د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif

ةةةةة اه ةةة و ) (Salifبةةةول اه ةةةوا د ةةةل ا درة ةةة ة
دراسةةةا يخرة وةةةا ة خبتوةةةا ه جةةةةةا صةةة
اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdمل خالا ة خبق األرصو اه ةةطخن .
اهاكجور /سعوا بل مش ب بل سعوا اهتحطخنى
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك بجامعة الملك خالد -أبها.
ملخص البحث:
ةةة اه ة و

ينأى هذه اهاراسا بنف هخ عل نخفل اهتةوا ةمكةةةر اهحةاةوت ةيكأةل ةهأوةا هةذا اه حةو فة ةي صة

) (Salifيحجل موقعخ ً اسجةايوجوخ ً مهأخ ً ع ى اه حة األدأةت دوو سجةك هذه اهاراسا ع ى اهجخنب اهجخرة
صة

ةةة اه ة و

ه جةةةا

) (Salifةاهجة ةقعةب بةول اه ةوا د ةل ا درة ة ة اهكومخنةار كةافةورد (Commander

) Craufurdف ةوم ةربعا مخةو عخم 1291مت ةسوجم اه حو ةاهجعةف ع ةى اهو ةخبق اهأجع تةا بشة
) (Salifمةل خةالا ة ةخبق األرصةو

ةةة اه ة و

اه ةةطةخن ) (The National Archivesدوةو يأةانخ ي ةل اهو ةخبق بةة ى

اةةةا دةةوا ينةخفس اهشةةةكخا األ ن وةةا هك ةةب رمةةخ دكومةةا اه ةةوا د ةةل ا درة ة دجةةى ةج ةةنى ههةةخ اهفةةو بخمجوةةخ
اهجنتوةب عةل بجةةةا صة

ةةة اه ة و

اسجت خء مع ومخا بجةةا ص

) (Salifفة اه حةة األدأةة فة
و

ةة اه

ةو هةخدي ةغةخف ةروةة معكةة .ةسةوجم

) (Salifع ة اهعثور ع ةى ي ةل اهو ةخبق اهجة مةخ اهةب روةة مجااةهةا

ةمحفوظا ف م فةخا خخغةا فة دار اهو ةخبق اهحكوموةا  )Public Record Officeبةو ار اه خر وةا اه ةةطخنوةا
) ( Foreign Officeف هناي.
ةيكج ب هذا اهاراسا ةهأوجهخ عنامخ نضعهخ ف سوخقهخ اهجخرة
ةاهأعخدي اهأو ود ف ص
رمخ دكوما ا درة
د ل ا درة
ف ص

ةة اه

و

؛ ةههذا فتا رك ا دراسج ع ى امجوخ منخ م اهأ ة

)(Salifت ألن قا اصجا اه ةاع بةول اهشةةكخا األ ن وةا مةل ة ةل ك ةب

عطخء اه الدوخا ه جنتوب عل بجةةا ص

ةة اه

و

) .(Salifكأخ ةي دكوما اه ةوا

كخنب يةةا ةي يف بخدجوخ خيهخ اهأح وات ةمجط خيهخ اهاةهوا مل خالا من امجوخ اهجنتوب عل اه جةةةا

ةة اه ة و

) .(Salifةسةوجم أةك كةل ي ةل اهو ةخبق اهأجع تةا بشة

)(Salifت ةم سةوجم

ةةة اه ة و

يح و هخ ةاسجن خط اهأع ومخا منهخت ةإخضخعهخ هأنهج اه حو اهع أ اهأ نى ع ى اهاراسا ةاهجح ول .ةيةأي ةهأوةا هةذه
اهاراسا مل كةوي اهأومةوع مهأةخ ً ةااًت دوةو إنة د يو ةا دراسةا ع أوةا ةكخدةأوةا صةخم ا؛ ةهةذا ة مةل ةي ة تة هةذا
اه حو اهضوء ع ى وانب مجهوها مل يخرةخ صة

ةةة اه ة و

) (Salifاهجة كخنةب يخبعةا هحكومةا ا درة ة ت

ةكذهل إغةار اه خدو اهتوي ف إخةاج دراسا ع أوا مجكخم ا ف اهنطخق اه من اهأحاد هجكوي م اراً ع أوخً ة وتخً؛
دوةةو قةةا يجنةةب كثوةةة مةةل اهأة رخول اه ةةول ف ة يفخغةةو هخ هشةةا رأومةةهخت ةة هنةةار مع ومخيهةةخ ةة هحجةةب بع ة
اهأع ومخا عل اه خدثول ةة ه عوبا قةاء ة خبتهخ بخه غا ا نج و ةا.
 -1مقدمة:
ةهاف هذا اه حو إهة إهتةخء اهضةوء ع ةى دراسةا يخرة وةا ة خبتوةا ه جةةةا صة

ةةة اه ة و

) (Salifبةول اه ةوا

د ةل ا درة ة ة اهكومخنةار كةافةورد ) (Commander Craufurdمةل خةالا ة ةخبق األرصةو
ةيكأةل ةهأوةةا هةةذا اه حةةو فة ةي صة
هكونهةةخ يحةةخزي

ةةةة اه ة و

اه ةةطةخن )1 .

) (Salifيحجةةل موقعةخ ً اسةةجةايوجوخً مهأةخً ع ةةى اه حةةة األدأةةة

ةةةة كأةةةاي  )9ةقةةا هع ةةب دةراً مهأةخ ً فة اه ةةةاع بةةول اهحكةةومجول اه ةةطخنوةةا ةا ةطخهوةةا ب ة ب
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موقعهةةخ ا سةةجةايوج ةاهجغةاف ة اهأهأةةول ع ةةى اه حةةة األدأةةةت ةخخغةةا مةةل عةةخم 1291م إهةةى 1291مت ةس ة ب
ةةةة اه ة و

اخجوخرنةةخ ههةةذا اه حةةو هةةو اعجتخدنةةخ اهجةةخ م بأهأوةةا صة

) (Salifةةنهةةخ هةةم يأخةةذ ن ةو هخ اهةةوافة مةةل

اهاراسا؛ ةههذا فتا د ةا دراسج مل عخم 1291م إهى عخم 1291م ألن قا اصةجا اه ةةاع  -آنئةذ -بةول اهشةةكخا
ةةة اه ة و

األ ن وا مل ة ل ك ب اهجنتوب عل بجةةةا صة

) .(Salifكأةخ ةي دكومةا األدارسةا كخنةب يةةةا ةي

يف بخدجوخ خيهةخ اهأح وةات ةمجط خيهةخ اهاةهوةا مةل خةالا مةن امجوةخ اهجنتوةب عةل اه جةةةا فة صة

ةةة اه ة و

).(Salif
ةيأي ةهأوا هذه اهاراسا مل كوي اهأوموع مهأخ ً ااًت دوو إن د يو ا دراسا ع أوا ةكخدةأوةا صةخم ا؛ ةهةذا ة مةل
ةةة اه ة و

ةي ة ت هذا اه حو اهضةوء ع ةى وانةب مجهوهةا مةل يةخرةخ صة

) (Salifخةالا ةعةوام اهاراسةات

ةكذهل إغةار اه خدو اهتوي ف إخةاج دراسا ع أوا مجكخم ا ف اهنطخق اه من اهأحاد هجكوي م اراً ع أوخً ة وتخً؛
دوةةو قةةا يجنةةب كثوةةة مةةل اهأة رخول اه ةةول ف ة يفخغةةو هخ هشةةا رأومةةهخت ةة هنةةار مع ومخيهةةخ ةة هحجةةب بع ة
اهأع ومخا عل اه خدثول  )3ةة ه عوبا قةاء ة خبتهخ بخه غا ا نج و ةا .ةقا دخةا اه خدو ةي يتوم هذه اهاراسا ع ى
ةسخس ادسجنجخج ةاهجح ول اهجخرة

مخ ةمكل زهل؛ ةهةذا مةخ يةاعو إهوة اهاراسةخا اهجخرة وةا اهحاةثةا؛ ةههةذا د ةةا

و

) (Salifمل عةخم 1291م إهةى 1291م .ةمأةخ د صةل فوة ةي هةذا اه حةو ةهةاف

اهاراسا ع ى ص

ةة اه

إه يج ك دراسا بجةةا ص

ةة اه

) (Salifمل خالا دراسا اهو خبق اه ةةطخنوا  )4روة اهأنشور ف يج ةك

و

ةة اه

دةر اهشةكخا األ ن وا ف اه حو عل اه جةةا ف ص

و

) (Salifةمخ خةرهخ مك األخذ فة ادعج ةخر

اهحخ ا اهأخسا هحكوما اه وا د ل ع ى ا درة ة  )5هج ةةةاه بخهأةخا ةاه ةالا ةاهأعةااا اهحةبوةا مةل ة ةل اهةافخع
عل ةرامو مل هجأخا ا مخم ةحوى دأوا اهاةل مك ة ود اهجنخفس بول اهتوى األ ن وا ه أغخمة ف هذا اهأجخا دجى
خءا معخها سنا 1291م .ةقا ق أب خطا اه حو إه عاد مل اهأحخةر ةه ع ى اهنحو اهجخه :
 -1متاما ه حو -9.بوخي اه فوا اهجخرة وا هش
عل ص
صة

ةة اه
ةةةة اه ة و

ا درة

و

ةة اه

و ) :(Salifة -اهأوقك اهجغةاف  :ب -اه فوا اهجخرة وا

) (Salifق ول مج ء اهشةكخا األ ن وا اهك ةى -3 .يةسوخ اهأ خه اه ةةطخنوا فة منطتةا
ةةةة اه ة و

) (Salifعةةخم 1291م :ة -ايفخقوةةا امجوةةخ بجةةةةا ص ة

) (Salifبةةول دكومةةا

ة صةكا اهنتخبةا اهعخمةا ةاهشةةقوا اهأحةاةد ) (Eastern and General Syndicate Limitedهشةهة

مخةو ةةخر) مل عخم 1291م .ب -ص

ةة اه

و

) (Salifبعا اديفخقوا -4 .دةر اهحكوما ا ةطخهوةا فة عةق ةا

صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateاه ةةطخنوا ف زهل اه ةاع اهجخرة
اآلي  :ة -بعثا إةطخهوخ األةهى مل ة ل اسجغالا امجوخ بجةةا ص
مةل ة ةةل اسةجغالا امجوةةخ بجةةةا صة
بجةةا ص

ةة اه

و

ةة اه ة و

عة

) . (Salifب -بعثةا إةطخهوةخ اهثخنوةا

ةةة اه ة و ) -5 . (Salifهةةل اسةجفخدا بةةطخنوةةخ مةل اسةةجغالههخ دمجوةةخ

) (Salifاهج د

ب ع و مل ق ل دكوما اه وا د ل ا درة

؟  -1اه

غا اهشةةعوا

هشةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateف ظل بنود معخها مكةا اهجة عتةاا بةول
دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةاه وا د ل بل ع ى ا درة

ف  91ةكجوبة يشةةل األةا) 1291م :ة -بنةود

معخها مكا 1291م .ب -اهجأ وةاا اهأ خصة هأعخها مكا 1291م .ج -مخ ه اه فا اهشةعوا هشةكا اهنتخبةا اهعخمةا
ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateبعا عتا معخها مكا1291م؟  -1محخد خا رةمةخ بةول اهحكومةا
اه ةةطخنوةةا ةا ةطخهوةةا هعةةخم 1291م دةةوا معخهةةا مكةةا 1291م ةم ةةجت ل امجوةةخ صةةةكا اهنتخبةةا اهعخمةةا ةاهشةةةقوا
) -8 .(Eastern and General Syndicateنهخةا امجوخ ص

ةة اه

1291م ةدةر اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود دوخا زهل -2 .اه خيأا .)1
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و

)(Salifت ةردول اهشةةكا فة عةخم

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif
 -2بيان الخلفية التاريخية لشبه جزيرة الصليف):(Salif
أ -الموقع الجغرافي:
يتةك صة

ةةةة اه ة و

) )1 (Salifع ةةى سةةخدل يهخمةةا اهأأجةا داخةةل اه حةةة األدأةةة  )8ةيتخبةةل

ةةةة كأةةةاي

اهواقعا ع ى بعا  17كو ةو مجةة إهةى اهغةةب  )2كأةخ ةنهةخ يتةك رةةب ماةنةا اه ةاةةا  )17بأ ةخفا  47كو ةو مجةة )11
ةي عةةا عةةل ماةنةةا اهحاةةةا بحةةواه  17كو ةةو مجةةة  )19ةهةة يج ةةك إدارةةةخ قضةةخء اه ةاةةةا  )13مةةل هةةواء محةةخف
ةة اه

اهحاةا  )14ةص

) (Salifيتك ع ى اهجخنب اهغةب مةل ه ةخي محخسةل اه ةغةى اهةذي ةأجةا داخةل

و

موةةخه خ ةةوج قأةةةاي  )15اهأأجةةا داخةةل اه حةةة األدأةةة  )11دوةةو يحةةوب بهةةخ اهأوةةخه مةةل ةةالا هةةخات كأةةخ ان ة ةو ةةا
بجوارهةةخ اهعاةةةا مةةل اهج ة ر اهأجنةةخ ة ةاهغوةةة مأهوهةةا بخه ةةكخي  )11ةد ة ةرهةةخ إد اه ةةوخدةي ةاهغواغةةوي )18
ةيجأو ة ص ة

) (Salifبو ةةود مونةةخء ةج ةةك قضةةخء اه ةاةةةا  )12قةةاةم يةسةةوا فو ة اه ةةفل اهشةةةاعوا

ةةةة اه ة و

ةاه واخة اهك وة دوو انة ةجأوة بعأةق ط وعة ةأكةل اه ةواخة مةل اهةسةو فوة  )97بةاةي مشةخكل يةذكة ألي اهجة ر
اهأجنخ ة دوا ص

ةة اه

) (Salifيشكل دوا

و

هخدبا )91ت ةمأخ يجار ا صخر إهوا ة ود قأم
كو و مجة مل اهأونخء ةاهج يعةف بهضخب
اهجص  .)93ةهعل مل ةهم ي ل اهج خا
اهةةخا هأةسى ص

و

ةة اه

ط وعوا مأخ ةجعل دةكةا اهأةا ةاهجة ر فة موةخه اهج ةةة
ةةة اه ة و

وا يتك ف صةةق صة
ةخا

خا اهت َأا كأخ ةو ةا بهةخ

) (Salifي عةا دةوه 95

ةو  )99يعةةف فة بةالد اهةوأل بخسةم

ل محخسل اهذي ة ل اريفخع إهى  49مجة دوو ةشةكل دأخةةا ط وعوةا مةل

) (Salifمل نخدوا اهشةقت ةاهجنوب اهشةق .)94

ب -الخلفية التاريخية عن شبه جزيرة الصليف ) (Salifقبيل مجيء الشركات األجنبية الكبرى:
مأخ يجار ا صخر إهو ةي اهعخمل األسخس اهذي داا بخ م ةاطورةا اهعثأخنوا ةي يجعل مل اه حة األدأة بحوة
إسالموا دةغخ ً منهخ ع ى سالما األرام اهأتاسا  )95إبخي قاةم دأ ا س وأخي بخصخ اه خدم عخم 1538م؛ هذهل
بنب ا م ةاطورةا اهعثأخنوا ف

ر فةسخي اهح وي ةاهتالع ةاهثكنخا اهع كةةا ف مواقك إسجةايوجوا مل ة ل

غا اهغ ة اه ةيغخه  )91ه حخر اهشةقوا  .)91ةع ى موء مخ س ق مل دتوتا يحوا اه حة األدأة إهى بحوة
عثأخنوا  )98كأخ هود ةي ا م ةاطورةا اهعثأخنوا نظأب دةرةخا يججوا بخنجظخم داخل اه حة األدأة يحوا دةي
اه ةيغخهوول ةيطهة اه وادل اهعةبوا مل اه فل اه ةيغخهوا اهأجنخ ة .)92
ةهكذا فتا بخا مم سوادل اه حة األدأة بأخ فوهخ ص

ةة اه

و

) (Salifإهى كوخي ا م ةاطورةا اهعثأخنوا

ةم ًةا مح و ًمخ كونهخ مل األةهوةخا اه وخسوا بخهن ا هإلم ةاطورةا اهعثأخنوات ةإدرا ًكخ منهخ ألهأوجهخ مل اهنخدوجول
ادقج خدةا ةا سجةايوجوا )37ت ةف

ةةاخة اهتةي اهثخمل عشة موالدي ةفة ا مشخركا اهحكوما اهفةن وا ف

محخةها اه وطة ع ى ما اخل اه حة األدأة ةزهل عنامخ نج نخب ووي بونخبةا ف ادسجوالء ع ى م ة مل ة ل
اه وطة ع ى طةق اهججخر اهشةقوا  )31ةف متخبل زهل ة اة را ًحخ ةي اهحكوما اه ةةطخنوا قا ين هب إهى ةهأوا
اه وطة ع ى مااخل اه حة األدأة دوو ةعطخ اه ورد سخه ورى ) (Lord Salisburyيع وًال ة اة ةكثة يالء ًمخ
ةاي خقًخ مك اهأ خر اهجخرة

هإلدااا دول قخا إي اه حة األدأة هو "ةية بةةطخنوخ اهح خس"  .)39ةمأخ ةجار

زكةهت ةي اهحكوما ا ةطخهوا كخنب ي مل ةةضخ َ بأهأوا اه حة األدأة ةههذا قخا موس ون ) (Mussolini'sإي اه حة
األدأة إزا كخي "مجةد طةةق ه ةةطخنوخ فهو دوخ اةطخهوخ" .)33
ةمل اهأالد ةي ا م ةاطورةا اهعثأخنوا اسجطخعب ةي ي ب س طخنهخت ةسوطةيهخ ع ى
بأخ فوهخ

ر فةسخيت ةص

ةة اه

و

ر اه حة األدأة )34

) (Salifةةنظأوا اهش ةي اهع كةةا ةاهججخرةا ةاه راعوا  .)35منذ

عخم 1811م عنامخ افججحب قنخ اه وةس ر عب ا م ةاطورةا اهعثأخنوا بتو ه وطة ع ى سوادل اه حة األدأةت
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ةاهوألت ةكأةاي مل ة ل اهوغوا إهى موان

