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 والموقف البريطاني واألمريكي منها النزاع اإلماراتي السعودي حول واحة البريمي
 د. ستار عممك الطفيمي

 مية التربية األساسيةك/ جامعة بابل
 المقدمـة:

وتبمغ أهميتها كونها تتوافر فيها كميات كبيرة مػف الميػاا العذبػة ، تعد واحة البريمي أبرز واحات شبه الجزيرة العربية 
مما جعمها  منطقة نزاع بيف البمداف ، ومزارع النخيؿ في وسط الصحراء وهي أرض خصبة لزراعة الحبوب والفواكه والخضر

مػارة أبػو ظبػي وسػمطنة عمػافالحدودي ولعبػت بريطانيػا دورا كبيػراي فػي ت ذيػة هػذا النػزاع ، ، ة لها كالمممكة العربيػة السػعودية واا
وقػد تضػمف البحػث الموقػل والسػكاف لمواحػة حيػث نمحػظ أف موقعهػا هػػو ، لمحفػاظ عمػم مصػالحها فػي منطقػة الخمػيب العربػي

وأف سػػكانها مػػف القبالػػؿ العربيػػة ابصػػيمة يتبػػل قسػػـ منهػػا لمسػػعودية ، ةممتقػػم طػػرؽ يػػربط بػػيف شػػماؿ وجنػػوب الجزيػػرة العربيػػ
 والقسـ اآلخر إلمارة أبو ظبي.

كما تناوؿ البحث ابهمية اإلستراتيجية لواحة البريمي كونها ممتقم تجاري مهـ  لبمداف المنطقة زد عمم ذلػؾ كونهػا  
ـ ، ريخي لمشػػكمة البريمػػي والموقػػؼ البريطػػاني وابمريكػػي منهػػاوتنػػاوؿ البحػػث أيضػػاي التطػػور التػػا، منطقػػة حيويػػة إلنتػػاج الػػنفط

حيث تصاعد الصراع الدولي فيها كونها تمثػؿ منطقػة جػذب لمشػركات النفطيػة البريطانيػة وابمريكيػة ونػرط أف بريطانيػا تميػؿ 
تؤكػد عمػم تبعيػة كيفما تميؿ مصالحها فتراها تقؼ إلم جانب إمارة أبو ظبي كونها حاميػة لمصػالم مشػيخات سػاحؿ عمػاف و 

بينمػػػا المصػػػالم ابمريكيػػػة تميػػػؿ إلػػػم المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية كػػػوف الشػػػركات النفطيػػػة ، قػػػرط الواحػػػة إلػػػم إمػػػارة أبػػػو ظبػػػي
كونهػػػا تحولػػػت إلػػػم نػػػزاع مسػػػمم بػػػيف ، ابمريكيػػػة جاثمػػػة فػػػي ابراضػػػي السػػػعودية وشػػػ مت هػػػذا القضػػػية الػػػرأي العػػػاـ العػػػالمي

انيا في مضمار المشكمة التػي صػعدت مػف الموقػؼ ولػول تػدخؿ الوليػات المتحػدة ابمريكيػة ابطراؼ المتنازعة وبدخوؿ بريط
 إذ لعبػػت دوراي فػػي حػػث المممكػػة العربيػػة السػػعودية إلػػم الحػػوار وعقػػد عػػدد مػػف المػػؤتمرات، لنشػػبت حػػرب شػػاممة فػػي المنطقػػة

إل ، إل أنها لـ تجد الحػؿ ابمثػؿ إلنهالهػاوفيما بعد عرض القضية عمم مجمس ابمف الدولي ، كمؤتمر الدماـ ومؤتمر لندف
وشػػعور دوؿ المنطقػػة بةهميػػة حػػؿ ، أف التػػداعيات ابجنبيػػة اإلقميميػػة والدوليػػة المتمثمػػة بانسػػحاب بريطانيػػا مػػف الخمػػيب العربػػي

نهالهػػا كػػذلؾ ممفػػات واسػػتخدـ الباحػػث عػػدداي مػػف الوثػػالؽ البريطانيػػة و ، النػػزاع بػػالطرؽ السػػميمة أدط إلػػم نػػزع فتيػػؿ المشػػكمة واا
 فضمي عف الكتب العربية وابجنبية والصحؼ المحمية.، البمط الممكي في دار الكتب والوثالؽ في ب داد

 الموقل والسكاف:
،  1 تقػػل جنػوب الخمػػيب بػيف قطػػر بربػاي وشػػبه جزيػرة رأس الجبػػؿ شػػرقاي ، كػـ 985البريمػي منطقػػة دالريػة مسػػاحتها   

وتبعػد نحػو عشػرة ، عنػد الطػرؼ الشػمالي لجبػؿ حفيػت، لجنػوب الشػرقي مػف أبػو ظبػيمػيمي  شػرقي ا90وتقل عمم بعد نحػو  
واوؿ ظػاهرة ج رافيػة بػارزة فػي دالػرة البريمػي بعػد الواحػة نفسػها هػي ،  2 أمياؿ بربي سػفوح جبػاؿ الحجػر فػي سػمطنة عمػاف 

ـ  عف سطم البحػر أو يقػل 1500الطرؼ الشمالي لمرتفعات جبؿ حفيت الصخرية المتشعبة التي تبمغ في عموها أكثر مف  
                                                           

- القاهرة،  111العدد ، يةمجمة السياسة الدول، العربية-البعد العسكري لمنزاعات العربية، مراد إبراهيـ الدسوقي  1 
تطبيؽ عمم النزاع حوؿ ، استخداـ الوثالؽ في المنازعات الحدودية بمنطقة الخميب، ؛ صمح العقاد199ص،  1993

  2000 - الكويت، السنة الحادية عشرة،  43العدد  ، مجمة دراسات الخميب العربي والجزيرة العربية، واحات البريمي
 .133-132ص ، د. ت –بيروت ،  العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثةالخميب ، سعيد، ؛ أميف142ص

  .1ينظر الممحؽ رقـ  
، بيروت، عماف والساحؿ ال ربي لمخميب العربي أو الحدود الشرقية لموطف العربي، شركة الزيت العربية ابمريكية  2 

 ؛ 136ص، 2004، القاهرة، لشاويترجمة: يوسؼ ا، دوؿ الخميب الفارسي، ؛ سير روبرت هاي 199ص، 1969
F.O.371/17815, Noto Colonet,C.Fowle 21 Sopt/334. 
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جبؿ حفيت هذا خارج سمسمة جباؿ الحجر التي ترتفل منحدراتها مف الهضاب الواقعة ضمف محيط دالرة البريمي مف الناحيػة 
فػي حػيف تقػل ، الشرقية وتقل البريمي عنػد السػفم الشػمالي لجبػؿ حفيػت الػذي تمتػد مرتفعاتػه جنوبػاي إلػم مػا وراء محػيط الػدالرة

ويتةلؼ حوالي ثمث المساحة الواقعة داخؿ دالرة البريمي مف رماؿ كثيفة نوعاي مػا ،  1 والقابؿ عند سفحه الجنوبي قريتا حفيت 
وفػػي الربػػل الشػػمالي الشػػرقي ، أمػػا بقيػػة المنقطػػة فجػػزء مػػف هضػػاب الظػػاهرة، ويقػػل معظمهػػا إلػػم ال ػػرب والشػػماؿ مػػف البريمػػي

همهػػا واحػػة  محصػػنة  ويقػػل مػػدخؿ وادي الجيػػزي المهػػـ إلػػم الشػػرؽ مػػف الواقػػل وراء دالػػرة البريمػػي توجػػد قػػرط بنػػي كعػػب وأ
لم الجنوب الشرقي مف الدالرة تقل مجموعة أخرط مف القرط المبعثرة في وادي  أجراف  ، الدالرة  . 2 واا

إذ تفصػػمها عػػف سػػاحؿ عمػػاف مػػف الجنػػوب سمسػػمة جبػػاؿ ، وتعػػد الواحػػة معزولػػة عػػف سػػواحؿ عمػػاف والخمػػيب العربػػي 
فهػي المػدخؿ ابكثػر أهميػة   4 وتتميػز بموقػل ج رافػي مهػـ   3 ما تفصمها إمارات ساحؿ عماف مف الخميب العربػي بين، عماف

لعدة مناطؽ أخرط وممتقم الطرؽ في جنوب شرؽ الجزيرة العربية الصحراوية وتحتػوي عمػم عػدد مػف اآلبػار لمميػاا الصػالحة 
 . 5 بنشاطها الزراعي  لمشرب باستمرار وأراضيها خصبة صالحة لمزراعة وتتميز

أمػا موضػوع التسػمية فهػو مػةخوذ مػف أكبػر قػرط ،  7 المنتشػرة فيهػا   6 وتستمد مياههػا كػذلؾ مػف عػدد مػف ابفػمج  
وكاف اسمها القػديـ الجوؼ  وأطمػؽ عميهػا  8 الواحة وأهمها كما هو الحاؿ عادة فيما يتعمؽ بةسماء الواحات في جزيرة العرب 

