأتباعه على امللك

م، حتى اضطر اإلخوان بقيادة فيصل االستسالم 5191 /ـه5391بينهما يف موقعة السبلة وأم رضمة عام 

م يف سجن الرياض. 5135 /ـه5315العزيز ومت سجنه حتى تويف عام عبد ملكلربيطانيا ومت تسليمه لل

 . 111ص انظر: كشك، حممد جالل: السعوديون واحلل اإلسالمي،
من رجاله حنو محض، حيث تقابل مع القوات الكويتية هناك  9111سار فيصل الدويش على رأس    (91)

منهم اعداد كبرية من األرواح خاصة الكويتية حيث خسرت  اًلودارت معركة بني اجلانبني خسر ك

 ألف بعري والعديد من حالهلم جبانب خيامهم يف محض. انظر:  3111مقاتل و 591حنو 

Haim's, C.M: The Cohesion of Saudi Arabia, Evolution Of Political Identity. Johns 

Hopkins, London, 1981, pp.170-207.  
؛ اخلصوصي: دراسات يف 19ص العزيز: مسودة تاريخ ليس هلا عنوان، نسخة أصلية،عبد ، مقبلالذكري   (91)

 .   935، ص9، جالعربيتاريخ اخلليج 
 .  395 -391ص ص السابق، املصدرالرشيد:    (91)
 .913م، ص 5111/ ـه5911، 3ته، بريوت: دار اجليل، ط : تاريخ جند احلديث وملحقاأمنيالرحياني،    (30)
م مبحافظة األسياح، من قبيلة عتيبة، توىل منصب 5111العزيز بن حسن ابن هيكل، ولد عام عبد هو    (35)

العزيز عبد الوزير املستشار األول حلاكم الكويت الشيخ مبارك آل صباح، كما يعترب من رجال امللك

الرحياني، أمني: تاريخ م يف بريدة. انظر: 5131 /ـه5311الثالثة، تويف عام  السعوديةقبل تأسيس الدولة 

    .519 -511جند، ص ص
 .919ص املصدر السابق، (  39)

اخلطاب املرسل بني الطرفني، انظر: اخلصوصي، بدر الدين عباس: معركة اجلهراء ما قبلها وما    (33)

 .1م، ملحق الوثائق رقم 9119  /ـه5993بعدها، الرياض: مركز احلرمني،  
م، ببلدة 5111 /ـه5913الطوالة، شيخ قبيلة األسلم من قبائل مشر، ولد عام هو الشيخ ضاري بن برغش    (39)

م، ضد قوات اإلخوان، 5191 /ـه5391أم رضمة، شارك مع القوات الكويتية يف موقعة اجلهراء عام 

 .391العزيز: تاريخ الكويت، صعبد م يف جند. انظر: الرشيد،5111 /ـه5331تويف عام 

 -993ص ص م، 5111/ ـه5911، 9ن، ط  الكويت، الكويت: د. خالد: من هنا بدأتاهلل عبد احلامت،   (31)
991. 
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، يف أم اجلماجم: هي قرية تقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من جند، تتوسط حفر الباطن واألرطاوية   (33)

كلم، تتبع منطقة الرياض إداريًّا، تبعد عن الرياض حبدود 591حمافظة اجملمعة اليت تبعد عنها بـــنحو 

كلم،  951059كلم، وعن حفر الباطن بنحو  333019كلم، ومن القصيم مسافة تقدر حبوالي  351011

 وجود بئر ماء يف القرية، اختلف املؤرخني يف تسميتها فمنهم من قال إنها تعود تسميتها بأم اجلماجم إىل

يرتاده سكان البادية واحلجاج املارين بها، والبعض ينسبها إىل احلروب بني احلمالت العثمانية املصرية 

اليت قضت على الكثري من سكانها والبادية، ثم ترمى مجيع مجاجم الغزاة يف البئر. انظر: اجلهين، 

ل الدهناء، صحيفة اجلزيرة الرياض، العدد مناور صاحل: أم اجلماجم تواجه العطش..وزحف رما

 م، صحيفة الكرتونية. 9115مايو  9املوافق  ـه51/9/5999، بتاريخ 51991

: هي مورد ماء قديم تقع جنوًبا غرب حقل الربقان، تشتهر مبزارعها وبساتني النخيل وأبارها الصبيحية   (31)

م على 5191هـ/5391كلم، حصلت موقعة اجلهراء عام  511العذبة، وتبعد عن ساحل البحر حبوالي 

 . 931 -911ص ص أرضها. انظر: لورمير،

مقاتل، باإلضافة إىل قوات ابن رشيد، أما  3111 -5111 تراوحت قوات الشيخ سامل يف اجلهراء ما بني   (31)

الدويش فتجمعت من القبائل النجدية من هجر األرطاوية وقرية العليا والسفلى واألثلة. انظر:  قوات فيصل

م، 5111 /ـه5951، 9، الكويت: صحاري للطباعة، ط 9 -5ديكسون، هارولد: الكويت وجاراتها، ج

