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 :الممخص
يعطي البحث تصورا عف دور الوكالء والمقيميف السياسييف في الكويت 
وجيودىـ مف اجؿ تدعيـ المصالح البريطانية في السيطرة عمى مقدرات 

الحجري إلى النفط في  النفط بعد أف تحولت البحرية البريطانية مف الفحـ
تسيير سفنيا األمر الذي تطمب أف تسعى بريطانيا لالستحواذ عمى 
المقدرات النفطية في الخميج العربي، وال سيما بعد حصوليا عمى امتياز 

والرتباط مصالحيا حاولت أف تعقد  1991النفط في بالد فارس في عاـ 
باط تمؾ المشيخات سمسمة مف االتفاقيات مع مشيخات الخميج العربي وارت

ببريطانيا مف خالؿ تمؾ االتفاقيات وتعدى األمر إلى تعيد الشيوخ بعدـ 
إبراـ أي اتفاقية مع أي دولة دوف موافقة بريطانيا األمر الذي كرس النفوذ 
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DOI 

10.37653/juah.2022.176492 

 4/2/2922 تـ االستالـ:
 5/4/2922 قبؿ لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 الكويت

 المقيم السياسي
 الوكيل السياسي

 بريطانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4242) 
 

The role of political agents and residents in Kuwait 1904-1943 
Researcher Raghad B. Wasmi       Prof. Dr. Eyad N. Jassem 

University of Anbar –College of Arts 

Submitted: 04/02/2022 

Accepted: 05/04/2022 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

The research gives a perception of the role of political 

residents and political agents in Kuwait and their efforts 

to support British interests in controlling oil resources 

after the British Navy switched from coal to oil in 

managing its ships, which required Britain to seek to 

acquire oil capabilities in the Arabian Gulf. Especially 

after it obtained the privilege of Persia (Darcy) in 1901 

and due to the connection of its interests, it tried to 

conclude a series of agreements with the sheikhdoms of 

the Arab Gulf and the link between those sheikhdoms 

with Britain through those agreements and the matter 

went beyond the sheikhs’ pledge not to conclude any 

agreement with any country without the consent of 

Britain. Which established British influence for a long 

time, and its interests were linked to the presence of oil. 
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يرجع تاريخ إنشاء وكالة سياسية في الكويت إلى الخالؼ بيف الحكومة المحمية 
وحكومة اليند حوؿ طبيعة السياسة البريطانية في الخميج العربي وكيفية إدارتيا، ووفًقا 

، التـز الطرفاف بالحفاظ عمى الوضع الراىف في الخميج 1991عثمانية عاـ -لالتفاقية األنجمو
ى الحاجة إلى جمع معمومات أكثر دقة كما تطمبت المعاىدة معرفة العربي، مما أدى إل

)الطبيعة الدقيقة لموضع الراىف في الكويت حينذاؾ 
1
، بينما اف إقرار كؿ مف الحكومة (

المحمية وحكومة اليند الحاجة إلى نوع أكثر رسمية مف التمثيؿ في الكويت، كانت ىناؾ 
ذلؾ التمثيؿ، ضغطت حكومة اليند مف أجؿ  خالفات حوؿ الشكؿ الذي يجب أف يبدو عميو

وكالة سياسية مقيمة في الكويت مثؿ تمؾ التي تـ تأسيسيا في البحريف، لكف وزير الخارجية 
في لندف اعترض عمى ذلؾ عمى أساس أف مثؿ ىذه الخطوة تتعارض مع التأكيدات البريطانية 

ي المنطقة، لذا اقترح المورد لمعثمانييف حسب االتفاقية بشأف الحفاظ عمى الوضع الراىف ف
)النسداوف

4
)(Lansdowne)   عمى مكتب اليند باف يقوـ ضابط يرشحو المقيـ في الخميج

العربي، بزيارة الكويت مف وقت آلخر، مكرًرا زياراتو حتى تصبح إقامتو دائمة، تـ اختيار 
)ستيوارت نوكس 

4
)) (Stuart George Knox  الكويت، لكف لمقياـ بيذه الميمة المؤقتة إلى

استمرار النزاع دفع بحكومة اليند  الموافقة عمى إرساؿ نوكس إلى الكويت، وافقت الحكومة 
المحمية، بحكـ الواقع، عمى اقتراحيا األصمي الذي يقضي بإنشاء وكالة سياسي مقيمة ىناؾ 

ياؿ بعد زيارة المورد جورج ناثان 1994بشكؿ دائـ، عيف أوؿ وكيؿ سياسي في الكويت في عاـ 
2)  (Curzon)كرزوف

لمخميج العربي ووقع مع شيخ الكويت اتفاقيات مختمفة منحت بريطانيا  (
الحؽ في السيطرة عمى الشؤوف الداخمية لمكويت وسياستيا الخارجية وعميو، تـ إرساؿ الرائد 

)1994نوكس كوكيؿ سياسي لبريطانيا إلى الكويت في اب 
5

 ) . 
الكويت، عمى تواصؿ مع القنصؿ البريطاني العاـ  كاف الوكيؿ السياسي البريطاني في

في البصرة والمحمرة ومع الوكيؿ السياسي البريطاني في البحريف، كاف مرتبطا بشكؿ مباشر 
مع المقيـ السياسي البريطاني في بوشير، الذي كاف بدوره مرتبطا بحكومة اليند مف خالؿ 

 دائرة الشؤوف الخارجية السياسية. 
لسياسية البريطانية في الكويت صغيرة مف حيث الحجـ والكادر بقيت الوكالة ا 

الوظيفي وميماتيا قميمة، مقارنة بالوكالة السياسية في البحريف، حتى بعد تحويؿ مسؤوليات 
6) 1948اإلشراؼ عمييا مف وزارة المستعمرات إلى وزارة الخارجية في عاـ 

)  . 
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عثمانية  -اتفاقية االنجموالمبحث األول: دور المقيم والوكيل السياسي في 
1913(

7
) : 

عثمانية، التي -وقع البريطانيوف مع العثمانيوف عمى االتفاقية األنجمو 1913في عاـ 
)أثارت استياء الشيخ مبارؾ 

8
حاكـ الكويت منيا ألنو تنازؿ بموجبيا جزئيًا عف استقاللو  (

الكويت قضاء تابع لإلمبراطورية الجزئي عف اإلمبراطورية العثمانية إذ أشارت االتفاقية إلى إف 
العثمانية، وجعمت شيخ الكويت في منصب القائممقاـ، أو مرؤوًسا إدارًيا وسمحت االتفاقية 

)لمعثمانييف بتعييف وكيؿ في الكويت
9
، حاوؿ الوكيؿ السياسي البريطاني في الكويت النقيب (

)وليـ ايرفف شكسبير
12
)(Shakespeareتطميف الشيخ بشاف االتفاقي ) ة واطمعو عمى مسودتيا

ووعده باستحصاؿ االعتراؼ العثماني بالكويت وبعالقات خاصة مع بريطانيا وحمايتو مف أي 
)عدواف خارجي

11
، أصبحت الكويت تحت الحماية البريطانية 1914، وبحموؿ عاـ (

)بالكامؿ
14
 29خدـ في ىذا المنصب حوالي 1961وحتى  1914وخالؿ المدة الممتدة مف  (
)سًيا بريطانًيا وكياًل سيا

14
). 
، التي حدثت عشية اندالع الحرب، كانت مثاال لمسياسة 1913كانت اتفاقية عاـ 

البريطانية في الخميج العربي والتي تركزت عمى المكاسب االقتصادية والسياسية البريطانية 
(

12
مف خالؿ العمؿ عمى خمؽ الوضع غير المستقر في المنطقة والذي دعـ النظاـ  (

)ي لإلدارة البريطانية االستعمار 
15
)  . 

