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 :الممخص
لـ يأِت قرار بريطانيا باالنسحاب مف الخميج العربي بعد أكثر مف قرف عمى 

أو مفاجئًا ، فقد كانت التواجد في تمؾ المنطقة الحيوية مف العالـ اعتباطًا 
ىناؾ متغيرات سياسية وعسكرية واقتصادية طرأت عمى الساحة الدولية 
واإلقميمية والداخمية بالنسبة لبريطانيا أدت إلى صدور ذلؾ القرار ، وكانت 
المممكة العربية السعودية مف بيف أكثر الدوؿ تأثرًا بقرار االنسحاب بسبب 

ة مرتبطة بالوجود البريطاني في وجود مسائؿ ومتعمقات رئيسية وميم
الخميج ، لذا ُعد ذلؾ االنسحاب ذو حديف بالنسبة لمسعودية ؛ فمف جانب 
أسيـ جالء بريطانيا عف الخميج في حمحمة عدٍد مف األمور العالقة وعجؿ 
في تصفيتيا ، ومف جانب آخر أثار مخاوؼ الرياض بسبب األخطار 

 ؼ تظير بعد االنسحاب البريطاني.والتيديدات اإلقميمية والدولية التي سو 
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Abstract: 

The British decision to withdraw from the Arabian Gulf 

after more than a century of presence in that vital region 

of the world did not come arbitrarily or abruptly. Among 

the countries most affected by the decision to withdraw 

because of the presence of key issues and concerns 

related to the British presence in the Gulf, so this 

withdrawal is double-edged for Saudi Arabia; On the 

other hand, he raised the concerns of Riyadh because of 

the dangers and regional and international threats that 

will emerge after the British withdrawal. 
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لقد أدت اآلثار التي تركتيا الحرب العالمية الثانية وأفوؿ مكانة بريطانيا العالمية ، 
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي إلى إجبار بريطانيا وبروز قطبييف كبيريف ىما 

البقاء في  1965، فعبد أف قررت بريطانيا في عاـ  (1)عمى تغيير سياستيا في الخميج العربي
اضطرت نتيجة لمخسائر المتوالية في  (2)حفاظًا عمى    مصالحيا 1968عدف حتى عاـ 

والذي تضمف منح  1966في شباط عاـ  (3)جنوب اليمف إلى إصدار الكتاب األبيض
، واالنسحاب مف جنوب الجزيرة العربية ، وكانت  (4)1968االستقالؿ لعدف بحموؿ عاـ 

يراف عمى قررىا باالنسحاب مف عدف ؿ إعادة مف أج (5)بريطانيا قد أطمعت كؿ مف السعودية وا 
، وقررت  (6)ترتيب أوراقيا في المنطقة ، واالعتماد عمى حمفائيا مف خالؿ تقسيـ األدوار بينيـ

نقؿ قواتيا مف عدف وجنوب الجزيرة العربية إلى قواعدىا في الخميج العربي في كؿ مف 
 . (7)البحريف والشارقة وُعماف

تفكر جديًا باالنسحاب  بعد االنسحاب البريطاني مف عدف أخذت الحكومة البريطانية
مف منطقة الخميج العربي ، فعمى الرغـ مف أىمية تمؾ المنطقة بالنسبة لممصالح البريطانية ، 

، أبرزىا الوضع  (8)إال أف عواماًل وأسبابًا كثيرة دفعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ ذلؾ القرار
العسكرية في منطقة شرؽ االقتصادي المتدىور في بريطانيا ، وما يشكمو وجود القوات 

، لذا أعمف رئيس حكومة حزب العماؿ  (10)مف عبء عمى االقتصاد البريطاني (9)السويس
، أما مجمس العموـ في السادس عشر مف  Harold Wilson(11)البريطاني ىارولد ولسف 

 ، (12)1971قراره باالنسحاب مف الخميج العربي قبؿ عاـ نياية عاـ  1968كانوف الثاني عاـ 
وكاف ىذا القرار يعني انتياء التزامات بريطانيا العسكرية والسياسية تجاه الخميج العربي ، أي 
بمعنى بطالف معاىدات الحماية المعقودة بيف بريطانيا ومشيخات الخميج العربي منذ القرف 
التاسع عشر ، وبالتالي سحب يد بريطانيا عف حماية تمؾ المناطؽ والدفاع عنيا ، وتخمييا 