ية"، الكويت: ذات دراسة وثائقمن تاريخ الكويت احلديث " ؛ اخلصوصي، بدر الدين: صفحات931ص

 .11، ص11م، ص 5119/ ـه5919السالسل، 
م، يف جنوب شرق بلدة اجلهراء 5113القصر األمحر: هو قصر أسسه الشيخ مبارك آل صباح عام    (31)

ن عام القدمية، سبب تسميته باألمحر إىل لون جدرانه احلمراء، أكتسب شهرة يف صد هجمات اإلخوا

م أثناء موقعة اجلهراء، موقعه حاليًّا يف حمافظة اجلهراء، أصبح معلم من املعامل األثرية 5191 /ـه5391

تقام فيه املتاحف واحلفالت يف بعض املناسبات. انظر: احلجي، يعقوب يوسف: الكويت القدمية صور 

 .993 -959ص ص م،9119/ ـه5991، 3وذكريات، الكويت: مركز البحوث والدراسات، ط
لقد اختلفت الروايات يف حتديد عدد الكويتيني الذين جلؤوا إىل قصر احلمراء، حيث ذكر فيصل    (91)

رجل، ومما  311العزيز الرشيد يف كتابه يبلغون عبد رجل، بينما يذكر 5111الدويش أنهم يبلغون 

لنساء واألطفال يوضح هذا االختالف هو أن الرشيد مل يقتصر على عدد املقاتلني بل مجع معهم ا

تية النجدية يف احملتمني بالقصر من سكان اجلهراء. انظر: الصباح، ميمونة خليفة: العالقات الكوي

 .931م، جامعة الكويت: رسالة ماجستري، ص5131 -5113الفرتة 

مطلق بن غازي بن ناصر السور، من شيوخ الرباعصة، فارس وأحد قادة اإلخوان، كان ساعد فيصل    (95)

م، وبعد احلصار فر حنو 5131-5191األمين، ومستشاره شارك يف حصار الكويت خالل الفرتة  الدويش

م، 5191/ـه5391العراق وعاش فيها مدة من الزمن ثم عاد إىل الكويت وعاش فيها حتى تويف عام 

، لندن: مركز ـه5315 -311انظر: الشاطري، منصور مروي وخالد حجاج اهلفتاء: تاريخ قبيلة مطري 

 .  115 -111ص ص م،9151 /ـه5935قبيلة مطري للدراسات والبحوث التارخيية، 
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منديل بن غنيمان بن عايد، شيخ قبيلة املالعبة، وأحد مستشاري فيصل الدويش، عاصر الكثري من    (99)

العزيز. انظر: عبد األحداث التارخيية مثل موقعيت محض واجلهراء وغريها زمن فيصل الدويش وامللك

 .311 -311ص ص الشاطري واخرون: تاريخ قبيلة مطري،

، تقريًبا، عمل مرشًدا دينًيا وإماًما جلامع 51/ ـه5913الشيخ عثمان بن إبراهيم بن سليمان، ولد عام   (93)

العزيز يف عدة مناصب منها: عامًلا لإلخوان عند فيصل الدويش يف هجرة عبد حرمه، ثم عينه امللك

م مت تكليفه بالوعظ واإلرشاد يف اجليش 5139 /ـه5319، وقاضًيا يف الكهيفية، ويف األرطاوية

العزيز: الشيخ عثمان بن سليمان، عبد م. انظر: املزيين، محود5193 /ـه5333السعودي، تويف عام 

م، صحيفة 9/1/9159املوافق  ـه5933شوال  51، بتاريخ 59119صحيفة اجلزيرة "الرياض"، العدد 

 .   الكرتونية
؛ 919م، ص5139ـ/ ه5319، القاهرة: دار اهلالل، 9ج خزعل، حسني خلف: تاريخ الكويت السياسي،   (99)

 .919 -913ص ص الرحياني: تاريخ جند احلديث،
 .991ص ،9الرشيد: تاريخ الكويت، ج   (91)

م، كوييت اجلنسية، 5119عام  الشيخ هالل بن فجحان املطريي، ولد يف بادية احلجاز ببلدة اجلريبية   (93)

م أصبح عضًوا يف 5195 /ـه5395يف الكويت، ويف  ؤعمل يف التجارة وأصبح أكرب تاجر من جتار اللؤل

م إثر مرض عضال. انظر: اخلميس، ماضي: 5131 /ـه5311جملس الشورى الكوييت، تويف عام 

 .319موسوعة األعالم الكويتية، ص
(91)     IOR, R/15/5/105. Telegram P from Political, Kuwait to Highcom, Baghdad, Repad. 