 . 9 عميها العرب اسـ  الجػوا  

                                                           

 .187ص، 1969، ب داد، مطبعة دار البصري، أبو ظبي واتحاد اإلمارات العربية ومشكمة البريمي، محمود بهجت سناف  1 
 .188ص، المصدر نفسه  2 
 .199ص، المصدر السابؽ، شركة الزيت العربية ابمريكية  3 
 .386ص ، د. ت - قطر، 1ج، القسـ الج رافي، دليؿ الخميب العربي، لوريمر  4 
حوض ، ؛ محمد متولي 447ص، د.ت، بيروت، دار الكتاب العربي، سمطاف في عماف والبريمي، جيمس موريس  5 

 .243ص،  1977 - القاهرة، 2ج، المصرية -مكتبة النجمو، ابوضاع السياسية والقتصادية، الخميب العربي
ابفمج: يتكوف الفمب عادة مف سمسمة مف اآلبار ذات مستويات متباينة في عمؽ القعر بيف كؿ بلر وآخر بمسافة   6 

توصؿ بيف كؿ بلر وآخر قناة أفقية موازية لمستوط قعر وانحدار البلر لتشكؿ في مجموعها قناة ، ذراعه 30 -3تتراوح 
المواصفات تتجه إلم اتجاهات مختمفة حسب طبيعة وحجـ التركيب البنالي لمقرية رليسة تتفرع منها قنوات فرعية بذات 

أو البمدة أو المدينة إل أنها في ال الب تكوف عبارة عف قناة رليسة تستخدـ لنقؿ المياا الجوفية الصالحة إلم مواقل 
-2كـ  أي حوالي 15-10يد عف كـ  حوالي فرسخ  وقد تصؿ إلم ما يز 4متباينة في المسافات قد يبمغ طولها خوالي 

تستخدـ أحياناي أنابيب مصنوعة مف الطيف المفخور بالطاقة الشمسية والمخموط بمواد شحمية حيوانية وألياؼ و  فراسخ  4
القطف أو الكتاف لتقويتها ومنعها مف التآكؿ بفعؿ جرياف المياا ليتمكنوا مف إيصاؿ المياا إلم المساكف والحمامات العامة 

، عماف، دار صفا لمنشر والتوزيل، بيلة الخميب العربي وجزيرة العرب، أو الجوامل. عماد محمد ذياب الحفيظ والمساجد
 –جامعة اإلمارات ،  1ج، دراسة في الج رافية اإلقميمية  الج رافية الطبيعية ، ؛ عبد الحميد بنيـ112ص، 2011
 .169ص،  1990

كمية التربية ، رسالة ماجستير بير منشورة، ورهـ في ظهور إمارة أبو ظبيبنو ياس ود، عفراء عطا عبد الكريـ الريس  7 
 .112ص، 1999، جامعة ب داد،  ابف رشد 

 ؛ 188ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  8 
Fenlon,K.G, The United Arab Emirates An-Econmic and Social Survey, Britain- 1993  ,P.4. 

، المركز السعودي لمدراسات اإلستراتيجية، التسويات العادلة، د الدولية لممكمة العربية السعوديةالحدو ، أميف ساعاتي  9 
 .55ص،  1991 - القاهرة
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وكانػت هػػذا الواحػػة تحمػؿ اسػػـ  تػػواـ  قبػؿ أف تسػػمم  البريمػػي  وقػد سػػميت البريمػػي نسػبة إلػػم تػػاجر كػاف يقػػيـ بهػػا  
ويدعم  بريمي  كاف رجػاؿ القوافػؿ يقصػدونه فيقايضػوف مػا عنػدهـ بمػا عنػدا ومػل الػزمف بمػب اسػمه عمػم اسػـ  تػواـ  الػذي 

مػف اسػـ نػوع مػف النخيػؿ بػزرع فػي البصػرة وقػد نقمػت فسػالؿ منػه قػديماي ويقمو البعض اف كممػة البريمػي مشػتقة ، نسيبه الناس
أمػا عػدد قػرط الواحػة فهنػاؾ اخػتمؼ ،  1 إلم هذا المنطقة التي عرفت باسمه ومل ابيػاـ حػرؼ السػـ حتػم أصػبم البريمػي 

، العػػػيف، المعتػػػرض ،القيمي الجيمػػػي ، القطػػػارة، فيػػػرط بعضػػػهـ أنهػػػا تسػػػعة قػػػرط  الهيمػػػي  2 فػػػي بعػػػض المصػػػادر التاريخيػػػة 
 . 3 الجاهمي  ، البريمي، حماسا، صعرا

ومػػنهـ مػػف يػػرط أنهػػا إحػػدط عشػػر قريػػة بعػػد اف أضػػيفت إليهػػا  مرجيػػب المسػػعودي  وبػػذلؾ تكػػوف ثػػمث قػػرط تابعػػة  
ف أمػا سػكاف البريمػي فتشػير بعػض التقػديرات أ 4 حماسػا  والباقيػة تتبػل إلػم إمػارة أبػو ظبػي ، صػعدا، لسمطنة عماف  البريمػي

وهـ ينتموف إلػم قبالػؿ النعػيـ مػف البوشػامس ،  5 عددهـ وصؿ في منتصؼ القرف العشريف إلم ما يقارب عشرة آلؼ نسمة 
 . 6 وبني كعب الدرامكة ظواهر وكذلؾ يقطنها قسـ مف قبيمة بني ياس 

ؿ منهػا رمػزاي وتوجد في واحة البريمي عدة قصور جميعها في قمب الواحة ولبعض هذا القصػور صػفة تاريخيػة يجعػ 
وقد بناا أوؿ أمير سعودي لمبريمي هو إبراهيـ بف   7 فهناؾ قصر  الصبارة  الذي هو عبارة عف أطمؿ في الوقت الحاضر 

واتخػذها مقػراي لػه وبنػاا فػي مناصػؼ المسػافة بػيف قريتػي ، 1795بف سمماف بف عفيصاف كةوؿ أمير سعودي في الواحة عػاـ 
 . 8 البريمي وحماسا 

نػػدؽ الػػذي يسػػتمد اسػػمه مػػف الخنػػدؽ الػػذي ل يػػزاؿ يحػػيط بػػالموقل الػػذي أقػػاـ ابميػػر سػػعود بػػف مطمػػؽ أمػػا قصػػر الخ 
ويجػري تػرميـ هػذا ، المطيري القصر عميه فيقل في السهؿ المنبسط عمػم مسػافة قريبػة إلػم الجنػوب ال ربػي مػف بمػدة البريمػي

 . 9 القصر مف وقت آلخر 
الػذي أصػبم رليسػاي لقبيمػة ، لحمة  معقؿ صقر بػف سػمطاف البوخريبػافوتوجد قصور أخرط في الواحة منها قصر  ا  

 . 10 1939النعيـ بعد وفاة أخيه ابكبر محمد بف سمطاف سنة 
عندما حكـ ، مف قبؿ الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نهياف 1952وقد جرط بناؤا عاـ ، والقصر اآلخر هو مربعة العيف 

 . 11 انية التي حاصرت ابمير السعودي تركي بف عطيشاف أمير البريمي المنطقة الشرقية وأصبم مقراي لمقوات البريط

                                                           

 .188ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  1 
 2  Zahlan,Rosemarie Said ,The Origins of The united Arab Emirates ,Apolitical and Social 
History of the Trucial state , London ,1978 ,p.10. 
 3   Hoeley, Donald, The Truical states ,London,1970,p.186. 

، 1965-1862ابوضاع القتصادية في إمارات الساحؿ  دولة اإلمارات العربية المتحدة حاليا  ، محمد فارس الفارس  4 
 .233ص،  2000،  أبو ظبي، 1965

 .208ص، المصدر السابؽ، مريكيةشركة الزيت العربية اب  5 
 ؛ 89ص،  1957 –د.ـ ،  اإلمارات السبل عمم الساحؿ ابخضر، أحمد قاسـ البوريني  6 

 Frauk Heard- Bey, Form trucial states to United Arab Emirates, London-1982,p.303. 
 .189ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  7 
 .57-56ص، السابؽالمصدر ، أميف ساعاتي  8 
 .189ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف 9 
 .213ص، 1980، بيروت، 2ج، مركز البحوث والمعمومات :ترحمة، شبه الجزيرة العربية والخميد العربي، جي بي كيمي  10 
 ؛ 190ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  11 
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يتضػم ممػػا سػبؽ أف واحػػة البريمػػي مػف المنػػاطؽ الحيويػػة والمهمػة فػػي الخمػيب العربػػي كونهػػا تشػكؿ حػػدوداي متداخمػػة  
مػارة أبػو ظبػػي وكػذلؾ سػمطنة عمػػاف وهػي تضػـ مػػدط عديػدة وأراضػي خصػػبة وتسػكن ها عػدد مػػف لممممكػة العربيػة السػػعودية واا

القبالؿ العربية التي تنوعت في وللهـ طبقاي لمموقل الج رافػي القريػب مػف حػدود تمػؾ الدولػة أو ابخػرط ولهػذا جعمػت مػف هػذا 
 الواحة منطقة نزاع بيف هذا الدوؿ بهميتها اإلستراتيجية في التحكـ بطرؽ المواصمت بيف أجزاء الجزيرة العربية.