 . (13)إدارة الشؤوف الخارجية لتمؾ اإلمارات عف
في السعودية  وال سيماأثار ذلؾ القرار ردود فعٍؿ فورية في منطقة الخميج العربي ، 

يراف ومشيخات الخميج الخاضعة لمحماية البريطانية ، إذ ظير مصطمح سمي بػ " ملء وا 
يرات سياسية وعسكرية " الناتج عف االنسحاب البريطاني ، وما سيفرزه ذلؾ مف متغالفراغ

، وقد اختمفت ردود الفعؿ حوؿ قرار االنسحاب ، وال سيما الموقؼ  (14)وصراعات إقميمية
السعودي الذي كاف متباينًا ، فمف جانب شعرت المممكة العربية السعودية بالقمؽ مف تداعيات 
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السياسي ، االنسحاب البريطاني بسبب خوفيا مف تصاعد المد الثوري العربي وتيديد نظاميا 
وكذلؾ مف تعاظـ النفوذ السوفيتي في المنطقة عمى أثر الفراغ الي سيخمفو االنسحاب 
البريطاني ، ىذا فضاًل عف األطماع اإليرانية وطموح الشاه بمد نفوذه إلى الساحؿ الغربي مف 

، أما مشيخات الخميج العربي فقد طالبت بريطانيا بالعدوؿ عف قرار  (15)الخميج العربي
، وتعيدت بالمساىمة في دفع  (16)سحاب مؤكدة عمى ضرورة بقائيا في الوقت الراىفاالن

التكاليؼ المالية الالزمة لقواتيا العسكرية ، في حيف رحبت إيراف بقرار االنسحاب ، ووجدت 
  (17)فيو فرصة سانحة لتنفيذ مخططاتيا التوسعية ، ومد نفوذىا عمى الجزر والمشيخات العربية

إلى معالجة تمؾ المشكمة ومؿء  (18)ا والواليات المتحدة األمريكيةسارعت بريطاني
الفراغ الناتج عف االنسحاب البريطاني مف خالؿ توزيع األدوار عمى كؿ مف إيراف والمممكة 

يجاد تنسيؽ بينيما ، مع حؿ مشكمة إمارات ساحؿ ُعماف التسعة (19)العربية السعودية  (20)وا 
، وإلنجاز تمؾ الميمة أرسمت بريطانيا ممثاًل  (21)عف طريؽ تأسيس اتحاد فيدرالي يضميـ

كممثؿ لرئيس الوزراء  William Losخاصًا إلى الخميج العربي ، وىو السير وليـ لوس 
البريطاني ، والذي أجرى مباحثات مكثفة مع الدوؿ المعنية مف أجؿ تقريب وجيات النظر بيف 

، وكاف اليدؼ  (22)ضع صيغة مشروع اتحاٍد قبؿ تنفيذ االنسحاب البريطانيجميع الفرقاء لو 
مف تمؾ المشاورات إنشاء اتحاد خميجي يضـ جميع إمارات الساحؿ التسعة ، إال أف تمؾ 
الجيود سرعاف ما اصطدمت باالدعاءات اإليرانية في البحريف ، فقد اعترضت إيراف عمى 

، األمر الذي  (23)نيا أراضي إيرانية وطالبت بضمياضـ البحريف إلى ذلؾ االتحاد مدعية أ
دفع بريطانيا إلى تقديـ حموؿ أخرى ترضي جميع األطراؼ ، لذا اتجيت بريطانيا إلى الضغط 
عالف استقالليا بشكؿ منفرد ، عمى اعتبار أنيا متطورة وتمتمؾ  عمى البحريف لترؾ االتحاد وا 

مع إيجاد منطقة بديمة تمنح إليراف إلرضائيا  مؤىالت االستقالؿ مقارنة بالمشيخات األخرى ،
 . (24)وسحب ادعاءاتيا المتعمقة بالبحريف

