
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٤٩٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

   هاشم العطارإبراهيمحسين  ثـــــاسم الباح
   التبعية واالستقاللعهدي في الصراع على الكويت ثــــعنوان البح

  المنوفية ةـــــــجامع
  اآلداب ةــــــــكلي
  التاريخ م ــــــــقس

  )م١٩٩٢(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  راسة هدف الد

 بشكل عام ،العربيالبداية كان تعرضنا لدراسة تاريخ منطقة الخليج في 
 ،والكويت بشكل خاص ناتجاً عن األهمية المتزايدة لهذه المنطقة من العالم

 فمنذ . تشكل بؤرة التأثير القوى والفعال لنمو وتقدم الحضارة اإلنسانيةوالتي
 وموقع ،ارية الهامة إلى الشرق يمثل أحد الطرق التجالعربيالقدم كان الخليج 

تأمه سفن التجارة الذي الكويت كان يعد أحد الموانئ الهامة ذات التأثير و
 فأصبح نمو الكويت وتطورها مرتبطاً بما يجرى .الخليج في والنقل العاملة

ن الدولة العثمانية وهى بيالمنطقة ال سيما  في من صراعات ومنافسات دولية
 واالقتصاديةة وبريطانيا صاحبة المصالح التجارية يسالمدولة الخالفة اإل

 فاستمر ،منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص في والسياسية
ع عشر حتى قيام سالصراع بينهما سنوات طويلة من منتصف القرن التا

 علماً بأن الكويت قد ظهرت على مسرح ،١٩١٤الحرب العالمية األولى عام 
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سنوات األخيرة من القرن التاسع عشر نتيجة لتطلع ال في السياسة العالمية
خطوط السكك  في الروس واأللمان إليها بمشاريعهم االقتصادية المتمثلة

  . مما جعل الصراع على الكويت يأخذ أبعاداً دولية أكثر تأثيراً،الحديدية
  منهجية الدراسة 

 الصراع على الكويت(تحت عنوان استخدم الباحث المنهج التاريخي و
وضح تفصيالً وبالشرح والتحليل ما تعرضت )  التبعية واالستقاللعهديفي 

ظل تبعيتها للدولة العثمانية ، في إليه الكويت من صراعات على مدى تاريخها
 وبعد حصولها على . م١٩٦١ ولبريطانيا حتى عام . م١٩١٤حتى عام 
عام ي  ف حتى انضمامها إلى هيئة األمم المتحدة.١٩/٦/١٩٦١ في االستقالل

  .م١٩٦٣
   استنتاجات الدراسة

 بحكم موقعها على رأس الخليج إستراتيجيةرأينا ما للكويت من أهمية 
  .ما جعلها مجاالً لتنافس الدول الكبرىم العربي
أواخر القرن التاسع عشر واجهت بريطانيا تطلع كل من فرنسا في و

ادهما بأن إبع في  من موقع الكويت ونجحت بريطانياةاالستفادوروسيا نحو 
 ، لتوزيع مناطق النفوذ بينهما١٩٠٤عام  في عقدت مع فرنسا االتفاق الودى

  . من أجل نفس الغرض١٩٠٧عام  في كما عقدت مع روسيا تسوية
 حول الكويت كان مستمراً البريطاني – العثمانيبيد أن التنافس 

 فالدولة .ومتطوراً حيث اتخذ العديد من األشكال على مدى أعوام كثيرة
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 والسيادة اإلشرافية وترى أن لها حق سالم دولة الخالفة اإلهيالعثمانية 
حين أن بريطانيا نظرت إلى في . ية ومنها الكويتسالمعلى كل البالد اإل

 ةنفسها الراعي على أساس أنه يمثل كياناً سياسياً واحداً نصبت العربيالخليج 
من القرن الثاني  ومع بدايات النصف .والمسئولة عن األمن والنظام فيه

التصارع من أجل  في التاسع عشر أخذت كال من الدولة العثمانية وبريطانيا
 هبط ١٨٥٦عام في  ف.الكويت في الفوز بالنفوذ األعظم إن لم يكن المطلق

