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 كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية                                             

 جامعة القصيم                                                        
 

 :المقدمة
 حددي  لددكل ؛لألم  الحضدداي  البنددا  وامدد ع هدد أ أحدد  الخدداي   العددال  مدد  التفاعدد  يعدد  

 .فعند ماوتطوييها الخاي يدة عالقاتد  تعزيدز علد  ،البال  ب أ ميحلة توحي  أن منك العزيز عب  مل ال
 ، و   نفس  أمدا  قدوتين سياسديتين  دان لتمدا تدبييي  بيدي فد  3191هد/3131استي  اليياض عا  

 العيبية ال زيية شب  أ زا  من عل  ةسيا تو ي  سياست  الخاي ية، هما:ال ولة العيمانية الت  لتا ال
كا وعد ن،  العيبد  وفد الخلدي  فد  ،وبييطانيا الت  لتا السديطية شدب  التامدةبتا المحيطة والمناطق وا 

 انت ال ولة العيمانية تمي ف  هكه الفتية ببسوأ فتديات ح متدا مدن حيدت التف د  الد اخل  والضدع  
 الخاي  ، فإن بييطانيا  انت ق  وصلت إل  أوج قوتتا وعظمتتا. 

و ان عل  المل  عب  العزيز حماية مصالح  بدالوقو  ضد  تت يد  ال ولدة العيمانيدة التد  
فدد  إطدداي توحيدد ه لن دد  مددن  تددة، والمطددام   والسياسددية الحيبيددة اتالموا تدد خدداض ضدد ها بعددض

، معتددا سياسددية عالقددات وتبسددي  ببييطانيددا االتصددا  علدد  حددي لددكا  البييطانيددة مددن  تددة أخددي ؛
، حيت أصبحت ل  ح و  مشتي ة م  مناطق النفوك والقطي  األحسا  استيالئ  عل  بع  وبخاصة
، أ بدديت بييطانيددا المنطقددة فدد    يدد ة قددوة نفسدد  فدديضي ممددا  علدد  ،فدد  الخلددي  العيبدد  البييطددان 

 تدبمين أ د  مدن واالتفاقيدات المعاهد ات إبديا  فد  شيعف عل  االنتقا  إل  ميحلة العالقات اليسمية
عدا    اييدن معاهد ة باسد  المعيوفدة القطيد  اتفاقيدة فد  حد ت ميلمدا بد ، االعتديا  وفيض ح و ه،
 .ب  قوة   ي ة ف  الخلي  العيب  اإلن ليز ا اعتي  بتا انتزع الت  ، 3131

 ال زيدددية إمدددايات أ بدددي السدددعو ية  ولدددةال  اندددت األولددد ، العالميدددة الحدددي  انددد لعت ماعنددد و 
 العيمانيددة الخالفددة  ولددة انتددايت حينمدداو  العالميددة، السياسددة مددوازين فدد  يتغيددي تاوضددع فبدد أ العيبيددة

 تفدديض   يدد ة إسددالمية قددوة ال ولددة السددعو يةت أصددبح، األولدد  العالميددة الحددي  بعدد  هزيمتتددا فدد 
 .للح از اضمت قب  حت  و و ها،
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 وال ش  أن استيال  المل  عب  العزيز عل  األحسا  ق  أيي فد  ميدزان القدو  فد  الخلدي 
العيبددد ، حيدددت  خلدددت ال ولدددة السدددعو ية الناشدددئة فددد  هدددكا الميدددزان مددد يية أو متدددبيية. ولمدددا  اندددت  

بييطانيددا أهدد  المتددبييين مددن هددكا الحدد ت؛ فددإن سددبي ي  فعلتددا يعدد  مددن ضدديويات  ياسددة ميدد  هددكا 
الموضوع، وبخاصة إكا  انت  ياست  حس  و تدة نظيهدا، بد  مدن خدال  ويائقتدا اليسدمية. ولدكل  

موقددد  بييطانيدددا مدددن اسدددتيال  الملددد  عبددد  العزيدددز علددد   سدددة هدددكا الموضدددوع بعندددوان:   دددا ت  يا
 األو  الم لد  ،صفوة فتح  لن  ة البييطانية الويائق ف  العيبية ال زيية : األحسا  من خال   تا

3131- 3131         
أمدا مدن الناحيدة المنت يدة فقد  قسدمت الموضدوع إلد  ياليدة مباحدت، تحد يت فد  المبحدت 

و  عن عالقة بييطانيا بالمل  عب  العزيدز قبيد  اسدتيالئ  علد  األحسدا  ، وفد  المبحدت اليدان  األ
عن عالقتتا بالمل  عب  العزيز يع  استيالئ  عل  األحسا ، وف  المبحت اليالت تحد يت عدن أيدي 

 الحي  العالمية األول  ف  تطوي عالقة بييطانيا بالمل  عب  العزيز.
 تمهيد

،يد  انطلدق (3) 3191هدد/3131الييداض عدا  اسدتي ا  مدن العزيدز عب  ل الم عن ما تم ن
 المنطقددة فدد  هدكه األحد ات قدديا ة السدتعا ة ملد  ابائدد   اخد  ال زيددية العيبيدة،يأت بييطانيددا أن تعيد 

 الظتددوي إلدد  عددا ت التدد  السددعو ية الناشددئة بال ولددة اهتمامتددا هددكا التغيي،فبخددكت تبدد   خددال  مددن
  .3131هد/3113المنطقة،وبخاصة بع  ض  المل  عب  العزيز لألحسا  عا  ف  بقوة

واقعيددة، يأ  الملدد  عبدد  العزيددز أندد  مددن الح مددة االتصددا  ببييطانيددا  سياسددية والعتبددايات
لضمان ع   تحي تا ض ه؛ ألنتا قوة متنامية فد  المنطقدة، وتسديطي علد  معظد  الخلدي  العيبد  ، 

 ناطق المحيطة بشب  ال زيية العيبية.ولتا نفوك ف  ع ن، وع   من الم
 -وق  مي موق  بييطانيا من استيال  المل  عب  العزيز عل  األحسا  بيالت مياح  ه  :

تتمي  ف  محاوالت المل  عب  العزيز إقامدة عالقدات مد  بييطانيدا قبد  اسدتيالئ   – المرحلة األولى
 عل  األحسا . 
 .حسا ألا عل  االستيال  أينا  وبييطانيا العزيز عب  ل مال بين العالقاتتتناو  -المرحلة الثانية
تبيز ب   العالقات السياسية اليسمية بين ال ولة السعو ية وبين بييطانيدا، وكلد   – المرحلة الثالثة

و خددو  ال ولددة العيمانيددة الحددي  إلدد   اندد   و  التحددال  )  األولدد  العالميددة الحددي  اندد الع بعدد 
 ألمانيا والنمسا(.

 
 حساءاأل على ئهاستيال  قبل العزيز عبد ملكالب ريطانياب عالقاتالمبحث األول : 
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ح مددت هددكا الدد وي مددن العالقددات السددعو ية البييطانيددة عدد   مددن العوامدد  المتعلقددة ببييطانيددا، مددن 
 -أهمتا:
العالقدددات الو يدددة بدددين بييطانيدددا وال ولدددة العيمانيدددة والتددد   اندددت عائقدددا   بيددديا  أمدددا  إقامدددة  -3

يددا عالقددات سياسددية مدد  الملدد  عبدد  العزيددز الددك  سددي خ  فدد  صددياع مباشددي مدد  بييطان
 ال ولة العيمانية.

ع    خو  المنطقة د ن   د الت  يسديطي عليتدا الملد  عبد  العزيدز ضدمن  ائدية المصدال   -1
 والنفوك البييطان  ف  الخلي .

أو ح ومدة التند   تباين ايا  ي ا  السياسة البييطانيين سدوا  فد  وزاية التند  فد  بييطانيدا -1
البييطانيين فد  الخلدي  ، وي و  أفعدالت  ت داه إقامدة  نأو المقيمين أو المعتم ين السياسيي

 . (3)العالقة م  المل  عب  العزيز
من االستيال  علد  إقلدي     3191/  هد3111فبع  أن تم ن المل  عب  العزيز ف  عا  

ت دداه الصددياع السددعو    والعيمددان  بييطددان ال المددوقفين سياسددية علدد  متغيدديات  خلددت ، (1)القصددي 
 . اليشي    ف  ن  
 ن د   اخليدة فد  التد خ  بعد   القاضية المعلنة بسياستتا تتمس  الزالت الت  – فبييطانيا

 تددبييي تحددت أصددب  الددك  موقفتددا تقددوي  تعيدد  بدد أت ال ويددت، شددي  حليفتددا طييددق عددن أو مباشددية،
 العال  فد  اسدتانبو ، البا  ل   بييطانيا البييطانية وسفييوزاية الخاي ية  تميل  أح هما: ات اهين

 وسدط فد ( وهابيدة) سدعو ية  ولدة تبسدي  إعدا ة خشدية سدعو  ابدن مسدان ة ع   إل  واللكان يميالن
 بييطانيدددا نفدددوك علددد  القييددد  المسدددتقب  فددد  مخددداطي مدددن كلددد  يحملددد  ومدددا العيبيدددة، ال زيدددية شدددب 

خدال  م موعدة مدن الخطابدات والبيقيدات المتبا لدة بدين وسلطتتا ف  ال ويت ،وقد  وضد  كلد  مدن 
وزاية الخاي يددة البييطانيددة، وح ومددة التندد ، والتدد  تقضدد  بعدد   إ دديا  أ  خطددوات تيمدد  للدد خو  

 .(3)بعالقات أويق م  ن   أو إيسا  و ال  إل  هنا 
وتدددي  إبقدددا  حبددد  االتصددداالت  التنددد  البييطانيدددة ح ومدددة تميلتدددا األخدددي  النظدددي وو تدددة

 و ة مدد  ابدن سددعو  حتد  لددو لد  تيتددق إلد  معاهدد ة أو اتصدا  يسددم ، ألن ن د ا   دداية لل ويددت، ممد
وابدن سدعو  قد  يشددت  أمديه فينتقد  تدبيييه إلدد  المنطقدة التد  سدي ي  عليتددا خدط ح يد  بديلين، بغدد ا ، 
البصدددية، وبالتدددال  يبمدددا يضدددي بالمصدددال  البييطانيدددة علددد  السددداح  الدددك  ينتتددد  إليددد  هدددكا الخدددط، 

  .  (1)صة أن ابن سعو  غيي ميتبط م  بييطانيا باتفاق أو معاه ةوبخا
 قبد  ن د  مد  اتصداالت بدب  القيا  من التن  البييطانية ح ومة إزا  كل  حكيت الح ومة

 إلد  ببيقيدة د وافدق عليتدا وزيدي الخاي يدة د لند ن فد  التند  وزيدي وبعت. عليتا المسبقة الموافقة أخك
 ي ددددد   :فيتددددا  ددددا   3191 فبيايدددددي 8/ هددددد 3113 القعدددد ة ك  19 فدددد  التنددددد  فدددد  الملدددد  نائدددد 
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 إلد  الد خو  قب  اتخاك أية خطوات تيمد  ال اللة صاح  ح ومة من المسبقة الموافقة استحصا 
 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  أويددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق عالقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  (1) و ال  إل  هنا  إيسا  أو ن  ، 
 الييداض إلد  معتمد  أو سياسد  و يد  بإيسدا  لتا السماح لن ن من التن  ح ومة وطلبت

 ي دددي  مدددا بشدددبن معلومدددات علددد  للحصدددو   ،3191( فبيايدددي) شدددباط/ هدددد 3113 الح دددة ك  فددد 
 .(3)الييداض إلد  خدا  مبعدوت إيسدا  من   و  ال أن: لن ن ي  وزاية الخاي ية ف  و ان. هنا 

: تقددو  تعليمددات لندد ن مددن التندد  ح ومددة تلقددت  3191(  يسددمبي) األو   ددانون/ هددد 3111 وفدد  
يقتصدديا بصددوية  ومصددالحتا ي دد  أن صدداح  ال اللددة ح ومددة نفددوك بددبن يفتدد  بوضددوحي دد  أن  

إ ديا ات أو اسدتخ ا  لغدة يبد و  وأند  ال ينبغد  اتخداك العدي  بدال  لشديق الساحل  الخط عل   قيقة
 وفد . (1) ال اخليدة فد  المنداطق اآلن الد ائية القبليدة بدالحي  مباشدية، غيدي بصدوية ولدو تيبطتدا أنتا
ن  . بد  إن الح ومدة البييطانيدة  ف  يشي  وا  سعو  ا  بين قائما    ان الك  النزاع إل  إشاية هكا

 ، عن ما نق  لتا يغبة ابن سعو  بحماية 3191هد / 3111ل  تقب  وساطة شي  ال ويت ف  عا  
 (1)بييطانيا ل  و عم .