To Political, Bushire & Bahrain, no .128-C. dated 16 Ost. 1920.    
جفران بن بداح بن مزيد، من شيوخ قبيلة الصهبة، ترأس الوفد املرسل من فيصل الدويش إىل الكويت    (91)

 .331 -331ص ص هراء لالتفاق على الصلح. انظر: الشاطري وآخرون: تاريخ قبيلة مطري،أثناء موقعة اجل
 .Heims, M: Op. Cit, p.208؛ 931، ص9اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج، ج   (91)
"، القاهرة: العزيز "دراسة وثائقيةعبد احملسن: لسراة الليل هتف الصباح امللكعبد العزيزعبد التوجيري،   (11)

 .991م، ص 5111/ ـه5911 الدار العربية للعلوم،

العزيز وبريطانيا، حيث أبلغوه بأن األراضي اليت تدخل ضمن نطاق الدائرة عبد قام اتصال بني امللك   (15)

م، هي األراضي اليت 5153ـ/ ه5331العثماني عام وارد يف االتفاق الربيطاني  احلمراء على حنو ما هو

طانية بشكل قاطع على أنها أراضي غري متنازع عليها وتابعة لشيخ الكويت، تعرتف بها احلكومة الربي

وأن األراضي الواقعة بني اخلطوط احلمراء واخلضراء البد من التوصل إىل حل بشأنها، يف ضوء التفاهم 

الذي أمكن التوصل إليه بينه وبني الشيخ أمحد الصباح. انظر: اتفاق احلدود بني جند والكويت 

 م.5199ديسمرب  9املوافق  ـه5395ربيع الثاني  53عقري بتاريخ يف الاملنعقدة 

املسابلة هي شكل من أشكال التبادل التجاري قدمًيا تعتمد على نظام الشراء باملقايضة حبيث ال يدفع    (19)

نقًدا نظري شراءه سلعة ما، وإمنا يدفع سلعة أخرى أو بضاعة مقابل مشرتاه، ويغيب ملدة  اًلاملشرتي ما
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، وهي مبعنى الطرق اليت يسلكها العرب إىل الكويت لشراء ما هطويلة ثم يعود بعد فرتة لدفع ما علي

 حيتاجونه من البضائع والسلع.
م مبنطقة إكسيس الربيطانية، من 5139ولد عام Marcus Zakharia-Cox بريسي زخريا كوكس    (13)

م، ثم أنتقل للعمل يف 5111 -5119أسرة يهودية األبوين، عني كقائد يف احلامية الربيطانية يف اهلند عام 

م أصبح مندوب سامي يف 5195م، كمعتمد سياسي لربيطانيا، ويف 5113اخلليج العربي وإيران عام 

الغنيم، يعقوب يوسف: الشيخ أمحد اجلابر انظر:  م.5131هـ/ 5311العراق، حتى وافته املنية عام 

 . 35صم، 5111هـ/ 5951الصباح ومسألة احلدود الكويتية، الكويت: د. ن، 
 لبيلهافنم(، اللورد احلادي عشر 5111أكتوبر  93-م5115أبريل  1) Robert Edward Archibald Undy-Hamilton روبرت إدوارد أرشيبالد أودني هاميلتون   (19)

Belhaven  وستنتونStenton،  املنتمي إىل  عائلة اسكتلندية نبيلة، بدأ حياته كجندي يف اجليش

الربيطاني، وتدرج يف مناصبه وشارك يف العديد من حروبه ومحالته؛ إذ شارك يف محلة العراق من عام 

 انظر:  م.5151م إىل عام 5151

Christoph Baumer, "Lt Col Hamilton’s 1917 political Mission to Emir Abd Al-Aziz 

Al-Saud of Najd", Asian Affairs 52/1 (2021), pp.130-154. Published online: 18 Feb 

2021. 
م، 9111ـ/ ه5995يطانية القرن العشرين، د.ن، الصباح، ميمونه اخلليفة: الكويت يف ظل احلماية الرب (  11)

 .31ص
هو السجل الذي يشمل وصًفا للبضائع املشحونة على وسائل النقل املختلفة، يتم  Manafysetاملنافيسيت    (13)

حتديد: جنسيت البضائع وعدد الطرود وعالماتها، وأرقامها واسم الشخص املرسلة إليه، واملقر الذي مت 

تى وإن كانت وجهتها شحنها منه، لذا ختضع مجيع وسائل النقل القادمة من خارج املنطقة لتفتيش ح

 خارج البالد. انظر: قانون اجلمارك املوحد لدول اخلليج العربي.

 .91ص ،3؛ خزعل: تاريخ الكويت السياسي، ج933ص اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج،   (11)
 .919-915ص ص الرشيد: تاريخ الكويت،  ( 11)
القاهرة: دار الفكر العربي، ، 3قاسم، مجال زكريا: تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر، اجمللد    (11)

 .513م، ص9115ـ/ ه5999
 .993-991ص ص اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج العربي،    (31)
 .311؛ الرحياني، أمني: تاريخ جند، ص919السعدون: العالقات بني جند والكويت، ص   (35)
بهذا اخلط واليت حيدها غرًبا ضلع من األرض يسمى الشق، وشرًقا البحر وجنوًبا  اًلاألرض احملدودة مشا    (39)

 خط مير غرًبا بشرق من الشق إىل عني العبد ومنها إىل الساحل مشال رأس مشعاب.
سحر، مطابع  الرياض: ،9ج "،م5115 -5199واملعاهدات " جمموعة االتفاقيات اخلارجية:وزارة   (33)

