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وحتى معاهدة صهعاء ;82:م
امللخص-3
اغتكط ايٛنع ايػٝاغ ٞارتاضد ٞيً ُٔٝبعض ايؿ ٤ٞبعس عاّ ٚ ,ّ1928سا ٍٚاإلَاّ
حي ٢ٝامله ٞقسَاً ضت ٛتػ ١ٜٛاملؿانٌ اذتسٚزَ ١ٜع ستُ ١ٝعسٕ ايربٜطاْ ١ٝعٔ
ض إىل ْتٝذَ ١طن ١ٝألٟ
ططٜل ايتؿاٚضٚ ,يهٔ املؿاٚنات اييت دطت بعس شيو مل تؿ ِ
َٔ ايططؾنيٚ ,عاز ايتٛتط َٔ دسٜس عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني بعس إٔ زخًت قٛات
اإلَاّ إىل قػِ َٔ أضان ٞاحملُٚ .١ٝسا ٍٚاإلَاّ اذتك ٍٛعً ٢زعِ خاضدٜ ٞعهس ٙيف
ْعاع٘ َع ايربٜطاْٝني َٔ خالٍ املعاٖس ٠اييت ٚقعٗا َع االحتاز ايػٛؾٝيت عاّ . ّ1928
ٚيهٓ٘ مل حيكٌ عًٖ ٢صا ايسعِٚ .نصيو ؾؿًت ستاٚالت٘ َع املاْٝا إلقاَ ١عالقات
غٝاغَ ١ٝعٗا.
َٚع إٔ ايٛنع ظٌ َتٛتطاً عً ٢اذتسٚز بني ايٚ ُٔٝاحملُٝات ادتٓٛب ,١ٝإال إٔ
ستاٚالت ايتػٚ ١ٜٛايبشح عٔ سً ٍٛيًُؿهالت اذتسٚز ١ٜاغتُطت بني ايططؾني.
ٚاغتػٌ ايربٜطاْ ٕٛٝايتٛتط يف ايعالقات بني اإلَاّ ٚابٔ غعٛز س ٍٛعػري ٚصتطإ
ؾأخصٚا ٜهػط ٕٛعً ٢اإلَاّ بٗسف إخطاز قٛات٘ َٔ أضان ٞاحملُٝات ٚشيو َع بسا١ٜ
عاّ  .ّ1933ؾأزضى اإلَاّ إٔ عً ٘ٝإٔ خيتاض بني ايػالّ أ ٚاذتطب َع بطٜطاْٝا خاق ١إٔ
بٛازض اذتطب بٚ ٘ٓٝبني أبٔ غعٛز باتت ٚؾٝه ,١ؾأضغًت بطٜطاْٝا ٚؾساً دسٜساً إىل قٓعا٤
يًتؿاٚض َع اإلَاّ حي ٢ٝيف زٜػُرب عاّ  ّ1933بط٥اغ ١بطْاضز ضا. ًٜٞ
ٚيف ؾرباٜط َٔ عاّ ٚ ّ1934قع ايططؾإ َعاٖس ٠قٓعا ٤اييت تهُٓت عسزاً َٔ ايبٓٛز
َٓٗا اْػشاب قٛات اإلَاّ َٔ املٓاطل اذتسٚز ١ٜاييت اغتٛيت عًٗٝاٚ .اذتؿاظ عً٢
ايٛنع ايكا ِ٥يف ادتٓٛب نُا ٖ ٛعً ٘ٝأثٓا ٤تٛقٝع املعاٖس ٠ملس ٠أضبعني عاَاً.
ٚاستؿعت بطٜطاْٝا مبٛدب املعاٖس ٠باحملُٝات طٖ ١ًٝص ٙاملسٚ ,٠قس تٓا ٍٚايباسجإ يف
ٖص ٙايسضاغ ١األسساخ اييت دطت عً ٢اذتسٚزٚ ,ستاٚالت ايتػ ١ٜٛعٔ ططٜل املؿاٚنات
بني ٚ ّ1933 -1929اييت تٛدت مبعاٖس ٠قٓعا ٤عاّ .ّ1934
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ٜتٓا ٍٚايبشح ايعالقات اي ١ُٝٓٝايربٜطاْ ٘ٝبعس عاّ ٚ ّ1928ستَ ٢عاٖس ٠قٓعا٤
بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا عاّ  . ّ1934سٝح ؾٗست ٖص ٙاذتكب٘ تٛتطاً يف ايعالقات بني
ادتاْبني ٚ.قاَت قٛات اإلَاّ مبٗامج ١ايكطٚ ٣املٓاطل اذتسٚز ١ٜيف ادتٓٛبَٚ .ع
شيو ظًت ستاٚالت ايتػ ١ٜٛقا ١ُ٥بني ايططؾني ست ٢ايتٛقٝع عًَ ٢عاٖس ٠قٓعا٤
عاّ  .ّ1934اييت أْٗت سكب٘ َٔ ايٓعاع املُػًح عً ٢اذتسٚز بني بطٜطاْٝا ٚاإلَاّ حي. ٢ٝ
قُػِ ايبشح إىل َبشجنيٜ .تٓا ٍٚاملبشح األ ٍٚستاٚالت ايتػٚ ١ٜٛايتٛتط عً٢
اذتسٚز بني ٚ . ّ1933 -1929ؾٜ ١ٝػتعطض ايباسجإ ارتطٛات اييت متت يتػ١ٜٛ
املؿهالت اذتسٚز ١ٜبني ستُ ١ٝعسٕ ايربٜطاْٚ ١ٝايٚ ,ُٔٝايكعٛبات اييت ٚادٗت
املؿاٚنات ٚسايت ز ٕٚصتاسٗاٚ ,أثطت عً ٢ايعالقات بُٗٓٝاٚ .ظازت َٔ سس ٠ايتٛتط عً٢
اذتسٚز ٚاغتُطاض ايعًُٝات ايعػهط ١ٜست ٢عاّ  ّ1933ايص ٟؾٗس اْؿطاداً يف ايعالقات
بني بطٜطاْٝا ٚاي ُٔٝسٝح أبس ٣ادتاْبني ضغبَ ١ؿرتن ١ضت ٛسٌ املؿانٌ اذتسٚز١ٜ
عٔ ططٜل املؿاٚنات.
أَا املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓاَ ٍٚعاٖس ٠عاّ  ّ1934بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝاٚ .اييت مت
ايتُٗٝس هلا يف زٜػُرب عاّ ٚ. ّ1933دط ٣ايتٛقٝع عًٗٝا يف قٓعا ٤يف ؾرباٜط عاّ
ٚ .ّ1934مسٝت مبعاٖس ٠ايكساقٚ ١ايتعا ٕٚاملتبازيٚ .١أخرياً أِٖ ايٓتا٥ر اييت خًل
إيٗٝا ايباسجإ.
أوال ً :حماوالت التسوية والتوتر على احلدود بني 9111-9191م -:
ناْت ايعًُٝات ايعػهط ١ٜاييت دطت عًَٓ ٢اطل اذتسٚز بني املًُه ١املتٛنً١ٝ
ايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ يف عاّ ْٗ ّ1928ا ١ٜسكب َٔ ١ايكطاع املػًح بني اإلَاّ حي٢ٝ
ٚبطٜطاْٝاٚ ,بساَ ١ٜطسً ١دسٜس ٠بُٗٓٝا ,أبس ٣ؾٗٝا اإلَاّ ضغبت٘ يف تػَ ١ٜٛؿهالت٘ َع
بطٜطاْٝا ,بعس إٔ عذعت قٛات٘ عٔ حتكٝل أٖساؾ٘ يف اغتعاز ٠احملُٝات أدتٓٛب, ٘ٝيف
سني صتشت بطٜطاْٝا بٛاغط ١طا٥طاتٗا اذتطب ١ٝيف إعاز ٠سسٚز احملُٝات إىل َا ناْت
عً ٘ٝأثٓا ٤اذتهِ ايعجُاْ ٞيً .)1(ُٔٝؾانطط اإلَاّ إىل طًب املؿاٚنات َع اذته١َٛ
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والعملأٚاخط عاّ  ّ1928يتػ ١ٜٛاملؿانٌ َعٗاٚ ,يهٓ٘ مل ٜطغٌ ممجً ٘ٝإىل
الكوٌت ١يف
ايربٜطاْٝ
بدولت
عسٕ يًتؿاٚض َع ايربٜطاْٝني عٓسَا طًبٛا َٓ٘ شيو(. )2
ٚقس ٚضز خرب ٖص ٙاملؿاٚنات يف ايتكطٜط ايص ٟبعجت ب٘ ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ إىل
ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝيف ايجاْ ٞعؿط َٔ ؾرباٜط عاّ  ّ1929قايت ؾ ٘ٝإٔ غهطتري
ايسٚي ١ايربٜطاْ ٞيؿؤ ٕٚاملػتعُطات قس أداب عً ٢غؤاٍ ايٓا٥ب ايربٜطاْ ٞاملػرت
ٚاي ٕٛأثٓآَ ٤اقؿ ١زتًؼ ايٓٛاب َٛنٛع املؿاٚنات بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا .إشا ناْت
ٖص ٙاملؿاٚنات تٗسف إىل عكس َعاٖس ٠بني أيبًسٜٔ؟ قا٥الً (( :طبكاً ملعًَٛات ٞاذتاي١ٝ
ؾإ ٕ اإلداب ١بايٓؿ . ٞؾايٛنع اذتاي ٖٛ ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي . ٞيف غبتُرب املان ٞاتكٌ
إَاّ اي ُٔٝباملعتُس ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚأبس ٣اغتعساز ٙيؿتح باب املؿاٚنات َٔ
دسٜسٚ .يف ضز املعتُس عً ٢اإلَاّ زعا اإلَاّ إىل إضغاٍ َٓسٚب عٓ٘ إىل عسٕ يًتؿاٚض
س ٍٛبٓٛز االتؿاق ١ٝاألٚيٚ .١ٝاقرتح عً ٘ٝإٔ تؿٌُ ٖص ٙاالتؿاق ١ٝاعرتاف سه١َٛ
قاسب ١ادتالي ١باالغتكالٍ ايتاّ يًٚ , ُٔٝبػًط ١اإلَاّ .نُا تؿٌُ بٓسا ً ٜتهُٔ
حتسٜس سسٚز ستُٝات عسٕٚ .قس نإ املؤٌَ ي ٛمت ايتٛقٌ إىل اتؿاق ١ٝأٚي ١ٝتؿٌُ
تًو ايٓكطتني  ,إٔ تكاؽ ؾُٝا بعس َعاٖس ٠أنجط مشٛال ً ٜتِ مبكتهاٖا سٌ املػاٌ٥
املتٓاظع عًٗٝا ٚاييت َا ظايت َعًكٚ .١قس مت إعساز تؿٜٛض  ,أضغٌ إىل املعتُس
ايربٜطاْ ٞخيٛي٘ ايتؿاٚض ٚإبطاّ اتؿاق ١ٝأٚي , ١ٝعً ٢أغاؽ ٖص ٙارتطٛط املكرتس.١
ٚيهٔ نُا أعطف مل ٜطغٌ اإلَاّ أَٓ ٟسٚب إىل عسٕ))(.)3
ٜٚبس ٚإٔ ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ ناْت تتابع باٖتُاّ ايتطٛضات ادتاض ١ٜبني
ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا ٚتُطًع ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝمبا جيط ٟعً ٢اذتسٚز بني املًُه١
املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ ٚ,آخط املػتذسات س ٍٛتػ ١ٜٛايٓعاع بُٗٓٝاٜٚ .أتٞ
ٖصا االٖتُاّ األملاْ ٞباألسساخ بني ايٚ ُٔٝبطٜطاْٝا بعس إٔ طًبت اذته ١َٛاي١ُٝٓٝ
َٔ أملاْٝا إقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝعٗا(ٚ .)4يهٔ أملاْٝا مل تطز عً ٢ايطًب ايُٝين سٗٓٝا.
ٚؾهًت ايرتٜح يف االَط قبٌ اختاش ايكطاضٚ .أخصت تطاقب األٚناع عً ٢األضض بني
ادتاْبني ٚخاق ١ايعًُٝات ايعػهط ١ٜادتاض ,١ٜؾهال ًعٔ ضغبتٗا يف اغتٝهاح املٛقـ
ايربٜطاْٖ َٔ ٞص ٙايتطٛضات ست ٢ال تػهب اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝإشا ٚاؾكت عً ٢إقاَ١
عالقات َع اإلَاّٚ .اغتُطت ايػؿاض ٠األملاْ ١ٝيف يٓسٕ ٚقػِ َٔ ايعٛاقِ األخط ٣يف
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والعملس ٍٛاألسساخ يف املٓطكٚ ١تطغٌ تكاضٜطٖا ٚضغاًٗ٥ا إىل ٚظاض ٠ارتاضد١ٝ
اذتكا٥ل
تككٞالكوٌت
بدولت
يف أملاْٝا ست ٢تتدص املٛقـ املٓاغب(.)5
ٚنإ اإلَاّ حي ٢ٝيف ٖصا ايٛقت ٜػع ٢إىل إقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝع أملاْٝا
يالغتؿازَٗٓ ٠ا يف ْعاع٘ َع بطٜطاْٝا بعس غًػً ١اهلعا ِ٥اييت تعطض هلا دٝؿ٘ ٚ ,أزت
إىل اْػشاب٘ َٔ احملُٝاتٚ .نتب ايػؿري األملاْ ٞيف ايكاٖط ٠إىل سهَٛت٘ يف ٜٛ 25يٛٝ
 ّ 1929بٗصا ارتكٛم َٛنشاً إٔ ٖسف اإلَاّ َٔ ٖص ٙايعالقات ٖ ٛتععٜع َٛقؿ٘ بٗا
أَاّ بطٜطاْٝاٚ .سَ ٍٛؿاٚنات اإلَاّ َع بطٜطاْٝا  ,شنط ايػؿري األملاْ ٞأْ٘ ادتُع
يف ايكاٖطَ ٠ع ايػؿري ايُٝين ايػٝس ستُس بٔ ستُس ظباضٚ .٠اتهح ي٘ َٔ خالٍ
ايًكا ٤إٔ اإلَاّ نإ ٜٗسف َٔ ٖص ٙاملؿاٚنات إٔ تعرتف ي٘ بطٜطاْٝا باغتكالٍ بالزٙ
ايهاٌَٚ ,إٔ عسٕ ٖ ٞأضض ميٓٚ , ١ٝايٛدٛز ايربٜطاْ ٞؾٗٝا َؤقت .ؾهالً عٔ االعرتاف
ي٘ عل اي ُٔٝيف عػريٚ ,إقٓاع املًو ابٔ غعٛز إٔ ٜعرتف ي٘ بٗصا اذتل(ٚ .)6يهٔ دٗٛز
اإلَاّ مل تٓذح يف إقاَٖ ١ص ٙايعالقات َع أملاْٝا اييت نإ ٜع ٍٛعًٗٝا يف ْعاع٘ َع
بطٜطاْٝا .
قاَت بطٜطاْٝا بعس إٔ اغتعاز ٠احملُٝات ٚ ,ؾؿٌ اإلَاّ يف إقاَ ١عالقات غٝاغ١ٝ
َع أملاْٝا .بايتكس ٟحملاٚالت اإلَاّ ايتطًع َط ٠أخط ٣ضت ٛاحملُٝات ؾٛغعت غٝاغتٗا
ضت ٛايساخٌ يف ادتٓٛب ٚاملعطٚؾ ١بػٝاغ(( ١ايتكسّ ضت ٛاألَاّ)) ؾأْؿأت ايعسٜس َٔ
املطاضات ايعػهط ٜ٘يطا٥طاتٗا اذتطب ١ٝيف َٓاطل شتتًؿ َٔ ١احملُٝات يسعِ غٝاغتٗا
ادتسٜسٚ , ٠تععٜع ٚدٛزٖا ؾٗٝا َٓٚ ,ع اإلَاّ َٔ ايعٛز ٠إيٗٝا َط ٠أخطٚ , ٣إنعاف
َطايبت٘ بٗاٚ .عكست َؤمتط ٜٔيف غًطٓ ١ذتر بني عاَ ّ1930 -1929 ٞحتت إؾطاف
املك ِٝايػٝاغ ٞايربٜطاْ ٞيف عسٕ ,زعت إي ٘ٝاألَطاٚ ٤ايػالطني ٚاملؿاٜذ يف احملُٝات,
ٚتطأغ٘ غًطإ ذتر ْٚاقؿٛا ؾ ٘ٝايعسٜس َٔ املٛنٛعات َٓٗا تهجٝـ ادتٗٛز ٚتٛسٝسٖا
ملٛادٗ ١اإلَاّٚ ,ايتكس ٟحملاٚالت٘ ايتسخٌ يف احملُٝاتْٚ .اقؿٛا أٜها ً ؾهط ٠إْؿا٤
احتاز بٚ , ِٗٓٝيهِٓٗ ؾؿًٛا(.)7
ساٚيت بطٜطاْٝا يف عاّ  ّ1930اغتٓ٦اف املؿاٚنات َع اإلَاّ حي ٢ٝبعس إٔ ؾعطت
إٔ اإلَاّ قس سكٌ عً ٢زعِ غٝاغ ٞدسٜس إىل داْب إٜطايٝا ( ٖٛٚ ,)8االحتاز
ايػٛؾٝيت ايص ٟاعرتف باغتكالي٘( ,)9ؾأضغًت إيٖ ٘ٝاضٚيس دٝهٛب( ,)10يًتؿاٚض َع٘
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والعمل قس ّٚدٝهٛب إىل قٓعا ٤نإ بتهًٝـ َٔ قػِ َٔ ايؿطنات
سٗٓٝا إٔ
بدولت الكوٌت
ٚقٌٝ
ٚاملؤغػات االقتكاز ١ٜايربٜطاْ ١ٝيًشك ٍٛعً ٢اَتٝاظات هلا يف ايٚ . ُٔٝيهٔ َُٗ١
دٝهٛب ال ختً َٔ ٛاهلسف ايػٝاغ ٞإىل داْب اهلسف االقتكاز ٟاملعًٔ ,ؾاالقتكاز
ٚايػٝاغٚ ١دٗإ يعًُٚ ١اسس ٠يف ايػٝاغ ١ايربٜطاْ ١ٝيتشكٝل األٖساف ٚاملكاحل
ايربٜطاْ ١ٝيف املٓطكٜٚ .١تهح شيو َٔ خالٍ ْل اذتسٜح ايص ٟزاض بني ايربٚؾػٛض
ؾرتٚمثٔ