متمددددا    تبددددت ح ومدددة التندددد  إلددد  وزاية الخاي يدددة البييطانيددددة تقييددديا  3191وفددد  مطلددد  
علد  أمد  أن تغيدي الح ومدة  –يعيض الوض  ف  بال  العدي  وينداقم مسدبلة السياسدة البييطانيدة 

ميفقدة معد  موقد : وزيدي التند  وسدفيي بييطانيدا لدد    -البييطانيدة يأيتدا فد  عد   التد خ  فد  ن د  
ال ولددة العيمانيددة الم يدد ان لعدد   تغييددي سياسددة التمسدد  بقصددي النفددوك علدد  الخددط السدداحل  الشدديق  

 .(1)لبال  العي ، و ي  إبالغ ح ومة التن  بو تة النظي هكه
 ال وليدة الساحة شت ت   3133–3191/هد3111–3111 التالية سنوات األيب   وخال

فدد   أمددا ، األوياق تيتيدد  إعددا ة يبمددا أو ، النسددب  التدد و  مددن شدديئا العيبيددة ال زيددية بشددب  المحيطددة
  اخد  العائليدة المدكاب  أفيزتد  بمدا بد  ا   متتاليدة أزمات عب  العزيز المل  وا   فق  ال اخلية الساحة

 أغي  مما أخي  مدية النزاع ت    حيت مع  العالقة عل  كل  وانع ا  حائ ، ف  الحا مة سيةاأل
الشددديي   م دددة والددد  تحددديم ،يددد  (3)علددد  التمدددي ، وخددديوج م يندددة بييددد ة عدددن طاعتددد  القبائددد  بعدددض

 بالسدديا ة بدداالعتيا  د اسددميا  د عبدد  العزيددز الملدد  قبددو  مددن إليدد  انتتدد  ومددا ، علدد  بددن الحسددين
 . (1)عن ه بن عب  اليحمن األسيي سع  األميي أخي  سياح إطالق مقاب  العيمانية

 األحسدا ، اسدتعا ة فد  التف يدي عدن عبد  العزيدز الملد  شدغلت قد  األزمدات هكه أن ويب و
 وحددد  وقددد  – األزمدددات هدددكه مدددن خددديج بعددد  أن أنددد  إال البييطانيدددة، بالسدددلطات االتصدددا  معددداو ة أو

 فضددلت التدد  بييطانيددا، مدد  التقدداي  فدد  يغبتدد  و دد   الحلدد ، لتددكا اهتمامدد  و دد  – ال اخليددة  بتتدد 
ول ددن لو ددو  مسدد ولين بييطددانيين فدد  الخلددي  العيبدد  يدديون و ددو   (1)السددابقة بسياسددتتا االحتفدداظ
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تغييدي سياسدة بييطانيدا فد  وسدط شدب  ال زيدية العيبيدة فد  ظد  الظديو  الياهندة، فقد  حد ت تقد   د 
ن ل  ي ن يسميا  د  ، حيدت حدي  هد ال  (1)إال أن  أعطد  م شديا  لمسدتقب   يد  فد  هدكه العالقداتوا 

المسد ولون  علدد   مدد  قدد ي  بيددي مددن المعلومددات والشدواه  التدد  تدد ع  يأيتدد  وت يدد ه ، و ددان منتددا 
تقييي د عن المل  عب  العزيز د  تب  المعتم  السياس  ف  ال ويت، يم ن أن يوص  ببن  األسدا  

 السعو ية اإلن ليزية.الك  مت  للعالقات 
 ، أيسد  ال دابتن ش سدبيي تقييديا  سدييا  د 3133أبييد   8هدد / 3111يبيد  اآلخدي  1ففد  

عن لقائ  بالمل  عب  العزيز د إل  المقي  السياس  ف  الخلدي ، يالحدظ مدن خاللد  أن اللقدا  بينتمدا 
لد  الزعمدا  العدي  ل  ي دن يحمد  الصدفة اليسدمية، إك التد   مند  د  مدا يد ع  ش سدبيي د تعيفد  ع

ف  البا ية، وكل  لئال يعق  المل  عب  العزيز اماال  د عل  هكا اللقدا  د فينتظدي مند  الدي  الدك   دان 
ينتظددديه مدددن بييطانيدددا مندددك سدددنوات، وأن يدددوفي علددد  نفسددد  خيبدددة األمددد  فددد  المسدددتقب ، أو أن يبخدددك 

يحصدد  علدد   عدد  أو  انطباعددا  ببندد  يتباحددت فدد  شدد ون السياسددة مدد  موظدد  ح ددوم  بييطددان  قدد 
 قبو  مدن تلد  الح ومدة، أو حتد  تعد  تلد  المحا يدة   يدة. ول دن الملد  عبد  العزيدز د ببعد  نظديه د

ن لددد  ت دددن يسدددمية؛ فدددال بددد  مدددن اسدددتغاللتا فددد   إبددد ا  يغباتددد  و مقتيحاتددد  أ ي  أن هدددكه الزيددداية وا 
  اتصددداالت  السدددابقة تسدددتقب لددد  بييطانيدددا التددد  مدددن موقددد  تبسدددف  عدددن البييطانيدددة، وليعب دددي للح ومدددة

بمو ة؛ ألن  لي  من المعقو  أن يبت  شخ  يتول  منصبا  سياسيا  عاليا  لمخيم  بت   التعي ، 
 .(3)إك ال ب  أن  ي    عمال  سياسيا  سييا  لبال ه

لق  اتض  من هكا التقييي م   إع ا  ش سبيي بشخصية المل  عب  العزيدز وكلد  مدن 
 تمدت التد  الطويلة المحاوياتالمزايا واالنطباعات الت  تي تتا  خال  تحمس  وان فاع  ف  توضي 

 علد  وأند  تعدي  متعصد ، وغيدي و ديي  صديي  ي   العزيز ببن  عب  للمل  منتا وصف و  ،تمابين
 .(1)بييطانيا فيتا بما األخي  ال و  م  والعالقات ال ولية السياسة ف  وأيائ  وأه اف  مواقف 

 - اي حولتا النقام بين المل  عب  العزيز وش سبيي ما يبت :ومن أه  الموضوعات الت  
سب  المل  عب  العزيز ش سبيي عن يأي  ف  العالقدات البييطانيدة العيمانيدة، ول دن ش سدبيي  -3

تتي  عن اإل ابة بح ة أن  لد  يدبت لبحدت الشد ون السياسدية،  مدا أند  لدي  مخدوال  للبحدت 
 مع  فيتا.

أن أيسد  يسدوال  سدييا  لمقابلدة المقدي  السياسد  فد  بدو شدتي ك ي المل  عب  العزيز أن  سدبق  -1
لغيض ال خو  ف  عالقات م  الح ومة البييطانية، أو عن طييق مميلتا فد  ال ويدت ل ند  

 ل  يحص  عل  نتي ة .
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سددي  الملدد  عبدد  العزيددز التددايي  السياسدد  لل ولددة السددعو ية منددك نشددبتتا إلدد  وقتدد  الحاضددي  -1
العالقددددات السددددعو ية البييطانيدددة، ومبدددد يا  أسدددف  لعدددد   مقابلددددة مشدددييا  إلدددد  نمددداكج مددددن صدددوي 

 بييطانيا مفاتحات  الو ية بإقامة عالقات معتا بمو ة ف  األزمنة السالفة.

وصدددد  الملدددد  عبدددد  العزيددددز عالقتدددد  بال ولددددة العيمانيددددة ببنتددددا عالقددددة عدددد ا  تدددداييخ ، وأن  -1
نعددد  مدددن مياقبدددة القبائددد  اسدددتيال ه  علددد  األحسدددا  حيمددد  مدددن الميندددا  الطبيعددد  ل ولتددد ، وم

 الب ويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ت 
 ال ت ايتدد ،  مددا أ دد  أندد  ال يطمدد  بمدد  ح مدد  شددماال  أو غيبددا  عدد ا األحسددا  والقطيدد ، وأندد 

 تفاهمددا   يطلدد  ول ندد  األحسددا ، مددن العيمددانيين لطددي  بييطانيددة عسدد يية مسدداع ة أيددة يطلدد 
 مدا أشداي إلد  أن  مدانيين،للعي طدي ه بعد  حو  م   حمايت  من أ  ه و  بحدي  د محتمد  د

إقامة عالقات سياسية مع   فيلة ب عد  ال ولدة العيمانيدة تتدي   فد  التد خ  فد  شد ون ن د ، 
القطيد  أو العقيدي بعدد   فد  بييطدان  سياسد  و يد  و دو وهدو فد  مقابد  كلد  ال يمدان  مدن 

 استيالئ  عليتما.

 ول ندد  ي سددائ ، إلدد  العزيددزالتمددا  الملدد  عبدد   ييفدد  أن ش سددبيي بوعدد  المباحيددات ختمددت -1
 مناسددبة عدد   تددي  التدد  البييطانيددة الح ومددة مددنموقدد  إي دداب  ب نفسدد  يمن دد  أن مددن حددك يه

 المتمدة، أسدئلت عدن  إ ابدة علد  منتا الحصو  وأ العيبية، ال زيية وسط ش ون ف  ال خو 
ال  ببنددد  العزيدددز عبدد  ملددد ال عليددد  وي ، الخلي دد  بالسددداح  مصدددالحتا حصدديألنتددا ال تدددزا  ت

 تعني  طبيعة اإل ابة بق ي ما يعني  أن ت ون إ ابة صا قة.

 ما خت  تقيييه بو تة نظيه الت  يي  أن تيتق  لت ون و تة نظي الح ومة البييطانية حيدت  -6
أشاي إل  أن و و  ابن سعو   ف  األحسا  عل  صالت طيبة م  بييطانيا، سيسداع  علد  

الحاضية للوقيعة بين شيوخ الساح  المتصدال   تفوق موقفتا ف  الخلي ، وستزو  المحاوالت
واألتيا .  ما أن قوة ابن سعو  فد   اخد  الدبال  ت عد  طييدق القوافد  اليئيسد  إلد  الد اخ  

 .  (3)مبمونا  بحيت تستفي  الت اية ما يا ،و لتا اآلن تقييبا  ت اية بييطانية أو هن ية
العزيددز  وش سددبيي، يتضدد  أن ومددن خددال  استعياضددنا لتددكه المحا يددات بددين الملدد  عبدد  

ل   منتما و تة نظي أيا  إيصالتا لآلخدي. فمدن و تدة نظدي بييطانيدة تعد  هدكه المحا يدات مياقبدة 
للوض  وتحكيي غيي مباشي للمل  عب  العزيز من أن يتصا   م  المصدال  البييطانيدة فد  منطقدة 

أنتا لن تتخك أ  إ يا  و بية. الخلي ، وتب ي  عل  سياسة ع   ت خلتا ف  أح ات وسط ال زيية العي 
ة. بينمددا  انددت المحا يددات مددن  اندد  الملدد  عبدد  العزيددز للتعددي  علدد  العيمانيددال ولددة  ضدد  عدد ائ 

يضاح أهمية وقوفتا مع   و تة النظي البييطانية حيا  التطويات بالمنطقة و ويها الميتق  فيتا، وا 
خ  ال زيية العيبية وتدبمين و دو ه بدين وتبيي ها ل  ف  هكه الميحلة الحي ة من مياح  م  نفوكه  ا
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القو  الت  تحيط ب  وتحاصيه د وه  علد  عد ا  معد  د. وفد  ظد  هدكا الوضد  فدإن األمدي يتطلد  
البحدت عدن قدوة تسدان ه أو د علد  األقد  د ال تعايضد  فد  اسدتيالئ  علد  األحسدا  السدبي  الوحيد  

 تييدد  ال البييطانيددة الح ومددة أن  دد ا  متب زولمددا  ددان الملدد  عبدد  العزيدد لتخليصد  مددن هددكا الحصدداي ،
حقيدق لت ع يسدس فإند  الخلي د ، السداح  صد  إلد ت ال حد و ه  امدت مدا  معد عالقدات فد  ال خو 

 مدد  مسددبقا   تفاهمددا   ددد تصدو يه فدد  تطلد  دي  تددكا عمددال   أن هددوو  ،  وندد يحدو  عائقددا   يمددة ول ددن ،كلد 
مسدداع ت  فدد   خولد  األحسددا  مياعدداة ، ف يدد  يسدتطي  كلدد  وبييطانيددا نفسدتا تددتحفظ علد  بييطانيدا

. إكن ال ب  من تحقيق أح  أميين :إما التبييي عل  بييطانيدا (1)لعالقاتتا الو ية م  ال ولة العيمانية
لتغيددددي مددددن سياسددددتتا ت دددداه ال ولددددة العيمانيددددة،أو المخدددداطية باعتمددددا ه علدددد  نفسدددد  لالسددددتيال  علدددد  

إعطائ  أية وعو  مستقبلية بمعاونت ، ب   سبييش  يفضوهكا ما ات   إل  تحقيق  نتي ة  .األحسا 
للملد  عبد   أعطد  قد  هدكا ش سدبيي  دوا  نب دوتمس  بال ه بالعالقات الو ية م  البا  العدال ، ف

، ويبما ي ون المل  عب  العزيز ق  فت  من خال  لقائ  بش سبيي أن المستق  بالتحي العزيز مبييا  
بييطانيا لن تت خ  ف  صياع  م  ال ولة العيمانية سدوا  معد  أو ضد ه. وممدا يعدزز هدكا الفتد  أن  

 عبد  لملد ل اسدتت  األمدي لدو تنتعم أ يديسد ةالبييطانيد مصال ال ببنك ي ف  ختا  تقيييه  ش سبيي
 .(3)ما يعن  أن بييطانيا ستعق  مع  عالقات لو ت  ل  هكا األمي، ماألحسا  ف  العزيز

  التقد  الملد  عبد  العزيدز بش سدبيي مدية يانيدة، 3131هدد / 3113وف  يبي  األو  عدا  
حيت استضاف  ف  مخيم  م ة أيبعة أيا ، وق   ون ش سبيي مدا  اي بيند  وبدين الملد  عبد  العزيدز 

هدد/ 3113 ما   اليانية  8ي  السياس  ف  الخلي ( بتايي  من محا يات ف  تقييي يفع  إل  )المق
  وك دي فيد  أن أغلد  الحد يت الدك   اي بينتمدا  دان م دييا، ولدكل  سديي ز تقييديه 3131مايو 31

علد  اآليداي التد  غيسدتتا أحد ات السدنتين الماضديتين د الفتدية بدين اللقدا ين د فد  ايا  الملد  عبد  
 هدزائ  إلد  تشديي الت  المعلومات مل  عب  العزيز ل  عن صحةالعزيز وطموحات ، ومنتا: س ا  ال

 مددا تندداو  التقييددي  الخاي يددة مدد  إيطاليددا فدد  ليبيددا، ومدد   و  البلقددان فدد  أويبددا، العيمانيددة ال ولددة
  سدب ت الحاضدي الوقدت فد  وضدعفت  ت محدن أنو   ولة العيمانيدة،ال ت داه العزيز عب  مل ال مشاعي
مناسدبة هدكا الوقدت  علد و  .نحوهدا التحي  عل  العز  عق  الت األحسا   من ه لطي  فيصة أفض 

 قددوة ة ااسددتع فدد  ةمشددغول ل ولددة العيمانيددة سددت ون بعدد  انتتددا  الحددي ا لت ومد  علدد  األحسددا ، بددبن
عددددا ة تا يشدددد ، والددددك  مددددن الم  دددد  أنتددددا لددددن تددددن   فدددد  تحقيقدددد ، مدددد  ع زهددددا المددددال ، تنظيمدددد  وا 

 .(1)ياها ف  البال  العيبيةواإلصالحات الت  يطال  بتا يعا
ال شد  أن الملدد  عبد  العزيددز  دان د  فدد  حدوايه مدد  ش سدبيي د يستحضدي عدد ا  ال ولددة 
العيمانية التاييخ  آل  سعو  ، ويتك ي  ي ا  م ازيتت  البن يشي ، وتحييضدت  للشديي  حسدين بدن 

يا  أن يستفي  من عل  ف  الح از، والسع ون ف  المنتفق، وبعض العشائي الب وية ض ه، ولكل  أ
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هدددكا الحدددواي فددد  التب ددد  مدددن هدددزائ  ال ولدددة العيمانيدددة، ل ددد  يتخدددك اإل ددديا  المناسددد  وفدددق اسدددتقيائ  
  (3)لألح ات.

