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  اإلهـــداء
  

  
  ....بعد أن أنعم اهللا علي بإمتام رساليت أحب أن أهديها 

  
  ...الذي عجزت عن ردٍّ فضله عليَّ ، إىل والدي احلبيب رمحه اهللا 

  
  وأن جيعل ، وأن يعفو عنه ، وأن يرمحه ، وأدعو اهللا جلَّ وعال أن يغفر له 

  
  وأن ، وأن يِّوسع مدخله ، وأن ُيكرم نزله ، ة من رياض اجلنة قربه روض

  
  وأن جيمعنا به يف مستقر رمحته ؛ إنه على كل، يبدله داراً خرياً من داره 

  
  ....شيء قدير 
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  ملخص الرسالة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خـامت األنبيـاء واملرسـلني سـيدنا حممـد وعلـى 

  :أما بعد ، عنيآله وصحبه أمج

العالقـــات السياســـية بـــني اململكـــة العربيـــة : ( بعنـــوان  للماجســـتريفهـــذا ملخـــص رســـاليت 
ــا لقســم التــاريخ بكليــة ، )م١٩٨٢-١٩٥٣/هـــ١٤٠٢-١٣٧٣الســعودية والكويــت  تقــدمت 

ـــــة . الشـــــريعة والدراســـــات اإلســـــالمية جبامعـــــة أم القـــــرى وقـــــد قســـــمتها إىل مقدمـــــة ومتهيـــــد وثالث
التمهيد العمق التارخيي للعالقات بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت  وقد تناول.فصول

حيــث تبــني أن جــذور العالقــات بــني البلــدين متتــد إىل أكثــر مــن ، م١٩٥٣/هـــ١٣٧٣قبــل عــام 
أمـا الفصـل األول مـن الدراسـة . تقـرتب مـن بدايـة قيـام الدولـة السـعودية األوىل، قرنني مـن الزمـان
الــذي كــون نســيج الــروابط ، مهيــة اجلــوار اجلغــرايف والــذي متثــل يف وحــدة األرضفقــد تناولــت فيــه أ

وتناولـت يف الفصـل الثـاين تطـور . االجتماعية واملصاحل املشرتكة وأمـن املنطقـة للشـعبني الشـقيقني
الـــذي كـــان داعمـــاً يف زيـــادة الـــرتابط والـــتالحم ، التمثيـــل الدبلوماســـي والقنصـــلي بـــني احلكـــومتني

لـرتابط  األقـوىحيـث شـكلت لنـا الـدافع ، وعقـد املعاهـدات واالتفاقيـات، البلـدين والزيارات بـني
زمـــة كمـــا مشـــل هـــذا الفصـــل إبـــراز موقـــف اململكـــة العربيـــة الســـعودية جتـــاه األ، العالقـــات بينهمـــا

ويف الفصـل الثالـث بينـت املسـاعي السـعودية الكويتيـة ، م١٩٦١/هــ١٣٨٠الكويتية العراقية عام 
حيــث ، متــني العربيــة واإلســالمية علــى حــد ســواءليجــي املشــرتك ومصــاحل األمبــا خيــدم العمــل اخل

 األمتــنيساســية الــيت تواجــه متيــزت مواقــف البلــدين بــالتوافق والتجــانس والتنســيق جتــاه القضــايا األ
وأظهـرت الدراسـة الـدور البـارز للمملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت يف ، العربية واإلسـالمية
، يب واالنشــقاقات يف العالقــات العربيــة العربيــة والنزاعــات بــني الــدول اإلســالميةرأب الصــدع العــر 

هــي حمــل احــرتام وتقــدير ، خاصــة إن السياســة املعتدلــة واحلكيمــة الــيت تنتهجهــا حكومتــا البلــدين
  .وأخرياً قدمت يف اخلامتة نتائج الدراسة . اجلميع على كافة املستويات الدولية
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Abstract	

	
Praise	 be	 to	 Allah	 and	 peace	 and	 blessings	 be	 upon	 the	 seal	 of	
prophets,	 sayyidina	 Muhammad	 and	 his	 family	 and	 companions,	
either:	
This	 summary	 of	 my	 llmagsitr	 address:	 (political	 relations	 between	
Saudi	 Arabia	 and	 Kuwait	 1373‐1402	 h/1953‐1982),	 made	 by	 the	
Department	 of	 history	 at	 the	 College	 of	 Sharia	 and	 Islamic	 studies,	
University	 of	 Umm	 Alqura.	 Has	 been	 divided	 into	 an	 introduction,	
preface,	 three	 chapters.	 the	 historical	 depth	 to	 boot	 the	 relations	
between	Saudi	Arabia	and	Kuwait	before	1373	Ah/1953,	showing	the	
roots	of	 the	relations	between	the	two	countries	span	more	than	two	
centuries,	is	approaching	the	beginning	of	the	first	Saudi	state.	The	first	
chapter	 of	 the	 study	 dealt	 with	 the	 importance	 of	 geographical	
proximity	and	the	unit	Earth,	the	fact	that	the	fabric	of	social	ties	and	
joint	interests	and	regional	security	of	the	brotherly	peoples.	Chapter	II	
dealt	with	the	evolution	of	the	diplomatic	and	consular	representation	
between	 the	 two	 Governments,	 which	 was	 supportive	 of	 increasing	
interdependence	 and	 cohesion	 and	 visits	 between	 the	 two	 countries,	
and	 treaties	and	conventions,	So	we	 formed	 the	strongest	motivation	
for	 interdependence	 relations,	 this	 chapter	 also	 included	highlighting	
the	 position	 of	 Saudi	 Arabia	 toward	 Iraqi‐Kuwaiti	 crisis	 of	 1380	
Ah/1961,	in	the	third	quarter,	showed	the	Saudi	Kuwait	endeavors	to	
serve	the	joint	GCC	action	and	interests	of	both	the	Arabic	and	Muslim	
alike,	where	the	positions	of	the	two	countries	marked	by	consistency	
and	coherence	and	coordination	on	key	 issues	 facing	both	 the	Arabic	
and	Islamic	countries,	the	study	showed	the	outstanding	role	of	Saudi	
Arabia	 and	 the	 State	 of	 Kuwait	 in	 bridging	 the	 rifts	 in	 relations	 and	
Arab/	 Arab	 and	 disputes	 among	 Islamic	 States,	 Especially	 moderate	
and	wise	policy	pursued	by	 the	Governments	of	 the	 two	countries,	 is	
respected	and	appreciated	by	all	 at	all	 international	 levels.	Finally,	 in	
conclusion	the	results	of	the	study.	
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  المقدمــــة  

رفــع ، أْمحَــُدُه ُســبحانه وأشــُكرُه ،عّلــم اإلنســان مــا مل يعلــم، احلمــد هللا الــذي عّلــم بــالقلم
وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه امللــك احلــق ، منــار العلــم وأشــاد بالعلمــاء واملتعلمــني

صـلى اهللا وسـلم ، ــــالكنيإمـام املـربّني وقـدوة العلمـاء والس، وأشهد أن حممداً عبده ورسـوله، املبني
 .وسلك سبيلهم إىل يوم الدين، ومن سار على هديهم، وعلى آله وأصحابه اهلداة املتقني، عليه

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنـا وعلمنـا مـا جهلنـا وذكرنـا مـا نسـينا وافـتح علينـا  
  ...فتوح العارفني 

  :وبعد 

من ذلك هو أن تشـارك  األهمولكن ، تع ومهمإن الكتابة يف التاريخ احلديث حديث مم
وهــو تــاريخ اململكــة العربيــة الســعودية ، أنــت جــزء منــه وهــو جــزء منــك أيضــاً بالكتابــة يف تــاريخ 

حبــاً وعرفانــاً هلــم ، تســطر فيــه تــاريخ مــن شــاركوا يف أحداثــه وإجنازاتــه حبــروف ناصــعة مــن ذهــب
نت نقطة انطالقيت باحثاً عن موضوع حيمـل فكا، باجلميل ووفاًء مللوك وأمراء تعاقبوا على احلكم

ويف غمـــرات تفكـــريي وجـــه انتبـــاهي مشـــريف ، يكـــون فيـــه إضـــافة جديـــدة، يف طياتـــه معـــاين كبـــرية
إىل العالقات الدولية  –حفظه اهللا ورعاه  –عمر سامل بابكور / الفاضل سعادة األستاذ الدكتور

ث عـــن موضـــوع يتعلـــق بالعالقـــات فركـــزت بـــالغ اهتمـــامي يف البحـــ، للمملكـــة العربيـــة الســـعودية
  .اخلارجية للمملكة العربية السعودية

وبعـــد اســـتعراض شـــامل للـــدول اخلليجيـــة والعربيـــة واإلســـالمية والعامليـــة الـــيت أقامـــت مـــع 
عبــداللطيف بــن /وجــدت بعــد معاونــة مــن األســتاذ الــدكتور، اململكــة العربيــة الســعودية عالقــات

أن دولة الكويت أقرب الـدول التصـاقاً  –فظهما اهللا ح–فهد بن عتيق املالكي /دهيش والدكتور
وأن ما جيمع الدولتني يتجاوز ما هو متعـارف عليـه يف العالقـات بـني الـدول انطالقـاً ، بالسعودية

ناهيــك عــن وحــدة املنشــأ الــيت جتمــع الــدولتني يف إطــار ، وحماضــن اجلغرافيــة، مــن حقــائق التــاريخ
، مية اللتــني ال ســبيل إىل انفصــامهما أرضــاً وشــعباً وتارخيــاً الرابطــة العربيــة وحلمــة الوشــيجة اإلســال
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والقيـــادتني احلكيمتـــني وأصـــبحتا جـــزءاً ، بعـــد أن ترســـختا يف ضـــمري ووجـــدان الشـــعبني الشـــقيقني
  .وركناً أساسياً يف النسيج احلضاري الرتاثي والشعيب املشرتك بني البلدين ، هاماً 

ات السياسـية بـني اململكـة العربيـة السـعودية العالقـ:( فكان اختياري ملوضـوعي املوسـوم بــ
وذلك بعد البحث الـدقيق واالطـالع ومراجعـة ) م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣والكويت 

والـيت . والتأكـد مـن عـدم الكتابـة فيـه علـى هـذا النحـو، فهارس الرسـائل العلميـة ومراكـز البحـوث
ايا سياسـية مهمـة ومفصـلية تزامنت أيضاً مع رغبيت الشخصـية بالبحـث والدراسـة ملـا فيـه مـن قضـ

ــا يف مجيــع مراحلهــا ، ثريــة تســتحق منــا الوقــوف عليهــا بــاالطالع والتبيــني ملتانــة تلــك العالقــة وقو
الـــذي ميتـــد ألكثـــر مـــن ،بـــني آل ســـعود وآل صـــباح وشـــعبيهما  وإظهـــار مـــدى الـــتالحم األخـــوي

عاصـــرة وهـــو أمنـــوذج اســـتمرت إىل مرحلتنـــا امل، متيـــزت بـــه بأمنـــاط مـــن التعـــاون، قـــرنني مـــن الزمـــان
 األعرافاليت تقوم على أساس مبدأ التعـاون باملثـل وإعمـال ، حيتذى به يف بناء العالقات الدولية

ويعود ذلك ألســباب عديدة مـن أمههـا ، والعـادات والتقاليد اليت حتقق املصلحة املشـرتكة للجميع
ــــرية والقبليـــة واللغويـــة والثقا ــــة واألسـ ــــابه ، فيـــة واألعــــراف املتماثلـــةاالرتبــــاطات الدينيـ وكـــذلك التشـ

فهنـا ميكـن القـول أن العــالقات األخويـة بـني البلـدين ، الكبري لألنظمة الســياسية واملصري املشـرتك
  .تتميز بنوع من اخلصوصية 

العالقــــات السياســــية بــــني اململكــــة العربيــــة الســــعودية " ومــــن هنــــا تــــربز أمهيــــة املوضــــوع 
وإلقــاء الضــوء علــى ، املســامهة يف التوثيــق لألحــداث السياســية والتارخييــة ؛ ملــا هلــا مــن" والكويــت 

مواقف اململكة العربية السعودية والكويت حنو القضايا اخلليجية والعربية واإلسالمية والعاملية الـيت 
خاصـــًة وأن جهـــود البلـــدين غـــري مســـبوقة مـــن االهتمـــام ، قـــد بلغـــت مـــن األمهيـــة الشـــيء الكثـــري

متثــل وحــدة العــامل العــريب واإلســالمي علــى حــد ســواء ناهيــك عــن الظــروف الــيت واملســاندة الــيت 
والــيت دفعــت بشــكل أو بــآخر إىل الــدعوات الــيت وجهتهــا اململكــة العربيــة -آنــذاك-حتــيط بالعــامل

الســعودية والكويــت للتمســك بالوحــدة ومجــع الصــف ووحــدة الكلمــة ونظــراً لألحــداث السياســية 
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ا املنطقــة العربيــة واإلســالمية كقضــية فلســطني وحــرب لبنــان األهليــة وحــرب  اجلســيمة الــيت شــهد
  .العراق وإيران وأفغانستان وغريها من األحداث خالل تلك الفرتة 

فقــــد كــــان للبلــــدين مواقفهمــــا العظيمــــة والــــيت شــــهدها التــــاريخ وشــــاهدها العــــامل بأســــره 
م من العرب واملسلمني فتلك املواقف تـدفعنا  إىل ضـرورة ملحـة إلبـراز بالوقوف إىل جانب إخوا

لــذلك تعتــرب هــذه ، الــدور املوحــد بــني الــدولتني يف احملافــل اخلليجيــة والعربيــة واإلســالمية والدوليــة
ومـــن مث حتليلهـــا ضـــمن ســـياقها ، تســـاعد علـــى معرفـــة وتطـــور العالقـــات، الدراســـة دراســـة حتليليـــة

  . التارخيي لتعزيز دراسة حاليت التقارب بني البلدين 

وبــذل مزيــد مــن اجلهــد إلبــراز ، ومضــاعفة العمــل، مــر يتطلــب علــو اهلمــةفعلمــت أن األ
ولكـن مكمـن الصـعوبة كــان يف . كمــا كانـت عليـه يف تلـك احلقبــة، العالقـات السـعودية الكويتيـة

تبحُّر املوضوع على الرغم من حتديد فرتة الدراسة؛ إال أن التسعة والعشرين عاماً احملددة للدراسـة  
وأيضـــاً الثقافيـــة والوقـــائع ، وكـــذلك االقتصـــادية واالجتماعيـــة، السياســـية كانـــت مليئـــة باألحـــداث

  .املصاحبة هلا 

وبعــــد أن ُأجيــــزت اخلطــــة املقدمــــة يف موضــــوعي هــــذا بــــدأُت مرحلــــة البحــــث عــــن املــــادة 
واقتضـــى ذلـــك مـــين أن أقـــوم جبـــوالٍت داخـــل ، التارخييـــة املتعلقـــة بـــه واملتـــوفرة يف املصـــادر واملراجـــع

فكانــت مكتبــات اجلامعــات هــي انطالقــيت يف مجــع ، ة وبدايــة مجــع مــادة البحــثاململكــة الســعودي
، حيـــث اســـتفدُت مـــن مكتبـــة امللـــك عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز يف جامعـــة أم القـــرى، املـــادة العلميـــة

ا ، وكذلك من املكتبة املركزية جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة   .ومكتبة جامعة امللك خالد بأ

الــيت أثـْــَرْت دراســيت باملصــادر  األمــاكنالريــاُض الــيت هــي مــن أهــمٍّ كمــا ذهبــُت إىل مدينــة 
واملعهــد ، كــوزارة اخلارجيــة ومكتبتهــا، حيــث زرُت العديــد مــن مصــادر البحــث العلمــي، واملراجــع

ودارة ، وسـفارة دولـة الكويـت، الوثـائق فيهـا ومكتبتهـا وأرشيفالدبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية 
ومكتبـة الرتبيـة لـدول جملـس ، واألمانـة العامـة جمللـس التعـاون اخلليجـي، تهـاامللك عبدالعزيز ومكتب

  . ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات ، التعاون اخلليجي
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وســفارة اململكــة ، كمــا كانــت هنــاك العديــد مــن االتصــاالت مــع وزارة اخلارجيــة الكويتيــة
وال ، نصـلية دولـة الكويـت جبـدةوكذلك العديد من االتصاالت مـع ق، العربية السعودية بالكويت

يفــوتين هنــا إال أن أشــكَر القــائمني علــى هــذه الصــروح الشــاخمة لتقــدميهم يل كــلَّ مــا أحتاجــه مــن 
  .معلومات 

  .هذا وقد قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة ومالحق 

  :املقدمة

  . وفيها بيان أهيمة املوضوع وسبب اختياره

  :التمهيد

ــــــل عــــــام واستعرضــــــت ف ــــــت قب ــــــني الســــــعودية والكوي ــــــه العمــــــق السياســــــي للعالقــــــات ب ي
كمــا طبقــت فيــه ، وتتبعــت فيــه جــذور العالقــة بــني آل ســعود وآل الصــباح، م١٩٥٣/هـــ١٣٧٣

  .العنصرين األساسيني للمفهوم العلمي للعالقات الدولية 

ى وتشــــتمل علــــ، العوامــــل املــــؤثرة يف العالقــــات السياســــية بــــني الــــدولتني: الفصــــل األول
  :املباحث التالية 

  .اجلوار اجلغرايف : املبحث األول 

  .الروابط االجتماعية : املبحث الثاين 

  .املصاحل املشرتكة : املبحث الثالث 

  .التدخل األجنيب يف شأن الدولتني : املبحث الرابع 
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ويشـــتمل علـــى ، مظـــاهر العالقـــات السياســـية بـــني الســـعودية والكويـــت: الفصـــل الثـــاين 
  :لتالية املباحث ا

  .تطور التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بني احلكومتني : املبحث األول 

الزيارات املتبادلة بني القيادات واملسئولني وأثرها يف تعزيـز العالقـات بـني : املبحث الثاين 
  .البلدين الشقيقني 

  .ناملعاهدات واالتفاقيات اليت أسهمت يف تقوية الرتابط بني البلدي: املبحث الثالث 

  .م١٩٦١/هـ١٣٨٠املوقف السعودي جتاه األزمة الكويتية العراقية عام : املبحث الرابع 

املواقــف السياســية املشــرتكة بــني الســعودية والكويــت يف خدمــة القضــايا : الفصــل الثالــث 
  :وتشمل املباحث التالية ، اخلليجية والعربية واإلسالمية

  .تحقيق الوفاق اخلليجي املساعي السعودية الكويتية ل: املبحث األول 

  . املساعي السعودية الكويتية يف تعزيز التضامن العريب : املبحث الثاين 

  . املساعي السعودية الكويتية يف حتقيق التضامن اإلسالمي : املبحث الثالث 

  .املساعي السعودية الكويتية لتعزيز السالم الدويل : املبحث الرابع 

اية البحث مت التوصـل إىل  كثـري مـن النتـائج واملستخلصـات ممـا أوردنـاه يف الفصـول ويف 
  .السابقة وهو ما سأتطرق إليه يف اخلامتة 

  املالحق. 
  قائمة املصادر واملراجع. 
  فهرس املوضوعات.  
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فــإن  ، وبعــد فقــد بــذلت قصــارى جهــدي يف ســبيل إخــراج هــذا البحــث يف صــورة مأمولــة
وإن كنــت قــد قّصــرت فــذلك مــن نفســي ، كنــت قــد وفقــت فــذلك مــن اهللا ولــه احلمــد والشــكر

، ويف ذلك دليل على استيالء النقص علـى مجلـة البشـر، وحسيب أنين بذلت كل ما أستطيع بذله
لـــو غـــّري هـــذا لكــــان : فمـــا إن يكتـــب اإلنســـان كتابـــاً يف يومــــه إال قـــال يف غـــده " فكمـــا يقـــال 

  ".ا لكان أمجل ولو ترك هذ،ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو زيد كذا لكان يستحسن، أحسن

أوًال وقبل كل شيء هللا عز وجـل باحلمـد والشـكر والثنـاء علـى مـا ، وأخرياً أتوجه بالشكر
ووفقين ويسر يل مهميت وأعانين على إجنازهـا علـى خـري وجـه إن ، أنعم وأعطى من جزيل العطايا

  .شاء اهللا 

األســـتاذ ســـعادة أســـتاذي املشـــرف علـــى الرســـالة كمـــا أتقـــدم بالشـــكر وعـــاطر الثنـــاء إىل 
الذي مل يـأُل ُجهـداً يف تقـدمي النصـح والتوجيـه  –حفظه اهللا ورعاه  -عمر سامل بابكور/ الدكتور
  . حيث مشل الباحث بالرعاية واالهتمام وحسن االستقبال والضيافة طيلة فرتة إشرافه، واإلرشاد

ملوافقــة وال يفــوتين أيضــاً أن أشــكر األســتاذين الفاضــلني عضــوي املناقشــة اللــذين تكرمــا با
فهـد بـن / يوسف بن علي رابع الثقفـي والـدكتور/ األستاذ الدكتور، على قراءة الرسالة ومناقشتها

الــذي أمــدين بكثــري مــن املصــادر واملراجــع والصــحف واجملــالت املتعلقــة . عتيــق بــن علــي املــالكي 
  مبوضوع البحث

تمثلـــة يف كليـــة كمـــا أتقـــدم بالشـــكر والعرفـــان باجلميـــل جلامعـــة أم القـــرى مبكـــة املكرمـــة م
عبــداهللا بــن حســني / ســعادة األســتاذ الــدكتوروأخــص بالشــكر ، الشــريعة والدراســات اإلســالمية

علــــى جهــــوده  -رئــــيس قســــم الدراســــات العليــــا التارخييــــة واحلضــــارية الســــابق الشــــنربي الشــــريف 
  .املخلصة أثناء رئاسته للقسم 

ـــدكتوروالشـــكر موصـــول  رئـــيس قســـم   لغيـــثخالـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــداهللا ا/ لســـعادة ال
وإىل كــلِّ َمــْن ، علــى مـا يبذلــه مــن جهــود خملصـة ورعايــة جلميــع أبنائـه يف القســم –التـاريخ احلــايل 

  .             فتح يل باباً من أبواب املساعدة يف إعداد هذا البحث 
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بــارك ، كمــا أنــين ال أنســى يف هــذا املقــام أن أشــكر والــديت الكرميــة علــى دعائهــا املســتمر
  . كما أشكر زوجيت على وقوفها جبواري حىت إمتام هذا البحث ، ا وأعانين على برهااهللا فيه

وأسـأله كـذلك ، وأسأل اهللا أن جيزي اجلميع عين أفضل اجلزاء إنه ويل ذلك والقـادر عليـه
وعلمــا ينتفــع بــه ، وجيعــل مــا ســطرته عمــًال متقــبالً ، أن يلهمــين رشــدي ويعيــذين مــن شــر نفســي

  . وخرياً يل يف الدارين

وســالم ، ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصــفون، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هللا رب العــاملني
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، واحلمد هللا رب العاملني، على املرسلني

  