العدد 91

ا ةاه وةس ةبخهجخه اه وطة ع ى األقطخر ا سالموا اهأط ا ع ى
اه خبق ةث ب ةقامو اهتوا

اه حة األدأة مثل اهوأل ةاهحجخ ةاه وداي ةم ة )31ت ةإزا كخي اهأعطى اهجخرة

ب ب ا م ةاطورةا اهعثأخنوا سوطةيهخ ع ى سوادل اه حة األدأة فإي أا معطوخا ةخةى يث ب قوخمهخ بح وا عخم
 1887م بأحخةها بااةا دسجغالا منخ م اهأ

ةاهج س اهج يشجهة بهخ ص

و ) .)31 (Salifبعا ةي

ةة اه

كخي اكجشخف عل طةةق اه كخي اهأح وول دونأخ ةرادةا دفة بئة ه أخء فو اةا غ ور ةط تخا مخهحا  .)38ةمأخ
يجار ا صخر إهوا ةن بح وا عخم
م جودع ه فحم ف

 1271ة 1279م دخةهب اهحكوما األهأخنوا بنخء محطا ه وقود مك إنشخء

ر فةسخي إد ةي زهل اهأشةةع هم ةكجب ه اهنجخا  .)32ةهذا اه ة ةكش

ماى صعور

اهحكوما ا ه ةةطخنوا بت ق إ اء اهجغ غل األهأخن ت ةا دةخد قويهخ ةنأو اهةةا ادسجعأخرةا األهأخنوا ف سوادل اه حة
األدأة  .)47ةبح وا عخم 1278م ظهةا قو محأا ع ى ا درة

 )41ف غ وخ  )49كتو سوخسا ف اهأ الف

اه وأخن ةبجخه دخ ب قواي ف غةاع مك ا م ةاطورةا اهعثأخنوا  )43ةسوطةا قواي ع ى ص

ةة اه

و

).)44 (Salif
ةمأخ ةجار زكةه ةي اهو خبق اه ةةطخنوا ة جب ةي اهحكوما اه ةةطخنوا ف عخم 1211م ةقعب ايفخقوخا مك سالطول
ةمشخةخ اهوأل عةفب بخسم ايفخقوخا اهحأخةات هكل كل ي ل اديفخقوخا هم يحل إصكخهوا قضو داةد اهت خبل بول
ا م ةاطورةا اهعثأخنوا ةاهحكوما اه ةةطخنوا  .)45ةكخي هاف اهحكوما اه ةةطخنوا مل زهل هو دأخةا محأوا عاي
مل رخراا اهت خبل اهوأنوات ةاسجتطخب اهت خبل بعام اهجتةب مل نفوز دةها ك ةى بخ مخفا إهى زهل هو ا دةخد
سوادل اه حة األدأة  .)41إد ةن مأخ يجا ا صخر إهو ةي اهحكوما

اهشةكخا  )41اه ةةطخنوا بخهججخر ف

اه ةةطخنوا  )48قا ةباا اهجأخمهخ ألةا مة بش
ةكاا اهأ خدر اه ةةطخنوا ةن ف

ةة اه

و

) (Salifق ل نشوب اهحةب اهعخهأوا األةهى فتا

صهة ةر طس آب) 1213م ةرسل اه وا قةهخم قةن

(Graham

) )42 Greeneإهى مكجب ة ار اهأ جعأةاا م كااً ةن يم دراسا األرل ه جنتوب عل اه جةةا  )57ف ص
ةة اه

و

).)51 (Salif

ةإ اء هةةةذا اهتةةةوا كخنةةةب اهحكومةةةا اه ةةطخنوةةةا كخنةةةب ي شةةةى فةةة عةةةخم 1213م مةةةل م ةةةخدم مةةةك مج ةةةس ة راء
ا م ةاطورةا اهعثأخنوا  )59ةزهل عنامخ ةكاا اهجتخرةة األةهوا اهجة كج هةخ عةاد مةل اهجووهةو وول اه ةةطةخنوول )53
ةخالغا اهتوا ةن فة عةخم 1214م يأكةا ه حكومةا اه ةةطخنوةا ةنة ةو ةا فة صة

ةةة اه ة و

) (Salifددبةل

بجةةهوا مشجعا ةي شة بخهنجخا مةل ة هةا نظةة يجخرةةا  )54ةيأهوةاًا ه ةوت ي ةل اهغخةةات بةاةا اهحكومةا اه ةةطخنوةا
يوهى ل اهجأخمهخ بش

ةة اه

) (Salifهوس فتب ه جنتوب عل بجةةا ص

و

ةةة اه ة و

األمة قا يعاى زهل دسجغالا امجوخ م خبا اه ه  )55مك إمكخنوا اسجغالا مواقك اهأ اه
بكأوةةخا ك وةةة  )51ف ة ص ة

ةةةة اه ة و

) (Salifبةل إي

ةي  )51اهةذي ةو ةا

) )58 (Salifمةةل خةةالا س ة ة ية أةةخا بةقوةةخا ة ار اه خر وةةا

اه ةةطخنوا ايض ةغوا ةخ خر بعث مل ماةنا عاي إه دكوما اه وا محأا ع ى ا درة

فة ماةنةا ةخ اي بتوةخد

اهكومخنار كةافورد ) )52 (Commander Craufurdةدضة نوخبا عل صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا اهأحةاةد
) )17 (Eastern and General Syndicate Limitedقخدمةخ ً مةةل عةاي ةكةةخي معة اهأوجةةور فةانةل هةةوهأ
) )11 (Major Frank Holmesةع ى موء مخ س ق مل دتوتا ة ود اهوفةا األ ن ة بتوةخد اهكومخنةار كةافةورد
) (Commander Craufurdف ةرامةى دكومةا ا درة ة فتةا قةخم دةخكم
مواانوا يعةةفوا ف ةنحخء ص
اهجنتوب عل اه جةةا ف ةنحخء ص

ةة اه

ةةة كأةةاي  )19بأ ةخعاي بجوهةا

و

) )13 (Salifهكل اعجةمب ا م ةاطورةةا اهعثأخنوةا ع ةى مشةةةع

ةة اه

) (Salifزهل ب ة ب ةي اه ةوا محأةا ع ةى ا درة ة خةخرج عةل

و
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ا راد اهشةعوا  )14ةةعج ة ر ل مجأةد ة خبة ةخخرج عل طوع ا م ةاطورةا اهعثأخنوا  .)15ةفة عةخم 1214م
اناهعب اهحةب اهعخهأوةا األةهةى اهجة دامةب ةربةك سةنواا ةنوة
ةةةة اه ة و

) (Salifكأةةخ طأعةةب ةي ةت ة

فطأعةب اهحكومةا اه ةةطخنوةا  )11فة بجةةةا صة

اه ةةوا محأةةا ع ةةى ا درة ة معهةةخ ف ة دةبهةةخ مةةا ا م ةاطورةةةا

اهعثأخنوا بأي ةحوا دةي ةي ج ام اه وادل اهشةقوا ه حة األدأة كتخعا بحةةةا معخدةةا ألسةخطول اهح فةخء فة اه حةة
األدأة  )11فكخي ههخ زهل دول عتةاا معخهةا  )18بونهةخ ةبونة بجةخرةخ  37إبةةةل نو ةخي) مةل عةخم 1215م )12
ةبذهل قامب اهحكوما اه ةةطخنوا مأخنخ ً بحأخةج ةم خدقج كأخ عهاا إهو بج ر اه حة األدأة بأخ فوهخ ص
اه

و

ةةة

).)17 (Salif

ةبذهل ةقفب اهحكوما اه ةةطخنوا ف ة
إهوة ةنة قةا ةغة ب إهةى صة

اهأطخمك ا ةطخهوا ف منطتا اه حة األدأة  .)11هكةل مأةخ يجةار ا صةخر

ةةة اه ة و

) (Salifصةةكا نفةب  )19دخةهةب فة ة نةخء اهحةةب اهعخهأوةا األةهةى

1218 -1214م  )13اهجنتوب عل اه جةةات هكل ة ار اه خر وا اه ةةطخنوا اعجةمب ع ى إرسخا ةي بعثةا ع أوةا
دجةةى ي ةةةجتة األةمةةخع فةةة منطتةةةا اه حةةة األدأةةةة  .)14كأةةةخ ةبخنةةب اهو ةةةخبق اه ةةطخنوةةةا ةي صةةةكا
ةة اه

) Alexander of Londonقا عأ ب ف اسج ةاج اهأ مل ص

و

(Messrs

) (Salifة نةخء اهحةةب اهعخهأوةا

األةهى دوو كخنب ي اره إهى بالد اههنا ةروةهخ مل اه ااي األخةى  )15مةل خةالا سة ة ية أةخا بةقوةخا ة ار
اه خر وا اه ةةطخنوا ايض ةي اهحكوما اه ةةطخنوا كخنب ي مل بأهأوا اه حة األدأة بخهن ا ههخ كتخعا بحةةا دووةا
ي ة مل ههةةخ مواغةةاليهخ اهججخرةةةا اهأودةةةا إهةةى بةةالد اههنةةا  )11ةبنةةخء ع و ة س ة أب اهحكومةةا اه ةةطخنوةةا ص ة
اه ة و

ةةةة

) (Salifهحكومةةا ا درة ة بعةةا انجهةةى اهحةةةب اهعخهأوةةا األةهةةى  )11ةف ة صةةهة مةةخرس آزار) مةةل عةةخم
ةةةة اه ة و

 1212م ا دادا مطخهةب صةةةكخا اهجنتوةةب عةل اه جةةةةا فة صة

) (Salifه حكومةا اه ةةطخنوةةا فة

إمكخنوا إرسخا بعثخا ع أوا ه جنتوب .)18
هكةةل اهحكومةةا اه ةةطخنوةةا ط ةةب مةةل اهشةةةكخا ادنجظةةخر دجةةى ةةةجم اهجوغةةل إهةةى معخهةةا اه ةةالم  )12مةةك اهاةهةةا
اهعثأخنوا  .)87ألي دكوما اه وا محأا ع ى ا درة
نخفةةذ ف ة ص ة

ةةةة اه ة و

هوس هةاةهخ اه ةالدوخا اهأط تةا فة ةي يأةن امجوةخ اا )81

) (Salifألي صةةةكا بةةطخنوةةا ةبخه

ةةوإ إهةةى صةةةكا اهنتخبةةا اهعخمةةا ةاهشةةةقوا

اهأحاةد ) (Eastern and General Syndicate Limitedةاهج مث هخ اهكومخنار كةافةورد (Commander
) Craufurdكأخ ةي اهحكوما اه ةةطخنوا د ي جطوك اهجعها بخدعجةاف بأي امجوخ يأنح دكوما ا درة

ههةخ .)89

دجى يجم ي وةا كخفا اهأنخ عخا مك اهاةها اهعثأخنوا .)83
ةغور اهواقك اهجخرة

ف عةخم 1299م ين ةأ بةأي اهحكومةا اه ةةطخنوةا قةا صةعةا بأحةخةدا اهحكومةا ا ةطخهوةا

ه ح ةةوا ع ةةى امجوةةخ فة صة

ةةةة اه ة و

)(Salif؛ ةزهةةل عنةةامخ ةغةةل اهأ عةةوا ا ةطةةخه  )84إهةةى ماةنةةا

خ اي  )85ألي اهحكوما ا ةط خهوا كخنب ينخفس اهحكوما اه ةةطخنوا ف اهجوسك ادسجعأخري ةاهجةوا ي اهةاةه ةهةذا
ةدي إه ة ود غةاعخا دةهوا مجطخةها خخغا ف منطتا اه حة األدأة  .)81ةهعل مخ ةةردية اهو ةخبق اه ةةطخنوةا
هو األقةب إه اه وابت بخعج خر يعخماهخ ع ى زهلت عطفخً ع ى اي خق مك األدةااات إز ة ةاة وًةخ ةي اه ةوا محأةا
بةل ع ة ا درة ة قةا اي ةل بشةةكا اهنتخبةا اهعخمةا ةاهشةةقوا اهأحةاةد (Eastern and General Syndicate
) Limitedةاهجة كةخي ةأث هةخ اهكومخنةار كةافةورد ) (Commander Craufurdقةا ي تةب اي ةخد مةل ق ةل اه ةوا
محأا ع ى ا درة

مك بااةا عخم 1293م ةدعخهم ه ةخر ص

ةة اه

و

) (Salifه نظة بأنف هم فة إمكخنوةا

إةجةةخد اهةةنفبت ةاهأ ة  )81بكأوةةخا يجخرةةةات ةإزا دةةاا ةة ةةاا اهشةةةكا مةةخ ي ة و إهو ة فةةإي دكومةةا محأةةا ع ةةى
ا درة

يجتام بعةل ع ى اهنحو اهجخه  :ع ى اهشةكا ةي يتام هحكومج  %3مل عوابا اهنفب دوو سةوذهب خأةس
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) .)88 (Salifكأةخ صةادا دكومةا ا درة ة ع ةى
و

) (Salifةي يافك نفتخا  )82اهتو اهع كةةا اهج

يحاد هحأخةجهم  .)27ةإزا ةافتب اهشةكا ع ى ي ل اهأتجةدخا اهأ اةا فإي دكوما اه وا محأا ع ى ا درة
ينجاب اه وا م طف ا درة

سةوف

إهى عاي ه اء بخهأفخةمخا مك صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا اهأحاةد (Eastern

) and General Syndicate Limitedةاهج ةأث هخ اهكومخنار كةافورد ).)21 (Commander Craufurd
ةإمعخنًخ مل اهشةكا ف يث وب عةمهخ فتا صةدب ه وا م طف ا درة

بعا ةغةوه إهةى عةاي عةمةهخ اهةذي

يضةةأل مةةن دكومجة ن ة ا  %15كأسةةهم فة رةاس مةةخا اهشةةةكا اهعخم ةةا فة منةةخ م اهأ ة ت إمةةخفا إهةةى  957نوهةخً
إسجةهونوخ صهةةخ ً كنفتخا ه حأخةات ةة ص ل ةادا متخبل كل طل مل اهأ اهأ ج ةجت ةعوابةا بتوأةا  957نوهةخً .)29
ةهكةةل مأةةخ يجةةار ا صةةخر إهو ة ةي صةةةكا اهنتخبةةا اهعخمةةا ةاهشةةةقوا اهأحةةاةد هةةم يجطةةةق هأ ةةخها بجةةةةا ص ة
اه

و

ةةةة

) .)23 (Salifةة اة وًخ ةي ةعأخا ةمحخةدا اهشةكا قا يوقفب ف  97مةخرس آزار) مةل عةخم 1293م

بعا إعالي اهحكوما ا درة وا عل ةفخ اه وا محأا ع ى ا درة

 )24ف ماةنا غ وخ .)25

مك د وا صهة ةر طس آب) مةل عةخم 1294م ةألهأوةا اهأوقة

ةبةقةب صةةكا اهنتخبةا اهعخمةا ةاهشةةقوا اهأحةاةد

) (Eastern and General Syndicate Limitedةاهج ة مث هةةخ اهأوجةةور فةانةةل هةةوهأ

(Major Frank

) Holmesنوخبا عل اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdإهةى مكجةب ة ار اهأ ةجعأةاا اه ةةطخنوةا
هجع ل ه حكوما اه ةةطخنوا إنهخ قا ةعاا بةنخمجخ هشةاء اهذخوة ةاألس حا مل دةها ب جوكةخ ه حكومةا ا درة ةوا كثأنًةخ
ه ح وا ع ى امجوخ اهأ ف ص

ةة اه

يجخرةّخًًً ةكثة من سوخس  )21ةةي هذا ا

و )(Salifت ةكخي اههاف اهةبوس مل اي خز هةذه اه طةو هةو هةاف
ةاء داخل ف ا زي اهأأنوا ه حكوما ا درة ةوا مةاادهخ بةخدا غةنك

اه ةطوش  )21هجع ل اهحكوما اه ةةطخنوا اهةف

ةادن وخع اهجخم هأخ يوغ ب إهو اهشةةكا مةك دكومةا ا درة ة

ألن ةجعخرل مك ايفخقوا منك بوك األس حا  )28بخهةرم مل ةي اهشةكا قا ةةمحب ه حكوما اه ةةطخنوا بةأي اهحكومةا
ةة اه

ا ةطخهوا ينخف هخ ع ى ه ح وا ع ى امجوخ اهأ ص

و

).)22 (Salif

ةمك بااةا صهة ةونوو د ةةاي) مةل عةخم 1295م يغوةةات ةي ةاهب األمةور دوةو ةغة حب األةمةخع اهااخ وةا فة
دكوما اه وا ع ى محأا ا درة
يأةةن دكومجةة ةي امجوةةخ فةة صةة

غع ا  )177ةروة قخدر ع ى ةي ي وطة ع ى اه كخي اهأح وول فضةالً عةل ةي
ةةةة اه ةة و

) (Salifألي صةةةكا ة ن وةةا  .)171كأةةخ دةةذر مكجةةب ة ار

اهأ جعأةاا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا اهأحاةد بعام ادسجعجخا ةةن حهخ بخهجةةو ألي األةمخع بشكل عخم ف
منطتةةا ا درة ة روةةة آمنةةا  .)179دوةةو ة ةةب مكجةةب ة ار اهأ ةةجعأةاا ةي اهتجةةخا كةةخي ع ةةى ةصةةاه بةةول دكومةةا
ا درة

ةا مةخم ةحوةى دأوةا اهةاةل ةةي ادنج ةخر د وة

ةشكل يهاةااً م خصةاً هحكوما ا درة

ا مةخم ةحوةى دأوةا اهةاةل  )173كأةخ ةي األخوةة ةغة

ف ماةنا غ وخ .)174

 -3ترسيخ المصالح البريطانية في منطقة شبه جزيرة الصليف ) (Salifعام 1221م:
ة -اتفاقية امتياز بترول شبه جزيرة الصليف ) (Salifبين حكومة اإلدريسي و شركة النقابة العامة والشرقية
المحدودة ) (Eastern and General Syndicate Limitedلشهر مايو (أيار) من عام 1221م:
ة اة وًخ مل فحوى اهو خبق اه ةةطخنوا ةن مك نهخةا صهة إبةةل نو خي) مل عةخم 1291م ةغةل إهة ماةنةا ةخ اي
اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdدوو دضة نوخبا عةل صةةكا اهنتخبةا اهعخمةا ةاهشةةقوا اهأحةاةد
) (Eastern and General Syndicate Limitedقخدمخ ً مل ماةنا عةاي ةكةخي معة فةةةق عأةل كةخي مةل ةهأهةم
اهأوجور فةانل هوهأ ) (Major Frank Holmesه جفخةل مك دكوما اه وا د ل ا درة
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دوا ك ةب امجوةخ

دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif
اهجنتوب عل بجةةا ص
اهأ ف ص

ةة اه

ةة اه
و

و

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

) .)175 (Salifةكذهل محخةها اهظفة بنول ك ب امجوخ اه حو عةل مواقةك

) .)171 (Salifبج ل اه ور كخي سة ب قةاةم اهشةةكا ألرامة دكومةا ا درة ة

ة وهًخ ةزهل عنامخ نج اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdف عتا ايفخقوا بون ةبول دكوما د ةل
بل ع ى ا درة
 -1ةأن ا درة

ع ى اهنحو اهجخه :
بأو ب هذا اديفخق ه شةكا بخهنوخبا عل نف

ةعةل مةل ة وة اهحتةوق اهح ةةةا اهجة يأجةا هفجةة

 87عخمةةةخ ً ه جنتوةةةب ةاسةةةج ةاج ةمعخهجةةةا ةيكةةةةةة ةي ةةةنوك ةنتةةةل ةيجةةةخر ةي ةةةاةة  )171ةبوةةةك كةةةل منججةةةخا
اهأعخدي  )178ةاهأ ةمنججخي ةاهأواد اهكوأخةةا ةاهأواد األخةى اهج ةأكةل اهعثةور ع وهةخ فة دةاةد ي ةل اهأنطتةا
اهج ه ع خر عةل ةربعةا ةموةخا ع ةى صةكل ن ة

قطةة دابةةي مةكة ه فة منطتةا صة

ةةة اه ة و

)(Salif

تةهذه اهحتوق د يشأل اهحق ةهح ةي ه وك هةذه اهأنججةخا فة منطتةا  )172يهخمةا  .)117كأةخ ةعطة ا درة ة
ةةضخ ً اهحق ه شةكا ةي ينفةد ب نخء ةيشغول معخمةل اهجكةةةة ةاه
ةإنشخء ةيشغول خطوط األنخبوب ةمعخمل اهجكةةة اه
ةاهطةق ةاألبنوا ةاآلدا ةة ه

انةخا فة ي ةل اهأنطتةا بخ مةخفا إهةى دةق فة بنةخء

انخا ةاه كل اهحاةاةةا ةاألرغةفا ةاهأةاسة ةخطةوط اهجةةام

اهج غةاف ع ى كل األصكخا ف ةي

ء مل منطتا ص

ةةة اه ة و

)(Salif

ةأكةةل ةي ةكةةوي مفوةةااً هجحتوةةق ةرةةةال اهعأةةل ف ة اهشةةةكا  .)111ةسةةوف يجأجةةك اهشةةةكا بحةةق اهجنتوةةب ةاهججأوةةك
ةةخا ةة

ةاسةةج اام ةي مكةةخي داخةةل نطةةخق اهأنطتةةا اهأ ةةجأ ة دةي ةي ي ةةار ةة ي وةةك األدجةةخر ةة اهك ةةةةب ةة اه

اهأخء – سواء كخي مخء ةنهخر ةة آبخر  -)119هغةل اهعألت كأةخ ةي اخجوةخر اهطةةق ةاهأواقةك اهجة سةجتخم ع وهةخ هةذه
األعأخا بخ مخفا إهى م خر خطوط األنخبوب هج ووة اهعأل سوف ةجم ي وةجهخ مك اهشةكا .)113
 -9ةأةةن ا درة ة ه شةةةكا مجخن ةخ ً أوةةك األرام ة اهغوةةة م رةعةةا ةاهأو ةةود ف ة منطتةةا ص ة

ةةةة اه ة و

)(Salifت ةسوف يجأجك اهشةكا بأ كوا هذه األرام طواا فجةة اديفخقوةات كأةخ ةجةب ع ةى دكومةا ا درة ة ت بةأي
يعجةف بأدتوا اهشةكا ف ةي يح ل ع ى أوك األبنوا ةاألرامة اهجة يتةك فة دوة منطتةا صة

ةةة اه ة و

) (Salifبشةط ةي يكوي هذه األرام ت ةة األبنوا مةةرةا هتوخم اهشةكا بأعأخههةخ  .)114ةسةوف يح ةل اهشةةكا
ع ى هذه األبنوا بعا موافتا اهأخهكوي ط تخ ً ه شةةط اهأجفق ع وهخ بةول اهشةةكا ةاهأةخهكوي دةي اه ةأخا ههةم ةي ةط ةوا
متخبل إمخف هأنخس ا األسعخر هألرام ةاألبنوا اهج يتك ف اهأنخطق اهأ

ةات ةعنةا نهخةةا اديفةخق ف ةوف ةةجم

رد كل األغوا اهثخبجا اهج د ةأكل ةي ينتل مثل األرام إهى دكوما ا درة

.)115

 -3بخهنظة هأن هذا اهعتا يجعها اهشةكا بخهافك هحكوما ا درة
اه

و

) (Salifم غ مخه ةقاره 777ت 177رةبوا مخبا ةه

بااةا مل ةةا ةوم ةجم اهعأل فو بأنطتا ص

ةة

رةبوا) ةم غ ةخة 777ت 97رةبوا عشةةي ةهة

رةبوا) كل عخم ف نفس موعا بااةا اهعأل ف نطخق اهأا اهأحاد بخه نا اه خمس  .)111ف دخها نجخا اهشةةكا فة
يحتوق غخف ةربخا ةكثة مل 777ت 197رةبوا سنوةخ ً ف وف ةحق هإلدرة
مل ا ةجخر اه نوي 777ت 97رةبوات كأخ ةحق ه شةةكا ةي ي
ا درة

ةي ةطخهب ب أس غخف األربةخا بةادً

ةم مةل اهأ ةخهغ سةخهفا اهةذكة ةي م ةخهغ م ةجحتا ع ةى

ه خه اهشةكا .)111

 -4أوك األرام اهأأنودا ه شةكا بأو ب هذا اديفخق ةة ي ل اهج سوف يح ل ع وهخ اهشةةكا بخهطةةتةا اهأشةخر
إهوهخ فة اه نةا اهثةخن مةل هةذه اديفخقوةات ةةةضةخ أوةك اهأنججةخا اهجة سةوف ةةجم ي ةاةةةهخ سةوف يكةوي معفوةا مةل
اهضةابب ةرسوم اهوارداا خالا فجة ادمجوخ اهحةخه )118ت كأةخ ةي أوةك اهأةواد ةم ج ة

األ هة

اهضةةةرةا

هعأ وا اهجنتوبت ةاهعأل ف اهةةاسةب ةمعخهججهةخ ةاهضةةةرةا ه نةخء ةينفوةذ األعأةخا اهأةذكور سة فخ ً فة اه نةا األةات
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مجلة بحوث جامعة تعز

يوليو 9102م

ةمجط ةةخا اهأكخيةةب بخسةةجثنخء اهأجط ةةخا اهش
اهضةابب ةرسوم م
 -5ةجعها ا درة

ةةوا ه أةةوظفول سةةوف يةةاخل أوعهةةخ يحةةب بنةةا ا عفةةخء مةةل أوةةك

حا اهجأخركت ةسوف ة جأة هذا ادمجوخ طواا فجة اديفخق اهأ ةم .)112
بحكم س طج بأي ةوفة اهحأخةا ه شةكات ةه عخم ول ف ةي

) (Salifةةي ةحأوهةةخ مةةل اه
ا درة

العدد 91

ء مل منةخطق صة

ةةة اه ة و

ةةوإ ةقطةةخع اهطةةةق ةمةةل ةي هجةةوم ةمةةخ إهةةى زهةةل  .)197ةبةةنفس اهطةةتةةا ةجعهةةا

بحأخةا أوك مأج كخا اهشةةكات ةمأج كةخا اهعةخم ول  )191بهةخ اهجة ةأكةل ةي يجعةةل ه ج ة

اهأجعأةا ةة

اه ةقا  . )199ف دخها إزا يعطل عأل اهشةكا ب ب ةدا هةذه األدةااا اهأةذكور فة هةذا اه نةا ف ةوف ةةجم إمةخفا
فجة اهجعطل إهى اهفجة اهأذكور ف اديفخقوا  .)193ةهل ةجم دفك ا ةجخر اهشهةي هحكوما ا درة
777ت 97رةبوا عشةةل ةه

ةاهأتار بتوأةا

رةبوا) ة نخء فجة اهجعطل .)194

 -1أل ل األرةال اهأذكور سخهفخ ً يم اديفخق ع ى ةي يتوم اهشةكا اهأج

ا بحكومةا ا درة ة بجعوةول دةةاس ةمةل

دابأوي ةمو وق بهم ةةمةعه م يحةب قوةخد صة ص ةأكةل ادعجأةخد ع وة ت ةمةل ةسةة طو ةا ع ةى ةي يجحأةل اهشةةكا
رةاية هم هو ةةجأةةا فة اهحةاسةةا غةةوفخ ً ةصةجخءاًت ة إزا دةةا ب اه ةةقخا ع ةةى اهةةةرم مةل ة ةةود ي ةل اهحةاسةةا يجحأةةل
دكومةةا ا درة ة م ةةئوهوا اسةةجة خع اهأأج كةةخا اهأ ةةةةقا ةيعةةوة
ةة اه

و

اهشةةةكا عةةل ةي ي ة

دةةاا ف ة منطتةةا ص ة

) .)195 (Salifف دخها عام اسجة خع اهأأج كخا اهأ ةةقا ف وف ةجم خ م قوأا ي ل اهأأج كةخا

مل ةي م غ م جحق هحكوما ا درة

ت ةسةوف ةةجم يحاةةا عةاد اهحةةاس فة ةي مكةخي ةأكةل ةي يعأةل فوة اهشةةكا

بواسطا اهشةكا نف هخت ةسوف ةكوي ةا ب اهحخرس اهأذكورةل ةي ةحخفظوا ع ةى اهنظةخم فة اهأنطتةا اهجة يتةك فة
نطخق م ئوهوجهم بح ب مخ يحاد ههم اهشةكات ةهل ةكوي ههم اهحق ف اهجاخل ف ةي ن اعةخا بةول عأةخا اهشةةكا إد
إزا ط ب منهم اهشةكا زهل .)191
 -1ف دخها سوء ا دار ةكوي ه دء اهحةاسا عةما ه ف ل ةة اهجغةةةم بواسةطا اهشةةكات ةفة دخهةا اهحخ ةا إهةى
ينفوذ عتوبا ة تل سوف ةجم ي وم اهأذنب منهم إهى مل ةأثل دكوما ا درة

ةع ى ا درة

ةي ةجعهةا بةأي اهعتوبةا

سوف يتكت ةبأن سوف ة ذا ةق ى م خعو هاعم س طا موظف اهشةكا ف عأ همت ةبخهجخه ةةجم يجنوةب طةفة هةذا
اهعتا ةي مشخكل د مةةر ههخ .)191
 -8ف دخها فشل اهشةكا ف نهخةا اه جا ةصهة األخوة مل اهعةخم اهجتةوةأ فة ةي يةافك هإلدرة ة اهعوابةا اهأ ةجحتا
عةل زهةل اهعةةخمت ةة فة دخهةةا اهفشةل فة يةةوفوة سة ل اه ةةوطة هجنفوةذ يعهةااا اهشةةةكا اهأن ةوإ ع وهةةخ مةأل بنةةود
اديفخق فإي هحكوما ا درة ة اهحةق فة ةي يتةوم بإهغةخء هةذا اديفةخقت ةفة ي ةل اهحخهةا ية ا أوةك اهأأج كةخا اهغوةة
منتوها اهج يجةكهخ اهشةكا إهى ي ةف دكوما ا درة

.)198

 -2اهحتوق اهج ينتل بأو ب هذا اديفخق د ةأكل ةي ةجم نت هخ إهى اهطةف اهثخهو دةي موافتا دكومةا ا درة ة ةد
ةجو ادمجنخع عل ي ل اهأوافتا دةي ةس خب ة وها .)192
 -17فة دخهةةا نشةةوب ةي خالفةةخا ةة ن اعةةخا ي ةةص ي ةةل اديفخقوةةا بةةول األطةةةاف اهأوقعةةا ع وهةةخ سةةواءاً مةةل دوةةو
اهجف وةت ةة اهحتةوقت ةة اهأ ةئوهوخا ألدةا األطةةافت ةة أةوعهم فإنة ةحةخا هةذا اهنة اعت ةة اه ةالف إهةى ا نةول مةل
اهأحكأول ةداهأخ ةجم اخجوخره بواسطا األطةةاف اهأجنخ عةا ةاآلخةة ةكةوي دكةم ةةجم يعوونة مةل ق ةل اهأحكأةول اهةذةل
اخجخرهأخ اهأجنخ عوي ق ل اهشةةع ف عأ وا اهجحكومت ةف دخها عام ايفخق اهأحكأةول ع ةى قةةار ةكةوي قةةار اهحكةم
هو اهنهخب .)137
 -11ف دخها ادخجالف ع ى معنىت ةة ية أا ةي أ ا ف هذه اديفخقوا فإي اهنص ا نج و ي هو اهأعجأا .)131
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دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

ةمأخ ةجار زكةه ةن قا زةل ف نهخةا اديفخقوا ةبعا اهجوقوعخا اهأالدظا اهجخهوا :ةجم ق ةوا اديفخقوةا بخه غةا ادنج و ةةا
ةية أجهخ إهى اهعةبوا هجكوي ايفخقوا عألت ة بعا عخم مل يخرةخ يوقوةك هةذه اديفخقوةا سةوف ي ضةك ية أجهةخ اهعةبوةا
ه جعاةل ةمل م يوافق اهن

ا ا نج و ةا .ةة نخء فجة اه نا ي ل هةل يجعةةل دكومةا ا درة ة ألةةا عتوبةخا ب ة ب

سوء اهفهم اهأحجأل ه جة أا ةة ب ب عام دقا عأ وا اهجة أا اهأحجأ ا .)139
ب فةإي ه شةةكا اهحةق فة ةي يجأجةك بأةخ ةخء فة م حةق اهجةاةا )  (Addendaاهأةفةق ههةذه اديفخقوةا
ةمل دةي رةة ا
ةاهذي خء ع ى اهنحو اهجخه :
ةة اه

 -1ي ضك ايفخقوا ص
سوف ياعم دكوما ا درة
ع ةةى منطتةةا ص ة

) (Salifهاعم اهحكوما اه ةةطخنوات ةإزا كخنةب اهحكومةا اه ةةطخنوةا

و

نظةاً ه أعخهااا اهتخبأا بونهأخ  )133فإي ا درة
)(Salifت ةمةةل ةةم ةتةةوم بجنفوةةذ ايفخقوةةا ص ة

ةةةة اه ة و

سوف ةجعها بخهأحخفظةا
ةةةة اه ة و

)(Salif

 .)134ةإزا هم يتةم اهحكومةا اه ةةطخنوةا بةاعم دكومةا ا درة ة ط تةخ ً ه أعخهةااا اهأةذكور سة فخً ف ةوف
يعج ة ايفخقوا ص

ةة اه

) (Salifدرو ةبخط ا .)135

و

 -9إي اهأعخها  )131اهج يأن بأو هخ دكوما ا درة

ه شةكا اهحتةوق اهكخم ةا ه جنتوةبت ةكةل دتةوق

اهجنأوا اهججخرةا ه الده إنأخ ه معخها خخمعا ه حكوما اه ةةطخنوةا د ةب اهشةةةط اهأشةخر إهوهةخ فة اه نةا
األةا مل هذه ا مخفا .)131
ب -شبه جزيرة الصليف ) (Salifبعد االتفاقية:
ةكاا اهو خبق اه ةةطخنوا ةن بجخرةخ 17مخةو ةةخر) مل عخم 1291م عخد مأثل صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا
) (Eastern and General Syndicateاهكومخنار كةافورد مل ماةنا خ اي إهى عاي بعا ةي ةقك ايفخقوا امجوخ
اهجنتوب عل اه جةةا ف ص

ةة اه

و

) (Salifمك دكوما اه وا د ل ا درة

ةةب غخ اهأأثل اه ةةطخن

اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى ) )138 (Major Reillyةن قا نج ف اهح وا ع ى ادمجوخ دجى يغاة
اديفخقوا نتطا اريكخ مهأا بخهن ا ه شةكا  .)132ةف يخرةخ  93ةونوو د ةةاي) مل عخم 1291م يتام اهكومخنار
كةافورد بط ب إهى اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى ) (Major Reillyه ح وا ع ى موافتا
رسأوا مل مكجب ة ار اهأ جعأةاا اه ةةطخنوا بخههنا هج اةة األس حا ةاهذخوة إهى دكوما ا درة
دجى ةج نى هحكوما ا درة

.)147

ةي ياافك عل ةراموهخ مل هجأخا ا مخم ةحوى دأوا اهاةل .)141

ةهكل بخهنظة إهى اهو خبق اه ةةطخنوا اهج ةمكل معخةنجهخ ة ح ةن قا ةةع إه مكجب ة ار اهأ جعأةاا اه ةةطخنوا
بخههنا عام ي ةةا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا )(Eastern and General Syndicate
األةمخع ف دكوما اه وا د ل ا درة

بخألس حا ةاهذخوة ألي

مضطةبا ةروة م جتة  .)149مك نهخةا صهة ةوهوو يأو ) مل عخم

1291م ةكاا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateه حكوما اه ةةطخنوا ف
عاي بأي اهحكوما ا ةطخهوا يأا دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل بخألس حا ةاهذخوة .)143
ةرنى عل اه وخي بأي اهحكوما ا ةطخهوا قا صك ب دةرًا يخرة وًخ ف عةق ا م خه اهشةكا اه ةةطخنوا ف ص
ةة اه

و

) (Salifدوو كخي زهل اهاةر ة ة ع ى نحو ي خعاي مك اهوقب دوو ةكاا دكوما عاي هأكجب

ة ار اهأ جعأةاا اه ةةطخنوا بأي اهحكوما ا ةطخهوا  )144هاةهخ مطخمك ةطأودخا ةةهااف ك وة ةروة محاةد
ف منطتا دكوما ا درة

 )145هذهل اقجةدب عاي يتاةم اهأ خعااا اهال ما هشةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا
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هجأكونهخ مل اسجغالا امجوخ