( ) 12

ٚايسنتٛض دطٚبا َٔ ايكػِ ايػٝاغ ٞبٛظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝسٍٛ

َُٗ ١دٝهٛب ايػٝاغ ١ٝيف قٓعاٚ ٤ايصٚ ٟضز يف تكطٜط األخري إىل ٚظاض ٠ارتاضد١ٝ
األملاْ .) 13 ( ١ٝسٝح قاٍ ٜ ((:بس ٚإٔ ي٘ َُٗ ١أخط ٣تؿكح عٓٗا أغً٦ت٘ ,س ٍٛنٝؿ١ٝ
إْٗا ٤ارتالف ايُٝين ايربٜطاْ ٞايكا.)14())ِ٥
ٚيف املؿاٚنات اقرتح اإلَاّ عً ٢دٝهٛب إٔ ٜعرتف بايٛنع ايطأٖ يف احملُٝات
َكابٌ اعرتاف بطٜطاْٝا ي٘ بأسكٝت٘ يف عسٕٚ ,سك٘ يف اَتالنٗا يف املػتكبٌ ٚبك١ٝ
َٓاطل احملُٝاتٚ ,تعٝني ايكها ٠ايؿطعٝني يًشهِ مبكته ٢ايؿطٜع ١اإلغالَ ١ٝيف
ايكهاٜا ايس ١ٜٝٓيف ٖص ٙاملٓاطل ( ٚ .) 15يهٔ دٝهٛب اقرتح عً ٘ٝإٔ تًتعّ بطٜطاْٝا بعسّ
تػً ِٝعسٕ عٓس االْػشاب َٓٗا إال يًٚ .ُٔٝبايتاي ٞؾؿًت املؿاٚنات يعسّ تطابل
ٚدٗات ْعطُٖا س ٍٛايكهاٜا اييت ْاقؿٖٛا ( .) 16
أيكت اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝباملػٛ٦ي ١ٝعً ٢بطٜطاْٝا يف ؾؿٌ املؿاٚنات ٚ ,غاضعت إىل
تٛنٝح َٛقؿٗا أَاّ ايس ٍٚاألدٓب ١ٝبأْٗا قسَت نٌ َا تػتطٝع يف غب ٌٝصتاسٗا ,
ٚيهٔ ايربٜطاْٝني ناْٛا غري داز ٜٔؾٗٝاٚ .دا ٤شيو يف ايطغاي ١اييت بعح بٗا ستُس
ضاغب بو