  أمحد بن إبراهيم عسريي/ الباحث 

  م٢٠١٣/هـ١٤٣٤مكة املكرمة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

14 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التمھيــد



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

15 

  
  
  
  

  
  
  

  التمهيد
  

العالقات الســـياسية بني الســعودية و الكويت قبل عام 
  م١٩٥٣/هـ١٣٧٣
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ا السـلوكية  تقوم العالقات الدولية على جمموعة من التفاعالت املتحـدة بأطرافهـا ووحـدا
ـا وفـق أنـواع ، من ناحية األفكار والتنظيم يف منظومة الوحدات الدوليـة مـن الـروابط والـيت تسـري 

وقد نشأت العالقـات منـذ أن ، )١(واملبادالت املختلفة اليت تتم خارج حدود دولة واحدة مستقلة
واإلنسان كمـا ، إذ هي الظل الذي يتبع اإلنسان يف حركاته وسكناته، نشأت اجلماعات البشرية

هـــو معـــروف كـــائن سياســـي ال ميكنـــه بـــأي حـــال مـــن األحـــوال أن يعـــيش مبعـــزل عـــن بـــين جنســـه 
ـــافع والتعـــاون املـــادي واملعنـــويو  ـــادل املن ـــه دون اللجـــوء إىل تب الـــذي يوصـــل إىل ، )١(يعتـــين حباجات

االتفــاق علــى حتقيــق األهــداف املشــرتكة وحــل النزاعــات الــيت تنشــب مــن حــني إىل آخــر بســبب 
  . (١)كالصراع على مناطق الصيد أو مصادر املياه، الصراع على القيم السائدة يف ذلك الوقت

ــذبت ـــري مث  ، العالقــات الدوليــة بفعــل مــؤثرات عديــدة ســامهت يف تقــدم التعامــل البشـ
إذ اعترب اإلسالم الناس مجيعاً أمـة ، )١(من بني هذه املؤثرات وبالدرجة األوىل الرساالت السماوية

وقــد جــاء ، ومــادام األصــل واحــداً فالوحــدة شــاملة، وإن تفرقــت األهــواء فاألصــل واحــد، واحــدة
يَاأَيـَُّهـا النَّـاُس اتـَُّقـوا َربَُّكـُم الـَِّذي َخَلَقُكـْم ِمـْن  قـال اهللا تعـاىل، وعـدة آيـاتذلك يف عـدة سـور 

ُهَمــا رَِجــاال َكِثــريًا َوِنَســاءً  نـَْفــٍس َواِحــَدةٍ  َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـْ َواتـَُّقــوا اللَّــَه الَّــِذي َتَســاَءُلوَن بِــِه  َوَخَلــَق ِمنـْ
ــا َواَألْرَحــامَ  ــْيُكْم َرِقيًب فقــد خلــق اهللا ، فهــذا تصــريح بــأن األصــل واحــد، )١((1)ِإنَّ اللَّــَه َكــاَن َعَل

مث تتـابع بعـد ذلـك النسـل البشـري ، الناس مجيعاً من نفس واحدة وخلـق مـن هـذه الـنفس زوجهـا
لـيس إىل شعوب وقبائل حلكمة التعـارف الـيت أراهـا اخلـالق جـل شـأنه ليتعـارفوا ويتعـاونوا و ، وتنوع

                                                 

 . ٧ص،)م ١٩٨٠/ـه١٤٠٠،دار الطليعة ، بيروت ،١ط(ترجمة خضر خضر ،العالقات الدولية :دانيال كوالر  )١(

م ١٩٥٩/ ـه١٣٧٨، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة ،٣ط(أصول العالقات السياسية الدولية  :أحمد العمري  )١(
 .٢٨ص،)

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، ١ط( العالقات الدولية والحضارة الحديثة تاريخ  :صالح هريدي  )١(
 .٧٥ص،)م ٢٠٠٣/ ـه١٤٢٣،

/ ـه١٤١٨،منشورات الجامعة المفتوحة ، م . د، ٢ط(اإلسالم والعالقات الدولية دراسة مقارنه  :أحمد مبارك  )١(
 .٢٣ص،)م ١٩٩٨

 . ١ية اآل ، سورة النساء) ١(
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يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس ِإنَّــا َخَلْقَنــاُكْم ِمــْن    وهــذا مــا صــرحت بــه اآليــة الكرميــة،  )١( ليتقــاتلوا وخيتلفــوا
ــــٍر وَ  ــــيمٌ ذََك ــــاُكْم ِإنَّ اللَّــــَه َعِل ــــَد اللَّــــِه أَتْـَق ــــاَرُفوا ِإنَّ َأْكــــَرَمُكْم ِعْن ِــــَل لِتَـَع ــــاُكْم ُشــــُعوبًا َوقـََبائ ــــى َوَجَعْلَن  أُنـَْث

  .)٢( (13) َخِبريٌ 

ذيب العالقـات الدوليـة والـيت ميثلهـا التقـدم العلمـي واحلضـاري ، ويف الدرجة الثانية يأيت 
ياسية يف شكل الدول مما أدى بالتدريج إىل قيـام اجلماعـة الدوليـة خاصة بعد نشؤ الوحدات الس

لسـري العـامل حنـو ، )٣(اليت دفعتهـا التجربـة إىل املنـاداة بقيـام العالقـات فيمـا بينهـا علـى قواعـد ثابتـة
  . )٤(املدنية وتشابك مصاحل األمم وشدة حاجة األفراد واجلماعات إىل التضافر والتعاون

فقــد نشــأ حــديثاً بعــد احلــرب ، العالقــات الدوليــة كعلــم قــائم بذاتــه ويف حقيقــة األمــر فــإن
وهـذا يعـين أن املوضـوعات ، وهو العلم الذي يدرس العالقات اليت تتم بني الدول. العاملية الثانية

وهـذه العالقـات ، اليت تدخل فيه تشمل العالقـات السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة  واالجتماعيـة
ومـا ميكـن أن حتققـه ، ويأيت يف مقدمتها أمهيتاً العالقات السياسـية، والتغيريبالطبع ختضع للتطور 

ا   .)٥(خاصة إذا كانت هادفًة وبناءة ومتعاونة وسلمية، من أمن وسالم ورفاهيًة لشعو

ـــة الكويـــت قبيـــل عـــام  وهـــذا مـــا جنـــده يف العالقـــات بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودول
ــا كانتــا م، م١٩٥٣/هـــ١٣٧٣ ان بشــكل كبــري ، رتكــزة علــى منهجيــة سياســية متقاربــةإذ أ تتشــا

يف تركيبتهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ويف بنائهما الثقايف والقيمي، وانطالقاً مـن هـذا 
ة إىل  ما بتبــين منــاهج قــد تكــون متشــا التشــابه، فهمــا تســتندان يف إضــفاء الشــرعية علــى ســلطا

مــن إمكانــات متاحــة يف نشــر الســالم والــود بينهمــا وبــني الــدول ســعت فيهــا مبــا متلكــه  حــد كبــري

                                                 

- ٢١ص،)م ١٩٩٥/ه١٤١٥، دار الفكر العربي ، القاهرة  ،١ط( العالقات الدولية في اإلسالم: مد أبو زهرهمح) ١(
٥١. 

 . ١٣ية اآل ، لحجراتسورة ا ) ٢(

 .٢٣ص، اإلسالم والعالقات الدولية دراسة مقارنه  :أحمد مبارك  )٣(

  .١٤ص ، في األسرة الدولية الدولة والفرد  –أصول العالقات السياسية الدولية  :أحمد العمري ) ٤(

-  ٩ص،)م ١٩٩٦/ ـه١٤١٦،دار الثقافة العربية ، دمشق  ،١ط(العالقات الدولية في اإلسالم :  محمود أحمد) ٥(
١٠. 
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ودول اجلــوار اخلليجــي بشــكل اكــرب ، خاصــة الــدول اإلســالمية والــدول العربيــة الشــقيقة، األخــرى
  . وأعمق من غريها لتعدد أنواع الروابط بينهما

ة ومتج ــا متشــا انســة إذ تتميــز اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت مــن حيــث البيئــة بأ
ا تشرتك يف وحدة الدين واملذهب وكذلك الرقعـة، فهي بيئة صحراوية ساحلية الـيت هـي ، كما أ

كمــــا ميتلــــك ســــكان اململكــــة العربيــــة الســــعودية ، االتصــــال اجلغــــرايف املســــتمر للمنطقــــة اخلليجيــــة
ات قـــدراً كبـــرياً مـــن جتـــانس الســـاللة يف املالمـــح والســـم، والكويـــت مثـــل ســـائر أبنـــاء األمـــة العربيـــة

، )١(ولــذلك تتــوافر فــيهم درجــة مميــزة مــن وحــدة الســاللة وأصــالة العروبــة، الطبيعيــة جلســم اإلنســان
األمر الذي يسر للشعبني السعودي والكوييت التنقل واالتصال فيما بيـنهم ممـا أدى إىل ترابطهمـا 

فأصــول  ،و مجعتهمــا منــذ القــدم املصــاهرات واألحــالف، منــذ زمــن بعيــد فتبــادال املنــافع التجاريــة
سكان اململكة العربية ودولة الكويت ترجع إىل العشائر اليت عاشت يف أحنـاء شـبه اجلزيـرة العربيـة 

وبـين هـاجر وآل ) مـن بـين متـيم (يف جند واألحساء وغريها كعشـائر عنـزة ومشـر وعشـائر املعاضـيد 
اك صــلة وأن هنــ، وهــذا مــا جنــده يف أن قــادة الكويــت أساســاً مــن منطقــة جنــد، )٢(مســلم وغريهــا

  .)٣(القرابة بينهما؛ إذ ينتسب آل سعود وآل الصباح إىل قبيلة عنزة

ومـــن هنـــا يـــرى الباحـــث قـــوة العالقـــات السياســـية بـــني البلـــدين يف إطـــار الوحـــدة الروحيـــة 
اإلســــالمية والوحــــدة اجلغرافيــــة ووحــــدة التجربــــة التارخييــــة والوحــــدة االجتماعيــــة واملنــــافع التجاريــــة 

                                                 

م ١٩٨٨/ ـه١٤٠٨،دار العروبة ، الكويت  ،٢ط( مجلس التعاون لدول الخليج العربية:  يحيى رجب ) ١(
 .٢١ص،)

 ،١ط(في الخليج سجل وثائقي تحليلي عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي الدور السعودي  :عبده هاشم ) ٢(
 .١٣ص، )م ١٩٩٣/ ـه١٤١٣،اإلسراء للخدمات اإلعالمية ، السعودية 

وتقسم عدنان إلى فرعين ، قحطان وهم العرب العاربة وعدنان وهم العرب المتعربة، يقسم العرب إلى قسمين) ٣(
وأما ربيعة فكانت منازلها في نجد أي ، وكانت لها الرئاسة في مكةأما مضر فسكنت الحجاز ، مضر وربيعة

ويتفرع بنو أسد إلى ، بني كلب وبني أسد، وهي أي ربيعة تقسم إلى عمارتين، بين اليمامة والبحرين والعراق
أخو وائل الذي تنتسب إليه البيوت الثالثة الحاكمة في المملكة العربية  ةوعنز ، ةبطنين هما جديلة وعنز 

( ملوك العرب  :أمين الريحاني  انظر. أي آل سعود وآل الصباح وآل خليفة، لسعودية والكويت والبحرينا
تاريخ الكويت السياسي  :؛وحسين خزعل٦٥٦- ٦٥٥ص،١ج،)م ١٩٨٧/ ـه١٤٠٧،دار الجيل  ، بيروت، ٨ط
 .٤٠ص ، ١ج،)م ١٩٦٢/ ـه١٣٨١،ن .د،م .د ،١ط(
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ممــا مكــن القيــادتني إىل عمــل موحــد يشــده يف كــال ، ء العالقــات املتينــةلســكان املنطقــة علــى بنــا
البلــدين مــن ترمجــة املفــاهيم والقــيم املســتمدة مــن الــدين اإلســالمي إىل عمــل موحــد يشــد بعضــه 

بـني البلـدين منـذ  بعضاً كالبنيان املرصوص وهذا ما أدى إىل إرسـاء عالقـات ثنائيـة متينـة ومتميـزة
  .ودية األوىل وقيام دولة الكويت بداية قيام الدولة السع

  

  :مراحل العالقات السياسية السعودية الكويتية 

  :نواة العالقات السعودية الكويتية : أوالً 

تعـــود العالقـــات بـــني الدولـــة الســـعودية األوىل والكويـــت إىل امتـــداد تـــارخيي وسياســـي لـــه 
مــن بدايـة قيـام الدولــة  إذ تقـرب بدايــة حكـم آل صـباح يف الكويـت، أكثـر مـن قـرنيني مــن الزمـان

فحكــم آل صــباح يف الكويــت قــد احنصــر مــابني القــرنني احلــادي عشــر والثــاين ،  الســعودية األوىل
وهــي الفــرتة الــيت تقــرتب مــن بدايــة قيــام ، )١( الســابع عشــر والثــامن عشــر املــيالدي، عشــر اهلجــري

جــري الثــامن عشــر يف القــرن الثــاين عشــر اهل، م١٧٤٤/ هـــ١١٥٧عــام ، الدولــة الســعودية األوىل
الذي هو البداية التارخيية لقيـام الدولـة السـعودية ، وكان ذلك ما يعرف باتفاق الدرعية، امليالدي

  .)٢(األوىل على قواعد ثابتة أساسها كلمة التوحيد

                                                 

واختلفوا أيضًا في ، وبداية حكم صباح األول بن جابر، فيها الكويت اختلف المؤرخون في السنة التي تأسست) ١(
 تاريخ الكويت: أورد ذلك عبد العزيز الرشيد في كتابه ، السنة التي وطأت بها أقدام بني عتبة أرض الكويت

تاريخ الكويت : ؛ وكتاب أحمد أبو حاكمة٣١ص،)م ١٩٧٨/ ـه١٣٩٨، دار مكتبة الحياة ، بيروت  ،١ط(
يعقوب الغنيم في  اطنب؛ كما ٢٧-٢٥ص،)م ١٩٨٤/ ـه١٤٠٤، ذات السالسل ، الكويت  ،١ط( الحديث
م ١٩٩٨/ ـه١٤١٨، مركز البحوث و الدراسات الكويتية ، الكويت  ،١ط( الكويت تواجه األطماع: كتابه 

من  وغيرهم. ؛ في طرح اغلب أراء المؤرخين والسياسيين والرحالة وتفنيد أقوالهم وترجيحها ٤٩- ١٣ص،)
انظر أمين ، التطرق للخالف نالمؤرخين منهم من مر عليها على عجل ومنهم  من ذكر فترة التأسيس دو 

 .٦٥٦ص ، ١ج، ملوك العرب: الريحاني 

/ ـه١٤٠٢،مطبوعات دارة الملك عبد العزيز ، الرياض  ،٤ط(، عنوان المجد في تاريخ نجد  :عثمان بن بشر ) ٢(
الكويت  ،١ط(تحفة المشتاق في أخبار نجد و الحجاز و العراق : لبسام ؛ وعبد اهللا ا ٤٣ص ،١ج،)م ١٩٨٢

 .١٩٤ص ،)م ٢٠٠٠/ ـه١٤٢١،شركة المختلف ، 
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يف تلــــك احلقبــــة كــــان اهتمــــام آل الصــــباح بالتجــــارة منــــذ أن حكمــــوا الكويــــت يف عهــــد 
يف عهـــد  )٢(إىل أن حتســنت، وكانــت يف مرحلــة املهــد، )١(احلــاكم األول الشــيخ صــباح بــن جـــابر

يف القــرن الثــاين عشــر اهلجــري ، م١٧٧٦/ هـــ ١١٩٠ عــام، )٣(احلــاكم الثــاين عبــد اهللا بــن صــباح
ألن التجـارة ، الثامن عشر امليالدي مث تطورت بعد ذلك تطوراً عظيمـاً واتسـعت اتسـاعاً مدهشــاً 

كويت قاحلة ال زرع فيها يغنيها عما سواها وال صـنائع وألن ال، ضرورية ال ميكن االستغناء عنها
   . )٤(تقوم مبا حيتاجون إليه

بواسـطة القوافـل ، وأصبح ميناء الكويت يستخدم كمدخل إىل داخل شـبه اجلزيـرة العربيـة
 –منطقــة احليــاد  –وطريــق الكويــت ، جنــد –حفــر –الــيت تســلك طرقــاً عــدة مثــل طريــق الكويــت 

، الريـاض –وطريـق الكويـت ، ميناء عبـد اهللا السـاحلي –طقة احملايدة املن –وطريق الكويت، جند
ممـا جعلهـا مـن اجلهـات الـيت ، )٥(إىل نقـل البضـائع  باإلضـافةوالطريق األول كان يسلكه احلجاج 

                                                 

 م١٧٦٢-م١٧١٨/هـ١١٧٥-هـ١١٣٠ عامالذي حكم من " صباح األول " الحاكم األول الشيخ صباح بن جابر ) ١(
ظر في أمور البلد وغيرها من األمور ومن ن لحل المشكالت وفض الخالفات والنيتم اختياره من قبل الكويتي، 

زعامة عندما كانوا في  أسباب اختياره أنه عرف عنه الحكمة وهناك من يقول إن سبب اختيارهم له أن لوالده 
انظر الديوان األميري لدولة ، حكم صباح األول قليلة وغير دقيقة والمعلومات عن ،نجد قبل قدومهم

    www.da.gov.kwالكويت

عندما نشبت الحرب بين الفرس و الدولة العثمانية في العراق ، م ١٧٧٦/ـه١١٩٥ عامازدهرت الكويت في  وقد) ٢(
واستولى الفرس على البصرة حيث هاجر كثير من أهل البصرة إلى الكويت و اتخذوها موطنًا لهم فرارًا من 

: راشد الفرحان انظر. ركة فيهاالفرس وطغيانهم مما زاد تقدم البالد وتجديد عمرانها واتساعها وقويت الح
 . ٦٣- ٦٢ص ، )م ١٩٦٠/ ـه١٣٧٩، دار العروبة ، القاهرة   ،١ط( مختصر تاريخ الكويت

- ١٧٧٦/ـه١٢٢٩-١١٩٠ عامالذي حكم من " عبد اهللا األول "الحاكم الثاني عبد اهللا بن صباح بن جابر ) ٣(
الشيخ عبد اهللا كثير اإلصغاء ودائم التفكير تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ صباح بن جابر وكان ، م ١٨١٤

وشجاعًا عادًال عاقًال كريمًا حليمًا له في  ودائم التفكير وقليل الكالم اإلصغاءكثير  ذكياً  وقليل الكالم وكان
أرجع في تفصيل ذلك . ؛ وقد اختلف في فترة حكمهسرعة الخاطر نوادر تدل على جودة ذهنه وقوة إدراكه

مختصر تاريخ : ؛ وراشد الفرحان  ٣٢ص،  تاريخ الكويت: لرشيد في كتابه عبد العزيز ا، إلى
؛ الديوان األميري لدولة ٣٦ص ، تاريخ الكويت الحديث: ؛ وأحمد أبو حاكمة  ٦٣ص،الكويت
 .  www.da.gov.kwالكويت

 .٦٢-٦١ص  ،تاريخ الكويت  :عبد العزيز الرشيد ) ٤(

، )م ١٩٩٨/ ـه١٤١٨، دار قرطاس للنشر، الكويت  ،١ط( الكويتفي تاريخ  أبحاث: عبدالمالك التميمي ) ٥(
 .٩٠ص
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، يقصدها التجار النجديون لشراء ما حيتاجون إليه من بضائع كانت ترد إليها من اهلنـد و غريهـا
م سبل العيش مـن النجـديني للعمـل وأصبحت أيضاً من اجلها ت اليت يؤمها بعض من ضاقت 

ــــــك ، يف جمــــــال الغــــــوص بصــــــفة خاصــــــة ــــــت يف ســــــنوات اجلفــــــاف يف جنــــــد خــــــالل تل كمــــــا كان
الــيت غــارت فيــه اآلبــار وغلــت فيــه األســعار ومــات فيــه كثــري مــن النــاس ، املعروفــة بالســوقة)١(الفــرتة

ا إىل االنتقــال إ، جوعــاً ومرضــاً  حــىت ، )٢(ىل الكويــت والــزبري والبصــرة وغريهــااضــطر أكثــر ســكا
م؛ لكــن مــنهم . تنجلـي تلــك الســنوات اجملدبــة وقــد جــرت العـادة أن يرجــع أكثــر هــؤالء إىل بلــدا

  .)٣(من استقروا يف األمكنة اليت انتقلوا إليها

جعلـت منهـا مقصـداً لنـداء الشـيخ حممـد بـن ، كل تلـك الـروابط الـيت كانـت بـني البلـدين
ـــا كاألحســـاء ، بدعوتـــه اإلصـــالحية، )٤(عبـــد الوهـــاب ، والـــيت تـــردد صـــداها يف األقطـــار احمليطـــة 

وقــد اختــذت الزعامــة السياســية يف معظــم األقطــار املــذكورة موقفــاً . والكويــت، والعــراق، واحلجــاز
عــدائياً جتــاه تلــك الــدعوة مــن بدايــة أمرهــا؛ ولكــن وِجــَد مــن تلــك األقطــار مــن اختــذ إجــراًء عــادًال 

موقفـه منهـا؛ وذلـك بسـؤال الشـيخ حممـد بـن عبـد الوهـاب نفسـه عـن حمتـوى مـا كـان قبل حتديـد 
الـذي سـأل الشـيخ حممـد بـن ، وكان منهم حاكم الكويت الشـيخ عبـد اهللا بـن صـباح، يدعو إليه

فكتـب ، فطلـب منـه أن يكتـب لـه يف ورقـة، )٥(فأجابه عن سؤاله، عبد الوهاب عّما ينسب إليه 
                                                 

/  ـه١٤١٧، العبيكان ، الرياض  ،٤ط( العالقات بين الدولة السعودية األولى و الكويت: عبداهللا العثيمين ) ١(
   .٨٢- ٨١ص ، )م١٩٩٧

  .  ١٠٥ص ،  ١ج،  عنوان المجد في تاريخ نجد: عثما ن بن بشر  )٢(

   . ٨٢-٨١ص ،  العالقات بين الدولة السعودية األولى و الكويت: العثيمين عبد اهللا ) ٣(

زعيم النهضة الدينية اإلصالحية الحديثة في جزيرة ، هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي )٤(
، العيينةتلقى في طفولته العلم في بلدته ، م١٧٠٣ -ـ ه١١١٥عام ) بنجد ( ولد ونشأ في العيينة ، ربـالع

ارتحل ، فصيحًا فطيناً ، سريع الحفظ، وقاد الذهن، وكان حاد الفهم، فحفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة من عمره
وأخذت مرحلة التطبيق في ، وبدأ دعوته في حريمالء، لطلب العلم فذهب إلى الحجاز والبصرة واألحساء