ويتضح مما تقدـ أف بريطانيا لـ تكف راغبة في إنشاء اتحاد يجمع إمارات الساحؿ 
الُعماني ، واتخذت مف االدعاءات اإليرانية ذريعة لمنع قياـ ذلؾ االتحاد ، وذلؾ خوفًا عمى 

ولمنع احتكار النفط في دولة واحدة مف الممكف أف تشكؿ تيديدًا لمصالح  مصالحيا النفطية
 الدوؿ الغربية في المستقبؿ .
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وعمى ىذا األساس عممت بريطانيا عمى إقناع شيوخ البحريف وقطر بإلغاء فكر التحاد 
 ، إال (26)، واالكتفاء باتحاد يضـ سبع إمارات (25)التساعي ، واالتجاه إلى إعالف استقالليما

أف تمؾ السياسة واجية معارضة قوية مف قبؿ المممكة العربية السعودية التي دعمت إنشاء 
اتحاد مؤلؼ مف تسع إمارات تكوف الزعامة فيو لمبحريف وقطر بداًل مف انفراد أبوظبي باالتحاد 

، لذا اتيـ فيصؿ بريطانيا بالغدر والتآمر عمى مستقبؿ  (27)الذي يقتصر عمى سبع إمارات فقط
ميج العربي ، مؤكدًا رغبتيا بإبقاء الييمنة البريطانية عمى دولو مف خالؿ دعـ سمطاف الخ

ضرار بمصالح السعودية وبقية إمارات الخميج ، لكف بريطانيا  (28)مسقط وشيخ أبوظبي وا 
رفضت تمؾ االتيامات مؤكدة عزميا عمى تصفية األوضاع قبؿ رحيؿ قواتيا ، معتبرة أف 

ولد ميتًا ، بيد أف الرياض أصرت عمى موقفيا متيمًة الحكومة  مشروع االتحاد التساعي
وعممت عمى منع البحريف مف  البريطانية بعدـ بذؿ الجيد الالـز إلنجاح المشروع المذكور ،

إعالف استقالليا عمى الرغـ مف الضغوط البريطانية المتواصمة عمييا ، وال سيما أف قطر 
، غير أف بريطانيا لـ تخضع لمضغوط  (29)ف لذلؾربطت إعالف استقالليا بإعالف البحري

السعودية ، وألزمت الرياض بالتوقؼ عف معارضة سياستيا ، وتمكنت مف دفع البحريف إلى 
، ثـ تبعتيا قطر التي أعمنت استقالليا  1971إعالف استقالليا في الرابع عشر مف أب عاـ 

 . (30)في الثالث عشر مف أيموؿ مف العاـ نفسو
بريطانيا مف فرض سياستيا عمى المممكة العربية السعودية وتحقيؽ  وىكذا نجحت

أىدافيا مف خالؿ رسـ خارطة جديدة لمنطقة الخميج العربي تتوافؽ مع مصالحيا المستقبمية ، 
في حيف كانت السعودية تيدؼ إلى استغالؿ فرصة االنسحاب البريطاني لتحقيؽ أىدافيا 

خضاع خصوميا وفرض نفوذىا عمى إمارات الخميج بوصف يا الدولة األقوى بيف أخواتيا ، وا 
 في ُعماف وأبوظبي لسياسة الواقع الجديد .

أما إيراف فبعد أف تنازلت نتيجة لمضغوط البريطانية عف ادعاءاتيا في البحريف كاف ال 
بد مف إيجاد تعويض يسد رمؽ الشاه المتطمع ألخذ مكانة بريطانيا في الخميج ، وعمى ىذا 

ت حكومة الشاه بالمطالبة بالجزر الثالث )طنب الكبرى ، طنب الصغرى ، وأبو أألساس بدأ
، باالتفاؽ مع بريطانيا التي أخذت  (31)موسى( ، التابعة إلمارتي الشارقة ورأس الخيمة