)(Eastern and General Syndicate

بجةةا ص

ةة اه

و

).)141 (Salif
 -4دور الحكومة اإليطالية في عرقلة شركة النقابة العامة والشرقية )(Eastern and General Syndicate
البريطانية في ذلك الصراع التاريخي عبر اآلتي:
أ -بعثة إيطاليا األولى من أجل استغالل امتياز بترول شبه جزيرة الصليف ): (Salif
ةكاا اهأ خدر اه ةةطخنوا عل طةةق اهأفول اه خم اه ةةطخن ف م ة اه ورد هودى ) (Lord Lioydةن ف
صهة ةر طس آب) مل عخم 1291م ةغ ب إهى دكوما ا درة
ا ةطخهوا) )141كخي هافهخ اهح وا ع ى امجوخ اسجغالا بجةةا ص

خ اي بعثا مل ق ل اهحكوما

ف
ةة اه

و

) (Salifةةي ةعطى زهل

ادمجوخ ألي صةكا إةطخهوا  )148متخبل ةي ي ةد دكوما إةطخهوخ دكوما اه وا د ل ع ى ا درة

بخهأخا ةاه الا

ةاهذخوة  )142دجى ةج نى ه غا هجأخا ا مخم ةحوى دأوا اهاةل  .)157كأخ اصجةطب اهحكوما ا ةطخهوا ع ى
دكوما ا درة

بأوا ةل

إبةام معخها سالم مك دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل  .)151هكل اه وا د ل ا درة

اهحكأا اعجذر ه حكوما ا ةطخهوا عل إبةام ةي معخها سالم مك دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل مخ هم ةجم إ الء قواي
عل كل األقخهوم اهأحج ا  )159كأخ اعجذر اه وا د ل ا درة

ةة من

عل من امجوخ اسجغالا بجةةا ص

امجوخ بجةةا ) (Salifألي صةكا إةطخهوا ألن م ج م بأعخها مك صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and
) General Syndicateاه ةةطخنوا  )153ةم
ة أ بخسجغالا بجةةا ص

إهى زهل بأي اهحكوما اه ةةطخنوا هل ي أ ه ةي ةأن ةي امجوخ

ةة ) (Salifهشةكا ةخةى روة اهشةكا اه ةةطخنوا  .)154ةإي كخي أا عخمل آخة
كخي ةعخن مل مغوط اه وا م طفى ا درة

قا ةسهم ف هذا ا خفخق ةهو ةي اه وا د ل ا درة

بأد ةجحخه

مك اهحكوما ا ةطخهوا بحكم مو اهشاةا نحو اهحكوما اه ةةطخنوا .)155
ب -بعثة إيطاليا الثانية من أجل استغالل امتياز بترول شبه جزيرة الصليف): (Salif
ةع ى إ ة يأ ل اهحكوما ا ةطخهوا بأنخ عا اهحكوما اه ةةطخنوا ع ى اسجغالا بجةةا ص
) (Salifةرس ب بعثا ةخةى بجخرةخ  97س جأ ة ةة وا) 1291م
ا ةطخهوا  )151ةاهذي كخي ةتوم ف ماةنا م وع إه ص
يحةة
اه

و

ةة اه

ق خبل  )151ص

و

ةة اه

ةة اه

انط تب بتوخد ةدا ر خدا اهحكوما
و

) (Salifةكخي اههاف اهةبوس هو-1 :

) (Salifما صةكخا بةةطخنوخ  -9 .)158إ خر سكخي ص

) (Salifه توخم بثور ما دكوما ا درة

و

ةة

ت ةا خالا بخألمل  .)152هذا ةيشوة اهأ خدر اه ةةطخنوا إهى

ةي اهحكوما ا ةطخهوا قا نجحب ف يجهو ا نول مل اهأافعوا اهثتو ا مل ة ل اهافخع عل ص

ةة اه

و

).)117 (Salif
كخنب ي ل اهجحةكخا ا ةطخهوا قا ةنهكب ةةمعفب كثوةً ا مل إمكخنوخا اهحكوما اددرة وا ف ص

ةة اه

و

غخ ف اهأجخا األمن ةاه وخس  )111ةكل زهل كخي ع ى عول اهحكوما اه ةةطخنوا  .)119ةدوخا
) (Salifخ و ً
زهل كخنب اهحكوما اه ةةطخنوا ي مل بأنهخ م صة ع ى اهوهل اهشاةا ف موق
اه خر وا  . )113هكل دكوما اه وا د ل ا درة
ياخل اهحكوما ا ةطخهوا  )114ف ص
اهجاخل ف ص ةي ص

ةة اه

بخ خفخق ةفش ب محخةهجهخ ف

و

ةة اه

هم يت
و

اهحكوما اددرة وا مل اهجاخالا

مكجوفا األةاي ةهم يفتا كل خوخرايهخ اه وخسوا ةمخم

) (Salifإز عأاا إهى مكخي ا اهحكوما ا ةطخهوا بوق

) )115 (Salifةبذهل بخءا اهأ خع ا ةطخهوا مك دكوما ا درة

إ خر ادمطةابخا  .)111ةف
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1291م يتامب صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateبط ب إهى اهأأثل
اه ةةطخن اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى ) (Major Reillyه ح وا ع ى موافتا رسأوا ه جنتوب عل اه جةةا ف
ةة اه

ص

و

)(Salif

 )111إد ةي اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف عاي رف

زهل بشا بحجا عام

ادسجتةارت ةكذهل فإي اهحكوما اه ةةطخنوا د يةةا ةي ياخل ف غاام مك اهحكوما ا ةطخهوا .هذهل ةجب ع ى
اهشةكا ةي ي خة عأ وا اهجفكوة ف ص ةي ص

ةة اه

و

) (Salifإهى ةقب ددق .)118

 -5هل استفادت بريطانيا من استغاللها المتياز بترول شبه جزيرة الصليف ) (Salifالتي حصلت عليه من قبل
حكومة السيد حسن اإلدريسي؟:
كخنب دكوما اه وا د ل ا درة

ينجظة مل صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and General

) Syndicateةي يتام ههخ م غ مخه ةقاره 777ت 177رةبوا مخبا ةه
ص

ةة اه

و

رةبوا) مل ةةا ةوم ةجم اهعأل فو بأنطتا

) (Salifاسجناا هأخ خء ب اه نا اه خمس مل اديفخقوا )112ت ةف نفس اهوقب كخنب اهشةكا

كخنب ينجظة مل اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى ) (Major Reillyه ح وا ع ى موافتا رسأوا
مل اهحكوما اه ةةطخنوا بخهناي ه جنتوب عل اه جةةا ف
اه ةةطخن اهأفول ف عاي رف
دكوما اه وا د ل ا درة

ص

و

ةة اه

) )117 (Salifإد ةي اهأأثل

زهل بشا بحجا عام ادسجتةار )111ت ةدوخا زهل ة جب بع

اهو خبق بأي

باةا ينظة بعول اهةة ا ةاهشل ايجخه اهشةكات ةةنهخ هل يف بخهج امخيهخ اهأخهوا .)119

هذا ةيشوة اهأ خدر اه ةةطخنوا إهى ةي دكوما اه وا د ل ا درة

هم يع ل رسأوخ ً عل إهغخء اديفخقوا اهأعتود مك

اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdاهأأثل هشةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and
) )113 General Syndicateبخهةرم مل صةكا اهنفب اه ةةطخنوا اه خك ونوا (Anglo-Saxon Petroleum
) Companyقا عةمب ع ى دكوما اه وا د ل ا درة

ةي ي جثأة امجوخ بجةةا ص

ةة اه

و

) . )114 (Salifةع ى إ ة زهل هم ي جفا اهحكوما اه ةةطخنوا اهأأث ا ف صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern
) and General Syndicateمل اسجغالا امجوخ بجةةا ص

ةة اه

و

).)115 (Salif

 -1الصبغة الشررعية لشرركة النقابرة العامرة والشررقية ) (Eastern and General Syndicateفري لرل بنرود
معاهدة مكة التي عقدت بين حكومة الملك عبد العزيز آل سرعود والسريد حسرن برن علرى اإلدريسري فري  21أكتروبر
(تشرين األول) 1221م:
ف هذه اهأةد ا اهحة ا مل يخرةخ اهاةها ا درة وا ةكاا اهأ خدر اه ةةطخنوا ةي اهأعخها اهج عتاا بول دكوما
اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةاه وا د ل ع ى ا درة

كخنب مةةرةا ةمافوعا دفعًخ نظةاً هو ود ةس خب مهأا

ااً ةه ع ى اهنحو اهجخه  :ةةدً :ةي دكوما اه وا د ل ع ى ا درة

كخنب بحخ ا مخسا إهى قو خخر وا

هحأخةجهخ مل هجأخا ا مخم ةحوى دأوا اهاةلت ةةنهخ د ي جطوك ةي ياافك عل نف هخ مأخ ةجع هخ م صة ع ى اهوهل
اهشاةا ف موق

دكوما اه وا د ل ع ى ا درة

ت ةهضأخي بتخبهخ امطةا دكوما اه وا د ل ع ى ا درة

ألي يط ب اهعوي ةاهأ خعا مل دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود دجى ةج نى ههخ إةتخف فجن ا مخم ةحوى دأوا
ب فإي آمخا اهحكوما ا درة وا
اهاةل .خنوخً :ي ى اهحكوما اه ةةطخنوا عل اهحكوما ا درة وا  )111ةمل دةي رة ا
كخنب ةق

اه د

ا مخمى  )111ع ى ةراموهخ بأي غور كخنب .)118

ة -بنود معاهدة مكة 1221م على النحو التالي:
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 -1ةعجةف اه وا محأا ع ى ا درة

العدد 91

بأي أوك األرام مك اهحاةد اهتاةأا كأخ ةغفب ف معخها  99ةكجوبة

يشةةل األةا) مل عخم 1297م اهأوافق  17غفة هعخم  )112 )1332ةاهج عتاا بول اهأ ل ع ا اهع ة آا
سعود ةاه وا محأا ع ى ا درة

قا ةغ حب أوعهخ يحب سوخد اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود بأو ب هذه

اديفخقوا .)187
 -9يحةم هذه اهأعخها ع ى ا درة

ةي ةاخل ف ةي منخقشخا ةة مفخةمخا سوخسوا مك ةي دكوما باةي ع م

دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعودت كأخ يحةم هذه اهأعخها ع ى دكوما ا درة

ةي ةأن

ةي امجوخ

اقج خدي  )181إد بعا ةخذ اهأوافتا ةا زي اهأ ق مل ق ل دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود .)189
إصهخر اهحةب ةة إبةام اه

 -3د ةجو هحكوما ا درة

إد بعا ةخذ اهأوافتا ةا زي اهأ ق مل ق ل دكوما

اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود .)183
ةي يجنخ ا عل ةي

 -4د ةجو هحكوما ا درة

ء مل ةرامى ع وة اهأ ونا ف اهأخد األةهى .)184

 -5ةكاا اهأعخها ةي اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود بل سعود قا اعجةف بحكم إمخم ع وة اه وا د ل ا درة

كحخكم

هع وة  )185ع ى األرام اهأ ونا ف اهأخد األةهى ماى دوخي ةمل بعاه هأل ةجفق ع و األدارسا ةةهل اهعتا
ةاهحل اهجخبعول مخمج .)181
 -1يعجةف دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود بأي إدار بالد ع وة اهااخ وا ةاهنظة ف صئوي عشخبةهخت مل ن ب
ةع ا ةروة زهل مل اهشئوي اهااخ وات مل دتوق إمخم ع وة بشةط ةي يكوي األدكخم ةفق اهشةع ةاهعاا كأخ ه
ف اهاةهجول .)181
 -1يجعها دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود بأي يضأل اهحأخةا بكل معخن اه وخد هجأوك األرام اهج يضم اه نا
األةا ةزهل مل األعااء اهااخ ول ةة اه خر ول د ب متجضوخا األدواا ةدةاع اهأ

حا .)188

 -8ةجعها اهطةفخي بخهأحخفظا ع ى هذه اهأعخها ةاهتوخم بوا هخ .)182
 -2يكوي اهأعخها معأودً بهخ بعا اهج اةق ع وهخ مل ق ل اهطةفول اه خموول .)127
 -17دةنب هذه اهأعخها بخه غا اهعةبوا مل غوريول يحف كل غور هاى فةةق مل اهحكومجول اهأجعخقايول .)121
ب -التأثيرات المباشرة لمعاهدة مكة 1221م:
ب ف يحتوق األمور اهجخهوا -1 :ةةقفب د
هتا ةسهأب معخها مكا ةمل دةي رة ا
األرام

ا مخم ةحوى دأوا اهاةل ع ى

ا درة وا -9 .كخنب بااةا انطالق اهأحخد خا بول اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةا مخم ةحوى دأوا

اهاةل  -3 .)129ةةقفب ةةهغب ادمجوخ اا اه خغا بشةكخا اه جةةا اه ةةطخنوا ف األرام ا درة وا كخفا ةف
ص

ةة اه

بأخ فوهخ ص

و
ةة اه

) (Salifخخغا  -4 .)123اهوموا اهجخم ه وطة اه عودةا ع ى كخفا األرام ا درة وا
و

) (Salifت ادهخ يأكواًا ةيوطواًا خالا هذه اهأةد ا اههجأخا اهأجكةر مل ا مخم ةحوى

ب
دأوا اهاةل ع ى األرام ا درة وا  .)124ةةةًخ ةكل اه ب مل بول األس خب األربعا ةعالهت ةاهذي ة اة كل س ا
منهخ ة وهًخ ف دا زاي فإي اهأ خدر اه ةةطخنوا يةى ةي اسجوالء دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ع ى األرام
ا درة وا يت

دخ ً ا قوةًخ ةمخم دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل بل ةيشاد اه نخق ع وهخ ةد ةهخ بأنخطق نفوز

ا مخر اه ةاةا  .)125كأخ يةى اهأ خدر اه ةةطخنوا بأي ص

ةة اه

و

) (Salifا درة وا ةغ حب بال

ب يحب اه وطة ةاهحأخةا اه عودةا بأو ب معخها مكا اهأكةما ةةي كخنب اهحكوما اه عودةا قا غةدب ع ى
رة ا
ه خي ة ةة خخر وجهخ اه وا ع ا هللا دم وج  )121ةن د ةو ا يغوة ف اهأعخهااا اهج عتايهخ اهحكوما ا درة وا
مك ةي صةكا  )121ةكخي اههاف اهحتوت مل هذا اهج ةة هو طأأن اهحكوما اه ةةطخنوا ةيهاةا األةمخع ف
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األرام ا درة وا دجى د يج ذ اهحكوما ادةطخهوا موقفخ معخدةخ ف فجة دة ا ه حكوما اه عودةا خخغا ةنهخ قا
ةدكأب سوطةيهخ ع ى كخف األرام ا درة وا بأخ فوهخ ص

و

ةة اه

) (Salifبأو ب معخها مكا .)128

ج -ما هي الصفة الشرعية لشركة النقابة العامة والشرقية ) (Eastern and General Syndicateبعد عقد
معاهدة مكة1221م:
ي ّور بع

اهو خبق اه ةةطخنوا غور ق ق صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا

(Eastern and General

) Syndicateمل معخها مكا دوو ةبةقب اهشةكا ب ةقوا إهى اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى
) (Major Reillyيط ب فوهخ سةعا اهجحةك ةادي خا بخهحكوما اه ةةطخنوا ف هناي ةي جف ة عل دتهخ ف
ه جنتوب عل اه جةةا ف ص

و

ةة اه

) )122 (Salifف ظل هذا ا

ةاء اهأهم ةغ ب بةقوا م جعج ا مل

هناي إه اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف عاي اهأوجة رة ى ) (Major Reillyيط ب فوهخ يهابا األةمخع ع ى
م ةا األدااا  )977دجى يجأكل اهحكوما اه ةةطخنوا مل اهجواغل مك ة ةة خخر وا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا
سعود اه وا ع ا هللا دم وج عل طةةق اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف
) )971 Mayersهإل خبا ع ى س اا مهم ةهو كو
) General Syndicateةدتهخ ف امجوخ بجةةا ص

ا اه وا نورمخي موةس

(Mr.Norman

سوكوي ةمك صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and
ةة اه

و

) (Salif؟ .)979

عناهخ ة خب ة ةة خخر وا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود بأن د ةو ا يغوةت ةاهأعخها اهجاةا هل ي طل دق
صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateف امجوخ بجةةا ص

ةة اه

و

) (Salifكأخ ةن د ةو ا دخ ا هججاةا عتا اهشةكا مك دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود  .)973ةف خضم زهل
ةكاا اهحكوما ا ةطخهوا متخةمجهخ ةمعخرمجهخ هعتا معخها 1291م بول دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةاه وا
د ل ع ى ا درة
ا درة

ألنهخ كخنب ع خر عل هكأا ةمةبا ما طأودخيهخت ةم ططخيهخ ف

منطتا دكوما

 . )974كأخ ةي ا مخم ةحوى دأوا اهاةل قا رضب بشا بعا ةي ةغ ب إهو األخ خر بعتا ايفخقوا 1291م

ةعناهخ باة ف دشا قواي ع ى داةد منطتا ا درة

ةةع ل اهجهخد اهأتاس ) (Holy Warما اهأ ل ع ا اهع ة

آا سعود .)975
 -7محادثات روما بين الحكومة البريطانية واإليطالية لعام 1227م حول معاهدة مكة 1221م ومستقبل امتياز
شركة النقابة العامة والشرقية ):(Eastern and General Syndicate
هتا ةدى يوسك نفوز اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةب ب سوطةي ف منطتا ا درة

ع ة معخها مكا 1291م إهى

يعتّا اه ةةطا اه وخسوا ف اهأنطتا كأخ هو مالد ةعالهت نجم عل زهل يج ّاد اه ةاع بول هناي ةرةمخت ةجض زهل
مك اسجحضخر مخ ر ّحج اهو خبق اه ةةطخنوا مل عام إخفخء اهأ خةف اه ةةطخنوا مل اهأ ططخا ا ةطخهوا يجخه
اه حة األدأة ة ص

ةة اه

) (Salifة

و

ر فةسخي ة

ةة كأةاي دارا محخد خا بول اهحكوما

اه ةةطخنوا ةا ةطخهوا عتاا ف ماةنا رةمخ ا ةطخهوا بااةا عخم 1291م دوو مغب ا ةطخهووي هجأكوا مطخه هم
بخهججخر اهحة ف اهأنخطق ةعالهت ةزهل مل ة ل م خعا ةيطوةة اقج خد ماةنج ةريوةةخ ةم وع  .)971كأخ
اهجأب إةطخهوخ بعام ة ود قو خهثا ف صةق اه حة اهحأة مل ة ل يجخريهخ  .)971كأخ ةكاا اهحكوما ا ةطخهوا
ةدتوجهخ ف