 البريميابهمية اإلستراتيجية لواحة 
إذ تتجمػػل عنػػدها جميػػل الطػػرؽ القادمػػة مػػف الجنػػوب الشػػرقي ال ربػػي وتبعػػد القػػرط السػػاحمية ، موقعهػػا اإلسػػتراتيجي -1

بينما أقرب قرية سعودية تبعد عػف البريمػي ملػات مػف الكيمػومترات وممكيػة الواحػة ، كمـ100عنها أكثر مف حوالي 
ة أبو ظبي والمممكة العربية السعودية ونتيجة لػذلؾ يعنػي فقط تعني الحدود التقريبية لسمطنة مسقط وعماف ومشيخ

 . 1 احتملها عف طريؽ هؤلء عممياي لوجود المتيازات البترولية لكؿ الشركات ابمريكية والبريطانية 
أف ينػػابيل واحػػة البريمػػي ذات الميػػاا الػػوافرة فػػي منطقػػة اشػػتهرت بالجفػػاؼ عمػػم حافػػة الربػػل الخػػالي تشػػكؿ مركػػزاي  -2

فهي ، لمزراعة والتبادؿ التجاري وسوقاي لكتياؿ مقايضة القبالؿ الضاربة في شبه الجزيرة العربية مف الواحة طبيعياي 
 . 2 بذلؾ تكوف القسـ ابكثر كثافة بالسكاف 

وتصؿ طرؽ المواصمت لمسيارات واإلبػؿ إلػم البريمػي مػف أبػو ظبػي ، إنها البوابة الشمالية لسمطنة مسقط وعماف -3
وهنػاؾ طريػؽ مػف البريمػي عبػر وادي ، دبػي والشػارقة وبيرهػا مػف مػدف سػاحؿ عمػاف فػي الشػماؿمف ال رب ومػف 

لم مسقط   . 3 الجزط الذي قطل جباؿ الحجر إلم الشرؽ مف الواحة إلم صحار وبمداف باطنة واا
فػػي  وأخػػرط، السػػتفادة مػػف المراعػػي ذات الطػػابل الموسػػمي ومنهػػا الشػػتوية التػػي يقصػػدها الرعػػاة فػػي موسػػـ الربيػػل -4

 . 4 الصيؼ والخريؼ 
 . 5 وجود الثروة النفطية فيها واكتشافها في النصؼ ابوؿ مف القرف العشريف  -5

 التطور التاريخي لمشكمة البريمي والموقؼ البريطاني وابمريكي منها
وتةخػػػػػػػػػذ تطػػػػػػػػػوراي وتباينػػػػػػػػػاي فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػرأي لتعيػػػػػػػػػيف  1930بػػػػػػػػػدأت مشػػػػػػػػػكمة الحػػػػػػػػػدود تتبمػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػي منتصػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػاـ  

  6 البريطػػػػػػػػػاني  بينمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف هػػػػػػػػػذا التبػػػػػػػػػايف مسػػػػػػػػتمراي طيمػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػذا الحقبػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزمف –لسػػػػػػػػعودي منػػػػػػػػاطؽ النفػػػػػػػػػوذ  ا
عنػػػػػػػػدما مػػػػػػػػنم عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعود ممػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػعودية بامتيػػػػػػػػاز التنقيػػػػػػػػب  1933وأثيػػػػػػػػرت مشػػػػػػػػكمة البريمػػػػػػػػي سػػػػػػػػنة 

  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفط فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ابجػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقية مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودية لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاندر أويػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أوؼ كاليفورنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
(Standard oil of California a company)  7 . 

                                                                                                                                                                                     

Records of Oman 1867-1947, Edited by pw, Baily, Vol 1v,p.481. 
 .130ص،  1971-د. ـ ،  مستقبؿ الخميب العربي، ؛ أميف شاكر 220ص،  1960 – بيروت ، جزيرة العرب، جاف جاؾ بري  1 
 .194ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف 2 
 .101ص،  1963 - بيروت، عماف واإلمارات السبل، عبد القادر زلـو  3 

 4  Alivin,Y.cattrell,and other ,The Persian Gulf States General Surbey Second Printing ou , 
S.A ,1981,P.45. 

أطروحة ، المممكة العربية السعودية دورها في ابمف القومي العربي دراسة في الج رافية السياسية، سالـ محمد بديوي الكبيسي  5 
دولة اإلمارات العربية ، العالي حبيب حسيف ؛ عبد 67ص، 1989، جامعة ب داد، كمية اآلداب، دكتوراا بير منشورة

 .19ص، 2004، جامعة البصرة، كمية التربية، رسالة ماجستير بير منشورة، دراسة في الج رافية السياسية، المتحدة
 .196ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف 6 
 .20ص، 1957، ب داد، عارؼمطبعة الم، ترجمة: إبراهيـ كبة، النفط وابزمة العالمية، روجيه برونيه  7 
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وتعػد هػذا الخطػػوة ببػدء العمقػات ابمريكيػػة السػعودية واتخػاذ السػػعودية كقاعػدة لتعزيػز النفػػوذ ابمريكػي فػي الخمػػيب  
وبذلؾ أرسمت الحكومة ابمريكية إلم الحكومة البريطانية مذكرة تستفسر فيهػا عنػد الحػدود الشػرقية لممممكػة ال ربيػة   1 العربي
ية وأف التجاء الوليات المتحدة إلم بريطانيػا بهػاذ السػؤاؿ أمػر يسػتعدي الدهشػة بف الحكومػة السػعودية لػـ يبم هػا هػذا السعود

 . 2 1934الستفسار إل عف طريؽ السفارة البريطانية بجدة بمذكرة صدرت في الثامف والعشريف مف نيساف سنة 
فسار ابمريكي بةف حدود ابف سعود هي طبقاي لما في اتفػاقيتي وفي العاـ نفسه ردت الحكومة البريطانية عمم الست 

بيف الدولة العثمانية والحكومة البريطانية إذ كانت المفاوضات قد استهدفت نقؿ السيادة في منطقػة  1914وعاـ  1913عاـ 
حػػدود ابػػف سػػعود اإلحسػػاء إؿ ابػػف سػػعود وبينػػت بريطانيػػا اف الخػػط ابزرؽ الموضػػم فػػي التفاقيػػة هػػو الخػػط الفاصػػؿ بػػيف 

 . 3 ومناطؽ النفوذ البريطانية في المنطقة الجنوبية الشرقية مف الجزيرة العربية
وقد اعتمد جواب الحكومة البريطانية عمػم تقريػر سػبؽ اف قدمتػه حكومػة الهنػد حػوؿ الػدعاوط السػعودية فػي شػرقي  

متعػػددة أهمهػػا اف آؿ سػػعود لػػيس لهػػـ الحػػؽ فػػي وقػػد توصػػؿ التقريػػر إلػػم نتػػالب ، شػػبه الجزيػػرة العربيػػة وبالػػذات فػػي البريمػػي
نمػػا اعتمػػدوا فػػي دعػػواهـ عمػػم جهػػة واحػػدة وهػػي جمػػل الزكػػاة مػػف ابهػػالي مػػا داـ ابػػف سػػعود قػػد قبػػؿ اف يخمػػؼ ، البريمػػي واا

ومػػػة أمػػا الحك،  4 العثمػػانييف فػػي المنطقػػة فػػةف عميػػه طبقػػػاي لمقػػانوف الػػدولي أف يقبػػػؿ بكػػؿ التزامػػاتهـ الدوليػػػة بمػػا فيهػػا الحػػدود
لكػػػف ، السػػػعودية رفضػػػت التسػػػميـ بتمػػػؾ التفاقيػػػات مبػػػررة اف الحػػػوادث التػػػي وقعػػػت بعػػػد عقػػػدها عػػػدلت الوظيفػػػة القانونيػػػة لهػػػا

 . 5 الحكومة البريطانية استمرت عمم اف الخط ابزرؽ هو ابساس 
فػؤاد حمػزة نالػب  إذ قػدـ، وحسماي لمنزاع أجريت مباحثات بػيف بريطانيػا والسػعودية خاصػة بالحػدود 1935وفي عاـ  

يعػػد تعػػديمي لخػػط الحػػدود أو الخػػط ، وزيػػر الخارجيػػة السػػعودي اقتراحػػاي بخػػط لمحػػدود يفصػػؿ بػػيف السػػعودية ومشػػيخات السػػاحؿ
وقد عػرؼ ذلػؾ الخػط بخػط فػؤاد حمػزة أو الخػط ، بيف بريطانيا والدولة العثمانية 1913ابزرؽ الذي نصت عميه اتفاقية عاـ 