بعض القادة والبحارة االنجليز إلى الكويت محاولين عرض الحماية 
-١٨١٥( اهللا الصباح  لكن حاكمها الشيخ جابر بن عبد،البريطانية عليها

وهو المعروف بميله إلى جانب الدولة العثمانية رفض عرض ) ١٨٥٩
  .الكويت لم يأذن لهم في البناء في  وعندما استأذنوه،اإلنجليز
 في  بدأت الدولة العثمانية،الثلث األخير من القرن التاسع عشرفي و

  .أوروبا في العربيمنطقة الخليج  في محاولة تقوية نفوذها
 والياً –اإلمبراطورية  في  داعية اإلصالح–ن لمجئ مدحت باشا وكا

 حيث كان ،ذلك في أكبر األثر) ١٨٧٢-١٨٦٩(الفترة من  في على العراق
 ومد رواق الدولة العثمانية على البالد العربييتطلع إلى إمارات الخليج 

التابعة لها اسمياً ومن آرائه أنه يجب على الحكومة سن نظامات وقوانين 
  .عادلة تضمن للدولة مركزاً سياسياً سامياً

وكانت الظروف مواتية لتنفيذ خطته حيث تم فتح قناة السويس عام 
 فكان ال بد من . تمثل منفذاً سهالً وقريباً لشبه الجزيرة العربيةوالتي ،١٨٦٩

أن تعمل الحكومة العثمانية على االستفادة من شق القناة لربط العراق 
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 والبحر األحمر العربي عبر الخليج مالحيباألستانة عن طريق خط 
الخليج  في  قوىعثمانيوالمتوسط وعمل مدحت باشا على إنشاء أسطول 

جل هذه الغاية  وأنشأ من أ،ليزيد من قبضة الحكومة العثمانية على إماراتها
  .البصرة في داراً لبناء السفن

 حول الكويت أكثر بمشروع سكة البريطاني– العثمانيوارتبط التنافس 
 لدور ألمانيا الفقريكان يمثل العمود الذي  و،األلماني برلين –حديد بغداد 
 فاستهدف األلمان من وراء ذلك ،الشرق األوسط واألدنى في االستعماري

 ميناء على الخليج عند طرف السكة الحديدية، من ناجية الخط أن يكون لهم
 دعمت الدولة العثمانية ذلك الخط بغير حدود على اعتبار أنه يحقق ،أخرى

سيمر بها الخط  التي تأكيد سيادته على األقطار في العثمانيرغبة السلطان 
 أقل اهتماماً) ١٩٠٨ – ١٨٧٦(الثاني  فلم يكن السلطان عبد الحميد .الحديدي

  .إمبراطوريتهمن األلمان بمد الخطوط الحديدية داخل 
أثناء الحرب العالمية األولى إلى مركز لنشاط  في وقد تحولت الكويت

 حيث قام بزيارتها اللورد .العربيمنطقة الخليج  في  كبيررسمي سياسي
 السياسي وكذلك السير برسى كوكس المعتمد ،الهند في هاردنج نائب الملك

 فاستقبلهما الشيخ مبارك الصباح ،الخليج قادماً من البصرة في البريطاني
الخليج باالنضمام  في وكانا يرجوان من وراء تلك الزيارة إقناع شيوخ العرب

الحرب فعمل اللورد هاردنج على تنظيم  في إلى بريطانيا والتعاون معها
شيخ ال وواإلحساءاجتماع يضم كل من عبد العزيز آل سعود حاكم نجد 

خان حاكم إمارة عربستان والشيخ عيسى بن خليفة حاكم البحرين خزعل 
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ضيافة الشيخ مبارك الصباح  في والسيد تيمور بن فيصل سلطان مسقط
 في العمليات العسكرية البريطانية في بالكويت  لتوسط المدينة وأهميتها

 في وتولى اللورد هاردنج رئاسة هذا المؤتمر. منطقة الخليج وشط العرب
  .١٩١٥ام يناير ع

العراق  في وبعد الحرب العالمية األولى صارت لبريطانيا مقاليد األمور
نصبت عليه ملكاً هاشمياً هو فيصل بن الذي وضع تحت االنتداب والذي 