()17

ٚظٜط خاضد ١ٝاي ُٔٝإىل ْعريٚ ٙظٜط ارتاضد ١ٝاألملاَْٚ .ٞهٜ ٢كٍٛ

((بايٓػب ١يعالقاتٓا َع دريآْا  ,ضتٔ َػتعس ٕٚيًتٛقٝع عً ٢نٌ َا ٜطٜس, ٕٚ
ٜٚأَط ٕٚبَ٘ٚ .ػتعس ٕٚيكب ٍٛايٛنع بهاًَ٘ نُا ٖ ٛعً ٘ٝاآلٕٚ ,عً ٢املس ٣ايط.ٌٜٛ
ٚيهٔ بؿطط ٚاسس ٖٛٚ ,إٔ ٜعرتؾٛا يٓا باألضانٚ ٞادتعض احملتً ٖٞ ١أدعا َٔ ٤األضانٞ
اي ١ُٝٓٝدػطاؾٝاً ٚتاضخيٝاً ٚطبٝعٝاًْ ٌٖٚ .ػتطٝع إٔ ْؿعٌ أنجط َٔ ٖصا؟ إٕ ايؿ٤ٞ
املؿكٛز ست ٢اآلٕ ٖ ٛايٓ ١ٝايطٝبٚ , ١ايطغب ١ايكازق.)18())١
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ضغايٚ ١ظٜط ارتاضد ١ٝايُٝين إٔ سهَٛت٘ ناْت عً ٢اغتعساز إٔ تعرتف
والعمل
الكوٌتَٔ
ٜؿِٗ
بدولت
بايٛنع ايكا ِ٥نُا ٖ ٛعً .٘ٝأ ٟأْٗا غتكبٌ بايٛدٛز ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚاحملُٝات
يؿرت ٠ط ١ًٜٛدساًَ .كابٌ اعرتاف بطٜطاْٝا بإٔ ٖص ٙاملٓاطل ميٓ َٔ ١ٝسٝح ادتػطاؾٝا
ٚايتاضٜذ ٚ ,دع َٔ ٤اي ُٔٝايطبٝع ١ٝاييت حيهُٗا اإلَاّ َ ٖٛٚ ,ا تطؾه٘ بطٜطاْٝا ٚال
تكط .ٙؾهالً عٔ إٔ ايطغاي ١تٛنح غٝاب ايٓٛاٜا ايطٝبٚ ١ايطغب ١ايكازق ١يس٣
ايربٜطاْٝني يف إصتاح املؿاٚناتٚ .حتًُِٗ يف ايٛقت ْؿػ٘ ؾؿًٗا ٚبكا ٤ايٛنع َتأظَاً
بني ادتاْبني ٚ .أضازت إٔ تٛنح أٜهاً يًس ٍٚاألٚضٚبَٗٓٚ ١ٝا أملاْٝا عًٚ ٢د٘ ارتكٛم
غالَْٝ ١تٗا ٚضغبتٗا ايكازق ١يف تػ ١ٜٛاملؿانٌ َع بطٜطاْٝا عٔ ططٜل املؿاٚنات ,
ٚيهٔ ايربٜطاْٝني ناْٛا غري داز ٜٔيف شيو ٚ ِٖٚ ,سسِٖ ايصٜ ٜٔكع عً ِٗٝايً. ّٛ
أز ٣ؾؿٌ املؿاٚنات إىل عٛز ٠ايتٛتط َٔ دسٜس إىل املٓاطل اذتسٚز ١ٜبني ادتاْبني .
ؾؿَ ٞاضؽ عاّ  ّ1930أخصت ايكٛات اإلَاَ ١ٝحتتؿس يف َٓطك ١ضزاع يًٗذ ّٛعً٢
بٝشإٚ .يهٔ ايطا٥طات اذتطب ١ٝايربٜطاْ ١ٝأدربتٗا عً ٢ايعٛز ٠إىل َٛاقعٗا ايػابك.١
ٚيف َاْ َٔ ٜٛؿؼ ايػٓ ١شنطت دطٜس ٠اإلميإ اي ١ُٝٓٝإٔ أٖاي ٞادتٛب ١يف َٓطك١
َطاز اؾتهٛا إىل اإلَاّ َٔ عسّ اغتكطاض األٚناع يف َٓطكتِٗ ٚ ,اْعساّ األَٔ ايساخًٞ
ؾٗٝا .ؾأضغٌ إي ِٗٝايؿطٜـ عبساهلل ايهُني يٝعٝس االغتكطاض ٚاألَإ اىل َٓاطكِٗ ,
ٚتأغٝؼ إزاض ٠سه ١َٝٛؾٗٝا .ؾاعتكست قبا ٌ٥بٝشإ إٔ ٖسف اإلَاّ ٖ ٛاستالٍ
أضان .ِٗٝؾأضغًت ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ املكسّ َٛضٜؼ يٝو إىل املٓطكٚ .١قاّ
بطًعات د ١ٜٛاغتطالع ١ٝملس ٠ثالث ١أٜاّٚ ,زَ ّٕٚالسعات٘ َٔ خالٍ ايكٛض
ايؿٛتٛغطاؾ ١ٝاييت مت ايتكاطٗا َٔ ادتٚ , ٛاييت ميهٔ إٔ تػتدسّ يف ايعًُٝات
ايعػهط ١ٜايكازَ.) 19 (١
ٚيف عاّ  ّ1931عاٚز اإلَاّ اهلذ ّٛعً ٢املٓاطل اذتسٚزَ ١ٜع احملُٝات  ,ؾاستًت
قٛات٘ قط ١ٜايعني ايتابع ١ملؿٝد ١املكعيب ألْٗا حتايؿت َع ؾطٜـ بٝشإٚ .مل تهٔ
سسٚز تًو املٓطك ١قس سسزت بعس ,إال أْ٘ ْتٝذ ١يعًُ ١ٝاغتطالع ١ٝمتت يف َاضؽ عاّ
 ّ1931تكطض إٔ تتبع ايعني بٝشإ دػطاؾٝاً ٚغٝاغٝاً ٚ .يف  25غبتُرب َٔ ْؿؼ ايػٓ١
ٚدٗت ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ إىل اإلَاّ إْصاضاً بػشب مجٝع قٛات٘ َٔ أضانٞ
املكعيبٚ ,قاسب اإلْصاض تٗسٜساً باغتدساّ غالح ايطريإ  ,ايص ٟقاّ بسٚض ٠بعس٠
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ؾٛم َٓاطل ضزاع ٚادتٛبٚ ١غريُٖا َٔ املٓاطل ايٚ. ١ُٝٓٝأيكت خالهلا
والعمل
د١ٜٛ
طًعاتالكوٌت
بدولت
املٓؿٛضات اييت حتصض ايػهإ َٔ استُاٍ ايكٝاّ بايككـ ادت, ٟٛؾاْػشبت ايكٛات
اي َٔ ١ُٝٓٝايعني يف  4أنتٛبط عاّ , ّ1931بعس إٔ زَطت عسزاً َٔ ايكط.) 20 ( ٣
ٚيف ظٌ ٖص ٙاألٚناع غري املػتكط ٠عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني  ,سسخ تػٝري َؿاد٧
يف َٛقـ اإلَاّ حي ٢ٝجتا ٙبطٜطاْٝا  .سٝح أعًٔ عٔ ضغبت٘ يف تػَ ١ٜٛؿانٌ اذتسٚز
َع بطٜطاْٝا َٔ خالٍ املؿاٚنات ٜٚ .ععٖ ٣صا ايتبسٍ يف َٛقـ اإلَاّ إىل تعاظِ
غط ٠ٛابٔ غعٛز يف ادتٗات ايؿُاي َٔ ١ٝسسٚزٚ ,ٙإىل ختٛؾ٘ َٔ قٝاّ ايربٜطاْٝني
باغتػالٍ خالؾات٘ َع ايكبا ٌ٥ايكاطٓ ١يف غٌٗ تٗاَٚ ,١إقٓاعٗا بإنطاّ ْاض ايجٛضٙ
ايعًٓ ١ٝيف ٚدٗ٘ (ٚ .)21أزت املؿاٚنات إىل اقرتاح عكس َعاٖسٚ , ٠عٗس إىل بطٜطاْٝا بإٔ
تهع األغؼ املٓاغب ١يًتعاقس بؿأْٗا ٚ,شيو يف أنتٛبط عاّ ٚ .ّ1931يهٔ اإلَاّ قاّ
باستالٍ دع َٔ ٤إقً ِٝايعٛشيَ ٞط ٠أخط ٣بعس إٔ نإ قس خطز َٓ٘ (ٚ .)22قبض عً٢
سٛاي ٞأضبعني ضٖٓٝاً .إال إٔ ٖصا مل ميٓع َٔ اغتُطاض املؿاٚنات بني ادتاْبني(  .) 23ؾهالً
عٔ غٝططت٘ عً ٢أدعا َٔ ٤بٝشإ ٚالغُٝا دٗاتٗا ايٛغطٚ ٢ايؿطق, ١ٝمما أقًل
ايربٜطاْٝني نجرياً ,ألٕ بٝشإ ناْت حتتٌ َٛقع ًا اغرتاتٝذٝاً ٚغط ايططٜل ايربٟ
ايصٜ ٟطبط احملُٝات ايػطبٚ ١ٝممًه ١اإلَاّ عهطَٛت(.) 24
ٚأَا بايٓػب ١يػًطٓ ١ايعٛاشٍ  ,ؾألٕ ايهجري َٔ ٜٔضعاٜاٖا ناْٛا َٓدططني يف
ايكٛات احملً ٘ٝنذٝـ ايًٝؿ )25( ٞأ ٚقٛات ايؿطط٘ احملً .١ٝإش نإ االستهاى ايَٞٛٝ
هلؤال ٤ادتٓٛز بهباطِٗ ايربٜطاْٝني أبطظ األثط يف عطض حتطنات قٛات اإلَاّ عً٢
األضان ٞاحملُ ١ٝأَاّ أْعاض اذتانِ ايعاّ يف عسٕ ايص ٟأختص اإلدطا٤ات اذتطب٘ٝ
إلدباض قٛات اذتاَ ٘ٝاإلَاَ ١ٝعً ٢االْػشاب َٔ َٓاطل سسٚز احملُٝات ادتٓٛب.)26( ١ٝ
ٚسسخ تطٛض آخط غاعس عً ٢ختؿٝـ سس ٙايتٛتط بني ادتاْبني ٚ .شيو عٓسَا طًب
ٚي ٞايعٗس غٝـ اإلغالّ أمحس يف َ 8ا ٜٛعاّ  َٔ ّ1932ايػًطات ايربٜطاْ ١ٝيف عسٕ
إضغاٍ طبٝب بطٜطاَْ ٞتدكل إىل اذتسٜس ٠ملعادتت٘ .ؾأضغًت إي ٘ٝايطبٝب ايصٟ
أ ؾطف عً ٢عالد٘ ٚ .بعس إٔ حتػٓت سايت٘ ايكش ١ٝبعح غٝـ اإلغالّ أمحس ضغاي١
ؾهط إىل املك ِٝايػٝاغ ٞايربٜطاْ ٞيف عسٕ ٚ .قس ُْكٌ عٔ األَري أْ٘ عرب عٔ ضغبت٘
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تػ ١ٜٛارتالؾات بني عسٕ ٚاي ُٔٝبأغطع ٚقت ممهٔٚ .يهٔ ٖص ٙايسع ٠ٛمل
الكوٌتوالعمل
ادتاز ٠يف
بدولت
تتشكل يف داْبٗا ايعًُٚ , ٞبكٝت َٓطك ١اذتسٚز ٜؿٛبٗا اذتصض ٚايرتقب(.)27
عاٚز اإلَاّ ستاٚالت٘ اهلذَ ١َٝٛط ٠أخط ٣عً ٢املٓاطل اذتسٚز ١ٜادتٓٛب. ١ٝ
ؾٗامجت قٛات٘ َععظ ٠بك َٔ ٠ٛضداٍ ايكبا ٌ٥يف  ْٜٛٝٛعاّ  ّ1932قط ١ٜأّ ْب ٘ٝيف
َؿٝد ١ايكبٝشٚٚ , ١اقًت تكسَٗا ستَٓ ٢طك ١ايػاسٌ ٚ .يهٔ اإلَاّ غشب قٛات٘
بعس تسخٌ غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْ ٞايص ٟأْصضٖا بهطٚض ٠االْػشاب َٔ األضانٞ
اييت استًتٗا( ٚ . ) 28أزضى اإلَاّ إٔ عً ٘ٝإٔ خيتاض عادالً أّ آدالً ايػالّ أ ٚاذتطب َع
بطٜطاْٝا  ,يف ايٛقت ايص ٟضاؾل شيو ساي َٔ ١ايتٛتط عً ٢اذتسٚز ايؿُايٚ, ١ٝسكٍٛ
َٓاٚؾات َع ايكٛات ايػعٛز ١ٜيف َٓاطل صتطإ ٚعػري ٚ .ظاز ايٛنع تأظًَا ٖطٚب
األزاضغٚ ١عً ٢ضأغِٗ ايػٝس عبس ايٖٛاب اإلزضٜػٚ ٞدت ِٗ٥ٛإىل احملُٝاتٜٚ .عتكس إٔ