 . 6 ابحمر
 1935ا عمم ذلؾ بمذكرة لبػف سػعود فػي الريػاض بتػاريخ الخػامس والعشػريف مػف تشػريف ابوؿ عػاـ فردت بريطاني 

وتتضػمف تقمػيص مطالػب السػعودية فػرفض ابػف سػعود ذلػؾ بسػبب اقتطاعهػا لػبعض المنػاطؽ التػي   7 سميت  خػط الريػاض 
السػعودية مػل شػرؽ الجزيػرة العربيػة لممػدة  البريطانيػة بحثػاي تاريخيػاي عػف عمقػات -يطالب بها وبعدها قدـ مكتب حكومة الهنػد

  8 :وكانت نتالب هذا البحث هامة وهي 1934-1800مف عاـ 

                                                           

، أطروحة دكتوراا بير منشورة، دراسة تاريخية، 1975-1964العمقات السعودية ابمريكية ، محمد عمي محمد التميـ  1 
 - بيروت، المطابل ابهمية المبنانية، معجزة فوؽ الرماؿ، ؛ أحمد عسة21ص، 2002، كمية التربية جامعة الموصؿ

 .20ص،  1971
 .130ص، المصدر السابؽ، كرشا، أميف  2 
 ؛189ص،  1989- الكويت، ذات السمسؿ، اإلمارات مف الستعمار إلم الستقمؿ، محمد حسف العيدروس  3 

Salim A;-Jabir, Sabah ,Lesde Golf hisoiredun People ,France,1980,PP,122-123. 
 .189ص، المصدر السابؽ، محمد حسف العيدورس  4 

 5   Al Baharna,Husain,M.The Legal ststes of the Arabian Gulf states, Second Edition Beirnt, 
Beirnt, 1975.,pp.214-220. 

، عرض الحكومة السعودية، 2ج، التحكيـ لتسوية النزاع اإلقميمي بيف مسقط وأبو ظبي وبيف المممكة العربية السعودية   6 
  .2؛ ينظر الممحؽ رقـ   385-384ص، السعودية

 .120ص، المصدر السابؽ، بي كيمي –جي   7 
 .261ص، 1981، بيروت، داتر النفالس، دولة اإلمارات العربية المتحدة وجيرانها، محمد مرسي عبداهلل  8 
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الوراثة السعودية في هذا المنطقة ليس لها أساس قانوني بف السعوديوف ليسوا إل بزاة احتمػوا البريمػي فػي فتػرات  -1
 لمدة ستة وثمثوف عاماي. وبعد هذا العاـ انتهم نفوذهـ تماماي  1871-1800منقطعة بيف عامي 

 : 1 اف الخط ابزرؽ سميـ مف الناحية القانونية عمم ابسس التالية -2
 قبؿ ابف سعود أف يكوف والي تابل لألتراؾ في اتفاقية معهـ. 1914في مايس  -أ 
إف الممؾ عبد العزيز الذي خمػؼ ابتػراؾ فػي الحسػا ونجػد قػد أصػبم عميػه طبقػاي لمقػانوف الػدولي العػاـ قبػوؿ  -ب 

 زاماتهـ الدولية واحترامها.الت
إف نشػػاط ابػػػف سػػػعود فػػي جمػػػل أمػػػواؿ الزكػػاة فػػػي المػػػدة ابخيػػرة شػػػرقي الخػػػط ابزرؽ ولسػػيما فػػػي السػػػاحؿ  -ج 

بيراتػػراـ تومػػاس  البريطػػاني  Beratraam Tomasونصػػم ، المتصػػالم وقطػػر إنمػػا يعػػد نوعػػاي مػػف البتػػزاز
رسـ الحدود عمم الخريطة وأشار إلػم ممحظػة مرونػة بالعتماد عمم الحدود  القبمية وأنها واقعية أكثر مف 

فاعتمػػػػػدت وزارة الخارجيػػػػػة البريطانيػػػػػة عمػػػػػم ، القبالػػػػػؿ المتحركػػػػػة وت ييػػػػػر وللهػػػػػا والوضػػػػػل السياسػػػػػي العػػػػػاـ
 هنتػػز  لشػػبه الجزيػػرة العربيػػة التػػي رسػػمت بخصػػوص  دليػػؿ الخمػػيب العربػػي لػػػ  لػػوريمر   Hentezخػػرالط

، الي وخريطػػػػة  براتػػػػراـ تومػػػػاس  آنػػػػؼ الػػػػذكر لمربػػػػل الخػػػػالي أيضػػػػاي فيميبػػػػي  لمربػػػػل الخػػػػ Felepyوخريطػػػػة 
 . 2  البريطانية لشبه جزيرة قطر، وخريطة شركة نفط العراؽ 

الػػوزير البريطػػاني المفػػوض فػػي جػػدة عرضػػاي جديػػداي  (A.Ryan)قػػدـ  انػػدرو ريػػاف 1935وفػػي تشػػريف الثػػاني عػػاـ 
لكػػف الجانػػب   3 السػػعودية أكثػػر مػػف الخطػػوط التػػي سػػبقته  أصػػبم يعػػرؼ بػػػ خط ريػػاف  أو خػػط الريػػاض يميػػؿ إلػػم مصػػمحة
 . 4 السعودي رفض العرض فوصمت المباحثات إلم طريؽ مسدود 

 –وعمػػم أثػػر ذلػػؾ دارت مفاوضػػات متعػػددة بػػيف  الممػػؾ عبػػد العزيػػز الػػذي كػػا  رافضػػاي قبػػوؿ التفاقيػػات البريطانيػػة 
ضػػػوع الخػػػط ابزرؽ والتمسػػػؾ بػػػه كحػػػد فاصػػػؿ مػػػا بػػػيف السػػػعودية العثمانيػػػة وبػػػيف البريطػػػانييف الػػػذيف كػػػانوا يصػػػروف عمػػػم مو 

مػػل الوكيػػؿ السياسػػي فػػي الكويػػت واتفقػػا عمػػم تسػػوية  (Viol)ولهػػذا اجتمػػل المقػػيـ السياسػػي فػػي الخمػػيب السػػيد فػاوؿ، واإلمػارات
شػرؽ مػف الخػط ثػـ بػدأت الحكومػة البريطانيػة فػي دراسػة أوضػاع القبالػؿ السػاكنة إلػم ال، الحدود عمػم أسػاس عشػالري وقبمػي

ابزرؽ وطمبػػوا مسػػاعدة الوكيػػؿ الػػوطني فػػي الشػػارقة فػػي ذلػػؾ ابمػػر فقػػاـ ابخيػػر ب رسػػاؿ بعثػػة إلػػم البريمػػي لدراسػػة أوضػػاع 
 . 5 القبالؿ هناؾ ومعرفة وللها 

  بمطالب 1966-1928وبعد النتهاء مف الدراسة وفي هذا ابثناء تقدـ الشيخ شخبوط  بف زايد حاكـ أبو ظبي  
، حطػي، باسـ مطالب الشيخ شخبوط وقد بينت تمؾ المطالب الحدود التي كاف الشػيخ يطالػب بهػا وهػي تشػمؿ  سػبخهعرفت 

 ويربط القريف مل شريط ساحمي يصؿ إلم الدوحة تاركاي منطقتي سكاؾ وأنابؾ لمسعودية .
مها اآلبػػار فػػي تمػػؾ وقػػد كانػػت مطالػػب الشػػيخ تقػػدـ عمػػم أسػػاس ولء القبالػػؿ التػػي تسػػكف تمػػؾ المنػػاطؽ لػػه واسػػتخدا

المناطؽ وفي خمؿ المفاوضات ساندت بريطانيا أبػو ظبػي واعترفػت لهػا بمنطقػة  خػور العديػد التي كانػت منػذ القػدـ تخضػل 
وبعػػػد التصػػػالت بػػػيف السػػػعودية وبريطانيػػػا طالبػػػت  . 6 لحكػػػاـ أبػػػو ظبػػػي ومنطقػػػة  السػػػفوؼ  التػػػي تػػػربط أبػػػو ظبػػػي وقطػػػر 

                                                           

 .263-261ص، المصدر السابؽ، محمد مرسي عبداهلل  1 
 .66ص، المصدر نفسه  2 

 3   F.O. 371/ 17813., the Southern Boundary of Qatere, 1934. 
جاب ، محمدي نوري، ترجمة: حميد رضا ممؾ، كشورها ومرزها منطقة زنوبميتؾ خميب فارس، روز مجتهد زادةبي   4 

 .169ص، 1371، تهراف
 .268ص، 2000، العيف، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة مف القبيمة إلم الدولة، فاطمة الصايغ  5 
 .269ص، المصدر نفسه  6 
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ولكنهػا ، راؼ المعنية بالمشاكؿ الحدوديػة فػي مفاوضػات الحػدود فرفضػت بريطانيػا ذلػؾالسعودية بضرورة حضور جميل ابط
 . 1  1938إلم عاـ  1937اتجهت نحو تهدلة الوضل واستمرت المفاوضات في آذار عاـ 