 ، كما أصبحت الكويت تحت الحماية البريطانية،الملك حسين ملك الحجاز
الذي سلطان نجد كذلك كان لبريطانيا داللة كبيرة على عهد العزيز آل سعود 

 في كان قد طلب حمايتها أثناء الحرب العالمية األولى فأمدته بالمال والسالح
اهتمت  التي  ومن أجل األمور.الحرب في وقوفه إلى جانبها ضد العثمانيين

 مشكلة الحدود بين الكويت وكال من ،ذلك الوقت في بها الحكومة البريطانية
  .نجد والعراق

العقير عام  في  وعقدت مؤتمراً،طيط الحدودفسعت بريطانيا إلى تخ
 ولم يكن هذا االهتمام من جانب بريطانيا بدافع تمسكها ، لهذا الغرض١٩٢٢

 ٢٣ في بالتزاماتها وتعهداتها تجاه الكويت طبقاً التفاقية الحماية الموقعة بينهما
 وإنما بدافع تحقيق مصالحها وحدها دون النظر إلى ،١٨٩٩يناير عام 

 والتزاماتها السابقة فقامت الحكومة البريطانية بإلغاء االتفاقية تعهداتها
 وقامت بالنيابة عن ،١٩١٣ يوليو عام ٢٩ في  التركية الموقعة–اإلنجليزية 

 ،مؤتمر العقير المذكور في شيخ الكويت بتحديد الحدود بين نجد والكويت
سين ميال وعلى أثره تراجعت الحدود الكويتية إلى الوراء مسافة مائة وخم
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 وقد أدى ذلك إلى تقليص مساحة الكويت إلى ستة آالف ميل ،لصالح نجد
مربع مع وجود منطقة محايدة على شكل شبه منحرف تفصل بين الكويت 

  .والسعودية
وتم االتفاق على تعيين الحدود الكويتية العراقية بموجب الرسائل 

عام  في كويتالمتبادلة بين نورى السعيد رئيس وزراء العراق وحاكم ال
ذلك العام بعد حصوله  في  قبيل انضمام العراق إلى عصبة األمم،١٩٣٢

  .على االستقالل
ظل الحماية البريطانية على الكويت ساندت بريطانيا مواقف حاكم في و

 المطالبة بتبعية الكويت وبعض اإلمارات ،الكويت ضد إدعاءات إيران
 في ريطانية موافق شيخ الكويت كما ساندت الحكومة الب،العربية األخرى لها

مشاكله مع العراق مثل مشكلة تهريب البضائع ومشكلة نقل مياه شط العرب 
 وسعت الحكومة البريطانية إلى فرض رقابتها على العالقات ،إلى الكويت

 مستقل عن جيرانه سياسيالعراقية الكويتية محبذة أن تظل الكويت ذات كيان 
 عالقات  أو مشاريع تكتسب صفة أيبوال يرتبط مع هؤالء الجيران 

 كما وقفت الحكومة البريطانية إلى جانب حاكم الكويت أثناء مطالبة ،الديمومة
أبريل عام  في الملك غازى بضم الكويت إلى العراق حتى وفاة الملك غازى

  . م١٩٣٩
وتجدر اإلشارة إلى أن الكويت كانت تتمتع بوضعية سياسية  خاصة 

  حتى،عالقتها الخارجية في ةدارست بعض أعمال السيافقد م. قبل استقاللها
 حيث قامت بعقد عدة معاهدات مع الحكومة ،ظل تبعيتها للدولة العثمانيةفي 
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ظل الحماية  في  وقد مارست أيضاً بعض أعمال السيادة.البريطانية
 بأن قامت بعقد ١٩٦١ إلى عام ١٩١٤فرضت عليها من عام  التي البريطانية

 كما تمتعت أيضاً بعضوية بعض المنظمات ،ع جيرانهاعدة معاهدات م
 في  وجاء استقالل الكويت.الدولية قبل إعالن استقاللها بسنوات قليلة

 ينم عما وصلت إليه الكويت من تطور وتلقائي طبيعي كإجراء ١٩/٦/١٩٦١
 فتم تبادل ،والعالمي اإلقليميحياتها السياسية على المستويين  في ونضج