تماـ الصفقة قبؿ حموؿ موعد  بالضغط عمى حكاـ تمؾ اإلمارات لمنح إيراف تمؾ الجزر وا 
نيا مف الرياض بذؿ جيودىا لحؿ ىذه المسألة مف خالؿ ، كما طمبت بريطا (32)االنسحاب
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مصمحة أمن استخداـ نفوذىا لدى حكاـ تمؾ اإلمارات مف أجؿ تحقيؽ ما اسمتو بمفيوـ " 
، كما مارست بريطانيا ضغوطًا عمى المممكة العربية السعودية لحمميا عمى  (33)" الخميج

سكرية النتزاع تمؾ الجزر إذا لـ تجدي التفاىـ مع الشاه الذي أخذ يموح باستخداـ القوة الع
الطرؽ الدبموماسية نفعًا ، وقد وضع ىذا األمر الممؾ فيصؿ في مأزٍؽ كبير ، إذ تؤدي موافقتو 
عمى مطالب الشاه وبريطانيا إلى تشويو صورتو وفقداف مكانتو العربية واإلسالمية ، األمر 

سعودية في مفاوضات مباشرة مع ، لذا دخمت ال (34)الذي ينعكس سمبًا عمى وضعو الداخمي
، فأجرى الممؾ فيصؿ محادثات مع وزير الخارجية  (35)إيراف إليجاد حموؿ لتمؾ القضية

، واتفؽ الطرفاف مف خالليا  1970اإليراني عباس زاىدي في الرياض في تشريف األوؿ عاـ 
 . (36)عمى حسـ قضية الجزر بالطرؽ السممية دوف المجوء إلى استخداـ القوة

دو أف إيراف استطاعت مف خالؿ تمؾ المباحثات انتزاع موافقة المممكة العربية ويب
السعودية عمى احتالؿ الجزر الثالث بعد أف حصمت عمى الضوء األخضر مف بريطانيا ، 
عمى أف تتـ ىذه العممية بطريقة سمسة دوف إثارة مشاكؿ قد تؤدي إلى ردود فعؿ عكسية ، 

عمى منح تمؾ الموافقة بسبب الضغط البريطاني _ اإليراني  والواضح أف الرياض كانت مرغمة
 الذي تعرضت لو .

وانتزعت منو  (37)وبناًء عمى ذلؾ تحركت إيراف ومارست ضغطًا عمى حاكـ الشارقة
سمح إليراف  1971اتفاقًا بمساعدة بريطانيا في التاسع والعشريف مف تشريف الثاني عاـ 

، وفي الثالثيف مف تشريف الثاني احتمت القوات اإليرانية  (38)بالسيطرة عمى جزيرة أبو موسى
جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى ، إال أف حاكـ رأس الخيمة رفض االعتراؼ بالسيطرة 
اإليرانية وعدىا احتالاًل ألراضيو ، وقد جاء ذلؾ االحتالؿ قبؿ يوـ واحد مف موعد انتياء 

 . (39)1971في األوؿ مف كانوف األوؿ عاـ  معاىدة الحماية البريطانية المقرر انتياؤىا
وبذلؾ تكوف بريطانيا قد أنيت وجودىا في الخميج العربي بمنح إيراف الجزر العربية 
الثالث دوف االلتفات إلى مصالح العرب أو حقوقيـ ، لذا اقتصر ردىا عمى االحتالؿ اإليراني 

دفاعيا عف تمؾ الجزر التي ، وقد بررت عدـ  (40)عمى التنديد دوف اتخاذ أي إجراء حقيقي
كانت ال تزاؿ خاضعة لمحماية البريطانية بأنيا لـ تكف مستعدة عسكريًا لمدخوؿ في حرب ضد 
إيراف حافظًا عمى تمؾ الجزر ، في وقت كانت فيو معاىدة الحماية لـ يتبقى عمى نفادىا سوى 

نية ، إذ لـ يصدر عف ، وقد كاف الموقؼ السعودي متناغمًا مع السياسة البريطا (41)يوـ واحد
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الرياض أي رد فعؿ تجاه االحتالؿ اإليراني ، واقتصر موقفيا عمى االستغراب والدىشة مف 
 .(42)اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة اإليرانية في الجزر الثالث

ويتضح مما تقدـ أنفًا أف السياستيف البريطانية والسعودية قد توصمتا إلى نقطة التقاء 
زالة الخالفات التي كانت قائمة في وقت سابؽ ، المصالح  المشتركة بينيما في المنطقة ، وا 

وقد كاف مف نتائج ذلؾ التقارب الحفاظ عمى المصالح البريطانية في منطقة الخميج العربي ، 
 وازدياد التعاوف بينيما .