كتب المقيـ السياسي البريطاني في الخميج العربي رسالة إلى  1914في مطمع عاـ 
الشيخ مبارؾ في محاولة السترضائو اعترؼ فييا بصفتو ممثاًل لحكومة صاحبة الجاللة 

16) البريطانية، بالكويت عمى أنيا "حكومة مستقمة تحت الحماية البريطانية"
لبريطانيوف وابمغ ا (

الشيخ مبارؾ عف طريؽ المقيـ السياسي بالتطورات السياسية والعسكرية في العالـ لتحديد 
وعبر  1914موقفو مف الحرب، فعبر مبارؾ عف والئو المطمؽ لمبريطانييف في األوؿ مف اب

)مبارؾ عف استعداده لتقديـ كؿ الدعـ المالي والعسكري لمحكومة البريطانية
17
)    . 

 المبحث الثاني: دور المقيم مع شيوخ الخميج العربي: 
قبيؿ الحرب العالمية األولى، جددت بريطانيا اتفاقياتيا مع شيوخ الخميج العربي، بما 

)فييـ شيخ الكويت الذي أخبره المقيـ السياسي البريطاني السير بيرسي كوكس 
18
)(Percy 

Cox)  جديدة، وتنوي تجديد اتفاقيا معو، مقابؿ أف "الحكومة البريطانية تنوي منحو امتيازات
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)المساعدة والدعـ في ظؿ ظروؼ الحرب " 
19
، وعبر المقيـ البريطاني لمشيخ عمى حرص (

بريطانيا لمدفاع عف مراكزىا في الخميج العربي عموما والكويت خصوصا ميما اقتضى األمر 
الء مثؿ نوكس ووليـ وعممت عمى إنشاء وكالة رسمية في الكويت خدـ فييا العديد مف الوك

( عمموا عمى تثبيت المصالح  William Carey(  ووليـ كيري  )William Henryوىنري)
)البريطانية في الكويت

42
). 

عند نشوب الحرب العالمية األولى حاولت الدوؿ المتحاربة استمالة مشايخ إمارات 
ة عدد مف الضباط الخميج العربي الى جانبيا، وفي تمؾ المدة أرسمت الحكومة البريطاني

البريطانييف إلى الكويت لجمع  المعمومات العسكرية عف المناطؽ القريبة مف الفاو وقد ساعد 
الشيخ مبارؾ بتزويد ىذه المعمومات لممبعوثيف البريطانييف فضاًل عف معمومات استخبارية 

تشريف  أخرى، كما تقدـ المقيـ البريطاني في الخميج العربي الرائد نوكس في الثالث مف
طمبا لمحصوؿ عمى معمومات مف الشيخ مبارؾ مقابؿ تقديـ الحماية واالستقالؿ  1914الثاني

)لمكويت 
41
، وطمب المقيـ نوكس مف الشيخ مبارؾ اف يياجـ اـ قصر، وصفواف، وبوبياف، (

)واف يتعاوف مع الشيخ خزعؿ 
44
)والشيخ ابف سعود  (

44
لطرد العثمانييف منيا واالستيالء  (

)أف يعمؿ عمى األقؿ عمى عرقمة وصوؿ اإلمدادات العثمانية الى البصرة عمييا او 
42
)  

تعيد المقيـ نوكس بصفتو ممثؿ عف الحكومة البريطانية برسالة أخرى الى الشيخ 
مبارؾ انو في حاؿ قدـ الشيخ مبارؾ المساعدة بانيا لف تعيد البصرة الى الدولة العثمانية 

خضاعيا لمحماية  وستبقييا تابعة لحكـ الشيخ مبارؾ وتعترؼ باستقالؿ مشيخة الكويت وا 
)البريطانية 

45
) . 

، أبمغت الحكومة البريطانية الشيخ مبارؾ أف بريطانيا دخمت الحرب 1914وفي اب 
ضد ألمانيا والدولة العثمانية فأجاب الشيخ مبارؾ أنو وجميع القبائؿ الكويتية مع بريطانيا 
وأبمغيـ استعداده لتقديـ أي دعـ تحتاجو، قويت عالقة الكويت مع بريطانيا وقطعت العالقات 

46) 1914تشريف األوؿ  28ثمانية نيائيا بعد اف احتمت بريطانيا البصرة في مع الدولة الع
) . 

أصبحت الشؤوف السياسية لمكويت بعد االحتالؿ البريطاني لمبصرة تحت تصرؼ 
المقيميف السياسييف البريطانييف في البصرة وبعد احتالؿ بغداد، أصبحت الكويت مرتبطة 

ذي أدار الكويت مف خالؿ إصدار تعميماتو إلى بالمفوض السامي البريطاني في بغداد ال
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الوكيؿ البريطاني في الكويت. وبعد قياـ الحكـ المحمي في العراؽ قررت الحكومة البريطانية 
)إخضاع الشؤوف السياسية لمكويت لممقيـ السياسي في الخميج العربي 

47
)  . 

كانت مع استمرت العالقات التي  1915بعد وفاة الشيخ مبارؾ الصباح في عاـ 
)البريطانييف وظمت قائمة إلى حد كبير

48
، وعندما استخدمت بريطانيا أسموب الحصار (

االقتصادي كوسيمة لمضغط عمى الدولة العثمانية طمبت تعاوف الحمفاء العرب ومف بينيـ 
الكويت في تشديد الحصار، كانت الكويت ميمة لمغاية في ىذا الصدد بسبب موقعيا 

كانيا إذ نقؿ المقيـ السياسي تعميمات السمطات البريطانية لمكويت بعدـ واألنشطة التجارية لس
)بيع اإلمدادات إلى القبائؿ دوف تصاريح 

49
واقتصار منح التصاريح لمقبائؿ التي تعاونت مع  (

االحتالؿ البريطاني لجنوب العراؽ، وأدى ذلؾ إلى ارتفاع أسعار السمع إلى حد دفع التجار 
إلى العشائر العراقية وغيرىـ مف حمفاء العثمانييف واحتجت بريطانيا  الكويتييف إلى التيريب

)رسميًا عمى ذلؾ لدى الشيخ جابر الصباح 
42
( الذي أبدى استعداده لوضع 1915-1917) (

)مراقبيف بريطانييف عمى الحدود لمنع التيريب 
41
، وطالب الوكيؿ السياسي في الكويت (

عدـ وصوليا إلى العثمانييف وتشديد الحصار مف  بمراقبة جميع الصادرات الكويتية لضماف
)خالؿ تمركز طوؽ مف القوات حوؿ مدينة الكويت

44
)  . 