لػػـ تتوصػػؿ المفاوضػػات بػػيف السػػعودية وبريطانيػػا إلػػم نتيجػػة إيجابيػػة فقػػد تةزمػػت المشػػكمة حينمػػا بػػدأت شػػركة الػػنفط 
كيػة تنقػب فػػي أراضػي  أبػػو ظبػي  فةرسػػمت الحكومػة البريطانيػة إلػػم الحكومػة السػػعودية تػذكرها بحػػدودها وعنػدما أرسػػؿ ابمري

لمتفاوض حػوؿ ترسػيـ الحػدود ولكػف تمػؾ الرحمػة لػف تسػفر  1938الممؾ عبد العزيز ابنه فيصؿ إلم بريطانيا في شهر شباط 
إذ ، وتوقفت المباحثات تماماي لحػيف النتهػاء مػف الحػرب، 1939أيموؿ إذ نشبت الحرب العالمية الثانية في شهر ، عف نتيجة

 . 2 كانت بريطانيا طرفاي في تمؾ الحرب 
عندما أدعت السعودية السيادة عمم الجزء ابكبر مػف ابراضػي  1949وبرزت المشكمة مف جديد في حزيراف عاـ 

 . 3 لخميب العربي الواقعة بيف قاعدة شبه جزيرة قطر والركف الجنوبي الشرقي مف ا
حينمػػا كػػاف الجيموجيػػوف الػػذيف يعممػػوف فػػي شػػركة أرامكػػو جنػػوب شػػرقي قطػػر فػػي بربػػي  سػػبخة ، وفػػي العػػاـ نفسػػه

وكاف ، مطي  تفاجلوا بزيارة الممثؿ البريطاني في شماؿ عماف مخيـ البعثة ابمريكية في نقطة تقل شماؿ بربي بلر  صفف 
" تعتبػر  :بي مل بعض الرجاؿ المسمحيف وسمـ إلػم البعثػة ابمريكيػة كتابػا جػاء فيػهمل الضابط البريطاني شقيؽ حاكـ أبو ظ

الحكومػػة البريطانيػػة أف مشػػيخة أبػػو ظبػػي تمتػػد حتػػم خػػور العديػػد ولػػذلؾ يعتبػػر وجػػود ممثمػػي شػػركة آرامكػػو عنػػد نقطػػة شػػماؿ 
ف مػػل ممثمػػي الشػػركة طمبػػت الحكومػػة  صػػفف  تعػػدياي عمػػم حػػؽ المشػػيخة المشػػمولة بالحمايػػة " ونظػػراي لوجػػود الجنػػود السػػعوديي

 . 4 البريطانية انسحاب البعثة ابمريكية مف المناطؽ التي لـ يتفؽ عمم تبعيتها
عمم الربـ مف سحب البعثة لتمفي الصداـ إل أنه لـ يتـ تسػوية المسػةلة مػل البريطػانييف وترتػب عمػم ذلػؾ مبادلػة 

ممػػا أدط إلػػم احتجػػاج ، ة واصػػمت عمميػػات التنقيػػب بالمنطقػػة فحػؿ النػػزاعإل أف الشػػركات البريطانيػ،  5 مػذكرات بهػػذا الشػػةف 
فرفضت بريطانيا هذا الحتجاج وواصمت عممها فػي التنقيػب  1950سعودي عمم ذلؾ في الحادي والعشريف مف مايس عاـ 

مف الثامف إلػم الرابػل  وبعد ذلؾ ُدِعي ابمير فيصؿ وزير الخارجية السعودي لزيارة لندف إلجراء مباحثات معه التي استمرت
 هػوبرت مورسػيوف  توصػموا مػف خملهػا Hopeert Moresyn مل وزير الخارجية البريطاني 1951والعشريف مف شهر آب 

لعقػػد مػػؤتمر يضػػـ ابطػػراؼ المعنيػػة تحػػت رعايػػة بريطانيػػا والسػػعودية ويجػػري تحديػػد الحػػدود وعمػػم أسػػس تاريخيػػة لمػػا كػػاف 
 . 6 لمسعودييف ولألمراء اآلخريف 

عقػػد مػػؤتمر يحضػػرا الشػػيوخ المعنيػػوف  1951وبهػػذا الصػػدد اقتػػرح ابميػػر فيصػػؿ بػػف عبػػد العزيػػز فػػي أيمػػوؿ عػػاـ 
وفعمي ، ورأط أف جو ذلؾ المؤتمر قد يكوف مملماي أكثر لمتوصؿ إلم تسوية، والحكومة البريطانية، وممثؿ عف سمطاف مسقط

                                                           

 .13ص، المصدر السابؽ، جزيرة العربية والخميب العربيشبه ال، كيمي  1 
، المصدر السابؽ، ؛ فاطمة الصايغ199، ص1978، القاهرة، الستعمار في الخميب الفارسي، صمح العقاد  2 

 .269ص
 .179ص، 2010، عماف، دار الفكر، تاريخ الخميب العربي، احمد صالم الجبوري، فتحي عباس الجبوري  3 
 .201ص، المصدر السابؽ، ت سنافمحمود بهج 4 
 .1394ص، 1959، بيروت، مطابل دار الكشاؼ، شبه الجزيرة العربية في عهد الممؾ عبد العزيز، خير اهلل الديف الزركمي  5 

 .1394ص
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وحضر المؤتمر ابمير فيصػؿ وزيػر   1  1952كانوف الثاني عاـ  28عقد مؤتمر المالدة المستديرة في الدماـ باإلحساء في 
 رويػرت هاي رليسػاي لموفػد البريطػاني ومعػه شػيخ  Ropert hayالخارجيػة السػعودي والمقػيـ البريطػاني السياسػي فػي الخمػيب 

عودية عمػم حقوقهػا وأثنػاء المناقشػات الطويمػة أصػدرت السػ، قطر عبداهلل آؿ ثاني والشيخ شخبوط بف سمطاف حاكـ أبو ظبي
  ميػؿ نحػو ال ػرب 25بنحػو   1935بالمنطقة والبريمي بصػورة خاصػة بالمقابػؿ بريطانيػا طمبػت تعػديؿ خػط فػؤاد حمػزة لعػاـ 
وتةجػػؿ المػػؤتمر لوفػػاة ممػػؾ بريطانيػػا ، المتوسػػط وبهػػذا لػػـ يتوصػػموا إلػػم اتفػػاؽ يرضػػي ابطػػراؼ سػػواء التقييػػد بمفػػردات لنػػدف

وأجػػؿ شػػهراي كػػاممي بطمػػب بريطػػاني فػػي اليػػـو  1952مر ثانيػػة فػػي الرابػػل عشػػر مػػف شػػباط عػػاـ  جػورج السػػادس  وانعقػػد المػػؤت
 . 2 نفسه مل بقاء الشروط السابقة ولـ يعقد بعد ذلؾ

ابميػػػر تركػػػي بػػػف  1952أدط اإلصػػػرار البريطػػػاني لتعػػػديؿ المطالػػػب السػػػعودية إلػػػم إرسػػػاؿ السػػػعودية فػػػي العػػػاـ 
حيػػث أقػػاـ ابميػػر تركػػي مركػػزاي مػػف قريػػة حماسػػا ، لػػواحتيف التػػابعتيف لسػػمطاف مسػػقطعطيشػػاف مػػل أربعػػيف عسػػكريا لحػػتمؿ ا

واحتجت السمطاف البريطانية وحمقت طالراتها بعمػو مػنخفض عمػم ،  3 بالقرب مف قرية البريمي التي تتخذ منها الواحدة اسمها
 . 4 م واحدة البريميالواحة وخاصة قرية  حماسا  وطالبوا بابعاد تركي عطيشاف الذي عيف أميراي عم

وأسهـ الدخوؿ العسكري السعودي لواحػة البريمػي إلػم ردة فعػؿ لػدط سػمطاف مسػقط سػعيد بػف تيمػور والمػاـ محمػد  
،  5 بػػف عبػػداهلل الخميمػػي لػػذا سػػعم الطرفػػاف لمواجهػػة الخطػػر السػػعودي وشػػكم جيشػػاي تعػػدادا مػػا يقػػارب ابربعػػيف ألػػؼ مسػػمم

 . 6 ات السعودية مف البريميوتجمعوا في منطقة صحار لطرد القو 
مكانيػػة التػدخؿ ابمريكػي لمسػاندة السػػعودية   مكانيػة حصػوؿ مناوشػػات عسػكرية بػيف الجػانبيف واا أدط تػوتر الوضػل واا

الذي أسػفر  1952أيموؿ  15إلم حؿ وسط بطمب القالـ بةعماؿ السفارة البريطانية مقابمة الممؾ السعودي فتمت المقابمة في 
 19إصرار الممؾ السعودي عمم التمسؾ بمطالبػة السػابقة ممػا أدط إرسػاؿ الممػؾ السػعودي رسػالة فػي  عف تةـز الموقؼ بعد