  االحاالت
 

                                                 

أحمد زكريا الشمؽ ، فصوؿ مف تاريخ قطر السياسي ، مطابع الدوحة الحديثة المحدودة ، الدوحة ،  (1)
؛ محمد حسف العيدروس ، تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر ، عيف لمبحوث  143، ص 1999

 . 273، ص 1988والدراسات اإلنسانية واالجتماعية ، القاىرة ، 
أدركت بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية أف االنسحاب مف ىذه المنطقة سيؤدي إلى تيديد المصالح  (2)

الغربية ، وال سيما امدادات النفط مف الخميج العربي التي ستتعرض إلى االنقطاع بسبب الفوضى أو االحتكار 
فوذ السوفيتي واحتداـ الصراع بيف مف قبؿ دوؿ معادية لمغرب ، كما سينتج عف ذلؾ االنسحاب ازدياد الن

 الدوؿ اإلقميمية لمسيطرة عمى منابع النفط .
FO 371/180646, Yemen, South Arabia and Saudi Arabia, London, 25 June, 1965 
; FO 371/180646, Anglo-French discussions on the Middle East : the Persian 
Gulf, Paris, 2 July. 1965 ; FO 371/180646, Anglo-German discussions on the 
Middle East : the Persian Gulf, London, 7 July, 1965 . 

الكتاب األبيض الذي تعيدت بموجبو  1966شباط عاـ  23أصدرت وزارة الخارجية البريطانية في  (3)
الحتفاظ بأية قاعدة في عدف ، وأكدت عمى عدـ ا 1968بريطانيا بمنح عدف استقالليا في كانوف الثاني عاـ 

وجنوب الجزيرة العربية ، وكانت بريطانيا ترغب أف تأخذ الواليات المتحدة األمريكية مكانيا في جنوب اليمف ، 
 إال أف انشغاؿ واشنطف في حرب فيتناـ جعميا غير راغبة في تولي تمؾ الميمة في ذلؾ التوقيت .

FO 371/186422, Anglo-American talks on the Middle East : Effects in South 
Arabia, Washington, February 1966 ; FO 371/190212, From : Secretary of state 
To : President Nasser, London, undated ; FO 371/186426, British Embassy, 
Damascus, 21 November 1966, p2 . 

قواتيا مف عدف وجنوب الجزيرة العربية في التاسع مف كانوف حددت الحكومة البريطانية موعد انسحاب  (4)
 . 1967، إال أنيا قررت تقريب الموعد وجعمتو في تشريف الثاني عاـ  1968الثاني عاـ 
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CAB 128/42, Conclusions of a Meeting of the Cabinet, London , 25 May, 1967, 
p9 ; CAB 128/42, Conclusions of a Meeting of the Cabinet, London, 22 June, 
1967, p7 . 

(5)  FO 371/186426, British Embassy, Tehran, 24 February, 1966 ; FO 
371/186422, Record of a Conversation at the state department , London, 4 
February, 1966 . 

ي في الشرؽ األوسط في أقرب وقت ممكف ، أوضحت الحكومة البريطانية أنيا تريد إنياء وجودىا العسكر  (6)
وليس فقط في جنوب الجزيرة العربية ، لكنيا ال ترغب في أف يكوف انسحابيا مف خميج العربي متسرعًا خشية 
أف يؤدي ذلؾ إلى خمؽ فراٍغ يولد منافسة بيف إيراف والسعودية والعراؽ ومصر ، لذا تود اف تخمؽ توازنًا إقميميًا 

 عية إلى المنطقة.يمنع تغمغؿ الشيو 
FO 371/190212, Secretary of state George Thomson, London, 9 September, 
1966, p4-5 ; FO 371/186422, Anglo-American talks on the Middle East : U. A 
.R. : Nasser's Position in East West Relations and Role of  U.S  Economic Aid, 
Washington, February 1966 . 