)قدـ الوكيؿ السياسي خالؿ احتفاؿ تنصيب الشيخ سالـ
44
( الذي 1917-1919) (

الى الشيخ وثيقة رسمية مف الحاكـ البريطاني في  1917خمؼ الشيخ جابر الذي توفي عاـ 
بمنزلة الشيخ ومكانتو لدى الحكومة البريطانية وعدت ىذه الوثيقة مف اليند يعترؼ فييا 

)الوثائؽ الميمة في تاريخ الكويت 
42
)  . 

برز اىتماـ الحكومة البريطانية بالوكيؿ السياسي مف خالؿ تكريـ الوكيؿ السياسي في 
لقب مف قبؿ الحكومة البريطانية وىو  1918حزيراف 18الكويت ومنحو لقب )خاف بيادر( في 

( روبية نظرا لنشاطو المتميز 1999ىندي رفيع أخذتو بريطانيا مف اليند مع مكافاة مالية ) 
)ودوره البارز في الكويت وحمو لممشاكؿ المتعمقة بالسمطات الداخمية 

45
)  . 

كاف الشيخ سالـ معروًفا بتعاطفو مع العثمانييف مما تسبب بازدياد التيريب في عيده 
ار الذيف تضرروا مف الحصار، ونتيجة لذلؾ أرسمت بريطانيا عف حفاظا عمى مصالح التج

طريؽ الوكيؿ السياسي إلى الشيخ سالـ تطمب فيو فرض السيطرة البريطانية عمى الحدود وذلؾ 
بوضع مراقبيف بريطانييف تردد الشيخ سالـ في قبوؿ ذلؾ الطمب وعندما استشار طبقة التجار 
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بريطانيا حذرتو مف ضرورة وضع الكويت تحت  حثوه عمى رفض الطمب البريطاني، لكف
)سيطرة المفتشيف البريطانييف لمنع التيريب إلى مناطؽ تابعة لمدولة العثمانية

46
 )  . 

اقترح الوكيؿ السياسي ترغيب الشيخ في التعاوف مع السمطات البريطانية بأف يمنح 
ف الحكومة البريطانية وساـ نجمة اليند وأف يرفع عنو قرضا كاف قد اقترضو الشيخ مبارؾ م

بعرض رغبة الحكومة البريطانية في إقامة مركز  1918وقاـ الوكيؿ في كانوف الثاني عاـ 
المراقبة في أراضي الكويت ولـ يعترض الشيخ بؿ أبدى موافقتو في أثناء مقابمتو لموكيؿ في 

تيجة مشاوراتو ولكنو عاد وغير رأيو بعد يوميف، معمال ذلؾ أنو ن 1918الثاني كانوف الثاني 
)مع تجار البالد وأعيانيا، وجد أف إقامة المركز سيحط مف قدره ويقمؿ مف قيمتو 

47
)  . 

عرض الوكيؿ السياسي في الكويت عمى سالـ المبارؾ ضابطيف بريطانييف لمعمؿ 
عمى متابعة الحصار ومنع تيريب البضائع واإلمدادات إلى العثمانييف او اف الجيش البريطاني 

كويت جوا، بعدىا أرسؿ المقيـ السياسي في الخميج العربي بيرسي كوكس، خطاب سيقصؼ ال
ترضية إلى سالـ المبارؾ، ثـ قدـ لو تأكيدات عمى حسف نية بريطانيا، وأف الحصار سيكوف 

)مؤقًتا وأف الحكومة البريطانية ستعوض الكويت عف أي خسائر اقتصادية
48
). 

ؿ الحصار المقترح في الكويت عمى سمط الخالؼ البريطاني مع الشيخ سالـ حو 
البضائع الضوء عمى القيود المفروضة مف قبؿ الحكومة البريطانية ووكيميا السياسي عمى 
حرية الشيخ في العمؿ أثناء مدة الحرب، إذ تـ تجاىؿ سياسة بريطانيا المتمثمة في عدـ 

في زمف الحرب التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمحمياتيا في الخميج العربي وأماكف أخرى 
)وحسب مقتضيات الوضع العسكري

49
)  . 

وافؽ الشيخ سالـ عمى فرض حصار تحت إشراؼ  1918في الرابع مف كانوف الثاني 
بريطاني لكنو غير رأيو بعد ذلؾ ألنو "سيؤثر عمى شرفو وسمعتو وكرامتو" كونو كاف رئيس 

ئؿ الذيف استفادوا مف التيريب لمشؤوف القبمية في عيد والده فربطتو عالقات جيدة بزعماء القبا
إلى المناطؽ العثمانية ولـ تغير رسائؿ السير بيرسي كوكس مف وجية نظر الشيخ سالـ مما 

)دفع بريطانيا إلى التشدد مع الكويت
22
)   . 

منعت الباخرة )الزياني( مف انزاؿ حمولتيا في الكويت  1918في العاشر مف شباط 
ضائعيا بعد ذلؾ إلى البصرة لمضغط عمى سالـ إلجباره بامر مف الوكيؿ السياسي وتـ نقؿ ب

لتجنب خسارة  1918عمى قبوؿ فرض الحصار، وىو ما فعمو في الخامس عشر مف شباط 
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اإليرادات الجمركية مف السفف التي ترسو في ميناء الكويت إذ كانت العائدات تذىب مباشرة 
)إلى الخزانة الشخصية لمشيخ سالـ 

21
)  . 

فعااًل تماًما إذ رضخ سالـ إلرادة التجار واستمر التيريب مف الكويت لـ يكف الحصار 
إلى العثمانييف إذ كانت المراكز التي تـ إنشاؤىا لغرض مراقبة وتنفيذ الحصار يديرىا كويتيوف 

)وىـ في خدمة سالـ
24

 ). 
عندما وصمت  1918زادت الخالفات بيف بريطانيا وحاكـ الكويت في بداية نيساف 

إلى الكويت عدة قوافؿ تجارية كبيرة رفض الوكيؿ البريطاني منحيا التصاريح الالزمة بحجة 
التجارة مع العدو بحسب قولو وطمب مف الشيخ إبالغ قادة القوافؿ بأنيـ لف يتمقوا تصاريح 

الـ ما جعؿ الوكيؿ السياسي يبمغ قادة القافمة بالرفض بنفسو وغادرت الحصار، رفض الشيخ س
)القوافؿ الكويت 

24
) . 

اعتقد الوكيؿ السياسي أف االحتالؿ البريطاني لمكويت كاف "الحؿ الحقيقي" الوحيد 
إليقاؼ التيريب المستمر لمبضائع إلى العثمانييف والتعامؿ مع حاكـ اإلمارة الشيخ سالـ 

انيا، لكف المسؤوليف قرروا أنو لتجنب االحتالؿ الفعمي لمكويت، ستشتري المناىض لبريط
)بريطانيا جميع المخزونات في اإلمارة وتحد مف واردات اإلمارة مف البضائع 

22
) . 