الذي  الخليج وي فالبريطاني السياسيحاكم الكويت والمعتمد المذكرات بين 
تمخض عنه إعالن استقالل الكويت بموجب اتفاقية جديدة قائمة على الصداقة 

  .والتعاون والتشاور بين الحكومة البريطانية وحكومة الكويت
 ،غير أن استقالل الكويت لم يكن ليمر دون ظهور حدث كبير وخطير

د الكريم قاسم رئيس وزراء العراق أن استقالل الكويت لم فقد أعلن اللواء عب
عهد  في  فالكويت كانت دائماً تابعة لوالية البصرة،يكن سوى استقالل مزعوم

كانت للدولة  التي  تابعة للعراق بحكم تبعيتهافهي ومن ثم ،الدولة العثمانية
منطقة (العثمانية عل اعتبار أن العراق قد ورث السيادة على تلك المنطقة 

كانت تتلقى فيه الذي الوقت  في  جاء ذلك،من الدولة العثمانية) العراق
  .الكويت التهنئة من شقيقاتها العربيات لدخولها عهداً جديداً هو عهد االستقالل

وأمام هذه المطالبة بضم الكويت من جانب اللواء عبد الكريم قاسم 
 ،لها وحفاظاً على كيانهاوقفت الدول العربية إلى جانب الكويت حماية الستقال

قامت بإرسال قوات أمن عربية إلى  التي جامعة الدول العربية في تمثل ذلك
 في  ونجحت الجامعة العربيةالعربيأرض الكويت للحيلولة دون إهدار الدم 
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أروع  في منطقة الخليج في تجاوز هذه األزمة والحفاظ على الوضع الهادئ
  .العربي اإلقليمين مثل يدل على نجاح لها نظام األم

 واعترف العراق ١٩٦٣عام  في غير أن األوضاع السياسية قد تغيرت
رسمياً بالكويت كدولة مستقلة ذات سيادة على أثر اإلطاحة بنظام حكم اللواء 

 . فبراير من العام المذكور٨ في العراق في عبد الكريم قاسم بثورة قامت
 إلى هيئة األمم نضماملالونتيجة لتغير الظروف تقدمت الكويت بطلب 

 المنظمة الدولية في  وتم قبولها لتصبح الدولة الحادية عشر بعد المائة،المتحدة
العراق إلى إزالة كل  في  كما اتجه رجال العهد الجديد،١٩٦٣مايو عام في 

 التي  فأجريت المباحثات،ما يشوب العالقات العراقية الكويتية من خالفات
 ينص على اعتراف ١٩٦٣أكتوبر  في ن الجانبينأسفرت عن توقيع اتفاق بي

 وينص أيضاً على ، الكويت وسيادتها التامةدولةالجمهورية العراقية باستقالل 
 واقتصاديوتجارى في توطيد العالقات األخوية بين الشقيقين وإقامة تعاون ثقا

 وحصل العراف عقب التوقيع على هذا االتفاق على قرض يبلغ ثالثين .بينهما
أنشأته الذي صندوق التنمية االقتصادية العربية " من كويتين دينار مليو

  .م١٩٦١عام  في الكويت
 كانت المباحثات تجرى بين الكويت والسعودية وإيران ١٩٦٦عام في و

 حول تقسيم مناطق الجرف القارى بينهم فاستنكر العراق هذه المباحثات وقام
جزيرة بوبيان  في العراقيةأكتوبر من نفس العام بإ نزال بعض القوات في 

 وحال لهذه .هذه المباحثات في التابعة للكويت احتجاجاً على عدم اشتراكه
بزيارة إلى بغداد ) ١٩٧٧ – ١٩٦٥(المشكلة قام الشيخ صباح السالم الصباح 

 عبد الرحمن عارف بزيارة للكويت ووعد بوضع العراقيكما قام الرئيس 
إال أن الحكومة العراقية تخلت عن هذا الود تسوية نهائية للحدود بين البلدين 
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 أنها ال تجد ضرورة لتخطيط الحدود ١٩٦٧مارس  في وأبلغت الكويت
متذرعة بأن الضرورة تقتضى من شرطة البلدين مطاردة المهربين على 

  .الحدود بينهما واعتقالهم
ووجهت الحكومة العراقية إنذاراً رسمياً إلى الكويت طلبت فيه إنزال 