حتى انتقل إلى رحمة اهللا تعالى ، لسعودية األولىوكانت مرحلة قيام الدولة ا، ثم انتقل إلى الدرعية، العيينة
، دار العلم للماليين ، بيروت  ،٥ط( األعالم :خير الدين الزركلي انظر .م ١٧٩٢/ ـه١٢٠٦عام 
، دار الشروق، بيروت ،٤ط( تاريخ نجد: ؛ وحسين بن غنام٢٥٧ص ،٦ج،)م ١٩٨٠/ـه١٤٠٠
   .٩٠-٨١ص،)م١٩٩٤/ـه١٤١٤

     . ٤٧١-٤٦٨ص ، تاريخ نجد:  حسين بن غنام ، بارجع نص الرسالة في كتا) ٥(
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، ذه احملادثات اليت كانت بينهما توحي بأن الشيخ عبد اهللا بن صباحمما يدلل على أن ه، )١(له 
كمـا حيتمـل ، كان متفقاً مع الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب يف نظرتـه إىل القضـية املتحـدث عنهـا

ا مل تكن كذلك وأن الشـيخ قـد أراد بتلـك العبـارات حـث األمـري علـى االتفـاق معـه يف تلـك ، أ
وميلؤهـــا التفـــاهم ، ل علـــى أن العالقـــة بـــني البلـــدين كانـــت إجيابيـــةوبـــني هـــذا وذاك يـــد، )٢(النظـــرة

  .)٣(والتقارب والود بني اجلانبني

أو بــني الدولــة ، إذا متحــورت هــذه العالقــات السياســية الوديــة بــني النجــديني والكــويتيني
ـــة الســـعودية األوىل ، الســـعودية األوىل وإمـــارة الكويـــت إىل مســـايرة مشـــيخة الكويـــت لقـــادة الدول

، لك لصداقتهم من ناحية وقوة وسيطرة الدولة السعودية األوىل على املنطقة مـن ناحيـة أخـرىوذ
ويرجع ذلك إىل حكمة وسداد رأي وحسن تدبري من الشيخ عبد اهللا بن صباح حىت ال تتعـرض 

ذه املسايرة إىل ، )٤(البلدة للهجوم من أي دولة واحملافظة على أمن واستقرار دولته حىت وصلت 
التوجــه ، م١٨٠٣/ هـــ ١٢١٨حينمــا طلــب منــه يف عــام ، بتوّجــه ورأي الدولــة الســعودية األخــذ

بسفنهم وسفن البحرين والقواسم يف مظاهرة حبريـة إىل مسـقط لتحـذير حاكمهـا وقـد اسـتجابت 
علــى الــرغم مــن أنــه جــاء يف موســم الغــوص الســتخراج اللؤلــؤ ، الكويــت لطلــب الدولــة الســعودية

  .)٥(تيونوهو موسم يهتم به الكوي

إال وقــد شــهد بدايــة النهايــة للدولــة الســـعودية األوىل؛ ، م١٨١١/هـــ١٢٢٦ومل ينتــِه عــام 
وكـان . وذلك بوصول طالئع احلملة العثمانية املوجهة من مصر ضدَّ هذه الدولة يف جزيرة العرب

ـــزوا جهـــودهم ملواجهـــة  علـــى الســـعوديني منـــذ أن وصـــلت طالئـــع تلـــك احلملـــة إىل احلجـــاز أن يركِّ
م مــــن شــــرق اجلزيــــرة العربيــــة. طرهــــا الــــداهمخ ، ونتيجــــة لــــذلك اضــــطروا إىل ســــحب بعــــض قــــوا

                                                 

   . ٨٢-٨١ص ،  العالقات بين الدولة السعودية األولى و الكويت: عبد اهللا العثيمين ) ١(

   . ٨٤ص ،  العالقات بين الدولة السعودية األولى و الكويت: عبد اهللا العثيمين ) ٢(

 .٨٢ص،نفس المرجع) ٣(

 .١٥٣-١٤٨ص ،  الكويت الحديثتاريخ : أحمد أبو حاكمة  )٤(

دارة الملك عبد العزيز ، الرياض  ،١ط(،تاريخ البالد السعودية في دليل الخليج: لوريمر.ج.ج )٥(
؛ وعبد اهللا ١٥٣- ١٤٨ص ،  تاريخ الكويت الحديث: ؛ وأحمد أبو حاكمة ٧٤-٧٣ص،  )م٢٠٠١/ـه١٤٢٢،

 .١٥٧ص ، تالعالقات بين الدولة السعودية األولى و الكوي: العثيمين 
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وقد أدى ذلك إىل ضعف موقفهم . وتوجيهها إىل امليدان الغريب من بالدهم دفاعاً عن أراضيـهم
وذلـك بعـد أن فقـد الســعوديون ، وعادت إىل الكويت ثقتهـا بالدولـة العثمانيـة، يف منطقة اخلليج

الــذي وافتــه املنيــة ليلــة االثنــني احلــادي عشــر مجــادي ، بــري اإلمــام ســعود بــن عـــبدالعزيزقائــدهم الك
علـى ، )٢(وبعد أن تكبَّدوا هزمية كبرية يف ِبْسـل قـرب الطـائف، )١(م١٨١٤/ هـ١٢٢٩األوىل عام 

  .)٣(١٨١٤/هـ١٢٣٠يد حممد علي باشا نفسه عام 

نيني علــــى بلــــدان جنــــد وحماصــــرة باســــتيالء العثمــــا، وقــــد انتهــــت الدولــــة الســــعودية األوىل
ا باملـــــدافع واألســـــلحة احلديثـــــة واستســـــالم اإلمـــــام عبـــــد اهللا بـــــن ســـــعود عـــــام  ، )٤(الدرعيـــــة وضـــــر

  . )٥(م١٨١٨/ هـ١٢٣٣

اليت تشكل هلم محاية من ، ومارست الدولة العثمانية بعد هذا  تركيز نفوذها يف الكويت
ــا نقطــة مهمــة مــن نقــاط األطمــاع ممــا أدى إىل تنــافس عثمــاين بريطــاين يف امل، اجلنــوب نطقــة أل

التوســعية الربيطانيــة يف اخللــيج ملاهلــا مــن أمهيــة عســكرية وجتاريــة يف احلفــاظ علــى مبــدأ املواصــالت 
كمــا أن هــذه ، أي مبــدأ احلفــاظ علــى أمــن االســتعمار الربيطــاين يف اهلنــد والشــرق، اإلمرباطوريــة

                                                 

أحد حكام الدولة السعودية األولى حكم ، ولد في الدرعية، هو سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد آل سعود) ١(
وكانت نهاية دولته على يد الجيش ، م١٨١٤/ـه١٢٢٩حتى وفاته ، م١٨٠٣/ـه١٢١٨ عاممنذ وفاة والده 

ن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان شجاعًا وكان صاحب علم إذ أخذ العلم م، المصري بقيادة إبراهيم باشا
وكانت واليته عشر ، أنجب أثنى عشر ولدًا أكبرهم عبد اهللا بن سعود، كريمًا حكيمًا يحب الفقراء و المساكين

 .٩٠ص،٣ج،  األعالم :انظر خير الدين الزركلي  .سنين وتسعة أشهر وأيام

     . ٣٧٠ص،  ١ج،  عنوان المجد في تاريخ نجد: عثمان بن بشر  كتاب ارجع إلى تفاصيل المعركة في) ٢(

 .١٦٣-١٥٨ص ،  العالقات بين الدولة السعودية األولى و الكويت: عبد اهللا العثيمين ) ٣(

اإلمام عبداهللا بن سعود الكبير بن عبدالعزيز آل سعود االبن األكبر لإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل  )٤(
استمر حكمه أربع ، سعودية األولى وآخر حاكم اتخذ من الدرعية عاصمة لملكةهو آخر أئمة الدولة ال، سعود
حتى ، توالت خاللها حمالت والي مصر محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا بأمر وتمويل العثمانيين، سنوات

بن سعود  وُأِسر اإلمام عبداهللا وُأخذ إلى األستانة حيث ُأعدم عبداهللا، م١٨١٧/هـ١٢٣٣استولت على نجد عام 
ثم ، حيث ُأرسل من هناك األمير النجدي في حراسة مشددة إلى مصر، م١٨١٧/هـ١٢٣٤هناك في عام 

وكان ذا سيرة حسنة مقيمًا للشرائع آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر كثير  ،ُأرسل من القاهرة إلى استانبول
   .٨٩ص، ٤ج،  األعالم :زركلي انظر خير الدين ال .الصمت حسن السمت باذل العطاء موقرًا للعلماء

 ١٦ص، ٥ج،)م ١٩٩٠/ ـه١٤١٠، دار الشبل ، الرياض  ،١ط( تاريخ البالد العربية السعودية: منير العجالني) ٥(
. 
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ا العســ كرية علــى منــاطق خليجيــة أخــرى كنقــاط األحــداث جعلــت بريطانيــا حتــاول بســط ســياد
وقــد تطلــب هـذا مــن بريطانيــا زيــادة . يف املنطقــة وإسـرتاتيجيتهااحتيـاط للحفــاظ علــى اســتعمارها 

ا العسكرية خاصة البحرية منها يف منطقة اخلليج كي حتمي نفوذها مـن الصـراع احمللـي الـدائر  قو
وذلــك مــن ، احلفــاظ علــى اســتقالهلاوبــني هــذا وذاك ســعت مشــيخة الكويــت إىل ، )١(يف املنطقــة

  .)٢(خالل العالقات املتوازنة بني بريطانيا والدولة العثمانية

  

  : البداية الفعلية للعالقات السياسية السعودية الكويتية : ثانياً 

اية الدولة السعودية األوىل عـام  متكـن زعمـاء بـين خالـد أن ، م١٨١٨/ هــ١٢٣٣وبعد 
األحســـــــــاء خاضـــــــــعة لنفـــــــــوذ بـــــــــين خالـــــــــد حـــــــــىت عـــــــــام يســـــــــتعيدوا حكـــــــــم األحســـــــــاء وظلـــــــــت 

أن يســـتقر باألوضـــاع يف جنـــد ، )٣(حيـــث اســـتطاع اإلمـــام تركـــي بـــن عبـــداهللا، م١٨٣٠/هــــ١٢٤٥
حتـت رايتـه وتوالـت جناحاتـه بعـد ذلـك ، م١٨٢٤/هــ١٢٤٠وقامت الدولـة السـعودية الثانيـة عـام 

األحسـاء تشـكل قاعـدة  حيث كانت، يف إخضاع إقليم األحساء وضمه للدولة السعودية الثانية
فكانــــت منطلقــــاً للعالقــــات السياســــية ، )٤(توســــعية ينطلــــق منهــــا الســــعوديون حنــــو بلــــدان اخللــــيج

  .السعودية الكويتية يف رسم طريقها حنو البداية الفعلية لتأسيس العالقات بينهما

/ هــــــ١٢٣٣إذ كانـــــت العالقـــــة بـــــني آل ســـــعود وآل صـــــباح يف الفـــــرتة الـــــيت تلـــــت عـــــام 
عد سقوط الدولة السعودية األوىل وطوال فرتة الوجود العثمـاين املصـري يف شـرقي أي ب، م١٨١٨

                                                 

ت . د، دار المريخ ، الرياض  ،١ط( محاضرات في تاريخ الدولة السعودية األولى: عبد الفتاح أبوعليه  )١(
   . ٨٧ص،)

 www.mokatel.com،  م٢٠١٢/ـه١٤٣٣، اإللكترونية ،١٣اإلصدار،الصحراء موسوعة مقاتل من )٢(

 - إلى - م١٨٢٤/هـ١٢٤٠هو اإلمام تركي بن عبداهللا بن محمد بن سعود تولى الحكم من عام )٣(
وستمر إلى ، وكان شجاعًا أخذ على عاتقه دفع الترك ومن معهم من المصريين عن بالده، م١٨٣٣/هـ١٢٤٩

وأنتجت فيما بعد أوخم العواقب آلل سعود في دولتهم ، شاري بن عبدالرحمن بن سعودأن اغتاله ابن عمه م
 .٨٤ص،٢ج، األعالم :انظر خير الدين الزركلي  .األولى فكانت أساس حكم آل رشيد

، مكتبة العبيكان، الرياض ،١ط(الدولة السعودية الثانية وبالد غرب الخليج وجنوبه :السعدي حصة )٤(
 .١٥٧ص، )م ١٩٩٦/ـه١٤١٦
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، إال أن هــذا األمــر مل يطــل، عالقــة عاديــة وذلــك لضــعف الدولــة الســعودية، شــبه اجلزيــرة العربيــة
فَبِ◌ُجهد اإلمام تركـي بـن عبـداهللا يف تأسـيس الدولـة السـعودية الثانيـة متخـذاً مـن الريـاض مركـزاً 

بدت العالقة بني الدولة السعودية الثانية والكويت عالقـة ، م١٨٢٥/هـ١٢٤٠شاطه عامومقراً لن
  .)١(وذلك الستعادة الدولة السعودية هيبتها كدولة مؤثرة يف تلك الفرتة، طيبة

ودلــــل علــــى ذلــــك أن اإلمــــام تركــــي بــــن عبــــداهللا بعــــد مهامجتــــه فهيــــد الصــــييفي يف حفــــر 
حيــث أقــام ، م١٨٣١/هـــ١٢٤٦ب بلــدة الكويــت عــام املــاء املعــروف قــر  نــزل الصــبيحة، البــاطن

، وأثناء تلك الفرتة دخل بعض أتباعه إىل الكويـت لشـراء حـوائج هلـم، فيها أكثر من أربعني يوماً 
، وتكـرر ذلـك املوقـف النبيـل )٣( اهلـدايا )٢(فأهدى إليهم شيخ الكويـت جـابر بـن عبـداهللا الصـباح

، )٤(يف أعقاب استسالم اإلمام فيصل بن تركـي، عند استضافة القائد السعودي عمربن عفيصان
خــــري دليــــل علــــى حســــن العالقــــة بــــني الســــعوديني ، م١٨٣٨/هـــــ١٢٥٤خلورشــــيد باشــــا يف عــــام 
فـارّاً ، كذلك كـان احلـال مـع عبـداهللا بـن ثنيـان الـذي جلـأ إىل الكويـت، والكويتيني يف تلك الفرتة

ــا فــرتة قصــرية فقــط، )٥(مــن األمــري خالــد بــن ســعود د بعــدها قبــل أن تنتهــي الســنة إىل عــا، وظــل 

                                                 

 .١٥٧ص، الدولة السعودية الثانية وبالد غرب الخليج وجنوبه  :حصة السعدي ) ١(

تولى ، م١٨٥٩-١٨١٣/هـ١٢٧٥-١٢٢٧" جابر األول "هو الحاكم الثالث الشيخ جابر بن عبد اهللا الصباح ) ٢(
جابر (وقد سمي ، كان األمير الشيخ عاقًال حليمًا كريمًا يضرب بكرمه المثل، الحكم بعد وفاة أبيه عبداهللا

انظر الديوان األميري لدولة الكويت ، لكثرة ما يتصدق به على الفقراء و المساكين) العيش
 www.da.gov.kw  

 .٧٧ص ، ٢ج، عنوان المجد في تاريخ نجد :عثمان بن بشر ) ٣(

اإلمام تركي بن تولى حكم الفترة األولى بعد مقتل والده ، هو فيصل بن تركي بن عبداهللا بن محمد بن سعود) ٤(
بعد انتصار خورشيد باشا واضطرار فيصل  ،م١٨٣٨/ـه١٢٥٤-إلى -١٨٣٥/ـه١٢٤٩ عامعبداهللا 
ثم خرج من السجن وكانت الفترة الثانية ، م١٨٤٣/ـه١٢٥٩ عام بقي في السجن في مصر إلى، لالستسالم

انظر خير الدين . وكان إمامًا شجاعًا حازماً  ،م١٨٦٦/ـه١٢٨٢وفاته  إلى–م١٨٤٣/ـه١٢٥٩ عام هلحكم
 .١٦٤ص،٥ج،األعالم: الزركلي 

هو خالد بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد أمير من آل سعود خرج عليهم في نجد وهو من أم حبشية نشأ ) ٥(
 ولما قوي أمر اإلمام فيصل بن تركي في الديار النجدية أرسل محمد علي، بمصر بعد حرب إبراهيم باشا
انظر خير ، لقتال اإلمام فيصل إنتهت باستسالم فيصل، م١٨٣٦/هـ١٢٥٢عام باشا خالدًا مع قوة عسكرية 

 .٢٩٦ص،٢ج،األعالم: الدين الزركلي 
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حيـث اسـتطاع أن ، م١٨٤١/ هــ١٢٥٧وسط اجلزيرة وأعلن الثورة ضد ُحْكـم األمـري خالـد عـام 
وعومـل معاملـة طيبـة مـن قبـل حاكمهـا الشـيخ جـابر ، فالتجأ األمري خالد للكويت، يتغلب عليه

حيــث  ، ىل مكــة املكرمــةومنــه إ، غــري أن األمــري توجــه بعــد ذلــك إىل القصــيم، بــن عبــداهللا الصــباح
  .وهذا يدل على العالقة األخوية بني البلدين ، )١(كانت وفاته فيها

بـــل اســـتمرت خــالل فـــرتة حكـــم ، مل تتوقــف هـــذه العالقـــة السياســية الوديـــة بـــني البلــدين
إذ جعـل اإلمـام فيصـل بـن ، م١٨٦٦-١٨٤٣/هــ١٢٨٢-١٢٥٩اإلمام فيصل بن تركـي الثانيـة 

يف وقـــت اتســـاع نفـــوذهم يف منطقـــة ، )٢(يًال لـــه يف الكويـــتوكـــ، م١٨٥١/هــــ١٢٦٧تركـــي عـــام 
ــــد فيهــــا إىل الكويــــت حــــىت أن ، بســــبب العالقــــات احلميمــــة بــــني البلــــدين، اخللــــيج، والــــيت مل ميت

وظلـت مشـيخة الكويـت حـىت عهـد ، الكويت مل تدفع الزكاة للدولة السـعودية الثانيـة إال مـا نـدر
م الشيخ مبارك بن صباح ال يتدخلون باألوضاع  السياسية يف جند بقدر اهتمامهم بانتظـام جتـار

  .)٣(العابرة إليها يف مواسم احلج

كما أكدت املراسالت اليت بني األمري عبـداهللا بـن فيصـل والشـيخ صـباح بـن جـابر علـى 
هـاجم األمـري عبـداهللا بـن ، م١٨٥٩/هــ١٢٧٦إذ إنـه يف عـام ، قوة العالقة السياسـية بـني البلـدين

وكـــان ســـبب هـــذا اهلجـــوم قيـــام هـــذه القبيلـــة ، جمـــان يف ملـــح قـــرب الكويـــتقبيلـــة الع، )٤(فيصـــل
وقد أسـفر عـن هـذه اهلجمـات ، بالغارات واهلجمات املتكررة على حدود الدولة السعودية الثانية
فأرسل األمري عبـداهللا بـن فيصـل ، قتل كثري من رجال العجمان والتجأ الباقون منهم إىل الكويت

                                                 

، تاريخ الكويت الحديث: ؛ وأحمد أبوحاكمة ٣٢٧ص، تاريخ البالد السعودية في دليل الخليج: لوريمر .ج.ج) ١(
 .١٥٩ص،  لخليج وجنوبهالدولة السعودية الثانية وبالد غرب ا :؛ و حصة السعدي  ٢٢٧ص 

 .٣٢٧ص،تاريخ البالد السعودية في دليل الخليج: لوريمر .ج.ج) ٢(

 ،٥ط(تاريخ الدولة السعودية الثانية : ؛ وعبد الفتاح أبوعلية٢٣٥ص  ، تاريخ الكويت الحديث: أحمد أبوحاكمة ) ٣(
   .١٦٦ص، )م ١٩٩٥/ـه١٤١٥، دار المريخ  ، الرياض 

فنشبت ، وخالفه أخوه سعود، م١٨٦٦/ـه١٢٨٢ عامبن تركي بويع بالرياض بعد وفاة والده هو عبداهللا بن فيصل  )٤(
 على الرياض وكانت لعبداهللا محاوالت باءت، م١٨٧٠/ـه١٢٨٧ عامبينهم معارك استولى سعود في آخرها 

 وولي بعده أخوهما عبدالرحمن فزحف إليه عبداهللا، م١٨٧٤/ـه١٢٩١ عاموبعد ذلك توفي سعود ، بالفشل
ودبت الفوضى وقوية . فتنازل له عبدالرحمن عن اإلمامة ودخل عبداهللا الرياض فثار عليه أبناء أخيه سعود 

   . ١١٣ص، ٤ج،  األعالم: انظر خير الدين الزركلي  ،بن الرشيد صاحب حائلاشوكة محمد 
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غــري أن رســوله مل حيســن ، طــرد العجمــان، )١(لشــيخ صــباح بـن جــابررسـوًال يرجــو شــيخ الكويــت ا
إال أن األمـر عـوجل فـوراً حلـرص األمـري ، التعبري يف أداء الرسالة مما اغضب الشـيخ صـباح بـن جـابر
وذلـك عنـدما بلـغ اخلـرب األمـري أظهـر ، عبداهللا على بقـاء العالقـات احلميمـة بـني البلـدين مسـتمرة

فقبـل اعتـذاره وبودلـت بـني ، من الشيخ صباح عـن سـوء تصـرف رسـولهأسفه وبادر إىل االعتذار 
  .)٢(الطرفني رسل الصداقة واملودة والسالم

ويف فــــرتة الصــــراع األســــري الــــيت أعقبــــت وفــــاة اإلمــــام فيصــــل بــــن تركــــي أي مــــابني عــــام 
مل يتوقف اإلمام عبداهللا مـن حماولـة إقنـاع أخيـه األمـري ، )٣(م١٨٩٢-١٨٦٦/هـ١٣٠٩-١٢٨٢

وبقـــي االنقســـام والصـــراع األســـري ، إال أن مجيـــع هـــذه احملـــاوالت بـــاءت بالفشـــل، لحســـعود للصـــ
من وجه أخيه األمري سعود ومعه الكثري من رجالـه وخدمـه ، انتهت بارحتال اإلمام عبداهللا، قائماً 

-١٢٨٨إىل الكويت فأقام لفرتات متعـددة علـى مـاء الصـبيحية عنـد باديـة قحطـان خـالل عـام 
بــذلك رحــب بــه و أحســن ، )٤(فلمــا علــم الشــيخ عبــداهللا صــباح، م١٨٧٤-١٨٧١/ هـــ١٢٩١

  .)٥(وفادته كما قدم له أمت واجبات اإلكرام والضيافة

وبعد ما متكن اإلمام عبداهللا بن فيصـل مـن اسـتعادة احلكـم إال أن نفـوذه مل يتجـاوز مـن 
نفـوذه يـزداد ضـعفاً يومـاً ومنذ تولِّيـه احلكـم و . الناحية الواقعية بلدان العارض والبلدان القريبة منها

وبعــد ، )٦(بعـد آخــر أمــام ازديــاد قــوة منــافس جنــدي جديــد هـو األمــري حممــد بــن عبــداهللا بــن رشــيد

                                                 