أبمغ الوكيؿ السياسي الشيخ سالـ أنو في حالة وصوؿ أي بضائع إلى الكويت أو 
غير مصرح ليا بالدخوؿ وبذلؾ سيكوف  البصرة، فإف الضابط المسؤوؿ عف الحصار سيعدىا

أماـ التجار خياريف إما أف تشحف بضائعيـ إلى البصرة بتصريح أو ستشترييا بريطانيا بسعر 
)بالمائة فقط  5التكمفة مضاؼ الييا 

25
) . 

أخيًرا أقر الشيخ سالـ بالميؿ إلى الجانب البريطاني، وكتب إلى الوكيؿ السياسي أنو 
الحماية والصداقة التي تمقاىا حكاـ الكويت السابقوف مف  يتمنى اف يحصؿ عمى نفس

بريطانيا، وأنو سيتحمؿ المسؤولية عف األحداث التي تحدث في أراضيو اي أنو سيضمف عدـ 
حدوث شيء في الكويت يتعارض مع المصالح البريطانية، كاف رد حكومة اليند بالموافقة 

درة اإلمارة إال بتصاريح موقعة مف الوكيؿ بشرط منع الواردات مف اليند إلى الكويت مف مغا
)السياسي

26
)   . 
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عف استيائو مف أف تعامؿ الشيخ سالـ "غير  1918أعرب الوكيؿ السياسي في أيموؿ 
مرضي" و "غير مناسب" كحاكـ قائال: "إنو يكرىنا وال يظير الصداقة واالحتراـ لنا إال بإجباره 

)بالقوة" 
27
)  . 

عالمية األولى حرًبا اقتصادية غير عادية لكونيا شيدت الكويت خالؿ الحرب ال
)محمية بريطانية إال انيا في الوقت نفسو كانت ُتعامؿ كقوة معادية وبعد ىدنة )مودروس( 

28
) 
انتيى الحصار المفروض عمى الكويت مع نياية األعماؿ العدائية بيف بريطانيا واإلمبراطورية 

)1918العثمانية في الثالث مف تشريف الثاني 
29
)  . 

 ثالثًا: دور الوكيل السياسي في الكويت بعد الحرب العالمية األولى: 
بعد انتياء الحرب العالمية األولى بدأت بريطانيا تفكر في مستقبؿ الكويت والسيما بعد 
زواؿ المنافسة العثمانية واأللمانية عمى مصالح بريطانيا في الخميج العربي، ومع استياء المقيـ 

قؼ الشيخ سالـ مف الحصار االقتصادي فكر جدًيا في تغيير الوضع القائـ السياسي مف مو 
في الكويت أو ضمو إلى ممكية ابف سعود في نجد إال اف اكتشاؼ النفط في المنطقة حالت 

)دوف تنفيذ ىذا المخطط البريطاني فيما يتعمؽ بمستقبؿ الكويت 
52
، أدى االنفراد بالحكـ مف (

احمد الجابر  جار ووجياء الكويت الى محاولة إقالتو وتنصيبقبؿ الشيخ سالـ إلى دفع الت
الذي تمتع بعالقات جيدة مع التجار واألعياف بديؿ لو وحاولوا تقديـ شكوى إلى الوكيؿ 
السياسي البريطاني بشأف حكـ سالـ المبارؾ االستبدادي وطمبوا مف البريطانييف إقالتو 

د اف الحكومة البريطانية رفضت التدخؿ وأكدت بي واالعتراؼ بأحمد الجابر كحاكـ بداًل منو
لمشيخ سالـ المبارؾ عمى لساف الوكيؿ السياسي ضرورة حؿ ىذا االضطراب الداخمي بطريقتو 

)الخاصة، دوف تدخؿ بريطانيا في الشؤوف الداخمية الكويتية
51
، وبعد وفاة سالـ المبارؾ في (

في الكويت برقية إلى المفوض  ، أرسؿ الوكيؿ السياسي1921الرابع والعشريف مف شباط 
السامي في بغداد والمقيـ السياسي بخصوص مف يتولى الحكـ في الكويت جاء فييا : أعتقد 
إمكانية تقديـ عبداهلل لمعرش لكنني ال أعتقد أنو سيفعؿ ذلؾ اآلف والفكرة األكثر شيوًعا ىي أف 

أف يكوف عبد اهلل مساعًدا يكوف أحمد حاكًما مع مجمس استشاري يساعده في إدارة اإلمارة و 
)لو

54
) . 

كاف رأي الوكيؿ السياسي صحيًحا إذ أشارت برقيات عبد اهلل إلى الحكومة البريطانية 
واإلمارات األخرى في الخميج العربي إلى أنو تولى مسؤولية الكويت، لكنو لـ يشر إلى أنو يعد 
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قيات التي أرسميا رًدا إلى نفسو حاكـ الكويت، في المقابؿ أشار أحمد الجابر في إحدى البر 
المقيـ السياسي في الخميج العربي بيرسي كوكس، إلى أنو يعد نفسو الحاكـ حتى قبؿ وصولو 

)إلى الكويت واالعتراؼ بو مف قبؿ األسرة الحاكمة والتجار واألعياف 
54
، ومع عمـ الوكيؿ (

يت إال انو تقرر السياسي في الكويت أف أحمد الجابر كاف ال يزاؿ أصغر مف أف يحكـ الكو 
)إبقائو لكونو مف المخمصيف لمبريطانييف 

52
)   . 

تـ تسميـ ممؼ إدارة شؤوف الكويت لحكومة اليند رسميا باتفاقية بيف الوكيؿ السياسي 
، وعمى الرغـ مف اف التدخؿ البريطاني في شؤوف الكويت بدا مف 1921وحاكـ الكويت عاـ  

عيد الشيخ سالـ عندما فرضت بريطانيا الحصار عمى البضائع الداخمة لمكويت والخارجة منو 
عتراؼ البريطاني باستقالؿ الكويت واستمر وصوؿ التعميمات البريطانية إلى وىذا ما ناقض اال

المشايخ والحكاـ حوؿ شؤوف إدارة الكويت الداخمية، إال إنيا لـ تكف تحمؿ طابعا رسميا وتقدـ 
بشكؿ نصيحة مف الوكيؿ السياسي البريطاني في الكويت في اجتماعات ودية وغير رسمية 

)مية لمكويت بيدؼ تنظيـ الشؤوف الداخ
55
)   . 

