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  الخ(صة
تعد الدراسات الحدودية من الدراسات المھمة لما يترتب عليھا من مشاكل تنشأ  بين الدول        

  .  المتجاورة وما ينجم عنھا من نتائج خطيرة قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية ھائلة
منھا   عادة تنشأ الخ9فات حول الحدود بين الدول 6سباب اقتصادية وإستراتيجية ، فا1قتصادية       

غالبا ما ترجع إلى ظھور النفط في منطقة ما فيحاول احد ا6طراف ا1ستحواذ عليھا وبالتالي ينشأ رد 
فعل من الجانب ا6خر محاو1 ھو ا6خر الحصول عليھا ، وھذا ما حدث في منطقة شبه الجزيرة 

وإضافة إلى ھذا وذاك   العربية بين دول الخليج العربي ومنھا المملكة العربية السعودية وجارتھا قطر
تلعب القوى ا1ستعمارية ومصلحھا دورا بارزا في إثارة مشاكل الحدود واستمرارھا لفترات طويلة 
إذ قامت القوى ا1ستعمارية برسم خطوط مصطنعة بين ا6قطار العربية نظرا لعدم وجود حدود 

  طبيعية تفصل بينھا 
التي تعني بالخ9فات الحدودية في المنطقة العربية ومنھا من ھذا المنطلق برز ا1ھتمام بالدراسات       

الخ9ف الحدودي البري بين المملكة العربية السعودية وقطر لتحديد أسبابھا والظروف التي رافقتھا 
  .وكشف ا6ھداف التي خطط ويخطط لھا ا1ستعمار في المنطقة العربية

  
Abstract 

         Studies of the border are important studies because of their problems arise 
between the neighboring countries and the resulting serious consequences may 
lead to casualties and enormous material. 

    Usually arise differences on the border between the countries for economic 
reasons and strategy, economic reasons which is often due to the emergence of 
oil in the region tries to one of the parties acquired and thus created a reaction 
from the other side, trying is the other obtained, and this is what happened in 
the Arabian Peninsula between the countries Arabian Gulf, including Saudi 
Arabia and neighboring Qatar, in addition to this and that to play the colonial 
powers and Troubleshooter prominent role in raising the problems of the 
border and continue for long periods, as the colonial powers draw lines 
artificially between the Arab countries due to the lack of natural boundaries 
separating them. 

       From this point of interest studies has emerged, which means border disputes 
in the Arab region, including land border dispute between Saudi Arabia and 
Qatar, to determine the causes and circumstances which accompanied and 
revealed that the plans and objectives planned colonialism in the Arab region. 
 



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
  ٢٠١٢  -آذار -العدد ا�ول 

  أثر النفط في الخ(ف الحدودي البري بين المملكة العربية السعودية وقطر
 ھدى إسماعيل محمود. ب.أحمد صالح خليفة        م. د.م.ا

  المقدمة      
تعد الدراسات الحدودية من الدراسات المھمة لما يترتب عليھا من مشاكل تنشأ  بين الدول      

  المتجاورة وما ينجم عنھا من نتائج خطيرة قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية ھائلة  
 وعادة تنشأ الخ9فات حول الحدود بين الدول 6سباب اقتصادية وإستراتيجية، فا1قتصادية منھا     

غالبا ما ترجع إلى ظھور النفط في منطقة ما فيحاول احد ا6طراف ا1ستحواذ عليھا وبالتالي ينشأ 
رد فعل من الجانب ا6خر محاو1 ھو ا6خر الحصول عليھا ، وھذا ما حدث في منطقة شبه 

فة الجزيرة العربية بين دول الخليج العربي ومنھا المملكة العربية السعودية وجارتھا قطر، وإضا
إلى ھذا وذاك تلعب القوى ا1ستعمارية ومصلحھا دورا بارزا في إثارة مشاكل الحدود واستمرارھا 
لفترات طويلة إذ قامت القوى ا1ستعمارية برسم خطوط مصطنعة بين ا6قطار العربية نظرا لعدم 

  وجود حدود طبيعية تفصل بينھا 
عني بالخ9فات الحدودية في المنطقة العربية ومنھا من ھذا المنطلق برز ا1ھتمام بالدراسات التي ت      

الخ9ف الحدودي البري بين المملكة العربية السعودية وقطر لتحديد أسبابھا والظروف التي رافقتھا 
وكشف ا6ھداف التي خطط ويخطط لھا ا1ستعمار في المنطقة العربية، وبالذات شبه الجزيرة 

ھا ھي خ9فات ضمنية ظھرت داخل كيان امة واحدة تاريخھا العربية لكون الخ9فات التي أثيرت في
مشترك ولغتھا واحدة ومصيرھا مشترك فكانت ھنالك ضرورة قصوى لكتابة بحث أكاديمي محايد 

فوقع . يوضح ا6سباب التي أدت إلى ظھور تلك المشكلة والظروف التي رافقتھا وتبعية تلك المنطقة
خ9فات وھو الخ9ف الحدودي البري بين المملكة العربية ا1ختيار على دراسة واحدة من تلك ال

  السعودية وقطر  
عقد مؤتمر العقير ١٩٢٢ففي عام  ١٩٦٥ -١٩٢٢تم تحديد الفترة الزمنية للبحث بين عامي        

لتسوية المشاكل الحدودية بين المملكة العربية السعودية والعراق والكويت ،حيث أشارت بعض 
ذكر لموضوع الحدود بين قطر والسعودية جاء في ذلك المؤتمر الذي حضره  المصادر إلى أن أول

أما اختيار عام . السلطان عبد العزيز ابن سعود من جانب والسير برسي كوكس من جانب أخر
والذي ينتھي عنده البحث فكان العام الذي انتھت فيه الخ9فات السعودية القطرية حول  ١٩٦٥

  .اتفاق أرضى جميع اiطراف الحدود وتوصل الطرفان إلى 
إثر  النفط   في   الخ9ف الحدودي :   المبحث ا6ول تضمن مباحثلقد تم تقسيم البحث إلى أربعة         

، وما تم ١٩٣٩- ١٩٢٢البري بين المملكة العربية السعودية وقطر قبل قيام الحرب العالمية الثانية  
حكومة البريطانية نيابتاً عن قطر والحكومة خ9ل تلك الفترة من مراس9ت ومباحثات بين ال

  .السعودية حول ترسيم الحدود السعودية القطرية
إلى نشاط الشركات النفطية البريطانية وا6مريكية ودورھا في إثارة  :  وتطرق المبحث الثاني       

تجدد  ، إذ كان لنشاط تلك الشركات السبب في١٩٥١-١٩٤٥الخ9ف بعد الحرب العالمية الثانية 
 ا1حتجاجات المتبادلة بين ا6طراف المختلفة  ومثل مرحلة جديدة في تطور الخ9ف

حول موضوع الخ9ف الحدودي بين  ١٩٥٢-١٩٥١مؤتمرا لندن والدمام : المبحث الثالث وناقش       
  . قطر والسعودية والنتائج التي تم التوصل إليھا

الحدودي بين المملكة العربية السعودية وقطر بسبب مشكلة تجمد الخ9ف : المبحث الرابع وتناول        
،فقد أدت تلك المشكلة إلى قطع المفاوضات التي جاءت  ١٩٦٥الحدود حول واحة البريمي حتى 

تحصيل حاصل لقطع  الع9قات  الدبلوماسية بين بريطانية  والمملكة  العربية السعودية  وبقاء 
طرفان إلى حل لموضوع الخ9ف بعد أن عادت الع9قات وتوصل ال ١٩٦٥ا6مر معلقاُ إلى عام 

وفي الخاتمة استعرضنا ابرز ا1ستنتاجات التي . الدبلوماسية بين الحكومتين السعودية والبريطانية 
  .      توصلت لھا الدراسة واثبات الفرضية التي تطرقنا لھا في المقدمة 

لمعربة كان أھمھا كتاب جون كيلي ، الحدود اعتمد البحث على جملة من المصادر العربية وا      
الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، وشبه الجزيرة العربية والخليج والغرب ، وما يؤخذ على جون 
كيلي تحمسه الواضح لوجھة النظر البريطانية ، بل إنه جعل من كتابه ا6ول ميدانا للرد على 

بريطانية، واعتمد البحث أيضاً على دراسات ادعاءات الحكومة السعودية وإثبات وجھة النظر ال
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 – ١٩١٤الخليج العربي الحديث والمعاصر (جمال زكريا قاسم وخاصة كتابه الموسوم بـ 
، وھو من الدراسات العلمية الرصينة ،و1 يقل عنه ) ١٩٧١ – ١٩٤٥وكذلك للفترة ) (١٩٤٥

)  ١٩٤٩ – ١٩١٦سي لقطر التطور السيا(أھمية كتاب عبد العزيز محمد المنصور الموسوم بـ 
ة التي يمكن ا1ط9ع عليھا في عربالباحثة على كثير من المصادر العربية والم عتمدتكما ا

  .قائمة المصادر والمراجع
 

  
  
  
  
  
  

  المبحث ا�ول
الثانية  لعالمةالحرب ا قبل ن المملكة العربية السعودية وقطرالخ(ف الحدودي البري بيأثر النفط في 

١٩٣٩-١٩٢٢  
السعودية كغيرھا من المشك9ت الحدودية في منطقة الخليج  -ارتبطت مشكلة الحدود القطرية      

ة اتجاھاً ياالمشكلة اتجھت في البد أن إ11ت التنقيب عنه، واومح النفطالعربي بموضوع اكتشاف 
طالبت السعودية بضم جزء من  إذ ، عن المشك9ت الحدودية في منطقة الخليج العربي يختلف
 ثاني آلقبل تولي  ١٧٩٢ل مرة عام أوليھا، فقد خضعت قطر للسيطرة السعودية إقطر  أراضي

خليفة الذين قدموا من الكويت لكنھم  آلالعتوب من قبيلة يحكمھا في ذلك الوقت  كان إذالحكم فيھا 
صبحت المدة التي ظلت فيھا قطر أالبحرين و إلىجتياح السعودي اللجوء أ1ثر إجبروا على أ

 ).١(في ادعاءاتھم   بقطر في ما بعد السعوديون إليھاخاضعة للسيطرة السعودية الحجة التي يستند 
حيث  ١٩٢٢مؤتمر العقير عام انعقادمشاكل الحدود بين قطر والسعودية ظھرت بوضوح خ9ل  أن     
والسعودية جاء في ذلك المؤتمر،  ل ذكر لموضوع الحدود بين قطرأو أن إلى شارت المصادرأ

السير برسي  بريطانيالوالمندوب السامي  جانبعبد العزيز ابن سعود من  السلطانالذي حضره 
 أراضيعبد العزيز ابن سعود بضم  السلطان طالبوفي المؤتمر المذكور  ،أخر جانبكوكس من 