اإلَاّ حي َٔ ٖٛ ٢ٝغٌٗ عًُ ١ٝاهلطٚب ( .) 29
عازت بطٜطاْٝا َط ٠أخط ٣إىل اتباع غٝاغ ١ايًني َع اإلَاّ حي ٢ٝبػ ١ٝايتٛقٌ إىل
سٌ ْٗاَ ٞ٥ع٘ ملؿهً ١اذتسٚز .ؾأضغًت اي ٘ٝايعسٜس َٔ ايطغاٚ ٌ٥ايٛؾٛز ٚاملبعٛثني َٔ
ايتذاض ٚنباض األعٝإ يف عسٕ يتشكٝل َا ٜهُٔ ايػهٚ ٘ٓٝاهلس .٤ٚإش تكسّ جتاض عسٕ
ٚنباض ضؤغا ٤ايؿطنات بطدا ٤إىل اإلَاّ ٜطًب َ٘ٓ ٕٛايًذ ٤ٛإىل ايتؿاِٖ ٚ,إْٗا٤
تًو األٚناع ايكًك ١اييت أذتكت أنطاضاً دػ ١ُٝباملكاحل ايتذاض ١ٜيًططؾني .أال إٔ
تًو ادتٗٛز مل تػؿط عٔ أْ ١ٜتٝذَ ١طن.) 30 (١ٝ
ٚنطض املعتُس ايربٜطاْ ٞيف عسٕ ايػري بطْاضز ضا )31(ًٜٞاحملاٚي ١ثاْ, ١ٝبعس إٔ ططأت
َتػريات دسٜس ٠يف طبٝع ١ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝاملًو أبٔ غعٛز بؿإٔ املٓاطل
اذتسٚز ١ٜايؿُايٚ . ١ٝتٛقع ضاْ ًٜٞؿٛب اذتطب بني ايططؾني يف اٚ ٟقت ٚ ,اييت ٖٞ
َػأيٚ ١قت ؾكط  ٚ .ناْت ارتط ٠ٛاألٚىل يف ٖصا االجتا ٙقس متت يف ايجأَْ ٞ
زٜػُرب عاّ  ّ1933عٓسَا أضغٌ ايػهطتري ايجاْ ٞاملػرت ضجيٓايس ؾاَب )32(ٕٛٝدٛاً إىل
يٛزض ,ايص ٟسح ايػًطإ ايعٛشي ٞعً ٢نطٚض ٠احملاؾع٘ عً ٢عالقات٘ ايػًَُ ١ٝع
اإلَاّ يف ٖهب ١ايعاٖط أعً ٢يٛزض .أ ٟاإلبكا ٤عً ٢األٚناع ٖازَ ١٥ع اإلَاّ ايصٟ
استًت قٛات٘ اهلهب, ١تٛقعا إلدال ٘٥عٓٗا
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والعملتًو ارتط ٠ٛأضغًت بعج ١بطٜطاْ ١ٝدسٜس ٠إىل قٓعا ٤يف  15زٜػُرب
أعكاب
ٚيفالكوٌت
بدولت
عاّ  ّ1933بط٥اغ ١بطْاضز ضاٚ ًٜٞعه ١ٜٛايٓكٝب أ  .ب ٖ .اًَتٚ , )34(ٕٛاملػرت ضجيٓايس
ؾاَب , ٕٛٝإلدطاَ ٤ؿاٚنات َع اإلَاّ ,سٝح اغتكبًت عؿا .) 35 (٠ٚمما ٜسٍ عً ٢ضغب١
اإلَاّ يف ايتٛقٌ إىل تػ ١ٜٛغًُ ١ٝيًُؿانٌ َع بطٜطاْٝا  .ؾكس ناْت األٚناع
ايسٚي ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايعػهطَ ١ٜهططب ١بػبب االغتعسازات ايعػهط ١ٜاييت أظٗطتٗا
اٜطايٝا ضت ٛاستالٍ اذتبؿٚ .١عً ٢قعٝس آخط ؾذع ٖصا ايٛنع عً ٢امله ٞيف ططٜل
ايتؿاِٖ بني ضاٚ ًٜٞاإلَاّ حي ,٢ٝؾهال عٔ إٔ أٚناع اي ُٔٝايػٝاغ ١ٝناْت تػتسعٞ
اهلسٚ ٤ٚاالغتكطاض ( . ) 36
ثانياً  :معاهدة صنعاء بني اإلمام حيىي وبريطانيا 9111م -:
غاعست ايعطٚف ضا ًٜٞعً ٢صتاح َُٗت٘ يف قٓعا . ٤ؾاقرتح عً ٢اإلَاّ أثٓا٤
املؿاٚنات َع٘ ثالث ١ؾطٚط أغاغ ١ٝيعكس املعاٖس ٖٞٚ , ٠دال ٤ايكٛات اي ١ُٝٓٝعٔ
مجٝع أضان ٞاحملُٝات ٚ ,إ طالم غطاح ضداٍ ايكباٚ ٌ٥ايؿٛٝر احملتذع ٜٔيف قٓعا, ٤
ٚإظاي ١ايكٛٝز املؿطٚن ١عً ٢ايتذاض ٠بني املًُه ١املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ( .) 37
ٚأعكب شيو تؿه ٌٝدتٓ ١ميٓ - ١ٝبطٜطاَْ ١ٝؿرتن, ١ادتُعت يف ٜٓاٜط  ّ1934يف
َٓطكَ ١أ ١ٜٚبني تعع ٚاملػُٝري يًتُٗٝس يٛنع ايهٛابط إلْٗا ٤املؿانٌ عً ٢اذتسٚز
ادتٓٛب.) 38 (١ٝ
ٚنإ اإلَاّ قس ضؾض يف ايػابل اقرتاساً بطٜطاْٝاً بتعٝني ممجٌ هلا يف قٓعا٤
ملطاقب ١تٓؿٝص بٓٛز املعاٖسٚ , ٠ايتؿاٚض َع اإلَاّ يف املػا ٌ٥اذتسٚز ١ٜاييت مل تؿكٌ
ؾٗٝا املعاٖسٚ .٠اقرتح َٔ داْب٘ تعٝني َٛظؿني َٔ ادتاْبني ملعادت ١املؿانٌ اييت
تٓؿأ عً ٢اذتسٚز ز ٕٚاذتاد ١إىل ممجًني زبًَٛاغٝني زاُ٥ني يف قٓعاٖٚ .٤صا املٛقـ
َٔ داْب اإلَاّ ٜؤنس غٝاغ ١ايععي ١اييت نإ ٜٓتٗذٗا يف عالقات٘ َع ايسٍٚ
األدٓب.)39(١ٝ
َٔ ايعطض ايػابل ٜبس ٚإٔ ادتاْبني ٚخاق ١اإلَاّ حي ٢ٝناْا ٜطغبإ يف ايتٛقٌ
إىل تػ ١ٜٛيًُؿانٌ بُٗٓٝاَ ٖٛٚ .ا أنست٘ ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ , ١ٝاييت شنطت أْٗا
تًكت تكطٜطاً َٔ ؾطنٖ ١اْعٕ األملاَْٚ ١ٝكطٖا َسٖ ١ٜٓاَبٛضؽ األملاْٜ ١ٝؿٝس بإ
ممجًٗا يف قٓعا ٤ايػٝس ٜٚرتف بعح إيٗٝا بطغاي ١س ٍٛغري املؿاٚنات اي-١ُٝٓٝ
مجلت األندلش للعلوم اإلنضانٍت واالجتماعٍت
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شنط ؾٗٝا إٔ اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝيف ططٜكٗا اآلٕ يًتٛقٌ إىل اتؿام َع
ايربٜطاْ.١ٝوالعمل
بدولت الكوٌت
بطٜطاْٝا س ٍٛاذتسٚزٚ .عٛز ٠ايٓؿاط ايتذاض ٟبني ايٚ ُٔٝستُ ١ٝعسٕ( .) 40
ٚبعس َؿاٚنات َطٛي ١متت بني ضاٚ ًٜٞؾاَب َٔ ٕٛٝدٗٚ ١ستُس ضاغب بو ٚظٜط
خاضد ١ٝاي َٔ ُٔٝدٗ ١أخط ٣مت ايتٛقٌ إىل َعاٖس ٠بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا يف قٓعا٤
يف  11ؾرباٜط ٚ, ّ 1934قعٗا عٔ اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝضاٚ, ًٜٞعٔ اذته ١َٛاي١ُٝٓٝ
ستُس ضاغب( ٚ.) 41قازقت عًٗٝا اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝيف  4غبتُرب َٔ ْؿؼ ايػٓ١
,بعس دال ٤قٛات اإلَاّ عٔ مجٝع ايكط ٣ايتابع ١يػًطٓ ١ايعٛشيٚ ٞإَاض ٠ايهايع
ٚ,اإلؾطاز عٔ األغط َٔ ٣غهإ احملُٝات ٚ,إعاز ٠ؾتح ططٜل ايتذاض ٠بني املًُه١
املتٛنً ١ٝايٚ ١ُٝٓٝستُ ١ٝعسٕ ( ٚ .) 42مسٝت املعاٖس ٠مبعاٖس ٠ايكساقٚ ١ايتعإٚ
املتبازي ١بني ايبًسٚ . )43 (ٜٔاعرتؾت اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝضمسٝاً باإلَاّ حيًَ ٢ٝهاً عً٢
اي.)44(ُٔٝ
ٚيهٔ اإلَاّ مل ٜػشب قٛات٘ َٔ ايبٝها ٤ايٛاقع ١يف خط سسٚز ستُ ١ٝعسٕ طبكاً
التؿاق ١ٝاذتسٚز ايربٜطاْ - ١ٝايعجُاْ ١ٝعذ ١إْٗا مل تطتبط مبعاٖس ٠محاَ ١ٜع
بطٜطاْٝا( ٖٛٚ . )45اإلقً ِٝايٛسٝس ايص ٟمتهٔ اإلَاّ َٔ نُ٘ إىل ممًهت٘ يف نٌ
َٓاظعات٘ َع بطٜطاْٝاٚ .ايتعس ٌٜايٛسٝس ايص ٟأزخٌ عً ٢خط اذتسٚز ايربٜطاْ– ١ٝ
ايعجُاْ ١ٝعً ٢ايطغِ َٔ اذتطٚب ايط ١ًٜٛبني ايططؾني(.)46
نإ يًُعاٖس ٠أثط نبري عً ٢ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝاٚ .قس ْكت يف
قػِ َٔ بٓٛزٖا(  , ) 47عً ٢اعرتاف بطٜطاْٝا باغتكالٍ ايٚ .ُٔٝتأد ٌٝايبت يف َػأي١
اذتسٚز إىل إٔ جتطَ ٣ؿاٚنات بُٗٓٝا قبٌ اْتٗاَ ٤سٖ ٠ص ٙاملعاٖسٚ.)48 (٠اإلبكا ٤عً٢
ايٛنع ايطأٖ عً ٢اذتسٚز نُا ٖ ٞعً ٘ٝعٓس تاضٜذ تٛقٝع ٖص ٙاملعاٖس ٠ملس ٠أضبعني
غٓ.) 49 (١
َٔ خالٍ اغتعطاض بٓٛز املعاٖسٚ ٠ايعٛز ٠إىل َكتهٝات إبطاَٗا ٜالسغ إٔ
اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝقس انططت إىل املٛاؾك ١عًٗٝا يًتدًل َٔ املٓاٚضات ايػٝاغ١ٝ
ايربٜطاْٚ, ١ٝاْتعاض ؾطم أخط ٣تجري ؾٗٝا قه ١ٝاحملُٝات َٔ دسٜس(ٚ .)50أظٗطت
ساد ١ايبًس ٜٔإىل ايػالّ ٚايكساق١
مجلت األندلش للعلوم اإلنضانٍت واالجتماعٍت
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ايعسٜسٚ, ٠خاقَ ١ع ابٔ غعٛز اييت ٚقًت يف ؾرباٜط  ّ1934عٓس عكس املعاٖس٠
الكوٌتوالعمل
َؿهالت٘
بدولت
إىل سس ايتشطنات ٚايتشطؾات عً ٢اذتسٚز