ولى الحكم بعد وفاة ت،  م١٨٦٦-١٨٥٩/هـ١٢٨٢-١٢٧٥"صباح الثاني "الحاكم الرابع الشيخ صباح بن جابر  )١(
انظر الديوان . عرف عنه أنه كان يدير الحكم بروح األب تجاه ابنائهولده ولم يحدث في زمانه أحداث كثيرة 

  www.da.gov.kw األميري لدولة الكويت 

 .١٦٠ص ، الدولة السعودية الثانية وبالد غرب الخليج وجنوبه :حصة السعدي ) ٢(

 .١٦١ص ،نفس المرجع) ٣(

تولى الحكم ، م ١٨٨١/ـه١٢٩٨-م١٨٦٥/ـه١٢٨١" عبداهللا الثاني "اكم الخامس عبد اهللا بن صباح الثاني الح) ٤(
عرف بالشجاعة النادرة في ساحات ، الكويت في عهده قائمقامية عثمانية وأصبحتبعد وفاة والده 

  www.da.gov.kw انظر الديوان األميري لدولة الكويت .الحروب

الدولة السعودية الثانية وبالد  :؛ وحصة السعدي  ١٣٨ص، ١ج،  الكويت السياسي تاريخ: حسين خزعل ) ٥(
   .٢٦١ص ، تاريخ الكويت الحديث: أحمد أبوحاكمة و  ؛١٦٢ص، غرب الخليج وجنوبه

 =م١٩٩٣/ـه١٤١٤، مطابع الشريف، الرياض  ،٥ط( تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد اهللا العثيمين ) ٦(
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 )١(خلفـــه يف احلكـــم أخـــوه عبـــدالرمحن، م١٨٩١/هــــ١٣٠٧وفـــاة اإلمـــام عبـــداهللا بـــن فيصـــل عـــام 
نشـــوب وبعـــد ، الـــذي مل يســـتطع مقاومـــة مكائـــد األمـــري حممـــد بـــن رشـــيد وعاملـــه علـــى الريـــاض
وجـــد اإلمـــام ، حـــروب بـــني الطـــرفني أدت يف النهايـــة إىل دخـــول األمـــري حممـــد بـــن رشـــيد الريـــاض

/ هـ١٣٠٩عام ، )٢(فغادر اإلمام عبدالرمحن الرياض، عبدالرمحن أن من مصلحته الرحيل عن جند
حيـث لقـي كـل حفـاوة ، مصطحباً معه عائلتـه وتوجـه إىل قطـر مث البحـرين مث الكويـت، م١٨٩١
  .)٣(تقديروإكرام و 

  

  :تطور العالقات السعودية الكويتية : ثالثاً 

ومن خالل تتبع األحداث يف العالقات بني البلدين جندها وصلت إىل مرحلتهـا األخـرية 
الـذي كـان يف الثانيـة عشـرة ، حيث انتقـل األمـري عبـدالعزيز، من التطور يف العالقات بني البلدين

، ولقي هـو وأسـرته احلفـاوة واإلكـرام مـن شـيخها، بيهبأسرته إىل الكويت قبل حضور أ، من عمره
يف الكويت توطـدت عالقتـه  )١(وملا وصل الشيخ مبارك بن صباح إىل احلكم، )٤(حممد بن صباح

                                                                                                                                               

 .٢٩٩ص ،١ج،)=

كما كان زاهدًا بعيدًا ، له أخبار كثيرة في التاريخ الحديث، هو اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبداهللا) ١(
اته إلى أن شهد ُملك ابنه يوطالت ح، عن مظاهر الترف وفي طبعه ميل إلى الهوادة وله جانب من العلم

يهم من األمور  ذي كان يرجع إليه في كل ماال، الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية السعودية الثالثة
   .٣٢٢ص، ٣ج،  األعالم: انظر خير الدين الزركلي ، ويقف بين يديه إذا جلس موقف الخادم إلى أن توفي

 . ١٦١ص ،الدولة السعودية الثانية وبالد غرب الخليج وجنوبه :حصة السعدي ) ٢(

 www.mokatel.com، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٣(

وهو ، م١٨٩١/ـه١٣٠٩ عامالشيخ محمد بن صباح الثاني هو الحاكم السادس  تولى بعد وفاة أخيه عبداهللا  )٤(
كان ضعيف اإلرادة مغلوبًا على أمره غير ميال لكسب ، ال يتعرض باألذى ألحد رجل طيب القلب مسالم

بن ا أما الشيخ جراح. م١٨٩٥/ـه١٣١٣كان مقتله هو وأخوه جراح من قبل أخيهم مبارك سنة ، قنوعاً ، هرةــــالش
أما من تولى الحكم  الشيخ مبارك بن صباح  فهو محبًا .  صباح  فكان رجًال محبًا للمال حريصًا على جمعه

ما  يصرف كل، شجاعًا مقدامًا ال يهاب الموت في سبيل العال كريمًا لدرجة التفريط، للمجد إلى درجة اإلفراط
تولى ، ق باإلضافة إلى ما يتمتع به من الدهاء و مسايرة الناس و استمالتهمتقع يده عليه من المال بسرعة البر 

،  تاريخ الكويت السياسي، حسين خزعل انظر، م ١٩١٥/ـه١٣٣٤ عامإلى  ،م١٨٩٥/ـه١٣١٣ عامالحكم 
 .١٥٣ص ،١ج
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تلقــى فيهــا ، الــذي اعتــرب الكويــت مدرســته األوىل، خاصــة بــاألمري عبــدالعزيز، باألســرة الســعودية
، وحتّمـل الشـدة، تعلـم الصـرب، قويـاً ، كان شـاباً يافعـاً فقد  ، أول دروسه السياسية واحلياتية العملية

م وقـــد ، وتـــزوج يف الكويــت وهــو ابـــن اخلامســة عشــرة، واخــتلط بالنــاس علـــى اخــتالف مســتويا
م   . )٢(وارتاد جمالسهم، شارك الرجال يف خربا

يف محلــة الشــيخ مبــارك بــن ، وابنــه األمــري عبــدالعزيز، واشــرتك اإلمــام عبــدالرمحن بــن فيصــل
، عنـدما أخـذ مبـارك يف مجـع قواتـه، )٣(ضـد ابـن رشـيد، م١٩٠١/هــ١٣١٨ح على جنـد عـام صبا 

ــم إىل جنــد، وانضــمت إليــه فئــات مــن القبائــل ونــزل مبكــان ، واجتـــاز الصُّــمان والــدهناء، ســـار 
ـــوكي ومنهـــا انتقـــل عبـــدالعزيز بـــن عبـــدالرمحن إىل الريـــاض بـــألف حمـــارب فهامجهـــا ، )٤(يســـمى الشَّ

الذي احتمت به حامية ابن رشيد بقيادة عبـدالرمحن بـن ضـبعان ، )٥(صر املصمكإال ق، واحتلها
بقيــادة مبــارك بــن ، أمــا أكثريــة اجلــيش الزاحــف مــن الكويــت، )٦(وإيل الريــاض مــن قبــل ابــن رشــيد

  .)٧(صباح فواصلت سريها حنو القصيم

                                                                                                                                               

 محمدوصل الشيخ مبارك بن صباح إلى الحكم بعد خالف دار بينه وبين أخوته محمد وجراح انتهى بمقتل ) ١(
وكان من دواعي النفرة وأسباب الخالف بين الشيخ مبارك بن صباح وبين ، م١٨٩٥/ـه١٣١٣ عاموجراح 

أخوته الشيخين محمد وجراح تعود قبل كل شيء إلى التفاوت في المبادئ والتباين بالميول واالختالف 
ص ، ١ج،  يت السياسيتاريخ الكو ، حسين خزعل إلى ارجع إلى تفاصيل ذلك الخالف ، باألخالق والطبائع

 . ١٤٤ص،  تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد      و ؛١٥٤

 mwww.mokatel.co، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٢(

 .نفس المرجع  )٣(

عبداهللا العثيمين  انظر.الشَّوكي موضع يبعد عن الرياض بحوالي مئة وستين كيًال شماًال بَمْيل قليل نحو الشرق ) ٤(
  .٤٠ص، ٢ج، ة العربية السعوديةتاريخ المملك: 

وهو الحصن المشهور في قلب مدينة الرياض بناه ، يعني البناء السميك المرتفع الحصين )المصمك(المسمك  )٥(
بعد أن ضم إليه قصر اإلمام عبداهللا بن ، م١٨٩٧/ـه١٣١٥ عامابن نعام في عهد محمد بن عبداهللا بن رشيد 

وبقي يستخدم لهذا  ،استخدم فيما بعد مستودعًا للذخيرة واألسلحة. جاورةفيصل بن تركي وعددًا من القصور الم
. الغرض إلى أن تقرر تحويله إلى معلم تراثي يمثل مرحلة من مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية

    .٤٠ص، ٢ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: عبداهللا العثيمين انظر 
   .٢٩٦ص،٢ج،)م١٩٧٢/ـه١٣٩٢، مطبعة الحرية ، بيروت  ،٣ط( صقر الجزيرة: أحمد عطار) ٦(

 ٢ج،)١٩٩٧/هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض،٣ط( تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد اهللا العثيمين )٧(
 .٤٠ص،
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. ومــا إن علــم ابــن رشــيد بوصــول ابــن صــباح ومــن معــه إىل القصــيم حــىت توجــه إىل هنــاك
ـــــه ـــــارك ومـــــن معـــــه للقائ ـــــدة هـــــبَّ مب ــــــريف عـــــام ، وملـــــا اقـــــرتب مـــــن بري والتقـــــى اجليشـــــان يف الصَّـ

وعـاد مبـارك إىل ، وانتهت بانتصار ابن رشـيد علـى خصـومه انتصـاراً عظيمـاً ، م١٩٠١/هـ١٣١٨
ه إىل الرياض، الكويت وحني اقرتب منها بعـث إىل ابنـه عبـدالعزيز ، أما عبدالرمحن بن فيصل فاجتَّ
  .)١(فخرج االبن من الرياض ليمضي مع والده إىل الكويت، بنتيجة معركة الصَّريف خيربه

مل تثِن الشيخ مبـارك بـن صـباح مـن تقـدمي الـدعم للملـك ، هذه اهلزمية يف معركة الصَّريف
فقـــــام بإقنـــــاع والـــــده اإلمـــــام ، يف حتقيـــــق رغبتـــــه وطموحـــــه لفـــــتح الريـــــاض، )٢(الشـــــاب عبـــــدالعزيز

وكــذلك بتأييــده ومســاعدته بالركائــب ، لــى خروجــه للغــزو الســتعادة الريــاضعبــدالرمحن باملوافقــة ع
وبعـــد اســـتعادته ، )٤(إذ جهـــزه بـــأربعني بعـــرياً وثالثـــني بندقيـــة ومبــــائيت ريـــــال، )٣(واألســـلحة واملـــؤن

وكــــان أبــــوه اإلمــــام ، أرســــل البشــــائر إىل أبيــــه والشــــيخ مبــــــارك، م١٩٠١/هـــــ١٣١٩الريــــاض عــــام 
ُمــَزوَداً مــن مبــارك ، م١٩٠٢/هـــ١٣٢٠وقــد خــرج منهــا إىل الريــاض عــام  ،عبــدالرمحن يف الكويــت

  .)٥(من الذخرية واألسلحة واخلطط احلربية، باألطعمة الكثرية والنجدات العسكرية

كمـا قـدم الشـيخ مبـارك دعمـه للملـك عبــدالعزيز يف حماولـة لصـد هجـوم ابـن رشـيد علــى 
زيز بـــن رشـــيد أخـــذ بالســـعي لتـــدبري خطـــة عنـــدما بلـــغ الشـــيخ مبـــارك أن األمـــري عبـــدالع، الريـــاض

فجهــز ، هجوميــة علــى الريــاض وأنــه يفــاوض بعــض القبائــل لتشــد أزره ومــن ضــمنها قبيلــة الظفــري

                                                 

 .٤٠ص، ٢ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد اهللا العثيمين  )١(

بن تركي بن عبداهللا بن محمد بن سعود من آل مقرن من ربيعة بن  هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل )٢(
وأحد رجاالت الدهر ولد في الرياض ، ملك المملكة العربية السعودية األول ومنشئها، مانع من ذهل بن شيبان

وعندما شب شن الغارات على آل رشيد وأنصاره حتى استطاع أن يجدد ، ودولة آبائه في ضعف وانحالل
 .١٩ص، ٤ج،  األعالم: انظر خير الدين الزركلي  م؛١٩٠٢/هـ١٣١٩ود عام إمارة آل سع

 .٥٠ص،٢ج، تاريخ المملكة العربية السعودية: عبد اهللا العثيمين  )٣(

 .١٧٣ص، ٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خزعل ) ٤(

 .١٧٧ص، ٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خزعل و ؛ ١٨٢ص ، تاريخ الكويت :عبد العزيز الرشيد ) ٥(
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م هزمية ، الشيخ مبارك جيشاً وأسند قيادته إىل صقر آل غامن ليغزوا به قبيلة الـظفري الذي أحلق 
ذا ، نكراء   .)١(يز ابن رشيد من القيام مبهامجة الرياضالشيخ مبارك عزمية األمري عبدالعز  أحبطو

، عنـدما عـزم ابـن رشـيد علـى مهامجـة الريـاض، وكان سبباً يف إفشال اهلجوم على الرياض
مســـتغًال تواجـــد امللـــك عبـــد العزيـــز يف الكويـــت يف فـــرتة معاونتـــه للشـــيخ مبـــارك ابـــن صـــباح ضـــد 

فــأوعز . بــدالعزيز للكويــتســلطان الــدويش والــيت ســنذكرها يف اجلانــب اآلخــر مــن دعــم امللــك ع
الشــيخ مبــارك يف احلــال بإرســال اجلــيش وشــحن الســفن باألطعمــة والســالح والــذخرية للتوجــه إىل 

حــىت عــدل عــن مهامجــة ، فمــا إن علــم ابــن رشــيد مبــا دبــر امللــك عبــدالعزيز يف الكويــت، الريــاض
  .)٢(الرياض

ــ بالتعــاون الفعــال ، اً ويســتمر ذلــك التطــور السياســي يف العالقــات الســعودية الكويتيــة قوي
مــــــــن قبــــــــل الشــــــــيخ مبــــــــارك بوســــــــاطته بــــــــني الدولــــــــة العثمانيــــــــة وبــــــــني امللــــــــك عبــــــــدالعزيز عــــــــام 

، )٣(عنــــدما اســــتنجد ابــــن رشــــيد بالدولــــة العثمانيــــة ضــــد امللــــك عبــــدالعزيز، م١٩٠٤/هـــــ١٣٢٢
عـــــام ) بـــــالعرائف(عنـــــد متـــــرد أقـــــارب امللـــــك عبـــــد العزيـــــز املعروفـــــون ، وكـــــذلك وســـــاطته بالصـــــلح

فمــا . حيــث غــادروا الريــاض مغاضــبني إىل األحســاء عنــد أخــواهلم العجمــان، م١٩١٠/هـــ١٣٢٨
، إن علــم الشــيخ مبــارك بــذلك حــىت تــدخل؛ كــيال تقــع بــني امللــك عبــدالعزيز والعجمــان احلــرب

ـــــع العرائـــــف مبصـــــافاة امللـــــك  فاســـــتدعى العرائـــــف إىل الكويـــــت واســـــتطاع أن يصـــــلح األمـــــر وأقن
الشـــيخ ، كمـــا شـــكر امللـــك عبـــدالعزيز، لعرائـــف إىل الريـــاضوهـــدأت األحـــوال وعـــاد ا، عبـــدالعزيز

  .)٤(مبارك على هذه املساعي

والتوجيهـــات ، يقـــدم للملـــك عبـــدالعزيز النصـــح واملشـــورة، هـــذا وقـــد كـــان الشـــيخ مبـــارك
حباجــة إىل االســتفادة ، األوىليف أيامــه ، عجــب يف ذلــك إذ كــان امللــك عبــدالعزيز وال، السياســية

                                                 

 .١٧٧ص،  ٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خزعل ) ١(

 .١٨١ص ،٢ج، نفس المرجع ) ٢(

 .١٨٢ص ،٢ج،  نفسه) ٣(

 .١٧٧ص،  ٢ج،  نفسه )٤(
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ويدل على ذلك عندما علم بقدوم وفد ، )١(يف التعامل مع القوى الدوليةممن هو أكثر منه خربة 
يـدعون فيهـا امللـك عبـدالعزيز للوقـوف إىل جـانبهم ، م١٩١٣/هـ١٣٣٢من الدولة العثمانية عام 

إىل امللــك عبــدالعزيز حيــذره ، فكتــب الشــيخ مبــارك، يف حالــة دخوهلــا احلــرب مــع الــدول األجنبيــة
إن أحـد كبـار الـرتك سـيقدم " ومـن ضـمن مـا جـاء فيـــه ، ة العثمانيـةمن عقد أي اتفاق مـع الدولـ

إليك ومعه هدية من أنور باشا وإنه يطلب مفاوضتك يف الصلح مع العثمانيني فكن على حذر 
وفشــلت ، مــادام خطــر ابــن رشــيد موجــوداً يف حائــل، فاســتجاب امللــك عبــدالعزيز للنصــيحة ،" 

  .)٢( الصلحمهمة الوفد برفض امللك عبدالعزيز هذا 

ليكــون عونــاً ، أن يتوسـط الشــيخ مبـارك، م١٩١٣/هـــ١٣٣٢فـرأت الدولــة العثمانيـة عــام 
وهـذا مـا فعلتـه احلكومـة الربيطانيـة ، ملا للشيخ مـن مقـام عنـد امللـك عبـدالعزيز، هلا يف املفاوضات

لعــــدم تعرضــــه إىل ، إلقنــــاع امللــــك عبــــدالعزيز مــــن قبــــل الشــــيخ مبــــارك، يف كســــب ذلــــك التقــــدير
، مارات العربية اليت حتت محاية بريطانيا وأن حيفـظ هلـا التجـارة والتجـار يف القطيـف واألحسـاءاإل

كــل تلــك ، وذلــك لعلــم بريطانيــا التــام مبــا يكنــه امللــك عبــدالعزيز مــن حمبــة واحــرتام للشــيخ مبــارك
  .)٣(األمور اليت قدمها الشيخ مبارك يدل دالله واضحة على قوة العالقة والرتابط بني البلدين

مـع الشـيخ ، عبـدالعزيز آل سـعود، وعلى اجلانب اآلخـر وقـف أمـري جنـد ورئـيس عشـائرها
يف معركتــه ضــد ســلطان الــدويش الــذي حتــالف مــع  ، م١٩٠٣/هـــ١٣٢١مبــارك بــن صــباح عــام 

فجهـز الشـيخ مبـارك بـن صـباح جيشـاً  ، يف اهلجوم علـى الكويـت، ابن رشيد بعد معركة الصَّريف
، مبــن كــان معــه مــن النجــديني، ورافقهــم امللــك عبــد العزيــز، ولــده جــابر أســند قيادتــه إىل، كبــرياً 

                                                 

م ١٩٨٣/ـه١٤٠٣، دارة الملك عبد العزيز، الرياض ،١ط(العالقات بين نجد و الكويت :خالد السعدون) ١(
 .١٦٤ص،)

 .١٩٦ص،  ٢ج،  لكويت السياسيتاريخ ا: حسين خزعل  )٢(

 .١٩٩ص ، نفس المرجع )٣(
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وغــنم الكويتيــون أمــواًال عظيمــة ، )١()جــولنب(ومتكنــوا مــن إنــزال اهلزميــة جبــيش ســلطان الــدويش يف 
  .)٢(كان حظ امللك عبدالعزيز حنو مخسمائة  آالفتقدر اإلبل وحدها بنحو مخسة 

عنــــدما تأزمــــت ، م١٩١٠/هـــــ١٣٢٨ة عــــام واشــــرتاكه مــــع الشــــيخ مبــــارك يف وقعــــة هديــــ
بـــوا وســـلبوا جتـــار ، )٣(العالقـــات بـــني الشـــيخ مبـــارك وســـعدون باشـــا شـــيخ قبائـــل املنتفـــق الـــذين 

والذي كـان يومئـذ نـازًال يف ، فطلب من امللك عبدالعزيز القدوم إليه، وطائفة من مطري، الكويت
، ه بعزمـه علـى قتـال سـعدون باشـافلمـا قابلـه الشـيخ مبـارك وأخـرب ،  فقدم جبـيش صـغري، الُصّمان

على الرغم من حماولة امللك عبد العزيـز إقنـاع الشـيخ جـابر مبحاولــة الصـلح والرتيـث يف األمـر إال 
، فمـا كـان مــن امللـك عبــدالعزيز إال أن لـىب نـداء الشــيخ مبـارك يف احلــرب، أن الشـيخ رفـض ذلــك

وجيشـه ، خبـري األسـلحة وأجودهـا زودةاملـرغم معرفة امللك عبدالعزيز جبيش السعدون باشـا وقوتـه 
 ،)٤(و انتصـار السـعدون باشـا، فكانت نتيجة املعركة هزمية جيش الشيخ مبارك ومـن معـه، املنظم

الــذي غــنم كــل مــا كــان مــع جــيش الشــيخ مبــارك مــن مــال وعتــاد وذخــرية ومــؤن بغــري جهــد أو 
كماً وقعة هدية الطائلة والعتـاد  األموال كأن الشيخ مبارك قّدم، مشقة حىت مسيت هذه الوقعة 

  .)٥(الكثري هدية إىل السعدون

جبمـع اجليـوش مـن الكويـت وبإرسـاهلم ، أخذ الشيخ مبـارك بـن صـباح، وبعد وقعة هديَّة 
ـم إىل قتـال سـعدون باشـا، إىل معسكر ولـده جـابر فاجتمعـت لديـه جيوشـاً جـرارة ، قـرر املسـري 

ع له الرجال من جند و القصيم ويقدم إليه يف كما كتب إىل امللك عبد العزيز يطلب منه أن جيم
بعــد ، فمــا كــان مــن امللــك عبــدالعزيز إال أن اســتنفر عشــائره تلبيــة لنــداء الشــيخ مبــارك، الكويــت

إال أن النــزاع انتهــى بالصــلح بــني ســعدون ، وســار لنصــرته جبــيش عرمــرم، مكاتبــات دارت بينهمــا

                                                 

 .١٧٩ص ،٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خزعل  )١(

 .١٨٢ص، تاريخ الكويت  :عبد العزيز الرشيد ) ٢(

 .١٢٥ص، العالقات بين نجد و الكويت: خالد السعدون ) ٣(

؛ و ١٨٥ص، تاريخ الكويت :ز الرشيد ؛ وعبد العزي٢٢٩ص،  ٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خزعل ) ٤(
    .٣٠٤ص، ٢ج،  صقر الجزيرة: أحمد عطار 

  . ٣٠٤ص، نفس المرجع  ) ٥(
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اباشا وبني الشيخ مبارك بعد وساطة وايل البصرة و أ وعـاد كـًال ،  م١٩١٠/هـ١٣٢٩عام ، عيا
  .)١(إىل بلده

يــا "الــذي كــان ينــادي امللــك عبــدالعزيز ، م١٩١٥/هـــ١٣٣٤عــام ، وتــويف الشــيخ مبــارك 
وخلفــه يف حكــم الكويــت ، )٢("يــا والــدي"، وكــان يبادلــه امللــك عبــدالعزيز،  "ولــدي يــا عبــدالعزيز