ولكن  ك ھولمزناقد مثلھا في المؤتمر فر كانمنطقة امتياز شركة النفط الشرقية والعامة و إلىقطر 
قطر  ترتبط  أنعبد العزيز ابن سعود من تنامي طموحاته مؤكداً له  السلطانبرسي كوكس حذر 

 دييا6تقف مكتوفة  أن ابريطاني إلىة خاصة تجعل من المحال بالنسبة يابمعاھدة حم ابريطانيمع 
ه بالقوة، ولتوضيح وجھة نظره قام أراضي إلىقطر  أراضي1ته في ضم جزء من واحيال مح

 إلىة الخليج الواقع ھايضح فيه الحدود السعودية القطرية يبدأ من نأوبرسي كوكس برسم خط 
باك وقد عرف الخط بتصريح كوكس، وذلك أنالشرق من  إلىالجنوب من جزيرة البحرين ويمتد 

ليه بخصوص الحدود السعودية إاتفاقا ما قد تم التوصل  أنكوكس 1 يعني  جانبلتحديد من أ
يعني  وإنماعبد العزيز ابن سعود وافق على ذلك التحديد  السلطان أن أوالقطرية في مؤتمر العقير 

  .)٢(هخاص بصاحب أيخط كوكس مجرد ر
عبد العزيز ابن سعود  السلطانبتذكير  ١٩٢٢ضات مؤتمر العقير واثناء مفأ ابريطانيقامت      

حيث نصت المادة الخامسة ١٩١٦ي عامناث آلبالمعاھدة التي عقدتھا مع شيخ قطر عبد هللا بن قاسم 
 أييجري  � وأنع(قات  أي� يقيم  أني بناث آلالشيخ عبد هللا بن قاسم (يتعھد  أنمنھا على 

قطعة أرض من  أي� يتنازل لھا عن  أن� يستقبل وكي(ً عنھا و أنو ىأخرت مع دولة �ااتص
 أو المانعةتفاقيات أ�حسب  ةبريطانيالدون مواقفه الحكومة  ا�شكالشكل من  أيقطر ب أراضي
  .)٣()أ�بدية

 أي أولمعاھدة كي 1 يمنح امتيازات اسم بھذه احاكم قطر عبد هللا بن ق ابريطانيبذلك قيدت         
ونياً ضد الشيخ نا، وھو ما ستستخدمه س9حاً قابريطانيدولة دون موافقة  أوشركة  ياحتكارات 6
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خاصة  واiنتاجفيما بعد عندما يحتدم الصراع بين شركات النفط للحصول على امتيازات التنقيب 
دعاءات السعودية في قطر بذلت أ1جميع  قافيإو6جل ، )٤(ا6مريكيةو ةبريطانيالبين الشركات 

مع الحكومة  ابريطانيالتي عقدتھا ) ا6زرقاتفاقية الخط (جل تطبيق أجھود متواصلة من  ابريطاني
الخط  أنكد برسي كوكس أوحددت بموجبھا الحدود الشرقية للسعودية  فقد  ١٩١٣عام  العثمانية
  .)٥(يمتد بين سلوى وخور العديد وھوقطر  أراضيالسعودية عن  ا6راضييفصل  ا6زرق

عبد العزيز ابن سعود لعقد مؤتمر  السلطانو ابريطانيت جارية بين 1اتصأ1ت كانفي الوقت الذي      
 الثانيھناك في  بريطانيالالبحرين ليلتقي بالمقيم  إلىي ناث آلالعقير، ذھب الشيخ عبد هللا بن قاسم 

عبد العزيز ابن سعود  السلطانيشن  أنمن  فهوامخليعبر له عن  ١٩٢٢ الثانيوالثالث من تشرين 
ما واجه مثل ھذا الموقف ،  إذتقدم له من عون  أن ابريطانيھجوماً على قطر ومتسائ9ً عما يمكن ل

حكومته ليست على  أنفي الخليج في حينھا لشيخ قطر  بريطانيالضح تريفور الوكيل السياسي أو
عبد  السلطانالع9قة بين الشيخ عبدهللا و إلىتعد بأكثر من مساعيھا الحميدة و أشار  أناستعداد 

ه ليس لدى شيخ قطر ما يدفعه للخشية من ھجوم يقوم به أنالعزيز ابن سعود على ما يرام و
  .)٦(قد تستمر على نفس المنوال ا6مور أنالسعوديون على ب9ده ولكنه لم يقطع ب

تزويده  ابريطانيمن  ١٩٢٥ ارأيإزاء تلك التطورات طلب شيخ قطر في الثالث والعشرين من     
التي تخلى بموجبھا عن تجارة الس9ح وتصديره  ١٩١٦بالس9ح وفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية عام 

ت على ذلك ادوازد ما طلته وعلى مدى سنوات ابريطانيله بما يحتاجه، لكن  ابريطانيمقابل تزويد 
  .)٧(الدبلوماسية في حالة تعرضه للخطر با6ساليبباكتفائھا بدعمه 

ه لم يحصل أن إ1 ١٩٢٦ -١٩٢٣رغم مطالب الشيخ عبد هللا المتكررة للحصول على الس9ح بين    
رفض الشيخ عبد  ١٩٢٦بأسلوبه ففي عام  ةبريطانيالالرد على الحكومة  إلىعلى مطالبه، لذلك لجا 

ة ھؤ1ء ياقدرته على حم الفارسية معل9 ذلك بعدم-كلون6اهللا استقبال الجيولوجيين من شركة النفط 
لت وا، اتبع ذلك بمنع التجار الھنود من دخول قطر لنفس السبب، ولما ح)٨(دون توفر الس9ح لديه

الشيخ عبد هللا قبوله دفع  أكدالتشكيك بقدرة قطر على دفع ثمن الس9ح الذي يطلبه شيخھا،  ابريطاني
عينات من الس9ح  ابريطانيترسل له  أنروبية بعد ) ٢٥‚٠٠٠٠( المبلغ المطلوب، والبالغ حوالي 

على تسليمه الس9ح بناء على توصيه من  ووافقتليرى مدى ص9حيتھا، وبذلك سحب ذريعتھا ھذه 
  .)٩(المقيم السياسي تريفور

د الشيخ عبدهللا بن قاسم وات تركانطر مؤقتا وخفت حالة القلق التي زمة التي مرت بھا قأ1 انتھت      
والسعودية معاھدة جدة التي حلت محل  ابريطانيبين  آنذاك، حيث وقعت )١٠(١٩٢٧ي عام ناث آل

وضعت السعودية في حالة التبعية  إذھا لم تعد عملية و1 مجدية ن6 ١٩١٥معاھدة دارين 
وبموجب ھذه المعاھدة  ،)١١(للسعودية ستق9ل التام1امعاھدة جدة بالذين اعترفوا في  ينبريطانيلل

تعھد الملك عبد العزيز ابن سعود مجدداً بالمحافظة على ع9قات الود والسلم مع قطر والبحرين 
عمل  أيب1 يقوم  أنبع9قات تعاھديه، و ابريطانيي المرتبطة مع عمانوالكويت ومشيخات الساحل ال

  .)١٢(ي ضدھاناعدو
بموجب اتفاقية  أمورھاالراھن مع قطر وتسير  ا6مراستمرارھا بسياسة  ابريطانيمن الممكن ل كان     

على خط نفوذھا في  ا6مريكيةات المتحدة يالتي لم توضع فعلياً حيز التنفيذ، لكن دخول الو1 ١٩١٦
متيازات النفطية التي حصلت عليھا من السعودية أ1الخليج، في الث9ثينات من القرن العشرين عبر 

قدم  عندماف وافھا، وازدادت ھذه المخوالسياسية الباب المفتوح أثار مخ إع9نھاوالبحرين بعد 
ه يرغب في التقارب مع السعوديين والتحالف معھم وذلك في لقائه مع أنيد فت إشاراتالشيخ عبدهللا 

ة ب9ده يالمطالبه ومنھا حم ابريطانيلم تستجب  إذ، وخاصة ١٩٣٠ آبتريفور في  بريطانيالالمقيم 
 أبنائهبقيامه مع  اiشاراتوأكد ھذه ،  )١٣(بالبحرين والكويت والقبول بابنه حمد ولياً للعھد أسوه

، وقد اختلفت تفسيرات المؤرخين حول طبيعة ھذه الزيارة ١٩٣٣ لولأيالرياض في  إلىبزيارة 
توجه قطر لتحسين الع9قة مع الحكومة السعودية قي حين رأى  إلىالبعض  فأعادھاوتوقيتھا 
 رايةجزه من توحيد الب9د تحت أنالھدف ھو مراسيم شكلية لتھنئة الحاكم السعودي بما  أن آخرون

 أن إلى، حيث تشير بعض المصادر )١٤(ھذه الزيارة ليست اعتباطية أنسعود لكن من المؤكد  آل
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قاسم خ9ل زيارته للرياض وقع اتفاقا مع الملك عبد العزيز ابن سعود تعھد فيه الشيخ عبد هللا بن 
1 يزيد ما يمنحه من امتيازات عن مدينة  أنالداخلية لقطر و ا6راضييمنح امتيازا للنفط في  أ1

والملك عبد العزيز  ا6مريكيةشركة كاليفورنيا  أنويبدو واضحا (رة لھا واالدوحة والمناطق المج
الملك عبد العزيز ابن سعود نبه  أن آخرون، وذكر  )١٥()وراء ھذا التعھد من قبل شيخ قطر اكان

فارسية  –كلو نا6الشركة  إلىمتياز أ1النتائج السلبية المترتبة على منح  إلىضيفه الشيخ عبد هللا 
متياز سيقود أ1على  ا6خيرةحصول الشركة  أنو ةبريطانيالالتوابع  إحدىذلك سيجعل قطر  أنو
 إلىة ھاية الشركة ومھندسيھا فيما سيؤدي في النياات لحمنامطالبة الشيخ بضم إلىين بريطانيال
، وھدد الملك عبد العزيز ابن سعود شيخ قطر بطريقة غير )١٦(في قطر ةبريطانيزال قوات أن

ل ھدف أو أنالقبائل النجدية سوف تھاجم المناطق التي تتوقع منھا الھجوم و أن(مباشرة قائ9 له 
متياز أ�منح  اإذ أماستي(ء على قطر، أ�ون بريطانياللھا مصافي شركة النفط عند ذلك يضطر 

للحصول على  لbنكليزعلى ما يرام ولن تكون ھناك فرصة  ا�مورلشركة كاليفورنيا فستسير 
 . )١٧()موطئ قدم في ممتلكاته

الشيخ عبد هللا بن قاسم قد  أندتھا شكوك بوابقلق شديد 1سيما عندما ر ا6خبارتلك  ابريطانيتلقت       
كليزية في قطر و1 ن1امتيازات النفطية 1اتعھد للملك عبد العزيز ابن سعود بعرقلة المصالح و