 .1م، ص5111/ ـه5311
العدالة اجلغرافية والتسوية القانونية، دود البحرية السعودية الكويتية "الرزاق سليمان: احلعبد داود، أبو (  39)

 .51م، ص9119 /ـه5993موك، عمان: جامعة الريموك، منشور مبجلة الري
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ـ/ ه5311ز الدراسات االسرتاتيجية، اهلل: قضية احلدود يف اخلليج العربي، القاهرة: مركعبد األشعل، ( 31)

 .99-91ص ص م،5111
أبو النفط" م بريطاني األصل، لقبه العرب "5119ولد يف نيوزلندا عام  Umbra Holmesفرانك هوملز    (33)

مهندس تعدين وجيولوجي، منقب عن النفط خدم يف اجليش الربيطاني أثناء احلرب العاملية األوىل، ومت 

ورائد، حصل على امتياز األرض احملايدة بني الكويت للبحث عن النفط، ووقع مع  -منحه لقب فخري 

م، ومت 5139 /ـه5319الشيخ أمحد آل صباح االمتياز النفطي وبذلك أنشاء شركة نفط الكويت عام 

م. انظر: املوقع اإللكرتوني 5191 /ـه5331م، ويف عام 5131 /ـه5311استخراج أول محلة نفط عام 

  ويكيبيديا. 
قات مع الكويت بتاريخ الوضع االقتصادي لنفط والعال /P.R.O./F.O./371/21905وثيقة رقم "   (31)

 م، ضمن كتاب الوثائق الربيطانية يف تاريخ اخلليج العربي واجلزيرة العربية، إبراهيم5131هـ/ 5311

 .991م، ص9115هـ/ 5999: مركز زايد للرتاث، الغين، أبوظيبعبد العزيزعبد
 م.5191لتقسيم املنطقة احملايدة يف البحث عن حل يتمثل يف عقد اتفاقية وبادر حكام البلدين يف    (31)
م"، رسالة 5191 -5139 /ـه5339 -5315اجلابري، مستور حمسن: العالقات السعودية الربيطانية "  (31)

 . 91-93ص ص م،5119 /ـه5959دكتوراه، جامعة أم القرى، 
؛ اجلابري: 13 -11ص ص سنان، حممود بهجت: الكويت زهرة اخلليج العربي، بغداد: د.ن، د.ت،  (11)

 . 39 -35ص ص املصدر السابق،

(15) political Kuwait, No. 1609, dated sept. 1920. IOR, R15/5/105.Telegram R from 

pollical Bushire to    
 . 13م، ص5131ـ/ ه5311ملطابع األهلية، عسه، أمحد: معجزة فوق الرمال، بريوت: ا   (19)
 .939 -933ص ص ،9اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج العربي، ج   (13)
"متتد متجهة إىل اجلنوب حيث جزيرة العماير "مسلمية " وجنة يف ساحل البحر وقرى جزيرة جنة، ويرتفع    (19)

.... ثم الفرعة .... ثم الصافة إىل مشالي وشرقي حفر  إىل جهة القبلة أنطاع ومنها إىل آبار وبره واحلابه

الباطن هذا حدودنا، وميتد خط احلدود إىل جهة الشرق اجلنوبي آبار سفوان وجبل سنام وأم قصر إىل 

 ساحل جزاير بوبيان ووربة إىل ساحل البحر .....".  
، 99، صضمن كتاب الوثائق الربيطانية  .IOR,R/15/5/105;IOR,15/1/522. p.22" وثيقة رقم   (11)

   .591، ص9؛ الرشيد: تاريخ الكويت، ج991، صاملصدر السابق
 .919 -913ص ص ؛ الرحياني: تاريخ جند احلديث،931، ص9اخلصوصي: املصدر السابق، ج    (13)
 .  913؛ الرشيد: املصدر السابق، ص311 -311ص ص الرحياني: املصدر السابق،   (11)
 .       993 -995ص ص ،9خزعل: تاريخ الكويت السياسي، ج  (  11)
الوكيل السياسي الربيطاني يف الكويت خالل  Major James C. Mooreامليجور جيمس سي مور    (11)

   م.5191إىل  5191الفرتة من 
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Mohammad Zaid Al-Kahtani, The Foreign Policy of King Abdulaziz (1927-1953), 

PhD dissertation, University of Leeds, 2004, p.37.  
عاد وفد اإلخوان إىل زعيمهم فيصل الدويش إلحاطته مبوقف بريطانيا ورفض الشيخ سامل لشروطهم،   (11)

نوفمرب  95هـ املوافق 5331ول ربيع األ 51وأشار عليهم باالنسحاب من الصبيحية والعودة إىل الرياض يف 

 م، خصوًصا على إثر النشرات التحذيرية اليت أسقطتها الطائرات الربيطانية جبانب حتذير امللك5191

 .915ص ص العزيز هلم. انظر: الرحياني: تاريخ جند،عبد
جال، بريوت: مكتبة املعارف، العتييب، غالب عوض: اململكة العربية السعودية، مسرية دولة وسرية ر   (15)