وكــان ذلــك ، وديــة جتــاه امللــك عبدالعـــزيز الــذي انــتهج سـياســـة، )٣(الشــيخ جــابر بــن مبــارك، ابنــه
توقيــــع امللـــك ، الـــيت تـــربط بينهمـــا وثانيهمـــا، مشـــاعر الصـــداقة الشخصـــية، نتيجـــة لعـــاملني اوهلمـــا

تعهــد ، م١٩١٥/هـــ١٣٣٤عــام ، أو القطيــف، عبــدالعزيز مــع احلكومــة الربيطانيــة معاهــدة داريــن
وكــان مــن ، الــيت حتــت محايتهــا، يجوبقيــة بلــدان اخللــ، فيهــا بعــدم االعتــداء علــى أراضــي الكويــت

املناوئــة للملــك عبــدالعزيز ، طلــب الشــيخ جــابر مــن قبيلــة العجمــان، نتــائج تلــك السياســية الوديــة
عــــــــــام ، ويف مقابــــــــــل ذلــــــــــك كانــــــــــت زيــــــــــارة امللــــــــــك عبــــــــــدالعزيز الكويــــــــــت، مغــــــــــادرة الكويــــــــــت

  .)٤(لتأكيد العالقات السياسية القوية بني البلدين، م١٩١٦/هـ١٣٣٥

كــان ، )٥(وتــويل أخيــه الشــيخ ســامل، م١٩١٧/هـــ١٣٣٥عــام  الشــيخ جــابر غــري أن وفــاة
، السياســية والتجاريــة بــني البلــدين، ســبباً لطلــب امللــك عبــدالعزيز مــن بريطانيــا تنظــيم العالقــات

ملقابلــة امللــك عبــدالعزيز ، م١٩٢١/هـــ١٣٣٩عــام، فــذهب وفــد كــوييت برئاســة الشــيخ أمحــد اجلــابر

                                                 

 .٢٣٧- ٢٣٤ص،  ٢ج،  تاريخ الكويت السياسي: حسين خلف خزعل  ) ١(

 .٣٠٤ص، ٢ج،  صقر الجزيرة: أحمد عطار ) ٢(

، م١٩١٧-١٩١٥/هـ١٣٣٥-١٣٣٣عامحكم من " جابر الثاني"الحاكم الثامن الشيخ جابر بن مبارك الصباح ) ٣(
ازدهرت ، وكان محبوبًا عند شعبه، وكان حليمًا مع الشعب ولم تكن فترة حكمه طويلة، تولى بعد وفاة والده

الكويت في عهده بسبب ازدياد أعمال التجارة مع بالد الشام وفي عهده عقد في الكويت عام 
والملك عبدالعزيز ، اكم العسكري البريطاني في العراقمؤتمر ضم السير بيرسي كوكس الح، م١٩١٧/هـ١٣٣٣

انظر . والشيخ جابر بن مبارك وذلك لتوحيد كلمة العرب ضد العثمانيين، والشيخ خزعل خان، آل سعود
      www.da.gov.kwالديوان األميري لدولة الكويت

 www.mokatel.com  الصحراءموسوعة مقاتل من  )٤(

، م١٩٢١/ـه١٣٣٩ عامإلى ، م١٩١٧/ـه١٣٣٥عامسالم بن مبارك الصباح حكم من الحاكم التاسع الشيخ ) ٥(
 عرف عنه الشجاعة والعفة والتقى وكان يحارب السفق والفجور وكان يتجول ليًال في الكويت ويتابع أحوال

          www.da.gov.kwانظر الديوان األميري لدولة الكويت .شعبه



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

35 

احملادثـــات الـــيت كانـــت جتــــري  أثنـــاءويف . بينهمـــا صــــداقة محيمـــةوكانـــت ، والتفـــاهم معـــه مباشـــرة
وآلــــت األمــــور يف ، م١٩٢١/هـــــ١٣٣٩تُــــويف الشــــيخ ســــامل عــــام ، يف الــــدهناء) حفــــر العــــتش(يف

وكــان ، الــذي كــان مــن املقــربني مــن امللــك عبــدالعزيز، )١(الكويــت إىل الشــيخ أمحــد اجلــابر الصــباح
وقــال للشــيخ ، أوقف امللــك عبــدالعزيز املباحثــاتفــ، يف معظــم األحيــان علــى اتفــاق و وئــام معــه

إين افوضك : "اآلن وقد صار األمر إليك فال أرى حاجة لتدوين الشروط ومزقها وقال : "أمحد 
وعــاد مــع وفــده إىل ، فشــكره الشــيخ أمحــد". بتنفيــذها وأتعهــدواتــرك لــك وضــع احللــول الــيت تراهــا 

حيـــث كـــان ذلـــك نابعـــاً مـــن حرصـــهما  ،فكانـــت االتصـــاالت واملشـــاورات بينهمـــا، )٢(الكويـــت
ويف الوقـت نفسـه كانـت ، أزمـة بـني البلـدين إلجيـادالشديد علـى عـدم إعطـاء الفرصـة للمرتبصـني 
ما    )٣(هناك رغبة صادقة بني الطرفني لتعزيز عالقا

، م١٩٣٥/هــــ١٣٥٤وقـــد وصـــف الشـــيخ أمحـــد العالقـــات السياســـية بـــني البلـــدين عـــام 
عمــا إذا كــان هنــاك خــالف بينــه وبــني امللــك عبــد ، القاهريــة" قكوكــب الشــر "عنــدما ســألته جملــة 

وعــدا ذلــك فقــد يظــن ، إن عالقاتنــا علــى أحســن مــا يــرام مــن االتفــاق و الوئــام:" العزيــز فقــال 
وما جتمعنا به ، البعض أن عالقيت الشخصية مع امللك عبدالعزيز إن هي إال صداقة حبكم اجلوار

يفتــدي ، بــل قــل إننــا شــقيقان حبــق، لســنا بأصــدقاء فحســبفإننــا ، ولكــن ال... األلفــة والــدين 
... وحاربنا جنباً إىل جنب مراراً عـدة ، ... وقد تشاركنا يف السراء والضراء ، أحدنا أخاه بنفسه

والصــداقة الــيت ال تــؤثر فيهــا  واأللفــةمــن حيــث احملبــة ، وكنــا وال نــزال خــري مثــال للصــداقة األخويــة

                                                 

في  ،تولى الحكم بعد وفاة عمه،  م١٩٥٠-١٩٢١/هـ١٣٦٩-١٣٣٩ابر الصباح الحاكم العاشر الشيخ أحمد الج) ١(
 ،سعى أثنائها إلى تأمين الحدود وتوثيقها والمحافظة عليها، فترة عصيبة وقد كان عمره خمسة وثالثون عام

أنظر  .وكان ذكيًا وحليمًا ومسالمًا ينظر إلى األمور بحذر وحيطة وحصل في عهده الكثير من االزدهار
   www.da.gov.kw ديوان األميري لدولة الكويت ال

 www.mokatel.com  الصحراءموسوعة مقاتل من  )٢(

دارة الملك عبد ، الرياض ، ١ط( بحوث ودراسات المملكة العربية السعودية في مائة عام : صالح الراجحي) ٣(
 .٢٢٥ص،١١ج،)م ٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، العزيز 
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ــا ذوو األغــراض الــذين حيــاولون الصــيد يف املــاء فكيــف بالصــغائر ، حادثــات الــدهر الــيت يقــوم 
  .)١("العكر

يف حرصــه علــى ، و أكــد امللــك عبــدالعزيز علــى قــوة هــذه العالقــة السياســية بــني البلــدين
وقـــد تـــرجم ذلـــك بوقوفـــه بوجـــه األطمـــاع مـــن بعـــض الـــدول ، ســـيادة دولـــة الكويـــت ومشـــيختها

اعـــات يف كـــل مـــن بغـــداد والقـــاهرة يف عـــام عنـــدما بـــدأت بعـــض الصـــحف واإلذ، وخاصـــة العـــراق
تـروج لــبعض االدعـاءات بشــأن موافقـة امللــك عبـدالعزيز علــى ضـم الكويــت ، م١٩٣٩/هــ١٣٥٧
والتأكيـد علـى أن اململكـة العربيـة السـعودية مل توافـق ولـن توافـق ، كان رده النفي القاطع، للعراق

ا نصه  يع عن ضم الكويت للعراق مابشأن ما ُأشِ : وقد قال ، مطلقاً باملساس بالكويت وسياد
كذبوا ما نشرته اجلرائـد عـن موافقتنـا علـى إحلـاق الكويـت بـالعراق فأنـا مـا وافقـت علـى هـذا : " 

  .)٢("ولن نوافق عليه ألن الكويت ألهله 

  

ـــة ، وكانـــت مثـــرة تلـــك العالقـــات السياســـية أن ُعقـــد ثـــالث اتفاقيـــات بـــني اململكـــة العربي
  : السعودية والكويت هي 

 .اتفاقية الصداقة وحسن اجلوار   -١
 .اتفاقية جتارية   -٢
  . )٣( اتفاقية تسليم اجملرمني -٣

التعــــاون الوثيــــق والصــــداقة الثابتــــة ، ويؤكــــد علــــى هــــذه االتفاقيــــات املعقــــودة بــــني البلــــدين
ومنع كل مـا يعكـر ذلـك مـن خـالل بـذل ، واحملرتمة و احملافظة على العالقات بينهما بشكل عام

وأن تتخـــذ مجيـــع الســـبل والوســـائل جتـــاه أي أعمـــال غـــري مشـــروعة تضـــر ، حـــةمجيـــع اجلهـــود املتا
وأن تكــون روح الصــداقة واملــودة هــي الركيــزة األساســية حلــل أي خالفــات قــد تقــع بــني ، بالبلــدين

                                                 

 .٢٢٤ص،١١ج،بحوث ودراسات السعودية في مائة عامالمملكة العربية  : صالح الراجحي )١(

 .٢٢٦ص، نفس المرجع )٢(

 www.mokatel.com الصحراءموسوعة مقاتل من  )٣(
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وهذا دليل على قوة العالقـات السياسـية بـني اململكـة العربيـة السـعودية و دولـة الكويـت ، البلدين
جهــا مــن َخْلَفُهــْم مــن بعــدهم حــىت يومنــا ، ة بــني البلــدينالــيت أرســتها حكمــة القــاد وســار علــى 

 .)١(هذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 . ٢٢٦ص، ١١ج،بحوث ودراسات المملكة العربية السعودية في مائة عام : صالح الراجحي )١(
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الشك أن دراسة اجلوار اجلغرايف بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت ليس 
أو ، املقصود منها التحديد اجملرد الذي يربط بني أرض الوحدة السياسية وبني معامل معينة

وإمنا يهدف اجلوار اجلغرايف من وراء هذا التحديد أو ، بطة بتحديدات فلكية أو وصفيهمرت
ومن ناحية تقارب  اإلسرتاتيجيةالوصف إبراز القيمة الفعلية للموقع اجلغرايف من ناحية األمهية 

 ألن اجلوار اجلغرايف يعطي للمملكة العربية السعودية والكويت، العالقات بني البلدين وترابطها
من أجل حتقيق األمن يف البلدين ، شخصية خاصة توجه من خالهلا سياستها باجتاهات معينة

  .وحتافظ على مصاحلها احليوية وعلى الدور الذي متارسه يف الوسط الدويل ، وأمن املنطقة

ويعترب أحد ، حيث إن اجلوار اجلغرايف له أمهية كبرية يف التأثري على العالقات بني الدول
كما أنه يشكل اخللفية اليت متتد وراء أمناط التصرف ، السياسية بني دولة وأخرىاحملددات 

  .)١(السياسي اخلارجي ألي دولة

وبــذلك فــإن القــرب اجلغــرايف خيلــق واقعــاً علــى األرض يــنعكس بالضــرورة علــى السياســة 
فـــإن  الدوليـــة فهـــو إمـــا أن يســـوقه حنـــو التعـــاون الواســـع أو يـــدفع بـــه حنـــو صـــراع مريـــر ومـــؤثر؛ لـــذا

فالعالقـات السياسـية للدولـة سـتتأثر ، الوحدات السياسية تتـأثر تـأثراً واسـعاً بنتـائج املوقـع اجلغـرايف
عقبات أو خيارات أمام  سلباً أو إجياباً تبعاً للخصائص اليت توفرها ثوابت اجلغرافية من بدائل أو

يوسياسـة اجل(اصـطالح ) Woowlfkeanودولـف كيلـني (ولقـد صـاغ ، الساسة صـناع القـرار
Geopolitics ( علـــم الدولـــة القوميـــة كوحـــدة يف " وقصـــد بـــذلك ، م١٨٩٩/هــــ١٣١٦عـــام

أي دراســــة حلركــــة السياســــة للدولــــة مــــن خــــالل الظــــواهر اجلغرافيــــة ويركــــز هــــذا " الفــــراغ اجلغــــرايف 
  .)٢(االصطالح على الظاهرة اجلغرافية وأثرها يف السياسة الداخلية واخلارجية

جلـــوار اجلغـــرايف يف مســـاعدة صـــناع القـــرار علـــى صـــياغة سياســـات وبالتـــايل تكمـــن أمهيـــة ا
، املصــلحة القوميــة لــدولتهما االعتبــارطويلــة املــدى تأخــذ بعــني  وإســرتاتيجيةاقتصــادية واجتماعيــة 

                                                 

رسالة   ،)م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-٣٧٣١( العالقات السعودية القطرية خالل الفترة من: المالكي فهد عتيق )١(
 .٢٥ص، م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧ جامعة أم القرى، كلية الشريعة،  ماجستير غير منشورة

 .٨٦ص،)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، دار مجدوالي ، األردن ، ١ط(العالقات األردنية السعودية : عمر الحضرمي )٢(
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الــيت ) اجلغرافيــة والعالقــات(لــذا فــإن اجلــوار اجلغــرايف يلعــب دوراً مهمــاً يف العالقــات الدوليــة فهمــا
، وطبيعـة السـكان، األمور تشـمل احلـدود واهليمنـة علـى املـوارد والتوسـعيتداخالن يف جمموعة من 

والــــدفاع ، واملواصــــالت الربيــــة والبحريــــة واجلويــــة، والتجــــارة الدوليــــة، ومشــــكالت الــــدول احلبيســــة
  .)١(وتوازن القوى والتحالفات، الوطين

ــا رقعــة  ،ويتمثــل اجلــوار اجلغــرايف بــني اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت أعظــم متثيــل أل
األمر الذي يسر لشعبيها التنقـل ، تفصلها عن بعضها موانع طبيعية أو صناعية ال متصلةواحدة 

، فتبـادلوا املنـافع والتجـارات، من جزء إىل جزء واتصاهلم ببعضهم وتفاعلهم اجتماعيـاً يف املاضـي
م على التئا، ومجعتهم منذ القدم األحالف واملصاهرات م اخلالفات وتناسـي اليت كثرياً ما ساعد

مـــــا السياســـــي والتنمـــــوي وتقويـــــة حـــــدود وجودهـــــا ، العـــــداوات  يالسياســـــوتوطيـــــد دعـــــائم كيا
  .)٢(واالقتصادي

وعلــــى هــــذا فــــإن اجلــــوار اجلغــــرايف يعــــد أحــــد املــــداخل األساســــية عنــــد دراســــة العالقــــات 
السياســة  السياســة بــني اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت فهــو ُمَعطــى ثابــت تســتمد منــه

فهــو يســاهم وبصــورة فاعلــة يف حتديــد ، اخلارجيــة للبلــدين قــدراً غــري قليــل مــن الــدوافع واملســببات
أولويــات عالقــة الــدولتني إذ إن موقــع اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت يعكــس اخلارجيــة 

َِما    .)٣(والدولية اإلقليميةوحتالفا

ض واحدة متأثرين بطبيعتها ومستثمرين هلا؛ يف أر  نشئواألن واقع احلياة أن الشعبني 
م تفاعًال فيما بينهم وبني األرض وطبيعتها وموقعها  ضاألر فكان شكل ، فكانت حيا

ويف أسلوب ، وحدودها ومواردها عامًال مؤثرًا يف أسلوب تقارب الشعبني وتوطيد عالقتهم

                                                 

 نشر، عمان ، ١ط( في السياسة الخارجية مشكالت العالقات الدولية الجيوسياسية والجيوستراتيجية: ضهفمحمد  )١(
 .١٤- ١٢ص،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، الجامعة األردنية 

 .٥٥ص،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١ط(مجلس التعاون الخليجي : سيد طه  )٢(

 .٢٧ص،)م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣( العالقات السعودية القطرية خالل الفترة من: المالكي فهد عتيق )٣(
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وحفظ شخصية ، واخلارجية ويف سياستهم الداخلية، تعاملهم مع الكثري من القضايا والتطورات
  .)١(البلدين املستقلة

  

  :وحدة األرض بين المملكة العربية السعودية والكويت 

تكاد تشكل اململكة العربية السعودية والكويت إقليمًا جغرافيًا واحدًا فحدود البلدين 
رقعة فال، ترتبط ببعضها ارتباطًا مكانيًا وثيقًا حيث إن السعودية هي الظهري الربي للكويت

بل هي باإلضافة إىل ، اجلغرافية لدوليت السعودية والكويت ال متثل رقعة أرضية متجاورة فحسب
دول شبه اجلزيرة العربية متثل يف جمموعها رقعة واحدة ال يفصل بعضها عن بعض موانع طبيعية 

تصال األمر الذي يسر لشعب اململكة العربية السعودية ودولة الكويت التنقل واال، أو صناعية
بعضهم ببعض بشريًا وماديًا وتفاعلها اجتماعيًا منذ قرابة الثالثة قرون فتبادال املنافع 

اليت تُعترب من مميزات اجلوار اجلغرايف الذي يضفي عليهما ثقًال نسبيًا يف ، )٢(والتجارات
ما السياسية على أساس طابع املصلحة املشرتكة والكلمة الواحدة لى واليت تعمل ع، )٣(عالقا

حيث إن التجانس اجلغرايف أسهم ، صهر شعب اململكة العربية السعودية مع الشعب الكوييت
بدور كبري يف عملية الصهر والذوبان مما جعلها مستمرة ومتالحقة بتسارع حتت تأثري الوعي 

الشعبان يف هذه األرض احملددة يوجد فيها  احييياهألن احلياة املشرتكة اليت ، الثقايف والسياسي
اً بني أنواع احلياة اليت ترتبط ارتباطًا وثيقاً باملوقع وظروف املناخ والتضاريس حيث ، متاثًال وتشا

ووحدة حياة جندها بنوعيها البدوي واحلضري يف كل من ، تؤدي إىل وحدة ثقافية مشرتكة
  .)٤(الدولتني

                                                 

 .٤٨ص،) ت.د، دار الفكر ، دمشق  ،٢ط( األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك ) ١(

 .٥٥صمجلس التعاون الخليجي : سيد طه  )٢(

 .٥٥ص،نفس المرجع )٣(

، معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية ، ٢ط( نحو الوحدة العربية: نور الدين حاطوم  )٤(
 .١٨ص،)م١٩٦٩/هـ١٣٨٩
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بية بني دائريت إذ تقع الدولتان اململكة العربية السعودية والكويت يف شبه اجلزيرة العر 
وهي على خريطة العامل يف النصف الشرقي للكرة ، )١(درجة مشاًال تقريباً  ٣٠- ١٢,٥عرض 

  .)٢(األرضية وحتديداً يف الركن اجلنويب الغريب من قارة آسيا

منطقة البحار اخلمسة وهي منطقة ذات شهرة  وبذلك يكون موقع الدولتني داخل إطار
وتقوم تلك األراضي ، ل شعب سكن فيها منذ بداية التاريختارخيية فعلية ارتبطت أساسًا بك

كما تفصل بني حميطني لذلك فهي نقطة التقاء عاملية ، بوظيفة عامل الربط بني ثالث قارات
، وهي حبر قزوين والبحر األسود والبحر املتوسط والبحر األمحر وأخريًا اخلليج العريب، داخلية

وجود دول جملس ، زاد من متيزه ووحدته السياسية، املساحةوهي بذلك تعترب رصيفًا عربيًا كبري 
اليت  ، )٣(التعاون املتمثلة باململكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين واإلمارات وعمان

جر، كان يطلق عليهم اسم البحرين وبذلك نعلم بأن البلدين اململكة ، كما كانت تعرف 
طبيعي يف أغلب تضاريسها ومناخها الصحراوي  العربية السعودية والكويت هي امتداد

ا ، وسواحلها الشرقية اليت ليست سوى امتداد لسواحل اململكة العربية السعودية وهضا
الداخلية سواء كانت الشقايا أو الدبدبة امتداد طبيعي هلضبة الُصمان اليت تشغل اجلزء األكرب 

لذي حيد أرض الكويت من ناحية الغرب ووادي الباطن ا، من شرقي اململكة العربية السعودية
  .)٤(إمنا هو امتداد لوادي الرمة الذي يتخذ بدايته يف قلب اململكة العربية السعودية

من شط العرب ، كم  ١٣٠٠كما أن البلدين يطالن على اخلليج العريب الذي ميتد من 
هرمز و عند مضيق ، كم  ٤٧يف الشمال حىت رأس مسندم يف اجلنوب ويرتاوح اتساعه بني 

وتبلغ ، قرب جزيرة هرمز، م ١٠٠ويبلغ أعمق قسم فيه قرابة ، يف أوسع نقطة فيه، كم  ٢٨٠
وهو ، كيلو مرت مكعب  ٨٥٠٠وحجم مياهه ، ألف كيلو مرت مربع ٢٣٩مساحة اخلليج العريب 

                                                 

، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ١ط(  شبه الجزيرة العربية دراسة في الجغرافية اإلقليمية: جودة حسنين  )١(
 .١١ص،) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 .٩-١ص،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الخريجي، الرياض، ١ط( جغرافيا شبه الجزيرة العربية:آخرونطلعت عبده و  )٢(

 .٩-١ص،نفس المرجع  )٣(

 .٤٣ص،)م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧،مكتبة األنجلوالمصرية ،مصر ،٢ط( حوض الخليج العربي:د متولي محم )٤(
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ذا أكرب قليًال من خليج سانت لورنس وحوايل ثلثي حجم حبر البلطيق وأقل من نصف 
الذي يتمتع ، ٢كم٤٣٥,٠٠٠والبحر األسود، ٢كم٤٣٨,٥٠٠ي قزوين مساحة كل من حبر 

  .)١(املوقع اجلغرايف إسرتاتيجيةمن  األمهيةبأمهية كبرية يف امليزان السياسي الدويل وتأيت هذه 

ويتمحور بني الساحل ، إذ ميثل اخلليج العريب أقصى امتداد للعامل العريب حنو الشرق
وتعترب منطقة اخلليج ، وأرض الساحل الغريب هلضبة إيران، نبسطةالشرقي ألرض اجلزيرة العربية امل