كار الشيخ لمثل ھذا نإر لھا، ورغم وامدينة الدوحة والناطق المجيتعدى ما يمنحه من امتيازات 
من قبل  أكثر ابريطانيفقد تمسكت  ، )١٨(تغير ع9قتھا مع قطر إلى ةبريطانيالالتعھد سعت الحكومة 

والتي بينت فيھا حدود  ١٩١٣عام  العثمانيةالتي عقدتھا مع الحكومة  ا6زرقباتفاقية الخط 
، )١٩(يناوتلك التي تقع تحت النفوذ العثم ةبريطانيالالمشيخات التي تقع تحت النفوذ  و اiمارات

 ١٩٣٤ نيسان ١٨- ١٦الدوحة من  بريطانيالرة الشيخ عبد هللا عندما زار المقيم واومن ثم بدأت بمن
، والتي تعھد الشيخ في احد بنودھا ١٩١٦بينه وبين الشيخ حول تفعيل معاھدة  المفاوضاتودارت 

كبر في ا6ين الجزء بريطانيليس لل أو ابريطانيشركة غير  يامتياز النفط القطري 6 إعطاءبعدم 
فارسية  - كلونا6من الشيخ عبد هللا بن قاسم بمنح شركة النفط  بريطانيالملكيتھا ولذا طلب المقيم 

لھا، وقد تركزت تساؤ1ت الشيخ حول  ةبريطانيال الحمايةياز النفطي لقطر مقابل تقديم متأ1
  .)٢٠(المقترح تقديمھا لب9ده الحمايةتوضيح نوع 

يده عندما يخلفه وكذلك طلب أيبولي عھده وت ابريطانياعتراف  أھميةالشيخ عبد هللا  أثارحيث       
ما تعرضت 1 اعتداء من ناحية حدودھا  إذالمقترح تقديمھا لب9ده  الحمايةالشيخ عبد هللا تحديد نوع 

ستكون ضد الھجمات الخطيرة التي  الحماية أنعلى ذلك  بريطانيالالمقيم السياسي  أجابالبرية، 
تتعلق بالغزوات الخطيرة على  الحماية أنقد تشن بدون سبب لھا على ب9دكم من خارج حدودكم و

جراءات الداخلية المناسبة للدفاع عن ب9ده اiيتخذ الشيخ  أنرة على قطر وليس الغارات الصغي
 .)٢١(١٩١٦يلتزم الشيخ بنصوص معاھدة عام  أن ابريطانيفيھا، واشترطت  ا6منوحفظ 

وافق الشيخ عبد هللا على استقبال الفريق الجيولوجي المكلف بأجراء المسح الجيولوجي من قبل      
تلقى طلباً من المقيم السياسي في الخليج، وفي اجتماع عقد في  أنفارسية بعد  -كلو نا6الشركة 

وھو من كبار موظفي وزارة المستعمرات، اتفق  وزارة المستعمرات برئاسة المستر باركينوسون
شركة نفط العراق على اعتبارھا خاضعة  إلىفيه على تحويل امتياز قطر في حالة الحصول عليه 

بين حاكم قطر  المفاوضات، والسماح لسامبستون وكيل الشركة لحضور ا6حمر1تفاقية الخط 
الحكومة  أنمما يدل على  المفاوضاتفارسية ليكون على علم مما يدور في ھذه  -كلو نا6والشركة 

فارسية بدون قيد  -كلونا6يد الشركة أيت إلىل يھدف و، ا6ت مترددة بين اتجاھينكان ةبريطانيال
ت قطر داخلة كان إذ ا6حمريراعي اتفاقية الخط  الثاني وا1تجاهمحصنة  ةبريطانيباعتبارھا شركة 

يسعى منفردا في الحصول على امتيازات  أنطراف المشتركين ا6حد 6حدوده، بالتالي 1 يجوز 
  .)٢٢(في تلك المنطقة

 إلىمتياز أ1 إعطاءوجد شيخ قطر في ذلك التردد بين الشركات فرصة لتدعيم موقفه وتردده في      
الشيخ عبد هللا بن قاسم  إلىذار نإعطى أ بريطانيالولكن المقيم السياسي  فارسية - كلونا6الشركة 

وقام ، )٢٣(ةبريطانيقل ا6شركة 1 تكون على  يامتياز 6 أييعطي  أنه من غير المسموح أنب
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ض جديد وابمف ض السابق الذي حرص على اللباقة وعدم المماس بشعور حاكم قطرواالمفباستبدال 
متياز أ1عطاء إتريد منه  ةبريطانيالالحكومة  أنيقول للحاكم  أنيتكلم بصراحة و1 يتردد  كان

  .)٢٤(فارسية وبكل ما يحمله ذلك الطلب من تھديد -كلونا6للشركة 
في الحصول على امتياز التنقيب عن النفط في  ١٩٣٤ ارأيفي السابع عشر من  ابريطانينجحت      

روبية عند  )٤٠٠,٠٠(تدفع الشركة   أنسنة في مقابل  ٧٥فارسية ولمدة  -كلونا6قطر للشركة 
روبية  )٣,٠٠٠(لى ثم وا6روبية في السنين الخمسين ) ١٥٠، ٠٠٠( جار سنوي قدرهأي التوقيع و

 أدتالدوافع التي  إلىبالنسبة  أما .)٢٥(كليزينأ1روبيات للطن ) ٣(بعد ذلك وحصة الحكومة قدرھا 
 ١٩١٦فھو تعھده في معاھدة عام  ةبريطانيالمنح الشيخ عبد هللا حاكم قطر امتياز النفط للشركة  إلى

البند الخامس من  أكدحيث  ةبريطانيالشركة دون موافقة الحكومة  أي إلىبعدم منح امتياز النفط 
  .)٢٦()ةبريطانيالامتياز دون موافقة الحكومة  أيحاكم قطر 1 يستطيع منح  أن(المعاھدة 

ثارة الخ9ف مع الحكومة السعودية حول إ إلى ةبريطانياللشركة لالقطري  النفط امتيازمنح  أدى      
مر الذي دفع الملك عبد العزيز ابن سعود من تحذير شيخ قطر بعدم السماح ا6موضوع الحدود، 

جراء إالقطرية قبل  ا6راضيعمليات تنقيب في  أيفارسية بأجراء  -كلونا6لجيولوجي الشركة 
باستعدادھا للدفاع عن  ةبريطانيالتسويه لمسألة الحدود بين الطرفين ، لذا تمسكت الحكومة 

كليز ناiالقطرية، رغم ذلك فقد ضل  راضيمشيخة قطر بوصفھا حامية ل� عات التي تشغلھاقاطالم
يخشون من نفوذ السعوديين الذي اخذ يتمدد داخل المشيخات الخليجية ويھدد نفوذھم في تلك 

  ١٩٣٥ لولأيمن الملك عبد العزيز ابن سعود في  ةبريطانياللذلك طلبت الحكومة   ،)٢٧(الميشخات
 المفاوضاتين سلسلة من جانباجل ترسيم الحدود، وبالفعل بدأت بين الضات من واالدخول في مف

 اند1عوالمراس9ت في مدينتي جدة ولندن، استغرقت الفترة المتبقية من الث9ثينيات حتى قبل 
ا6ھمية حيث ظھرت على كبير من  جانبعلى  المفاوضاتت كان، و١٩٣٩ة الثانيالحرب العالمية 

 إلى خرا6طراف عنھا حتى يبادر الطرف ا6يعلن احد  أنثرھا مجموعة من الخطوط التي ما أ
السفير  إلىقدم فؤاد حمزه نائب وزير الخارجية السعودية   المفاوضاتة ياوعند بد ، ،رفضھا

مذكرة تتضمن اقتراحاً بتعيين الحدود السعودية مع  ١٩٣٥ نيسانفي جدة في الثالث من  بريطانيال
   .)٢٨(ومحميات عدن الشرقية عمانقطر ومشيخات ساحل 

من نقطة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة (ھا تبدأ أنفيما يتعلق بالحدود السعودية مع قطر ف     
 إلىتعود جنوبا كم ل ٨كم من رأس دوحة السلوى ويتجه شرقا مسافة  ٢٥العربية على بعد 

 أنالشرق من خور العديد ويعني ھذا  إلىكم  ١٢الشرق حتى ت(مس الساحل الشرقي على بعد 
جبل نخش الواقع عند الطرف الغربي لشبه الجزيرة العربية، وخور العديد على حافتھا الشرقية 

خط الحدود الذي اقترحه ممثلھا  أنادعت الحكومة السعودية  ، )السعودية ا�راضيتقعا ضمن 
دنى من مطالبھا  في تخومھا الشرقية والجنوبية الشرقية وينسجم مع ا6فؤاد حمزة يمثل الحد 

  .)٢٩(رجاءا6ه يعكس فع9ً حقيقة النفوذ السياسي السعودي في تلك نالمعطيات الواقعية 6
 أراضيه ذلك يعني ضم نعلى تقسيم الحدود المقترح مع السعودية 6 ةبريطانياللم توافق الحكومة     

ھا رفضت التنازل عن ارض على مقربه من شبه جزيرة قطر، فقد أنالسعودية كما  إلىواسعة 
 أبوإمارة  أراضيعدت جبل نخش جزءاً من قطر من الناحية الجغرافية وخور العديد جزءاً من 

  .)٣٠(ظبي
على ھيئة مسودة اتفاق مقترح سلمه الوزير  ١٩٣٥ نيسانفي التاسع من   بريطانيالجاء الرد      
الحكومة السعودية تضمنت استبدال الخط الحدودي السعودي  إلىالمفوض في جدة  بريطانيال

 ا6زرقتعدي9ً طفيفاً على الخط  أ1ولم يكن ) ا6خضرالخط (عليه  أطلق أخرالمقترح بخط حدودي 
الحدود السعودية  أوصلكما  ا6زرقتخلى ھذا الخط عن مساحة محدودة نسبياً شرق الخط  إذ

ً  ٥٢خط طول إلىية ناالظبي من رأس دوحة سلوى ويمتد جنوباً ( ا6خضروبذلك يبدأ الخط ، شرقا
 ٢٠باك ثم يتجه ليلتقي مع دائرة العرضنأ�سكاك وأ�نقطة تبعد خمسة اميال من شمال  إلى
، وقد رفضت الحكومة السعودية ذلك المقترح بسبب عدم ) نقطة غير محددة إلىومن ثم  �اشم

  .)٣١(تلبيته مطالب سعودية رئيسية في عدة مواقع
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الحقيقي ھو السيطرة على المناطق محل النزاع نظر لما تحتويه  ابريطانيالھدف  أنمما تقدم يظھر      
تعترف للملك عبد العزيز ابن سعود سلطته على  أنلت وافي جوفھا من النفط وبنفس الوقت ح
رض التي تسكنھا تلك القبائل ا6سلطة على  أيتكون له  أنالقبائل في المناطق المذكورة من دون 