بجةةا ص

ةة اه

و

)(Salifت ةكذهل ف

اه ةةطخنوا .)978

- 143 -

بجةةا

ر فةسخي ةةنهخ قا س تب اهشةكخا

مجلة بحوث جامعة تعز

يوليو 9102م

ةاهحخا ةي اهجث ب مل متخغا اهحكوما ا ةطخهوا ةطأعهخ ف بجةةا ص

العدد 91
ةة اه

و

) (Salifهم ةأنك اهحكوما

اه ةةطخنوا ةي يع ل ةنهخ هل ي أ ألي دةها ةةرةبوا بأي ي وطة ع ى اه حة األدأة بأخ فوهخ ص
ر فةسخي ة كأةاي ةة دجى ف

)(Salifت ة

ةة اه

و

ةة اهعةب  .)972ةزهل ع ى د ب مخ خء ف معخها سخةكس -

بوكو هعخم 1211م  )917ةاهج عتاا بول اهحكوما اهفةن وا ةاهحكوما ةاه ةةطخنوا  .)911ةةخوةاً ايفق مأثل
ةةب ك وجوي) (Sir Gilbert Claytonةمأثل اهحكوما ا ةطخهوا اه وا

اهحكوما اه ةةطخنوا اه وا

ةةل

) (Gaspariniع ى اآلي  -1 :اهحةةا اهشةعوا ةاهأنخف ا اهشةةفا ف اهججخر باةي نواةخ سوخسوا  -9اهضغب ع ى
كل مل اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةا مخم ةحوى دأوا اهاةل ةةي يحل اهأشخكل بونهم بخهطةق اه أوا -3 .)919
ةجب ع ى ك جخ اهاةهجول ةي يج ك سوخسا اهجهابا -4 .ع ى ك جخ اهاةهجول ةي د يجاخل ف ةي ن اع إزا مخ داا بول
اهت خبل اهعةبوا -4 .ع ى ك جخ اهاةهجول ةي د ي أ ألي دةها ةةرةبوا بخهجاخل ف ص ةي اه حة األدأة ةخخغا ف
ر فةسخي ةكأةاي -5 .ةجب ةي يظل ك جخ اهاةهجول ع ى يواغل دابم دوا كل مخ ة ة ف

سوادل اه حة

األدأة  -1 .)913ةجب ةي يجعها اهاةهجخي بإقخما نوع مل اهجعخةي اهوديت ةهكل ع ى خطوط مجوا ةا .)914
 -8نهاية امتياز شبه جزيرة الصليف ) ,(Salifورحيل الشركة في عام 1227م ودور الملك عبد العزيز آل سعود
حيال ذلك:
ي ّور اهأ خدر اه ةةطخنوا ةن ف منج

عخم 1291م ةكاا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and

) General Syndicateبعا اهجشخةر مك متةهخ ف هناي ةنهخ هل يتام م غ مخه ةقاره 777ت 177رةبوا مخبا ةه
رةبوا) هحكوما اه وا د ل ع ى ا درة
أوك ةرامى دكوما ا درة

 )915كأخ ةنهخ هل ي ةد دكومج بخهأخا ةاه الا ةاهذخوة  )911ألي

بأو ب اه نا األةا مل معخها مكا قا ةغ حب أوعهخ يحب سوخد اهأ ل ع ا

اهع ة آا سعود  )911ةبذهل ةةتنب اهشةكا بأي منطت ص

و

ةة اه

) (Salifةغ حب يحب دأخةا اهأ ل

ع ا اهع ة آا سعود .)918
ةإ اء يأ م اهأوق

بول صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateةدكوما اه وا

د ل ع ى ا درة

اه بجخرةخ  19ةر طس

ةكاا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ه تن ل اه ةةطخن ف

آب) مل عخم 1291م هتا درسب اهتضوا وااً ةة اا ةي اديفخقوا اهج عأ ب بول اهشةكا ةدكوما ا درة
عخدها  )912هذهل ةسةعب دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود إهى رف
ةا

حخف بحتوق بالد ا درة

روة

هذا ادمجوخ اهذي هأ ب فو اهغ ل

 .)997كذهل ةكاا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ه تن ل اه ةةطخن ف

اه ةي اديفخق اهذي يم بول صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateةدكوما اه وا
د ل ع ى ا درة
ةة اه

و

ةحأل ف طوخي اهكثوة مل ادخجالفخا )991ت ةإزا بتوب ايفخقوا امجوخ بجةةا منطت ص

) (Salifسخرةا اهأفعوا ع ى مخ ه

ةبخهجخه ةجوق

ع و سوف يظهة مشخكل ةخةى يعكة غفو اهعالقخات

اهعأل  .)999م ةكاا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةي ةفضل اهطةق ه حفخظ ع ى دتوق

اهشةكا ةدكوما ا درة

هو عأل ايفخقوا اةا يحب إصةاف دكومج ي نى ع ى ةسس خبجا ةيأنك ة ود ةي

اخجالف ةة مشخكل م جت وا  )993كأخ يضأل ة ود اددجةام ةبنخء عالقخا طو ا بول صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا
) (Eastern and General Syndicateةدكوما اه وا د ل ع ى ا درة
ةف منج

.)994

صهة ةر طس آب) مل عخم 1291م ةبةقب اهشةكا إهى دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ف

يط ب من ةي ةت

بجخن هخ ف مطخه جهخ هحكوما اه وا د ل ا درة

ا

ةي ةحجةم بنود ايفخقوا مخةو ةةخر) مل عخم

1291م ةةنهخ غحوحا ةعخدها  .)995ةاهحخا ةي اهجث ب مل متخغا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ف إهغخء
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امجوخ بجةةا منطت ص

و

ةة اه

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

) (Salifنهخبوًخ ه خه صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and

) General Syndicateد ة اة بخألمة اهو وة هكوي دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود قا ةكاا ب ةقوا ه تن ل
اه ةةطخن ف

اه بأي دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود سوف ي ذا ق خرى هاهخ ف عأل ايفخقوا يةم
ةة اه

األطةاف  )991كأخ ةنهخ مجحأ ا ألي يح ل اهشةكا ع ى امجوخ اهجنتوب عل بجةةا منطت ص

أوك
و

) )991 (Salifةهكل ةجب ع ى اهحكوما اه ةةطخنوا ةي يتنك صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and
ا ه وخرا ايفخقوا اةا ف ةسةع ةقب مأكل  .)998ةف

) General Syndicateف ةي يةسل م عو وهخ إه

نفس اه وخق ةدى ياخل اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ف ةرامى دكوما ا درة
منخطق دكوما ا درة

إهى يعتّا اه ةةطا اه وخسوا ف

)992ت عناهخ يج ى ه حكوما اه ةةطخنوا ف هناي إن ةغ

سنا 1291م ع ى دكوما ا درة

ةامحخ َ يأخمخً يأ وة معخها

ةةي دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةغ حب ههخ اهك أا اهع وخ .)937

ةبنخ ًء ع ى زهل ف م ةكل م جغةبًخ ةي ةكوي اقجةاا اهحكوما اه ةةطخنوا موافتخ ً هحل دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا
سعود  )931بأن ةجب ع ى صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateةي يةسل
م عو هخ إهى ا ه وخرا ايفخقوا اةا بول اهشةكا ةدكوما ا درة

يحب إصةاف دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا

سعود .)939
ةهوس رةة ًخ ةي يجو ّخى اهو خبق اه ةةطخنوا اهج ةمكل معخةنجهخ يكثو

ينخةا منك دكوما ا درة

محخةها صةكا

اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateاهجنتوب عل بجةةا منطت ص
))933 (Salifت ةف متخبل زهل نجا ةي دكوما ا درة
ف منطت ص

ةة اه

و

ةة اه

و

قا ةف حب ف اسجتطخب ةيحةةل اهةةي اهعخم ه شووخ

) (Salifةاهذي كخنب ك أجهخ م ة ع ى اه كخي اهأح وول ةاهت خبل مأخ ع هم ف

دخها اسجوخء مل دول آلخة دوو كخنوا ةعجةموي ع ى من امجوخ بجةةا ص

ةة اه

و

) (Salifهشةكخا

بةةطخنوا ألنهخ م وحوا كأخ كخنوا ةعجةموي ع ى قطك دطب اهوقود اهذي كخنب ي ج ام اهشةكا ف ةرةامهخ
اهأخهوا ع ى اهشةكا  )935كذهل ةةتنب اهشةكا بأي اهجاخل

اه خغا  )934ةهذا ا

ةاء سوعأل ع ى ةخد اهجك و

اه ةةطخن اهةسأ ةغ

ةمةاً م جحوال ألي اهحكوما اه ةةطخنوا قا ق ب بوسخطا اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةسوطخً

ه جحكوم عنا داةا ةي ن اع  )931ةكذهل كخنب اهشةكا ع ى قنخعا يخما بأي ةراء إغةار دكوما ا درة

عى

إهغخء ادمجوخ ه يحةكخا دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود .)931
داا يغوة ذري دول ةبةقب اهشةكا بجخرةخ  15س جأ ة ةة وا) مل عخم 1291م ب ةقوا زي صتول إهى كل مل
دكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ف
معاايهخ ةعأخههخ مل ةرل ص

ةة اه

ع ا اهع ة آا سعود عنا إخالء منطتا ص

ا ةإهى دكوما بةةطخنوخ ف هناي دوا قةارهخ بإنهخء امجوخ هخ ةسحب
و

) .)938 (Salifةف نفس اه ةقوا ط ب اهشةكا مل دكوما اهأ ل
ةة اه

و

) (Salifاسج اام غالدوخي هحأخةجهخ  )932كأخ ط ب

صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateياخل اه حةةا اه ةةطخنوا اهأجوا ا ف
اه حة األدأة هحأخةجهخ ف ةسةع ةقب مأكل .)947
ةع ى هذا األسخس ةف يخرةخ  18ةكجوبة يشةةل األةا) مل عخم 1291م ةبةق اهأأثل اه ةةطخن اهأفول ف
عاي اهأوجة رة ى ) (Major Reillyب ةقوا م جعج ا إهى اهحكوما اه ةةطخنوا ف هناي ةحثهخ فوهخ بحأخةا م خه
صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا )(Eastern and General Syndicateت ةكذهل يأمول م خه

اهحكوما

اه ةةطخنوا  )941ةبخهفعل بجخرةخ  94ةكجوبة يشةةل األةا) مل عخم 1291م كأ جوى إ ةاب ةةع ا اهحكوما
اه ةةطخنوا إه ةسطوههخ اه حةي اهأةابب ف اه حة األدأة ةخخغا اهتطعا اه حةةا اهأ كوا اهأ أخ
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)Dahliaت ةكذهل اه فونا اهأ كوا اهج ياعى ) (H.M.S. Clematisةي يجحةك بخهتةب ص

ةة اه

و

) (Salifهك ي مل م خه اهشةكا ةمعاايهخ ةعأخههخ  .)949ةه ّأخ كخي ادسجتةار هو ةدا اه أخا اهج ةأكل
مالدظجهخ بعو اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ب ةقوا م جعج ا بجخرةخ  9نوفأ ة يشةةل اهثخن ) مل عخم 1291م إهى
ةأمةهم فوهخ بعام اهجعةل ه شةكا ةعأخههخ  .)943ةع ى إ ة زهل ةبجخرةخ  1نوفأ ة يشةةل

دكوما ا درة

اهثخن ) مل اهعخم نف

هم ةكل م غوًخ ههخ س ةي يجع ّةل اهشةكا هأ خطةت ةأل ل زهل بعو اهأ ل ع ا اهع ة آا

سعود ب ةقوا ةخةى إهى صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateهوعةل ع وهخ ةي
م خعا قا يحجخج إهوهخ اهشةكا ف ة نخء عأ وا ي فوا عَأ هخ ف اهأنطتا  .)944ةف دول ةكاا اهو خبق اه ةةطخنوا
بجخرةخ  11دة أ ة كخنوي األةا) مل عخم 1291م ةي كخفا اهجتخرةة اهج بعثجهخ اه فل اهحةبوا اهتطعا اه حةةا
اهأ كوا اهأ أخ )(H.M.S. Dahliaت ةكذهل اه فونا اهأ كوا اهج ياعى ) (H.M.S. Clematisاهأةابطا ف
اه حة األدأة هم ي جل ةي دخها اعجااء ع ى اهشةكا ةة معاايهخ .)945
ةمل روة صل فإي صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا ) (Eastern and General Syndicateباةا ف سحب معاايهخ
ةة اه

ةعأخههخ مل ص

و

) (Salifاسجعااداً ه ةدول ف

غ وحا اهثال خء  15دة أ ة كخنوي األةا)

ةاسجكأ ب ردو هخ مك روخب صأس األدا  97دة أ ة كخنوي األةا) مل عخم 1291م  .)941بجخرةخ 1
ف ةاةة ص خط) مل عخم 1298م بعثب ماةة  )941صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا (Eastern and General
) Syndicateبةسخهجول األةهى هحكوما اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةاهثخنوا إهى اهأفول اه ةةطخن ف عاي اهأوجة
اسجورةب ) (Major Stewartsيع ة فوهخ عل عأق صكةهخ ةيتاةةهخ ه أ خع اهحأوا اهج قخموا بهخ ايجخه صةكا
ف ة نخء عأ وا ادن حخب .)948
 -2الخاتمة:
إننخ بجتاةم هذا اه حةو عةل بجةةةا صة

) (Salifبةول اه ةوا د ةل ا درة ة ة اهكومخنةار كةافةورد

ةةة اه ة و

) (Commander Craufurdمل خالا اهو خبق روة اهأنشور اهج يحأل بةول طوخيهةخ ة ةخبق مهأةا ةااً فة يةخرةخ
ص

ةة اه

و

)(Salifت نة و بذهل ةي نكوي قا ةسهأنخ ف إمخفا ص ء إهةى يخرة هةخت ةد صةل ةننةخ فة خجةخم

هذا اه حو نث ب ةي اه ةاع ع ى بجةةا ص

ةة اه

) (Salifهةو غةةاع دةهة فخقةب فوهةخ اهأنخف ةخا بةول

و

اهاةا اهك ةى ع ةى مةخ كةخي ةجةةي مةل منخف ةخا مح وةا ةة غةةاعخا ق وةات كأةخ ةي صةةكا اهنتخبةا اهعخمةا ةاهشةةقوا
) (Eastern and General Syndicateاه ةةطخنوا قا عتةاا معخهةا سةنا 1291م مةك دكومةا د ةل ا درة ة ؛
ه فو بخمجوخ اهجنتوب عل بجةةا ص

ةة اه

و

)(Salif؛ ألن مل روة اهأعتوا ةي يجخ ف اهشةكا إد بعةا ةي

اسج خنب مل خالا مخ ةكاي اهجتخرةة األةهوا اهج كج هخ اهجووهو ووي ةن ةو ا ددبل بجةةهوا ف ص

ةة اه ة و

) (Salifي شة بخهنجخا مل ة ها نظة يجخرةا.
ةاهحتوتا ةن قا اسج خي مل خالا هذا اه حو اهنجخا اهك وة اهذي دتتج ةةدً :اهحكوما اه ةةطخنوا ف دأخةا يجخريهخ
ه وغوا إهى بالد اههنا ة خنوخً :نجخا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا )(Eastern and General Syndicate
اه ةةطخنوا ف مفخةمخيهخ ه ح وا ع ى امجوخ اهجنتوب ف ص
غعوبخا ك وة

ةة اه

و

) .(Salifهكل زهل اهنجخا ةا هج

ااً هعل مل ةهأهخ ةي اهحكوما ا ةطخهوا قا نغ ب ع ى اهشةكا اه ةةطخنوا إمكخنوا عل ي ل

اديفخقوا اه جةةهوا ف دو اهو ود ةكخي زهل مل ة ل دأخةا يجخريهخ ةصواطئهخ ف اهج ر اهشةقوا مل اهتخر
األفةةتوا ةزهل عنامخ اسجغ ب األمور اهجخهوا :ةةدً :مع
ا درة

ةنشوب اه الف ف اه وب ا درة

دكوما ا درة

ةخخغا بعا ةفخ اه وا محأا ع ى

ت ةمل م خ ف اه وا د ل ع ى ا درة
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اهذي ة ة ع و م جشخرةي

دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

روة دذرةل .ة خنوخً :دخوا اهحكوما ا ةطخهوا ف معخها يجخرةا مك دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل .ة خهثخً :كخنب
م وئا بخهعأالء ا ةطخهوول اهذةل كخنوا ةعأ وي ه خه اهحكوما ا ةطخهوا .هكل معخها

منطتا دكوما ا درة

1291م اهج ةقعب بول اهأ ل ع ا اهع ة آا سعود ةاه وا د ل ع ى ا درة

دأب ص

ةة اه

و

) (Salifمل ةي يتك ف ةا اهحكوما ا ةطخهوا .ةمل األهأوا بأكخي زكة ةي اه وخسا ا ةطخهوا اهج اي عجهخ ف اه حة
األدأة قا مكنجهخ مل اهح وا ع ى نجخا مخت ةهو انج اع إمكخنوا قوخم نجخا صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقوا
) (Eastern and General Syndicateاه ةةطخنوا بخسجغالا امجوخ اهجنتوب عل اه جةةا اهج د
اهحكوما ا درة وا ف ص

ةة اه

و

ب ع و مل

)(Salifت ةبذهل ةد طب اه وخسوا ا ةطخهوا آمخا اهشةكا اه ةةطخنوا ف

يحتوق طأودخيهخ ا سجةايوجوا ةاه وخسوا ةاهججخرةا ف اسجغالا امجوخ اه جةةا ع ى ةرل اهواقك .إد ةن مل
خالا هذا اه حو ةظهة هنخ اهعاةا مل اهفجواا ةاهح تخا اهجخرة وا اهأفتود اهج نحل بحخ ا مخسا إهى اهعثور ع وهخت
هذا اه حو قا عخهجب بع

ةاه حو عل إ خبخا ةامحا ةصخفوا ههخت ةاي كخنب اهاراسا ف

اهأع ومخا عل

اهنواد اه وخسوا فإننخ مخ هنخ بحخ ا مخسا إهى اه حو ةاهاراسا ف اه الا اهحضخرةا ةب خغا اهثتخفوا ةاهججخرةا
اهج كخنب بول سكخي دكوما ا درة