(7)  FO 371/186429, NATO Middle East Experts Meeting : Persian Gulf , 5 April, 
1,966 ; FO 371/186422, Anglo-American talks on the Middle East : Likely 
political Consequences of British Defence Review Decisions :Aden and Persian 
Gulf, Washington, February 1966 . 
(8)  FO 371/190212, Secretary of state George Thomson, London, 9 September, 

1966, p7 . 
شرؽ السويس : مصطمح يطمؽ عمى منطقة الممتدة بيف عدف غربًا وسنغافورة شرقًا ، والتي كانت تعد  (9)

مف االستعمار البريطاني حتى الثورة اإليرانية  منطقة خاضعة لمنفوذ البريطاني . انطواف متى ، الخميج العربي
 . 70، ص 1993، دار الجيؿ ، بيروت ،  1798-1979

إضافة إلى ذلؾ كانت ىناؾ أسبابًا أخرى منيا ازدياد الوعي القومي العربي المعارض لموجود البريطاني  (10)
في اليمف وُعماف ضد ، واندالع عدة ثورات  1956، وال سيما بعد العدواف الثالثي عمى مصر عاـ 

االستعمار البريطاني ، ومف جانب آخر أرادت بريطانيا استبداؿ االستعمار التقميدي القائـ عمى الوجود 
العسكري والقواعد والحكاـ العسكرييف باالستعمار الحديث الذي يعتمد عمى إيجاد وكالء وممثميف يسيطروف 

ى ، وال سيما بعد التطور التكنولوجي العسكري المتمثؿ عمى حكاـ تمؾ البمداف وينفذوف مصالح الدوؿ الكبر 
بالصواريخ بعيدة المدى والغواصات والبارجات وحامالت الطائرات . محمد حسف العيدروس ، تاريخ الخميج 

 . 149؛ سجاد عبد المنعـ العاني ، القواعد والتسييالت األمريكية ، ص 275-273العربي ، 
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سياسي بريطاني مف سكاف مدينة ىوزرفيمد ، درس االقتصاد وتخرج  ( :1995-1916ىارولد ولسف ) (11)
، ثـ  1944، وانضـ إلى حزب العماؿ وأصبح نائبًا في مجمس العمـو عاـ  1937مف جامعة اكسفورد عاـ 
، ومف ثـ تولى رئاسة الحكومة . أحمد حسيف طو السامرائي ، الموقؼ  1963رئيسًا لحزب العماؿ عاـ 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية  1971ف احتالؿ إيراف لمجزر العربية الثالث عاـ العربي والدولي م
 . 50، ص 2004التربية ، جامعة تكريت ، 

(12)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum of Conversation,  Washington, 13 
January, 1971, no: 93, p289 . 

(13)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, From the Department of State to the Embassies 
in Iran and Saudi Arabia,  Washington, 14 October, 1970, no: 88, p279 . 

(14)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, National Intelligence Estimate,  Washington, 1 
April, 1971, no: 96, pp306-307 ; F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum 
From Harold Saunders and Rosemary Neaher of the National Security Council 
Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger), 
Washington, May 19, 1971, no:98, pp317_318 . 

(15)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976 Memorandum From the Chairman of the 
Interdepartmental Group for Near East and South Asia (Sisco) to the Chairman of 
the Review Group (Kissinger), Washington, 21 November, 1969, no: 133, p423 ; 
F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum of Conversation,  Washington, 13 
January, 1971, no: 93, pp291-292 . 

(16)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, From Secretary of State Rogers to the 
Department of State,  London, 26 June, 1970, no: 86, p274 . 