 .11ص م،5111/ ـه5951
 .33، ص3؛ قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج939 -991ص ص الرشيد: تاريخ الكويت،   (19)
م، 5135بن علي عربستان الكعيب، ولد يف قرية كوت الزين يف البصرة عام  خزعل بن جابر بن مرداو   (13)

م، يعد من 5111يلقب بشيخ احملمرة وأمري عربستان، استلم احلكم بعد مقتل أخيه مزعل بن جابر عام 

أهم املؤثرين يف منطقة اخلليج العربي ولقب بشيخ مشايخ اخلليج، حاول ضم األحواز حتت حكمه لظفر 

اق، إال أن الربيطانيني نصبوا امللك فيصل األول ابن الشريف حسني ملًكا ململكة العراق عام بعرش العر

م 5131ه/5311م، واستشهد عام 191 5/ـه5391م، تويف يف طهران عندما مت أسره عام 5195 /ـه5331

 م،5111 /ـه5911يف إيران. انظر: الزركلي، خري الدين: موسوعة األعالم، بريوت: دار العلم املاليني، 

 .11 -11ص ص
 .  311؛ الرحياني: املصدر السابق، ص591 -593ص ص ،5سعيد: تاريخ الدولة السعودية، ج   (19)
العيدروس، حممد حسن: التطورات السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الكويت: ذات    (11)

 .533 -531ص ص م،5113/ ـه5913السالسل، 
والكويت غرًبا من ملتقى وادي " بالباطن وتكون الرقعي لنجد، ومن هذه النقطة تبتدئ حدود جند    (13)

متتد على خط مستقيم إىل حيث تلتقي باخلط التاسع والعشرين عرًضا من األرض وبالنصف الدائرة 

م، وهذا اخلط 5153ربيطاني العثماني املؤرخ يف احلمراء املشار إليه يف املادة اخلامسة من االتفاق ال

مر إىل جانب النصف الدائرة احلمراء حتى يصل إىل النقطة اليت تنتهي عند الساحل جنوبي رأس يست

 القليعة وهو احلد اجلنوبي للنزاع فيه ألراضي الكويت. انظر: الصباح، ميمونة: عالقة الكويت بنجد،

 .31ص ،3خ اخلليج العربي، مج؛ قاسم: تاري511ص
 .  593، ص1؛ خزعل: تاريخ الكويت السياسي، ج311الرحياني، أمني: تاريخ جند، ص   (11)
 .11، ص3؛ قاسم: املصدر السابق، مج919 -915ص ص ،5ديكسون: تاريخ الكويت وجاراتها، ج   (11)
العزيز منذ عبد اهلل سعيد الدملوجي، من أصل عراقي ولد باملوصل، التحق خلدمة امللكعبد الدكتور   (11)

م، وأصبح طبيبه اخلاص وكاتبه، أصبح مستشاًرا للملك يف الشؤون اخلارجية، 5159 /ـه5339 عام

م، يف مفاوضات اتفاقية العقري ومت التوقيع على املعاهدة املتعلقة باحلدود بني 5199 /ـه5399اشرتك عام 

ون اخلارجية م انتقل إىل احلجاز ليصبح مدير الشؤ5193/ـه5399جند والعراق ...جند والكويت، ويف 

يف جدة، اشرتك مع بريطانيا يف املفاوضات اخلاصة بالعالقات النجدية األردنية، ومت انتدابه حلضور 
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م. 5191 /ـه5391العزيز عام عبد مؤمتر حيفا كممثل للحكومة السعودية، وانفصل عن خدمة امللك

 مقاتل الصحراء.، موقع 195العزيز، ملحق رقم عبد انظر: القسم العاشر، رجال حول امللك
 ؛ السعدون: العالقات بني جند والكويت، 1"، ص5115 -5199زارة اخلارجية: جمموعة معاهدات "و   (11)

؛ كرم، جاسم حممد: تقسيم املنطقة احملايدة بني الكويت واململكة العربية 953  -959ص ص

  م،9113ـ/ ه5999، 91، السنة 515ربية، العدد السعودية، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة الع

 .  51-51ص ص
م، عمان: 5191 -5199سامل، لطيفة حممد: العالقات السياسية التجارية بني الكويت والسعودية    (15)

؛ الصباح، ميمونة: يف ظل احلماية، 519 -513ص ص م،9151/ ـه5931السلطان قابوس،  جامعة

 .313ص
-5119م، عمل كقنصل بالنيابة يف البصرة عام 5131ولد عام  George Knoxستوارت جورج نوكس    (19)

م، ومعتمد سياسي يف البحرين 5119م، ثم كمساعد أول للمقيم السياسي يف اخلليج العربي عام 5111

م، ثم 5159م، كما شغل منصب املقيم السياسي الربيطاني يف اخلليج العربي عام 5153 -5151من 

م، طل يف منصب املقيم السياسي حتى تويف عام 5193ليج العربي عام شغل مناصب متعددة يف اهلند واخل