ومن المالحظ أن المل  عب  العزيز د خال  لقائ  ش سبيي د  ان ال يزا  يتطلد  إلد  بندا  
  علدد  األحسددا ، التدد  ك ددي أن عالقددات سياسددية مدد  بييطانيددا لت ددون  يعددا  حاميددا  لدد  عندد ما يسددتول

ألسيت  فيتا إييا  تاييخيا ، حيت ه   ز  من ال ولتين السعو يتين األول  واليانية. ول   يمت  لكل  
 إال ضد ه، واحد  مدن أ يدي تحدال  لدو حتد  أع ائد  مدن أل  التص   عل  قا ي أن  ش سبييل ك ي
 من نوع عل  يحص  أن يو  ؛ لكل أع ائ   ان  إل  عيمانيينال وقدو  يبما تبت  من الخطوية أن

ل ددد  و . الساحددد  وزعمددا  وال ويدددت بييطانيدددا بددين قددائ  هددو بمددا شددبي  وضدد  أو البييطانيددة الحمايددة
 مدن عيمانيينال طي  عل  عاز  ي س  من ش سبيي إ ابة عن طلب  د تصييحا  أو تلميحا  د ك ي ان 

 مددن أفضدد  فيصددة يددي  ال وأندد  السددالح، بقددوة أو ال بلوماسددية باألسددالي  ا ددال   أو عددا ال   األحسددا 
بييطانيدددا مددن ال ولدددة  موقددد  علددد  أن يتعددي  يددو  ول نددد  ، الخطددوة هدددكه علدد  لإلقددد ا  الوقددت هددكا

 .(1)العيمانية قب  أن ينفك قيايه هكا
 أنش سدددبيي للملددد  عبددد  العزيدددز أمدددال  فددد  تحقيدددق طموحاتددد ، ألنددد  متب ددد  مدددن  لددد  يعدددط

 بمظتدي الظتدوي  تييد ال ية  اندت أ  علنيدة، ومبدييا  يأيد  بدبن بييطانيداح ومت  لن تعط  موافقدة سدي 
، وأنتددا لددن تعدديض عالقاتتددا معتددا للخطددي مددن أ لدد ، وبخاصددة فدد    ولددة العيمانيددةال علدد  المتددرمي

 في  ستع  ما ت هكا الوقت الك  ت ي  المفاوضات بينتما بشبن س ة ح ي  بغ ا ، والخلي  العيب ،
الخلددي  العيبدد ، والتدد  تشددم  المندداطق التدد  يسددع   منطقددة فدد  النفددوك مواقدد  تح يدد  معاهدد ة لتوقيدد 

 .(1)المفاوضات تل  عيق ت ق  شيوع باتصاالتتا مع ال نفإ المل  عب  العزيز لضمتا؛ لكل 
  -ويم ن أن نستخل  من لقا  المل  عب  العزيز بش سبيي ع ة نتائ  أهمتا:

بييطانيددا حددو  اسددتيالئ  علدد  األحسددا ، ول ندد  أن الملدد  عبدد  العزيددز لدد  يطلدد  التفدداه  مدد   -3
 بالعمد  لقيدا ل تصدميم  علد  م شدي وهدكا ،تا من استيالئ  المحتمد موقف ةعيفم حي  عل 

 .معتا مسبق اتفاق ب ون

 ،:  ياسددة حالددة يسددم  أن يم ددن مددا علدد  مدد  ش سددبيي لقائدد  مددن العزيددز عبدد  ملدد ال حصدد  -1
باالستيال  علد   قيايه اتخك ي  ومن العيمانية، ال ولة عليتا الت  المزيية الحالة ل ي  فتب  ت
 . د اهلل بع د  نفس  عل  معتم ا   األحسا 

 البييطانيدة الح ومدة ع   مباالة من استيا  أ  المحا يات خال  العزيز عب مل  ال يظتي ل  -1
 .(3) قضيت  تبن   عل  ما يو  ف  الظيو  ست بي    :وعق  قائال   بطموحات ،
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  تعدد الملدد  عبدد  العزيددز حييصددا  علدد  ت ندد  أ  صددياع مدد  بييطانيددا، ولددكل  خشدد  أن  ددان -1
 مدددد  ا تماعدددد ؛ وبعدددد  الخلددددي  فدددد  الفوضدددد  خلقسددددي عدددد وانيا   عمددددال   األحسددددا  فدددد  انتصددددايه

 .بيي زا  هكا الخو ش س

 كات  ولدة تبسدي  علد  وق يتد  المنطقدة فد  العزيدز عبد  ملد ال بم اندة مقتنعدا ش سبيي  ان -1
  تد ه بك و ان المل  يعل  كلد  ويد ي  أيضدا  أن ش سدبيي سدي واالستقياي، األمن تنشي نفوك

ن أظتي ل  خال  كل  لي إ البييطانية الح ومة نظايأ لتحوي   .وا 
بع  أن أنت  المل  عب  العزيز لقا ه بش سبيي، عا  إل  اليياض ليض  الخطة المناسبة 

المبدييات التد  ت عمد  فد  تنفيدكها، ل سد    لالستيال  عل  األحسا ، و ان مدن أهد  أسسدتا إي دا 
         -اليأ  العا  ال اخل  والخاي   بق ي المستطاع، و ان من أه  هكه المبييات:

 انددت تييددي المشددا   أمددا  الملدد  عبدد  العزيددز يدد  تحتمدد    أن هنددا  فئددات مددن با يددة األحسددا -3
 . (3)ب اخ  م نتا

 الددددد ولتين ضدددددمن أمدددددال  مدددددن ت انددددد ال ولدددددة العيمانيدددددة اغتصدددددبت هدددددكه المنطقدددددة التددددد  أن -1
 .(1) واليانية األول  تينالسعو ي

أن بقا  ال ولة العيمانية ف  األحسا  سيزي  من خلق المشا   ف  طييدق الملد  عبد  العزيدز  -1
فدد  لتوحيدد  الددبال ، وبخاصددة أن العيمددانيين اسددتميوا فدد  مسددان ة الشدديي  حسددين بددن علدد  

م ددة، والسددع ون فدد  المنتفددق، إضددافة إلدد  مددا تق مدد  مددن مسدداع ات البددن يشددي  فدد  حيوبدد  
 .  (1)ض  المل  عب  العزيز

يمددين  ومصدد ي لت ايتتددا بحددي  منفددك ألنتددا ،ن دد  فدد  تقددو   ولددة أليددة ضدديويية األحسددا  أن -1
ات ، أمدا بالنسدبة للملدد  عبد  العزيدز د إضدافة مدا سددبق د فإندد   اندت تعتيضد  صددعوبلد خلتا

وعقبات ف  تعامل  م  مينا  ال ويت،  ما تعتيض قوافل  قطاع الطيق إكا تعامد  مد  ميندا  
 . (1)قطي

وا  عدد قدد  األحسددا  ضددعيفة،  مددا أن و تددا  وحاميتتددا والفددتن،  القددبالق تمددوج حسددا ألا  انددت -1
 ممدا بال هد  مدن العيمدانيين، سدتخال ال  دا  هدو إن بالمسداع ة هو ووعد  المل  عبد  العزيدز

 .(3)ستعا تتاال الفيصة هكه ينتتز بناه بغي أ

 خدايج األمدن حفدظ عن وع زت ،بالضيائ  المنطقة س ان يهقتأ ق  العيمانية السلطات أن -6
 وأصدب  ،يا ع  ون الممتل دات علد  تعتد   البا يدة مدن فئدات أصبحت بحيت ،الم ن أسواي
 .(1)هكه المحن من يخلصت  من ل إ يتطلعون الحاضية من الس ان

 ،البلقددددان فدددد  بددددالحي  وانشددددغلت ،ليبيددددا فدددد  يطاليدددداإ أمددددا  انتزمددددت قدددد  العيمانيددددة ال ولددددة أن -1
 . (1)قوتتا مي ز عن النائية ال تات ف  ضعيفة سلطاتتا فبصبحت
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إن  العيبيددة ال زيددية شدديق  عددن العيمددانيين بعدد ا يبمددا تبييطانيدد بددبن تددوح  هنددا  م شدديات أن -8
حسدا  إن تم ندت األ مدن بييطانيدا خياجإ الصع  فمن كل  تحقق نإفح ت بينتما م ابتة، 

   .(1)من 

نمدددا إلددد  الملددد  عبددد  العزيدددز أن الددد واة العيمانيدددة تنازلدددت لبييطانيدددا عدددن حقوقتدددا فددد  الخلدددي   -1
 . (1)وسواحل ، فع  كل  مستن ا شيعيا  للمطالبة بما ل  من حقوق ف  إقلي  األحسا 

  3131مدايو  1هدد / 3113 مدا   األولد   18فتية قصيية من هكا اللقا  )فد   بع و   
، لتدا التابعدة المنداطق ومدن منتدا عيمانيينال وطي  األحسا ، استعا ة من العزيز عب  مل ال تم ن( 

 . (3)العيب  الخلي  ساح  ف  ت اهلتا يم ن ال قوة وبكل  أصب 
بيالت مياح  فد  عالقتد   مي العزيز عب  مل ال أن يم ن أن نستخل  من هكا ال وي:و 
 موافقدة يدي  أن  دان ، 3133 د 3196 /هدد3111هدد د 3111 األولد  الميحلدة ففد . مد  بييطانيدا

 وفد  هدا.نحو   لتحي د ساسد أ شديطعل  األحسدا   عيمان بحي   ه و أ   تاإحباط عل  بييطانيا
 يم دن ال  تدكا مسدبقا   شديطا   أن  ، اتضد  لد 3131د  3133هدد / 3113 دد3111 اليانيدة الميحلدة

 تحقيقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 علد  اسدتيالئ  بد ون يتحقدق لدن ةبييطاني بحماية العيمانيين عن االستقال  ضمان أن  ما مطلقا ، 
، األحسددا  علدد  اسددتول  هددو كاإ الحيددا  علدد تقدد   بييطانيددا ؛ لددكل  حددي  علدد   عدد  األحسددا  

باالسدددتيال  علددد   قددديايه خدددكاتف ولعلددد  لمددد  مدددا يدددوح  إلددد  كلددد  فددد  لقائددد  األخيدددي مددد  ش سدددبيي،
  .األحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 مدن نسد أ ي د  ولد  ،للت دو  المالئ  الزمن تح ي  ل  بق   3131هد / 3113 اليالية الميحلة وف 
أ تدوبي  هدد /3113 مدا   اليانيدة  11د  3119)كو القعد ة  البلقانيدة بدالحيو  العيمدانيين انشدغا 
  بيددية عسدد يية بحملددة القيددا  مددنلتدد    ون عائقددا  سددت نتدداأ  ددز  التدد  ( ،3131مددايو  19د  3131
 .الخلي   تة

وه دددكا فددديض الملددد  عبددد  العزيدددز نفسددد  قدددوة عسددد يية ناشدددئة فددد  الخلدددي  العيبددد ، مددد يية 
ومتبيية ف  أح اي  السياسية واالقتصا ية، مما  ع  القو  الفاعلدة فيد ، د بخاصدة بييطانيدا د ملزمدة 

ألح ات التالية، وه  الت  أحسن المل  عبد  العزيدز بالتعام  مع  سلبا  أ  إي ابا ، حس  ما تملي  ا
 استغاللتا، فسايت ف  معظمتا لصالح .  