إلم وزير الخارجيػة البريطانيػة يطالػب فيهػا بػ جراء السػتفتاء وتوقػؼ تحميػؽ الطػالرات البريطانيػة عمػم المنطقػة  1952أيموؿ 
ب يقػػػاؼ تحميػػؽ الطػػػالرات  1952تشػػريف ابوؿ عػػاـ  9 فػػػردت بريطانيػػا فػػػي، وهػػدد برفػػل القضػػػية إلػػم مجمػػػس ابمػػف الػػدولي

عػػمف اسػػتعدادها لمنسػػحاب مػػف الواحػػة بعػػد انسػػحاب تركػػي بػػف عطيشػػاف منهػػا ولكػػف الممػػؾ رفػػض هػػذا أيضػػا ممػػا دعػػا ، واا
 بريطانيا إلم تعزيز قواتها في المنطقة بعد جمل قوات مف إمارات أبو ظبي وعماف لمواجهة التحديات السػعودية ولمنػل شػركة

 . 7 آرامكو مف التنقيب 
، وعنػػدها أخػػذت السػػعودية بطمػػب المسػػاعدة مػػف الوليػػات المتحػػدة ابمريكيػػة عػػف طريػػؽ السػػفير ابمريكػػي فػػي جػػدة 

عػػرض عمػػم وزارة الخارجيػػة البريطانيػػة ، فاقترحػػت الوليػػات المتحػػدة ابمريكيػػة بتػػاريخ العاشػػر مػػف تشػػريف ابوؿ لمعػػاـ نفسػػه
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بقاء الوضل عمم ما هو عميه اآلف واستلناؼ المفاوضات بصورة بالتوقؼ عف ابنشطة ذات ا لعمقة بالسيادة عمم البريمي واا
 . 1 1952تشريف ابوؿ  26 التوقؼ  في مباشرة وسميت هذا التفاقية باتفاقية 

التفاقيػة وسمحت هذا التفاقية لمسعودييف بالبقاء بالبريمي مل استمرار التقدـ في المفاوضات لحؿ المشػكمة إل اف  
 . 2 لـ تقِض عمم التوتر بيف السعودية وبريطانيا

دعػػت السػػعودية إلػػم إجػػراء اسػػتفتاء بالمنطقػػة عمػػم لسػػاف وزيػػر خارجيتهػػا ابميػػر فيصػػؿ أثنػػاء  1953وفػػي آذار  
لداخميػة مؤتمر صحفي في نيويورؾ وأتهـ البريطانييف فيه بقوله " اف هذا الخمفات نشػبت عنػدما تػدخؿ النكميػز فػي أمورنػا ا

 . 3 واتبعوا سياسة فرؽ تسد" 
يبدو مف كمـ ابمير فيصؿ اف سبب هذا المشكمة هػو سػعي بريطانيػا إلػم الهيمنػة عمػم المنطقػة وزج أبناءهػا إلػم  

صراع مستمر فيما بينهـ مف أجؿ الستفادة مف النفط الموجود في المنطقة لصالحها وبالتالي خمػؽ المشػاكؿ واحػتمؿ بعػض 
 .قوة العسكرية وهذا يعتبر في رأي ابمير فيصؿ تدخمي في الشؤوف الداخمية ببناء المنطقةالمناطؽ بال

،  4 ولتمفي النزاع يبقم الطرفاف في مواقعهما الحالية إلم اف تحسـ هيلة تحكيـ دولية في أمر النػزاع بػيف الطػرفيف 
 . 5 إلم هيلة تحكيـ دولية حيؿ النزاعوأ 1954تموز عاـ  30واستةنفت المفاوضات بيف الطرفيف في ،  4 الطرفيف

  السػفير البريطػاني Bollardومثؿ الجانب السعودي الشيخ يوسؼ الياسيف ومثؿ الجانػب البريطػاني السػير بػولرد   
وهػـ الػذيف ، السابؽ في طهراف واحد الختصاصييف في الشرؽ ابوسط واتفؽ الطرفاف عمي اختيار الممثميف الثمثػة اآلخػريف

 . 6 تحكيـ مف دوؿ بمجيكا وباكستاف وكوبا تتةلؼ منهـ لجنة ال
بحضػػور جميػػل أعضػػاء  1955أيمػػوؿ  11وبػػدأت هيلػػة التحكػػيـ جمسػػاتها فػػي جنيػػؼ بسويسػػرا بمنطقػػة  نػػيس  فػػي  

 : 7 واستندت السعودية في مطالبها عمم حقها في واحة البريمي عمم ثمث عوامؿ ، لجنة التحكيـ
 ة لها.اعتبرت القبالؿ التي تسكف المنطقة موالي -1
 .1955حتم عاـ  1856احتملها لممناطؽ منذ عاـ  -2
 أنها كانت تجمل الزكاة وتشرؼ عميها في المنطقة. -3

ولكف المباحثات فشمت بسبب انسحاب المندوب البريطاني مف لجنػة التحكػيـ متهمػا السػعودية بالسػتمرار بةعمالهػا بيػر 
 . 8 ء القبالؿ بجؿ سيطرتها عمم واحة البريمي المشروعة لسيما تهريب السمح واستخداـ القوة في كسب ول

وعػػدت السػػعودية انسػػحاب بػػولرد مػػف هيلػػة التحكػػيـ  عػػدـ قناعػػة بريطانيػػا بوجاهػػة التهامػػات بقنعػػت منػػدوبها فػػي  
 . 1 البقاء حتم تتمكف الهيلة مف إعمف حكمها 

                                                           

 .1398ص، المصدر السابؽ، الزركمي  1 
 2   Salem Al-Jabir Al-Sabah,Op.Cit,P.125. 

 .102ص، المصدر السابؽ، محمد عمي الداوود  3 
 4   Leaczowski, Oil and State im the middle East,p. 146. 

جامعة ، كمية اآلداب، أطروحة دكتوراا بير منشورة، 1958-1930العمقات العمانية ابمريكية ، طيبة خمؼ عبداهلل  5 
 .109ص، 1996، البصرة

تقارير المفوضية الممكية العراقية ،  56رقـ الوثيقة  ، 2641/311رقـ الممفة ، ممفات البمط الممكي، د.ؾ.و. ب داد  6 
 .96ص، قضية البريمي، في جدة

عرض المممكة العربية السعودية التحكيـ لتسوية النزاع بيف مسقط وأبو ظبي والمممكة  :لمزيد مف التفاصيؿ ينظر  7 
 .1952، القاهرة، 3ج، 2ج، 1ج، العربية السعودية

 8  Arabin Boundries, primary document 1853-1957, vol,20, Oxford,1988, p. 750. 
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بػػػادرت الحكومػػػة البريطانيػػػة  1955ؿ وفػػػي تشػػػريف ابو ،  2 بينمػػػا أكػػػدت السػػػعودية أنهػػػا ممتزمػػػة ومتمسػػػكة بحقوقهػػػا 
 . 3 ب رساؿ مذكرة إلم الحكومة السعودية جاء فيها بةنها قررت باسـ سمطاف مسقط وعماف وشيخ أبو ظبي احتمؿ البريمي

قامػػت القػػوات البريطانيػػة بػػاحتمؿ واحػػة البريمػػي ابمػػر الػػذي مػػف اجمػػه طمبػػت  1955تشػػريف ابوؿ عػػاـ  27وفػػي  
وأيػدت الوفػود مجتمعػة ، 1955تشػريف الثػاني  9وة المجنة السياسية لمجامعة العربية إلم الجتماع يـو الحكومة السعودية دع

 . 4 موقؼ العربية السعودية وحقوقها في واحة البريمي وطالب بحؿ المشكمة بالطرؽ السممية والعودة إلم التحكيـ الدولي 
لػم الحكومػة البريطانيػة طالبتهػا فيهػا بسػحب قواتهػا مػف ومف ناحية أخرط أرسمت الحكومة السػعودية مػذكرة شػديدة إ 

ل ستضطر لتخاذ التدابير المزمة لصوف مصالحها وحفظ حقوقها بجميل الوسالؿ التي في حوزتها ، البريمي  . 5 واا
تشريف الثاني يقترح  9رفضت حكومة لندف صراحة عرضاي تقدمت به السعودية في  1955تشريف الثاني  24وفي  

إلم التحكيـ التي انقطعػت عنػه لجنػة وأكػد فػي جوابهػا اف الفسػاد والتهويػؿ قػد وصػم إلػم درجػة ل تطػاؽ منػذ ثػمث  بالعودة
 . 6 سنوات 

وهاجـ ابمير فيصؿ بف عبػد العزيػز مػف القػاهرة الحكومػة البريطانيػة وعبػر عػف اندهاشػية مػف حسػمها ابمػور بقػوة  
وأعمػػف اف واحػػة البريمػػي ارض سػػعودية خرقػػت ، حػػدة ومحكمػػة العػػدؿ الدوليػػةعمػػم الػػربـ مػػف وجػػود هيلػػة ابمػػـ المت، السػػمح