، الذي يقع فيه مضيق هرمز يف مدخل اخلليج من اجلنوب، اهلندي للمحيطالعربية امتداداً حبرياً 
وتكثر حول سواحله األخوار وهي ألسنة مائية داخلة يف ، ويربط بينه وبني خليج عمان

، وخور فكان، وخور الدوحة، خور ديب" ومن أشهرها ، وتستخدم كموانئ طبيعية، اليابسة
  .)٢("وخور سلوى 

وهذه املنطقة الساحلية الكبرية تضم املنافذ الطبيعية لألقاليم الداخلية الفسيحة لشبه 
وساحلها الشرقي والغريب الذي ، حيث توجد اململكة العربية السعودية والكويت، جزيرة العرب

وجتاور هذه السواحل أخصب بقاع اجلزيرة يف ، لبحر األمحريبدأ مشاال من خليج السويس وا
ر النيل وقناة السويس اليت ، الغرب واجلنوب اية شبه اجلزيرة الشمالية الغربية تقع سيناء و ويف 

را دجلة والفرات ، تؤدي إىل البحر األبيض املتوسط كما يقع يف الناحية الشمالية الشرقية 
  .)٣(لغربية مع تركياخمرتقان احلدود الشمالية ا

الفرصة الطبيعية املالئمة لالتصال البشري فيما بينهم من أقدم  وبالتايل أُتيح للبلدين
أو حبار تفصل بعضهما عن ، العصور دون أن يعوق هذا االتصال خلجان متعمقة من الداخل

د وق، اهلضايببعض؛ كما أن الطابع الغالب على تضاريس املنطقة هو الطابع السهلي أو 

                                                 

/ هـ١٤٢٤،دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن،١ط(موسوعة تاريخ الخليج العربي:محمود شاكر )١(
  .٦ص،١ج،)م٢٠٠٣

عروبة للنشر والتوزيع مكتبة دار ال، الكويت ، ١ط( الخليج العربي والصراع الدولي المعاصر: يحيى رجب  )٢(
 .٣٧ص،)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩،

 .٣٨ص،نفس المرجع  )٣(
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وكانت من عوامل الوحدة اجلغرافية ، أعانت هذه التضاريس على الوصل ال على الفصل
   . )١(بني البلدين األصلية

كما أُتيح ملوقعهما االتصال بني الشرق والغرب الذي كان له دور بارز يف التطورات 
ا احلضارات اإلنسانية طريًا يف مهمة لعبت دورًا خ إسرتاتيجيةفهو يشكل منطقة ، اليت مرت 

  .)٢(وحبكم هذا املوقع املتميز كان ملوقعهم مطمعاً للغزاة واملستعمرين، التاريخ الدويل

  

  :الموقع والمنافسة االستعمارية 

ا املنطقة منذ القرن اخلامس عشر االستعماريةما من شك يف أن املنافسة  ، اليت شهد
ل هذا املوقع وإدراكًا منها لقيمته الستغال االستعماريةكانت نتيجة طبيعية للتسابق بني الدول 

كما أن السعي احلثيث يف الوقت احلاضر من أجل إقامة القواعد العسكرية دليل آخر ، اخلطرية
ونتيجة لذلك فقد أصبحت اململكة ، على اخلطورة واألمهية والقيمة الفعلية للموقع اجلغرايف
  .)٣(من األحداث العاملية العربية السعودية ودولة الكويت حموراً تدور حوله الكثري

وبالتايل فقد أكسب موقعها اإلسرتاتيجي أمهية بالغة يف قلب العامل القدمي الذي كان 
على هذا القلب يتيسر له السيطرة على  االستيالءيتنافس عليه منذ القدم إذ من يتمكن من 

القرن الرابع قبل يف ، )٤(جنوب غريب آسيا وشبه القارة اهلندية وهذا ما جذب اإلسكندر األكرب
ر السند يف شبه القارة اهلندية مكوناً  امليالد ليقوم حبملة عسكرية تغزو جنوب العراق وإيران و

                                                 

 .٣٨ص،الخليج العربي والصراع الدولي المعاصر: يحيى رجب  )١(

 .٧٩ص،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض، ١ط(مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات:علي القرني)٢(

 .٦ص،١ج،ربيموسوعة تاريخ الخليج الع: محمود شاكر  )٣(

، واإلسكندر الكبير، المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها اإلسكندر األكبر، اإلسكندر الثالث المقدوني )٤(
ومن أشهر القادة العسكريين ، وهو أحد ملوك مقدونيا اإلغريق، واإلسكندر ذو القرنين، واإلسكندر المقدوني

خلف والده على عرش البالد عام ، الم الشهير أرسطوتتلمذ على يد الفيلسوف والع، والفاتحين عبر التاريخ
انظر الموسوعة الحرة ويكيبيديا ، م وله من العمر اثنان وثالثين.ق ٣٢٣م وتوفي في بابل عام .ق ٣٣٦

ar.wikpedia.org  
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إمرباطورية شرقية عاصمتها بابل ولوال وفاته عقب الغزو مباشرة ألكمل املسري إىل شبه اجلزيرة 
  .)١(العربية

النشاط التجاري مزدهراً  ويف مستهل القرن السادس عشر جذب ثراء املنطقة؛ حيث
قوة عسكرية كربى هي اإلمرباطورية الربتغالية لتسيطر ، وممرها املائي يربط بني الشرق والغرب

  .)٢(على بعض أجزائها وحتول طرق املالحة إىل جنوب إفريقيا 

مث يرجع املوقع اجلغرايف اإلسرتاتيجي ليلعب دوره يف جذب قوة كربى كاإلمرباطورية 
تبسط نفوذها على اخلليج العريب الذي يقع يف طريقها إىل شبه القارة اهلندية يف الربيطانية ل

ويف السيطرة على اخلليج لتأمني ، القرن الثالث عشر اهلجري بداية القرن التاسع عشر امليالدي
ا مع شبه القارة اهلندية ومحاية ملصاحلها أيضًا وقد استمرت السيطرة على اخلليج  طرق جتار

  .)٣(م ١٩٧١/هـ١٣٩١ىت عامالعريب ح

مث تطورت أمهية موقع اململكة العربية السعودية والكويت الرتباطها بنشاط اقتصادي 
ولقد كان للموقع أثره يف عملية ، جديد بعد الكشف عن البرتول يف أراضيها وبدء تصديره

ام التسويق فهو موقع متوسط بني عامل متعطش للبرتول كمادة للطاقة من ناحية ومادة خ
ويتمثل هذا العامل الذي تتوسطه الكويت يف جنوب وجنوب شرق ، صناعية من ناحية أخرى
، ينتج من البرتول إال النذر القليل ال يليب احتياجات انطالقاته الصناعية آسيا واليابان الذي ال

ذو إنتاج  إقليمكما يتمثل كذلك يف غرب أوروبا موطن الصناعة اليت تتغذى على البرتول وهو 
  .)٤(يفي مبتطلبات احلاجة املتزايدة للبرتول يسد احتياجات الصناعة األوروبية وال برتويل يسري ال

وكان لضخامة الثروة البرتولية حافزًا للقوى الكربى يف حماولتها السيطرة على املنطقة 
والتصارع فيما بينها من أجل بسط نفوذها ضمانًا للحصول على البرتول وهو عماد احلضارة 

                                                 

 .٢٦-٢٥ص،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، مكتبة الفالح ،الكويت ،١ط( ججغرافية الخلي: محمد متولي وآخرون )١(

 .٢٦-٢٥ص،عنفس المرج )٢(

 .٢٦-٢٥ص،هنفس )٣(

 .٣٢ص،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨،دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ٢ط(جغرافية الكويت:غانم سلطان وآخرون  )٤(
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ديثة اليت تقوم على الصناعة اليت تعتمد على البرتول كمصدر للطاقة وكمادة أولية أيضًا يف احل
ا ةالترب وكيماويآالف الصناعات    .)١(املنتشرة يف دول غرب أوروبا وجنو

حيث أظهر اهتمام احلكومة الربيطانية والواليات املتحدة األمريكية بنفط املنطقة 
أخذ األمريكيون جيوبون ، م١٩٢٨/ هـ١٣٤٦ويف عام ، م١٩٢٤/ هـ١٣٤٢بوضوح منذ عام 

يف أحناء اململكة العربية السعودية وخاصة منطقة األحساء حبثًا عن البرتول نتيجة لتناقص 
ا ، االحتياطي األمريكي واستطاعت الواليات املتحدة األمريكية من خالل تأييدها ومساند

ا البرتولية خالل فرتة ما بني احلرب  أن تتسلل إىل منطقة اخلليج ، )٢(العاملية األوىل والثانيةلشركا
واستغلت ظروف إسهامها يف ، العربية اليت كانت مغلقة على النفوذ الربيطاين ألكثر من قرن

فأطلقت يدها يف برتول اململكة ، وأجربت بريطانيا على الرضوخ ملطالبها، احلرب العاملية األوىل
  .)٣(لكويت وذلك يف خالل فرتة ما بني احلربنيالعربية السعودية ونصف برتول ا

ولذا برزت قضية أمن اخلليج يف قاموس السياسة الدولية وأصـبحت الصـحف فيهـا والـيت 
ومنـذ تلـك الفـرتة ، )٤(تصدر بكل لغات العامل احلية تردد أمهية أمن اخلليج العريب و احلفاظ عليـه

دة األمريكيـة علـى امتصـاص خـريات شـعوب عملت الـدولتان الكبريتـان بريطانيـا والواليـات املتحـ
إىل أن ختلصت املنطقة مـن عقـود االمتيـازات البرتوليـة وأصـبح اسـتغالل البـرتول خاضـعاً ، املنطقة

  .)٥(لسيطرة دول املنطقة

                                                 

 .٢٦-٢٥ص،ججغرافية الخلي: محمد متولي وآخرون )١(

 –م ١٩١٤/ـه١٣٣٠ سنة هي حرب نشبت بين القوى األوروبية خاللالحرب العالمية األولى  )٢(
ينما أعلنت اإلمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على مملكة صربيا في حبدأت الحرب ، م١٩١٨/ـه١٣٣٦
م على إثر أزمة دبلوماسية نشبت بين البلدين بسبب اغتيال ولي عهد النمسا االشيدوق فرانز ١٩١٤يوليو 

 doc.aljazeera.net ائقية الجزيرة الوثانظر .فرديناند وزوجته من قبل طالب صربي أثناء زيارتهما لسراييفو
، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١ط( أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب) ٣(

 .٧٩ص،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 .٢٦-٢٥ص،نفس المرجع )٤(

 .٥١ص، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: يحيى رجب ) ٥(
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ومــــن ذلــــك يتبــــني أمهيــــة موقــــع اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة الكويــــت مــــن الناحيــــة 
ولتوضـــيح أمهيـــة مكانـــة اململكـــة ، بـــط اجلـــوار بـــني البلـــدينيف تقويـــة روا، والسياســـية اإلســـرتاتيجية

ينبغــي اإلشــارة إىل موقــع كــل ، العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت اجلغرافيــة ومــا تتميــز بــه كــل دولــة
  .دولة على حدة

  

  :موقع المملكة العربية السعودية وأهميته 

، ل عربيــة وحبــروحيــدها ســبع دو ، تقــع اململكــة العربيــة الســعودية جنــوب غــرب قــارة آســيا
ومن الشرق اخللـيج العـريب وقطـر ودولـة اإلمـارات العربيـة ، فمن الشمال األردن والعراق والكويت

  .)١(ومن الغرب البحر األمحر، ومن اجلنوب سلطنة عمان واجلمهورية اليمنية، املتحدة

وميـــر اخلـــط األول بأبعـــد .  شـــرقاً  ْ ٥٦ شـــرقاً و  ْ ٣٤َ◌   ٣٦فهـــي تقـــع بـــني خطـــي طـــول
ـا الشـرقي ) رأس الشيخ محّيد(يف مشاهلا الغريب  نقطة واحـة (ومير اخلط الثاين بأبعد نقطة يف جنو

 درجــة طوليــة تقريبــاً  ْ ٢١َ◌   ٢٤وهــذا يعــين أن اململكــة العربيــة الســعودية متتــد ملســافة ) الربميــي 
وبــني األمــر الــذي يــؤدي إىل وجــود فــارق زمــين بــني اجلهــات الشــرقية للمملكــة العربيــة الســعودية 

ميكـن مالحظـة هـذا الفـارق الـزمين ، )أي قرابـة السـاعة والنصـف(دقيقـة  ٨٦اجلهات الغربية يبلغ 
وملــا كــان الــزمن موحــداً يف كــل أرجــاء اململكــة علــى أســاس خــط ، يف مواقيــت الصــلوات اخلمــس

 شــرقاً لــذا تزيــد مواقيــت الصــالة يف  ْ ٤٧، َ◌  ١٨وهــو ) عاصــمة اململكــة (طــول مدينــة الريــاض 
دقيقة عنها يف مدينة الرياض وتقل يف أبعد اجلهات  ٣٥اجلهات الشرقية من اململكة بنحو أبعد 

  .)٢(دقيقة عنها يف الرياض ٥١الغربية من اململكة بنحو 

ـا وذلـك  ْ ١٦كما متتد اململكة العربية السعودية بني خطـي عـرض   مشـاًال تقريبـاً يف جنو
كة اجلنوبية مع اجلمهورية اليمنية وبني خط عـرض من جنوب الربع اخلايل عند التقاء حدود اململ

                                                 

/ هـ١٤٢١،دار المعرفة الجامعية، سكندريةاإل، ١ط( العربية السعوديةجغرافية المملكة : محمود سيف )١(
 .٩-٧ص،)م٢٠٠٠

 .٩-٧ص، نفس المرجع  )٢(
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 مشـــاًال يف مشاهلـــا وذلـــك عنـــد جبـــل عنيـــزة أو عنـــازة كمـــا تســـمى أحيانـــا عنـــد ملتقـــى  ْ ٣٢َ◌  ١٢
احلــدود الســعودية األردنيــة؛ وملوقــع اململكــة مــن خطــوط العــرض هــذه داللــة مناخيــة إذ تضــم بــني 

 و  ْ ١٦بني خطـي عـرض ) املومسي  –السوداين  (املداري اإلقليمثناياها ثالثة أقاليم مناخية هي 
 واإلقلــيم،  مشــاالً  ْ ٣٠ إىل خــط عــرض  ْ ١٨الصــحراوي مــن خــط عــرض  واإلقلــيم،  مشــاًال  ْ ١٨

 مشـــاًال وذلـــك  ْ ٣٢ إىل خـــط عـــرض  ْ ٣٠مـــن خـــط عـــرض ) البحـــر املتوســـط (  ئالـــدافاملعتـــدل 
  .)١(نوع األقاليم املناخيةبصرف النظر عن أثر عاملي التضاريس وتوزيع اليابس واملاء على ت

مساحة مرتامية األطـراف مـن شـبه اجلزيـرة العربيـة  وبالتايل تشغل اململكة العربية السعودية
مـن مجلـة مسـاحة شـبه اجلزيـرة % ٨٠وتؤلف هذه املسـاحة ، كيلو مرت مربع  ٢,٢٥٣,٣٥٥تبلغ 

ويــت والبحــرين وقطــر العربيــة الــيت تضــم إىل جانــب اململكــة العربيــة الســعودية دوًال أخــرى هــي الك
أي أن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية تبلـــــغ يف ، ودولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة وســـــلطنة عمـــــان والـــــيمن

، مســـاحتها أربعـــة أمثـــال مســـاحة الـــدول العربيـــة الســـت الـــيت متثـــل بقيـــة دول شـــبه اجلزيـــرة العربيـــة
ة يف بلــورة شخصــية ولــذلك كــان ملوقــع اململكــة العربيــة الســعودية اجلغــرايف أمهيــة خاصــة وآثــار بالغــ

  .)٢(اململكة العربية السعودية

خاصــة الربيــة منهــا مــع الــدول العربيــة اجملــاورة  وكــان مــن املمكــن أن تشــكل هــذه احلــدود
إال أن اململكـة العربيـة ، عبئاً كبرياً على اململكة العربية السـعودية مـن حيـث شـؤون الـدفاع واألمـن

اورة هلـــا وتعـــيش إىل جوارهـــا يف روح مـــن املـــودة الســـعودية تتمتـــع بعالقـــات طيبـــة مـــع الـــدول اجملـــ
بــل واإلحتــاد مــع بعــض دوهلــا جملــس التعــاون اخلليجــي مكونــة قــوة سياســية ، واإلخــاء والتعــاطف

  .)٣(واقتصادية كربى تناظر قوى الدول اجملاورة

أحـــدمها علـــى البحـــر األمحـــر ويعتـــرب منفـــذاً هلـــا إىل الغـــرب ، وللمملكـــة ســـاحالن طـــويالن
، والثاين على اخلليج العريب وهو منفذها إىل الشرق ومدخل حلضاراته، اره وثقافاتهومدخًال ألفك

                                                 

 .٩- ٧ص،جغرافية المملكة العربية السعودية: محمود سيف )١(

 .٩-٥ص،نفس المرجع  )٢(

 .١١ص،نفسه  )٣(
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، الثقافات واحلضـارات الشـرقية إىل األجـزاء الشـرقية مـن اململكـة العربيـة السـعودية امتدتومن مث 
ومل تصـــل األوىل أو الثانيـــة إىل ، والثقافـــات واحلضـــارات الغربيـــة إىل األجـــزاء الغربيـــة مـــن اململكـــة

ا مــن أنقــى عناصــر ســاللة البحــر  االخــتالطوبالتــايل ظلــت بعيــداً عــن ، هضــبة جنــد وبقــي ســكا
  .)١(ومن هنا كان التباين بني شرق وغرب ووسط اململكة العربية السعودية، املتوسط 

وقد يظن البعض أن اململكة العربية السـعودية بـالد صـحراوية صـرفة يضـيق فيهـا جمـال    
ـــة بكافـــة أنواعهـــا مـــن تنميـــة اقتصـــادية أو وتصـــع، اإلنتـــاج الزراعـــي ب فيهـــا أيضـــاً جمـــاالت التنمي

 اكتشــافولكــن واقــع اململكــة أثبــت عكــس ذلــك متامــاً إذ ســاعد ، عمرانيــة أو حــىت تنميــة بشــرية
خزانـــات امليـــاه اجلوفيـــة العميقـــة ذات اإلمكانـــات املائيـــة الكبـــرية يف مشـــاريع التنميـــة الزراعيـــة ويف 

يــاه الشــرب وعلــى حفــر العديــد مــن اآلبــار الــيت تتــدفق منهــا امليــاه بكميــات  تزويــد املــدن والقــرى مب
منهـا يف زيـادة مسـاحة األراضـي الزراعيـة ويف زراعـة العديـد مـن احملاصـيل  االستفادةكبرية وأمكن 

الزراعيــة منهــا علــى ســبيل املثــال ال احلصــر حمصــوال القمــح الــذي يفــي حباجــة الســكان يف الوقــت 
واألرز الــذي حيتــاج إىل  ، وأمكــن تصــديره لــبعض الــدول، حاجــة الســكانالــراهن بــل ويفــيض عــن 
وهـــذا هـــو األرز احلســـاوي الـــذي يتمتـــع بشـــهرة فائقـــة بـــني أنـــواع األرز ، كميـــات وفـــرية مـــن امليـــاه

  .)٢(املختلفة

فهــي ،  وإفريقيــاكمــا أن اململكــة علــى ملتقــى قــارات العــامل القــدمي الثالثــة أوروبــا وآســيا 
، وال يفصــلها عــن أفريقيــا ســوى البحــر األمحــر وهــو فاصــل مــائي لــيس كبــرياً ، جــزء مــن قــارة آســيا

ـــاة الســـويس فـــالبحر األبـــيض املتوســـط ميكـــن  ـــا إذ عـــن طريـــق خلـــيج وقن ولـــيس بعيـــدة عـــن أوروب
ومــن هــذه وتلــك إىل بقيــة قــارات العــامل  ومــن مث فإنــه ميكــن ، الوصــول إىل جنــوب وغــرب أوروبــا
  .)٣(ية إمنا تقع يف موقع متوسط من العاملالقول بأن اململكة العربية السعود

                                                 

 .٦ص، جغرافية المملكة العربية السعودية: محمود سيف )١(

 .٦ص،عنفس المرج )٢(

 .١١ص، نفسه )٣(
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املتمثلــة يف مضــايق ، وبالتــايل فــإن اململكــة علــى مقربــة مــن بعــض املمــرات البحريــة املهمــة
والــــيت هــــي حاجــــة القــــوى العامليــــة ذات األثــــر الكبــــري يف ، قنــــاة الســــويس وهرمــــز وبــــاب املنــــدب

تجــــــارة أو مــــــن الناحيــــــة السياســــــة الدوليــــــة واقتصــــــادها إىل تلــــــك املمــــــرات ســــــواء مــــــن حيــــــث ال
أن املوقــع البحــري االســرتاتيجي ) Alfred Mahanالفريــد ماهــان (إذ يعتــرب ، اإلســرتاتيجية

جيـب أن يتـيح للدولـة السـيطرة علـى  اإلقليمـيالذي ميكـن فيـه الدولـة أن تـرد عـدواً يهـدد نطاقهـا 
  .)١( الطرق التجارية املهمة

ـــا بفضـــل إشـــرافها علـــى خدمـــة كمـــا للمملكـــة العربيـــة الســـعودية مكانـــة روحيـــة تت متـــع 
، إذ تعترب أراضيها مهد الدين اإلسالمي احلنيف، )٢(األماكن املقدسة مكة املكرمة واملدينة املنورة

ــا مــن مجيــع اجلهــات مبــا يف ، )٣(لتوســط موقعهــا إذ تقــع يف قلــب العــامل اإلســالمي الــذي يتصــل 
إىل ، بــراً أو حبــراً ،  ربــوع العــامل املختلفــةممــا مكــن مــن انتشــار اإلســالم إىل، )٤(ذلــك العــامل العــريب

وإىل شـرقي أفريقيـا ومشاهلـا وحـول الصـحراء ، تركستان الصينية وإىل الفلبني يف أقاصـي شـرق آسـيا
وكأن املوقـع اجلغـرايف قـد أتـاح هلـا ، )٥(مث إىل قارات العامل اجلديد، وإىل شبه جزيرة أيبرييا، الكربى

كــي يســجل التفــوق والتعــاظم يف انتشــار اإلســالم علــى أوســع التوســع األفقــي علــى كــل احملــاور ل
  .    )٦(مدى

                                                 

مكتبة العبيكان ، الرياض ، ١ط( دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية: عبدالعزيز آل الشيخ وآخرون  )١(
 .٩٥٠ص،٢ج،)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، 

 .٤١-٤٠ص،)م١٩٩٢/هـ١٤١٣، الفرزدق التجارية ،الرياض،١ط( العالقات السعودية اليمنية: عبداهللا القباع  )٢(

 .١١ص، جغرافية المملكة العربية السعودية: ود سيفمحم )٣(

 .٩٥٠ص،٢ج،دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية: عبدالعزيز آل الشيخ وآخرون  )٤(