 األحساء على ئهاستيال بعد  بالملك عبد العزيز بريطانيا عالقاتالمبحث الثاني: 
عندد ما وصددلت حاميددة األحسددا  العيمانيددة إلدد  البحدديين، بدد أ الدد وي اليددان  مددن العالقددات 
السعو ية البييطانية، حيت اتت  المل  عب  العزيز البييطانيين بدبنت  المدوا ي دا  الحاميدة العيمانيدة 
 هنا  عل  سيعة التسلي ، بد  وأنتد  حيدوه  علد  العدو ة إلد  األحسدا  لطدي  السدعو يين منتدا، وأن
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ه ال  ال نو  ي بوا إل  القطي  بمساع ة بييطانيا لتد ، ول دنت  لد  يتم ندوا مدن  خولتدا،  مدا  اندت 
 .(3)هنا  محاولة أخي  لحملة خي ت من البصية إل  مينا  العقيي وهزمت ه  األخي 

هاتددان المحاولتددان  علتددا الملدد  عبدد  العزيددز ييفدد  بيقيددة إلدد  المقددي  السياسدد  فدد  الخلددي   
  يعتيض فيتا عل  الحملة البحيية العيمانية الت  خي ت 3131يونيو 31هد / 3113ي   8ف  

 حسدا األ إل  العو ة لت  وزينواالال ئين العيمانيين،  من البحيين بتبيي  من االن ليز، الكين ش عوا
؛ ألنتددد  خشدددوا مدددن تقددد   الملددد  عبددد  العزيدددز إلددد  قطدددي أو إمدددايات (1)والمسددداع ة بالددد ع  وأغددديوه 
ي ددد   11. وي ت وزاية التنددد  علددد  الملددد  عبددد  العزيدددز ببيقيدددة بعيتتدددا فددد  (1)المتصدددال السددداح  
 ، قدد يت فيتددا مشدداعيه وصدد اقت ، وأ دد ت لدد  التزامتددا الحيددا  التددا  ل ددال 3131يوليددو 1هددد / 3113

 عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون للقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوات  أ الطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديفين، وأنتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
ي ال ولدة العيمانيدة أمدي ميغدو  العيمانية،  مدا أنتدا حييصدة أن ال يصد ي منتدا مدا يدوح  أن انتيدا

، وأن العسا ي العيمانيين ي بوا السفن بقص  السفي من (1)في  أو أن  سيحظ  بالتش ي  من  انبتا
 .   (3)البحيين إل  البصية، و ان ي وعت  إل  العقيي ب ون عل  من الح ومة البييطانية

إال أن هندا  نصدائ  مدن وم  أن موق  بييطانيا المبلد  للملد  عبد  العزيدز  دان الحيدا ، 
مس ولين بييطانيين ف  الخلي  لح ومتت  باتخاك إ يا  حاز  ض  ال ولة العيمانية، لت ون عملياتتا 

 لتدوييط ومد عاة زعداجإ مصد ي يعد  للبحديين عيمدانيينال و ندال  اسدتخ ا  نالحيبية عبي اليابسدة، أل
 .(1)السعو   العيمان  بالنزاع تاشيخ

 -: الواقع األمر أمام بريطانيا
 فدد  والحساسددية ال قددة بالغددة فتددية فدد لقدد   ددا  اسددتيال  الملدد  عبدد  العزيددز علدد  األحسددا  

 وبالتددال  متق مددة، مياحدد  بلغددت قدد  تمددابين المفاوضددات  انددت حيددت ،البييطانيددة العيمانيددة العالقددات
 اإلحياج من ق  سب  لبييطانيا نوعا   الميحلة هكه ف  األحسا  باستعا ة العزيز عب  المل  قيا  فإن

 مدا   اآلخدية  19 بتدايي  التند  ح ومدة إلد  خطابد  ف  الخلي  ف  البييطان  المقي  تعبيي حس 
بالعقددد  بعيددد ا  عددددن  الواقددد  األمدددي مددد  التعامدددد  ممدددا  علددد  يقتددديح:  ،3131 مدددايو16هدددد / 3113
 مددن ،البصددية واليددة فدد  ومتاعبدد  التدد  تغلدد  المفلسددة بخزينتدد  العددال  البدددددا تددو يددي  أن ف ،العاطفددة
 بتسدييي عيمدانيينلل بييطانيدا سدماح حدا  فد  أند ، و سعو  ابن ض  فعالة بحملة القيا  علي  الصع 
، ولددكل  بييطانيدا ت داه سدعو  ابدن لد   سديئا   أيديا   سدتتي  د مدن المدي   فشدلتا د فإنتدا بحييدة حملدة

مانيدة للخديوج بحد  بمفاوضدات ح ومتد  مد  ال ولدة العي المسدالةفالمخيج المناس  هو : إ ياج هكه 
 . (1) بلوماس  لتالف  هكا الحيج

و كل  حس  يأ   دو   فد  البيقيدة التد  يفعتدا نائد  الملد  فد  التند  إلد  وزيدي التند  
  حددو  تدد اعيات الموقدد  مددن اسددتيال  الملدد  عبدد  العزيددز 13/1/3131هددد/11/6/3113بتددايي  
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مددن  39التوفيددق بينتمددا: توقيدد  المددا ة علدد  األحسددا ، فقدد  أشدداي إلدد  أن هنددا  ظدداهيتين ال يم ددن 
مسو ة المعاه ة البييطانية العيمانية ،وطي  المل  عب  العزيز للعيمانيين من ن   واألحسا  ، فمدن 
 تة ه  معتيفون بح   العيمانيين لن   واألحسا ، ومن  تة أخي  أصب  ح   المل  عب  العزيز 

ا  الح ومددة البييطانيددة أمدديين: إمددا أن تتددي  األمددوي لتدداتين المنطقتددين أمدديا  واقعددا  ، ولددكل  فددإن أمدد
مدا أن تقد   مشدوية  تسو  نفستا وهكا غيي مستحسن ألنتا يبما تسيي فد  غيدي صدال  بييطانيدا ، وا 
للبا  العال  بإي ا  ح  سلم  لخالف  م  المل  عب  العزيز ببن يعتي  بابن سعو  حا مدا  لن د  د 

مدن صدال  بييطانيدا د فد  الوضد  الدياهن د أن تديتبط مد  ابدن  مسدتقال  كاتيدا  د تحدت سديا ت  ، ألند 
سددعو  بعالقددات مباشددية أو غيددي مباشددية ، بحيددت ي ددون ل يدد  معتمدد  بييطددان  ميدد  الدد و  البحييددة، 

 . (3)وتعق  مع  اتفاقات بمعيفة البا  العال  فيما يتعلق بالقيصنة واليق وت اية األسلحة
 -بريطانيا والحياد التام:
ومة البييطانية بان فاع مميليتا ومعتم يتا ف  الخلدي  د الدكين بندو يأيتد  علد  شعيت الح 

حد ت إقليمد  د لتغييدي موقد  ح دومتت  المتشد   حيدا  العالقدة مد  الملد  ابدن سدعو ، فد  حدين أن 
الح ومددة البييطانيددة اتخددكت موقفتددا وقياياتتددا نتي ددة ألحدد ات  وليددة تتطلدد  منتددا التدديو  والحددكي. 

واضددحا  فدد  المياسددالت المتبا لددة بددين المسدد ولين فدد  الخلددي  العيبدد  مددن  تددة،  وبدديز االخددتال 
 وح ومة التن ، ووزاية التن  ف  لن ن، ووزاية الخاي ية من  تة أخي .

لقدد   ددا  ي  الح ومددة البييطانيددة علدد  مقتيحددات المقددي  السياسدد  فدد  الخلددي  غيددي متوقدد  
ي ددد  6( بيقيدددة إلددد  ح ومدددة التنددد  فددد  (3)يوومخيبدددا  آلمالددد ، حيدددت  تددد  وزيدددي التنددد  )مددداي يز  ددد

  طلدد  فيتددا مددن المقددي  الي ددوع إليدد  فدد  أ  مبددا ية قدد  يبدد يتا ابددن 3131يونيددو  39هددد / 3113
سعو ، الن سياسة بييطانيا تيم  إل  تعزيز ح ومدة ال ولدة العيمانيدة فد  اسديا الصدغي  واالمتنداع 

 مدن ممايد  خطدا  وفد ، (1)فتية مم نة عن الت خ  ف  ن   بصوية مباشية أو غيي مباشية ألطو 
فيددد  وزيدددي  طلددد   ،3131 يونيدددو 38 هدددد/3113ي ددد 31 بتدددايي  إلددد  وزاية التنددد  الخاي يدددة وزاية

 أ  إ ددديا  عدددن اإلم دددان قددد ي باالمتنددداع ال ويدددت فددد  السياسددد  المعتمددد  إبالغبددد الخاي يدددة التو يددد 
، حتدد  لددو  ددان ي ا  معددين سياسدد  ات دداه بددب  البييطانيددة الح ومددة إلددزا  وابددن سددعو ، أ مدد  اتصددا 

عل  خبي أو استفساي من ابن سعو  نفس ، وكل  لع   إيداية شد و  الح ومدة العيمانيدة فد  الوقدت 
 .(1)الحاضي

وهنددا ت  دد  بييطانيددا تمسدد تا بالحيددا ، وت اهلتددا و ددو  الملدد  عبدد  العزيددز فدد  األحسددا ، 
ت دة عدن قيدا  عالقدة مباشدية بينتمدا؛ امتعاض مدن  انبد  غيدي متد  مقايندة بالعواقد  النا أ معتبية 

ا للعالقدة تألن خسايتتا للم اس  الت  ستتحقق من ال ولة العيمانية د فد  نظيهدا د أ بدي مدن خسدايت
 م  ابن سعو .
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المقدددي  السياسددد  فددد   إلددد  تعميمدددا   البييطانيدددة الخاي يدددة ةي اوز  تأصددد ي علددد  كلددد   وبندددا 
 الضدديوية عندد  إالابددن سددعو   مدد  اتصددا  بددب  القيددا  علدديت  يحظددي إميتدد  تحددت والعدداملين الخلددي 

 معاهددد ة معددد  لبييطانيدددا لدددي  عيبددد  أميدددي أو شدددي  بدددب  االتصدددا  علددديت  يحظدددي  مدددا القصدددو ،
، معللدة كلد  بدبن السياسدة البييطانيدة فد  الوقدت الدياهن قائمدة علد  اعتبدايات  وليدة تقضد  تحال 

قائمددددة علدددد  اعتبددددايات محليددددة بالتمسدددد  بوحدددد ة األياضدددد  العيمانيددددة فدددد  اسدددديا وسددددالمتتا وليسددددت 
 .(3)محضة

 ال مد  بدين فد  صدعوبة نو  د  دانوا ي التند  وح ومدة الخلدي  فد  مميل  بييطانيا أن وم 
 ابييطانيد موقد  ف  الخلدي  وبدين االسدتمياي فد  سياسدة الحيدا  التدا ؛ إال أن ال  ي  الوض  ت اه 
 الحدي  قيدا  وحتد  األحسدا ، اسدتعا ة بعد  مدا فتدية طدوا  ظ  قائمدا   العزيز عب  مل ال ت اه السلب 
 تييددي قدد  ابددن سددعو  مدد  عالقددة أ  فدد  الدد خو  ت ندد  علدد  وكلدد  حيصددا  منتددا األولدد ، العالميددة
 .المفاوضات أينا  موقفت  عل  وتنع   العيمانيين ش و 

 موقف بريطانيا من محاوالت التسوية بين الملك عبد العزيز والباب العالي حول األحساء:
د المحافظدة علد  وحد ة أياضد  ال ولدة  التقلي يدة تتاسياسدانيدا ظلدت متمسد ة بم  أن بييط

 (1)( 3131 يوليدو 11 هد /3113شعبان  11العيمانية ف  اسيا د، وبخاصة بع  توقيعتا معاه ة )
ن دد   فيتددا بمددا اسدديا فدد  العيمانيددة ال ولددة أياضدد  وتماسدد  وحدد ةب التدد  تعتددي  فدد  إحدد   بنو هددا

، إال أن ممايسددتتا لتددكه السياسددة مدد  شخصددية ميدد  الملدد  عبدد  العزيددز سددت ون صددعبة (1)واألحسددا 
، اسدمية سديا ة هدو يقبلد  أن يم دن مدا أقصد  أنو  العيمانيدة، للسدلطات خاضدعا   لي التطبيق؛ ألن  

و و هدا  علد  خطيديةلد  نتدائ   ت دونيبمدا  دد، بييطانيا د لدو حصد  ض  ع ائيا   موقفا   اتخاكه أن ما 
ها . ضد  ب املتدا المنطقدة قيدا ة يسدتطي  الدك  يبمدا عيب ال زعي  ون  ال ،العيب  الخلي  ساح  ف 

وبنا  عل  كل  سنالحظ عل  سياسة بييطانيا ف  هكه الميحلة التي   ف  االتصا  م  المل  عبد  
العزيز مباشدية  ون علد  ال ولدة العيمانيدة، خوفدا  مدن تدبييي هدكا االتصدا  لدو حصد  علد  عالقاتتدا 

 ا.معت
المقددددي   يددددك يففدددد  إطدددداي تطددددوي تدددد اعيات اسددددتيال  الملدددد  عبدددد  العزيددددز علدددد  األحسددددا  

 ، 3131 مايو 19 ة /خي اآل   ما 11 ف  التن  ح ومة ل إ يفعتا ةبيقي ف  السياس  ف  الخلي 
 الددك   دديا اإل نأ لدد إ افيتدد شددايبيقيددة أ البصددية فدد  العيمانيددة السددلطات لدد إ  تدد  ابددن سددعو  أن

عيمدانيين ال المدوظفين اضدطتا  مدن السد ان  شد او  بسدب   دان د االسدتيال  علد  األحسدا  د اتخدكه
 . (3)المنطقة ف  الت و  بحفظ وسيت ف  وا  بصفة تا د السلطات العيمانية دلتمييل مستع  ن أو  لت ،

وو دد ت بييطانيددا فدد  كلدد  فيصددة مناسددبة الحتددوا  الملدد  عبدد  العزيددز وكلدد  مددن خددال  
ة بين  وبين ال ولة العيمانية،  ا  كل  فد  البيقيدة التد  يفعتدا المقدي  السياسد  فد  سعيتا للمصالح
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 ، يقتيح فيتا إبالغ ابن سدعو  3131يوليو  33هد /3113شعبان  1الخلي  إل  ح ومة التن  ف  
 .(1)أن الح ومة البييطانية يسيها تصالح  م  العيمانيين، وأنتا ستسع  إلتمامتا

 39 هدد /3113يمضدان  8فد   التند  وزاية إلد  خطابتدابديت فد  ع التند  ح ومدة ب  إن
تا د بع  استيال  المل  عب  العزيز عل  األحسا  و خول  فد  منطقدة مخاوفعن   3131 أغسط 

 البييطانيدة الح ومدة مد  صد اقة عالقدات إقامدة فد   يغباتد ت اهد نفدوك بييطانيدا ومصدالحتا د مدن 
 عمددق فدد  بقددوة الخلي ،و خدد  سدداح  علدد  متناميددة قددوة أصددب  وكلدد  مددن خددال  وصددفتا لدد  ببندد :

 أن  مددا واي ة، المتصددال  سدداح الو  قطددي فدد  ت خلدد  إم انيددة وأصددبحت ،هددا ومصددالحتانفوك منطقددة
 ت اهلدد  سياسددة فددان وعليدد  ا ،هندد التوغدد  فيصددة لدد  تتددي  عمددان سددلطنة فدد  الحاليددة االضددطيابات