الخميج العربي أحمد زكريا الشمؽ ، مصطفى عقيؿ الخطيب ، قطر واتحاد اإلمارات العربية التسع في  (17)
؛ محمد حسف العيدروس  17، ص 1988، دار الثقافة لمطباعة والنشر والتوزيع ، الدوحة ،  1968-1971

 . 277، تاريخ الخميج العربي ، ص
عارضت الواليات المتحدة القرار البريطاني باالنسحاب مف الخميج العربي ، وحاولت حث بريطانيا عمى  (18)

الحيا في منطقة الخميج العربي لما يمثمو الوجود البريطاني مف حماية ليا ، كما التراجع عنو حفاظًا عمى مص
أنيا لـ تكف مستعدة لمؿء الفراغ الناتج عف ذلؾ االنسحاب في ذلؾ التوقيت ، وكانت تخشى أف يؤدي ذلؾ 

 الفراغ إلى تعاظـ النفوذ السوفيتي .
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F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon,  Washington, 22 October, 
1970, no: 89, p280-281 . 

وضعت الواليات المتحدة األمريكية ما عرؼ بسياسة العموديف لسد الفراغ الناجـ عف االنسحاب  (19)
تماد عمى كؿ مف إيراف والسعودية عمى اعتبارىما الدولتيف األقوى البريطاني مف الخميج العربي مف خالؿ االع

في المنطقة ، والمؤىمتيف لسد الفراغ وحماية المصالح الغربية مف النفوذ السوفيتي والتيارات القومية والحركات 
نع أي التحررية ، لذا حرصت كؿ مف بريطانيا والواليات المتحدة عمى تنسيؽ المواقؼ بيف الرياض وطيراف وم

 خالؼ مف شأنو أف يؤدي إلى تصادـ الطرفيف .
F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, National Intelligence Estimate,  Washington, 1 April, 
1971, no: 96, p306 . 

كاف الساحؿ الُعماني المتصالح يألؼ مف تسع إمارات أو مشيخات ىي : البحريف ، قطر ، أبوظبي ،  (20)
عجماف ، الفجيرة ، رأس الخيمة ، وأـ القيويف . إليكسي فاسيميؼ ، تاريخ العربية السعودية ، دبي ، الشارقة ، 

 . 522ص
(21)  F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From Harold Saunders and 

Rosemary Neaher of the National Security Council Staff to the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, 19 May, 1971, no: 
98, p312 . 

 (22) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From Harold Saunders and 
Rosemary Neaher of the National Security Council Staff to the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, 19 May, 1971, no: 
98, p312 . 

 (23) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976 Memorandum From Secretary of State Rogers to 
President Nixon, Washington, 16 December, 1971, no: 112, p354 . 

 (24) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From Harold Saunders and 
Rosemary Neaher of the National Security Council Staff to the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger), Washington, 19 May, 1971, no: 
98, p313 . 

زايد  ُشكَؿ اتحاد ثنائي ضـ إمارتي أبوظبي ودبي بعد أف تـ توقيع عمى نص اتفاؽ بيف شيخ أبوظبي (25) 
، ووجيت الدعوة لبقية إمارات  1968شباط عاـ  18بف سمطاف وحاكـ دبي راشد بف سعيد آؿ مكتـو ، في 

الخميج العربي لالنضماـ إليو . فيد عباس سمماف ، دور المممكة العربية السعودية في استقالؿ إمارات الخميج 
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ية ، جامعة كركوؾ ، العدد : السابع عشر ، ، مجمة كمية التربية لمبنات لمعمـو اإلنسان 1971-1968العربي 
 . 290، ص 2015السنة التاسعة ، 

 (26) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976 Memorandum From the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, Washington, undated, no: 
106, p338 . 

 (27) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From Secretary of State Rogers 
to President Nixon, Washington, 16 December, 1971, no: 113, p356 . 

 (28) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Report Prepared by Director of Central 
Intelligence Helms, Washington, undated, no: 101, p328 . 

 (29) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, From the Embassy in Saudi Arabia to the 
Department of State,  Jidda, 2 November, 1970, no: 90, p282 ; F.R.U.S, XXIV, 
1969–1976, Memorandum From Harold Saunders of the National Security Council 
Staff to the President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger), 
Washington, 22 June, 1971, no: 99, p319 . 

عبد الرزاؽ خمؼ محمد الطائي ، النزاع اإلماراتي _ اإليراني حوؿ جزر الخميج العربي الثالث )طنب  (30) 
اب ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلد 2001-1971الكبرى ، طنب الصغرى وأبو موسى ( 

 . 62، ص 2005جامعة الموصؿ ، 
 (31) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Telegram From the Embassy in the United 

Kingdom to the Department of State,  London, 26 June, 1970, no: 85, p272 ; 
F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum of Conversation,  Washington, 13 
January, 1971, no: 93, p295 . 