 . 7 بريطانيا في احتملها لها كؿ المواثيؽ والعراؼ الدولية فضمي عف التفاقيات السابقة المعقودة بيف الطرفيف
تعادة حقهػػا فػػي واحػػة يبػػدو ممػػا تقػػدـ اف المممكػػة العربيػػة السػػعودية تػػرط اف اببػػواب الدوليػػة قػػد أبمقػػت بوجههػػا لسػػ 

البريمػػي وأف بريطانيػػا اسػػتخدمت وسػػالمها الدبموماسػػية وعمقتهػػا مػػل المجتمػػل الػػدولي فػػي تنفيػػذ المػػزاعـ السػػعودية فػػي البريمػػي 
  فػػػي برقيػػػة Wadsworthفاسػػتعانت المممكػػػة العربيػػػة السػػعودية بالوليػػػات المتحػػػدة ابمريكيػػة مػػػف خػػػمؿ سػػفيرها  وود ورث 

أي بعد عشرة أياـ مف الحتمؿ إلم ضرورة اتخاذ  1955خارجية ابمريكية في السادس مف تشريف الثاني رفعها إلم وزارة ال
موقؼ أمريكي في ضوء النفوذ الجديد أو مف خػمؿ ذلػؾ صػرح وزيػر الخارجيػة ابمريكػي خػمؿ اجتماعػه مػل سػفيري هولنػدا 

يعػد عمػمي عػدوانياي  1955البريمػي فػي شػهر تشػريف ابوؿ عػاـ واستراليا قػالمي " أف قيػاـ بريطانيػا لطػرد السػعودييف مػف واحػة 
 8 . 

                                                                                                                                                                                     

،   تقارير المفوضية الممكية العراقية في جدة59رقـ الوثيقة   2643/311رقـ الممؼ ، لبمط الممكيممفات ا، د.ؾ.و   1 
 .106ص، 1920-1958

 .89ص،  53 رقـ الوثيقة ، 2641/311رقـ الممؼ ، المصدر نفسه  2 
 3   CF.The Burain,Dispute, permenant delegation pf Saudi Arabia to the united nations-A 
summary of Facts regarding british seixure of territory in south Eastern, Saud Arabia of 
terterminting arab tration, proceeding of peace of settlement, N.Y,1955, 

 .74ص، المصدر السابؽ، محمد بركات   4 
 .75ص، المصدر نفسه  5 
 .229ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  6 
 .1955تشريف الثاني  11  في 5484صحيفة الزماف العدد    7 
كمية ، أطروحة دكتوراا بير منشورة، 1964-1953ابمريكية  –العمقات السعودية ، نذير جبار حسيف الهنداوي  8 

 .70ص، 1997، جامعة ب داد، اآلداب
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  Dwight David. Eisanhowerدعػػم الػػرليس ابمريكػػي داويػػت ديفيػػد آيزنهػػاور   1956وفػػي شػػباط عػػاف  
إلم ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بيف السعودية وبريطانيػا وجػاء هػذا العػرض ابمريكػي مػف خػمؿ   1   1960 -1953 

رليس وزراء بريطانيا إلم واشنطف ومف خمؿ الجتماع بيف   Anthony Eden   1897- 1977   2انطوني آيدف  زيارة 
بيف الطرفيف وافقت بريطانيا عمم استعدادها التفاوض مل السػعودييف شػريطة أف تمػارس الوليػات المتحػدة ابمريكيػة الضػ ط 

 . 3 عمم الحكومة السعودية بهدؼ الوصوؿ إلم هدؼ أسرع 
قطعػػت العمقػػات الدبموماسػػية بػػيف بريطانيػػا والسػػعودية بسػػبب العػػدواف الثمثػػي عمػػم مصػػر وبهػػذا  1956فػي عػػاـ و  

 . 4 توقفت المفاوضات حوؿ واحة البريمي 
بناء عمم وساطة أمريكية عقد اجتماع في نيويورؾ بيف السعودية وبريطانيا ب شراؼ  1959وفي كانوف ابوؿ سنة  

  وأعد شولد مشروعاي لتسوية الخمؼ عمم Dag Hammar Skjoldالمتحدة آنذاؾ داج همر شولد    5 ابميف العاـ لألمـ 
 : 6 عمم ابسس التالية 

 تعود الحكومتاف إلم إجراء مباحثات رسمية. -1
 تسحب بريطانيا قواتها مف  خور العديد  السعودي. -2
 قبوؿ الطرفيف التحكيـ الدولي أو باستفتاء لساكف المنطقة. -3

  Herbert De Rbbingؼ عمم الحقالؽ في البريمي شػكؿ شػولد لجنػة ترأسػها هربػرت دي ربيػنب  ول رض الوقو 
 . 7 السفير السويدي في اسبانيا وجمعت المجنة المعمومات الكافية إل اف بريطانيا بقيت مصرة عمم موقفها

لدبموماسػية مػل بريطانيػا مػل أعمنػت وزارة الخارجيػة السػعودية ب عػادة العمقػات ا 1963كانوف الثاني عاـ  17وفي  
 . 1 الستمرار بمتابعة مشكمة البريمي 

                                                           

وصؿ إلم رتبة جنراؿ عاـ ، بكاديمية الحربيةمف ا 1915تخرج عاـ  1890ولد في وينستوف بولية تكساس عاـ   1 
يطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية 1948 وعيف رليساي ، وعيف قالداي لمقوات ابمريكية المتمركزة في شماؿ أفريقيا واا

أرسؿ إلم  1950وفي عاـ  1948ورليساي لجامعة كولومبيا في نيويورؾ عاـ ، 1945بركاف الجيش ابمريكي عاـ 
تـ ترشيحه مف ، 1952ؿ بصفته القالد ابعمم لمقوات المسمحة لحمؼ شماؿ ابطمسي وبقي فيها حتم عاـ بروكس

  وواصؿ سياسة 1960-1953انتخب رليساي لموليات المتحدة ابمريكية لدورتيف  ، الحزب الجمهوري لنتخابات الرلاسة
 - بيروت، 3ط، موسوعة السياسية، ب الكياليعبد الوها، 1969توفي سنة ، التي بدأها سمفه تروماف، الحتواء
يوسؼ ، ترجمة: سوسف فيصؿ السامر، 1945-1789موسوعة التاريخ الحديث ، ؛ آلف بالمر 437ص،  1986

موقؼ الوليات المتحدة ابمريكية مف تةميـ ، ؛ آراء جاسـ محمد المظفر 269ص، 1992، ب داد، 1ج، محمد أميف
 .129ص، 2001، جامعة البصرة، كمية اآلداب، الة ماجستير بير منشورةرس، 1953-1951النفط في إيراف 

مثؿ الحكومة البريطانية بصفة وزير الشؤوف البرلمانية في اجتماعات عصبة ابمـ في ، 1923بدأ حياته السياسية عاـ   2 
ؿ العربية كاف له دور في إنشاء جامعة الدو ،  1945-1941   عيف وزيراي لمخارجية1935-1925في جنيؼ بيف  

 ؛ 1955نيساف عاـ  6أصبم رليساي لموزراء في ، 1945عاـ 
 Bemord A. cook,led Europe sinse 1945 An encyclopaedia,vol16, London ,2001 ,p ,327. 

 .288ص، المصدر السابؽ، رياض نجيب الريس   3 
 .281ص، المصدر السابؽ، محمد مرسي عبداهلل  4 
 .48ص،  1983 - الكويت، رؤية مستقبمية، التعاوف لدوؿ الخميب العربي مجمس، يحيم حممي رجب  5 
 .231ص، المصدر السابؽ، محمود بهجت سناف  6 
 .121ص، 3ج،  1964 - بيروت، 3ط، تاريخ الدولة السعودية في عهد سعود بف عبد العزيز، أميف سعيد  7 
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يتضػػػم ممػػػا سػػػبؽ أف جهػػػود الوليػػػات المتحػػػدة ابمريكيػػػة قػػػد أثمػػػرت بالضػػػ ط عمػػػم الحكومػػػة السػػػعودية لسػػػتلناؼ  
يػا مػف جهػة لكػي تحػافظ الحكومػة ابمريكيػة عمػم عمقاتهػا مػل بريطان، المفاوضات مل بريطانيػا إليجػاد حػؿ لمشػكمة البريمػي

 والحفاظ عمم مصالحها النفطية في المنطقة مف جهة أخرط.
وبهذا الصدد تجمت شخصية الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نهيػاف فػي إمػارة ابػو ظبػي وسػعيه لحػؿ مشػكمة البريمػي مػل  

إلم الدماـ وقد ذهبا سوياي  1964السعودية ولهذا شجل أخاا الشيخ شخبوط بف سمطاف عمم الذهاب بداء فريضة الحب عاـ 
إذ اسػػتقبموا هنػػاؾ بحفػػاوة بال ػػة ورافقهػػـ فػػي الطػػالرة الممكيػػة إلػػم جػػدا عبػػد الػػرحمف ، ومعهمػػا عػػدد كبيػػر مػػف أشػػراؼ ابػػو ظبػػي