بأخ فوهخ ص

و

ةة اه

) (Salifمك مخ دوههخ مل اهأنخطق ةخخغا

اهأنخطق اهشةقوا ه تخر األفةةتوا.
هذا نطخهب اهأج

ول ف ةق خم اهجخرةخ ةاآل خر ف اهأأ كا اهعةبوا اه عودةا ةدةها اهوأل ةاهاةا اهعةبوا ةي

ةوهوا ل اهجأخمخيهم بخهأوموعخا اهأجأو

ةاهج هم ي حو بطةةتا ع أوا ةكخدةأوا س وأا ةيحجخج إهى يضخفة هود

اه خدثول ةدراسجهخ يخرة وخ ً ةفكةةخ ً ةة ةةخ ً ةيأي منطتا اهج ء اهجنوب اهغةب مل ص اهج ةة اهعةبوا ف متامجهخت
ةإي كخنب هذه اهاراسا قا س طب اهضوء ع ى ص

ةة اه

و

) (Salifمل اهنخدوا اهجخرة وات ةقا اسج امب

فوهخ اهو خبق ا نج و ةا فإنهخ مخ ي اا بحخ ا إهى اهجةصو كةسخبل ةبحوا ع أوا ي جحق اهاراسا ةادهجأخم
ةدراسجهخ مل خالا اهو خبق ا ةطخهوا .ةةخوةاً ةر و ةي ةجا اهتخرئ ةهو بع

اهجاةا ف هذه اهاراسات ةةسأا هللا

اهةصا ةاه ااد ف اهتوا ةاهعأل.
اإلحاالت والمصادر والمراجع:
ةةةة اه ة و ) (Salifمحفوظةةا ف ة مكجةةب اه ةةجالا اه ةةطخنوةةا
 1يجةةار ا صةةخر إهةةى ةي اهو ةةخبق اه ةةطخنوةةا اهأجع تةةا ب جةةةةا ص ة
) (P.R.O., Public Record Officeةهة ة ةخبق ينةارج يحةب مجأوعةا اهجة يعةةف بأجأوعةا ة ار اه خر وةا اه ةةطخنوةا (F.O.,
) Foreign Officeةةةضةخ ً يو ةةا ة ةةخبق يحةةب اسةةم ة ار اههنةةا يغوةةة اسةةأهخ إهةةى (Foreign and Commonwealth Relation
).Office
 2متخب ا ص وا مك اهأاةة ا داري هشةكا اه و ) (Salifسخبتًخ األسجخز صوق ةبكة ناس اه خعا  17غة خدخ مةل ةةوم اه ة ب /1 /94
1434هـ اهأوافق 9719/17/8م.
 3فأثالً هم ة جطك اه خدو ةي ة ور مل األرصو اه ةةطخن خةابب ةمواقك اهجنتوب عل اه جةةا ف ة ر فةسةخي ةاهجة قةا عأ ةب مةل ق ةل
هوئا ووهو وا ةرس ب ف مل اهاراسا مل ق ل بع اهشةكخا اه ةةطخنوا.
 4هأعةفةةا اهأ ةةةا عةةل ةهأوةةا دراسةةا اهو ةةخبق اه ةةطخنوةةا فة يةةخرةخ اه ةةوج ةاهج ةةةة اهعةبوةةا را ةةكت إبةةةاهومت ع ةةا اهع ةة ع ةةا اهغنة ت مررن
الوثائق البريطانية في تاريخ الخليج والجزيرة العربية دب  :مةك اةا ه جةاا ةاهجخرةخت 9774م).
5ةعا اه وا د ل ع ى ا درة مل ةهم اهش وخا اهج دكأب اهأ الف اه وأخن ةقا عتةا معخهةا مكةا مةك اهأ ةل ع ةا اهع ةة آا سةعود
سنا  1291مت ةبعا خأس سنواا ةع ل اهع وخي ةقخم بثوري ما اهأ ةل ع ةا اهع ةة آا سةعودت ةهةةب ةمعة ا نةخي مةل ةبنخبة بخيجةخه بةالد
اهوألت انظة :اهةةحخن ت ةمول.ت ملوك العرب بوةةا :اهأ س ا اهعةبوا ه اراسخا ةاهنشةت 1281م)ت إ  .390انظة:
Oriente Moderno: Rivista Mensile D’Informazioni E Di Studi, Oriente Moderno, voi. Xiii, JanuaryDecember 1933, (Roma: Instituto Per L’Oriente), pp. 47-48.
 6اصةةكة خمعةةا اهأ ةةل خخهةةا بخهأأ كةةا اهعةبوةةا اه ةةعودةا اهج ة دعأةةب هةةذا اه حةةو اهع أ ة ة أةةك اهأةةخد اهع أوةةا ههةةذا اه حةةو مةةل األرصةةو
اه ةةطخن ف ماةنا هنايت ف هخ منى ةل اهشكة ةاهعةفخي ةاهجتاةة.
 7اه و بفج اه خد ةك ة دةف اهالم م سكوي دةف اهوةخءت ةنظةة :اهأتحفة ت إبةةاهوم ةدأةا.ت معجر البلردان والقبائرل اليمنيرة غةنعخء:
دار اهك أا ه ط خعا ةاهنشة ةاهجو ةكت 1499هـ 9779 /م) إ .211
 8كةةخت ةدأا ةغف .ت رحلتي إلى اليمن دمشق :دار اهفكةت 1281م) إ .84
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مجلة بحوث جامعة تعز

يوليو 9102م

العدد 91

 9الموسوعة اليمنيةت غنعخء :م س ا اهعفو اهثتخفوات 1227م) ج3ت إ .1818
 10اه ةاةا ماةنا مل ةعأخا يهخما اهوأل يتك صأخه ماةنا اهحاةا ت ةقا سأوب بخه ةاةا ألي اهت و ا اهج ي كل ف موادوهخ ينجأ إهى ةةا بةل
ز اات ةنظة :اهوص ت إسأخعول محأا.ت نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل والكمال من أهل اليمن وذكر الحوادث الواقعة فري هر ا
الررزمن غةةنعخء :مكج ةةا ا رصةةخدت1493هةةـ9773 /م) ج3ت إ172؛ اهحجةةةيت محأةةا ةدأةةا.ت مجموعررة بلرردان الرريمن وقبائلهررات يحتوةةق
إسأخعول األكوع غنعخء :دار اهحكأا اهوأخنوا) ج1ت إ.321
ةة اه و ة عا دواه  45كو ومجة مل ماةنةا اه ةاةةات ةنظةة:
 11اهأتحف ت معج البلدان ,إ 211ت .ةنأخ ةذكة اهوسع ةي مونخء ص
اهوسعىت د ول ع .ت اليمن الكبرى كتاب جغرافي جيولوجي تاريخي غنعخء :مكج ا ا رصخدت 1221م) ط9ت إ.113
 12الموسوعة اليمنيةت ج3ت إ .1811
 13اهوسعىت اليمن الكبرى ,ط9ت إ .113
 14الموسوعة اليمنية.ت ج3ت إ .1811
 15محأةةودت محأةةود يوفوةةق.ت المرردخل الجنرروبي للبحررر األحمررر دراسررة فرري الجغرافيررا السياسررية والجيوبرروليتك اهةةةةخل :دار اهأةةةةخت
1473هـ 1283 /م) إ .131
 16ةحا اه حة األدأة خ وجخ اهعت ا ةاه وةس ف ةق ى اهشأخات كأخ ةحاه مضةوق بةخب اهأنةاب اهأنفةج ع ةى خ ةوج عةايت ةم اه حةة اهعةبة ت
ةاهأحوب اههناي ف ةق ى اهجنوب .ةةجأو اه حة األدأةة بةول بحةخر اهعةخهم بأوقعة اهفةةةات فهةو ةأجةخ بأوقعة اهأجوسةب بةول قةخراا اهعةخهم
اهثال ةات كأةخ ةنة ةشةكل د تةا اي ةخا بةول اه حةخر اهشةةقوات ةاه حةةخر اهغةبوةات ةةعج ةة اهشةةةخي اهحوةوي اههةخم ه أواغةالا بةول ةةرةبةخ ةبةةالد
اهشةق بو عخمت ةسخعا زهل ع ى قوخم عا موانئ ع ى سواد خالا اهع ور اهأ ج فات ةبذهل فهو ةشكل طةةتخ ه أالدا اه حةةا ةةسةو ا
هج ةةهول اهج ةةخدا اهججةةخري ةاهحضةةخري ة ةةول صةةعوب اهأنطتةةات فكةةخي بةةذهل س ة خ فة ا دهخرهةةخت كأةةخ ظةةل مطأعةةخ ه تةةوى اهك ةةةى يجط ةةك دابأةةخ
ه وطة ع و هججحكم ف يجخر اهشةقت انظة :مااات ةموة بنب ع ى.ت " ر فةسخي ةدةرهخ ف اه ةاع اهاةه خالا اهع ةة اهحةاةو"ت
البحررر األحمررر عبررر عصررور الترراريخ اهتةةخهة 9773 :م) د ةةخد 11ت إ 993؛ محأةةودت محأةةود يوفوةةق.ت "مواقةة اهتةةوى مةةل اه حةةة
األدأة"ت البحر األحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة اهتخهة 1287 :م) ةبحةخا األسة وع اهع أة اهثخهةو  15-17مةخرس آزار)
1212م إ إ 131-134ت ه أ ةةةا مةةل اهأع ومةةخا عةةل ةهأوةةا اه حةةة األدأةةةت انظةةة :ط ة ت ةةخد.ت سياسررة بريطانيررا فرري جنرروب الرريمن
اهتةةخهة  :دار اهفكةةة اهعةب ة ت 1212م)ت ط3ت إ  912ةمةةخ بعةةاهخ؛ بةةةةلت الرريمن والتنرراف الرردولي فرري البحررر األحمررر 1211-1812م
اهشخرقا :دار اهثتخفا اهعةبوا ه نشةت 9771م) إ  13ةمخ بعاهخت انظة:
Red Sea and Gulf of Aden Pilot, 11th Edition (London: Hydrographic of the Navy, 1967), p. 13.
ةةة اه ة و ) (Salifةج ةك ةروةة مأهوهةا بخه ةكخي ةةة بوةةت ة ةةة غةخبخت ة ةةة
 17هع ةل مةل ةهةم اهجة ر اهجة يحةوب بشة
خوكوكت ةةخوةا ةة نجةةلت ةنظة :اهأتحف ت معج البلدان ,إ .211
 18كةةخت رحلتي إلىت إ .84
ةةة اه ة و دوةو قخمةب بجحاةثة
 19مأخ يجار ا صةخر إهوة ةي اهحكومةا اهوأنوةا فة اهوقةب اهحخمةة قةا عأ ةب ع ةى يطةوةة مونةخء صة
اةا بطوا 15مجة ةعةل 95مجة دجى يةجأكل اه ةواخة اهك وةة مةل اهةسةوا دوهة ت ةخخغةا منةذ ةي بةاةا محطةا
ةيوسعج ةبنخء رغو
رةس عو ى ي جت ل نخقالا اهنفبت كأخ عأ ب اهحكوما اهوأنوا ع ى صق طةق إسف جوا مل ماةنا اه ةاةةا إهةى اهأونةخءت ةنظةة :اهأتحفة ت معجر
البلدان ,إ 218؛ اهج وش ت د ول ع .ت اليمن والبحر األحمر الموضع والموقع بوةةةا :دار اهفكةة اهأعخغةةت 1229م) ط1ت إ إ
147-132؛ ةنظة:
The Middle East Year Book, (London: International Communications "Ic" Magazines Ltd, 1980 ), p. 32

.
 20ةةذكة األسةجخز صةوق بةأي مونةخء صة
ص وا مك اهأاةة ا داري هشةكا اه
9719/17/8م.
 21اهأتحف ت معج البلدان ,إ إ 218 -211؛ اهوسعىت اليمن الكبرى ,ط9ت إ .113
 22اهج س مخد معةةفا منذ اهتام ةه يحوةل دجخر ووهو وا ط وعوا يحب در ا دةار معونا هجنجج مخد اهج ست انظة :ع ا هللات د ةولت
اقتصاديات البترول اهتخهة  :دار اهنهضا اهعةبوات 1217م) إ .44
 23اهوسعىت اليمن الكبرى ,ط9ت إ .113
 24محأودت المدخل الجنوبي ,إ 131؛ متخب ةا ص ةوا مةك اهأة رخ اهوأنة اهةاكجورت ع ةا اهةودةد قخسةم متشةةت بأاةنةا اهحاةةا ت اه ةخعا 2
م خًء مل ةوم األدا 1434 /1 /95هـ اهأوافق 9719/19/2م.
 25ةغ حب اهحجخ يحب مظ ا ا م ةاطورةا اهعثأخنوا ف عها س وم األةات ةزهل عنةامخ سة م صةةة مكةا اهشةةة ةبةو نأةى مفةخيو اهكع ةا
اهأشةفا هإلم ةاطور اهعثأخن ف اهتخهة ت ه أ ةا مل اهأع ومخا ةنظة :ة ةي صةص ىت إسأخعول دتى.ت أمراء مكة المكرمرة ةنتةة  :مجأةك
اهجخرةخ اهجةك ت 1219م).
 26مةةل اهأالد ة ةي اهحكومةةا اه ةيغخهوةةا قةةا دخةهةةب منةةذ ةةابةةل اهتةةةي اه ةةخدس عشةةة اهأةةوالدي فةةةل سةةوطةيهخ ع ةةى ماةنةةا عةةايت ة ة ر
ستطةىت ةبةةمت ةكأةاي مل ة ل اهوغوا إهى موان ا ةاه وةس ةبخهجخه اه وطة ع ى األقطخر ا سالموا اهأط ةا ع ةى اه حةة األدأةة
مثةةل اهةةوألت ةاهحجةةخ ت ةاه ةةودايت ةم ةةة ه أ ةةةا مةةل اهأع ومةةخا ةنظةةة :اهشةةوخت رةفةةب.ت ترراريخ العرررب الحررديث اهتةةخهة  :عةةول ه اراسةةخا
ةاه حوا ا ن خنوا ةاد جأخعوات 1224م) إ .118
 27اهنهةةاهىت قطب اهةاةل محأةا ةدأةا.ت البرر اليمراني فري الفرتح العثمراني اهةةةخل :دار اهوأخمةا اهنشةةت 1211م) ط1ت إ 53ت انظةة:
مااات " ر فةسخي "...البحر األحمر عبرت إ992ت انظة :اهشنخةىت ع ا اهع ة محأةا.ت الدولرة العثمانيرة دولرة إسرالمية مفتررى عليهرا
اهتخهة  :مكج ا األنج و اهأ ةةات 1283م) إ 99ت انظة:
Stansfield, Gareth., The 1995-96 Yemen-Eritrea Conflict over the Islands of Hanish and Jabal
Zuqar: A Geopolitical Analysis (Durham: Durham Middle East Paper, 2001),pp, 16-17.
 28رمخات ر خي.ت صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر األحمر ا  :دار اهط خعا ةاهنشةت 1471هةـ) إ 915ت انظةة :سةخهمت اه ةوا
م طفى.ت الفتح العثماني األول لليمن اهتخهة اهأط عا اهعخهأوات 1212م) إ .321
 29رمخات صراع المسلمين ,إ 915؛ سخهمت الفتح العثمانيت إ .321
30
Notes about, “Farisan Islands”, 1913, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
ةةة اه ة و ) (Salifةج ةك فة اهوقةب اهحخمةة م س ةا مةوانئ اه حةة األدأةة اهوأنوةا .متخب ةا
و سخبتًخ األسجخز صوق ةبكة ناس اه خعا  17غ خدًخ مل ةةوم اه ة ب 1434 /1 /94هةـ اهأوافةق
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دراسة تاريخية وثائقية لبترول شبه جزيرة الصليف …….(Salif