(.)52

ؾاغتػًت بطٜطاْٝا أٚناع٘ تًو

ٚعطنت عً ٘ٝايػالّ ٚاهلسْ َٔ ٤ٚاس ١ٝسسٚز ٙادتٓٛب, ١ٝؾكبٌ اإلَاّ عطنٗا ايػًُٞ
ستٜ ٢تؿطؽ ملؿهً ١سسٚز ٙايؿُاي, ١ٝثِ ٜعٛز َط ٠أخط ٣إلْٗاَ ٤ؿهًت٘ َع بطٜطاْٝا,
ٚقس أقبح أنجط تؿطغاً ٚأنجط ق .٠ٛؾْٗ َٔ ٛاس ١ٝقبٌ ايعطض ايربٜطاْ ٞألْ٘
غُٓٝش٘ ايػالّ ْ َٔٚ,اس ١ٝأخط ٣غٝؤدٌ ي٘ ايبت يف َػأي ١اذتسٚز َ ٖٛٚ,ا نإ
ٜتُٓا ٙيف ٖص ٙايًشع .)53(١أَا بطٜطاْٝا ؾُٗٗٝا إٔ ٜبك ٢اإلَاّ بعٝساً عٔ احملُٝات
ٚ,ايتدً ٞعٔ املطايب ١بٗا ٚ,ؾتح ططٜل ايتذاض ٠بٗٓٝا ٚبني ممًهتٖ٘ٚ .صا نً٘ يف دٛ
ٜػٛز ٙايػالّ ٚسػٔ ادتٛاض بني ادتاْبني(.)54
يكس سكًت اي ُٔٝعً ٢االعرتاف ايطمس ٞبٗا َٔ داْب اذته ١َٛايربٜطاْٖٛٚ ,١ٝ
َا نإ اإلَاّ ٜطغب ؾ ٘ٝغٛا َٔ ٤بطٜطاْٝا أ ٚغريٖا َٔ ايس ٍٚاألدٓب ١ٝاييت عكس
َعٗا َعاٖسات غابكٚ .١نإ ٜعسٖا تععٜعاً ملطنع ٙيف ايساخٌٚ .قس ْكت املاز ٠األٚىل
َٔ املعاٖس ٠عًٖ ٢صا االعرتاف ايربٜطاْ ٞيًٚ .)55(ُٔٝأقطت بطٜطاْٝا بإٔ أَط ايبالز
اييت تسع ٞمحاٜتٗا قابٌ يًُٓاقؿٚ .١يف شيو زاليٚ ١انش ١عً ٢إٔ بطٜطاْٝا ال
تػتطٝع إٔ تسعَ ٞؿطٚع ١ٝغٝططتٗا عً ٢ؾَٗٓ ٤ٞا( .)56ؾاملاز ٠ايجايج ١يًُعاٖس ٠تؿري
إىل شيو سٝح ْكت عً ٢اآلتٜ" ٞؤدٌ ايبت يف َػأي ١اذتسٚز اي ١ُٝٓٝإىل إٔ تتِ
َؿاٚنات جتط ٣قبٌ اْتٗاَ ٤سٖ ٠ص ٙاملعاٖس ٠مبا ٜرتان ٢ايؿطٜكإ املتعاٖسإ
ايػاَٝإ عً ٘ٝبكٛضٚ ٠اتؿام ناٌَ بس ٕٚإسساخ أَٓ ٟاظع ١أ ٚشتايؿٚ .١اىل إٔ تتِ
املؿاٚنات  ...ؾايؿطٜكإ املتعاٖسإ ٜعتربإ إٔ تبك ٢اذتاي ١اذتانط ٠ؾُٝا ٜتعًل
باذتسٚز َٔ تاضٜذ ايتٛقٝع عًٖ ٢ص ٙاملعاٖس.)57( " ٠
ٖٚص ٙاملاز ٠تؿري اىل إٔ ايططؾني قس ٚاؾكا عً ٢تأد ٌٝايبت يف َػأي ١اذتسٚز ست٢
ٜتِ ايتؿاٚض بؿأْٗا خالٍ َس ٠املعاٖسٚ ٠قبٌ اْتٗاٗ٥اٚ .إٔ ٜعٌ ايٛنع عً ٢اذتسٚز
نُا ٖ ٛعً ٘ٝعٓس تاضٜذ ايتٛقٝع عً ٢املعاٖسٚ .٠يهُٓٗا اختًؿا ؾُٝا بعس سٍٛ
تؿػريُٖا يًُكطًشني ايٛاضز ٜٔؾٗٝا ُٖٚ,ا بكا ٤ايٛنع ايطأٖ عً ٢اذتسٚز َٚ,ػأي١
اذتسٚز اي .١ُٝٓٝؾكس اعتربت اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝإٔ األٚناع زاخٌ احملُٝات جيب إٔ ال
ٜتػري خالٍ َس ٠املعاٖس .٠يف سني أقط ايربٜطاْ ٕٛٝإٔ بكا ٤ايٛنع ايطأٖ ٜتعًل
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ايؿاقٌ بني اي ُٔٝاملػتكًٚ ١احملُٝات .ؾايٓل ايعطب ٞيًُعاٖس ٠حتسخ
والعمل
باذتس
بدولت الكوٌت
ؾكط
عٔ اذتسٚز  ,أَا ايٓل اإلصتًٝع ٟؾكس تهًِ عٔ اذتسٚ .سػب االتؿام ؾايٓل ايعطبٞ
ٖ ٛاملًعّ يًططؾنيٚ .نٝؿُا نإ األَط ؾإ َجٌ ٖص ٙايكٝاغ ١ايػاَه ١أزت إىل إٔ
ٜك ّٛنٌ ططف بتؿػري تًو املاز ٠نُا حيً ٛي٘ ,ثِ ٜبين ؾُٝا بعس َٛاقؿ٘ ٚغٝاغات٘
عًٗٝا(.)58
إٕ قب ٍٛاإلَاّ ٚاعرتاؾ٘ بايٛنع ايكا ِ٥عً ٢اذتسٚز مياثٌ يف سكٝكت٘ َا مت
االتؿام عً ٘ٝيف املعاٖس ٠ايربٜطاْ – ١ٝايعجُاْ ١ٝقبٌ سٛاي ٞثالثني عاَاًٚ .إٔ املعاٖس٠
مل تؿط يًذٓ ١اذتسٚز ايربٜطاْ– ١ٝايعجُاْ ١ٝاييت خططت اذتسٚز بني مشاٍ ائُٝ
ٚدٓٛب٘ عاّ  .ّ 1904ؾهالً عٔ إٔ بطٜطاْٝا مل تكط عًَ ٢طًبٗا ارتام بايبٝها٤
ٚ,اإلَاّ مل ٜكط عًَ ٢طًب٘ ارتام بعسٕ ٚاحملُٝاتٚ .مل تتططم املعاٖس ٠عٔ قكس
إىل ايتدً ٞعٔ املطايب ارتاق ١باألضان ٞأل َٔ ٟايططؾني ٚ.يهٓٗا ٚنعت يتهؿٌ
بكا ٤اذتسٚز ملس ٠أضبعني غٓ ١عًَ ٢ا ٖ ٞعًٚ ٘ٝقت ايتٛقٝع عً ٢املعاٖس.)59(٠
ٚناْت ْكطاً غٝاغٝاً يربٜطاْٝا ألٕ شيو ٜعين اعرتاف اذته ١َٛاي ١ُٝٓٝبكٛض٠
غري َباؾط ٠بػٝطط ٠بطٜطاْٝا عً ٢احملُٝات ادتٓٛب ١ٝعً ٢املس ٣ايبعٝس(ٚ .)60تكػُٝاً
يً ُٔٝعً ٢ايكٛض ٠اييت اْتٗت إيٗٝا اذتطب ؾُٝا ٜتعًل باذتسٚز بني ادتاْبني(.)61
ٚبصيو نُٓت بطٜطاْٝا عسّ َطايب ١اإلَاّ ٚازعا٤ات٘ باحملُٝات .أ ٚايكٝاّ بعًُٝات
عػهط ١ٜالستالهلا(ٚ . )62بكٝت َػأي ١اذتسٚز زتُس ٠أضبعني عاَاًٖٚ .ص ٙاملس ٠ايط١ًٜٛ
ختايـ يف اذتكٝك ١طبٝع ١اإلَاّ يف حتسٜس َسَ ٠عاٖسات٘ َع ايس ٍٚاألدٓب ١ٝبعؿط
غٓٛات ؾكط(.)63
ٚبٓعط ٠إمجاي ١ٝاىل ايٓتا٥ر اييت متدهت عٔ املعاٖس ٠ؾإْٗا إجياب ١ٝيًذاْب
ايربٜطاْ .ٞإش تعٗس اإلَاّ حي ٢ٝبعسّ املػاؽ بايٛدٛز ايربٜطاْ ٞيف احملُٝات,
ٚاإلبكا ٤عً ٢ايعالقات ايكا ١ُ٥بني سهاّ ٖص ٙاحملُٝات ٚايربٜطاْٝنيٚ .عً ٢ايعهؼ
َٔ شيو أثكٌ اإلَاّ ْؿػ٘ بايتعاَات نإ َهططاً يكبٛهلا
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اي ُٕٛٝٓٝيف تك ُِٗٝٝيًُعاٖس. ٠ؾكػِ َِٓٗ ٜط ٣إٔ اإلَاّ قس تٓاظٍ يف
الكوٌتوالعمل
اختًـ
بدولت
املعاٖس ٠عٔ احملُٝات يربٜطاْٝاٚ .عسٚا شيو زيٝالً عً ٢ظٜـ ازعا٤ات٘ باغتعازت٘
يًُشُٝات َٔ بطٜطاْٝاٚ .إٔ ٖسؾ٘ نإ احملاؾع ١عًَ ٢ا حتت غًطت٘ َٔ املٓاطل
اييت ٚضثٗا عٔ ايعجُاْٝني(ٜٚ .)65صنط آخط ٕٚإٔ َٛقـ اإلَاّ َٔ قه ١ٝاحملُٝات نإ
غًبٝاً َٓص ايبساٚ, ١ٜعادعاً عٔ ايكٝاّ بأ ٟعٌُ ضتٖٛا .ؾذُس ايكه, ١ٝست ٢أْ٘ تٛقٌ
َع بطٜطاْٝا إىل تكػ ِٝاي ُٔٝبٚ ٘ٓٝبٗٓٝا(ٚ .)66عًل ؾطٜل آخط عً ٢املعاٖس ٠قا٥الً إٕ
أقٌ َا ٜكاٍ عٓٗا إْٗا أٚدست ؾهٛناً س ٍٛقسض ٠اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢حتطٜط ٚاغتعاز٠
احملُٝات َٔ بطٜطاْٝا(.)67
ٚعً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٕ بكا ٤املٓاطل املتٓاظع عًٗٝا حتت ايٓؿٛش ايربٜطاْ ٞطٛاٍ املس٠
اييت سسزتٗا املعاٖس ٠ستٜٓ ٢عط يف أَطٖا ٜ,عطٗٝا ايؿطق ١يتجبٝت أقساَٗا يف
احمل ُٝات ٚ,تٓعٚ ِٝتسع ِٝايساخٌ ستٜ ٢بك ٢بعٝساً عٔ َطايب اإلَاّ بهُٗا إىل
ممًهت٘ٚ .ايعٌُ عً ٢نػب سهاّ َٚؿاٜذ ٖص ٙاملٓاطل إىل داْبٗا َٔ خالٍ ايسعا١ٜ
املػطن ١ايط ١ًٜٛاهلاز , ١٥ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛيإلَاّ سل االتكاٍ بٗا َٔ ايٓاس ١ٝايطمس١ٝ
ٚؾكاً يؿطٚط املعاٖس.)68(٠
ٚباحمل كً ١ؾإٕ املعاٖس ٠أعطت اذته ١َٛايربٜطاْ ١ٝسل االغتُطاض يف إزاض ٠احملُ١ٝ
َٚػتعُط ٠عسٕ

()69

ٚظٜاز ٠تسخًٗا ٚ,ؾطض غٝاغتٗا يف ؾؤْٗٚا ايساخً ١ٝمبا خيسّ

غٝاغتٗا يف املٓطكٚ ١حيكل َكاذتٗا ٚملس ٠قازَٚ .)70(١بايتاي ٞمل ٜهٔ ايهػب َتٛاظْاً
يف ٖص ٙاملعاٖس, ٠إش أقبح يربٜطاْٝا سل ؾطض ٚدٛزٖا بكٛض ٠ق ١ٜٛيف احملُٝات ,يف
سني أْٗا مل تعط يإلَاّ ؾ٦ٝاً ؾٗٝا ٚ,سطَت٘ َٔ ايتسخٌ يف ؾؤْٗٚا(ٚ .)71عسٖا
ايربٜطاْ ٕٛٝأِٖ سسخ يف املٓطك ١بعس االغتٝال ٤عً ٢عسٕ