 – اآلن حتد  –  موقف؛ ألن ض ه عس يية إ يا ات اتخاك أصبحت غيي امنة، ومن األفض  ع  
كا ت اهنددا، و    ممددا  ائدد  عدد ائ  موقدد  اتخدداك علدد  يدديغ  فيبمددا معدد  و   تفدداه  إلدد  نصدد  لدد  وا 
 إال معد  محد  ة معاهد ة إقامدة اقتدياح عد   ومد  ،الخلدي  سداح  ف  في  ميغو  غيي وضعا   يش  
شدعايه معد ، النظدي و تدات بتبدا   بقدوة نوصد  أننا  بمنداطق المسدا  عدن سديمتن  أند  نيدق ببنندا وا 

، ولددكا فددإن التوصدد  معدد  إلدد  تسددوية ميضددية بيعايددة البددا  العددال  د إن  عددت (3)السدداح  شدديوخ
 .(1)الضيوية د سي ن  ح ومتنا هكا اإلزعاج

 بتدددددددايي إلددددددد  وزاية التنددددددد   وزايتددددددد  بخطدددددددا  البييطدددددددان  الخاي يدددددددة وزيدددددددي وافدددددددق وقددددددد 
 مد  لتعامد ل المق مة مدن ح ومدة التند  مقتيحاتال عل   3131أغسط  36هد/3113يمضان31

 فد  أشداي  مدا ،عيمدانيينال وبدين بيند  للتوفيدق وسدعت  فد  مدا لونبكسي ببنت  إبالغ  م  ،ابن سعو 
 أ  يبددد  لددد و  شدددفتيا تو ددد ال بتدددكا ال ولدددة العيمانيدددة خاي يدددة وزيدددي مفاتحدددة تددد  أنددد  إلددد  هدددكا خطابددد 
ولكل  ص ي أمي من ح ومة التن  للمقي  السياس  ف  الخلي  بالسع  لالتصا  بابن  .(1)معايضة

سددعو ، وحيصددا  مددن المقددي  علدد  ن احدد  فدد  متمتدد  أبدد   لتدد  يغبتدد  فدد  معيفددة الخطددوات التدد  
ست ون ال ولة العيمانية ميالة إل  إتباعتا إكا يغبت بالمصالحة م  الملد  عبد  العزيدز حتد  ي دون 

 . (1)خ  ف  حا  طل  ابن سعو  وساطة بييطانيةباإلم ان الت 
وه دكا تحولدت سياسدة بييطانيددا المتدي  ة فد  إ دديا  اتصداالت مد  الملدد  عبد  العزيدز إلدد  
سددع  منتددا لتحقيقدد ، م ملددة القيددا  بدد وي وسدديط الصددل  بددين الملدد  عبدد  العزيددز وال ولددة العيمانيددة 

 فدد البييطددان   المقددي  مددن العزيددز عبدد  ملدد ال فت سدد  األو  وال تخسددي اليددان ؛ ولددكل  عندد ما طلدد 
، نقدد  لد  المقددي  السياسد  يسددالة وصدلت  مددن نائدد  ت اهد  بددال ه موقد  عددن  دامال   إيضدداحا   الخلدي 

المل  ف  التن  يقو  فيتا:  تسدلمت يسدالت   المدوقية، وأفتد  منتدا أند  تطلد  شديحا  )وافيدا ( لموقد  
الح ومة البييطانية بالنسبة إل  شد ون  ومصدالح . إن مدن الصدع  إلد  حد  مدا إعطدا  تفسدييات 

اط الت  تيغ  معيفة أوف  لتدا، أو مدا هد  االت اهدات من هكا النوع من  ون معيفة أ يي  قة للنق
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الت  تتوق  أن تو   )لتا( الح ومة البييطانية عناية و يدة. سيسدع ن  إكا يغبدت أن أعقد  ا تماعدا  
معددد  )لنتبدددا   و يدددا  اآليا ( فددد  هدددكا الخصدددو  ... إن الح ومدددة البييطانيدددة ستواصددد  المحافظدددة 

( ف  الماض ، بشديط أن تتعتد  مدن  انبد  باالمتنداع عدن عل  العالقات الو ية الت  ) انت مع  
   عم  م بي لخلخلة الوض  الياهن، أو خلق قالق  بين اإلمدايات العيبيدة التد  لتدا عالقدات مد  

 .(3)ح ومة صاح  ال اللة، بما ف  كل  إماية قطي ...  
 فدد  يطدان البي  المعتمدد  مدن و د  العزيددز عبد  ملدد ال بدينفدد  العقيدي  تد  الددك ويعد  اللقدا  

،  3131 يسدمبي 36د 31/ هدد3111محي 31د  36 ال ويت يوم  ف  البييطان  والمعتم  البحيين
أو  تميي  شدب  يسدم  بدين البلد ين، وقد  تنداو  أبديز األمدوي العالقدة بينتمدا ميد : الت اية،واألعد ا  

لعيمانيدة. وقد  الفايين من المل  عب  العزيدز، وت خلد  فد  السداح  المتصدال ، وعالقتد  مد  ال ولدة ا
أطلعتدد  الملدد  عبدد  العزيددز بصددوية سدديية علدد  الشدديوط التدد  اقتيحتتددا الح ومددة العيمانيددة  بسددا  
للتسوية معد  فد  المسدتقب ، وعبدي عدن يغبتد  بدبن تدت  المصدالحة تحدت يعايدة الح ومدة البييطانيدة 

 إقامددة فدد  بتدد يغأفصدد  عددن   وندد  ال ييددق فدد   يمومددة العالقددات بيندد  وبددين ال ولددة العيمانيددة،  مددا
 لددو بندد ب أفا همددا: ،ييدد هي مددا وضدد ي أن ممدديال بييطانيددا مندد  طلدد  وعندد ما .بييطانيددا مدد  عالقددات
 هدددكا فددد  البحدددي  السدددال  علددد  سدددتحافظ البييطانيدددة الح ومدددة بدددبن تب يددد  علددد  الحصدددو  اسدددتطاع
 ياضديا ، فسدي ون الواقد  األمدي بح د   حدا   بمي زه وستعتي  ،د ساح  األحسا  د الساحل  الشييط

ن  تبمين تستطي  البييطانية الح ومة ببن مقتن  ن وأ ،سيف  عل  يعتم  أن علي  فإن كل  ي ن ل  وا 
 .(3)كل  ف  يغبت ما إكا  بلوماسية بوسائ  مطالب 

ومدد  أن بييطانيددا عقدد ت هددكا اللقددا  لم ددي  االسددتماع لو تددة نظددي الملدد  عبدد  العزيددز أو 
إال أنتدددا  انددت تييددد  التمتيددد  لبندددا   ،حسدددن نواياهددا ت اهددد والتعبيدددي عدددن  الوقددت  سددد  لم دددي يبمددا 

عالقات مع  لتبمن  انب  ف  منطقة نفوكها ف  ساح  الخلي  العيب ، ف  الوقت نفس  الدك  تييد  
، وهدكه المنطقدة فد  هد  د بييطانيدا د مصدالحتا لتدبمينفي  المحافظة عل  عالقاتتدا مد  العيمدانيين، 

شددعبان 11 اتفاقيددة، وبخاصددة لددو نفددكت يسددميا  السددائ ة ظدديو ال ظدد  فدد  صددعبة التطبيددق السياسددة
 بينتا وبين ال ولة العيمانية.  3131 يوليو 11 هد /3113

 السدددلطات بدددين تددد  الدددك  االتصدددا  مدددن تدددكميا   أبددد ت العيمانيدددة الح ومدددة ي يددد  كلددد  أنو 
 ضدددمن تددد خ  يح متدددا التددد  المنطقدددة باعتبددداي العزيدددز، عبددد  ملددد البدددين و  الخلدددي  فددد  البييطانيدددة
 العيمددانيون حددي  وعليدد  العيمانيددة، لل ولددة بتبعيتتددا يددة سددالفة الددك يتفاقالا عتددي ت التدد  المندداطق

قامدة بييطانيدا بدين تحدو  العزيدز عبد الملد   علد  يقتيحونتدا التد  االتفاقيدة فد  بندو  إ خدا  عل   وا 
ال ولدة  خاي يدددددة لوزيي المبلغة البييطانية الخاي ية وزاية مك ية. وحس  (1)مع  مباشية عالقات أية

 العيمانيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
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 ال ولة العيمانية يي ت الت  الشيوط ضمن من أن  3131 ماي  1 هد /3111يبي  اليان  33ف  
 -: يبت ماعل  ابن سعو   فيضتا

التخدداك مددا  عيمانيددةالسددلطات ال إحالدة  دد  االتصدداالت مددن الح ومددات األ نبيددة أو مميليتددا إلدد  -3
 يلز  بشبنتا .

 الت اي والو ال  األ ان  من المنطقة . استبعا   مي  -1

 .(3)أ نبية تعت  ابن سعو  بع   من  امتيازات ألية شي ات -1
 منطقددة ا  ن دد  بددبن تددااعتياف يغدد  أندد  فدد  المددك ية نفسددتا، البييطانيددة الخاي يددة وزاية ت  دد و 

التفسددديي ، وأن السددداحل  الخدددط يحتددد  اآلن وهدددو سدددعو  ابدددن ت اهددد  سدددتطي ت الأنتدددا  ، إالعيمانيدددة
الوحيد  للشديوط د سدالفة الدك ي د هدو أن البدا  العدال  ال ييدق بالتب يد ات التد  قد متتا لد  بييطانيدا 
بشبن التعاون بينتما،  ما أند  لد  يقد ي متاعد  بييطانيدا إكا اسدتميت األوضداع غيدي ميضدية بينتدا 

 مشدديخات فدد   خ يتد ال بنبدد وبدين ابددن سدعو . وأخيدديا  فدإن مطالدد  بييطانيدا مددن ابدن سددعو  تتميد :
، ويسدددم  وتتييبتدددا األسدددلحة ت ددداية قمددد وب ،البحييدددة الت ندددة مياعددداة أ ددد  مدددن يتعددداون أن، و الخلدددي 
تامدة. يد  ختمدت المدك ية بطلد  سدح  ال ولدة العيمانيددة   بحييدة لقطيد ا البييطدانيين الت داي بد خو 

لتيتيد  مديض مد   للشيوط  اليالية سالفة الك ي، م  تعبييها عن سيويها لو توصد  البدا  العدال 
 . (1)ابن سعو 

ا التد  تميلدت مصدالحتفد  هدكا الد وي، حيصدا  علد   د متدي  ا   ا دبييطانيد ظد  موقد لقد  
 قدددوة تنددام  ضدددع  األخيددية مقابدد  ول ددن المنطقددة، فدد  العيمانيدددددددة ال ولددة بالمحافظددة علدد  تماسدد 

 علد  ملد  عبد  العزيدزال قد ية وتخوفت  مدن ب  احتوائ ، عل  تتاق ي  ف  ش ت و  ،المل  عب  العزيز
 أو ،هضد  عد ائيا   موقفدا   اتخدكوا إنتد  المنطقدة، ف  من شبن  أن يت   مصالحت  عيب  تحال  قيا ة
،  علتد  يغيديون سياسدتت  نحدو السدع  لالتصدا  بد  بشد   غيدي يسدم ، بقضيت  اهتما  ع   أب وا

 . مما مت  لقيا  عالقات يسمية اتضحت معالمتا ف  ال وي التال 
 أثر الحرب العالمية األولى في عالقة الملك عبد العزيز ببريطانياث الثالث:المبح
الموقدد   تغيددي   (3138ددد3131هددد / 3111ددد3111األولدد  ) الحددي  العالميددة قيددا بعدد  

التصددا  بدد ، بعدد  أن  اندددت لتسدددايع فبصددبحت تخطدد  و ه، و العزيددز  عبددد  ملدد البييطددان  ت دداه ال
 .مع  أ  نوع من العالقاتإقامة  ف  متي  ة

 فد  وعالقاتتدا السياسية القو  وال ات وف  ال ولية السياسة ف   كيية تغييات ح يت فق 
عدددد وة -النضددددما  ال ولددددة العيمانيددددة فدددد  هددددكه الحددددي  إلدددد   اندددد  ألمانيددددا  نتي ددددة العيبدددد  المشدددديق
 وات تددت العيمانيددة، ال ولددة ت دداه التقلي يددة سياسددتتا مددن  ليددا   بييطانيدداولددكل  تحددييت  (3)-بييطانيددا
 عبدد  ملدد ال: التدد   انددت تشددم  المنطقددة فدد بددين القددو  السياسددية اليئيسددة   دد   حلفددا  عددن تبحددت
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 واألحسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  العزيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز
 فدد  يحيدد  واإلمددا  ، عسدديي فدد  اإل ييسدد  و ،الح دداز فدد  حسددين والشدديي  ،حائدد  فدد  يشددي  ا و  

  .اليمن
الملدد  عبدد  العزيددز د   سدد ل السددع  بمتمددة ش سددبيي ت الح ومددة البييطانيددة ال ددابتن لفددو 

مقابدد  التعتدد  لدد  بإبعددا  االضددطيابات عددن بددال  العددي ،  ،تددا انب إلدد د  معدد  الو يددة صددالت  بح دد 
 مبدداي  الشددي  مددن تطلبدد مددا  والمحافظددة علدد  مصددالح  فدد  حالددة الحددي  مدد  ال ولددة العيمانيددة،

 . (1)لغيض نفس ل العزيز عب  مل ال إل  يسالة إيسا  الصباح
 و د   أند  3131يندايي 1/ هدد3111صدفي 31 فد  المد يخفد  تقييديه  ش سدبييوق  أشاي 
ن  ان ييق بالح ومدة البييطانيدة وييغد  فد  توييدق صدالت  معتدا د  ،ا  قلق المل  عب  العزيز د وهو وا 

غيدي قدا ي علدد  تفسديي طلبتدا: تعتدد ه د اآلن د بدإعالن الحددي  علد  ال ولدة العيمانيددة، فد  الوقددت 
الددك   انددت قدد  أخبيتدد  قبدد  سددتة أشددتي أنتددا ال تسددتطي  التوسددط لدد  عندد ها، فددإن  انددت تيغدد  د 

ا فددال بدد  مددن توقيدد  اتفاقيددة يسددمية تصدديح موا هددا د بوضددوح د بوا بددات بييطانيددا د بتغييددي موقفتدد
 مب ئيدة مسدو ة إعد ا  العزيدز عبد  الملد  مدن د اللقدا  كلد  فد دد  ش سدبيي طلد  .  ولدكل (3)الفدييقين
المل  عب  العزيدز  فق   ،لح ومت  تق يمتا من ليتم ن في ؛ ييغ  وما لقبول  مستع  هو ما تتضمن
 -ا التال  :من أه  موا ه مك ية
أن تعتي  بييطانيا بح مد  د ح مدا  وياييدا  د لن د  واألحسدا  والقطيد  والمدوانع التابعدة لتدا  -3

 عل  ساح  الخلي  العيب ، وأن  إقلي  مستق  ال حق للت خ  في  من أ   ولة أ نبية.