دراسة الموقف من جديد وتوصلت بعد دراسة  ةبريطانيالط9قاً من مصالحھا قررت الحكومة نإ و
خط الرياض يبدأ من  كانو )٣٢()خط الرياض أو ناياعرف بخط ر(مشروع جديد  إلى طويلة

الحافة الجنوبية من سبخة مطي  إلىجھة الجنوب الشرقي  إلىسفل الغربي من قطر يمتد ا6 جانبال
درجة شرقاً  ٥٥خط الطول  إلىجھة الشرق على طول الحافة الشمالية للربع الخالي  إلىومن ھناك 

جھة الجنوب الغربي على طول  إلىيستمر  كانو 1ادرجة شم ٣٠¸ ٢٢عند التقاء بخط عرض 
 إلىمع تخصيص جزء من حافات الربع الخالي ) ٣٣(ضفار ومحمية عدن و عمانأھوار مستنقعات 

خط  أنشرقاً ف ٥٥خط طول  إلىالملك عبد العزيز ابن سعود، وفي القسم الشمالي امتد من قطر 
ه أنمن حيث  نيسانقدم في شھر السعودي الذي  ا6حمرالرياض جاء في صورة مختلفة عن الخط 

حدود قطر جزءاً اكبر من المنطقة السفلى، بحيث جعلت جبل نخش ضمن حدود قطر  إلى أضاف
ظبي، لذلك رفض الملك عبد العزيز ابن سعود التخطيط الجديد  أبووخور العديد ضمن حدود إمارة 

  .)٣٤(وخور العديد حتفاظ بمطالبه فيما يخص جبل نخشأ1ساعة من عرضه مع  ٢٤للحدود بعد 
 أوتمسك الملك عبد العزيز ابن سعود بجبل نخش وخور العديد ورفضه لخط الرياض  أسبابتعود      

يشكل امتداداً نفطياً،  كانجبل نجش ت9ً منخفضاً في الجزء الجنوبي من قطر و أنھي  ناخط ري
الساحل شرق قطر مما يؤدي  إلىومنھا الوصول  إستراتيجيةيريد ضم خور العديد 6سباب  كانو

وبذلك يتمكن من فرض الضغط على الطرفيين ومن  ، ظبي أبوعزل تلك المشيخة عن إمارة  إلى
  .)٣٥()العربية حالياً  اiمارات(ثم على مشيخات الساحل المتصالح 

بصفتھا حامية لمصالحھا iبرامھا معاھدات مع   ابريطانيتنوب عنھا  مر كذلك بين قطر وا6ضل     
الذي ) ١٩١٣( ا6زرقمن الخط  ابريطانيالمتصالحة ومنھا شيخ قطر حيث جعلت  اiماراتشيوخ 

ضات مع استعداھا لتقديم بعض التناز1ت المحدودة وامف يقاعدة 6 العثمانيةعقد مع الحكومة 
 أسسشاء حدود دائمة استناداً على نإفقة على تمسكھا بعدم الموا جانب إلى ، ا6زرقشرق الخط 

ھا في الوقت نفسه حبذت أنقبلية نظر لتغير و1ء القبائل المنتقلة وبسب ھجرتھا المستمرة، غير 
السياسية والقبلية عند  تحديد الحدود ضمن وجھة نظرھا  وا1عتباراتالوحدات الجغرافية  مراعاة

شبه جزيرة قطر تشكل بوضوح وحدة جغرافية محدودة  أنھا رأت أنوخدمه لمصالحھا ف
على مبدأ التوزيع القبلي لحسم موضوع الحدود كما  أصرتوبين السعودية التي ،  ) ٣٦(ومنفصلة

بخاصة شيخ قطر رغم  أنضات بھذا الشوامف أيفي  أنصاحبه الش اiماراتارتأت تمثيل شيوخ 
حبة الحق في تمثيلھم بحكم المعاھدات المعقودة ھا وحدھا صاأنب ةبريطانيالحكومة ال أنتأكيدات 

تفاق على أ1 إلى المفاوضاتتؤدي مثل تلك  أنمن الممكن  كان،  )٣٧(اiماراتبينھا وبين تلك 
) ١٩٤٥-١٩٣٩(ة الثانيالحرب العالمية  اند1عولكن . صفقة معقولة تحقق تسوية مرضية الطرفيين

والسعودية التي استمرت طيلة الفترة الممتدة  ابريطانيالتي دارت بين  المفاوضاتفشل  إلى أدى
في  أسعاره وانتعاشالنفط  إلىالحرب وظھور الحاجة  انتھاء إلى ١٩٣٩-١٩٣٤بين عامي 

  .العالمية ا6سواق
  
  
  

  المبحث الثاني
- ١٩٤٥الحرب العالمية الثانية الخ(ف بعد  إثارةودورھا في  ةبريطانيالو ا�مريكيةنشاط الشركات 

١٩٥١.  
على نفط الخليج العربي بعد الحرب  ةبريطانيالو ا6مريكيةاحتدمت المنافسة بين الشركات         

1ستخدامه في مشاريع  إليهالنفط بعد الحرب وتصاعدت الحاجة  أھميتهة، فقد ظھرت الثانيالعالمية 
 أھميتهما دمرته الحرب، وفض9ً عن التطور الصناعي الذي صاحب تلك الحملة، وبرزت  إعمار
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قياساً  أسعارهستخراج والنقل والجودة، ورخص أ1نفط الخليج العربي لما يتميز به من سھولة 
صراع دولي للسيطرة على  إلىفي العالم، فقاد كل ذلك  ىخرا6بالنفط المستخرج من المناطق 

، )٣٨(صراع بين القوى المحلية إلىعكس الصراع الدولي على نقطه ناالثروة النفطية الھائلة فيه و
وتكون المشك9ت حول الحدود بين دول الخليج العربي وكيفية تحديدھا، حيث لم تكتفي الشركات 

رھا تعتبيت والسعودية التي بالحصول على امتيازات نفطية في كل من البحرين والكو ا6مريكية
مناطق تحت نفوذھا، بل أثاروا مشاكل الحدود لتوسيع نطاق المناطق التي يشملھا امتيازھا  ابريطاني

السعودية  ا6راضيمتياز في أ1كثر المنافسات حدة ما حدث بين شركة ارامكو صاحبة أت كانو
  .)٣٩(عمانمارة ساحل وإمتياز في كل من قطر أ1وشركة نفط العراق صاحبة  

لقيام الشركات النفطية بعمليات التنقيب عن النفط في المناطق المختلف عليھا ومنھا  كانحيث        
والحكومة السعودية مذكرات  ابريطانيمارة قطر السبب في تجدد مشاكل الحدود وتبادل كل من إ

عمليات التنقيب عن النفط، في  استئنافمتيازات النفطية المحدودة بأ1، فقد قامت شركة ا1حتجاج
، وعلى ضوء )٤٠(الحكومة السعودية أثارمما  ١٩٤٨ -١٩٤٧خ9ل الفترة  عمانظبي و أبو إمارة

بالتوغل في منطقة  ١٩٤٩في عام  ا6مريكيةذلك بدأت فرق المسح التابعة لشركة النفط العربية 
ذرة الواقعة بين خور العديد وسبخة الساحل شرقي قطر، فأقامت لھا منارات في منطقة رأس الج

ق فرمن العام نفسه خرجت فرق عسكرية من  آذارلھا، وفي  ةروامطي، وفي جزيرة غاغه المج
احد مراكز الحدود السعودية على ( تحملھا أربع عربات من قصر سلوى  ا6مريكيةللشركة  التنقيب

تابعة  ىأخر، كما قامت بعثة )٤١(ظبي أبووسارت نحو الشرق باتجاه ) الحافة الغربية من قطر
في الشھر نفسه بإقامة مخيم لھا على الساحل بالقرب من مدينة  ا6مريكيةلشركة النفط العربية 

 عمانزار ستوبارت الضابط السياسي في ساحل  ١٩٤٩ نيسانوالعشرين من  الثانيغاغة، وفي 
 مسؤولين السعوديين يرافقهفوجد احد ال، مخيم البعثة الجيولوجية الواقع شمال غربي الصفق

ھم قدموا أنا ببوا، فأج)٤٢(عشرين من الحرس السعودي المسلح فسألھم عن سبب وجودھم في المخيم
مر الذي دفع ستوبارت ا6، اiحساءسعود بن جلوى حاكم  ا6ميرمن  إليھمامر صدرت أوبناء على 

التي خيمت فيھا البعثة العسكرية  ا6راضي نأ(ضح فيه أورئيس البعثة  إلىتقديم احتجاج  إلى
 أبو أراضيبصفتھا مدافعة عن حقوق و ابريطاني نإظبي و iمارة أبوتابعة  أراضيھي  ا6مريكية

  .)٤٣()التنقيب أعمالظبي تطلب من البعثة الرحيل والتوقف عن 
بينت الحكومة السعودية موقفھا من خ9ل مطالبتھا بمزيد من الحدود في الجنوب الشرقي من       

في شبه جزيرة قطر  بريطانيالمن مناطق النفوذ  أميالحد اقتطاعھا عدة  إلىمقاطعتھا وصلت 
من سلطته  أجزاء إلى باiضافةظبي  أبو إمارةفي  بريطانيالمن مناطق النفوذ  كبيرةومساحة 
على ھذه المطالب المبالغ فيھا من قبل الحكومة  ةبريطانيال، احتجت الحكومة عمانمسقط و

جرت بينھا وبين الحكومة  أنالسعودية، ورأتھا مناقضة تماماً لطبيعة المباحثات التي سبق و
  .)٤٤(السعودية

 آذارفي  ا6مريكيةوزارة الخارجية  إلىدوس  نائب شركة  ارامكو تقريراً  أرسلبناء على ذلك       
مشيخة  ةبريطانيالالخ9ف بين الحكومة السعودية والمحمية  أنمتأكد ب أصبحه أن فيه أشار ١٩٤٩
السعوديين طالبوا بالساحل من شبه جزيرة  أن( الحدود المشتركة سيندلع قريباً وقال  أنقطر بش

  .)٤٥()ظبي أبوالذي يمر معظمه في  ٧٤-٥٤خط طول  إلىالجنوب وشرقاً  إلىقطر 
 ١٩٤٩لول أيا الحدودية، ففي ياعقد بعض اللقاءات للنظر في القض إلىاستدعت تلك التطورات          

في  با6عمالمؤلف من السيد سوكت فوكس القائم  بريطانياستط9عية بين وفد  أحاديثجرت 
ضح الممثلون أو المفاوضات وأثناءالمقيم السياسي في الكويت،  بللي في جدة و ةبريطانيالالسفارة 