 م.  5111/ ـه5311
؛ سامل: العالقات السياسية التجارية، 933، ص9اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج العربي، ج   (13)

 .513ص
 .  311؛ الصباح، ميمونة: يف ظل احلماية، ص519، ص3قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج   (19)
 -5399العزيز: التطورات السياسية واحلضارية يف الدولة السعودية املعاصرة، عبد السلوم، لطيفة   (11)

 .    311 -311ص ص م،5111  /ـه5951، 9م، الرياض: جامعة امللك سعود، ط 5193 -5139/ ـه5315
؛ قاسم: املصدر 999 -955ص ص ،9اهلل صاحل: تاريخ اململكة العربية السعودية، جعبد العثيمني، (  13)

    .511 -511ص ص ،3السابق، مج
 .    991، ص9؛ اخلصوصي: املصدر السابق، ج511سامل، لطيفة: العالقات السياسية التجارية، ص   (11)
السياسي اجليش اهلندي، توىل  ، يف القسمHugh Vincent Biscoeالكولونيل هيو فينسنت بيسكو    (11)

 م. 5139م إىل 5191منصب املقيم السياسي يف اخلليج خالل الفرتة من 

Supplement to the London Gazette, 3 June, 1932. p.3579. 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/33831/supplement/3579/data.pdf 
    .339؛ الصباح، ميمونة: يف ظل احلماية، ص511، ص3قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج  ( 11)
م، عمل يف اجليش الربيطاني يف اهلند 5115ولد يف بريوت عام   Dickson Marcusهارولد ديكسون  (511)

العاملية م برفقة فرقة الفرسان يف احلرب 5159 /ـه5339م، ثم نقل إىل العراق عام 5113 /ـه5391عام 

م انتقل إىل العمل يف اإلدارة السياسية حتت رئاسة السري بريسي كوكس، 5151 /ـه5331األوىل، ويف 

م انتقل إىل البحرين، حيث عمل كوكيل سياسي 5151 /ـه5331وبعد انتهاء احلرب العاملية عام 

اخلليج العربي  م إىل5191 /ـه5391م، ثم انتقل عام 5193 /ـه5393بريطاني ثم رجع إىل اهلند يف 
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م ليشغل منصب 5191 /ـه5391سكرتري للمقيم السياسي يف البحرين، ثم ُأرسل إىل الكويت عام 

حمليًّا لشركة النفط  اًلم عني ممث5133 /ـه5313الوكيل السياسي الربيطاني، وبعد أن تقاعد عام 

ويت وجاراتها، سون، هارولد: الكم. انظر: ديك5111 /ـه5311بالكويت، وتويف يف الكويت عام 

 ، مقدمة طبعة الكتاب. 5ج
      .319 -311ص ص ؛ الصباح: املصدر السابق،551سامل: املصدر السابق، ص  ( 515)
 ، 9اثنان من كبار التجار والثالث مأمور اجلمارك. انظر: اخلصوصي: دراسات يف تاريخ اخلليج، ج   (519)

 .919-913ص ص
؛ اخلصوصي: املصدر السابق، 11ص "، ضمن كتاب الوثائق الربيطانية ".IOR,R/15/5/113وثيقة رقم    (513)

 . 913 -911ص ص ،9ج
 .  311؛ الصباح: الكويت يف ظل احلماية، ص559، ص3قاسم: املصدر السابق، مج    (519)
 له وكانت األزهر، يف تعليمه وتلقى ،(م5111 /هـ5311ولد يف القاهرة عام ) ،وهبةبن رفاعي حافظ    (511)

العزيز عند زيارته عبد وتعرف على امللكالعزيز منذ أيام احلرب العاملية األوىل، عبد امللك مع اتصاالت

وأصبح مستشاًرا يف ديوانه، م، 5193 /ـه5393م، ثم انتقل إىل جند عام 5153 /ـه5333للكويت عام 

 حتى منصبه يف وبقي ،(م5131/هـ5391ثم ُعيِّن وزيًرا مفوًضا للمملكة العربية السعودية يف لندن عام )

، العزيزعبد (. انظر: الزركلي، خري الدين: شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللكم5131 /هـ5311) وفاته

 .133-135ص ص م،5111 /ـه5951 ،1، ط دار العلم للمالينيبريوت:  ،3ج
 .551 -511ص ص سامل: العالقات السياسية التجارية،   (513)
 ، 3؛ قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج935، ص9يف تاريخ اخلليج العربي، ج اخلصوصي: دراسات   (511)

 . 591- 599صص 
 ،(م5111 /هـ5311محزة: سياسي سعودي من أصل لبناني ولد يف بريوت عام )بن أمني بن علي فؤاد    (511)

 ودخل السعودية إىل وسافر الفرنسي، االحتالل ضد لبنان يف الوطنية احلركة يف كبري دور له وكان

ا للملك ثم توىل أعمال مديرية اخلارجية مرتمًج وعني ،(م5193/ هـ5391العزيز عام )عبد امللك خدمة يف