أن تعتددي  بييطانيددا بالحدد و  البييددة والبحييددة ل ولتدد  وأن أ  خددال  قدد  ينشددب بينتمددا فإندد   -1
 يح  وفقا  للمل يات العائ ة لآلبا  واأل  ا .

 أن  لن ي كن أل  أ نب  بالحصو  عل  شبي من أقاليم  إال بع  الي وع إلي  وبإكن . -1

 تتعت  بييطانيا بمن  أ  اعت ا  يق  عل  أقاليم  بيا  أو بحيا . -1

 تتعت  بييطانيا ببال تسم  وال تمن  مل ب لألشخا  الفايين من بال ه. -1

طانيددا اليعايددا السددعو يين المقيمددين فدد  أقاليمتددا وتحمدد  حقددوقت  وتعدداملت   مددا تحتددي  بيي -6
 تعام  يعاياها.

إك أقيت بييطانيا بدالموا  السدابقة فإند  د الملد  عبد  العزيدز د يقدي ويلتدز  بقطد  الميا عدات  -1
 م  أ   ولة أخي  ف  ش ون االمتيازات واالتصا  إال بع  ميا عة الح ومة البييطانية.

د الملدد  عبدد  العزيددز د بحمايددة الت دداية فدد   اخدد  إقليمدد  وفدد  السددواح  والمددوانع يتعتدد   -8
الخاضعة لح م ، وأن يعام  اليعايا البييطانيين حسد  المعاملدة التد  يعامد  بتدا يعايداه 

 ف  بال  بييطانيا.
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يتعت  د المل  عب  العزيز د باالمتناع عن المتدا ية بالسدالح فد   ميد  المدوانع الخاضدعة  -1
 .(3)ت ، عل  أن تزو ه بييطانيا بما يحتاج إلي  من سالح عن  الحا ةلح وم

عن ما وصلت مطال  الملد  عبد  العزيدز إلد  الح ومدة البييطانيدة تبو لدت المشدوية بدين و 
مميليتددا فدد  الخلددي  والتندد  ولندد ن، ونددت  عنتددا التو دد  إلدد  عقدد  معاهدد ة معدد  بعدد  إبدد ا  ملحوظددات 

 المعاهد ة تبي  أن عل   مع مفاوضات ف  بال خو    الخلي عل  بعض شيوط ، و لفت المقي  ف
 . (1)التنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ح ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

ملدد  الب التق فدد لعقيدديل بزيدداية  ددو   بييسدد  قددا   3131 يسددمبي  16هددد / 3111صددفي  38وفدد  
 31، والتددد   دددي  التصددد يق عليتدددا فددد  (1)يدددن اي  بمعاهددد ة المعيوفدددة المعاهددد ة ووقعدددا عبددد  العزيدددز

العزيدز  عبد  لملد اعتديا  بييطانيدا با أهد  بنو هدا: مدنو  (1) 3136يوليدو  38هد / 3111يمضان 
وحمايدة  ت بمسداع  ها، وتعتد يتواييتدا أبندا ه مدن بعد هن د  واألحسدا  والقطيد  علد  حا مدا  مسدتقال  

أن ال يقو  بالمياسالت أو أن  هوتعت  بينما  ،مصالح  وبال ه ض  أ  ع وان من أ   ولة أ نبية
أو يمددددددددن  امتيددددددددازات أل   ولددددددددة أ نبيددددددددة  ون موافقددددددددة الح ومددددددددة  اتمعاهدددددددد  أو تيعقدددددددد  اتفاقددددددددا
ونصت الما ة األخيية ف  هكه المعاه ة عل  اتفاق الطيفين عل  إبديا  معاهد ة أخدي    البييطانية.

 . (1)تفصيلية تتناو  المسائ  ال فاعية بينتما
خال  اإل يا ات الت   ايت بين األيوقة البييطانية فيما يخد  عقد  هدكه المعاهد ة  منو 

 -: هما لسببين تاإبيام عل  مل  عب  العزيزال من حيصا   أ يي  انت بييطانيا أن يتض 
فدد   متمددةتشدد   حلقددة د  متياميددة األطدديا الملدد  عبدد  العزيددز يسدديطي علدد  منطقددة د  أن -األول

ندد  يشدد   إف ؛موقفددا  منحددازا  ألعدد ا  بييطانيددا  هوباتخددداك ،الطدديق الت اييددة عبددي شددب  ال زيددية العيبيددة
 .يا  م   ا  عليتاخط

العزيز موقفا  ع ائيا   عب المل  عل  افتياض زوا  ال ولة العيمانية بانتتا  الحي ، واتخاك  -الثاني
 العيب  .عل  مصالحتا ف  الخلي   خطيا  سيصب  ، فإن  هاض 

عبدد  العزيددز أينددا  مفاوضددات  مدد  بييطانيددا وبعدد  توقيعدد  المعاهدد ة  الملدد  ومددن المالحددظ أن
بمشدداغل   مدد عيا  اهتمامدد  ،العالميددة األولدد الحددي  فدد   حيددا مياعدداة لمصددالح  د ال  -معدد  اختدداي

وفدد  الوقددت نفسدد  تددي  هنددا  بعددض ، مددن وقتدد  و تدد ه ا  التدد  اسددتغيقت  ييددي  -حيوبدد   - ال اخليددة
مدد ا اتتا عبددي  خطددوط التواصدد  مفتوحددة مدد  العيمددانيين، ميدد : تغاضددي  عددن مدديوي بعددض قواتتددا وا 

 . (3)أياضي ، ولقائ  ببعض شخصياتتا ووعو ه لت  بع   االشتيا  بالحي 
وه كا يتض  لنا من خال  هكا ال وي من أ واي العالقة بين المل  عب  العزيز وبييطانيدا 
عق  استيالئ  عل  األحسا ، أن بييطانيا استب لت ا عا ها سياسة الحيا  بدين الملد  عبد  العزيدز 
وبددين ال ولددة العيمانيددة د مدد  تعاطفتددا الواضدد  مدد  ال اندد  العيمددان  د إلدد  سددع   ددا  ل سدد  و ه 
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 وص اقت ، وكل  حينما احتا ت إل  ضمان وقوف  إل   انبتا ف  الحدي  ضد  ال ولدة العيمانيدة أو
 علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  األقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وقوفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

الحيددا ، نظدديا  لموقعدد  االسددتياتي   و وندد  الددزعي  العيبدد  الددك  تت دد  لدد  اآلمددا  العيبيددة فدد  كلدد   
 الوقت.

 الخاتمة:
الحم  هلل الك  بنعمت  تت  الصالحات والصالة والسال  عل  نبينا محمد  والد  وصدحب  وسدل  وبعد ، 

 - ة نتائ  ي ملتا فيما يبت :فق  توص  الباحت ف  نتاية هكه ال ياسة إل  ع
أن عالقدات بييطانيدا الو يدة مد  ال ولدة العيمانيدة  اندت عائقدا   بيديا  أمدا  إقامتتدا عالقدات  -

سياسية م  المل  عبد  العزيدز، وبخاصدة أن منطقدة ن د  التد  يسديطي عليتدا الملد  عبد  
 العزيز ل  ت ن ضمن  ائية نفوك أو مصال  بييطانيا.

ين البييطددانيين حدو  إقامددة عالقدات سياسددية مد  الملدد  عبد  العزيددز أن تبداين ايا  المسد ل -
  انت سببا  يئيسا  ف  تبخيها إل  قيا  الحي  العالمية األول .

أن بييطانيا ظلت متمس ة بسياستتا ) المحافظة عل  أمال  ال ولة العيمانية فد  اسديا (  -
 ألمانيا.حت   خو  ال ولة العيمانية الحي  العالمية األول  إل   ان  

أن أو اتصا  مباشي للمل  عب  العزيز مد  مسد و  بييطدان  د بصدفة غيدي يسدمية د  دان  -
 ، ويعد  األسدا  3133هدد/3111م  )ش سبيي( المعتم  السياسد  فد  ال ويدت فد  عدا  

 الك  مت  للعالقات السعو ية البييطانية.

ان شديطا  للملد  أن موافقة بييطانيا عل  منعتا أ  ه و  بحي  عيمان  عل  األحسا    -
عبدد  العزيدددز لالسدددتيال  عليتدددا، ول ددن عنددد ما اتضددد  لددد  أن شدديطا  مسدددبقا   تدددكا ال يم دددن 
تحقيقدددد ، وأن ضددددمان اسددددتقالل  عددددن ال ولددددة العيمانيددددة لددددن يتحقددددق بدددد ون اسددددتيالئ  علدددد  

 األحسا ؛ استب   شيط  السابق بالحي  عل   ع  بييطانيا تق  عل  الحيا .

زيدز علد  األحسدا   علد  يفديض نفسد  قدوة عسد يية ناشدئة فد  أن استيال  المل  عب  الع -
الخلددي  العيبددد ، مددد يية ومتدددبيية فددد  أح ايدد  السياسدددية واالقتصدددا ية، ممدددا سددديلز  بييطانيدددا 
بالتعامدد  معدد  سددلبا  أو إي ابددا ، حسدد  مددا تمليدد  األحدد ات التاليددة التدد  أحسددن الملدد  عبدد  

 العزيز استغاللتا فسايت ف  معظمتا لصالح .

ييطانيا د بع  استيال  المل  عب  العزيدز علد  األحسدا  د ظلدت متدي  ة بدين االتصدا  أن ب -
ب  من ع م ، وغلبت اليان  للمحافظة عل  مصالحتا م  ال ولة العيمانية. ول دن عند ما 
ظتي لتا ضع  األخيية مقاب  تنام  قدوة األو ، وخدوفت  مدن قيا تد  لتحدال  عيبد  مدن 
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 ، إن هدد  اتخددكت موقفددا  عدد ائيا  ضدد ه،  علتددا تسددع  شددبن  تت يدد  مصددالحتا فدد  الخلددي
 لالتصا  ب  بش   غيي يسم ، مما مت  لقيا  عالقات يسمية بع  كل .

أن  خو  ال ولة العيمانية الحي  العالمية األول  إل   ان  ألمانيا  ع  بييطانيا تسدع   -
  اهدددددد ة إلقامددددددة عالقددددددات سياسددددددية مدددددد  الملدددددد  عبدددددد  العزيددددددز، ف انددددددت معاهدددددد ة  اييددددددن 

  أو  لبندددددة فددددد  العالقدددددات السدددددعو ية 3131 يسدددددمبي  16هدددددد/ 3111صدددددفي  38فددددد  
 البييطانية ف  عت  المل  عب  العزيز.

 هلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهوصلى ا
 

 المصادر والمراجع
 -ويائق األيشي  العيمان  باستانبو :

  .3131تموز )يوليو(  11بتايي   Muahedename( 242/  17وييقة يق : ) 
صددددابان ، سددددتي  ، مددددن ويددددائق :  . انظددددي1/6/3811( بتددددايي   hr.to.397/88وييقددددة يقدددد :) 

هدددد / 3119، األحسدددا  ، ندددا   األحسدددا  األ بددد   3هدددد ، ط3113د  3188األيشدددي  العيمدددان  
1991.   

 -الويائق البييطانية:
  3191/  1/ 8بيقيددددددددة مددددددددن وزيددددددددي شدددددددد ون التندددددددد  إلدددددددد  نائدددددددد  الملدددددددد  فدددددددد  التندددددددد  بتددددددددايي  

  . fo 371/  1820(  30802:)يق  
 3،ط 3(، م ل   انظي: صفوة، ن  ة فتح ، ال زيية العيبية ف  الويائق البييطانية ) ن   والح از

 .319 .  3116بييوت،  اي الساق  
 fo 371/  1249( 20868يسددددالة مددددن المقددددي  السياسدددد  فدددد  الخلددددي  إلدددد  ح ومددددة التندددد  يقدددد  )

 .361د  311  . صفوة،  .   3133/  1/  19وبتايي    
   fo 371/ 1820( 29150يسددددالة مدددددن المقددددي  السياسددددد  فددددد  الخلددددي  إلددددد  ح ومددددة التنددددد  يقددددد  )

 .311د  366 .  صفوة ،  .  3131/  1/  16وتايخ
 fo 371/ 1820( 29150)يسددددددددددددددددددالة مددددددددددددددددددن وزاية الخاي يددددددددددددددددددة إلدددددددددددددددددد  وزاية التندددددددددددددددددد  يقدددددددددددددددددد :

 .388 .   صفوة،   3131/  1/ 1وتايي   
يسددالة مددن وزاية التندد  إلدد  وزاية الخاي يددة د ميفددق معتددا يسددالة مددن الملدد  عبدد  العزيددز إلدد  المقددي  

 .  صددفوة، 3131/  8/  19وتددايي    fo 371/ 1820( 38503)السياسدد  فدد  الخلددي  د  يقدد  
 .381د 381 .  
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يسالة من وزاية التن  إل  وزاية الخاي ية د ميفق معتا نسخة من بيقية ميسلة إل  نائد  الملد  فد  
 381 .    صفوة،  3131/  1/  1وتايي    fo 371/ 1820( 31140)التن  د يق  

  fo 371/ 1820( 32590)بيقيدددددة مدددددن المقدددددي  السياسددددد  فددددد  الخلدددددي  إلددددد  ح ومدددددة التنددددد  يقددددد  
 .381 .  صفوة،   3131/  6/  1وتايي   

   fo 371/ 1820( 27216)بيقيددددددددة مددددددددن نائدددددددد  الملدددددددد  فدددددددد  التندددددددد  إلدددددددد  وزيددددددددي التندددددددد  يقدددددددد  
 .311د  316 .  صفوة،  .  3131/  1/  13وتايي  