 (32) FCO 8/1575, To Priority FCO Tel no 510, Cairo, 26 April, 1971, p2 ; 
F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, From the Department of State to the Embassy in the 
United Kingdom, Washington, June 17, 1970 , no 84, p269. 

يراف دوف أف يكوف ليا دور فييا سعت بريطانيا إلى إظيار  (33)  قضية الجزر عمى أنيا تمت بيف العرب وا 
 حفاظًا عمى مصالحيا المستقبمية في المنطقة وحماية لمكانتيا أماـ العرب .

F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum From Harold Saunders and Rosemary 
Neaher of the National Security Council Staff to the President’s Assistant for 
National Security Affairs (Kissinger), Washington, 19 May, 1971, no: 98, p316 ; 
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F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, From the Department of State to the Embassy in the 
United Kingdom, Washington, 17 June, 1970, no: 84, p270 . 

 (34) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976, Memorandum Prepared in the Central 
Intelligence Agency, Washington, 15 July, 1971, no: 153, p494 ; F.R.U.S, XXIV, 
1969–1976, Memorandum of Conversation,  Washington, 13 January, 1971, no: 
93, p295. 

، واجتمع مع الممؾ فيصؿ ،  1968ي الرياض في تشريف الثاني عاـ زار شاه إيراف محمد رضا بيمو  (35) 
ووقع الطرفاف اتفاقيات بينيما حوؿ المياه اإلقميمية والجرؼ القاري ، كما تطرقت المباحثات إلى مستقبؿ 
المنطقة بعد االنسحاب البريطاني ، وضرورة إيجاد تنسيؽ سعودي _ إيراني يحؿ محؿ الوجود البريطاني . 

اسـ محمد السامرائي ، الموقؼ العربي واإلقميمي مف قرار االنسحاب البريطاني مف الخميج العربي زىير ق
؛ فيد  77، ص 2005، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة تكريت ،  1968-1971

 . 292عباس السمماف ، المصدر السابؽ ، ص
 (36) F.R.U.S, XXIV, 1969–1976 From the Department of State to the Embassies 

in Saudi Arabia and Iran, Washington, 21 July, 1971, no: 104, p334 ; F.R.U.S, 
XXIV, 1969–1976, From the Department of State to the Embassies in Iran and 
Saudi Arabia,  Washington, 14 October, 1970, no: 88, p277 . 

اكـ الشارقة الشيخ خالد القاسمي اتفاقًا مع إيراف حوؿ جزيرة أبو موسى حصمت بموجبيا إيراف عقد الح (37) 
قامة قاعدة عسكرية فييا مقابؿ حصوؿ  عمى امتيازات ميمة في الجزيرة منيا خضوعيا لمسيادة اإليرانية ، وا 

الخميجية _ اإليرانية في الشارقة عمى مساعدات مالية مف إيراف ، نواؼ وبداف سمماف الجشعمي ، العالقات 
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة أـ الدرماف  1979-1923الفترة مف 

 . 53؛ أحمد حسيف طو السامرائي ، المصدر السابؽ ص 188، ص 2008اإلسالمية ، 
 (38) FCO 8/1575, To Priority FCO Tel no 211, Bahrain, 2 December, 1971, p2 . 
 (39) F.R.U.S, XXIV, 1969– Memorandum From the Executive Secretary of the 

Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National Security 
Affairs (Kissinger), Washington, 1 December, 1971, no: 110, p350-351 . 

ر العربية الثالث _ دراسة وثائقية ، مطبعة رأس الخيمة الوطنية ، رأس أحمد جالؿ التدمري ، الجز  (40) 
 . 121-119، ص 2000الخيمة ، 

 (41) FCO 8/1575, To Priority FCO Tel no 211, Bahrain, 2 April, 1971, p1. 
 . 74عبد الرزاؽ خمؼ محمد الطائي ، المصدر السابؽ ، ص (42) 
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