 : 1922رابعًا: مؤتمر العقير 
تراس السير بيرسي كوكس المقيـ السياسي لمحكومة البريطانية اجتماعا في تشريف 

في العقير لتسوية المشاكؿ الحدودية بيف امارة نجد مف جية، وكؿ مف الكويت  1922الثاني 
ر بيرسي كوكس والذي تحدث والعراؽ مف جية أخرى، مثؿ البريطانييف في المحادثات السي

أيًضا باسـ مممكة العراؽ الخاضعة لمسيطرة البريطانية وترأس الوفد السعودي النجدي الحجازي 
)عبدالعزيز ابف سعود نفسو ومثؿ الكويت الوكيؿ السياسي البريطاني مور 

56
) (Moore)  وىو

)برتبة صغيرة 
57
ضحة لمشيخ عمى أف وكاف التفاوت في الرتب بيف المشاركيف كانت إشارة وا (

)التشكيمة كانت ضد الكويت
58

 )  . 
أعطى فييا المقيـ السياسي البريطاني في الخميج العربي السير بيرسي كوكس، ما 
يقرب مف ثمثي أراضي الكويت إلى عبد العزيز ابف سعود في حيف تـ تمييز جزء آخر عمى 

يجي، إذ لـ يتمكف الوكيؿ أنو منطقة محايدة وبيذا التحديد خسرت الكويت العمؽ االسترات
السياسي مور مف إقناع المقيـ برسي كوكس بمطالب الكويت ولـ يعمؿ بتوصيات الشيخ احمد 
إذ اف تأثير كوكس عمى الوكيؿ مور كاف كبيرًا جدًا مما جعؿ نتائج االجتماع في غير صالح 

)الكويت 
59
)  . 
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سعود والعراؽ الى أف أدى فقداف الكويت األراضي والممكيات والبساتيف لصالح ابف 
يميؿ الشيخ احمد بقراراتو عمى وفؽ قناعاتو بعيدًا عف تأثير الوكيؿ البريطاني؛ بعدىا قامت 
الحكومة البريطانية بنقؿ مور الى الخارجية البريطانية بسب اقتناع بريطانيا بضعفو وعدـ 

)سيطرتو عمى الحاكـ
62
)  . 

الالحقة التي وقعت بيف الكويت والعربية لقد بنيت عمى ىذه االتفاقية جميع االتفاقيات 
السعودية لترسيـ الحدود بينيما واقتساـ نفط المنطقة المحايدة، عمى الرغـ عدـ رضا شيخ 
الكويت أحمد الجابر عف ىذا التقسيـ لكنو أمؿ أف يستطيع استرجاع حقوقو في وقت مناسب 

قتساـ نفط المنطقة المحايدة ولذلؾ لـ يتفؽ مع ابف سعود في إدخاؿ األمريكييف في مسالة ا
61) 1933حتى عاـ 

). 
 خامسًا: دور المقيم السياسي في تسوية الحدود: 

مسالة الحدود مع  1923أثار الشيخ أحمد الجابر حاكـ الكويت في األوؿ مف نيساف 
العراؽ برسالة بعث بيا الى الوكيؿ السياسي البريطاني في الكويت يتسأؿ فييا عف موضوع 
تحديد الحدود العراقية الكويتية، وبناء عمييا رد الوكيؿ السياسي البريطاني في العراؽ بتاريخ 

وكاف الرد يؤكد ضرورة احتراـ العراؽ لاللتزامات الدولية والقانونية  1923ساف الرابع مف ني
التي ورثيا عف الدولة المنتدبة، وتـ تبادؿ الرسائؿ بيف وزارة الخارجية البريطانية ورئيس وزراء 

كوف الكويت كيانًا سياسيًا ودولة مستقمة وأكدت  1924العراؽ في السابع عشر مف نيساف 
عمى استقاللية إمارة 1929الخارجية البريطانية المؤرخة في السادس مف شباط  محاضر وزارة

ف شيخ الكويت يرتبط بعالقات تعاىدية مع حكومة صاحبة الجاللة، ومعترؼ بو  الكويت، وا 
)كحاكـ مستقؿ 

64
 ) . 

نتيجة الصعوبات االقتصادية )الكساد االقتصادي العالمي، والحصار السعودي، 
)تغير الوضع لصالح عبد اهلل السالـ  1929روع في الياباف ( في عاـ ودخوؿ المؤلؤ المز 

64
) ،

إذ  فقد أحمد الجابر العديد مف المؤيديف لو مف األسرة الحاكمة، األمر الذي انعكس عمى 
الوضع المالي ألفراد األسرة الحاكمة، فضال عف حكـ أحمد الجابر االستبدادي والمكانة 

لحاكمة إذ قاد عبد اهلل السالـ المعارضة ضد أحمد الجابر والتي المييمنة عمى أفراد األسرة ا
، وبحسب رسالة الوكيؿ السياسي في الكويت بتاريخ الثالث عشر 1923كانت تتزايد منذ عاـ 

62) 1926مف تشريف األوؿ 
) . 
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كاف ىناؾ استياء كبير حينذاؾ ضد أحمد الجابر مف قبؿ أفراد عائمة صباح اآلخريف، 
الذيف يشتكوف جميًعا مف أنو يسيء إدارة الممتمكات، وأنيـ ال يحصموف عمى حصصيـ 

، ىو عمى 1923الصحيحة كالعادة، عبد اهلل السالـ، الذي كاف ىادئا جدا منذ أحداث تموز 
)خ حمد المبارؾ رأس خصومو، ولكف حتى الشي

65
، الذي كاف في حينيا ودوًدا ألحمد الجابر (

)وعمؿ لصالحو دائًما في غيابو، أصبح بعد ذلؾ ضده 
66
)  . 

اقترح المقيـ السياسي اف يبمغ الشيخ أحمد الجابر بضرورة اطالع  1927في عاـ 
حكومة الوكيؿ السياسي عمى أي مراسالت رسمية تجري بينو وبيف ابف سعود، وبذلؾ تمنح ال

البريطانية دراسة أي اتفاؽ يكوف قد توصؿ إليو، وفي الوقت ذاتو إذا ما تـ ذلؾ تستطيع 
السمطات البريطانية تجاىمو عمى اعتبار أنو لـ يطمع عميو الوكيؿ السياسي مف قبؿ، إال أف 
دور المقيـ السياسي اقتصر عمى التبميغات والمراسالت الرسمية دوف المراسالت الشخصية، 

إلى ضرورة مرور أي مراسالت لمشيخ مع ابف سعود عمى ممثمي الحكومة البريطانية  ودعا
المحمييف كالسفير في جدة والوكيؿ السياسي في الكويت، أو المقيـ السياسي في الخميج 

)العربي، وبذلؾ يؤكد نوع العالقات التي تربط الكويت ببريطانيا أماـ ابف سعود 
67
) . 