/  6/  39وتدددايي    fo 371/ 1820( 27217)مدددة التنددد  يقددد : بيقيدددة مدددن وزيدددي التنددد  إلددد  ح و 
 . 318 .   صفوة،   3131

  fo 371/ 1820( 27206)بيقيددددددددة مددددددددن نائدددددددد  الملدددددددد  فدددددددد  التندددددددد  إلدددددددد  وزيددددددددي التندددددددد  يقدددددددد : 
 381 .  صفوة،   3131/  6/  38وتايي   

  fo 371/ 1820( 32590)بيقيددددة مددددن المقددددي  السياسدددد  فدددد  الخلددددي  إلدددد  ح ومددددة التندددد  يقدددد : 
 . 383 .  صفوة،   3131/  1/  19وتايي   

  fo 371/ 1820( 31971)بيقيددددة مددددن المقددددي  السياسدددد  فدددد  الخلددددي  إلدددد  ح ومددددة التندددد  يقدددد : 
 .311 . صفوة،   3131/  1/  33وتايي  

   fo 371/ 1820( 37510)(، يقدددددد : 3بيقيددددددة مددددددن ح ومددددددة التندددددد  إلدددددد  وزيددددددي التندددددد ، ميفددددددق )
 .318د  311صفوة،  .   .   3131/  8/  39وتايي  

   fo 371/ 1820( 37510: )( يقددددد 1بيقيدددددة مدددددن ح ومدددددة التنددددد  إلددددد  وزيدددددي التنددددد ، ميفدددددق ) (1)
 .311 .   صفوة،   3131/  8/  33وتايي  

   fo 371/ 1820( 37510)يسددددددددددددددالة مددددددددددددددن وزاية الخاي يددددددددددددددة إلدددددددددددددد  وزاية التندددددددددددددد ، يقدددددددددددددد :  (1)
 .199 . صفوة،   3131/  8/  36وتايي  

   fo 371/ 1820( 40546)يسددددددددددددددالة مددددددددددددددن وزاية التندددددددددددددد  إلدددددددددددددد  وزاية الخاي يددددددددددددددة، يقدددددددددددددد :  (1)
  ، ميفدددددق معتددددددا بيقيدددددة مدددددن نائدددددد  الملددددد  فددددد  التندددددد  إلددددد  وزاية التندددددد 3131/  1/  3وتدددددايي  

 191د  191 . صفوة،  .  3131/  8/  18بتايي   
   fo 371/ 1820( 41141)بيقيدددددددة مدددددددن نائددددددد  الملددددددد  فددددددد  التنددددددد  إلددددددد  وزيدددددددي التنددددددد ، يقددددددد : 

 .191د 191 . صفوة،  . .3131/  1/  1وتايي  
يسدالة مددن المقددي  السياسدد  بالو الددة فد  الخلددي  العيبدد  إلدد  سدد يتيي ح ومدة التندد  د قسدد  الشدد ون 

 (.  1 ، ميفدددق يقددد  )3131/  3/  1وتدددايي    fo 251/424(  6117) الخاي يدددة  لتددد  ، يقددد : 
 .119د  136صفوة،  .  
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/ 251 (10569)اي يددة البييطانيددة إلدد  وزيددي خاي يددة ال ولددة العيمانيددة، يقدد : يسددالة مددن وزاية الخ
424 fo    118 .  صفوة،  . 3131/  1/  1وتايي. 

 R IOR/  15/ 5/ 25تقييدددي مدددن ال دددابتن ش سدددبيي إلددد  المقدددي  السياسددد  فددد  الخلدددي ، يقددد : 
 .119  . صفوة،   3131/  3/  1وتايي   

ل  اإلن ليزية للموا  الت  اشتيطتا ابن سدعو  لعقد  اتفداق بيند  وبدين تي مة غيي  قيقة من العيبية إ
 .111د  111، ب ون تايي . صفوة،  .  fo 371/ 2479( 30472: )ح ومة بييطانيا، يق 

 371/ 2479( 141285)بيقية من س يتيي ح ومة التند  إلد  المقدي  السياسد  فد  الخلدي ، يقد : 
fo    131د  131 . صفوة،  .  3131/  8/  38وتايي. 

 -المصادر والمراجع المطبوعة:
 إبياهي  ، عب  العزيز عب  الغن :

، بيدديوت ،  اي السدداق   1أمدديا  وغددزاة قصددة الحدد و  والسدديا ة اإلقليميددة فدد  الخلددي  ، ط -
3113.  

 بيسون ، إي : -
، تي مدة: عبد  اهلل بدن حمد  ابن سدعو  ملد  الصدحيا  تبسدي  الممل دة العيبيدة السدعو ية 

الددد ليم  و عبددد  اهلل بدددن عبددد  الددديحمن اليبيعددد  ، الييددداض ، م تبدددة الملددد  عبددد  العزيدددز العامددددة ، 
  .3111هد / 3131

 ال تيم  ، ناصي بن محم :
ضدد  الملدد  عبدد  العزيددز األحسددا  فدد  ضددو  الويددائق البييطانيددة والعيمانيددة والمصددا ي  -

 .16، السنة  1الع   المحلية اليياض ، م لة ال اية ، 
  ي و  ، غول بييغ:

 ، م لددددة الواحددددة 3131ظدددديو  اسددددتيال  الملدددد  عبدددد  العزيددددز علدددد  األحسددددا  عددددا   -
  .1939، القطي  شتا   36، السنة  69اإلل تيونية، الع   

 .حمزة،ف ا 
    .3168هد/3188،اليياض،م تبة النصي الح يية 1البال  العيبية السعو ية ،ط -
  .1991هد / 3111، القاهية ، م تبة اليقافة ال ينية  3، ط 1لعي  ، جقل   زيية ا -
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 الخصوص  ، ب ي ال ين عبا :
، ال ويدددت ، كات  3، ط 1 ياسدددات فددد  تدددايي  الخلدددي  العيبددد  الحددد يت والمعاصدددي ، ج -

   .3188هد / 3198السالس  
 الخطي  ، السي  عب  الحمي :

العزيددز بددن عبد  الدديحمن الفيصدد  ا  سددعو  ، اإلمدا  العددا   صدداح  ال اللددة الملد  عبدد   -
 3ج

الييدددداض ، األمانددددة العامددددة لالحتفددددا  بمدددديوي مائددددة عددددا  علدددد  تبسددددي  الممل ددددة العيبيددددة 
  .3111هد / 3131السعو ية 

  اية المل  عب  العزيز:
الطييدددق إلددد  اليياض: ياسدددة تاييخيدددة و غيافيدددة ألحددد ات وتحي دددات الملددد  عبددد  العزيدددز  -

  .3111هد / 3131يياض،  اية المل  عب  العزيز الستي ا  اليياض ، ال
 ينوفان ، بييي:

  ، تعييد :  دال  يحيد  3111د  3131تايي  العالقات ال وليدة أزمدات القدين العشديين  -
  .3111، القاهية ،  اي المعاي  

 الييحان  ، أمين:
عيبية ، بييوت ، الم سسة ال 3،ط 1تايي  ن   الح يت األعما  العيبية ال املة ، م ل   -

  .3189لل ياسات والنشي ، 
 الزي ل  ، خيي ال ين:

، بيدديوت ،  اي العلدد   1، ط 3شددب  ال زيددية العيبيددة فدد  عتدد  الملدد  عبدد  العزيددز ، ج -
   .3111هد / 3111للماليين 

 ا  سعو ، تي   بن محم  بن سعو :
 ، الييددداض، م لدددة 3111د  3191عالقدددة بييطانيدددا بالملددد  عبددد  العزيدددز ا  سدددعو   -

  .3186/ ماي   3196،ي   33ل اية،الع   الياب ، السنة ا
 السلمان ، محم  بن عب  اهلل:

نتايدددة الو دددو  العيمدددان  فددد  األحسدددا  وعدددو ة الح ددد  السدددعو    ياسدددة فددد  األسدددبا   -
  ، مسقط ، اللقا  العلم  اليالت ل معية التايي  واآلياي ب و  م لد  3131هد / 3113والعوام  

  .1993هد / 3111ي  العيبية ، التعاون ل و  الخل
 سعي  ، أمين:
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د  3131تدددايي  ال ولدددة السدددعو ية عتددد  الملددد  عبددد  العزيدددز بدددن عبددد  الددديحمن الفيصددد   -
 ، اليياض ،  اية المل  عب  العزيز ،ب ون تايي . 1هد  ج3111

 الشباط ، عب  اهلل بن أحم :
  .3181/ هد 3191، الخبي ، ال اي الوطنية  3صفحات من تايي  األحسا  ، ط -

 صفوة، ن  ة فتح :
، بيددديوت،  اي 3،ط 3ال زيدددية العيبيدددة فددد  الويدددائق البييطانيدددة ) ن ددد  والح ددداز ( م لددد   -

  .3116الساق  
 ا  عب  القا ي ، محم  بن عب  اهلل:

،اليياض ، م تبدة  1تحفة المستفي  بتايي  األحسا  ف  الق ي  وال  ي  ، القس  األو  ، ج -
  . 3181هد / 3191المعاي  

 ا  عب  المحسن ، إبياهي  بن عبي :
،  3، ط 1تك ية أولد  النتد  والعيفدان ببيدا  اهلل الواحد  الد يان وك دي حدوا ت الزمدان ، ج -

 .اليياض مطاب  م سسة النوي،ب ون تايي 
 العييمين، عب  اهلل الصال :

 ، بدددددددد ون  اي وم ددددددددان1معددددددداي  الملدددددددد  عبدددددددد  العزيددددددددز المشددددددددتوية لتوحيدددددددد  الددددددددبال  ، ط -
  .3111هد / 3136 

 العيينان ، منيية عب  اهلل:
، ال ويدت ،  3  ، ط3131د  3191هدد / 3111دد 3131عالقات ن د  بدالقو  المحيطدة  -

  .3119كات السالس  
 الغالم  ، عب  المنع :

 ،بددددددددد ون  اي 1الملددددددددد  الياشددددددددد   اللدددددددددة المغفدددددددددوي لددددددددد  عبددددددددد  العزيدددددددددز ا  سدددددددددعو  ، ط -
  .3118هد / 3131وم ان 

 القيين  ، محم  بن موس :
  ، الييداض3131د  3813هدد / 3113د  3188اإل اية العيمانيدة فد  متصديفية الحسدا   -

 هد.3116 اية المل  عب  العزيز  
 قلع   ، ق ي :

  .3161هد / 3181ال تا  العيب  الخلي  العيب  ، بييوت ،  اي  -
 المطيي  ، مخل  قب  ياب :
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  ، 3111دددد 3193هدددد / 3111دددد 3331عالقدددات ال ويدددت السياسدددية بال ولدددة العيمانيدددة   -
يسددالة   تددوياه غيددي منشوية،قسدد  التددايي  ،  ليددة اللغددة العيبيددة وال ياسددات اال تماعيددة ، 

 .118د  116  ،  .  1931هد / 3111 امعة القصي  
 ال، عب  اليحمن بن عيمان:ا  م
  .3113هد / 3133، األحسا ، مطاب  ال وا  1،ط1تايي  ه ي و ج -

 منس  ، عب  اهلل سياج:
  ، بد ون  اي وم دان  3131د  3861الموا تدة العيمانيدة البييطانيدة فد  الخلدي  العيبد   -

   .3111هد / 3131
 وهبة ، حافظ:

   .3116هد / 3111اآلفاق العيبية   زيية العي  ف  القين العشيين ، القاهية ،  اي -
 
 الهوامش:

                                                 
،اليياض،م تبة النصي الح يية 1للتوس  ف   ياسة هكا الموضوع : انظي: حمزة،ف ا ، البال  العيبية السعو ية ،ط (3)

. ؛ الزي ل  ، خيي ال ين ،شب  ال زيية العيبية ف  عت  المل  عب  العزيز ، 11د  19  ،  .  3168هد/3188
. ؛ الطييق إل  اليياض: ياسة 399د  11  و  .  3111هد / 3111يين ، بييوت ،  اي العل  للمال 1ط  3ج

هد 3131تاييخية و غيافية ألح ات وتحي ات المل  عب  العزيز الستي ا  اليياض ، اليياض،  اية المل  عب  العزيز 
 .11د  13   .  3111/ 

 ، م لة الواحة اإلل تيونية، 3131 ي و  ، غول بييغ ، ظيو  استيال  المل  عب  العزيز عل  األحسا  عا   (3)
 .1د  6 ،  .  1939، القطي  شتا   36السنة  69الع   

ف  ض  المل  عب  العزيز للقصي  .  انظي: العييمين، عب  اهلل الصال ، معاي  المل  عب  العزيز المشتوية  (1)
 .311د 11 ،  .  3111هد / 3136، ب ون  اي وم ان، 1لتوحي  البال   ط

، بييوت،  اي الساق  3،ط 3ة، ن  ة فتح  ، ال زيية العيبية ف  الويائق البييطانية ) ن   والح از ( م ل  صفو   (3)
. ؛ ا  سعو ، تي   بن محم  بن سعو ، عالقة بييطانيا بالمل  عب  العزيز ا  سعو  311د319   .  3116
 .11  ،   3186/ ماي   3196،ي   33  اليياض، م لة ال اية،الع   الياب ، السنة 3111د  3191

، بييوت ،  اي  1إبياهي  ، عب  العزيز عب  الغن  ، أميا  وغزاة قصة الح و  والسيا ة اإلقليمية ف  الخلي  ، ط (1)
 .119د  111  ،  .  3113الساق  

/  1/ 8، بتايي   fo 371/  1820(  30802بيقية من وزيي التن  إل  نائ  المل  ف  التن ، يق : ) (1)
 .319ال زيية العيبية ف  الويائق ،   ’  .   انظي: صفوة 3191

 .319صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،    (3)

/  31/ 6، بتايي   fo 371/  1820(  30802بيقية من وزيي ش ون التن  إل  نائ  المل  ف  التن ، يق :) (1)
 .319بية ف  الويائق ،     .    انظي: صفوة ، ال زيية العي 3191
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د  3188. ؛ القيين  ، محم  بن موس  ، اإل اية العيمانية ف  متصيفية الحسا  119إبياهي  ، أميا  وغزاة ،    (1)

 .191هد ،  3116  ، اليياض،  اية المل  عب  العزيز 3131د  3813هد / 3113

 .311د  313صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  .   (1)

، بييوت ، الم سسة العيبية  3،ط 1الييحان  ، أمين، تايي  ن   الح يت األعما  العيبية ال املة ، م ل   (3)
 .381د   368  ،  .  3189لل ياسات والنشي ، 

. ؛ ا  عب  المحسن ، إبياهي  بن عبي  ، تك ية أول  النت   311د  311الزي ل  ، شب  ال زيية ،  .   (1)
، اليياض ، مطاب  م سسة النوي،ب ون تايي  ،  3، ط 1الواح  ال يان وك ي حوا ت الزمان ، ج والعيفان ببيا  اهلل

 .311د  313 .  