عني وزيًرا مفوًضا للمملكة يف باريس، ثم  كما ،(م5139 /هـ5315السعودية عند تأسيسها عام )

 لبنان ببلدة عبية وهناك تويف مرض بنوبة يف القلب، عاد إىل مسقط رأسهالعزيز، عبد مستشاًرا للملك

الرياض: العزيز الدبلوماسي، عبد (. انظر: السماري، فهد: موسوعة تاريخ امللكم5119 /هـ5319عام )

 ؛ القسم العاشر، رجال حول امللك111 -111صص ، م5111هـ/5951العزيز العامة، عبد مكتبة امللك

 ، موقع مقاتل الصحراء. 111العزيز، رقم احلق عبد
العزيز فرض الضرائب على السفن الكويتية املتجهة حنو موانئ عبد زادت املشكلة بعدما قرر امللك   (511)

 .  559؛ سامل: املصدر السابق، ص919، ص9األحساء. انظر: اخلصوصي: املصدر السابق، ج
  .591قاسم: املصدر السابق، ص   (551)

(555) IOR.R/15.5/111, From Political, Kuwait to Brit consul, Bushire,dated 8 the  Apri, 

1935, No.c. 93.
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(559)   IOR,R/15/5/111.From his Excellency the Ruler of Kuwait to the Political Agent, 

Kuwait,  Transitions, confidential, dated the 13th Muharram1354. 
م" دراسة 5191 -5159 /ـه5399-5339العزيز "عبد أمحد حييى: ضم احلجاز يف عهد امللكآل فائع،     (553)

؛ االخلصوصي: 911 -911ص ص م،9111 /ـه5991تارخيية، رسالة دكتوراه، جامعة امللك سعود، 

 .919ص ،9املصدر السابق، ج 
قاتل اإليطاليني أيام احتالهلم جماهد وسياسي وشاعر لييب، امللقب بأبو الوليد،  خالد آل هود القرقين   (559)

طرابلس، وانتقل إىل جدة تاجًرا، فرآه امللك عبدالعزيز وأعجب به، وعينه عنده مستشاًرا، وكان رسوله 

 /هـ5313إىل أملانيا يف عهد هتلر، ثم رسوله إىل اليمن، وقد اعتزل العمل بعد وفاة امللك عبدالعزيز عام )

، 9، ج. انظر: الزركلي، خري الدين: األعالمم5115 /هـ5315 عام عاد إىل ليبيا إىل أن تويفو ،(م5113

 .599ص م،9119  /ـه5993، 51ط بريوت: دار العلم للماليني،
-591ص ص ،3املصدر السابق؛ قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج ؛Ior,R/15/5/111.Ibidوثيقة رقم "    (551)

591. 
 .319الصباح: الكويت يف ظل احلماية،    (553)
 ، 9؛ اخلصوصي: دراسات يف اخلليج العربي، ج931، ص9خزعل: تاريخ الكويت السياسي، ج (  551)

   .911 - 919صص 
العزيز: خطابات حول مسألة املسابلة املرسلة بني اجلانبني السعودي الكوييت بتاريخ عبد وثائق دارة امللك (  551)

 .591 -551ص ص ،3م؛  قاسم: املصدر السابق، مج 5131/ ـه5319
، 9، جملد5191 -5111"، ضمن كتاب الوثائق الكويتية الربيطانية  ",IOR,R/15/5/113وثيقة رقم  ( 551)

 .  931ص ،م، ملحق الوثائق5119/ ـه5959الكويت: الوكالة السياسية الكويتية، 
 الوثيقة: املصدر السابق. (  591)
الباقي، عبري حسن: عبد نيفست. انظر:تتألف املسودة من عشرة أنظمة ومذكرة إيضاحية واستمارة ما    (595)

 -11ص ص م،9153 /ـه5931تاريخ اململكة العربية السعودية من النشأة لآلن، القاهرة: دار الكتب، 
11 . 

 إذا رغب التاجر يف نقل السلع عرب السيارات أو القوافل أو البحر فعليه أن يصحب كل منها ما نيفست   (599)

خاص، ومن حيمل معه سلًعا تزيد عن تلك الوارد ذكرها يف املانيفست تكون عرضة للمصادرة من قبل 

حكومة الكويت، كما يتعرض حامل املانيفست للغرامة املالية من جانب الكويت. انظر: اخلصوصي: 

 .911، ص9دراسات يف تاريخ اخلليج العربي، ج
 . 599 -595ص ص ،3قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج    (593)
 م.5133 /ـه5313لسابعة من نظام التجارة عام املادة ا    (599)

 م.   5133ـ/ ه5313املادة التاسعة والعاشرة من نظام التجارة عام     (591)
"، ضمن كتاب الوثائق الكويتية الربيطانية،  "IOR,R/15/5/113.From H. E. The Rوثيقة رقم   (593)

 .531ص
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   .911 -911ص ص ،9يف تاريخ اخلليج العربي، ج اخلصوصي، دراسات    (591)