)البريطانية ديكسوف  عينت الحكومة 1929في عاـ 
68
) Harold Dickson 

( وكياًل سياسيًا في الكويت وكاف يخدـ في البحريف وذا خبرة في تاريخ الخميج 1929-1936)
، وافتتح في عيده أوؿ 1939العربي، ساىـ في إنشاء وتسمية أوؿ بمدية في الكويت عاـ 

69) 1932مجمس بمدي، وكتب تقارير عف أوؿ انتخابات جرت في الكويت عاـ 
، وعندما (

أثيرت مشكمة الحدود والعالقات بيف العراؽ والكويت في ثالثينات القرف العشريف وبالتحديد في 
كانت بريطانيا راغبة في إنياء ىذه المشكمة فتـ عقد مؤتمر في بغداد في العاـ  1934عاـ 

يت في نفسو كاف مف المفترض اف يكوف المقيـ البريطاني السياسي ممثال عف شيخ الكو 
المؤتمر اال اف المقيـ اقترح اف يمثؿ الشيخ مدير كمرؾ الكويت وىو مف رعاياه واف يصبح 
الممثؿ الرسمي لو، وكاف ىدؼ المقيـ ىو اف يبعد عنو أي اعتقاد لدى العراؽ باف الشيخ 
تحت سيطرة بريطانيا وبعد رفض الشيخ عمى إرساؿ مدير الكمرؾ وتحت الضغط المقيـ 

أخيرًا وانعقد ىذا المؤتمر وكاف مف نتائجو ترسيـ الحدود لكف المشكمة ظمت  البريطاني وافؽ
)مستمرة لتكوف موضع استغالؿ بريطاني ضد العراؽ والكويت كمما أرادت ذلؾ 

72
)  . 
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بعد ديكسوف تعييف العديد مف الوكالء البريطانييف في الكويت وكانت مدة عمميـ 
)ـ الوكيؿ دي جوريقصيرة ال تستمر إال عدة اشير وكاف ابرزى

71
)  ((Gerald de Gaury 

وكاف عمى عالقة جيدة بالشيخ احمد وعمؿ عمى الجانب  1939الى  1936الذي عمؿ مف 
االقتصادي إذ وردت إليو تقارير مف مراجعو بضرورة حماية المصالح االقتصادية لبريطانيا في 

طمبات التجار في المنطقة، وعميو كاف دي جوري يضغط عمى الشيخ احمد لالستجابة ل
الكويت الذيف برزوا كقوة سياسية جديدة في مدة ما بيف الحربيف العالميتيف إذ  تطور موقؼ 
التجار تدريجيًا إلى نخبة اقتصادية واجتماعية متجانسة وموحدة تـ إضفاء الطابع المؤسسي 

)ية عمى سمطتيـ السياسية التي مكنتيـ الوصوؿ إلى القصر والتدخؿ في الشؤوف اإلدار 
74
) ،

كما تبنى دي جوري التعاوف مع البعثات النفطية والتنقيب عف النفط لينيى عممو بعد عزلو 
)ليكوف مستشارًا لمنفط عند الشيخ احمد الجابر الصباح 

74
، كما سمط الضوء في تقاريره عمى (

و إف الجياز اإلداري في الكويت خالؿ الثالثينيات كاف ضعيفا وبدائيا وفي تقرير مطوؿ أرسم
إلى المقيـ السياسي ذكر فيو اف  1938الوكيؿ السياسي البريطاني الكابتف دي جوري عاـ 

الحاكـ وظؼ العديد مف أفراد العائمة في مناصب عميا في جميع اإلدارات كاف العديد منيـ 
)غير مشارؾ سابًقا أو مستبعد مف المشاركة في الحكومة 

72
وكذلؾ وظؼ أشخاص ال  (

السكاف المحمييف مما سبب العديد مف اإلشكاالت واالنتياكات يتمتعوف بشعبية لدى 
)لمنظاـ

75
) . 

شعر المسؤوليف البريطانييف أف االنتياكات لمنظاـ اإلداري واستبداده قد وصمت إلى 
)ذروتيا مما يتطمب فرض بعض القيود عمى الشيخ 

76
، مما جعؿ أحمد جابر يوافؽ في (

بدأ إنشاء مجمس جديد واستسمـ في النياية عمى م 1938األسبوع األخير مف حزيراف   
لمطالب التجار واألعياف بعد أف نصحو النقيب دي جوري الوكيؿ السياسي في الكويت والمقيـ 

)السياسي في الخميج العربي 
77
، كانت النصيحة البريطانية اعتماد مجمس جديد لمساعدة (

العائمة الحاكمة وعامة السكاف الشيخ أحمد الجابر في إدارة الكويت وربط نفسو بشكؿ أوثؽ ب
)مف خالؿ ىذا المجمس 

78
، وكاف مف رأى المقيـ السياسي كوكس أف تقدـ الحكومة (

البريطانية النصيحة في صيغة أمر لمشيخ سالـ واجب التنفيذ وذلؾ إذا لـ يتـ الوصوؿ إلى 
)اتفاؽ 

79
)  . 
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)التجارتشكؿ المجمس وكاف برئاسة عبداهلل السالـ وكاف معظـ أعضائو مف 
82
، نشط (

المجمس منذ البداية إذ كتب دستوًرا وأقر عدًدا مف القوانيف وألغى العديد مف الضرائب، كما 
أقر قوانيف أخرى نظمت الخدمات المجتمعية كالشرطة النظامية، والموائح الصحية والتجارية، 

)واألشغاؿ العامة 
81
جية لكف محاوالت وطموحات المجمس لمسيطرة عمى الشؤوف الخار  (

)والجيش أثارت معارضة بريطانية 
84
وعمؽ الوكيؿ السياسي عمى عمؿ ونشاط المجمس فقاؿ  (

): "اف عبداهلل السالـ لديو دائرة معارؼ عربية ال شؾ انو يرجع الييا فترشده " 
84
)  . 

بسبب تيديد المجمس لممصالح البريطانية في الكويت وعندما طمب الشيخ التدخؿ 
، استجاب الوكيؿ السياسي البريطاني إذ 1938االضطرابات وفي اب البريطاني لمتعامؿ مع 

وحرص عمى مقابمة كؿ عضو مف  1938زار المقيـ السياسي الكويت في تشريف األوؿ 
)أعضاء المجمس 

82
وطالب المجمس بتخفيؼ مطالبو والضغط عمى الشيخ لمجموس مع  (

)المجمس بداًل مف التآمر ضده 
85
)  . 

ب الوكيؿ السياسي البريطاني في الكويت فبعث برسالة إلى أثارت ىذه األمور غض 
المقيـ السياسي البريطاني في الخميج العربي، وحذره مف أف المجمس، عمى الرغـ مف والئو 
الحالي لمبريطانييف إال اف لديو القدرة عمى التحوؿ بسرعة إلى مجمس وطني قد يحرج بريطانيا، 

ية مشيخات الخميج العربي بسبب احتماؿ ظيور ليس فقط في الكويت ولكف أيًضا في بق
حركات أخرى مماثمة في بقية إمارات الخميج العربي وىي صورة واضحة لمموقؼ البريطاني 
مف المجمس وما يترتب عمى وجود مثؿ ذلؾ المجمس ليس فقط في الكويت بؿ في جميع 

)المناطؽ التي سيطرت عمييا بريطانيا 
86
)  . 