 المبدأبتكرار  بريطانيالالوفد  إلىحكومتھم  أير ١٩٤٩ل وأ6السعوديين في الرابع من تشرين 
 أساستكون على  أنالحدود يجب  أن(الملك عبد العزيز ابن سعود مراراً  أعلنهالبسيط الذي 

مراء والشيوخ ھذا من ا� ناالملك ھذا من الناحية وتلك التي تحت سلط ناالتي تحت سلط ا�رض
الوفد السعودي يقصد سلطة الملك عبد العزيز ابن سعود على القبائل في  كان، و)٤٦()ىأخرالناحية 

 أنذلك 1 يمكن  أنبين  بريطانيالالوفد  أنالمناطق المتنازع عليھا والمتمثلة في جمع الزكاة، غير 
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 أعلنتغيرھا على تلك المناطق، وفي الوقت نفسه  أويكون دلي9ً كافيا iثبات السلطة السعودية 
ھا أن إذ، )٤٧(كبر من قطر والجزء الشرقي من الخليج العربيا6السعودية عن سيادتھا على الجزء 

عند (ظبي  فتمتد الحدود بين قطر السعودية  أبومع  الثانيل مع قطر ووأ6اقترحت خطين للحدود 
من  �ادقيقة شم ٥٦درجة  ٢٤المستقيم غربا عرض النقطة على ساحل سلوى الدوحة على خط 

 ٤٨درجة و  ٢٤باتجاه  ٥١تقاطع خط الطول  إلىالساحل الشرقي لقطر على خط مستقيم غرباً 
  .)٤٨()من الساحل الغربي لقطر �ادقيقة شم

الذي تقدمت به ) خط فؤاد حمزة( ا6حمرالمقترح السعودي الجديد يختلف عن خط الحدود  كان   
ضافية عدة من شبه جزيرة قطر فض9ً إمربعة  1اميأحيث يقتطع  ١٩٣٥الحكومة السعودية عام 

على  ابريطاني أصرتوالتي  ١٩١٣عام  العثمانية -  ةبريطانيالتفاقية أ1عن اخت9فه الجذري مع 
السعودية ، قطاعاً من جنوب شبه جزيرة  ا6راضي إلى ناك9 المقترحين يضيف أنتطبيقھا ، يتبين 

ل حيث و6اأكثر اتساعاً مما حدده المشروع  كانخير ا6القطاع الذي يحدده المشروع  أن أ1قطر 
  .)٤٩(قطر أراضيميال من أتم اقتطاع عدة 

ة الثانيقبل الحرب العالمية ) خط فؤاد حمزة( الحكومة السعودية قتراح الذي تقدمت بهأ1 أنيتبين      
لمطالبھا المشروعة والمعقولة في تخومھا الشرقية  أدنىعلى ما اعتبرته الرياض حد  مبني

ه على الرغم من وجود حقوق تاريخية لھا في أن اiشارةوالجنوبية، وقد كررت الرياض حينذاك 
وقد  أماتسوية وسط لذلك النزاع،  إلىت راغبة في الوصول كانھا أن، فا6راضيكثير من تلك 

رفضت لندن تلك التسوية فقد اعتبرت الرياض نفسھا غير ملزمة باقتراحھا، ومن ثم قدمت 
ت المطالب السعودية كانو ١٩٤٩لمطالبھا وھو اقتراح  ا6قصىالسعودية اقتراحاً جديداً يمثل الحد 

، حيث سعت الحكومة )٥٠(قتراحات السابقةأ1سع بكثير من المطالب التي طرحت في أوفيه 
 اiمارات(ت الساحل المتصالح امارإ قطر و أراضيكبيرة من  أجزاءالسعودية على اقتطاع 

على المقترحات السعودية  ةبريطانياليتطلب موافقة الحكومة  كانذلك  أن أ1، )العربية حالياً 
ت كانالتي  ا6راضيكبيرة من  أجزاءاقتطعت  إذسع من المقترحات السابقة أوخيرة والتي تعد ا6

  . )٥١(نفسھا حامية لھا ولحكامھا ابريطانيتعد 
التأخير في  إلىلظھور النفط واستمرار التنقيب عنه السبب الذي دفع الحكومة السعودية  كانفقد      

العربية  اiمارات(الساحل المتصالح  اiمارات أوتوضيح مطالبھا في الحدود سواء مع قطر 
ة ياجب أساسيصرون ودائماً على ضرورة تصميم الحدود على  كان إذ عمان، و)المتحدة حالياً 

من  أقوىت كان ةبريطانيالالمياه التي تستخدمھا القبائل ولكن الضغوط  آبار أساسعلى  أوالزكاة 
  .)٥٢(في كل مرة على وضع مقترحات جديدة وإجبارھمتطلعاتھم 

في الث9ثين  ١٩٤٩على مطالب الحكومة السعودية التي قدمتھا عام  ةبريطانيالجاء رد الحكومة        
ھا وفقاً أن(فيه  أعلنتسفارتھا في جدة،  إلى أرسلته بيانعلى شكل  ١٩٤٩ الثانيتشرين   من

ما جاء  أي ١٩١٤، والخط البنفسجي عام ١٩١٣عام ل ا�زرقالخط  أنللظروف الجديدة ترى 
لتحديد الحدود بين قطر والمملكة  أساساتكون  أنالسابقة يجب  العثمانية -كلو نا�تفاقية أ�في 

  .)٥٣(أكثر فأكثر نايبتعد ناالفريق كانوبد1ً من التقارب في جھات النظر ) العربية السعودية
دلة ا6ت الحكومة السعودية في مطالبتھا بقطر تعتمد على كان اإذ(ضاً أي بريطانيال ناالبي أكدكما      

الفترات القصيرة لفتوحاتھا  أنتصرح ب أنحكومة صاحبة الج9لة ترى نفسھا ملزمة  أنالتاريخية ف
شكال ممارسة مظھر من مظاھر السلطة على ھذه ا6شكل من  أيوالمناطق المذكورة 1 تخول لھا ب

التي خضعت فيھا المنطقة  ا6خيرةالفترة  أنتلك الفترة، وفض9 عن ذلك ف انتھاءالمناطق بعد 
عبد هللا  ا6ميروھو عبارة عن رسالة تعھد فيھا  ١٨٦٦عام  ناصدور بي أعقبھاعودية قد للسلطة الس

التابعة للشيوخ الذين تربطھم ع9قات خاصة مع الحكومة  ا6راضيبن فيصل بعدم تدخل في 
  .)٥٤() ةبريطانيال
ونياً بتطبيق الخطيين السابقين الذين جرى ناالحكومة السعودية ملزمة ق أن ةبريطانيالرأت الحكومة      

عبد العزيز  كان اإذ، العثمانيةوالحكومة  ةبريطانيالبين الحكومة  ١٩١٤ - ١٩١٣تحديدھما عام 
الدولة السعودية  أنملزماً باحترام تلك المواثيق و كانلذا  العثمانيةا الحكومة ياابن سعود من رع
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الملك عبد العزيز ابن سعود  أنو1سيما  العثمانيةون الدولي ھي السلطة التي خلفت الدولة ناوفقاً للق
  .)٥٥(١٩١٤ عام العثمانيةارتبط بمعاھدة مع الدولة  أنسبق و

رسال لجنة لتقصي بإشبه جزيرة قطر  أراضيأقدمت الرياض لكي تثبت حقھا في جزء من      
جتماعية والو1ء أ1قطر وبقية المناطق المتنازع عليھا لمعرفة الحقائق والحياة  إلىالحقائق 

دلة التاريخية التي استندت عليھا ا6 إذالسياسي للقبائل المعنية، ولم ترى لندن التي رفضت اتخ
 إلىقتراح على الرغم من عدم ارتياحھا أ1لحل مفترض بداً من الموافقة على ھذا  أساساالسعودية 

ضعف موقفھا السياسي لمصلحة الرياض، ولكنھا اشترطت على  ا6رجحنة ستكشف على لج
والبنفسجي المثبتين في  ا6زرقالشرق من الخط  إلىدلة تفصيلية تؤيد مطالبھا بأ الرياض التقدم

بالمقابل طلبت الرياض من لندن التقدم بمذكرة ١٩١٤و ١٩١٣لعامي  العثمانية -ةبريطانيالتفاقية أ1
  . )٥٦(المتنازع عليھا بصفتھا حامية لھا ا6راضيظبي في  أبومماثلة تثبت حقوق كل من قطر و

لجنة الحدود في جدة، وقد أخبرت المقيمة  إلىي بالذھاب ناث آللم يوافق شيخ قطر علي بن عبد هللا       
، )٥٧(تسوء الع9قة مع السعودية أنه الشيخ لم يكن يريد نبھذا القرار 6 السياسية في البحرين لندن

، على الرغم من ١٩٥٠لول أيوالعشرين من  الثانيالسعودية فقد جاءت موافقتھا في  إلىبالنسبة  أما
وني الذي قرره اتفاق عام نار المتعلقة بمسالة الوضع القالحكومة السعودية رفضت وجھة النظ أن

لباب العالي، االمعقودة بين ابن سعود و ١٩١٤كرت وجود معاھدة عام أن، فقد ١٩١٤ -١٩١٣
ف واوبذلك بدأت مخ، ولكنھم وافقوا بوجه عام على الشروط الخاصة بتشكيل اللجنة المقترحة 

وثيقة  أيمور التي ستقررھا اللجنة لضعف موقفھا السياسي ولعدم وجود ا6تظھر حول  ابريطاني
  . )٥٨(ا6راضيظبي في ھذه  أبوتؤيد مطالب كل من قطر و

تقدم  أنھا لم تكن تقصد أن ١٩٥٠ الثانيون كانفي العاشر من  ةبريطانيالضحت الحكومة أو    
عند تشكيلھا وقيامھا  وإنماتشكل اللجنة،  أنيد مطالبھا قبل أيمفصلة لت أدلةالحكومة السعودية 

 أنعلى  أصرت الحكومة السعودية  أن، غير ابريطانيمفتوحاً للمماطلة من قبل  مرا6 كانبعملھا، و
  .)٥٩(تكون المعاملة بالمثل أنيأتي الطرفيين بوثائق تؤيد ادعاءاتھم في تلك المناطق و

شيء من  أيابن سعود  تعطي الملك عبد العزيز ھا لنأنب ةبريطانيالركزت وزارة الخارجية       
قطري جنوب حدود  إقليم أييكون  أنت النتيجة النھائية للجنة تقتضي بكان أنمطالبه حتى و

تشتري  أنالملك عبد العزيز ابن سعود عندھا ستكون الشركة مضطرة  أراضيمتياز ضمن أ1
غضب  بريطانيالذلك القرار  أثار، وقد ابريطانيبامتياز المنطقة التابعة ل ا1حتفاظ منه و اiقليم