السلمان ، محم  بن عب  اهلل ،نتاية الو و  العيمان  ف  األحسا  وعو ة الح   السعو    ياسة ف  األسبا   (1)
ل معية التايي  واآلياي ب و  م ل  التعاون ل و    ، مسقط ، اللقا  العلم  اليالت 3131هد / 3113والعوام  

 . 181  ،   1993هد / 3111الخلي  العيبية  

 .113إبياهي  ، أميا  وغزاة ،    (1)

 316صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،    (3)

 . 316د  311المص ي نفس ،  .   (1)

/  1/  19، بتايي  fo 371/  1249( 20868يق  )يسالة من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن   (3)
 .361د  311  .    انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  .   3133

 .138د  131القيين  ، اإل اية العيمانية ،  .   (1)

 .361صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،    (3)

/  1/  16،  بتايخfo 371/ 1820( 29150التن  يق  ) يسالة من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة (1)
 .368د  361 .    انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  .  3131

 .183. ؛ السلمان ،نتاية الو و  العيمان  ،   191الييحان  ، تايي  ن   ،    (3)

/  1/  16،  بتايخfo 371/ 1820( 29150يسالة من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن  يق  ) (1)
 .311د  313 .     انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  .  3131

 .118. ؛ إبياهي  ، أميا  وغزاة ،   361المص ي نفس  ،     (1)

/  1/  16، بتايي   fo 371/ 1820( 29150يسالة من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن  يق  ) (3)
 . 361 .    انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،   3131

 .183. ؛ السلمان ، نتاية الو و  العيمان  ،   311العييمين ، معاي  مشتوية .   (3)

   . ؛ ال تيم  ، ناصي بن محم  ، ض  المل  عب  العزيز األحسا  ف    313العييمين ، معاي  مشتوية ،    (1)
 . 88،     16، السنة  1ضو  الويائق البييطانية والعيمانية والمصا ي المحلية ، اليياض ، م لة ال اية ، الع   

. ؛ بيسون ، إي  ، ابن سعو  مل  الصحيا  تبسي  الممل ة العيبية  191الزي ل  ، شب  ال زيية ،    (1)
ن عب  اليحمن اليبيع  ، اليياض ، م تبة المل  عب  العزيز السعو ية  تي مة: عب  اهلل بن حم  ال ليم  و عب  اهلل ب

 العامة 
 .183. ؛ السلمان ، نتاية الو و  العيمان  ،   81د  81  ،  .  3111هد / 3131 

 .181د  183. ؛ السلمان ، نتاية الو و  العيمان  ،  .  111إبياهي  ، أميا  وغزاة ،    (1)
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  ، 3113هد / 3133، األحسا ، مطاب  ال وا  1،ط1، تايي  ه ي و جا  مال ، عب  اليحمن بن عيمان  (3)

،ب ون 1. ؛ الغالم  ، عب  المنع  ، المل  الياش   اللة المغفوي ل  عب  العزيز ا  سعو  ، ط116د111 .  
 . 81د  88. ؛ ال تيم  ، ض  المل  عب  العزيز األحسا  ،  .  18  ،   3118هد / 3131 اي وم ان 

صابان ، ستي  ، من :  .      انظي1/6/3811( بتايي   hr.to.397/88األيشي  العيمان  ، وييقة يق :)  (1)
  ، 1991هد / 3119، األحسا  ، نا   األحسا  األ ب   3هد ، ط3113د  3188ويائق األيشي  العيمان  

 .311. ؛ العييمين ، معاي  مشتوية ،   316د  311 .  
  1هد ، ج3111د  3131تايي  ال ولة السعو ية عت  المل  عب  العزيز بن عب  اليحمن الفيص  سعي  ، أمين ،  (1)

. ؛ السلمان ، نتاية الو و  العيمان  ،   16د  11اليياض ،  اية المل  عب  العزيز ،ب ون تايي  ،  .  
186. 

 . 311العييمين و معاي  مشتوية ،    (1)

 .81األحسا  ،    ال تيم  ، ض  المل  عب  العزيز (1)

الخطي  ، السي  عب  الحمي  ، اإلما  العا   صاح  ال اللة المل  عب  العزيز بن عب  اليحمن الفيص  ا   (3)
هد / 3131اليياض ، األمانة العامة لالحتفا  بميوي مائة عا  عل  تبسي  الممل ة العيبية السعو ية   3سعو  ، ج

حم  بن عب  اهلل ، تحفة المستفي  بتايي  األحسا  ف  الق ي  وال  ي  و . ؛ ا  عب  القا ي ، م68د  61  ، 3111
. ؛ الشباط ، عب  اهلل بن 191د  191  ،  .  3181هد / 3191،اليياض ، م تبة المعاي   1القس  األو  ، ج

. ؛ 166د  161  ،  .  3181هد / 3191الخبي ، ال اي الوطنية   3أحم  ، صفحات من تايي  األحسا  ، ط
 .161د  118  مال ، تايي  ه ي ،  .  ا

 .133د  139الييحان  ، تايي  ن   ،   .   (3)

يسالة من وزاية التن  إل  وزاية الخاي ية د ميفق معتا يسالة من المل  عب  العزيز إل  المقي  السياس  ف  الخلي   (1)
ل زيية العيبية ف  الويائق،  . انظي : صفوة ، ا3131/  8/  19وتايي    fo 371/ 1820( 38503د  يق  )
 .381د 381

 .133الييحان  ، تايي  ن   ،    (1)

يسالة من وزاية التن  إل  وزاية الخاي ية د ميفق معتا نسخة من بيقية ميسلة إل  نائ  المل  ف  التن  د يق   (1)
(31140 )1820 /371 fo    381 . انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،  3131/  1/  1وتايي 

 .133الييحان  ، تايي  ن   ،    (3)
/  6/  1وتايي    fo 371/ 1820( 32590بيقية من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن  يق  ) (1)

 .381 . انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،   3131
   fo 371/ 1820( 29150( د يق  )3يسالة من وزاية التن  إل  وزاية الخاي ية د ميفق ) (1)

 .361د  366 . انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق، .  3131/  1/  16وتايي  
 . 3131/  1/  13وتايي    fo 371/ 1820( 27216بيقية من نائ  المل  ف  التن  إل  وزيي التن  يق  ) (3)

 .311د  316انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،  .  
  ، وبع  من أقو  الشخصيات السياسية ف  بييطانيا ، ح  مح  وال ه ف  م ل  3818ول  ف  لن ن عا   (3)

   أصب  وزييا  للتن ، توف  عا 3131د  3139سنة ، تقل  ع ة مناص  سياسية ، وف  الفتية من 11اللوي ات وعميه 
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  وهو ف  السابعة واليمانين من عميه بع  معانات  من ميض الزم  طويال .   صفوة ، ال زيية العيبية ف  3111
 .331الويائق ،   

 . انظي : 3131/  6/  39، بتايي  fo 371/ 1820( 27217بيقية من وزيي التن  إل  ح ومة التن  يق : ) (1)
 . 318صفوة  ال زيية العيبية ف  الويائق،   

 . 3131/  6/  38، بتايي  fo 371/ 1820( 27206بيقية من نائ  المل  ف  التن  إل  وزيي التن  يق : ) (1)
 .381انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،   

 . انظي : 3131/  1/ 1وتايي   fo 371/ 1820( 29150يسالة من وزاية الخاي ية إل  وزاية التن  يق :) (3)
 .388ية العيبية ف  الويائق،   صفوة  ال زي

( 242/  17لمعيفة تفاصي  هكه المعاه ة انظي: األيشي  العيمان  باستانبو ، وييقة يق : )  (1)
Muahedename   ؛ المطيي  ، مخ  قب  ياب  ، عالقات ال ويت السياسية 3131تموز )يوليو(  11بتايي . 

 بال ولة العيمانية
  ، يسالة   توياه غيي منشوية،قس  التايي  ،  لية اللغة العيبية وال ياسات 3111د 3193هد / 3111د3331 

. ؛ منس  ، عب  اهلل سياج، الموا تة 118د  116  ،  .  1931هد / 3111اال تماعية ،  امعة القصي  
د 111  ،  .  3111هد / 3131،   ، ب ون  اي وم ان 3131د  3861العيمانية البييطانية ف  الخلي  العيب  

181 . 

، ال ويت  3  ، ط3131د  3191هد / 3111د  3131العيينان ، منيية عب  اهلل ، عالقات ن   بالقو  المحيطة  (1)
 .111  ،  3119، كات السالس  

/  1/  19وتايي    fo 371/ 1820( 32590بيقية من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن  يق : ) (3)
 . 383 . انظي : صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،   3131

/  1/  33وتايي    fo 371/ 1820( 31971بيقية من المقي  السياس  ف  الخلي  إل  ح ومة التن  يق : ) (1)
 .311 . صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،   3131

/  8/  39وتايي    fo 371/ 1820( 37510(، يق : )3بيقية من ح ومة التن  إل  وزيي التن ، ميفق ) (3)
 .318د  311صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  .   . 3131

/  8/  33وتايي    fo 371/ 1820( 37510( يق : )1بيقية من ح ومة التن  إل  وزيي التن ، ميفق ) (1)
 .311 ، صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،   3131

 ، 3131/  8/  36وتايي    fo 371/ 1820( 37510من وزاية الخاي ية إل  وزاية التن ، يق : ) يسالة (1)
 .199ال زيية العيبية ف  الويائق ،     .صفوة 

 ، ميفق 3131/  1/  3وتايي    fo 371/ 1820( 40546يسالة من وزاية التن  إل  وزاية الخاي ية، يق : ) (1)
 . صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق 3131/  8/  18التن  إل  وزاية التن  بتايي   معتا بيقية من نائ  المل  ف 

 .191د  191،  .  

 ، 3131/  1/  1وتايي    fo 371/ 1820( 41141بيقية من نائ  المل  ف  التن  إل  وزيي التن ، يق : ) (3)
 .191د 191ال زيية العيبية ف  الويائق ،  . . .صفوة 
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 يسالة من المقي  السياس  بالو الة ف  الخلي  العيب  إل  س يتيي ح ومة التن  د قس  الش ون الخاي ية د  لت   (3)
( صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ، 1 ، ميفق يق  )3131/  3/  1وتايي    fo 251/424(  6117يق : )  

 .119د  136 .  
 .131عن : العيينان، عالقة ن   بالقو  المحيطة،   انظي بنو  هكه االتفاقية المقتيحة  (1)

   fo 424/ 251( 10569يسالة من وزاية الخاي ية البييطانية إل  وزيي خاي ية ال ولة العيمانية، يق : ) (3)
 .118 ، صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق ،  . 3131/  1/  1وتايي  

 .111د 118المص ي نفس  ،  .   (1)

أسبا   خو  ال ولة العيمانية الحي  العالمية األول  إل   ان  ألمانيا : انظي: ينوفان ، بييي ، تايي   لمعيفة (3)
  3111  ، تعيي :  ال  يحي  ، القاهية ،  اي المعاي  3111د  3131العالقات ال ولية أزمات القين العشيين 

 .11د  18 .   

 .111د  111  العيينان ، عالقات ن   بالقو  المحيطة ،  . (1)

/  3/  1وتايي   R IOR/  15/ 5/ 25تقييي من ال ابتن ش سبيي إل  المقي  السياس  ف  الخلي ، يق :  (3)
 . 119  ، صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،   3131

ح ومة  تي مة غيي  قيقة من العيبية إل  اإلن ليزية للموا  الت  اشتيطتا ابن سعو  لعق  اتفاق بين  وبين  (3)
 بييطانيا

 .111د  111، ب ون تايي ، صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،  .    fo 371/ 2479( 30472يق : ) 
  fo 371/ 2479( 141285بيقية من س يتيي ح ومة التن  إل  المقي  السياس  ف  الخلي ، يق : ) (1)
 .131د  131 ، صفوة ، ال زيية العيبية ف  الويائق،  .  3131/  8/  38وتايي   
 انظي ن  هكه المعاه ة عن  : وهبة ، حافظ ،  زيية العي  ف  القين العشيين ، القاهية ،  اي اآلفاق العيبية (1)
 .131د  138  ،  .  3116هد / 3111 

، ال ويت ،  3، ط 1ي  الخلي  العيب  الح يت والمعاصي ، جالخصوص  ، ب ي ال ين عبا  ،  ياسات ف  تاي  (1)
 .19  ،   3188هد / 3198كات السالس  

 . ؛ قلع   ، ق ي  ، الخلي  العيب  ، بييوت ،  اي ال تا  العيب 131د  138المص ي نفس  ،  .   (1)
 .13د  19. ؛ الخصوص  ،  ياسات ،  .  111د  111  ،  .  3161هد / 3181 

   1991هد / 3111، القاهية ، م تبة اليقافة ال ينية  3، ط 1، ف ا  ، قل   زيية العي  ، ج حمزة (3)
 .136ي ل  ، شب  ال زيية ،   . ؛  الز 116   