الوكيؿ السياسي لمسعي لحؿ المجمس التشريعي منيا إف  دفعت العديد مف األسباب
بريطانيا التي أيدت تأسيس المجمس قد اصطدمت بصالحياتو التي بدت انيا تضر بمصالحيا 

، وأخذت بريطانيا تنظر الى 1899وامتيازاتيا التي حصمت عمييا بموجب اتفاقية الحماية 
مجمس التشريعي، وال سيما واف ىذا المجمس بحذر، وأصرت عؿ مناقشة القانوف األساسي لم

)القانوف خوؿ المجمس النظر في الشؤوف الخارجية لمكويت 
87
، وكذلؾ حدوث الخالؼ بيف (

الشيخ احمد الجابر الصباح والمجمس التشريعي، عندما بدأ ينافس حاكـ الكويت في سمطتو 
دارتو لمبالد وشعر الحاكـ حينيا بأنو قد اصبح حاكـ بدوف صالحيات وى )ذا ما لـ يقبمو وا 

88
)  . 
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كاف لموكيؿ البريطاني دور كبير في الخالفات التي اندلعت فيما بعد بيف المجمس 
والحكومة إذ  شجع تكويف كتمة شعبية معارضة مف القطاعات الشعبية التي لـ يكف ليا تمثيؿ 

)في المجمس
89
ذا والتي دعت إلى ضرورة حؿ المجمس التشريعي والتيديد باستخداـ العنؼ إ (

لـ تتـ تمبية مطالبيا مما تسبب زيادة التيار المعارض ورفع حدة الخالؼ وخمؽ فرصة لمشيخ 
أحمد الجابر لمتخمص مف المجمس الذي رفض أعضائو دعوة الشيخ عبداهلل لمقابمتو وأصروا 
عمى أنو إذا حؿ المجمس فسيستخدموف القوة إذا لـز األمر لمواجية الموقؼ، ولجأ بعضيـ إلى 

)السالح، وبالتالي أصبحت المواجية المسمحة ىي السبيؿ الوحيد لمبت في األمر مخازف 
92
) ،

سعى عبداهلل لتيدئة الخالفات بيف الكويتييف، وال سيما عندما أبمغ الوكيؿ السياسي في الكويت 
أف "التحريض الحالي قد ال ينقمب فقط عمى أحمد الجابر بؿ عمى األسرة الحاكمة بأكمميا  

)حؿ أحمد الجابر المجمس التشريعي 1938عشر مف كانوف األوؿ  وفي السابع
91
)  . 

حؿ المجمس مف قبؿ الشيخ بفعؿ صالحياتو غير المحدودة والتقميؿ مف سمطة الشيخ 
وبعد حؿ المجمس كتب المقيـ السياسي في أحد تقاريره: "وقد عدلت موازيف القوى فيما بيف 

)لنا"  الشيخ والمجمس لصالح األوؿ وىو امر مناسب
94
) . 

: "سوؼ 1939لخص الوكيؿ السياسي التغيير في رسالة إلى المقيـ السياسي عاـ 
تتذكر كما قمت لي في كثير مف األحياف، أف األسرة الحاكمة ىنا، عمى عكس تمؾ الموجودة 
في الدوؿ العربية األخرى التي لـ ُيسمح ليا بالمشاركة في الشؤوف اإلدارية بأي شكؿ مف 

نما تولت عائمة صباح مناصب عميا في جميع دوائر الحكومة، بما في ذلؾ األشكاؿ، بي
)األمف، وشرطة البحر والشاطئ، ومراقبة احتياطي السالح، وشرطة المدينة ... " 

94
)   . 

قبيؿ الحرب العالمية الثانية كاف دور الوكيؿ السياسي البريطاني العمؿ عمى متابعة 
تصادية والوقوؼ إلى جانب الكويت وتقديـ النصائح المصالح البريطانية السياسية واالق

والتوجيو لمحاكـ إال اف مشكمة التيريب عبر الحدود مع العراؽ والسعودية ظمت قائمة وكذلؾ 
، إذ تـ حؿ بعض التوترات عمى طرفي الحدود مثؿ 1943مشكمة ترسيـ الحدود حتى عاـ 

فاقيات يحضرىا المقيميف مشكمة الكمرؾ وفرض غرامات عمى الطرفيف والذىاب الى ات
)والوكالء البريطانيوف مف كال الطرفيف، وكذلؾ موضوع القطعات العسكرية

92
) . 

 سادسًا: دور المقيم والوكيل السياسي في إنشاء وتطوير مطار الكويت:   
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عندما ظيرت مسألة الطيراف المدني في عشرينيات القرف العشريف، كاف عمى المقيـ 
بالتصرؼ نيابة عف الخطوط الجوية اإلمبراطورية لخدـ سياسة لندف، وفي طيراف أجرى 
دبموماسيوف في وزارة الخارجية مفاوضات الخط الجوي اما في الخميج العربي، كانت ىذه 

)سياسي، بصفتو المسؤوؿ الممثؿ لحكومة اليند المسؤولية الشخصية لممقيـ ال
95
)  . 

أشارت الوثائػؽ البريطانيػة وتقاريػر الوكيػؿ السياسػي بالكويػت أف أوؿ ىبػوط لطائػرة 
ـ لميمػػة تدريػػب، وكانػػت 1927مدنيػة بالكويػػت كاف فػػي الثامف عشر مف تشريف الثاني عػػاـ 

)الينػػد  -حكومػة بريطانيا وكانت قادمػػة مػػف دليػػي الطائػػرة تابعػػة لمخطػػوط الجوية ل
96
)  . 

جػػاء فػػي تقاريػػر المقيميػػة أف الكويػػت مػػكاف مالئػػـ جػػًدا  1928فػػي نيايػػة شباط عػػاـ 
ػط لمتدريػػب ولممارسػػة الميػػاـ التابعػػة لػػوزارة الطيػػراف البريطانيػػة، عمػػى إثػػر ذلػػؾ تػػـ التخطيػ

)بشػػكؿ سريع إلنشػػاء قاعػػدة جويػػة عسػػكرية بريطانيػػة وميبطػػًا لمطائرات فػػي الكويػػت 
97
) 

أشػػار الوكيػػؿ السياسػػي البريطانػػي فػػي الكويػػت فػػي تقريػػره اإلداري الػػذي قدمػػو عػػاـ 
ػػا الصحيػػح" وأف سػػمو الشػػيخ ـ إلػػى "أف شػػيخ الكويػػت ال يػػزاؿ يضػػع األمػػور فػػي مكاني1932

، كمػػا  أحمػػد الجابػػر الصبػػاح بسػػخاء منػػو سػػوؼ يبنػػي سقيفة لمطائػػرات مثػػؿ كػػوخ بػػدوف رسػػـو
يسػػمح لممسػػافريف باسػػتخداميا لمحمايػػة مػػف الشػػمس والريػػاح واألتربػػة والمطػػر، ومػػف المقػػدر 

)نيػػا فػػي نيايػػة تشريف الثانيأف يتػػـ االنتيػػاء م
98

 ) . 
طمب شيخ الكويت مف المقيـ السياسي اف يخاطب الحكومة  1933في شباط 

البريطانية بعدـ السماح لمطياريف التابعيف لشركات الطيراف الخاصة بالطيراف في سماء الكويت 
عدـ اليبوط فييا، ومع وانو ال يرغب في تحميقيـ حوؿ الحدود البرية والمياه اإلقميمية لمكويت و 