المھين  ابريطاني إصرارات المتحدة من يالو1 الملك عبد العزيز ابن سعود الذي اشتكى بشدة لسفير
تحويل ملف النزاع  إلىمور ا6اتجاھھا فقد تذھب  ابريطانيلم تتغير  إذه من المحتمل أنوبدأ يظھر 

  .)٦٠(محكمة العدل الدولية أومم المتحدة ا6 إلى
ستمرار في العمل وبصورة تضمن لھا أ1لتھا واومح ةبريطانيالد نشاط الشركات يالتز كان    

ولحكومتھا ما حصلت عليھا من امتيازات نفطية في قطر وغيرھا من مناطق الساحل المتصالح، 
ثر ا6مع توسيع المطالب السعودية،  با1زديادخذ ا6 ا6مريكيةنشاط الشركات  إلىونضرھا باھتمام 

د نشاط الشركات ياحتجاجات بين الحكومتين فقد احتجت الحكومة السعودية على تزأ1في بدء 
فريق  أنحتجاج السعودي أ1على  ةبريطانيالفي منطقة النزاع ، وقد ردت الحكومة  ةبريطانيال

متياز الذي حصلت أ1 ت تعمل في مناطق كانعملھا لم يكن يعمل في مناطق متنازع عليھا ولكنھا 
  .)٦١(١٩٣٥من حاكم قطر عام 

النزاع بين  أمد إطالةالسبب في  كان ا6مريكيةو ةبريطانيالنشاط الشركات  أنھكذا يتبين      
والتي تعتبر نفسھا حامية لمصالح قطر والحكومة السعودية، وتوسط  ةبريطانيالالحكومتين 

 أشار مباشرة بين الطرف المفاوضاتجراء اiفي عقد اجتماع في لندن  ا6مريكيةات المتحدة يالو1
السبب في تجدد  كانحتياطي النفطي الھائل في كل من قطر والسعودية أ1اكتشاف  أن إلىالبعض 
 .)٦٢(الخ9ف

  
  المبحث الثالث
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  .السعودية وقطرن الحدود بين المملكة العربية يوتعي ١٩٥٢ – ١٩٥١الدمام  -مؤتمر لندن 
فقد رأت لندن ) ٦٣(خلق وضع جديد إلى ١٩٥١عام  اiيرانيتأميم حكومة مصدق للنفط  أدى      

الغربي  جانبضرورة تھدئة النزاعات الحدودية على ال إلىوالشركات الغربية العاملة في المنطقة 
من جھة، ولتطويق ظاھرة  اiيرانيةدعاءات أ1ة مصالحھا النفطية من يامن الخليج العربي لحم

 ا6مير إلىدعوة  ةبريطانيالوجھت الحكومة  اiطاروفي ھذا أخرى تشار من جھة نأ1مصدق من 
  .)٦٤(ا العالقة بين الطرفيينيان جميع القضبشأفيصل وزير الخارجية السعودية لزيارة لندن للتباحث 

بعامة ومن ضمنھا حدود قطر مع  اiقليميةالحدود  تناولت ١٩٥١ آبجرت المباحثات في       
في الشھر نفسه، وضم الوفد السعودي  وانتھت ١٩٥١بدأت المحدثات في الثامن من آب السعودية

 جانبمن يوسف ياسين وحافظ وھبه وعلي رضا، في حين ترأس الكل  فيصل ا6ميرفض9 عن 
  .)٦٥(شونناوكرس نافياوزير الخارجية ھربرت موريسون وعضوية ك9 من باركر و بريطانيال
 ا6زرقالخط  إلىون خ9ل المباحثات التي جرت في لندن بالعودة بريطانيالالمندوبون  أكد       

ض واللتف أساسا، ١٩١٤-١٩١٣ية ناعثم-كلونا6اتفاقية  إلىوالبنفسجي التي تم تحديدھما استناداً 
ى كما طلب المندوبون خر6اا الحدود ياالسعودية وقض-فيما يتعلق بموضوع الحدود القطرية

مناطق تقع  أيتثبت حقوقھا المكتسبة بعد ھذا التاريخ في  أنون من الحكومة السعودية بريطانيال
  .)٦٦(شرقي الخطوط المحددة لنجد

تبعية القبائل المستوطنة في المناطق المتنازع  إثباتمور التي ناقشھا المؤتمر ھي ا6 أھمت كان     
 أخرىھا لم تخضع مدة معينة لسلطة أن إثباتمر متعلقاً بقبائل البادية ف9بد من ا6 كانا إذعليھا، و

، ةبريطانيال، وفي الجلسة السابعة للمؤتمر في العشرين من آب بحثت المذكرة )٦٧(غير السعودية
 إلىأشار  ةبريطانيال- العثمانيةفيصل وجھة النظر السعودية عن المعاھدة  ا6ميرأعاد  أنوبعد 

ما (ف الك9م قائ9 أنثم است. ةبريطانيالير التي اقترحتھا الحكومة ياعتراضات المتعددة على المعأ1
ه 1 يمكن أنف نأ1قتراحات التي قدمت حتى أ1 أساسدامت المشكلة مستعصية على الحل على 

يفض المؤتمر وعقد  بريطانيال جانبه واضحاً في جعل الأير كانو) استمرار المباحثات في لندن
جتماع وممثل عن الحكومة أ1 أمرمراء الذين يعنيھم ا6خ ويافي السعودية يحضره المش أخرمؤتمر 

وبذلك ، )٦٨(وھؤ1ء يجتمعون بممثل الملك عبد العزيز ابن سعود في المائدة المستديرة ةبريطانيال
 أبويتفق عليه ويحضره حاكم قطر وحاكم  كانفي وقت قريب وفي م أخراتفقا على عقد مؤتمر 

يرأس فريق  بريطانيمر تحت رئاسة مندوب ا6ى الذين يعنيھم خرأ6ظبي وحكام المقاطعات 
ومندوبين من قبل الملك عبد العزيز ابن سعود  ةبريطانيالالحكام الذين لھم معاھدات مع الحكومة 

ي وذلك عمانخ في الساحل الياالحكام والمش إلى أوللحكومة السعودية  ائدلدراسة الواقع مما ھو ع
 وiبائهللملك عبد العزيز ابن سعود  كاناتفاق لتحديد الحدود بصفة عادلة طبقاً لما  إلىللوصول 
  .)٦٩(في تلك المناطق المختلف عليھا جدادهوأ وأباءھمللحكام والشيوخ  كان، وما وأجداده

 أنف ١٩٥٢ الثانيون كانة المؤتمر الذي سيعقد في الشتاء القادم ھاين إلىه أن الطرفانكما اتفق       
الحركات وتنق9ت مندوبي شركات النفط من الطرفيين ستحدد خارج المنطقة التي سيدور البحث 

  .)٧٠(مؤتمر وقد قبل الطرفين ذلك دون المماس بحقوقھماالحولھا في 
 وارت بكسياوقبل البدء بأعمال مؤتمر الدمام مندوبين عنھا وھما  ةبريطانيالأرسلت الحكومة      

 أبوبعض التحقيقات في كل من قطر و إجراءلغرض  ومرافقه ولتونقطر الضابط السياسي في 
  .ظبي من أجل الوصول لحل مشكلة الحدود

الخط الحدودي بين قطر  أنوارت بكس تفحص الحدود وقد وجد بيا نإأما بخصوص قطر ف      
الحدود التقليدية والطبيعية تقع  أنكما . والسعودية يناسب عموماً من ملتقى سبخة مطي مع الت9ل

 أنوھكذا ف 1اشم ٣٣-٢٤خط العرض  إلىھا تذھب أنيعتقد مسبقا حيث  كانما  أكثرالجنوب  إلى
حدود قطر  أن إذ. )٧١(والسعوديةدعاءات القطرية أ1يبدو متوسطا بين  ةبريطانيال الحمايةخط 

وقد عد حكام قطر تلك المواقع  معروفة منذ القدم وقد عرفت طبقا لعدد من المواقع الموجودة فيھا
رجال القبائل  أنوضعوا حرسھم عليھا في الفترات السابقة، و أساسھاكع9مات للحدود والتي على 
مواقع  أن.يرحلون من قطر أوھم من خ9لھا يدخلون أنوا يدركون بكانالذين يعبرون تلك المواقع 
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وائل،  أبوغار البريد، الكويمات، غار :تي ا6الغرب وھي ك إلىالحدود القطرية تتجه من الشرق 
ثيل، عقلة المناصير، الخفوس، رأس خور العديد أنسالم، سواد  آلجوال س9مة عكاب 

  .)٧٢(المھراف
ي عد الحدود من الشاطئ ناالشيخ عبد هللا بن قاسم آل ث أنبعد السيطرة السعودية لمنطقة سلوى ف      

متجھة جنوباً  نأ1الشمال من سلوى لذلك فھي تعد  إلىكيلومترات  ستةفي غار البريد، يبعد حوالي 
 أدلىابيح، وھذا وقد وائل ومجتازاً الكويمات والحافة الشرقية من المش أبومن تلك النقطة حتى غار 

فا، ومن بين أنالموضحة  شيخ قطر فيما يتعلق بحدود قطر أمام   العديد من رجال القبائل بشھاداتھم
ن من أوبشاھدتھم محمد بن جابر آل نوره من قبيلة آل مرة ومنصور بن خالد شيخ نھ أدلواالذين 

  .)٧٣(قبيلة بني ھاجر
ه عندما سأله الملك عبد العزيز ابن أنب ١٩٥١ضاً عام أي خيرانكما شھد محمد بن سعيد من قبيلة      

ه ذكر المشيبية، جوال، س9مة، سواد أنيصف الحدود القطرية ف أنسعود قبل سبعة عشر عاماً 
المفھوم التقليدي للحدود  أنقطر وفض9 عن ذلك ف أراضيثيل، الخفوس كونھا تقع ضمن أن

الحدود السعودية  أنارض مرتفعة وحجرية في حين  ھا تتكون منأنالقطرية والمتعارف عليه 
  .)٧٤(رض المغطاة بالرمالا6تتكون من السبخة المنخفضة و

شاملة وواسعة ودقيقة في الوقت نفسه حتى تتمكن من حسم موضوع  ةبريطانيالت التحقيقات كان     
مزيد من التحقيقات التي قامت بھا  أن إلىالحدود دون المماس بمصالحھا، حيث تشير المعلومات 

الحصول على معلومة ھامة ، في مؤتمر الدمام تمكنت من خ9لھا  انعقادقبل  ةبريطانيالالحكومة 
اتفاق سري حول  إلىالملك عبد العزيز ابن سعود والشيخ عبد هللا بن قاسم توص9  أنب أفادت

خليفة  آلعشر سنة مضت عندما زار محمد بن ناصر  أربعةالحدود الجنوبية لقطر قبل حوالي 
اتفاق سري  إلىقد توصل معه  كانمبعوث الملك عبد العزيز ابن سعود، الشيخ عبد هللا بن قاسم و