 وريه وبوبيان الواقعتين  على بعد أقل من عشرة جزيرتي عن الكويتيالعلم 
 فأرسل شيخ الكويت رسالة .أميال من حدود كل من العراق والكويت

 فعملت . طالبه فيها بالتروى وتحكيم العقلالعراقيشخصية إلى الرئيس 
الحكومتان على ترك المشكلة برمتها إلى اللجنة المشتركة لتسوية الحدود بين 
البلدين وأعلنتا أن توتر الموقف على الحدود كان ناتجاً عن تصرفات 

  .شخصية وليست رسمية من بعض رجال الحدود
 قدمت الكويت قرضاً إلى الحكومة العراقية بمبلغ ١٩٦٧أكتوبر في و

 لتمويل مشروع كهربة سد سامراء وصناعة الورق كويتي مليون دينار ٢٥
 .تهدئة األمور بشكل عام بين البلديني  ف فكان لهذا القرض أثره،بالبصرة

 أكتوبر من العام ١١ في وأصدرت لجنة تسوية الحدود العراقية الكويتية بياناً
المذكور يؤكد على اتفاق الجانبين على مباشرة إجراء عملية مسح شامل 

   .لمنطقة الحدود بينهما
 وعندما طالب العراق ،١٩٧٣بيد أن األزمة تكررت خالل عام 

 المقابل لها على أساس أنها أرض الساحليه وبوبيان والشريط ب وريبجزيرت
  بمهاجمة مركز للشرطة الكويتيةالعراقيت قوات تابعة للجيش موقا .عراقية

 وتوغلت مسافة ثالثة كيلومترات ١٩٧٣ مارس عام ٢٠الصامتة يوم في 
 فأسرعت بعض الدول العربية منها مصر وسوريا . الكويتيةاألراضيداخل 

إلضافة إلى جامعة الدول العربية إلى حل هذه المشكلة وكانت وجهة نظر با



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٠٤ فريح العنزي. د.إعداد أ

 يقتضى الوصول إليه المرور العراقي أن ميناء أم القصر هيالعراق 
 . لشرطة الحدودكويتي عند الصامتة حيث يوجد هناك مخفر ةكويتي بأراضي

 وأن العراق كان مدفوعاً إلى عمله ذلك حفاظاً على المنطقة من األخطار
أصبحت تهدد دول الخليج خاصة أن أم القصر ال تبعد أكثر من  التي اإليرانية

  .اإليرانيستين كيلو متر عن ميناء عبدان 
 وقام .وعلى أثر الوساطة العربية انسحبت القوات العراقية من الصامتة

 لمواصلة ١٩٧٣ أبريل عام ٦ في  بزيارة رسمية إلى الكويتعراقيوفد 
 غير أن هذه المباحثات لم تحرز تقدماً ملموساً ، الحدودالمباحثات حول مشكلة

وتمسكت .الكويت في حيث ظل العراق متمسكاً بما اعتبره حقوقاً تاريخية له
 للحدود بين النهائيالكويت بموقفها القائم على أسس المطالبة بالتخطيط 

 وربه وبوبيان من التفاوض باعتبارهما جزيرتين جزيرتيالبلدين واستبعاد 
  .ام فيهعسكريويتيتين ال يحق للعراق أو لغيره المطالبة بوجود ك

نهاية السبعينات هدأت مشكلة الحدود لدرجة أنه قد تم التوصل إلى في و
 بين العراق والكويت على اتخاذ الخطوات الالزمة ١٩٧٨عام  في اتفاق

 ١٢٠ بحواليلتنفيذ سحب كميات من المياه من شط العرب إلى الكويت تقدر 
نطاق توثيق صالت  في ون جالون من المياه يومياً دون أية شروط وذلكملي

 إال أن مشكالت العراق الداخلية حالت دون اتخاذ ،التعاون بين البلدين
 .حاجة ماسة إليه في لم تعد الكويتالذي خطوات عملية لتنفيذ ذلك المشروع 
مان سنوات استمرت ث التي  اإليرانية–باإلضافة إلى قيام الحرب العراقية 

)١٩٨٨-١٩٨٠.(  
  