(.)72

ٚتطنت ضزٚز أؾعاٍ

إجياب ١ٝيف األٚغاط ايػٝاغ ١ٝايربٜطاْ .١ٝؾكس قطح ايػري "د ٕٛغٚ "ُٕٛٝظٜط
خاضد ١ٝبطٜطاْٝا قا٥الً ((إٕ سهَٛتٓا تٓعط إىل ْتا٥ر َعاٖس ٠قٓعا ٤بأْٗا شات ْتا٥ر
إجياب.)73( ))١ٝ
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املعاٖس ٠عً ٢تٗس ١٥األٚناع ْػبٝاً بني اإلَاّ ٚبطٜطاْٝا يف احملُٝات ٚ,مل
الكوٌتوالعمل
عًُت
بدولت
ت ؿٗس ٚقٛع سٛازخ عػهط ١ٜنُا ناْت حتسخ يف ايػابلٚ .يف ايػابع عؿط َٔ ؾرباٜط
عاّ ٚ ّ 1934قٌ ايٓكٝب غٝذط إىل يٛزض عٔ ططٜل ادتَ ٛبعٛثاً َٔ سه ١َٛعسٕ
ايربٜطاْ ١ٝملتابع ١اإلدطا٤ات اييت تٛقٌ إيٗٝا ايططؾإ يف َعاٖس ٠قٓعاٚ, ٤اإلؾطاف
املباؾط عً ٢تػًٖ ِٝهب ١ايعاٖط ,ثِ عاز إىل عسٕ  7 ّٜٛزٜػُرب عاّ .)74(ّ1934
ٖٚهصا ناْت َعاٖس ٠قٓعاْٗ ٤ا ١ٜملطسً َٔ ١ايكطاع ايساَ ٞبني اإلَاّ حي٢ٝ
ٚبطٜطاْٝا ٚبساَ ١ٜطسً ١دسٜس َٔ ٠ايعالقات بُٗٓٝاٚ .إشا ناْت املعاٖس ٠قس ٖسؾت
إىل اذتؿاظ عً ٢األٚناع اذتاي ١ٝستٜ ٢تِ تػ ١ٜٛايٓعاع سَ ٍٛػتكبٌ احملُٝات
ادتٓٛب . )75(١ٝؾإٕ ادتاْبني قس اختًؿا يف تؿػريٖا ٚؾكاً ملكاذتُٗا ٚ,ايٓتا٥ر اييت
غٝشكالٕ عًٗٝا َٔ املعاٖس .٠ؾاإلَاّ ايصٜ ٟطايب ببػط ْؿٛش ٙعً ٢احملُٝات عسٖا
إدطاَ ٤ؤقت(ٚ .)76أخص ٜػتعس يف ْؿؼ ايٛقت يتكشٝح ايٛنع يكاذت٘ يف املػتكبٌ(.)77
يف سني ؾػطٖا ايربٜطاْ َٔ ٕٛٝداْبِٗ بأْٗا اعرتاف َٔ اإلَاّ بػٝططتِٗ عً٢
احملُٝات(ٚ . )78اعرتاؾاً ضمسٝاً باألَط ايٛاقع ايص ٟزعُ ٙٛبكٛتِٗ ايعػهطٚ ١ٜخكٛقاً
غالح ايطريإ (.)79
االستنتاجات :
أٚنشت ايسضاغ ١إٔ َػأي ١احملُٝات ادتٓٛب ١ٝناْت سًك ١َُٗ ١يف ايعالقات
اي ١ُٝٓٝايربٜطاْٚ . ١ٝست ٢تاضٜذ ٖص ٙايسضاغ ١نإ اإلَاّ حي ٢ٝحيا ٍٚايػٝطط ٠عً٢
احملُٝات ٚنُٗا إىل ممًهت٘ غٛا ٤عٔ ططٜل اذتطب أ ٚاملؿاٚنات ٚيهٓ٘ ؾؿٌ يف شيو
ٚأَاّ ايتٗسٜسات ايساخًٚ ١ٝارتاضدٚ ١ٝقع َع بطٜطاْٝا َعاٖس ٠قٓعا ٤عاّ . ّ1934
ٚميهٔ تًدٝل ايٓتا٥ر ايتاي ١ٝاملػتؿازٖ َٔ ٠ص ٙايسضاغ-: ١
أٚالً :مل ٜٓذح اإلَاّ حي ٢ٝيف مجٝع ستاٚالت٘ ايعػهط ١ٜيًػٝطط ٠عً ٢احملُٝات
ادتٓٛبٚ ١ٝنُٗا ملًُهت٘ ٖٚ .صا ٜعٛز يًهعـ ايعاّ ايصٜ ٟعاْ َ٘ٓ ٞدٝؿ٘ أَاّ ايك٠ٛ
ايعػهط ١ٜايربٜطاْ ١ٝاملتؿٛق ١عًٚ ;٘ٝيصيو تعطض دٝؿ٘ يػًػً َٔ ١اهلعا. ِ٥
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اغتطاعت بطٜطاْٝا بٛاغط ١غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْ ٞإٔ جترب اإلَاّ عً٢
بدولت:الكوٌتوالعمل
ثاْٝاً
غشب قٛات٘ َٔ َٓاطل احملُٝات اييت اغتٛيت عًٗٝاٚ .إزخاٍ ايطعب ٚارتٛف بني
دٓٛزٚ , ٙقبٛي٘ باملعاٖس ٠اييت ؾطنت عً. ٘ٝ
ثايجاً  :مل ٜعٌُ اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢بٓا ٤عالقات ٚاغعَ ١ع قبا ٌ٥احملُٝات اييت نإ
ٜطايب بعٛزتٗا إىل ممًهت٘ ,أَ ٚس دػٛض ايتٛاقٌ َعٗا ستٜ ٢هػبٗا إىل داْب٘ ضتٛ
ٖصا اهلسف .بٌ ناْت غٝاغت٘ اييت طبكٗا يف قػِ َٔ احملُٝات اييت استًتٗا قٛات٘
تك ّٛعً ٢ؾطض ايهطا٥ب املطٖكٚ, ١أخص ايطٖاٚ ٔ٥غريٖا َٔ املُاضغات ارتاط ١٦اييت
ْؿطتِٗ َٔ سهُ٘ ٚ ,زؾعت بِٗ إىل طًب املػاعس َٔ ٠بطٜطاْٝا .ؾهالً عٔ ْعطت٘
ايهٝك ١جتا ٙاحملُٝات بأْٗا ًَهاً ي٘ ٚألغالؾ٘ َٔ قبً٘.
ضابعاً  :صتشت بطٜطاْٝا خالٍ َس ٠خالؾٗا َع اإلَاّ حي ٢ٝست ٢عكس املعاٖسَ ٠ع٘ عاّ
 ّ 1934إىل دعً٘ ْعاع عً ٢اذتسٚز .يف سني ؾؿًت غٝاغ ١اإلَاّ يف دعٌ ارتالف َع
بطٜطاْٝا عً ٢أْ٘ ْعاع س ٍٛدع َٔ ٤اي ُٔٝاستًت٘ بطٜطاْٝا بايك ٠ٛايعػهط ١ٜعاّ
ٚ , ّ1839عً ٘ٝاغتعازت٘ َٓٗا.
خاَػاً  :مل ٜهٔ اإلَاّ حيَ ٢ٝكٝباً عٓسَا ؾطض عً ٢اي ُٔٝغٝاغ ١ايععي , ١إىل
داْب أخص ايطٖا َٔ ٔ٥ايكباٚ ٌ٥ؾطض ايهطا٥ب عً ٢األٖاي .ٞؾاألٚىل سايت زٕٚ
اتكاي٘ بايعامل ارتاضدٚ , ٞاالغتؿاز َ٘ٓ ٠يف تطٜٛط بالز .ٙمما أبك ٢عًٗٝا َتدًؿ١
ٚنعٝؿ .١أَا ايجاْ ١ٝؾكس ْؿطت ايكبا َٔ ٌ٥سهُ٘ ٚ ,أزت بايهجري َِٗٓ ٜٔإىل إعالٕ
ايعكٝإ ٚايتُطز عً , ٘ٝأ ٚطًب املػاعس َٔ ٠ايربٜطاْٝني .غٛا ٤يف ممًهت٘  ,أ ٚيف
احملُٝات اييت ناْت قٛات٘ قس اغتٛيت عًٗٝا.
غازغاً  :ؾؿًت مجٝع ستاٚالت اإلَاّ إلقاَ ١عالقات غٝاغَ ١ٝع أملاْٝا  ,بػبب َعطؾ١
األملإ بطغب ١اإلَاّ االغتؿازٖ َٔ ٠ص ٙايعالقات يف ْعاعَ ١ع ايربٜطاْٝني ٚ ,بايتايٞ
تطٜح األملإ يف تًبَ ١ٝطايب اإلَاّ يف إقاَٖ ١ص ٙايعالقات ست ٢ال تػهب بطٜطاْٝا يف
ٖصا ايعطف اذتطز يف ايعالقات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝا ْٚعاعُٗا س ٍٛاحملُٝات
ادتٓٛب.١ٝ
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والعملاملؿاٚنات بني اإلَاّ حيٚ ٢ٝبطٜطاْٝا ست ٢عكس املعاٖس ٠عاّ ّ1934
أظٗطت
بدولت :الكوٌت
غابعاً
غٝاب املؿاٚض ايُٝين ايباضع ٚايؿاِٖ باألغايٝب ٚاملٓاٚضات ايػٝاغ ١ٝايربٜطاْ ١ٝأَاّ
املؿاٚض ايربٜطاْ ٞاملتُهٔ َٓٗا ٚ ,يصيو اختًـ ادتاْبني س ٍٛتؿػري َكطًح
اذتسٚز يف املعاٖسٚ , ٠ؾػط ٙنٌ َُٓٗا نُا ٜطٜس .ؾاإلَاّ ؾػط ٙبأْ٘ ٜعين احملُٝات.
يف سني ؾػط ٙايربٜطاْ ٕٛٝبأْ٘ اذتس ايؿاقٌ بني احملُٝات ٚممًه ١اإلَاّ ,أ ٟاذتسٚز
بُٗٓٝآٖٚ .ا أخطا اإلَاّ عٓسَا اعتكس إٔ ايربٜطاْٝني قس ؾُٗٛا شيو نُا ؾُٗ٘ ٖٛ
بأْ٘ ٜعين احملُٝاتٚ .عً ٢أ ١ٜساٍ أظٗطت ٖص ٙاملؿاٚنات اؾتكاض اي ُٔٝيًُؿاٚض
املاٖط ٚاذتاشم ٚاملٓاٚض َ ٖٛٚا اغتػً٘ املؿاٚض ايربٜطاْ ٞؾطاح ٜؿطض ؾطٚط٘ يف
املؿاٚنات ٚغاعس ٙيف شيو إٔ املؿاٚض ايص ٟأَاَ٘ نإ َٔ أقٌ تطنٝاً ٚيٝؼ ميٓٝاً
 ٖٛٚستُس ضاغب بٝوٚ .يصيو صتشت بطٜطاْٝا يف ؾطض ؾطٚطٗا يف املعاٖسٚ ٠إدباض
اإلَاّ عً ٢ايتٛقٝع عًٗٝا.