د .سعيد بن مشبب بن سعيد القحطانى

ةة اه ة و ) (Salifموقعًةخ ووسةجةايوج هاةهةا اهعثأخنوةا دوةو ع جهةخ بأثخبةا قخعةا عثأخنوةا مجتامةا ع ةى اه حةة األدأةة
صك ب ص
ددجالا اهشواطئ اهشةقوا ةاهغةبوا مل ة ل ةي يكوي بحوة عثأخنوات متخب ا ص وا مك اهأ رخ اهوأن اهةاكجورت ع ةا اهةودةد قخسةم متشةةت
بأاةنا اهحاةا ت اه خعا  2م خًء مل ةوم األدا 1434 /1 /95هـ اهأوافق 9719/19/2م.
 31اهشوخت تاريخ العرب ,إ إ 181-112؛ ةبو اهع ت محأا غف اهاةل.ت أفريقيا بين الدول األوروبية اهتخهة 1259 :م) إ .148
 32اهشوخت تاريخ العرب ,إ إ 181-112؛ ةبو اهع ت أفريقيا بين الدول ,إ .148
 33ةبو اهع ت أفريقيا بين الدول ,إ .15
 34ةمل ةصهة األسة اهج دكأب ر فةسخي ف اه حة األدأة ةسة آا خوةاا اهج كخنب يخبعا هأحأا ع ى بخصةخ ةاهة م ةةت هأ ةةا مةل
اهجف والا عل ةسة آا خوةاات ةنظة :اه هك ت ع ا اهةدأل د ةل.ت خالصرة العسرجد فري دولرة الشرريف محمرد برن أحمردت يحتوةق موشةل
وصوةت عانخي درةةش غنعخء ةدمشق :اهأةك اهوأنى هاراسخا اهوأنوا ب نعخء ةاهأعها اهفةن هاراسخا اهعةبوا بامشقت 9777م).
 35مااات " ر فةسخي"...ت البحر األحمر عبر إ931ت ةاةة بخهةذكة ةي قةواا محأةا ع ةى بخصةخ قةا سةوطةا كةذهل ع ةى ةةة كأةةاي
ةةة اه ة و ) (Salifيأج ةل منةخطق راعوةا ةمةوارد مةعوةا
انظة :اهشوخت تاريخ العربت إ .127مأخ يجار ا صخر إهوا هو ةي صة
غخهحا هةع اهثةة اهحووانوات بخ مخفا إهى زهل امجالكهخ ةغنخف نخدر مل اهطوور ةاهثةة اهحووانوا ةاه ةأكوا ةاألدوةخء اه حةةةات متخب ةا
ص وا مك اهأ رخ اهوأنة اهةاكجورت ع ةا اهةودةد قخسةم متشةةت بأاةنةا اهحاةةا ت اه ةخعا  2م ةخًء مةل ةةوم األدةا 1434 /1 /95هةـ اهأوافةق
9719/19/2م.
 36اهشوخت تاريخ العربت إ.118
 37الموسوعة اليمنيةت ج3ت إ 1818؛ اهوسعىت اليمن الكبرىت ط9ت إ.113
 38اهحضةم ت ع ا اهةدأل ع ا هللا.ت تهامة في التاريخ غنعخء :اهأعها اهفةن هآل خر ةاهع وم اد جأخعوات 9775م) إ .999
 39مااات " ر فةسخي"...ت البحر األحمر عبرر إ إ139 -931؛ اهعتو ة محأةا ةدأةا.ت أضرواء علرى تراريخ الجزيررة العربيرة الحرديث
ةةا  :ط خعةةا دار اهع ةةوم ه ط خعةةا ةاهنشةةةت 1229م) ط1ت  .348كةةخي س ة ب اهةةةف ةي ا م ةاطورةةةا اهعثأخنوةةا يفضةةل ةي ةعطةةى امجوةةخ
اسجغالا منخ م اهفحم ه عةبت ةنظة :اهعتو ت أضواء على تاريخ ,ط1ت .348
40
Earle, Edward., Turkey, The Great Powers and the Bagdad Rail Way, (New York, 1966) p. 179.
 41ةعج ة اه وا محأا ع ى ا درة ةصهة مل دكم مل دكخم األدارسا ف ماةنا غ وخ ألنة رةس األسةة ا درة ةوا ةم س ةهخ دوةو إنة قةا
ي تى ع وم اهاةنوا ةاه غوةا ع ى ةا ا مةل اهع أةخء فة اهجةخمك األ هةة بأ ةة هأةا  19سةن ةم عةخد إهةى غة وخ ةدكةم بهةخ ةنجة فة عأةل
معخها 1215م ةمعخها 1211م مك اهحكوما اه ةةطخنوات ةقا ةق ما اهاةها اهعثأخنوا ة نةخء اهحةةب اهعخهأوةا األةهةى يةوف سةن 1293م
ف ماةنا غ وخت انظة :بل م ةفةت ع ةا هللا ع ةى.ت السرراج المنيرر فري سريرر أمرراء عسرير بوةةةا :م س ةا اهةسةخهات 1218م) ط1ت إ
117ت انظةةة :صةةخكةت محأةةود.ت شرربه جزيرررة العرررب ,عسررير بوةةةةا :اهأكجةةب ا سةةالم ت 1281م) ط3ت إ  933ةمةةخ بعةةاهخت انظةةة:
اهنعأ .ت هخصم سعوا تاريخ عسير في الماضي والحاضر د.يت د.ا) إ .184-189
 42كخنب ماةنا غ وخ عخغأا هاةها األدراسوا .ةه ماةنا يتك صأخا رةب ماةنا خ اي ةي عا عل ماةنا ةب عةةش دواه  35كمت انظة:
Baldry, J., “Imam Yahya and the Yamani Uprising of 1904-1907” Abr Nahrain: An Annual Published
by the Department of Middle Eastern Studies, University of Melbourne , vol. XVIII (1978-1979), p.
33.
 43سةةعوات ةمةةول.ت الرريمن تاريخرره السياسرري من ر اسررتقالله فرري القرررن الثالررث الهج رري فرري القرررارات اهتةةخهة  :دار دوةةخ اهكجةةخب اهعةب ة ت
1252م)ت إ35؛ مت لت سو ع .ت موجز تاريخ اليمن القدي والوسيط والحرديث غةنعخء :مةكة ع ةخدي ه اراسةخا ةاهنشةةت 9775م)
إ 971.
44 Private and Confidential “Report on Salif Peninsula”, I.O.R/ 20324, L/PS/10/1174.
45
Memorandum on Concessions in Asir, South West Arabia, I.O.R/ 20324, L/PS/10/1174.
 46هأ ةا مل اهشةةدخا عل ي خبق اهشةكخا إهى منطتا اهج ةةة اهعةبوةا انظةة :فخسةو وو .ت ية أةا اهضةخملت خوةةى ةاههخصةطات ةالا.ت
تاريخ العربية السعوديةت موسكو :مطخبك دار اهجتامت 1281م) إ  312ةمخ بعاهخ.
 47اهةةحةةخن ت ملرروك ,ج1ت إ إ 451-445؛ اهحأوةةات ع ةةا اه طو ة محأةةا.ت البحررر األحمررر والجزيرررة العربيررة فرري الصررراع العثمرراني
البريطاني خالل الحرب العالمية األولى 1218-1211م اهةةخل :مكج ا اهع وكخيت 1224م)ت إ إ .59-51
48مأخ يجار ا صخر إهو ةي اهحك وما اه ةةطخنوا كخنب غخد ا اهنفوز اهتوى ف اه حة األدأة بحكم ادجالههخ عاي منذ عخم 1832م ت ةم ةة
منذ عخم  1889م ةقا ةطاا ةقاامهخ ع ى منفذي اه حة األدأة مل اهجنوب ةاهشأخات انظةة :اه ةةة ىت محأةا محأةا.ت موقة بةةطخنوةخ فة
اه حة األدأة ف اهحةب اهعخهأوا األةهىت مجلة الدارةت اه نا اه خدسات ع9ت ةنخةة 1281م إ  11ةمخ بعاهخ.
 49ةعج ة اه وا قةهةخم قةنة ) (Graham Greeneةدةا األصة خإ اهأهأةول اهةذةل عأ ةوا فة عةاي ةةأ ةل خ ةة ك وةة عةل اه حةة األدأةة
خالا اهحةب اهعخهأوا األةهىت انظة:
“Notes about (Graham Greene)”, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
 50اه جةةةةا ” “Petroleumك أةةا معنخهةةخ ةةةب اهحجةةة ةقةةا ةط تةةب ع ةةى اهةةنفب ةاهك أةةا مةةأخوز مةةل اهوونخنوةةا ) (Petrosاهحجةةة ةاهالينوةةا
) (Oleumةي اه ةب .ةةو ا اه جةةا عخد عنا سط األرل ةة ف بخطنهةخت انظةة :د ةولت اقج ةخدةخات إ 3ت انظةة :اهشةكةيت ةخبة.ت
اهنفب ف اهجةاا اهعةب ت مجلة المجمع العلمي العراقيةت مج ا 33ت ج1ت بغاادت 1289م)ت إ .113
51
Telegram from Graham Greene to the Secretary of State for the Colonies, 1913, F.O. 371/112235. See
”also Baldry. J., “The Powers and Mineral Concessions in the Idrisi Imamate of Asir 1910-1929
,Arabian Studies, vol. II (1975), p. 78.
52
Telegram from Graham Greene to the Secretary of State for the Colonies, 1913, F.O. 371/112235.
 53د يجوفة ية أا ص وا ف اهو وتا اهأ ج اما ه جووهو وول اه ةةطخنوول اهذةل ةكاةا ة ود ددبل بجةةهوا مشجعا.
54
Telegram from Aden to the Secretary of State for the Colonies, 1914, C.O. 537/656.
دوو ةصخرا اهجتخرةة األةهوا إهى ةي مكخمل اه جةةا يتك بخهجحاةا ف اهج ء اهشأخه مل ر فةسخي بول در ج 12ة.58ت انظة:
Memorandum on Concessions in Asir, South West Arabia, I.O.R/ 20324, L/PS/10/1174.
55
Notes about, “Salif Peninsula”, 1914, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
ةةة اه ة و ) (Salifة عةب دةرًا اقج ةخدةًخ ك وةةًا سةواًء ع ةى م ةجوى
 56ة كا األسةجخز صةوق بةأي اهأ ة اه ة ةي اهأو ةود فة صة
اهأاةةةةا ةة م ةةجوى اهةوطل عأو ًمةةخ ألنة ةةفةةا خ ةنةا اهاةهةةا بأالةةول اهةةاةدراا سةواء ع ةةى م ةجوى م وعخيهةةخ اهأح وةا ةة اه خر وةةات متخب ةةا
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يوليو 9102م

مجلة بحوث جامعة تعز
و

العدد 91

سخبتًخ األسجخز صوق ةبكة ناست اه خعا  17غ خدًخ مل ةوم اه ب 1434 /1 /94هةـ اهأوافةق

ص وا مك اهأاةة ا داري هشةكا اه
9719/17/8م.
ةة اه و ) (Salifكأوخا ك وة مل اهأ اه ةي يتار بحواه  115م ووي طةل ع ةى
 57ةمأخ يجار ا صخر إهوا ةن ةو ا ف ص
عأق  87مجةًات ةنظة :اهأتحف ت معج البلدان ,إ  .218ةوم األسجخز صوق بأي كأوخا اهأ ة اهأ ةخع مح وًةخ ي ةغ دةواه 777ت 31طةل
سنوةًخ ةي بأعاا 777ت 3طل صهةةًخت ةا نج خج ة ج مل عخم إهى آخة ع ى د ب مخ يم يأوةن مل اهأ ة ةم ة كةا بةأي مةل ةهةم اهةاةا اهجة
ة ار إهوهخ اهأ ه اهوخبخيت كورةخ اهجنوبوا ةةس خن ت متخب ا مك اهأاةة ا داري هشةكا اه و سخبتًخ األسجخز صوق ةبكةة نةاست اه ةخعا
 17غ خدًخ مل ةوم اه ب 1434 /1 /94هـ اهأوافق 9719/17/8م.
58
Notes about, “Salif Peninsula”, 1914, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
 59اهكومخنار كةافورد ) (Commander Craufurdةها ف هنةاي ةخةام فة اهجةوش اه ةةطةخن بةي ةا رابةا دوةو كةخي ةعأةل فة دةرةةخا
اه حةةة األدأةةة ة نةةخء اهحةةةب اهعخهأوةةا األةهةةى ) (H.M.S. Mintoةبعةةا يتخعةةاه ةخةةذ دتةةوق اهجتخعةةا ةاسةةجثأةهخ فة صةةةكا اهنتخبةةا اهعخمةةا
ةاهشةقوا اهأحاةد )(Eastern and General Syndicate Limitedت ةكذهل كخي ةأج ل اه ة ةاهأعةفا اهجوةا عةل منطتة ا درة ة
ةهاة غااقخا ةاسعا ب عأخء ةمشخةخ منطتا ا درة ت انظة :مااات " ر فةسخي "...البحر األحمر عبر إ955ت انظة:
“Notes about (Commander Craufurd)” 1926, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
 60مأةخ يجةةار ا صةخر إهوة ةي صةةكا اهنتخبةةا اهعخمةا ةاهشةةةقوا اهأحةاةد ) (Eastern and General Syndicate Limitedددتًةةخ قةةا
د ب ف عخم 1293م ع ى امجوخ اهجنتوب عل اهنفب ف صةق اه الد اه عودةا إد ةي اهشةكا ف زهل اهوقةب قةا عجة ا عةل ينفوةذ مهأجهةخ
ةاسجأةارهخ .ه أ ةا انظة :اهع كةت ع ا هللا إبةاهوم.ت "اهنفب ف عها اهأ ل سعود"ت دارة الملك عبد العزيز ,اهأ ل سعود بحوا ةدراسةخات
اهةةةةخل 9771مت اهأج ةةا اهثةةخن ت بحةةوا اهنةةاة اه ع أوةةا هجةةخرةخ اهأ ةةل سةةعود بةةل ع ةةا اهع ة ة آا سةةعود فة اهفجةةة مةةل  5إهةةى  1زة اهتعةةا
1491هـ اهأوافق  91إهى  98نوفأ ة 9771مت إ.412
 61يشوة اهو خبق اه ةةطخنوا إهى ةي اه وا ) (Mr. Frank Holmesةنحار مل ةغل نوو ة ناي ةةجوا معةفةا اه غةا اهعةبوةا ب ةاعةات ةكةذهل
ةأ ل معةفا وا عل اه حة األدأة ةمنطت اهج ةة اهعةبوات انظة:
“Notes about (Mr. Holmes)”1926, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
 62هتا كخي ةشةف ع ى ةة كأةاي دخكم مان بةةطخن ت ةكخنب بةةطخنوخ يتوم فوهخ محجةاً غحوخ ً ه حجخج اهوافاةل مل ب ااي اهشةق
األق ىت ه أ ةا انظة :ةبخظات فخرةق عثأخي.ت دراسات في تاريخ العالقات الدولية والحضارة الحديثة ا سكنارةا :دار اهأعةفا اهجخمعوات
1224م)ت إ 393ت انظة:
Telegram from Sir A. Ryan to Sir John Simon, F.O. 406/71.
63
Telegram from “Salif Peninsula” to the Britain Government, F.O. 371/12236.
 63هأ ةا مل اهشةةدخا عل عالقةا ا درة ة بخهاةهةا اهعثأخنوةا انظةة :سةخهمت اه ةوا م ةطفى.ت تكروين الريمن الحرديث الريمن واإلمرام يحيرى
 1248-1201اهتخهة  :مكج ا سعوا رةفبت 1211م)ت إ 111ةمخ بعاهخ .انظة:
Philby, St. J. B., Arabian Highlands (New York: Cornell University Press, 1952). pp. 144,-145, 471473.
64
Telegram from the Ottoman Government to Eastern and General Syndicate Limited, 1914,
L/PS/10/1175.
 65هأ ةا مل اهأع ومخا دوا سوخسا بةةطخنوخ ف منطتا ا درة انظة :ةبخظات دراسات في تاريخ ,إ 185ةمخ بعاهخ.
 66مت لت موجز تاريخ اليمن ,إ .972
 67هإلطالع ع ى اهجفخغول اهكخم ا ه أعخها اهج عتاا بول اهحكوما اه ةةطخنوا ةدكوما اه وا محأا ع ى ا درة ت انظة:
Political and Secret Department Treaty with Idrisi and A. H. Grant, Secretary to the Government of India,
Foreign and Political Department, 1915, L/PS/10/1175.
68 The Encyclopedia of Islam (London: Leiden E. J. Brill, 1960), vol. I, A-B p. 709. See also Lowell,
L., “Downing Street and Arab Potentates” Foreign Affairs: An American Quarterly Review, vol. V,
Nos. 1-4 (October 1926 - July 1927), p. 237.
69
Political and Secret Department Treaty with Idrisi and A. H. Grant, Secretary to the Government of
India, Foreign and Political Department, 1915, L/PS/10/1175.
هكل مأخ يجار ا صخر إهو ةي اهحكوما ا ةطخهوةا قةا ةعةاا بةنةخمج اددعةخءاا ا ةطخهوةا اهةذي ةعاية ة ار اهأ ةجعأةاا عةخم 1214م مةل
ة ل اهأطخه ا بحتوق إةطخهوخ ةاهجأخمهخ اه وخس ةادسجةايوج بج ر اه حة األدأة ألنهخ كخنب ي مل "بأي مفخيو اه حة اهأجوسةب فة اه حةة
األدأةةة"ت ةنظةةة :بوج ةةغخهوت مةةخيوو.ت ية أةةا محأةةا عشةةأخةي عثأةةخي.ت دبلوماسررية الصررداقة ,إيطاليررا والمملكررة العربيررة السررعودية -1232
1212مت اهةةخل :دار اهأ ل ع ا اهع ة ت 1495هـ) إ إ 12-18؛ ةنظة:
Lowe, C., and Marzari, F., Italian Foreign Policy 1870-1940 (London and Boston, 1975), pp. 35-38.
70
Report from Political Resident at Aden to Secretary of State of India, May 1915, F.O. 371/2478.
 71هم ةحاد اهأ ار اسأهخ.
 72مأخ يجار ا صخر إهو ةن بعا اهحةب اهعخهأوا األةهى سخدا مو ا مةخرةا بةول اهةاةا اهعظأةى ه ح ةوا ع ةى فةةإ مج ةخةةا ه أ ةخه
اهاةهوا ف اهأنطتا اهعةبوات انظة :اهج خراات محأود محأات العالقات اليمنية األمريكية في عهد اإلمام يحيرى حميرد الردين 1218-1201م
عأخي9778 :م) إ 131ةمخ بعاهخ.
73
Telegram from Foreign Office to Eastern and General Syndicate Limited, Received, 1916, S. 19866,
Part 2. A.I.R 2/1021.
74
Notes about, “Salif Peninsula”, 1914, S. 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
75
Baldry, J., “Anglo-Italian Rivalry in Yemen and Asir 1900-1934”, The World of Islam, vol. XVII
(1976-1977), p. 161.
 76اهحأوات البحر األحمرت إ 422.
77
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited to the Britain Government regarding the
Farasan Islands, March 1919, L/PS/10/1089.
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 ةاهذي مم عأخهتا اه وخسا اهاةهوا ةةعالم اهاب ومخسوا ةف.( بفةن خ هأنخقشا اهش ةي اه خر وا اهعةبواVersailles)  عتا ف فةسخي78
Wilson. ) ربوس اهجأهورةا اهفةن وات ةاهةبوس األمةةك ةة وي ةدرةRaymond Poincare متامجهم رةأوي بوانكخرةا
 ) ة هوةا ورج ربوس اهو ار اه ةةطخنوات دوو طةا ربوس اهودةخا اهأجحا األمةةكوا ةة وي بةنخمج اه الم ةاهذي يكويWoodrow)
:مل ةربك عشة نتطات انظة
Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record: 1914-1956, vol. 2
(London: D. Van Nostrand Company, 1956), pp. 148-149.
79
Telegram from the Britain Government to Eastern and General Syndicate Limited regarding the Salif
Peninsula, March 1919, L/PS/10/1089.
 ةي يعطى اهحكوما غخد ا األرل اهشةةل األ ن "صةكا" دق اه حو عل اه جةةا ف منطتا ادمجوخ ةيحأةل:  إي ك أا امجوخ ) يعن80
م خطة اه حو ةداهت بحوو إزا هم ةعثة ع ى اه جةةا خالا فجة منوا معونا ة ب ع ى اهشةكا إعخد اهأنطتا ه حكومات ةد ةجو ه شةةكا
 ةمةخ41  د ولت اقتصرادياتت إ:ةي يطخهب بخسجةداد مخ قخمب ب مل نفتخا ع ى عأ وخا اه حوت هأ ةا مل اهجف والا عل ادمجوخ ت ةنظة
.بعاهخ
81
Telegram from the Britain Government to Eastern and General Syndicate Limited regarding the,
“Report on Salif", "Private and Confidential”, 1919, I.O.R/ 20324,
 دار: م) اهتةةخهة1231-م1212( – )1373-1338(  اه ةةوات ع ةةخم مةةوخء اهةةاةلت عسررير فرري العالقررات السياسررية السررعودية اليمنيررة82
.351ت إ1؛ اهعتو ت أضواء على تاريخت ط143 ت إ1م) ط1282 اه هةاء ه نشةت
. د يجوفة ية أا ه أ عوا ا ةطخه اهذي ةغل ماةنا خ اي هأتخب ا اه وا محأا ع ى ا درة ف اهأ خدر ةاهأةا ك اهأجخدا83
: يتك ماةنا خ اي ع ى اه حة األدأة متخبل ر فةسخي اهشهوة ت انظة84
Admiralty, Division Naval, Geographical Section of the Naval Intelligence Division, A Handbook of
Arabia, (London: H.M. Stationery Office, 1965), vol, 1. p. 144.
 مكج ا: ت التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر اهتخهة. ت نوار ع ا اهع ة. اه طةةقت ع ا اهحأوا85
: ةمخ بعاهخت انظة113 ؛ ةبخظات دراسات في تاريخت إ1-5 م) إ إ1212 سعوا رةفبت
Telegram from Sir E. Drummond to Sir John Simon, 8 May 1934, F.O. 371/17926.
.45  د ولت اقتصادياتت إ: اهأ هو مةكب مشجق مل دأ بخسج ااا ةةوي اههوارة ول فو بأةوي مو بت انظة1
86
Telegram from the Idrisi to Eastern and General Syndicate Limited, Received, 1923, S. 19866, Part 2.
A.I.R 2/1021.
11 د ةولت اقتصرادياتت إ: انظةة. اهنفتخا اهجخرة وةات ةاهنفتةخا اهجتاةةةةات ةهأعةفةا يفخغةول ةكثةة: ةو ا هنخك نوعخي مل اهنفتخا هأخ87
.ةمخ بعاهخ
88
Telegram from the Idrisi to the Britain Government Regarding the Salif Islands, 12 May 1923,
L/PS/10/1174.
89
Memorandum on relations between Eastern and General Syndicate Limited and the Idrisi Government,
the Month of May to July, 1923, I.O.R/ 20323, L/PS/10/1109.
90
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, "Regarding the Salif Peninsula”, 1923, F.O. 371/12236.
91
“ 3ed Aden Newsletter”, 10 February 1923, F.O. 371/8951.
92
“ 3ed Aden Newsletter”, 8 April 1923, F.O. 371/8951.
: كمت انظة35  ةه ماةنا يتك صأخا رةب ماةنا خ اي ةي عا عل ماةنا ةب عةةش دواه. كخنب ماةنا غ وخ عخغأا هاةها األدراسوا93
Baldry, J., “Imam Yahya and the Yamani Uprising of 1904-1907” Abr Nahrain: An Annual Published
by the Department of Middle Eastern Studies, University of Melbourne , vol. XVIII (1978-1979), p.
33.
94
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, 19 August 1924, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
95
Telegram from the Resident Aden to His Majesty’s Secretary of State for the Colonies, London, 19
August 1924, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
96
Telegram from Government of India, Foreign and Political Department, to the Resident Aden, , 22
August 1924, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
97
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, 19 August 1924, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
98
Letter from H.H. Rushton to the Under Secretary of State Colonial Office, 1925, F.O. 371/11448.
99
Telegram from Ali Muhammad Idrisi to the Under Secretary of State Colonial Office, 29 February
1925, F.O. 371/10008.
100
Telegram from the Under Secretary of State Colonial Office to Eastern and General Syndicate Limited,
2 July 1925, F.O. 371/8953.
 كخي ا مخم ةحوى دأوا اهاةل ةح م ةي ةكوي مأ كا اهوأل اهك ةىت ةةي ةضم كل مأج كخا دكوما ا درة ت ةةي ةأجا زهل اهح م دجى101
:منطت ظفخرت ه أ ةا انظة
Al Saud, K. B. T., British Saudi Relations 1922-1932. M.Phil Dissertation, University of Exeter, 1990,
p. 164.
102
Telegram from the Under Secretary of State Colonial Office to the Britain Government, 2 July 1925,
F.O. 371/8953.
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يوليو 9102م