 .١١ص، جغرافية المملكة العربية السعودية: محمود سيف )٥(

لمعارف منشأة ا، اإلسكندرية ، ١ط( الجغرافيا دعامة التخطيط: صالح الدين الشامي)٦(
 .١٦٤ص،)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦،
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إىل جانب البرتول الذي تتمتع به اململكة العربية السعودية يف تسيري احلركة الصناعية 
وحتصل اململكة يف مقابله على السلع الصناعية اليت ، يف الدول األجنبية املتقدمة صناعياً 

  .)١(ت التجارية بني اململكة العربية السعودية وبني باقي الدولحتتاجها ومن هنا نشطت العالقا

  

  :موقع الكويت وأهميته 

ويف زاويته الشمالية الغربية بني خطي العرض ، تقع الكويت يف أقصى اخلليج العريب 
وهي على شكل مثلث ضلعه الشمايل يف ، شرقاً  ٤٨، ٤٦وخطي الطول ، مشاًال  ٣٠، ٢٨

، التابع للمملكة العربية السعودية، نويب على حدود إقليم األحساءوضلعه اجل، جنويب العراق
  .)٢(وضلعه الشرقي على شاطئ اخلليج العريب

، الذي حيدها من الشرق، وبذلك حتتل الكويت الطرف الشمايل الغريب للخليج العريب
رب كما حيدها من الغ، أما من اجلنوب واجلنوب الغريب فتحدها اململكة العربية السعودية

هذا ، وهي بذلك متثل املنفذ الشمايل الشرقي لشبه اجلزيرة العربية، والشمال اجلمهورية العراقية
كما تبلغ املسافة ، كم١٠٠ويقدر متوسط امتداد أراضي الدولة من الشرق إىل الغرب حبوايل 

 بني أقصى موقع على حدودها الشمالية وأقصى موقع على حدودها اجلنوبية حوايل مائيت كيلو
  .)٣( )ميالً ١٢٤(مرت 

  ١٩٥منها حنو ) ميل٤٢٦(كيلو مرت   ٦٨٥حوايل  ويبلغ طول حدود دولة الكويت
) ميل٣٠٤(كيلو مرت   ٤٩٠حدود حبرية أي ممتدة على اخلليج شرقاً وحنو ) ميل١٢١(كيلو مرت 

حيث يبلغ طول احلدود ، حدود برية مشرتكة مع كل من اململكة العربية السعودية والعراق

                                                 

 .١٣ص، جغرافية المملكة العربية السعودية: محمود سيف )١(

 .٧ص،)ت .د، ن .د، م .د، ١ط( الكويت ماضيها وحاضرها: حسن محمود  )٢(

 .٢٦ص، جغرافية الكويت:غانم سلطان وآخرون  )٣(
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كيلو   ٢٤٠كم وطول احلدود املشرتكة مع العراق حوايل   ٢٥٠كة مع السعودية حوايل املشرت 
  .)١(مرت

، وإىل الشرق من جند ويف مشال األحساء، كذلك تقع الكويت جنوب أرض الرافدين
ومل تكن مبوقعها هذا مرفًأ فقط لتفريغ ، )٢(وموقع مثل هذا جيعلها مرفًأ طبيعيًا ألراضي جند

لغرض إعادة شحنها إىل املدن الداخلية يف ، يت تصلها من البالد األجنبيةوشحن البضائع ال
وإمنا كانت تزود بدو الصحراء مبختلف البضائع اليت كان احلرفيون ، شرق شبه اجلزيرة العربية

ا ومنذ أقدم العصور وشواطئ الكويت ملتقى للسفن ، داخل مدينة الكويت القدمية ينتجو
وكان الكثري من هذه السفن ، ار وتنقل البضائع بني الشرق والغربالتجارية اليت جتوب البح

للتزود باملاء والطعام أو ) فيلكا(تتوقف عند هذه الشواطئ وعلى وجه اخلصوص شواطئ جزيرة 
  .)٣()العواصف والصواعق يف البحر(من أخطار األنواء البحرية االحتماءلغرض 

ميًال  ٨٠تقع بعد، اصمة دولة الكويتوبالتايل فإن مدينة الكويت القدمية اليت هي ع
وتطل على اخلليج ، ميًال من بوشهر بإيران١٨٠إىل اجلنوب الشرقي من البصرة وعلى مسافة 

وهو ظاهرة جغرافية ، الذي يبدأ من رأس األرض وينتهي عند قرية اجلهراء، )٤(جبون الكويت
ايته متتد جنوبًا حىت رأس رأسه يف خور الصبية مشاًال و ، مميزة على الساحل الغريب للخليج

وإىل الشرق من مدينة الكويت القابعة على اجلون تقع جزيرة فيلكا وهي غري بعيدة ، األرض
ومدخل جون الكويت ينحصر ، عن املنبسط الطيين الذي يصل بني شط العرب وخور الصبية

  .)٥(أميال ٤فيما بني هذا املنبسط الطيين ورأس األرض ويبلغ العرض هنا حنو 

                                                 

 .٢٦ص،  جغرافية الكويت:غانم سلطان وآخرون  )١(

 .٢٨ص، نفس المرجع  )٢(

 .١٨ص،١ج،)م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، دار الثقافة ، بغداد ، ١ط( الكويت لؤلؤة الخليج: اسكندر معروف  )٣(

جون الكويت أو خليج الكويت نسبة إلى مدينة الكويت المطلة عليه وٕالى الشرق منه خليج كاظمة وهو قطعة ) ٤(
ومن ، يحده من الشمال الصبية ،ضحلة من المياه داخل اليابسة يقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت

، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج، الجنوب مدينة الكويت ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال
  ar.wikpedia.orgانظرالموسوعة الحرة ويكيبيديا 

 .٢٨ص، جغرافية الكويت:غانم سلطان وآخرون  )٥(
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وهكذا تعترب الكويت منفذًا طبيعيًا للشمال الشرقي من شبه جزيرة العرب وجتاور 
مما اكسبها موقعًا متميزاً ، )١(وتقع عرب مياهها شرقًا دولة إيران، دولتني عربيتني مشاًال وجنوباً 

اية الطريق ، على الزاوية الشمالية الغربية من رأس اخلليج العريب أي أن موقعها هذا ميثل 
االستهالكية يف أوروبا عرب  أسواقهابحري املتجهة من مناطق إنتاج السلع املومسية يف اهلند إىل ال

وعند الكويت كانت تبدأ أوىل خطوات الوصلة الربية املكملة هلذا ، البحر األبيض املتوسط
  .)٢(إذ لعبت املوانئ الكويتية دوراً رئيسياً يف تسهيل حركة نقل البضائع، الطريق

إىل أن البعثة الدمنركية لآلثار واليت عملت يف الكويت إبان الستينات  إلشارةاوجتدر 
عثرت على آثار خمتلفة تشري إىل عالقة الكويت بالعامل اخلارجي وتربطها به عن طريق موقعها 

فقد دلت اآلثار على وصول اليونانيني للكويت على سبيل ، املتميز على ساحل اخلليج
  .)٣(املثال

أن السفن قدميًا كانت تنقل السلع اهلندية عرب  ) Milesميليس ( هذا وقد ذكر
كما كانت هذه السلع تنقل عن طريق الكويت ، اخلليج مث عرب الفرات إىل مدينة بابل بالعراق

ميًال عرب الصحراء إىل كل من فلسطني  ٢٠أو اجلهراء اليت كانت تبعد عن الكويت غرباً حوايل 
لقد كانت اجلهراء منذ أقدم العصور مركزاً ملرور التجارة وممارستها وال غرو يف ذلك ف، (٤) ومصر

وقد وصلت إىل اجلهراء السلع املختلفة ، إىل بابل باإلضافةخاصة مع الفينيقيني وأهلي البرتاء 
ومن مث فقد كانت هذه املدينة ، كالتوابل والقطن من اهلند عن طريق البحرين يف األزمنة الغابرة

  .)٥(ارية نشطةالكويتية حمطة جت

                                                 

 .٧ص، الكويت ماضيها وحاضرها: حسن محمود  )١(

مؤسسة الكويت للتقدم ،الكويت ،١ط( المالحة البحرية وأهميتها للكويت قديمًا وحديثاً : سلطانغانم )٢(
 .٢١ص،)م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩،العلمي

 .٢٨ص، جغرافية الكويت:غانم سلطان وآخرون  )٣(

 .١٧ص،)م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩،شركة المطبوعات للتوزيع و النشر ، الكويت ،١ط( سكان الكويت: محمد الفيل  )٤(

 .١٧ص، فس المرجعن )٥(
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تدفق إىل الكويت الكثري من التجار واملهاجرين  ،م١٧٧٦/هـ١١٩٠كما أنه يف عام 
حبكم موقعها املتميز فقد حتولت وكادت بذلك أن تسيطر على ، إبان احتالل الفرس للبصرة

وكانت السفن الكويتية أول األمر صغرية حبيث مل تتجاوز يف نشاطها ، جتارة اخلليج ككل
لبثت أن تطورت باتساع نطاق التجارة ووصلت إىل خارج  ولكنها ما، حدود اخلليجاملالحي 

اية النصف األول من القرن  )٢(أما ميناء الكويت، )١(نطاق مياه اخلليج فقد استوعب يف 
  .)٣(التاسع عشر العديد من السفن الكويتية واألجنبية

انيا حىت قبل احتالل الفرس فقد لفت أنظار بريط، موقع الكويت قدمياً  ألمهيةونظرًا 
أن التاريخ املدون لعالقات بريطانيا بالكويت يبدأ فعًال ، )٤(للبصرة حيث ذكر البعض

وذلك عندما مت نقل الربيد الربيطاين من اخلليج إىل حلب عرب الكويت ، م١٧٧٥/هـ١١٨٩عام
الرحالة ، م١٨٦٢/هـ١٢٧٨وقد زار الكويت عام، بدًال من الزبري بسبب حماصرة الفرس للبصرة

يف جمايل التجارة  واالزدهاروقام بوصف النشاط ) w.Palgraveوليام باجلريف (االجنليزي 
أن هذا  )باجلريف(كما ذكر ، وإقدامهمإىل مهارة البّحارة الكويتيني  إضافةوصناعة السفن 

وبعد ، )٥( والنشاط التجاري يرجع إىل متيز مرفأ الكويت عن باقي مرافئ منطقة اخلليج االزدهار
اكتشاف البرتول يف الكويت تطورت أمهية موقع الكويت االقتصادي يف علمية التسويق إذ هو 

  .)٦( يف منتصف العامل

                                                 

 .١٧ص، سكان الكويت: محمد الفيل  )١(

في شأن صالحية ميناء الكويت ، م١٧٧٧/هـ١١٩١لقد جاء في أحد التقارير االنجليزية الذي أعد في عام )٢(
وذلك بقصد كتابة ، التابعة للشركة اإلنجليزية بزيارة للكويت) النسر(السفن عندما قامت السفينة  اللمالحة ورسو 

وأنها تستقبل ، وٕان المدينة مسورة، السفن اوقد جاء في ذلك التقرير أن الميناء صالح لرسو ، عن المكانتقرير 
تاريخ الكويت : انظر أحمد ابوحاكمة ،" القوافل وتتمتع فيها نوع من األمان وأن يد الفرس الجشعة لم تصلها 

 .٨٤ص،الحديث

 .٨٤ص،تاريخ الكويت الحديث: أحمد ابوحاكمة  )٣(

، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، الدوحة ، ١ط(دليل الخليج القسم التاريخي: مرلوري. ج.ج)٤(
 .١٠٠٢ص،١ج،)ت.ب

 .٤٠ص،)١٩٧٩، ن .د، بيروت ، ١ط( أضواء على تاريخ الكويت:قدري قلعجي ) ٥(

 .٣٢ص، جغرافية الكويت: غانم سلطان وآخرون  )٦(
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إىل أنه ميكن القول أن هناك ارتباطًا بني موقع الكويت على رأس اخلليج  باإلضافةهذا 
منهما عرب األراضي  العريب فيما بني العراق والسعودية وبني حركة جتارة الرتانزيت إىل كل

الكويتية فلقد بلغ حجم بضائع الرتانزيت املتجهة إليهما يف 
، م١٩٨٣/هـ١٤٠٣طنًا عام ١٣٣٥٢٨٠طنًا وحنو ٣٠٩٦٨٠٤حنو،م١٩٨٢/هـ١٤٠٢عام

وقد استلزم قيام مثل هذا النوع من التجارة استثمارًا ملوقع الكويت وختفيفًا من الضغط الذي 
اية السبعينات ومطلع الثمانيناتتواجهه بعض املوانئ يف هذين ا ، لبلدين اجملاورين خاصة يف 

ضرورة التوسع يف تطوير املوانئ الكويتية التجارية مثل ميناء الشويخ والشعبية من حيث زيادة 
إضافة إىل ، عدد األرصفة الستيعاب أكرب قدر من السفن وتطوير تقنيات الشحن والتفريغ

  .)١(ميناء الدوحة إنشاء

االهتمام بتطوير الطرق الربية الدولية يف ، ى قيام نشاط جتارة الرتانزيتوترتب عل
، الكويت السيما طريقي العبديل والنويصيب املتجهني إىل العراق مشاًال والسعودية جنوباً 

وقد بلغت نسبة حجم حركة السيارات اخلاصة ، ) الشاحنات (الستيعاب حركة النقل الربي 
من مجلة حركة نقل بضائع الرتانزيت على % ٥٢ريق النويصيب بنقل جتارة الرتانزيت عن ط

% ٥٠,٢٠و، م ١٩٨٣عام % ٤٦,٣و ، م ١٩٨٢خمتلف الطرق الربية الدولية الكويتية عام 
عام % ٤٧,٩و،  ١٩٨٢عام % ٣٥,٢٧أما هذه النسبة فلقد بلغت ، م ١٩٨٤عام 

  .)٢(عن طريق العبديل، م ١٩٨٤

  

  : أثر الموقع ومميزاته للبلدين 

ـــــق   - ١ ـــــى اتصـــــال وثي ـــــت عل ـــــة الســـــعودية والكوي ـــــد جعـــــل اململكـــــة العربي هـــــذا املوقـــــع الفري
ـــــة ـــــا مـــــن ناحي ـــــاً يتصـــــالن بالعـــــامل اخلـــــارجي مـــــن جهـــــة ، جبريا كمـــــا جعلهـــــا قطـــــراً حبري

 . أخرى 
                                                 

 .٣٣ص،لكويتجغرافية ا: غانم سلطان وآخرون  )١(

 .٣٤ص،نفس المرجع )٢(
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ــــة لشــــمال شــــرق   - ٢ ــــة الســــعودية والكويــــت البواب بفضــــل هــــذا املوقــــع تعتــــرب اململكــــة العربي
 .فهي تسيطر على جتارة املرور يف هذه املنطقة، اجلزيرة العربية وجلنوب العراق

 . تعد اململكة والكويت أغىن وحدات اخلليج السياسية مبواردها من النفط   - ٣
اململكة العربية السعودية والكويت دولتان حبريتان بالضرورة على الرغم من أن النفط   - ٤

 .ميثل اآلن معظم داخلها 
ت اململكة العربية السعودية أصبح، بعد كشف البرتول فيهما بكميات ضخمة  - ٥

خمتلفة ، ومنطقة جذب لتيارات حضارية، والكويت حمط أنظار مجيع شركات البرتول
 . وقوى بشرية متعددة مما يؤثر يف أوضاعهما االجتماعية والثقافية 

بسبب  اإلسرتاتيجية، ملوقع اململكة العربية السعودية والكويت أمهية كبرية من الناحية  - ٦
وتوفر الوقود ، واستواء السطح، املناخ ومالئمة، هما للمالحة من جهةصالحية أجوائ
 .)١(من جهة أخرى

  
وبــذلك يبلــغ طــول احلــدود الدوليــة الربيــة بــني اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت حــوايل 

، تبــدأ مــن نقطــة التقــاء احلــدود الثالثيــة مــع العــراق غربــاً ، ةومرســوموهــي حــدود معينــة ، كــم  ٢٢٢
مشــــال مينــــاء ســــعود يف اململكــــة العربيــــة ، نقطــــة علــــى ســــاحل اخللــــيج العــــريب شــــرقاً  وتنتهــــي عنــــد

وميتد خط احلدود للمملكة العربية السعودية والكويـت مـن نقطـة التقـاء وادي العوجـة ، السعودية
ومنهـا ميتـد خـط احلـدود مسـتقيماً يف اجتـاه الشـرق ، قريباً من مورد ميـاه الرقعـي، مع وادي الباطن

حـىت يصـل إىل نقطـة ، قاطعـاً هضـبة الدبدبـة املكسـوة باحلصـى، كم  ٦٣شرقي ملسافة واجلنوب ال
ومنهــا يتجــه خــط احلــدود إىل ، شــرقاً  ٥,٦/٢٨/٤٧مشــاًال وخــط طــول  ٢٩تقــاطع دائــرة عــرض 

حـــىت يصـــل إىل نقطـــة تقـــاطع دائـــرة ، كـــم تقريبـــاً   ٤٥مســـتقيماً ملســـافة ، اجلنـــوب واجلنـــوب الغـــريب
ومنهـــــا يتجـــــه خـــــط احلـــــدود ، شـــــرقاً  ١٥/٢٥/٤٧طـــــول  مشـــــاًال مـــــع خـــــط ٢٦/٣١/٢٨عـــــرض 

                                                 

 .١٢-١١ص، الكويت ماضيها وحاضرها: حسن محمود  )١(
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ــــــاً   ٥٤مســــــتقيماً إىل الشــــــرق ملســــــافة  ــــــرة عــــــرض ، كــــــم تقريب حــــــىت يصــــــل إىل نقطــــــة تقــــــاطع دائ
  .)١(على ساحل اخلليج العريب، شرقاً  ٥٩/٢٥/٤٨مشاًال وخط طول  ٠٢,٥/٣٢/٢٨

يح حيـث أُتـ، السعودي والشعب الكوييت لذلك كان االتصال واالندماج ما بني الشعب
إضـافة إىل ، )٢(االتصـال البشـري فيمـا بيـنهم مالئمـةللبلدين الفرصة الطبيعيـة يف جوارهـا اجلغـرايف 

أن الشــعبني الســعودي والكــوييت مــن الشــعوب الــيت تــدين باإلســالم وتنفيــذ تعاليمــه فهمــا يعرفــان 
ان مـن كـ( ويعمالن مبوجب احلـديث النبـوي الشـريف ، حقوق اجلار اليت كفلها الدين اإلسالمي

  .)٣()يؤمن باهللا و اليوم اآلخر فليحسن إىل جاره 

جـــار لـــه حـــق واحـــد وهـــو أدىن : اجلـــريان ثالثـــة : " وقـــد ورد عنـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
فأمــا اجلــار ... وجــار لــه ثالثــة حقــوق وهــو أفضــل اجلــريان حقــاً ، وجــار لــه حقــان، اجلــريان حقــاً 

: وأمــا اجلــار الــذي لــه حقــان . وار لــه حــق اجلــ، فجــار مشــرك ال رحــم لــه: الــذي لــه حــق واحــد 
فجـار مسـلم ذو : وأمـا اجلـار الـذي لـه ثالثـة حقـوق . له حق اإلسالم وحق اجلوار، فجار مسلم

والشعب السعودي مع الشـعب الكـوييت لـه ، )٤("له حق اجلوار وحق اإلسالم وحق الرحم ، رحم
وحـق الـرحم ، حبكـم اإلميـان بـه وحـق اإلسـالم، حق اجلوار حبكم املوقـع اجلغـرايف: الثالثة احلقوق 

لــــذلك كــــان اجلــــوار بــــني اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة ، )٥(حبكــــم املصــــاهرات بــــني الشــــعبني
ــا روابــط مبنيــة علــى أســس الشــريعة اإلســالمية  الكويــت مــن أهــم الــروابط الــيت جتمــع الشــعبني أل

  .الغراء 

للمملكـة ،   األمن واالسـتقراريف، كما كان للجوار اجلغرايف بني البلدين له أمهية واضحة
وذلك لكرب مساحة اململكة مما شكل عمق جغرايف كبري حيث يبلـغ ، العربية السعودية والكويت

                                                 

دار البالد للطباعة ، جدة ، ١ط( مدخل إلى الجغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية: عبدالرزاق أبوداود  )١(
 .٦٤ص،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، والنشر

 .٢٥ص، بيةمجلس التعاون لدول الخليج العر : يحيى رجب ) ٢(

 .رواه البخاري ومسلم ) ٣(

 .رواه البزار بسنده ) ٤(

 .٢١- ٢٠ص،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، دار االعتصام ، القاهرة ، ١ط( حق الجار: طه العفيفي ) ٥(
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وتصــل أقصــى مســافة بــني أبعــد نقطتــني علــى ، )١(كــم   ٦٧٦٠جممــل طــول حــدود اململكــة إىل 
اململكــة كــم وذلــك بــني مشــال حقــل يف الشــمال الغــريب مــن   ٢٢٨٨يزيــد علــى  حــدودها إىل مــا

وهـــذا بـــال شـــك يعطـــي للمملكـــة العربيـــة ، وأقصـــى اجلنـــوب الشـــرقي علـــى حـــدودها مـــع ُعمـــان
ـــا قـــدرات كبـــرية يف جمـــال  إســـرتاتيجيةالســـعودية أهيمـــة  دفاعيـــة يف احلـــرب التقليديـــة ويتـــيح لقوا

  .)٢(املناورة العسكرية إبان احلروب

غـرايف وال سـيما الكويـت الـيت يتجـزأ مـن العمـق اجل وبالتايل فإن دول اخلليج تعترب جزء ال
ومعاهـدة دفـاع مشـرتك لزيـادة إمكانيـة ، تربطها مع اململكة العربية السعودية روابط اجلـوار والقـرىب

وبـذلك يكـون اجلـوار اجلغـرايف مـن املـدلوالت املهمـة الـيت ، العمق اجلغرايف واتساع نطـاق مسـاحته
اد تأصـيل العالقـات بـني البلـدين يف  غرست جذور العالقات السعودية الكويتيـة وسـامهت يف إجيـ

  .كافة أشكاهلا السياسية 

       
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

هـ ١٣٩٧، دار المريخ ، الرياض ، ١ط( جغرافية المملكة العربية السعودية: عبدالرحمن الشريف  )١(
 .١٢ص،١ج،)

، معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض، ١ط( جغرافيا السياسية للمملكة العربية السعوديةال: فرج المولد  )٢(
 .٢٠ص،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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  املبحث الثاين 
  

  الروابط االجتماعية
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وعنــدما تصــبح تلــك الصــفات والصــالت املرتابطــة عــامًال ، لكــل شــعب صــفاته ومكوناتــه
الســعودي والكــوييت اللــذين تربطهمــا مشــرتكاً بــني شــعبني جــارين؛ كمــا هــو احلــال بــني الشــعبني 

فعنـدها ميكننـا القـول بـأن ، وعادات وتقاليد واحدة، ومصري مشرتك، ولغة واحدة، عقيدة واحدة
  .الصالت املتعددة بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت تتميز باخلصوصية 