نياية العاـ نفسو بدات مفاوضات عقد اتفاقية الطيراف المدني مع الحكومة البريطانية وقدـ 
الوكيؿ السياسي لمشيخ عدد مف المقترحات والبنود لتضمينيا في ىذه االتفاقية وبعد مناقشة 

صديؽ عمى ىذه العديد مف األمور المتعمقة بالطيراف فوؽ أراضي الكويت تـ االتفاؽ والت
99) 1934االتفاقية في عاـ 

)  . 
سابعًا: دور المقيم والوكيل السياسي البريطاني في عقد اتفاقيات تنظيم حركة 

 الطيران: 
اصبح في الكويت ميناء جوي منظـ لرحالت الطيراف التابعة  1934مع بداية عاـ 

تكف العائدات المادية كبيرة  لمخطوط الجوية البريطانية يخدـ الركاب ونقؿ البضائع والبريد ولـ
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بسبب رفض بعض الطياريف اليبوط في الكويت ما دفع شيخ الكويت إلى مخاطبة الوكيؿ 
السياسي البريطاني وطمب توقيع اتفاقية تنظـ عممية الطيراف واستخداـ األجواء الكويتية اذ 

انشاء المطار  تناولت االتفاقية عدة بنود كاف أىميا اف يمنح شيخ الكويت بريطانيا حقوؽ
لبريطانيا حصرا واف تمتمؾ الحكومة البريطانية الراي المطمؽ طوؿ مدة االتفاقية في تعييف 
الوكالء إلدارة شؤوف المطار كما منحت االتفاقية الحكومة البريطانية حؽ تزويد الطائرات 
ؿ بالوقود وحؽ فرض رسوـ عمى تقارير األرصاد الجوية فضاًل عف رسـو اإليواء والنزو 

وحصمت عمى إعفاءات مف رسوـ استيراد البنزيف واستخداـ المطار واألجيزة الالسمكية، عمى 
اف ال تسمح بريطانيا بيبوط أي طائرة إال بموافقة الشيخ واف تدفع بريطانيا إيجارا سنويا مقابؿ 
استخداـ ارض المطار، كما تضمنت االتفاقية بند حوؿ إمكانية تجديدىا باختيار الحكومة 

)بريطانية وموافقة شيخ الكويت بعد انتياء مدتيا والبالغة اربع سنوات ال
122
)  . 

اما البنود التنظيمية لعمؿ المطار والطائرات فكاف اىميا انو ال يحؽ الي طائرة اف 
تطير فوؽ ارض الكويت أو تيبط عمييا إال بموافقة مف شيخ الكويت واف عمى الطائرات 

تباع القواعد العامة واف تكوف طائرة مسجمة ومثبت عمييا الحاصمة عمى الترخيص باليبوط ا
بياناتيا كاممة وجنسيتيا وليا شيادة موثقة بكونيا صالحة لمطيراف )شيادة صيانة( ويجب اف 

)تحمؿ الطائرة معيا سجؿ الرحالت وسجؿ بأسماء المسافريف 
121
)   . 

ديكسوف يستفسر بعد عقد االتفاقية ارسؿ شيخ الكويت رسالة إلى الوكيؿ السياسي 
فييا عف استخداـ الطائرات المدنية البريطانية وخطوط الطيراف التابعة لحكومة بريطانيا لمطار 
الكويت فأجابو الوكيؿ باف االتفاقية تـ رفعيا إلى وزارة الطيراف في لندف لدراستيا واف المطار 

بريطانيا كانت تستخدـ سيبقى لالستخداـ العسكري لحيف المصادقة عمى االتفاقية مع العمـ اف 
المطار والقواعد العسكرية وتبني كافة المرافؽ التي تحتاجيا خدمة لمصالحيا دوف اخذ إذف 

)مسبؽ مف أي احد 
124
، أجاب الشيخ بانو فيـ رسالة الوكيؿ السياسي واف الموقؼ (

كاف  البريطاني فيما يتعمؽ باستخداـ المطار ألغراض عسكرية لخدمة الحكومة البريطانية وانو
يسيؿ الكثير مف األمور مثؿ ىبوط الطائرات العسكرية بدوف أي رسـو كما اف استيراد وتخزيف 
البنزيف في الكويت كاف معفيا مف الكمارؾ كؿ ذلؾ مف باب التعاوف مع الحكومة البريطانية 
 مؤكدا عمى استخداـ المطار عسكريا لو أولوية اكثر مف االستخداـ المدني وذكر الشيخ لموكيؿ
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السياسي باف شيخ البحريف فرض الرسوـ عمى ىبوط الطائرات وعمى استيراد البنزيف 
)واستحصاؿ قيمة اإليجار السنوي مف بريطانيا 

124
)  . 

أوضح الوكيؿ السياسي ديكسوف لمشيخ انو تـ استخداـ المطار مف قبؿ سالح الجو 
مف الشيخ وعمؽ قائاًل:  البريطاني واف التعامؿ فيو يتـ بمنتيى الحرية وبدوف أي اذف مسبؽ

"ونحف نقدر لكـ ىذا التعاوف ونشكركـ عميو" وأشار إلى الخدمات التي تقدميا البحريف لمطيراف 
العسكري البريطاني وطمب مساواة الكويت بالبحريف بقولو: " انو مف الواضح اف سمو شيخ 

ظروؼ وحالة  الكويت لـ يقدر الفرؽ بيف البحريف والكويت بشكؿ جيد بيف ظروؼ البحريف
)حاكـ الكويت " 

122
)    . 

 الخاتمة: 
يتضح مما سبؽ أف المقيـ والوكيؿ السياسي في الكويت كاف لو الدور البارز في تقديـ 
مصالح بريطانيا عمى المصالح العامة في الكويت، حتى وصؿ األمر إلى التدخؿ في الشؤوف 
الداخمية لمكويت فضال عف توجيو األسرة الحاكمة الختيار الحاكـ حسب ما تتطمبو المصالح 

ر ذلؾ جميا إذ مف يكوف بالضد مف مصالحيـ يصبح الوضع واالضطرابات البريطانية، ويظي
حاضرة في داخؿ الكويت ومف يتماشى مع مصالحيـ يكونوف عونا لو، وابرز دليؿ عمى ذلؾ 
عندما اصبح لممجمس التشريعي شاف في التأثير عمى القرار السياسي نرى اف المجمس ُحَؿ 

حمو، وكاف لممقيـ والوكيؿ السياسي دورا واضحا في بإشارة مف المقيـ السياسي إلى الشيخ ب
إبراـ االتفاقيات النفطية والتدخؿ في مشاكؿ الحدود التي برزت بيف نجد والحجاز والكويت 

 والعراؽ وعرقمة تسويتيا ليكوف لبريطانيا الحكـ الفيصؿ بشأنيا .. 
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