السياـ وهو مواطف سعودي سبؽ أف زار أبو ظبي مرات عدة قبؿ أعواـ قميمة وعقد اجتماع ثمثي بػيف الممػؾ فيصػؿ بػف عبػد 
 . 2 يعد هذا الجتماع الخطوة ابولم في إعادة العمقات بيف الطرفيف ، شيخ زايدالعزيز والشيخ شخبوط وأخيه ال

أجريػت خػمؿ الزيػارة ، قاـ الشػيخ زايػد بػف سػمطاف آؿ نهيػاف بزيػارة إلػم المممكػة العربيػة السػعودية 1967وفي عاـ  
ممر أرضي واسعاي إلم أراضي  فطمبت السعودية مف أبو ظبي ضـ، مباحثات مل الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز حوؿ المشكمة

بالتةكيػد كمػا اشػترطت عػودة المجلػيف الفػاريف عػاـ  1949السعودية تصؿ به إلم الخميب العربي وهي مطالػب أقػؿ مػف عػاـ 
هػػذا وقػػد بػػادر الشػػيخ زايػػد بػػف سػػمطاف ، مػػف السػػعودية إلػػم مػػواطنهـ ووقػػؼ أعمػػاؿ التنقيػػب عػػف الػػنفط فػػي المنطقػػة 1955

أبو ظبي بعث برسالة إلم الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز يعمف فيها عف موافقته في إجػراء مباحثػات  الرياض وبعد وصوله إلم
 . 4 ومما شجل الطرفيف بالمباحثات إعمف بريطانيا قرارها الشهير بالنسحاب مف منطقة الخميب العربي ،  3 بهذا المطالب 

رفػاف المتنازعػاف حػوؿ واحػة البريمػي لمتفػاوض لحػؿ يبدو اف القرار البريطاني بالنسحاب عف المنطقة قد شجل الط
هذا المشكمة نظراي لشعورهما المشترؾ بالمخػاطر التػي يتركهػا انسػحاب بريطانيػا مػف المنطقػة ممػا يجعمهػا أمػاـ تحػديات أمنيػة 

 إقميمية ودولية وبالتالي يجب توجيه جهودهما لمواجهة هذا المخاطر.
سػاعدت عمػم تقويػة عمقاتهػا ، والنشاط الدبموماسي لمدولة 1971تحدة عاـ وكاف لظهور دولة اإلمارات العربية الم

 . 5 الودية مل المممكة العربية السعودية 
وبهذا الصدد قاـ الشػيخ زايػد بػف سػمطاف آؿ نهيػاف بزيػارة إلػم المممكػة العربيػة السػعودية وقػل مػف خملهػا  

التػي اتفػؽ بهػا الطرفػاف عمػم تبػادؿ  1974شػريف مػف آب عػاـ مل الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز اتفاقية جػدة فػي الحػادي والع
 . 6 التمثيؿ الدبموماسي بيف البمديف بمستوط السفراء

  7 وتضمنت التفاقية ابمور التالية: 
بحيث تحصؿ أبػو ظبػي عمػم سػتة واحػات ومنػاطؽ وتحصػؿ ، تقسيـ واحات البريمي بيف أبو ظبي وسمطنة عماف -1

 مف واحات البريمي.عماف عمم ثمث واحات ومناطؽ 

                                                                                                                                                                                     

 1   Hawley. Donald, The tracial states ,London,1970, p,192. 
 .294ص، المصدر السابؽ، محمد مرسي عبداهلل   2 
 .650-648ص، 1ج، المصدر السابؽ، حوض الخميب العربي، محمد متولي  3 
 .75ص، المصدر السابؽ، مشكمت الحدود العربية، محمد بركات  4 
 .295ص، المصدر السابؽ، محمد مرسي عبداهلل  5 

 6   J.Bklly, Saudi Arabia and clop states, London,1976,p.121. 
ورقة عمؿ معدة مف قبؿ مركز الدراسات السياسية في جامعة القاهرة حوؿ المشكمت الحدودية الراهنة في ضوء    7 

؛ جماؿ  4ص، 1993، القاهرة، النزاع اإليراني حوؿ جزر أبو موسم وطنب الكبرط والص رط والنزاع القطري السعودي
 .2015ص، 1996، القاهرة، المجمد الخامس، 1991-1971عربي الحديث والمعاصر تاريخ الخميب ال، زكريا قاسـ
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يضـ ممراي واسعاتي مف أراضي إمارة أبو ظبي إلم ابراضي السعودية بحيث تصؿ به السعودية إلػم مينػاء  خػور  -2
 ـ  حسب الج رافية.25العديد  عمم الحميب العربي وبعرض معدله المتوسط  

ب ػض النظػر عػف التوزيػػل ، اسػتثمار الػنفط فػي حقػؿ زرارة  شػبية  يكػوف بصػورة مشػتركة بػيف السػعودية وأبػو ظبػي -3
 . 1 الج رافي الجديد الذي يجعؿ قسـ مف الحقؿ النفطي في ابراضي السعودية 

وبهذا التفاقية انتهت الخمفات بيف المممكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تجمػت شػجاعة 
نهػػاء هػػػ ذا المشػػكمة التػػػي اسػػتمرت لفتػػػرات طويمػػة مػػػف التػػوتر بػػػيف الشػػيخ زايػػػد بػػف سػػػمطاف آؿ نهيػػاف بزيارتػػػه إلػػم الريػػػاض واا

قامػػة عمقػػات طيبػػة ، الطػػرفيف ونمحػػظ أيضػػاي مػػف خػػمؿ عقػػد هػػذا التفاقيػػة بػػيف الطػػرفيف إلػػم إعػػادة العمقػػات الدبموماسػػية واا
 قالمة عمم أساس الحتراـ المتبادؿ والمصالم المشتركة بيف البمديف.

 الخاتمة
البريمي مف المشاكؿ المعقدة التي واجهت أقطار الخميب العربي كونها أصبحت ممتقػم  نستنتب مما سبؽ أف مشكمة 

لممصػػالم البريطانيػػة ابمريكيػػة وعممػػت عمػػم تحفيػػز ابقطػػار الخميجيػػة الحدوديػػة فػػي هػػذا الواحػػة كالمممكػػة العربيػػة السػػعودية 
مارة أبو ظبي وسمطنة عماف التػي أخػذت طػابل النػزاع المسػمم وتمكنػت القػوط وأسػهـ وجػود الػنفط فيهػا إلػم تفػاقـ المشػكمة ، واا

حالػة المشػكمة  الستعمارية مف جعمها قوة جذب لمنزاع لمقفز عميها والحفاظ عمم مصالحها وعمم الربـ مف عقػد المػؤتمرات واا
حقهػا  إلم لجاف التحكيـ الدولية وتدخؿ الجامعة العربية ومجمس ابمػف الػدولي حيػث أصػرت المممكػة العربيػة السػعودية عمػم

بينمػا تػرط إمػارة أبػو ظبػي أف سػكانها مػف القبالػؿ ، التاريخي بهذا الواحة كوف سكانها يدينوف بالولء لها مف خمؿ دفل الزكاة
وتفاقمػت المشػكمة وتصػاعدت ابحػداث إلػم ، بينما ترط سمطنة عماف تداخمها في أراضي السػمطنة، العربية التي تديف بالولء

وكػػذلؾ تػػةـز الموقػػؼ بػػالحتمؿ البريطػػاني لهػػذا الواحػػة وأحيمػػت القضػػية إلػػم ابمػػـ ، طػػراؼ كمهػػاحػػد النػػزاع المسػػمم بػػيف اب
إل أف المت يػرات الدوليػة فػي العػالـ ، إل أف ابطراؼ لـ تتوصػؿ إلػم حػؿ نهػالي، وأعد مشروع إلنهاء هذا المشكمة، المتحدة

، النسػحاب البريطػاني مػف المنطقػة فػراغ امنػي وسياسػي حيػث ولػد، ومنطقة الخميب العربي ألقت بضملها عمم هذا المشكمة
وشػػعور قػػادة المنطقػػة بةهميػػة إنهػػاء مشػػكمة البريمػػي لتمفػػي ، 1971ممػػا أدط إلػػم قيػػاـ دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة عػػاـ 

السعودية وتوقيل  إذ تجمت شجاعة الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نهياف بزيارة المممكة العربية، الصراع الدولي في الخميب العربي
قامة عمقات ودية بيف البمديف. 1974اتفاقية جدة عاـ   التي أدت إلم حؿ مشكمة البريمي في منطقة الخميب العربي واا

  1ممحؽ رقـ  
  1 واحة البريمي وقراها التسل

                                                           

 .75ص، المصدر السابؽ، مشكمت الحدود العربية، ؛ محمد بركات382-381ص، المصدر السابؽ، الهيتي  1 
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اتفاقية الخط   1 ابحمر 

 

                                                           

 ..تد.ـ. د، الهندي والخميب العربي جذورا التاريخية وأبعادا\صراع القوط في المحيط،   محمد عدناف مراد1 
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