اهلوامش -:
 )1اغتطاعت بطٜطاْٝا بٛاغط ١طا٥طاتٗا اذتطب ١ٝإٔ جترب اإلَاّ حي ٢ٝعً ٢غشب
قٛات٘ َٔ املٓاطل اييت استًتٗا يف احملُٝات عاّ ٜٓ .ّ1928عط تؿاق ٌٝشيو عٓس
ايٝعٜس , ٟثابت قاحل  ,ايتطٛضات ايػٝاغٚ ١ٝايعػهط ١ٜبني املًُه ١املتٛنً١ٝ
ايٚ ١ُٝٓٝبطٜطاْٝا بعس اغتعاز ٠اذتسٜس َٔ ٠اإلزضٜػ, ّ1928 -1926 ٞزتً١
داَع ١سهطَٛت يًعً ّٛاإلْػاْ , ١ٝاجملًس ايجأَ ,ايعسز األ, ّ2011 ْٜٛٝٛ , ٍٚم
.188 -163
 )2اي ُٔٝيف ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1941 -1927 ٜٔاجملًس األ ٍٚضقِ
( , )3األٖطاّ  , ّ1929/2/12م . 73
 )3ايكا٥س , ٟامحس قا٥س  ,ايعالقات اي ١ُٝٓٝاالملاْ ّ1940 -1927 ١ٝزضاغٚ ١ثا٥ك,١ٝ
َٓؿٛضات ايطابط ١ايجكاؾ ,١ٝقٓعا ,٤ط , ّ1992 ,1م.353 -352
 )4نإ اإلَاّ حيٜ ٢ٝطًب َٔ املاْٝا إٔ تك ِٝعالقات غٝاغَ ١ٝع٘ٚ .بعح ٚظٜط
خاض دٝت٘ ستُس ضاغب بٝو بعس ٠ضغا ٌ٥اىل ٚظاض ٠ارتاضد ١ٝاألملاْ ١ٝسٍٛ
املٛنٛعٚ .يهٔ جتسز ايعًُٝات ايعػهط ١ٜعًَٓ ٢اطل اذتسٚز بني ايٚ ُٔٝستُ١ٝ
عسٕ زؾع املاْٝا اىل ايرتٜح يف األَط ٚتطنٝع اٖتُاَٗا ارتام اىل املٛقـ
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والعمل جتا ٙايٚ .ُٔٝتعاًَت َع اي ُٔٝعصض ؾسٜس ٚ,سطم زا ِ٥عًَ ٢عطؾ١
ايربٜطاْٞ
بدولت الكوٌت
املٛقـ ايربٜطاْٚ .ٞقس ؾهًت قه ١ٝاذتسٚز بني َٓاطل احملُٝات ٚبني ممًه١
اإلَاّ َؤؾطاً َٔ املؤؾطات األغاغ ١ٝاييت ٚنعٗا األملإ يف اعتباضِٖ يف حتسٜس
غٝاغتِٗ جتا ٙاإلَاّ إىل زضد ١إٕ املاْٝا ناْت حتسز خطٛاتٗا املػتكبً ١ٝعً٢
ن ٤ٛتٛتط املٛقـ عً ٢اذتسٚز بني ادتاْبني أ ٚاْؿطاد٘ ,يف ايٛقت ايص ٟنإ
اإلَاّ ؾٜ ٘ٝع ٍٛعًٖ ٢ص ٙايعالقَ ١ع املاْٝا يًٛقٛف بٛد٘ ايربٜطاْٝنيٜٚ .تهح
ٖصا املٛقـ األملاْ َٔ ٞخالٍ املصنطات ٚايطغاٚ ٌ٥ايتكاضٜط اييت تػًُتٗا
ارتاضد ١ٝاألملاْ َٔ ١ٝغؿاضاتٗا يف ارتاضز ٚخاق ١يف يٓسٕٚ .يصيو ناْت املاْٝا
حتاَ ٍٚعطؾ ١املٛقـ ايربٜطاْ ٞست ٢تػتطٝع حتسٜس َٛقؿٗا .ايكا٥س ,ٟاملكسض
ْؿػ٘ ,م.350 -348
 )5املكسض ْؿػ٘  ,م . 353
 )6املكسض ْؿػ٘  ,م . 353
 )7بعس إٔ اغتعاز ٠بطٜطاْٝا احملُٝات َٔ اإلَاّ عاّ  .ّ1928عكست َؤمتط ٜٔبني
عاَ ّ1930 -1929 ٞسهطُٖا ايػالطني ٚاألَطاٚ ٤املؿاٜذ يف احملُٝات .حتت
إؾطاف سانِ عسٕ ايربٜطاْ ٞايهٛي ٌْٝٛغُٓٝؼٚ .تطأغ٘ غًطإ ذتر ايػًطإ
عبس ايهط ِٜؾهٌ ايعبسيٚ .ٞمت االتؿام عًٚ ٢نع َٝجام تهأَ ٚتعاَ ٕٚؿرتى
ٜٗسف اىل إْؿا ٤زتًؼ تهَُٗ ٕٛت٘ سٌ املؿانٌ اييت تكع بني ايػًطٓات
بايططم ايػًُٚ .١ٝاألَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط ٚتك ١ٜٛايتعا ٕٚبني غالطني
ٚأَطاَٚ ٤ؿاٜذ ادتٓٛب َٔ أدٌ ٚنع سس يتسخالت اإلَاّ حي ٢ٝيف ؾؤ.ِْٗٚ
ْٚاقؿٛا أٜهاً ؾهط ٠اْؿا ٤إحتاز بٚ .ِٗٓٝيهٔ شيو مل ٜتشكل بػبب ايتسخٌ
ايربٜطاْٚ ٞحتهُ٘ يف قطاضات غالطني ٚأَطا ٤ادتٓٛب ,ؾهالً عٔ ايٓعاعات
ٚارتالؾات بني ايػالطني أْؿػِٗ .اهلامش, ٞغعٝس ؾدري ايػٛاز, ٟاحتاز
ادتٓٛب ايعطب ّ1967 -1959 ٞزضاغ ١تاضخي, ١ٝأططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض,٠
داَع ١بػساز ,ايعطام  , ّ1999 ,م ْ .28 -27اد , ٞغًطإ  ,ايتاضٜذ ايعػهطٟ
يً , ّ1967 -1839 ُٔٝعسٕ  , ّ1976 ,م  .120 -119غامل  ,غٝس َكطؿ, ٢
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اي ُٔٝاذتسٜح -اإلَاّ حي, ّ1948 -1904 ٢ٝداَع ١ايس ٍٚايعطبَ ,١ٝعٗس
تهٜٔٛوالعمل
بدولت الكوٌت
ايسضاغات ايعطب ١ٝايعاي, ١ٝاملطبع ١ايعامل, ١ٝايكاٖط , ّ1963, ٠م .347
 )8غع ٢اإلَاّ حي ٢ٝاىل ايبشح عٔ سًٝـ قٜ ٟٛعهس ٙيف ْعاع٘ َع بطٜطاْٝا بعس
ؾؿٌ ستاٚالت ايتػَ ١ٜٛع ايربٜطاْٝني .ؾاجت٘ ضت ٛإٜطايٝا يعكس َعاٖسَ ٠عٗا
عاّ  . ّ1926ثِ ععظٖا مبعاٖس ٠غط ١ٜعاّ ًَ ّ1927شك ١بٗاٚ .نإ هلصا ايتكاضب
ايُٝين اإلٜطاي ٞأثط ٙيف تٛتط ايعالقات َع بطٜطاْٝا ٚ,ختٛؾٗا َٔ األٖساف
اإلٜطاي ١ٝيف ايٚ ُٔٝاملٓطكٚ ١عً ٢املكاحل ايربٜطاْ. ١ٝ
يًُعٜس ٜٓعط ْٜٛ ,ؼ ,أٚدني ,اإلغالّ ٚآغٝا أَاّ املطاَع األٚضبَ, ١ٝطبع ١ايٓٗه,١
َكط , ّ1928,م َ . 188هٓ, ٕٛقازم عُط ,غٝاغ ١بطٜطاْٝا جتا ٙسهطَٛت
, ّ1945 -1914ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض, ٠داَع ١بػساز ,ايعطام  , ّ1999,م
 ,67احملاَ , ٞستُٛز ناٌَ ,ايسٚي ١ايعطب ١ٝايهرب, ٣زاض املعاضف َ,كط ,ايكاٖط,٠
ط  , 2ز  .ت  ,م  , 455غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 298يٛب ٛؾػهاٜا  ,إًٜٓٝا د,ٛ
ثٛض 26 ٠غبتُرب يف اي , ُٔٝتطمج ١قا٥س ستُس ططبٛف  ,زاض أبٔ خًس, ٕٚبريٚت
,يبٓإ  ,ط  , ّ1982, 1م  , 25 -23ارترتف ,ؾتٛح عبس احملػٔ ,تاضٜذ ايعالقات
ايػعٛز ١ٜايَٓ , ّ1934 -1926 ١ُٝٓٝؿٛضات شات ايػالغٌ  ,ايهٜٛت  ,ط ,ّ1983 ,1
م َ , ّ126 -125انط , ٚإضٜو ,ايٚ ُٔٝايػطب  , ّ1962 -1571تطمج ١عبساهلل
سػني ايعُط , ٟزاض ايؿهط  ,زَؿل ,غٛض , ١ٜط  , ّ1987 , 2م  . 134اي ُٔٝيف
ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1927 -1925 ٜٔاجملًس األ ٍٚضقِ (, )2
األٖطاّ  , ّ1927/9/20م . 192 -190
Confidential .U.S.A. Diplomatic post records . The
Middle East , Aden (1925-1941) film(1) , dispatch N.O 118
of February 10/1926 . From American Consulate , Aden To
The Secretary Of State Washington , p. 684 . Scott . Hugh .
In the high Yemen . London , 1942 . p. 230 .
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اإلَاّ حيَ ٢ٝعاٖسَ ٠ع اإلحتاز ايػٛؾٝيت عاّ  ّ1928بعس َؿاٚنات متت
الكوٌتوالعمل
)9بدولتعكس
بُٗٓٝا ٚ .قس ساٚيت بطٜطاْٝا عطقًت ٖصا ايتكاضب بني اإلَاّ ٚاإلحتاز ايػٛؾٝيت
ألْٗا تط ٣ؾ ٘ٝزعُاً َعٜٓٛاً ي٘ ٚتؿذٝعاً ي٘ عً ٢تؿسز ٙيف َطايب٘ جتا ٙبطٜطاْٝا .
بٔ ملًؼ ,عبساهلل غامل ,تاضٜذ ايعالقات ايجكاؾ ١ٝاي– ١ُٝٓٝايطٚغ-1928 ١ٝ
 ,ّ1990إقساضات ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١ايػٝاس , ١قٓعاٖ1425, ٤ـ  , ّ2004 -م . 24
املٝتُ , ٞستُس عبسايٛاسس  ,غت ١عكٛز عًَ ٢طٚض ايعالقات اي ١ُٝٓٝايػٛؾٝت,١ٝ
زتً ١زضاغات ميٓ, ١ٝايعسز ايطابع ٚايجالث , ٕٛضبٝع األ , ٍٚضبٝع األخط  ,مجاز٣
األٚىل ٖ1409ـ  ,أنتٛبط ْٛ,ؾُرب ,زٜػُرب  , ّ1988قٓعا ٤م . 265 -264
ٖ )10اضٚيس دٝهٛب نابط يف ادتٝـ ايربٜطاْٚ ٞسا٥ع عًٚ ٢غاّ دٛق ١ايؿطف
ايؿطْػَ , ٞػتؿطم ُٜشػٔ ايًػ ١ايعطبٚ . ١ٝخبرياً يف ايػٝاغ ١بٛد٘ عاّ ٚيف
ايؿؤ ٕٚايعطب ١ٝبٛد٘ خام َ .هح غٓٓٝاً عسٜس ٠يف ايبالز ايعطبٚ ١ٝأغِٗ يف
أسساثٗا ٚ .عٌُ انجط َٔ عؿط ٜٔعاَاً يف عسٕ ٚستُٝاتٗا ايؿطقٚ ١ٝايػطب;١ٝ
ٚؾػٌ ؾٗٝا َٓكب املػاعس األ ٍٚيًُٓسٚب ايػاَ ٞايربٜطاْ . ٞثِ َعتُس
بطٜطاْٝا ايػٝاغ ٞيف احملُٝات ٚ .أيـ ايعسٜس َٔ املؤيؿات عٔ ادتعٜط ٠ايعطب١ٝ
َٓٗا نتاب " "The King of Arabiaعاّ  ّ1923ايص ٟتطمج٘ اىل ايًػ ١ايعطب١ٝ
أمحس املهٛاسْٚ ٞؿط عاّ . ّ1983
ْ )11اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
 )12قاّ ايربٚؾٝػٛض ؾرتٚمثٔ ضٝ٥ؼ قػِ تاضٜذ ٚثكاؾ ١ايؿطم األٚغط ظاَع١
ٖاَبٛضؽ األملاْ ١ٝبعٜاض ٠اىل اي ُٔٝيف أٚاخط ؾرباٜط ٚست ٢أبط ٌٜعاّ ٚ . ّ1930قسّ
عكب عٛزت٘ تكطٜطاً َؿكالً عٔ ضسًت٘ اىل ايسنتٛض دطٚبا .
 )13ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 355 -354
 )14املكسض ْؿػ٘ ,م.355
ْ )15اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
 )16ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 355
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ارتاضدٚ ١ٝاألَني األ ٍٚيإلَاّ حي َٔ ٖٛٚ . ٢ٝاقٌ تطنٚ .ٞنإ َتكطؾاً
الكوٌتوالعمل
بدولتٚظٜط
)17
يف اذتسٜس ٙأثٓا ٤اذتطب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚ ,ملا اْتٗ ٢اذتهِ ايعجُاْٚ . ٞنع ْؿػ٘
َع بعض َٔ ظَال ٘٥األتطاى حتت تكطف زٚي ١اي ُٔٝادتسٜسٚ .٠قسّ ٖؤال٤
بؿهٌ نؿا٤اتِٗ ٚخرباتِٗ خسَات نبري ٙيًشه ١َٛاي ١ُٝٓٝنُٛظؿني
ٚنباط  ٖٛ .يؿطٜتع ٖ ,اْع  ,اي َٔ ُٔٝايباب ارتًؿ, ٞتطمج ١خري ٣محاز ,
املهتب ١اي ١ُٝٓٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع  ,قٓعا , ٤ط  , ّ1985 , 3م . 140
 )18ايكا٥س ,ٟاملكسض ْؿػ٘ ,م.354
َ )19انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 121 -120
َ )20انط , ٚاملكسض ايػابل  , 122 ,األَ , ٟٛقباح َٗسَٝٚ ٟض  ,ايتطٛضات
ايػٝاغ ١ٝيف دٓٛب اي , ّ1945 -1918 ُٔٝاططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض , ٙداَع١
بػساز  ,ايعطام  , ّ1997 ,م .111 -110
 )21األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
 )22متهٓت قٛات اإلَاّ يف عاّ  َٔ ّ1920استالٍ أدعا َٔ ٤أضان ٞايعٛشي ٞؾهالً عٔ
َٓاطل اخط َٔ ٣احملُٝات ادتٓٛب . ١ٝغري إْٗا اْػشبت َٔ َععِ ٖص ٙاملٓاطل
عاّ  ّ1928بؿعٌ نطبات طريإ غالح ادت ٛاملًه ٞايربٜطاْٚ , ٞأبكت عً٢
غٝططتٗا عً ٢أدعا َٔ ٤إقً ِٝايعٛشي . ٞيًُعٜس ٜٓعط  ,ايطحياْ , ٞأَني ًَٛ ,ى
ايعطب  ,ادتع ٤األ , ٍٚزاض قازض  ,بريٚت  , ّ1924 ,م  . 180اذتساز  ,ستُس حي, ٢ٝ
ايتاضٜذ ايعاّ يًَٓ , ُٔٝؿٛضات املس , ١ٜٓبريٚت  ,يبٓإ  ,ط  , ّ1986 , 1م . 78
ْاد , ٞاملكسض ايػابل  ,م  . 88غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 312
 )23غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 348 -347
ْ )24اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م  , 90األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
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ايًٝؿٜٚ, ٞػُ ٢أٜهاً دٝـ ايً .ٟٛٝأغػ٘ اإلصتًٝع عاّ  ّ1928يف ستُ١ٝ
دٝـوالعمل
بدولت الكوٌت
)25
عسٕٚ .تٛىل قٝازت٘ ايهٛي ٌْٝٛأّ .غ .ٞيٝوٚ .عٓاقط َٔ ٙشتتًـ قباٌ٥
احملُٚ .١ٝيؿع ١ايً ٟٛٝحتطٜـ ٖٓس ٟيًهًُ ١اإلصتًٝع ١ٜيٝؿٝع ٚتعين ايكٛات
اجملٓسَٓٚ .٠ص بساٜت٘ نإ دٝـ ايً ٟٛٝدع٤اً َٔ غالح ايطريإ املًهٞ
ايربٜطاْٚ .ٞنإ نباط٘ َٓتسبني َٔ ؾطق ١ايطريإ ادت ١ٜٛايربٜطاْ ١ٝيف
يٓسٕ.
 )26األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 111
َ )27انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م  , 123األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 112
َ )28انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 123
 )29األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 135
 )30زتٗ ٍٛاملؤيـ َ ,ػتعُط ٠عسٕ ٚداضتٗا اييت تسع ٞبطٜطاْٝا محاٜتٗا  ,ز , ّ .
 , ّ1949م . 215
 )31بطْاضز ضا , ًٜٞاملك ِٝايػٝاغٚ ٞاذتانِ ايعاّ يف عسٕ ٚاحملُٝات يًُسَٔ ٠
. ّ1940 -1930
 )32ضجيٓايس ؾاَب , ٕٛٝنإ ٜؿػٌ َٓكب ايػهطتري ايجاْ ٞيف سه ١َٛعسٕ
ايربٜطاْ. ١ٝ
َ )33انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 125
 )34األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 136
 )35ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 361
 )36زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 215
 )37غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 348
 )38األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 137
 )39غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 420
 )40ايكا٥س , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 362 -361
َ )41انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 126
 )42غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 372
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والعمل  ,تاضٜذ ايعطب ١ٝايػعٛز , ٜ٘تطمج ١خري ٟايهأَ  ,دالٍ املاؾط ,١زاض
الكوٌتًٝٝٝـ
بدولتؾاغ
)43
ايتكسّ َٛ ,غه , ّ1986 , ٛم . 345
Scott . OP.Cit,P.230.