سأل  ةبريطانيالت تقوم بھا الحكومة كاندلة التي ا6جمع  أثناءحول الحدود الجنوبية القطرية، وفي 
تفاق قد تم أ1 أنخير با6تفاق فأجابه أ1شيخ قطر، عن ذلك  ورات بكس الشيخ علي بن عبد هللايا

الذي إدعاه الملك عبد العزيز  كانالشمال من الم إلىقلي9ً  كانخط الحدود المتفق عليه  أنفع9 و
  .)٧٥(ابن سعود مؤخراً 

 أعطىالشيخ عبد هللا  أنصح القول ب أنتفاق المذكور يكتنفه شيء من الغموض فأ1 أنرغم ذلك       
الوثيقة المھمة التي  إظھارالحدود فما الذي منع الملك عبد العزيز ابن سعود من  أنشيئاً مكتوباً بش

حول الحدود،  مباحثاتھمفي  عانوهين الكثير مما جانبسيوفر على ال كانذلك  أنو بخاصةتثبت حقه، 
الملك عبد العزيز  وإرضاءالمشكلة  إنھاءبه  أرادمر اخت9قاً من الشيخ علي الذي ا6 كانولربما 

تفاق ثبت وجوده أ1ذلك  أنخير بمثابة والده، وعليه ففي حال ا6يعد  كانه أنابن سعود، بخاصة و
في قطر فحسب بل ولمصلحھا السياسية  ةبريطانيالقتصادية أ1فع9ً، فسيعد ضربه ليست للمصالح 

خ الخليج العربي وعند ذلك ستقتطع يافي المنطقة التي فرضت سيطرتھا على سياسيات مش
المطالب السعودية الجديدة ھي  نفي قطر، 6 بريطانيالمتياز أ1مساحات ليست بالصغيرة من 

الشركات  إلى ا6راضيوبالمقابل ستؤول تلك  ١٩٣٥ا ما قورنت بمطالبھا عام إذسع بكثير أو
   .)٧٦(حساءاiالتي حصلت على امتياز  ا6مريكية

تھاء من كافة المتعلقات بدراسة المنطقة  عقد مؤتمر الدمام في الثامن والعشرين من نأ1وبعد       
والحكومة  ةبريطانيال التي جرت بين الحكومة ت1اتصأ1في مدينة الدمام بعد  ١٩٥٢ الثانيون كان
 أبو وإمارةقطر،  وإمارةسعودية، بھدف تسوية المشاكل الحدودية بين المملكة العربية السعودية ال

 أنالذي اشترط  ھايفيه المقيم السياسي في الخليج روبرت  ابريطانيوقد مثل  .عمانظبي وسلطنة 
، لكون ناظبي شخبوط بن سلط أبوي وحاكم ناث آليتحدث باسم حاكم قطر الشيخ علي بن عبد هللا 

فيصل مبعوثا عن  ا6ميرالسعودي  جانبة مع بلديھما، كما مثل الياب9ده مرتبطة بمعاھد في حم
  .)٧٧(العزيز ابن سعود الملك عبد

ظبي في سبع جلسات رسمية وخمس  أبوخ9ل المؤتمر نوقشت حدود السعودية مع كل من قطر و     
 الثانيون كانة التي عقدت في التاسع والعشرين من الثانيوفي الجلسة الرسمية . جلسات غير رسمية
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من غار البريد على ()٧٨(شيخ قطر خطأ للحدود ابتداءر مع وابعد التش ھاياقترح روبرت  ١٩٥٢
نقطة  إلىدوحة السلوى ثم يتجه شرقاً عبر ث(ث نقاط تسمى الحزم السوداء عبر عقله المناصير 

التي  ا�راضيتحتفظ قطر بتلك الرقعة من  أنتقع على الساحل الغربي لخور العديد، وھذا يعني 
السعودي قد ادرجھا  جانبال كاندة شبه الجزيرة والتي يبلغ عمقھا خمسة وعشرين مي(ً عند قاع

  .)٧٩()١٩٤٩في مطالبھا عام 
سبب رفضھا لھذا المقترح  كانلكن الحكومة السعودية رفضت ھذه المطالب مباشرة بعد است9مھا و     

 ١٩٣٥عام  بريطانيالسع من المقترح الحدودي أو كانللحدود حيث  بريطانياللسعة المخطط 
تباع أھم أنالسكك في قطر وھم من المعروف  ناخواiالمخطط الجديد ادخل  أنو) خط الرياض(

 .)٨٠(الحكومة السعودية
دائما يعد (ه أن أعلنشيخ قطر قد  أنالمؤتمر  مفاوضاتسير  أثناءمور المھمة التي حدثت ا6ومن       

قرار يتخذه ج(لته بخصوص حدود قطر يعد مقبو�ً  أي أنالملك بن عبد العزيز ابن سعود والده و
ه أن أي، بريطانيالعلنه الخروج بعض الشئ عن الطوق أل شيخ قطر من خ9ل ما واح ، )لديه

  .)٨١(راً لھا طول الخطيااتخذ موقفاً مغ
قف الجلسة قلي9ً 6جراء محادثة بينه أو، وھايروبرت  بريطانيالاغضب ذلك التصريح المندوب       

ھو وحده الذي يحق له الك9م عن حاكم قطر  أن أعلنوبين شيخ قطر وبعد استئناف المحادثات 
الملك عبد العزيز ابن  إلىادعاء شيخ قطر سوف يحال  أن(فيصل  ا6ميرورداً على ذلك قال 

  .)٨٢()سعود للنظر فيه حسب طلب الشيخ
ة مصالح قطر يجب عليھا يابوصفھا المخولة بحم ةبريطانيالالحكومة  أن ھايروبرت  أعلنعندما      

يقدر  كان أنه وأن(فيصل  ا6ميرقرر يتخذه الملك، فأجابه  أيتحتفظ بحقھا في الموافقة على  أن
التي يدور  ا�راضيصحاب أين ليسوا بريطانيال أنالواقع ھو  أن أ� ابريطانيالدور الذي تقوم به 

يرسم فكرة عقد اجتماع يقوم فيه  كانالذي تم في لندن  التقائھم أنالبحث حولھا وفي اعتقاده 
جه الخ(ف فيما بينھم أوالمناطق التنازع عليھا بتقلب  أصحابفسھم بوصفھم أنالحكام المحليون 

على ذلك وذكر الشروط الواردة  ھايلم يوفق روبرت  )بروح المودة والجوار والصداقة القديمة
ه الشخص أنوھذا دليل على  بريطانييكون الحكام المحليون برئاسة رئيس  أنفي مؤتمر لندن ب

  .يتكلم عنھم أنالذي يستطيع 
طراف المعنية حيث لم تتمكن من ا6مخيماً على اجتماعات  كان ا�راءاخت9ف  أني9حظ مما تقدم    

الحدود على الرغم من التقارب الذي حصل بين قطر والسعودية  أنبشجابية يإنتيجة  إلىالوصول 
  .)٨٣(الملك عبد العزيز ابن سعود أنمن خ9ل تصريح شيخ قطر بش

ت معالجة الحكومة السعودية لمسألة الحدود في اجتماع الدمام سلبية فقد حصر كانوبوجه عام      
يد أيظبي في ت أبوالتي تقدم بھا حاكم قطر ودلة ا6فيصل ومرافقيه كل جھودھم في معارضة  ا6مير
وكل ما  ١٩٤٩لكنھم لم يقدموا دلي9ً شرعياً يؤيد مطالبھم وحقوقھم الواردة في ادعاء عام . حقوقھا

في الثالث  ا6حمرفؤاد حمزة قد تقدم بمشروع اتفاق الخط  أنيثبتوا  أنلوا وافعلوه ھذه المرة ح
ه لم يكن يمثل وجھة أندون موافقة الملك عبد العزيز ابن سعود وبالتالي ف ١٩٣٥ نيسان من عشر

دعاء يتناقض تناقضاً قاطعاً مع المرس9ت الدبلوماسية لتلك الفترة، أ1ھذا  أننظر الملك، على 
الحدود الحقيقية بين قطر والمملكة  أنمفاده  أخر أيوخ9ل محادثات الدمام تقدم يوسف ياسين بر

تفاق عليھا من خ9ل المرس9ت المتبادلة بين أ1ية السعودية وبقية ميشخات الخليج قد تم العرب
وفي  ١٨٧٠-١٨٦٠في الفترة الواقعة بين سنة  ةبريطانيالفيصل بن تركي والحكومة  ا6مير

فيما بعد  ةبريطانيالالحكومة  إلىخطاب عبد هللا بن فيصل عم الملك عبد العزيز ابن سعود فيما بعد 
  .)٨٤(١٨٨٠عام 

ما جاء في  إلىالتأكيد موقفھا من مسائل الحدود استناداً  أعادت ةبريطانيالالحكومة  أن أ1     
تحل الخ9فات  أنالذي يجب  ا6ساسباعتبارھا  ١٩١٤-١٩١٣ العثمانية ةبريطانيالالمعاھدات 

المناقشات الحدود بين قطر والمملكة  أن بريطانيالجلسات المؤتمر قال المندوب  أخرعليھا ، وفي 
الخط ( أساستدور على  أنظبي يجب  أبو وإمارةي عمانالعربية السعودية ومشيخات الساحل ال
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ه 1 يقبل مبدأ البحث في أنومعنى ھذا  ١٩٣٥للحدود الذي اقترحه فؤاد حمزة عام ) ا6حمر
  .)٨٥(١٩٤٩التخطيط الذي اقترحته الحكومة السعودية عام 

1 يمثل وجھة النظر السعودية، حيث لم ترى الحكومة ) ا6حمرالخط ( أنفيصل  ا6ميررد     
وني للموقف ناساس القا6السعودية التي باتت مقتنعة بص9بة موقفھا الجديد من جھة،وبضعف 

الذي عدته ملبيا لحقوقھا ) ١٩٤٩(خيرا6ى، بدا في التمسك باقتراحھا أخرمن جھة  بريطانيال
  . )٨٦(يخيةالتار

اجل غير  إلى المفاوضاتمور تعقيداً بين الطرفيين، ولم يكن ھنالك بديل من تأجيل ا6 ازدادت   
بالعودة  بريطانيالالتي اقترح فيھا المندوب  ١٩٥٢ت الجلسة الرابعة عشر من شباط كانو. مسمى

جلسات مؤتمر الدمام، حيث لم يعقد  أخرض ھي واللتف أساسا) خط فؤاد حمزه ا6حمرالخط ( إلى
تفاق عليه في مؤتمر لندن حول التحركات أ1على نفس ما تم  مر6االمؤتمر بعد تأجيله نھائياً، وبقي 