 .931، ص9؛ اخلصوصي: املصدر السابق، ج591 -551ص ص ،3قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج   (591)
 551 -551ص ص سامل، لطيفة حممد: العالقات السياسية التجارية،   (591)
 .511الكويتية الربيطانية، ص "، حصار الكويت، ضمن كتاب الوثائق "IOR,R/15/5/113وثيقة رقم   (531)
، بريوت: دار مكتبة 5السعودية يف ماضيها وحاضرها، ج املختار، صالح الدين: تاريخ اململكة العربية   (535)

 .     911 -911ص ص احلياة، د.ت،
االتفاقية السعودية الكويتية املقرتحة، ضمن كتاب الوثائق  P.R.O./F.O./371/31458"/وثيقة رقم "   (539)

 .931الغين، صعبد الربيطانية، إبراهيم
-5115، دبلوماسي بريطاني عاش خالل الفرتة )Hugh Stonehewer-Birdبريد -هيو ستونهيوار  ( 533) 

الوزير م( ثم صار 5191 -5131م(، شغل منصب القنصل العام يف أديس أبابا خالل الفرتة )5113

م، ثم قنصل عام يف 5193إىل  5193الربيطاني املفوض يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 

 م(.5191-5191م(، ثم سفري بريطانيا يف العراق )5191-5193الرباط )

STONEHEWER BIRD, SIR HUGH, K.C.M.G., O.B.E. (1891-1973): British 

Diplomats Directory, Part 2 of 4: 

https://issuu.com/fcohistorians/docs/bdd_part_2_with_covers/162 
من الوثائق السعودية: التحكيم لتسوية النزاع االقليمي بني مسقط وأبوظيب وبني اململكة العربية    (539)

 .31 -31ص ص م،5111/ ـه5311القاهرة: مركز الوثائق،  ،9السعودية، ج
 .   359 -353ص ص ،9سعيد: تاريخ الدولة السعودية، ج  ( 531)
 .      11 - 13ص ص م،5111/ ـه5311ن،  م، د. ويت زهرة اخلليج، د.سنان، حممود بهجت: الك   (533)
 االحتالل بعد فيها ونشأ م،5113/هـ5359ياسني: ولد يف الالذقية السورية عام  بن حممد يوسف   (531)

 وفاز م،5199/هـ5399 عام يف الرياض زار ثم م،5195/هـ5331ا عام الجًئ مكة قصد هلا، الفرنسي

العزيز، أصدر جريدة أم القرى الرمسية، توىل عدة مناصب إدارية ووزارية، كان أبرزها عبد امللك بثقة

 م5139/هـ5315أنه أصبح رئيًسا لشعبة السياسة يف الديوان امللكي، واستمر ذلك حتى وفاته عام 

 .913، ص9، ج. انظر: الزركلي: األعالمالدمام مبدينة
م "دراسة 5139-5199/ ـه5315-5395السعودية الربيطانية آل سعود، خالد بن ثنيان: العالقات    (531)

 .511م، ص5111ـ/ ه5951ة" الرياض: مكتبة العبيكان، وثائقي
(531)    Kenneth Williams, p.23.  

 .        311ص ؛ الصباح: الكويت يف ظل احلماية،533-531ص ص ،3قاسم: تاريخ اخلليج العربي، مج  (591)
 .511ص الوثيقة الثانية -591، ص، الوثيقة األوىل9الربيطانية: اجمللد الوثائق الكويتية    (595)
 العزيز.عبد وثائق دارة امللك   (599)
 . 519الوثائق الكويتية الربيطانية، ص   (593)
 العزيز.عبد وثائق دارة امللك   (599)

https://issuu.com/fcohistorians/docs/bdd_part_2_with_covers/162


 م(، دراسة تارخيية5191 -5151هـ/ 5331 -5331ترسيم احلدود السعودية الكويتية خالل الفرتة )

911 

 
 العزيز.عبد وثائق دارة امللك    (591)
، 9، جملد5191-5111، الوثائق الكويتية الربيطانية 531الوكالة السياسية الكويتية: وثيقة رقم    (513)

 .591الغنيم: الشيخ أمحد اجلابر الصباح، ص؛  939ملحق الوثائق ص

 .1-1ص ص م،5115-5199وزارة اخلارجية: جمموعة االتفاقيات واملعاهدات"    (511)
 .511ص السعودية،احلازمي، خالد عيسى: احلدود الدولية الشرقية للمملكة العربية    (511)

، 9، جملد5191-5111، الوثائق الكويتية الربيطانية 531الوكالة السياسية الكويتية: وثيقة رقم     (593)

الغنيم، يعقوب يوسف: الشيخ أمحد اجلابر الصباح ومسألة احلدود الكويتية، الكويت: ؛ 939ملحق الوثائق ص

 .591م، ص5111هـ/ 5951د. ن، 

 .1-1م، ص ص5115-5199جمموعة االتفاقيات واملعاهدات"  وزارة اخلارجية:    (591)
 .511احلازمي، خالد عيسى: احلدود الدولية الشرقية للمملكة العربية السعودية، ص    (591)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