)44

 )45احملاَ , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 457
 )46غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 372
ٜٓ )47عط بٓٛز املعاٖس ٠عٓس زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 218 -216
 )48األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )49غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢أب ٛايطداٍ  ,عً ٞأمحس  ,زتً ١اذتهُ٘ ايُٝاْٚ ١ٝسطن١
اإلقالح يف ايَ , ّ1941 -1938 ُٔٝطبع ١ادتبالَ , ٟٚطنع ايسضاغات اي, ١ُٝٓٝ
قٓعا. 168 -167 , ّ1976 , ٤
 )50األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )51اهلامش , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 50
 )52تٓاٚيت ايكشاؾ٘ ايعطب ١ٝيف َكط ايٓعاع بني ايٚ ُٔٝايػعٛزٚ , ١ٜأؾطزت ي٘ ايعسٜس
َٔ قؿشاتٗا َ .ػتعطن٘ اغباب٘ ٚبٛاعج٘ ٚتطٛضات٘  .اْعط ايتؿاق ٌٝيف ائُٝ
يف ايكشاؾ ١ايعطب ١ٝيف ايكطٕ ايعؿط , ّ1941 -1927 ٜٔاجملًس اال ٍٚضقِ (, )3
االٖطاّ .
 )53غامل  ,املكسض ايػابل  ,م . 377 -376
 )54املكسض ْؿػ٘  ,م . 373
 )55زتٗ ٍٛاملؤيـ  ,املكسض ايػابل  ,م . 216
 )56األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 139
 )57ايؿعيب ,قشطإ ستُس ,االغتعُاض ايربٜطاَْٚ ٞعطنتٓا يف دٓٛب اي ,ُٔٝعسٕ
ٚاإلَاضات ,زاض ايٓكط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚاإلعالٕ ,ايكاٖط ,ّ1962 ,٠م.187
ْ )58اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 91
َ )59انط , ٚاملكسض ايػابل  ,م . 127 -126
 )60األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140 -139
 )61اب ٛايعال , ٤ستُٛز ط٘  ,دػطاؾ ١ٝؾب٘ دعٜط ٠ايعطب َ ,ؤغػ ١غذٌ ايعطب ,
ايكاٖط , ٠ط  , ّ1972 , 1م  . 73ايكطاف  ,عً , ٞاي ُٔٝادتٓٛب – ٞاذتٝا٠
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والعملَٔ االغتعُاض اىل ايٛسس , ٠ضٜاض ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط  ,يٓسٕ ,
ايػٝاغ١ٝ
بدولت الكوٌت
قربم ,ط  . ّ1992 , 1م . 40 -39
 )62ايكطاف  ,املكسض ايػابل  ,م . 40 -39
 )63اب ٛايعال , ٤املكسض ايػابل  ,م . 73
 )64األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140
 )65زتُٛع َٔ ١نباط ضؤغا ٤خالٜا ايكٝاز ٠ايعػهط ١ٜيجٛض , ّ1948 ٠ثٛض ٠ائُٝ
ايسغتٛض , ١ٜزاض ايهًُ , ١قٓعا , ٤ط  , ّ1985 , 2م . 32
 )66ايؿعيب ,املكسض ايػابل ,م.194 -191
 )67ؾذاب  ,ستُس غامل  ,ثٛض 26 ٠غبتُرب َٚ 1962ا غبكٗا َٔ ثٛضات نس سهِ
األ ١ُ٥ايسٜهتاتٛض ٟاألٚتٛقطاط , ٞزتً ١اي ُٔٝادتسٜس  ,قٓعا , ٤ايعسز ايتاغع ,
ايػٓ ١ايػابع ١عؿط  ,قؿط ٖ1409ـ  -غبتُرب  , ّ1988م . 110
 )68املكط , ٟأمحس عط , ١ٝايٓذِ االمحط ؾٛم ايَ , ُٔٝؤغػ ١األعاخ ايعطب, ١ٝ
يبٓإ  ,ط  , ّ1986 , 2م . 53
 )69األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 140
 )70غالّ  ,ستُس عبسادتباض  ,ايٛسس ٠اي ١ُٝٓٝعرب َػري ٠ايٓهاٍ ايٛطين ٚآؾام
املػتكبٌ  ,قٓعا , ّ1992 , ٤م . 17
 )71األَ , ٟٛاملكسض ايػابل  ,م . 141 -140
 )72احملاَ , ٞاملكسض ايػابل  ,م . 457
 )73األَ, ٟٛاملكسض ايػابل ,م . 141
 )74املكسض ْؿػ٘ ,م.141
75) Abir ,Mordechai ,Oil ,Power and Politics Conflict In Arabia
,The Red Sea and The Gulf ,London . 1974 . p.78 .
76) Ibid . p.78 .
 )77املكط , ٟاملكسض ايػابل  ,م . 54
78) Abir .OP .Cit ,p.78 .
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والعمل املكسض ايػابل  ,م  . 54نإ يًُعاٖس ٠أثط يف تٛد ٘ٝايػٝاغ١
املكط, ٟ
بدولت الكوٌت
)79
ايربٜطاْ ١ٝضت ٛاحملُٝات بعس إٔ اطُأْت ملٛقؿٗا َٔ اإلَاّ ايص ٟسػُت٘
َعاٖس ٠قٓعا . ٤ؾطغدت أقساَٗا عرب ضغِ ٚتٓؿٝص قػِ َٔ املؿاضٜع ايػٝاغ١
ٚايعػهطٚ ١ٜاالقتكازٚ ١ٜغريٖا نتأغٝؼ دٝـ ايباز ١ٜاذتهطَٚ .ٞإْؿا٤
ايعسٜس َٔ املطاضات ايعػهط ١ٜيف قػِ َٔ احملُٝاتٚ .ايتكس ٟيًػٝاغ١
اإلٜطاي ١ٝاملعاز ١ٜهلا يف عسٕ ٚاحملُٝات ادتٓٛبٚ ١ٝخطٛط َٛاقالتٗا َع اهلٓس
بعس ساي ١ايتكاضب اييت سكًت بني اٜطايٝا ٚاإلَاّ حي ٢ٝبعس جتسٜس املعاٖس٠
بُٗٓٝا عاّ ٚ .ّ1937إقاََ ١ؿاضٜع ظضاعٚ, ١ٝغٔ بعض ايكٛاْني ٚاألْعُٚ, ١إزخاٍ
ْعاّ االغتؿاض ٠عاّ ٚ, ّ1937تٛغٝع سهِ ايػالطني ٚاألَطاٚ ٤املؿاٜذ عً٢
املٓاطل اييت ال ختهع ذتهُِٗ ٚ,ايتُٗٝس ملؿطٚع االحتاز ايؿٝسضاي ٞبني احملُٝات
ادتٓٛبٚ .٘ٝغريٖا َٔ ايػٝاغات اييت اْتٗذتٗا بعس عكس املعاٖس .٠يًُعٜس ٜٓعط,
املكط, ٟاملكسض ايػابل  ,م  . 54 -53 , 19 -18غالّ  ,املكسض ايػابل  ,م . 17
ايكطاف  ,املكسض ايػابل  ,م ْ . 41 -40اد , ٞاملكسض ايػابل  ,م 93 -92
Little, Tom. South Arabia, Arena Of Conflict, London, 1968.
p.29.األَ, ٟٛاملكسض ايػابل ,م ٖ . 148 -145ايٝسا , ٟؾطز  ,اجملتُع
ٚايػٝاغ ١يف ادتعٜط ٠ايعطب , ١ٝتطمج ١ستُس ايطَٝش , ٞايهٜٛت  ,ط , ّ1976 , 1
م . 80
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والعمل
بدولت الكوٌت
واملراجع -:
املصادر

 )1أب ٛايعال , ٤ستُٛز ط٘  ,دػطاؾ ١ٝؾب ١دعٜط ٠ايعطب َ ,ؤغػ ١غذٌ ايعطب ,
ايكاٖط , ٠ط.ّ1972 , 1
 )2األَ , ٟٛقباح َٗسَٝٚ ٟض  ,ايتطٛضات ايػٝاغ ١ٝيف دٓٛب اي-1918 ُٔٝ
 , ّ 1945أططٚس ١زنتٛضا ٙغري َٓؿٛض , ٠داَع ١بػساز  ,ايعطام . ّ1997 ,
 )3بٔ ملًؼ  ,عبساهلل غامل  ,تاضٜذ ايعالقات ايجكاؾ ١ٝاي – ١ُٝٓٝايطٚغ-1928 ١ٝ
 , ّ1990إقساضات ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١ايػٝاس , ١قٓعاٖ1425 , ٤ـ . ّ2004 -
 )4اذتساز  ,ستُس حي , ٢ٝايتاضٜذ ايعاّ يًَٓ , ُٔٝؿٛضات املس , ١ٜٓبريٚت  ,يبٓإ ,
ط. ّ1986 , 1
 )5ارترتف  ,ؾتٛح عبساحملػٔ  ,تاضٜذ ايعالقات ايػعٛز ١ٜاي, ّ1934 – 1926 , ١ُٝٓٝ
َٓؿٛضات شات ايػالغٌ  ,ايهٜٛت  ,ط. ّ1983 , 1
 )6ايطحياْ , ٞأَني ًَٛ ,ى ايعطب  ,ادتع ٤األ , ٍٚزاض قازض  ,بريٚت . ّ1924 ,
 )7غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢ته ٕٛاي ُٔٝاذتسٜح  -اإلَاّ حي, ّ1948 -1904 ٢ٝ
داَع ١ايس ٍٚايعطبَ , ١ٝعٗس ايسضاغات ايعطب ١ٝايعاي , ١ٝاملطبع ١ايعامل , ١ٝايكاٖط,٠
. ّ1963
 )8غامل  ,غٝس َكطؿ , ٢أب ٛايطداٍ  ,عً ٞأمحس  ,زتً ١اذتهُ ١ايُٝاْٚ ١ٝسطن١
اإلقالح يف ايَ , ّ1941 -1938 ُٔٝطبع ١ادتبالَ , ٟٚطنع ايسضاغات اي, ١ُٝٓٝ
قٓعا. ّ1976 , ٤
 )9غالّ  ,ستُس عبسادتباض  ,ايٛسس ٠اي ١ُٝٓٝعرب َػري ٠ايٓهاٍ ايٛطين ٚآؾام
املػتكبٌ  ,قٓعا.ّ1992 , ٤
 )10ؾذاب  ,ستُس غامل  ,ثٛض 26 ٠غبتُرب َٚ ّ1962ا غبكٗا َٔ ثٛضات نس سهِ
األ ١ُ٥ايسٜهتاتٛض ٟاألٚتٛقطاط , ٞزتً ١اي ُٔٝادتسٜس  ,قٓعا , ٤ايعسز ايتاغع ,
ايػٓ ١ايػابع ١عؿط  ,قؿط ٖ1409ـ  -غبتُرب . ّ1988
 )11ايؿع يب  ,قشطإ ستُس  ,االغتعُاض ايربٜطاَْٚ ٞعطنتٓا يف دٓٛب اي, ُٔٝ
عسٕ ٚاألَاضات  ,زاض ايٓكط يًطباعٚ ١ايٓؿط ٚاإلعالٕ  ,ايكاٖط. ّ1962 , ٠
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والعمل أمحس قا٥س  ,ايعالقات اي ١ُٝٓٝاألملاْ ّ1940 – 1927 , ١ٝزضاغٚ ١ثا٥ك, ١ٝ
ايكا٥س, ٟ
بدولت الكوٌت
)12
َٓؿٛضات ايطابط ١ايجكاؾ , ١ٝقٓعا , ٤ط. ّ1992 , 1
 )13ايكطاف  ,عً , ٞاي ُٔٝادتٓٛب – ٞاذتٝا ٠ايػٝاغ َٔ ١ٝاالغتعُاض إىل ايٛسس, ٠
ضٜاض ايطٜؼ يًهتب ٚايٓؿط  ,يٓسٕ  ,قربم  ,ط. ّ1992 , 1
 )14ؾاغًٝٝٝـ  ,تاضٜذ ايعطب ١ٝايػعٛز , ١ٜتطمج ١خري ٟايهأَ  ,دالٍ املاؾط , ١زاض
ايتكسّ َٛ ,غه. ّ1986 , ٛ
 )15يٛب ٛؾػهاٜا  ,إًٜٝتاد , ٛثٛض 26 ٠غبتُرب يف اي , ُٔٝتطمج ١قا٥س ستُس ططبٛف ,
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The Yemen-British Relations After 1928 until Signing the
1934 Treaty
The Yemen political situation was to some extent stabilized
after the year 1928. Imam Yahya tried to settle the border
problems with Aden British Protectorate through negotiation.
However, these negotiations did not lead to any satisfactory
results for both Britain and Imam. When the Imam troops
occupied some territories of Aden Protectorate tension returned
again between Britain and the Imam who tried in vain to get
external help to support him in this dispute through signing a
treaty with the Soviet Union in 1928. The Imam also failed in his
attempt establishing relations with Germany. Although the
political situation remained tense, the attempts of solving border
problems through negotiation continued. At the beginning of the
year 1933, Britain exploited the tension in the relations between
the Imam and Ibin Saud over Asir and Najran pressuring him in
withdrawing his troops from the territories of Aden Protectorate.
The Imam had realized that he had to choose either peace or war
with Britain since signs of war between him and Ibin Saud were
clear at that time and he chose peace with Britain. Britain sent a
new delegation to Sana’a headed by Bernard Riley in 1933 to
negotiate the border problem. In February 1934 the Imam and
Britain signed the Treaty of Sana’a which included a lot of
issues such as the withdrawal of the Imam’s troops from the
border territories of the south they occupied and this helped
Britain to keep the protectorate under its control during all this
time. The researcher in this study investigated the events that
occurred in the borders within the years 1929-1933 and the
attempts to settle the border problem peacefully through
negotiations which culminated in signing Sana’a Treaty in 1934.
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