  .)٨٧(الشركات البترولية
  
  

  المبحث الرابع
مشكلة الحدود حول واحة  تجمد الخ(ف حول الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر بسبب

  .١٩٦٥حتى عام  البريمي
والسعودي والتي بدأت في الث9ثينات واستمرت  بريطانيالين جانبالطويلة بين ال المفاوضاتت كان      

ى بل خرأ6خ ياالحدود السعودية مع قطر والمش أنجابي بشيإتغيير  أيالخمسينات لم تحدث  إلى
مطالبھم الحدودية والتي  صرار الطرفين علىإمور توتراً وتعقيداً بسبب ا6على العكس ازدادت 

  .)٨٨(تخدم مصالحھم
، بقيت مسألة ١٩٥٢-١٩٥١الدمام  –خيرة التي حدثت في مؤتمر لندن ا6 المفاوضاتفبعد فشل       

بين كل من مشكلة الحدود لت كانا إذ، )٨٩(١٩٦٥السعودية معلقة حتى عام  -الحدود بين قطر
 أ1 ھمأمن  ظبي وسلطنة عمان حول تبعية واحة البريمي  أبوالمملكة العربية السعودية وأمارة 

بدأت مشكلة  أن، فما آنذاكسباب التي وقفت في طريق حل الخ9ف الحدودي بين قطر والسعودية 
تركن  أنت تلك المشكلة كفيله في كانھتمام بھا بشكل متميز، فقد أ1البريمي بالظھور حتى بدأ 

ازداد التوتر  أنحين وما  إلىى على الرف خر6اوالسعودية جميع خ9فاتھا  ةبريطانيالالحكومتين 
تطور الخ9ف وتدھور الع9قات بينھما بشكل كبير  إلى أدىحتى  ابريطانيحولھا بين السعودية و
قطع الع9قات وبالتالي توقف  إلى أدىت 1 ع9قة لھا بالمشكلة وھذا ما 1اوشملت الخ9فات مج

ت تشمل المباحثات حول حدود قطر مع السعودية، فضلت بذلك مسألة كاني ، التالمفاوضات
السعودية والحكومة  ومما زاد من حدة الخ9ف بين الحكومة، )٩٠(فترات 1حقه إلىالخ9ف معلقة 

القاھرة ليوقع مع جمال عبد  إلىفيصل  ا6ميرالملك سعود وزير خارجيته  إرسالة، بريطانيال
اتفاقية دفاع مشترك خاص بين مصر ) سطوة في الشرق ا6بريطانيالمناھض للسياسية ال(الناصر 

ين الذين احتلوا واحات بريطانيبال نكاية ١٩٥٥ل ووالسعودية في السابع والعشرين من تشرين ا6
لك ا1تفاقية تدھورت الع9قات ، وبعد ت)٩١(١٩٥٥ل وا6 البريمي في السادس والعشرين من تشرين

حيث وجدت السعودية مبرراً لقطع  ١٩٥٦بين الطرفيين بعد العدوان الث9ثي على مصر عام  أكثر
ة احتجاجاً على احت9لھا لواحة البريمي ولم تعود بريطانيع9قاتھا الدبلوماسية مع الحكومة ال

ا بريطانيبعد ما قررت  أي )٩٢(١٩٦٣مجراھا الطبيعي بين الطرفيين حتى عام  إلىالع9قات 
بشكل رسمي بين الطرفيين من اجل التواصل  المفاوضاتا1نسحاب من الخليج العربي، وعادت 

ا1تفاق ودياً بين دولة  أخيرا، وقد تم ١٩٦٥تسوية المشكلة الحدود بين قطر والسعودية عام  إلى
جعلھا ا1تفاق تبدأ من قرية سلوى حتى سواد أنثيل  إذقطر والسعودية على تعيين الحدود بينھما، 

  .)٩٣(الجنوب وتنتھي شرقاً شمال خور العديد إلىقوساً  راسمة
ما ي9حظ على تعين الحدود في ا1تفاق الجديد ھي نفس الحدود التي تقدمت بھا قطر في مؤتمر       

  :)٩٤(ا6تيةن على النقاط يجانبضاً تم ا1تفاق بين الأيا ، وبريطانيبوحي من  ١٩٥٢الدمام 



 ا�نسانيةمجلة جامعة ا�نبار للعلوم 
  ٢٠١٢  -آذار -العدد ا�ول 

  أثر النفط في الخ(ف الحدودي البري بين المملكة العربية السعودية وقطر
 ھدى إسماعيل محمود. ب.أحمد صالح خليفة        م. د.م.ا

شركات المسح العالمية القيام بمھمة مسح وتحديد نقاط الحدود بين قطر والملكة  iحدىيتعھد  -�أو
  .خريطة بعد توقيع عليھا الخريطة الرئيسة بين البلدين وإعدادالعربية السعودية على الطبيعة 

مواصفات علمية للمسح وبيان نقاط الحدود بين  إعدادتشكيل لجنة مشتركة يناط بھا مھمة  -ثانيا
  .البلدين واiشراف على تنفيذ عملية المسح

دول الخليج  ھو السبب الرئيسي في وجود المشاكل بين بريطانيوعلى ضوء ذلك يتبين أن الوجود ال   
بعد انسحابھا من المنطقة سھلت المھمة وحلت معظم المشاكل  إذالعربي حول حدودھا المصطنعة 

اتفاق بشكل ودي، وما يثبت ذلك انه  إلىالمعينة من التوصل  ا6طرافالمتعلقة بالحدود وتمكنت 
تم التوصل قبل ا1تفاق ا6خير بين قطر والسعودية بشأن الحدود بينھما في اتفاق مؤتمر  أنسبق 
 إلىا1تفاق وبقيت المشكلة معلقة  إحباط إلى أدىا لم توافق عليه، مما بريطانيإ1 أن  ١٩٥٢الدمام 

ل وادائما كانت تح ابريطاني أنوعند التمعن فيما تقدم من أحداث يتضح لنا .)٩٥(أن حلت كما ذكرنا
1 يمكنھا  إذاھتمام بمصالح الشعوب الخاضعة لھا  أيفرض الحلول بما يخدم مصالحھا من دون 

خسارة  أوكان فيھا مماس  إذذات الشأن  ا6طرافحل حتى وان كان باتفاق  أيتوافق على  أن
وبذلك شھدت ھذه الفترة تطور الخ9ف حول بين قطر والسعودية وكان السبب . لمصالحھا الذاتية

ا ومن ثم تجمد الخ9ف حول حدود الطرفين بسبب بريطاني أعمالفي تطورھا في كل مرة ھي 
انشغال  إلى أدىا1ھتمام بشكل متميز وما رافقھا من نزاع مسلح  بروز مشكلة بريمي التي بدأ

ة عن مشكلة الحدود القطرية السعودية، وتوجيه ا1ھتمام بريطانيالمعنية السعودية وال ا6طراف
تطور النزاع حول تلك الواحات ومن ثم قطع الع9قات الدبلوماسية  أدىمشكلة البريمي ف إلى ا6كبر

بسبب الصراع على تلك الواحات واحتجاج المملكة العربية على  بريطانيال-يبين الطرفيين السعود
   .مراحل قادمة إلىوالسعودية _ تعليق مشكلة الحدود القطرية إلىالعدوان الث9ثي شقيقتھا مصر، 

  
  
  الخاتمة   

من خ9ل ما اطلعنا عليه في الفصول السابقة بشأن الخ9قات الحدودي البري بين المملكة      
، اتضح لنا عدد من النتائج التي يمكن إجمالھا بما يأتي  ١٩٦٥-١٩٢٢العربية السعودية وقطر 

:  
ن السبب مع تعدد ا6سباب التي من أجلھا تبرز المشك9ت الحدودية في منطقة الخليج إ1 أ -:أو�  

ا1قتصادي وخصوصاً النزاع حول مناطق تواجد النفط أو احتمالية وجوده يمثل السبب ا6ساس 
بل والجامع لكل مشك9ت الحدود ، بل حتى صراع النفوذ بين القوى الدولية ا6جنبية في 
المنطقة يمثل النفط الدافع ا6ساسي وراء بروزه بھذه الحدة في منطقة الخليج ولذلك نجد 

  . يات بعض مشك9ت الحدود في المنطقة لم تھتم بمسألة السيادة تسو
كانت بريطانيا قد أحكمت سيطرتھا على منطقة الخليج العربي قبل اند1ع الحرب العالمية  -:ثانياً    

الثانية وقامت باستثمار المشك9ت الداخلية التي كانت تعاني منھا المنطقة خدمة لمصالحھا ومن 
لحدودية ، وجاء اكتشاف النفط في المنطقة ليشكل عام9 مساعداً للجشع بينھا الخ9فات ا

البريطاني بشكل خاص والغربي بشكل عام ، ولھذا نجد أن جميع إمارات الخليج العربي قد 
كبلتھا بريطانيا بالتزامات غير شرعية تحرم عليھا حق البحث والتنقيب عن النفط واستغ9له إ1 

لسياسي البريطاني في البحرين ووك9ؤه في كل من قطر والكويت بإذن منھا وكان المقيم ا
وساحل عمان يتولون ھذه المھمة ، وانط9قاً من ذلك كان النفط أحد أ6سباب الفعالة في بلورة 

  . الخ9ف الحدودي بين المملكة العربية السعودية وقطر 
ت النفطية البريطانية من جھة    في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد قيام الشركا -:ثالث     

وا6مريكية من جھة أخرى بالتنقيب عن النفط في المناطق المختلف عليھا بعد الحرب تجدد   
 ١٩٤٩الخ9ف الحدودي بين المملكة العربية السعودية وقطر فقدمت الحكومة السعودية عام 

مما أدى إلى  ١٩٣٥م مذكرة بينت فيھا حدودھا مع قطر ضمت فيھا مساحة أوسع مما قدمت عا
رفضھا من جانب الحكومة البريطانية ، وقد استمرت المراس9ت بين الجانبين وتمخض عنھا 
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 ١٩٥٢الذي كان عبارة عن مؤتمر تحضيري لعقد مائدة مستديرة في الدمام  ١٩٥١مؤتمر لندن 
خ9ل لوضع تسوية بشأن الحدود ، فمن بين ما توصلت إليه الدراسة أن بريطانيا أرادت من 

سياستھا ھذه إما أن تحسم مشكلة الحدود لصالحھا أو أن تعطل المفاوضات واiبقاء على ما 
مثلما كانت أحد ) أي بريطانيا(يسمى بالوضع الراھن ، كان الموقف البريطاني دلي9 على أنھا 

ا6سباب في ظھور الخ9ف حول الحدود كانت سبباً في استمراره مستخدمة سياسة التفرقة كي 
  . ضعف الشعب العربي وتمزق وحدته من خ9ل زرع الخ9ف بوسائل مختلفةت
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