العدد 91
ةنظة :سعوات ةمولت

هأ ةا مل اهجف والا عأخ كج ج اهو خبق اه ةةطخنوا عل يهاةااا دكوما ا مخم ةحوى دأوا اهاةل هحكوما ا درة
تاريخ الدولة السعوديةت ج9ت بوةةا :دار اهكجخبت 1214م) ج9ت إ  127ةمخ بعاهخ.
103
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
 104اه وات عسير في العالقاتت إ 149.
ةة اه و مل اهأوانئ اهوأنوا اهج يشجهة بج اةة اهأ ب فا ةسخسوات ةنظة:
 105يعج ة ص
The Red Sea and Nature of the Red Sea, Gulf of Aden and Ethiop, Rift Junction "Philosophical
Transaction of the Royal Society, no 11th vol 267,( London The Royal Society, 1970 ) p. 390.
 106اهأعاي مخد روة عضوةا يكونب يحب اهظةةف اهط وعوا مل مغب اهحةار .
 107يهخما :ةةتخا ههخ يهخبم ب وغا اهجأةكت بةالد يأجةا ع ةى سةخدل اه حةة األدأةة ي جةائ مةل اه وةو ةينجهة إهةى سةخدل عةايت ةةه هةخ ةعأ ةوي
بخهججخر ت ةاه نخعا ةاه راعا .ةهأعةفا م ةا مل اهأع ومخا دوا ق خبل يهخما ع وة ةنظة :د ولت بةل ةدأةا اهعةصة .ت بلروغ المررام ,فري
شرر مسرك الخترام فري مرن ترولى ملرك الريمن مرن ملرك وإمرام ,اهتةخهة  :مط عةا اه ةيوةةيت 1232م)ت إ إ 191 -112؛ ع ةا اهواسةةكت
ةحوى اهواسع اهوأخن .ت تاريخ اليمن المسمي فرجه الهموم و األحزان في حوادث و تاريخ اليمنت اهتخهة  :اهأطخبك اهحجخ ةةات 1241م)ت
إ .173
108 Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
109
Ibid.
قا فب هعام ستوط األمطخرت ةةي هنخك معخنةخ صةاةا ألهةخه
 110ةألهأوا اهأخء فتا ةرد زكةه ف اهأعخها ألي اآلبخر ف منطت ا درة
ةة اه و )(Salifت ةهذهل عأ ب اهشةكا ع ى اهتضخء ع ى ي ل اهأعخنخ بأوافتجهخ ع ى عام ي اةة اهأخء مل بأنطتا صة
بأنطتا ص
ةة اه و ). (Salif
111
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
112
Ibid.
113
Ibid.
114
Ibid.
115
Ibid.
116
Ibid.
117
Ibid.
118
Ibid.
ةة اه و ) (Salifيةودي إهةى يوافةا اهعاةةا مةل األةةاي اهعخم ةا مةل صةجى بتةخع
 119ةذكة األسجخز صوق بأي ةي صةكا يحل بأنطتا ص
اهوأل مأخ ةودى إهى يحتوق ن وجًخ ا جأخعوًخ زا خ وغوا امج ب خالههخ اهعخداا ةاهجتخهوا ب ب مةخ دأ ة اهوافةاةي مةل عةخداا ةيتخهوةا مةل
منخطتهم ةمخ اكج وه مل عخداا ةيتخهوا ةهل اهأاةةةا ب ب ادسجتةار ةاهجة اةجت متخب ةا مةك اهأةاةة ا داري هشةةكا اه ة و سةخبتًخ األسةجخز
صوق ةبكة ناست اه خعا  17غ خدًخ مل ةوم اه ب 1434 /1 /94هـ اهأوافق 9719/17/8م.
120
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
121
Ibid.
122
Ibid.
123
Ibid.
124
Ibid.
125
Ibid.
126
Ibid.
127
Ibid.
128
Ibid.
129
Ibid.
ةالد ف نهخةا اهو وتا ة ود األسأخء اهجخهوا :اه وا د ل بل ع ى ا درة ةمع اهكومخنار كةافورد )(Commander Craufurd
ةهنخء ةو ا إصخر ةامحا ف عام ةرةد اسم اه وا م طفى ا درة ت ةاه وا فضل اهاةل ) (Fazl-ud-einةنظة:
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and General
Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
130
Ibid.
 131ةكةةاا اهأ ةخدر اه ةةطخنوةةا ةي معخهةةاي 1215م ة 1211م اهج ة عأ ةةب بةةول اهحكومةةا اه ةةطخنوةةا ةاهحكومةةا ا درة ةةوا كةةخي اههةةاف
األسخس منهخ هو فتب فجة اهحةب اهعخهأوا األةهى ه أ ةا مل اهأع ومخا دوا زهل ةنظة:
Telegram from Secretary of State for the Colonies, London to Major Reilly, the Resident at Aden, 1925,
L/PS/10/792. See also “Notes of Treaty of 1915 and 1917” 1926, S. 21011/24, C.O. 725/12/3.
 132هأ ةا مل اهأع ومخا دوا سوخسا بةةطخنوخ ف منطتا ا درة ةنظة :ةبخظات دراسات في تاريخت إ 185ةمخ بعاهخ.
133
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
ةة اه و ) (Salifاه خبتا اهذكة.
 134ةت ا بهخ معخها امجوخ بجةةا ص
135
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
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م نم ةغ1278 م ةعأل ف مكجب اهأ جعأةاا ب الد اههنات ةف سنا1899 ( سناMajor Reilly)  ةها اهأوجة رة ى136
:مت انظة1211  يوف ق صهة ةكجوبة يشةةل األةا) سنا.اه ةةطخن اهأفول ف عاي
Bidwell, Robin., “The Political Residents of Aden: Biographical Notes”, Arabian Studies, vol. V (1979),
p. 159.
137
Litter from Commander Craufurd to Major Reilly, Apolitical Resident, Aden, 10 May 1926, I.O.R/
20323, L/PS/10/1109.
138
Telegram from Commander Craufud to Major Reilly, Apolitical Resident, Aden, 23 Jun 1926, I.O.R/
20323, L/PS/10/1109.
139
Ibid.
140
Telegram from His Majesty’s Secretary of State for the Colonies, London, to Major Reilly, Apolitical
Resident, Aden, End of Jun 1926, F.O. 371/12237.
141
Telegram from Commander Craufud to Apolitical Resident, Aden, end Jun 1926, I.O.R/ 20323,
L/PS/10/1109.
:مت انظة1291 هأعةفا يفخغول ةكثة عل معخها اه ااقا ةاهجعخةي اهججخري بول اهحكوما ا ةطخهوا ةاهوأنوا هعخم
Wheeler-Bennett, J. W. (ed.), Documents on International Affairs 1928, (London: Oxford University
Press, 1929), pp. 222-224. See also Al-Ahram, “Italian Activity in Arabia Alleged, Secret Treaty with
the Yemen”, May 1927, p.3.
كخنب اهحكو ما ا ةطخهوا يح م بإنشخء إم ةاطورةا اسجعأخرةا ههخ ف اهشةق ةيأنى نف هخ بإعخد ةمجخد ا م ةاطورةا اهةةمخنوا اهتاةأا142
.هذهل دخةهب اهحكوما ا ةطخهوا ب ب نفوزهخ ع ى اهجخنب اهشةق ه حة األدأة ةخخغا ر فةسخي هجأمول ة ودهخ ف منطتا إريوةةخ
ً ةمأخ يجار ا صخر إهو ةي اهحكوما ا ةطخهوا ة اا ف دكوما ا درة م جغخهخ؛ ألن كخي خبةا.ةهحأخةا كل مل مونخء ع ب ةم وع
ع ى اهحكوما اهعثأخنوا ةة وطة ع ى سوادل اه حة األدأة اهأتخبل هأ جعأةيهخ ا ريوةةا هذهل كخنب اهحكوما ا ةطخهوا ينظة بعول األمل
 ةحوىت الات: ه أ ةا مل اهأع ومخا انظة. ف ةي ينشة ةيوسك ةيأا يجخريهخ ف سوادل ص اهج ةة اهعةبوا ع ة بوابا دكوما ا درة
:؛ انظة477-322 ت إ إ1ا) ج. دار اهأعخرفت د: العال العربي الحديث اهتخهة
Jacob, Harold F., Kings of Arabia: the Rise and Set of the Turkish Sovereignty in the Arabian
Peninsula (London: Mills and Boon Ltd., 1923), p. 227.
143
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, 1926, C.O. 537/656.
144
Ibid.
 هأ ةةا مةل.مأخ يجار ا صخر إهو ةن كخي هنخك ق ل اهحةب اهعخهأوا األةهى عالقا قوةا يةبب بول دكوما ا درة ة ةاهحكومةا ا ةطخهوةا145
. ةمخ بعاهخ27ت إ1 اهعتو ت أضواء على تاريخت ط:اهشةةدخات انظة
146
Telegram from His Excellency Lord Lloyd, His Britannic Majesty’s High Commissioner in Egypt,
August 1926, F.O. 371/12237. See also “Italian discussions regarding the "Salif Peninsula interests”,
1926 N. O. 1132, Part 2, PPS, In, Box. F. L. Z. F.O. 141/679/4111/1162.
147
Telegram from His Excellency Lord Lloyd, His Britannic Majesty’s High Commissioner in Egypt,
1926, F.O. 371/12237.
148
Ibid.
149
Ibid.
150
Report from Mustapha Idrisi to His Excellency Lord Lloyd, to His Britannic Majesty’s High
Commissioner in Egypt, 1926, F.O. 371/12237.
151
Ibid.
152
Ibid.
141.-141  اه وات عسير في العالقاتت إ إ153
.ةة ف اهأ خدر ةاهأةا ك اهأجخدا
( صSalif) ةة
 د يجوفة ية أا ه أ عوا ا ةطخه اهذي ةغل إهى ص154
:ر فةسخيت انظة
 هأعةفا مع ومخا مهأا عل اهت خبل ةدةرهخ ف155
Serjeant, R. B., Studies in Arabian History and Civilization (London: Variorum Reprints, 1981), pp.
226-227.
156
Telegram from Consul Bullard to Austen Chamberlain, 20 September 1926, F.O. 371/10819.
15
7 “Notes about Asir”, S., 20 September 1926, 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020. See also
Telegram from Consul Bullard to Austen Chamberlain, 20 September 1926, F.O. 371/10819.
15
8 “Notes about Asir”, S., 20 September 1926, 19866, Part 3. A.I.R. 2/1020.
159
Telegram to Graham, Italian interests in the "Salif Peninsula”, 1926, I.O.R/ 20323, L/PS/10/1109.
160
Telegram to Graham, British and Italian interests in the "Salif Peninsula”, 1926, F.0. 371/12236.
161
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, 29 September 1926, F.O. 371/11448.
162 th
7 Aden News Letter for the Month of September to October, 1926, I.O.R/ 20323, L/PS/10/1109.
: هأ ةا مل اهشةةدخا ةاهجف والا عل ياخل اهحكوما ا ةطخهوا ف ص ةي اهحكوما ا درة انظة163
Report from the Under Secretary of State to the Colonial Office, 13 February 1926, F.O. 371/11431. See
also Telegram the Residency Cairo to Austen Chamberlain, 10 March 1926, F.O. 371/12233. See also
Report from Shuckburgh to Oliphant, 26 June 1926, F.O. 371/11445.
اهأأثل
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Report from Mustapha Idrisi to His Excellency Lord Lloyd, His Britannic Majesty’s High
Commissioner in Egypt, October 1926, F.O. 371/12237.
165
Summary of 9th Aden News Letter 1926, F.O. 371/12233.
166
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited, to Major Reilly, Apolitical Resident, Aden, 15
October 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563. .
167
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to Eastern and General Syndicate Limited, 20
October 1926, I.O.R/ 20323, L/PS/10/1109.
168
Secret Department, Treaty, The Salif Agreement between the Idrisi government and Eastern and
General Syndicate Limited, 4 May 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563.
169
Telegram from Eastern and General Syndicate Limited, to Major Reilly, Apolitical Resident, Aden, 15
October 1926, I.O.R/ 20324, L/PS/10/563. .
170
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to Eastern and General Syndicate Limited, 20
October 1926, I.O.R/ 20323, L/PS/10/1109.
171
Report from Government of Idrisi to Eastern and General Syndicate Limited, 1926, F.O. 371/12237.
172
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, 1926, F.O. 371/11448.
173
Letter Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to the Under Secretary of State Colonial Office, 1926,
N. O. 1132, Part 2, PPS, In, Box. F. L. Z. F.O. 141/679/4111/1162.
174
Report from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to His Majesty’s Secretary of State for the
Colonies, London, 1926, F.O. 371/12237.
م اهج ة عأ ةةب بةةول اهحكومةةا اه ةةطخنوةةا ةاهحكومةةا ا درة ةةوا كةةخي اههةةاف1211 م ة1215  ةكةةاا اهأ ةةخدر اه ةةطخنوةةا ةي معخهةةاي175
:األسخس منهخ هو فتب فجة اهحةب اهعخهأوا األةهى ه أ ةا مل اهأع ومخا دوا زهل ةنظة
Telegram from Secretary of State for the Colonies, London to Major Reilly, the Resident at Aden, 1925,
L/PS/10/792. See also “Notes of Treaty of 1915 and 1917” 1926, S. 21011/24, C.O. 725/12/3.
: هأ ةا مل اهجف والا عل هجأخا ا مخم ةحوى دأوا اهاةل ع ى ةرام دكوما ا درة انظة176
Paraphrase Telegram from the Resident at Aden to the Secretary of State for Colonies, 7 February 1926,
F.O. 371/10818.
177
Telegram from Major Reilly, Apolitical Resident, Aden to His Majesty’s Secretary of State for the
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)1( الخريطة ذات الرق
(Eastern and ( كأخ رسأجهخ صةكا اهنتخبا اهعخما ةاهشةقواSalif) ةة اه و
يوم هذه اه ةةطا ص
.م1291  سناGeneral Syndicate)

:مالحق الوثائق
( بول دكوما ا درة ة صةكا اهنتخبا اهعخماSalif) ةة اه و
اه طور األةهى مل ايفخقوا امجوخ بجةةا ص
.م1291 ( هشهة مخةو ةةخر) مل عخمEastern and General Syndicate Limited) ةاهشةقوا اهأحاةد
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