نابعــة مــن  إن صــالت الــود بــني شــعب اململكــة العربيــة الســعودية والشــعب الكــوييت هلــي
ـــروابط االجتماعيـــة بـــني الشـــعبني، فالـــدولتان تتمتعـــان بانســـجام خـــاص يتمثـــل يف  تعـــدد تلـــك ال

ما الثقايف واحلضاري   .)١(السمات املوحدة وتشابه أنظمتهما ومتاثل تكوينهما السكاين وتقار

ـــة الكويـــت الـــذي ميتـــد إىل قـــرون  ـــة الســـعودية ودول ـــاريخ العالقـــات بـــني اململكـــة العربي وت
به يف بناء العالقات الدولية مما مكن القيـادتني  حيتذيوهي منوذج ، دة خري مثال على ذلكعدي

الرشيدة يف كال البلدين من ترمجة املفاهيم والقيم املستمدة من الدين اإلسـالمي إىل عمـل موحـد 
  .)٢(املرصوص وهذا ما أدى إىل إرساء عالقات ثنائية متينة ومتميزة كالبنيانيشد بعضه بعضاً  

والشــك أن كــال البلــدين الشــقيقني مبــا ميلكانــه مــن مقومــات سياســية أو اقتصــادية كبــرية 
يف خدمـة القضـايا املصـريية لألمتـني العربيـة  األثـروروابط اجتماعية متميزة كل ذلك كان له أكـرب 

حيـث إنـه ، واإلسالمية إىل جانب اإلسهام بكل فاعليـة يف احلفـاظ علـى األمـن والسـلم الـدوليني
جـــد يف العـــامل دول تربطهـــا ببعضـــها صـــالت مثـــل قـــوة الصـــالة الـــيت جتمـــع اململكـــة العربيـــة ال تو 

، والعـادات والتقاليـد، ووحـدة اللغـة والـدين، واألصـلمن وحدة اجلنس ، السعودية ودولة الكويت
وروابـــط اجلـــوار وتشـــابه النظـــام السياســـي وتقـــارب املســـتوى ، والتـــاريخ املشـــرتك واملصـــري والواحـــد

  .)٣(االجتماعي

  
                                                 

 مجلس التعاون كمنظمة أقليمية وصلته بكل من األمم المتحدة وجامعة الدول العربية: محمد السياري )١(
 .١٤١، ص )م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، مطبوعات معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض،١ط(

 .١٤١ص، نفس المرجع) ٢(

 - ١٤٠ص،مجلس التعاون كمنظمة أقليمية وصلته بكل من األمم المتحدة وجامعة الدول العربية: محمد السياري )٣(
١٤٢.  
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  :وحدة الجنس واالصل 

إن اجلماعــات البشــرية مــن شــعوب وأمــم ترجــع يف تــاريخ تكوينهــا إىل أصــل واحــد وأمــة 
، وقـــد كـــان ذلـــك دومـــاً نقطـــة انطـــالق إىل تكـــوين القوميـــات واألمـــم، واحـــدة يف شـــعب واحـــد

ئــــة ووحــــدة احليــــاة فــــوق أرض واحــــدة واالشــــرتاك يف اإلقلــــيم واملنــــاخ ويف طريقــــة التفاعــــل مــــع البي
يف املعيشــة فيهــا والتصــرف يف آفاقهــا وبــذل ضــورب معينــه مــن النشــاط وســلوك طــرق ، الطبيعيــة

يشـاركها يف ذلـك صـفات جسـمية يف لـون ، للحياة واالرتزاق والعمل والكسب والتغـذي والتنقـل
البشرة وتقاطيع الوجه وشكل الرأس وغري ذلك من الصفات الظاهرة واخلفية كما تكـون صـفات 

ا العرب، كة أو طبائع وأمزجة من ذكاء وفراسةمعنوية مشرت    .)١(كما عرف 

الشــــك يف أن التشــــابه بــــني الصــــفات اجلســــدية مــــن حيــــث اهليكــــل اجلســــماين وشــــكل 
ميكــن أن يؤلــف عامــل توحيــد بــني مــن يشــرتكون يف هــذه ، اجلمجمــة واألنــف والعــني ولــون اجللــد

  .)٢(الصفات والقسمات

ما املنطقة السعو  املواطننيوبالتايل جند أصول  ديني والكويتيني موغلة يف التاريخ باستيطا
ألــف ســنة؛ إذ ترجــع إىل العشــائر الــيت عاشــت يف أحنــاء شــبه اجلزيــرة العربيــة يف جنــد أو  ٤٠منــذ 

ومطــري والعجمــان وبنــو مــرة وقحطــان والعــوازم ، )٣(األحســاء وغريهــا كعشــائر عنــزة ومشّــر والظفــري
  .)٤(والسهول وسبيع

، كان اململكة العربية السعودية والكويت مثل سائر أبناء األمة العربيةلذلك كله ميلك س
ولـــذلك تتـــوافر ، قـــدراً كبـــرياً مـــن جتـــانس الســـاللة يف املالمـــح والســـمات الطبيعيـــة جلســـم اإلنســــــان

علـــى ، وكـــان البـــد أن يـــؤثر ذلـــك كلـــه، )٥(فـــيهم درجـــة مميـــزة مـــن وحـــدة الســـاللة وأصـــالة العروبـــة
                                                 

 .٥٢-٥١ص،)ت .د، دار الفكر ، دمشق ، ٢ط( األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك ) ١(

 .١٩ص،لعربيةنحو الوحدة ا: نور الدين حاطوم ) ٢(

 .١٣ص، الدور السعودي في الخليج سجل وثائقي تحليلي عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي: عبده هاشم ) ٣(

 .٣٠١ص،)م١٩٩٦/هـ١٤١٧، مكتبة العبيكان، الرياض ، ١ط( مدينة الرياض: مضاوي الهطالني  )٤(

معهد البحوث ،القاهرة ،١ط( لمالمحها الهامة دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة تحليلية: يوسف أبو الحجاج ) ٥(
 . ٢- ١ص،)م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، والدراسات العربية 
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وكيفيـــــة ، وعلـــــى رأســـــها الـــــروابط االجتماعيـــــة، مـــــاعي لســـــكان الـــــدولتنيجتـــــانس اإلنســـــان االجت
إذ يعتـــــرب جمتمـــــع اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية والكويـــــت مـــــن ، )١(االســــتجابة للمـــــؤثرات اخلارجيـــــة

  . )٢(اجملتمعات القدمية ذات اجلذور املمتدة لفرتات تارخيية قدمية

  :وحدة اللغة 

الــيت تتميــز بالغتهــا اخلاصــة الــيت تعتــرب ، صــر وحــدة األمــةتعتــرب الوحــدة اللغويــة مــن أهــم عنا       
وهـــي الـــرابط الـــذي جيمـــع األمـــة علـــى وحـــدة التفكـــري والشـــعور ، وعـــاءاً لثقافتهـــا وتراثهـــا وتارخيهـــا

ورســم جســر العبــور بــني حاضــرها وماضــيها ، وبــذلك تعتــرب أداة قــوة يف تكــوين الوحــدة، واإلرادة
  .واملستقبل 

ــا كــل قــوم عــن ســناألل: فاللغــة هــي         ــا فـَُعَلــة، مــن أغراضــهم، وهــي أصــوات يعــرب  ، ووز
لغــى أو لغــو : لَُغــَوة ، فــالم الكلمــة يف األصــل واو، وقيــل األصــل  واألصــللغــوت، إذا تكلمــت، 

مـا  : واهلاء عوض، وجتمـع علـى لغـات ولغـون واللغـة مـن األمسـاء الناقصـة، واللغـو واللغـا واللغـوي 
الَّ يـَُؤاِخـذُُكُم اللّـُه بِـاللَّْغِو : ومنه قوله تعـاىل ، )٣(عليه، وال يعتد بهكان من الكالم غري معقود 

والكـالم القبـيح يقـال . )٤( ِيفَ أَْميَاِنُكْم َوَلِكن يـَُؤاِخذُُكم ِمبَـا َكَسـَبْت قـُلُـوُبُكْم َواللّـُه َغُفـوٌر َحلِـيٌم 
ــًة  الغ، كقولــه تعــاىل : لــه  أي بــاطًال، كــذلك الــذي يشــوش بــه  . )٥(ال َتْســَمُع ِفيَهــا الِغَي

  .)٦(َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبوَن  : كقوله تعاىل 
ـا )  Websterويدسـرت(فقاموس ، وعرفت اللغة بطرق شىت الوسـيلة " يعـّرف اللغـة بأ

االصـطالحية واإلميـاءات والعالقـات  اإلشـاراتبواسطة اسـتخدام  واملشاعر األفكاراملنظمة لنقل 
ــا ، )٧("امللفوظــة املعــربة  األصــواتوخاصــة  نظــام " يف حــني أن قــاموس أكســفورد يعــّرف اللغــة بأ

                                                 

 .٢١ص،مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يحيى رجب ) ١(

 .٣٠١ص،مدينة الرياض: مضاوي الهطالني ) ٢(
 .٢٨٦٥ص،٤ج،)ت. ، القاهرة، دار المعارف، د١ط( لسان العرب: ابن منظور )٣(

   .٢٢٥: ة آية رقم البقر  )٤(

 . ١١: الغاشية آية رقم  )٥(

 .٢٦: فصلت آية رقم  )٦(

)٧(-, Mass., MerriamWebster Dictionary SpringfieldWebster Inc., (1991), -Merrian

Webster Inc.,p. . 673.    
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وكمـا يالحـظ فـإن  .)١("من األصوات والكتابة يسـتخدمه اإلنسـان للتعبـري عـن أفكـاره ومشـاعره 
حيـث ، وهو اتصال مركزي على أي حـال، يف هذه التعريفات االتصال الصويت هو اجلزء احليوي

  .)٢(إنه يف كل لغة مثة معان حمددة للصوت

وبعـض األمـم يرجـع تكوينهـا ، كما تعد اللغة عامًال فعاًال يف وحدة شعب وإقامة جمتمـع
اعر والوسيلة الفذة لتواصـل العقـول واملشـ، إىل اللغة العربية وسيلة عظيمة اللتقاء الشعوب العربية

  .)٣(بني األفراد يف كل ما يعنيهما من شؤون احلياة

ويرجع ذلك إىل خلود القرآن الكرمي وبقائـه حمفوظـاً ، ووحدة اللغة تتجّذر يف البالد العربية       
جعـــل اللغـــة العربيـــة الفصـــحى هـــي األصـــل الـــذي ، وإقبـــال العـــرب عليـــه وحرصـــهم علـــى تعلمـــه
ولو أن ، دة بسبب تعدد اللهجات يف األقطار العربيةيرجعون إليه ولوال ذلك لنشأت لغات عدي

تلك اللهجات ثبتـت وتطـورت النتهـت إىل لغـات متباعـدة كمـا حصـل للغـة الالتينيـة يف إيطاليـا 
، ولكـن العـرب كـانوا يرجعـون دومـاً إىل اللغـة الفصـحى الـيت ثّبتهـا القـرآن الكـرمي، وفرنسا وإسبانيا

أو العاميـة هـو االبتعـاد عـن الـدين واالبتعـاد عـن  اإلقليميـةويعتربون االحنراف عنها إىل اللهجات 
يف اللغــة العربيــة مــن مرونــة وقــدرة علــى الوفــاء حباجــات  كمــا أعــان علــى ذلــك مــا، القــرآن الكــرمي

جعــل العــرب يرتبطــون فيمــا بيــنهم عــن طريــق اللغــة  وذلــك مــا، احليــاة املختلفــة مــن علميــة وعمليــة
  .)٤(قافة خالل قرون طويلةالعربية مبا محلته هذه اللغة من ث

فـــإذا كـــان اإلنســـان يتميـــز مبدنيتـــه ، وتعتـــرب اللغـــة مـــن أهـــم عناصـــر الوحـــدة بـــني الـــدولتني
فـإن الشـعبني يتميـزان يف املقابـل بـأن لكـل منهمـا هلجتهمـا اخلاصــة ، وفكـره عـن بـاقي املخلوقـات

جيمع بـني الشـعبني بوحـدة واللغة هي الرابط الذي ، اليت تعترب وعاء لثقافتهما وتراثهما وتارخيهما
ومــن مث فــإن اللغــة تعتــرب أداة فعالــة يف تكــوين وحــدة اململكــة العربيـــة ، التفكــري والشــعور واإلرادة

                                                 

)١(, New York, oxford Univ.Oxford Word PowerPress,(1999),  Oxford Univ.   

press,p.425.    
، دار حافظ ، جدة ، ١ط( أسس العالقات المكانية السياسية مقدمة في الجغرافية السياسية:عبدالرزاق أبو داود ) ٢(

 .١١٥ص،)م٢٠٠٠/هـ١٣٢١

 .٦٠ص، األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك  )٣(
 .٦٠ص، نفس المرجع) ٤(
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وإقامـة جســر مــن الــروابط االجتماعيـة للعبــور بــني احلاضــر واملاضــي ، السـعودية مــع دولــة الكويــت
  .)١(واملستقبل لكال البلدين

االزدهــــار ســــواء أكــــانوا مــــن أصــــول عربيــــة أم مــــن وقــــد قــــام املســــلمون مجيعــــاً يف عصــــور 
ـــا ، خبدمـــة اللغـــة العربيـــة وتعلمهـــا بـــل وتعليمهـــا والتـــأليف فيهـــا األخـــرىالشـــعوب اإلســـالمية  أل

وأصـبح تعلمهـا واجبـاً علـى  ، ارتبطت باإلسالم وبالقرآن الكـرمي منـذ أن نـزل بتلـك اللغـة العظيمـة
وقـد انتشـرت العربيـة ، ة ويقـرأ القـرآن الكـرميوحـىت يـؤدي الصـال، كل مسلم حىت يتفقـه يف الـدين

ومــــا جــــد علــــى ، واســــتطاعت اســــتيعاب مــــا يف احلضــــارات الســــابقة، مــــع الفتوحــــات اإلســــالمية
، احلضــــارة اإلســــالمية مــــن معطيــــات وأفكــــار حــــىت أصــــبحت لغــــة العــــامل املتحضــــرة قرونــــاً طويلــــة

ق األفكــــار وأصــــبحت لغــــة العلــــم واألدب ووســــعت كــــل مصــــطلحات احلضــــارة وعــــربت عــــن أد
  .)٢(واملعاين

ومـــنهم الســـعوديون والكويتيـــون أن جعلهـــا لســـان الـــوحي ، فمـــن نعمـــة اهللا علـــى العـــرب
ـا وقواعـدها وصـيانة لغتهـا وإضـفاء ، وترمجان اهلدي املبني الباقي علـى مـر السـنني حمتفظـة بكلما

  .يف زمن ال يؤثر مثله لُِلَغٍة أخرى ، القداسة عليها

  :ىلوتقسم اللغة العربية إ 

 ).القرآن الكرمي واألحاديث واألدب املأثور (لغة فصحى   - ١
ا - ٢ ا وتعدد لكنا  .)٣(اللغة العامية على اختالف هلجا

لكـن يف الثالـث جنـد ، تتفق اململكة العربية السعودية ودولة الكويت يف النـوعني األولـني
ــــة  ــــاً مــــن ناحي ــــة القو  األلفــــاظاختالف ا واألصــــوات والنطــــق ومــــن ناحي اعــــد النحويــــة ومــــدلوال

                                                 

 .٣١٧-٣١٦.ص،اسية مقدمة في الجغرافية السياسيةأسس العالقات المكانية السي:عبدالرزاق أبو داود )١(

، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، ١ط( اللغة العربية في العصر الحديث: محمد الربيع ) ٢(
 .١١ص،)م١٩٩٥/هـ١٤١٥

 ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديا ) ٣(
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الصــرفية، إال أنــه مــع ذلــك االخــتالف جنــد أن الــدولتني تقريبــًاً◌ تتفقــان حــىت يف الثالــث، بــل 
  .  وتكاد تكون نفسها وخصوصاً يف اجلزء الشرقي من اململكة العربية السعودية

لذلك فإن اللغة العربية كانت هي الرابط من قبل؛ وذلك إذا رجعنـا إىل القـرن الثـاين عشـر 
أحالفاً خليجية مثل حلف القواسم وحلف بـين يـاس رغـم تباعـد املسـافات بيـنهم إال إن لوجدنا 

اللغـة قــد ربطــت بيــنهم ووحــدت كلمــتهم ليكونــوا يــداً واحــدة يف مواجهــة االســتعمار اخلــارجي يف 
ألن الدولـة ، وهي بذلك األسـاس الـذي مجـع بـني دول اخللـيج العـريب وتـرابط أبنائـه، هذه املنطقة
ا وقوميتهــا؛ فاللغـــة هـــي اجلامعــة بـــني أبنـــاء الــيت تفقـــد ل غتهـــا ســتفقد أهـــم ركـــن مــن أركـــان ســـياد

  .)١(اململكة العربية السعودية والكويت
هــــي األســـــاس يف التعامــــل والتفـــــاهم واالســــتيعاب بـــــني أبنـــــاء  وبالتــــايل فـــــإن اللغــــة العربيـــــة

بلــدين بصــالت فكريــة الشــعبني، فهــي أقــوى الــروابط وأدومهــا وأكثرهــا اتصــاًال باحليــاة، وتــربط ال
وثقافية عميقة وجتاوب عاطفي تام، وتعمل على التآلف والتآزر بـني أبنـاء الشـعبني علـى أحسـن 

ــــا هــــي أســــاس اجلمــــع بــــني أبنــــاء الشــــعبني الشــــقيقني، وهــــي الــــدافع ، )٢( وأكمــــل وجــــه كمــــا أ
  .)٣(على كلمة سواء لالجتماع
  

  :وحدة الدين 
األصـل ووحـدة اللغـة يف الـروابط االجتماعيـة بـني لقد تبني مما ذكر مـن أثـر وحـدة اجلـنس و 

البلـــدين؛ إال أن وراء هـــذه العناصـــر عـــامًال أساســـياً هامـــاً مشـــرتكاً بينهـــا هـــو الـــذي جعـــل اجلـــنس 
وهــــذا العامــــل املشــــرتك الشــــامل هلــــذه ، واللغــــة ذات تــــأثري يف تكــــوين البلــــدين وتقــــريبهم واألصــــل

ا واملختفـــي وراءهـــا  هـــو الـــدين الـــذي يـــدخل يف النفـــوس التصـــاله العناصـــر والـــداخل يف مضـــمو
  .)٤(بأعماق العواطف اإلنسانية

                                                 

 .٥٢ص ،مجلس التعاون الخليجي : سيد طه  )١(

  .٥٢ص، س المرجعنف )٢(

   .٧٥، ص )م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠، القاهرة، دار الفكر العربي، ١ط(،  القومية العربية:   إبراهيم جمعة  )٣(

 .٧٧-٧٦ص، األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك ) ٤(
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الشـــك يف أن اإلميـــان بـــدين واحـــد عنـــد مجاعـــة بشـــرية معينـــة، يعتـــرب شـــرطاً مالئمـــاً لنمـــو 
التضـــامن بـــني أعضـــاء هـــذه اجلماعـــة، وقـــد حرصـــت احلكومتـــان الســـعودية والكويـــت علـــى إبقـــاء 

 علــــى متاســــك أبنائهمــــا وحتقيــــق الســــعادة هلمــــا يف الوحــــدة الدينيــــة يف داخــــل بالدهــــا للحفــــاظ
  .)١( الدارين

ورفـــع قـــدرهم ، إىل الشـــعبني خاصـــة قـــد أحيـــاهم ماديـــاً وأدبيـــاً إن وحـــدة الـــدين بالنســـبة 
ـــا علـــى العـــامل طلـــوع البـــدر يف الظـــالم وطلـــوع ، مببـــادئ احلريـــة العقليـــة والنفســـية الـــيت طلعـــوا 

اع يف النشـــاط اإلنســـاين، ومنـــذ بـــدأ اإلســـالم ألنـــه يتنـــاول أكثـــر مـــن قطـــ، الشـــمس يف الغمـــام
  .)٢(وأوامره ونواهيه تتناول أنواع السلوك اخلاص والعام؛ فهو دين اجتماعي ال شخصي

لذلك فقد ظل الدين ذا تأثري متزايد وخاصة يف السعودية والكويت؛ ولقد استمر الدين 
بني، لــذا يعتــرب الــدين مــن مبختلــف أمناطــه وتوجهاتــه أقــوى الــروابط املــؤثرة علــى ســلوكيات الشــع

  .)٣(العوامل الرئيسية يف الرتكيبة األولية اليت تقوم عليها الدولتان ورابطاً أساسياً هلما
ودولـــة الكويـــت، لوجـــدنا أن  ولـــو نظرنـــا إىل رابطـــة الـــدين بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية

مـــا الف كريـــة والسياســـية الـــدين كـــان لـــه األثـــر األكـــرب يف ربـــط الشـــعبني يف مجيـــع نـــواحي حيا
الفكـــر والـــروح واالجتـــاه واالجتماعيـــة والنفســـية، فهـــو الـــذي أنشـــأ مـــا بينهمـــا مـــن انســـجام يف 

والســــلوك، ذلــــك االنســــجام الــــذي مكنهمــــا مــــن التعــــاون علــــى أســــس ومعــــامل ومبــــادئ ديــــن 
لـــيس دينـــا بـــاملعىن الضـــيق فحســـب، بـــل هـــو فكـــرة وعقيـــدة ونظـــام اجتمـــاعي وثقافـــة ، مســـاوي

  .)٤(وقيم ومثل عليا ونظرة شاملة إىل الوجودوتاريخ وحضارة 
وثقافـــــة اعتنقهـــــا الشـــــعبني الســـــعودي والكـــــوييت إن الـــــدين اإلســـــالمي قـــــد جـــــاء حبضـــــارة 

مــا ووحــدت بــني أهــدافهما بــالوالء  م بصــبغة واحــدة، وقربــت بــني قلو لوطنهمــا، فصــبغت حيــا
دت ذلـك التشـابه كمـا أوجـ  ،وأوجدت ذلك التفاعل العقلي والنفسي والبيئـي بـني شـعبيهما

                                                 

 .٢٣ -٢٢، ص  نحو الوحدة العربية: نور الدين حاطوم  )١(
ت .د، القاهرة مكتبة دار العروبة، ١ط(بية دراسات علمية في المجتمع العربيحقيقة القومية العر : محمد الغزالي  )٢(

 .١٢٣، ص )

   .٣١١، صأسس العالقات المكانية السياسية مقدمة في الجغرافية السياسية المعاصرة:  عبد الرزاق أبو داود )٣(

 .٨٧ص،  األمة والعوامل المكونة لها:  محمد المبارك  )٤(
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بينهما يف األوضاع االجتماعية والتشريعية واالقتصادية والثقافية على السـواء، وأبـرزت تلـك 
ة أو املتماثلة   .)١(املالمح املتقاربة والسمات املتشا

لـــــذلك كلـــــه كـــــان الـــــدين اإلســـــالمي أقـــــوى رابـــــط بـــــني الشـــــعب الســـــعودي والشـــــعب 
سـيًا يف قيـام أواصـر التقـارب بـني البلـدين، وذلـك الكوييت، فالدين اإلسـالمي يعتـرب ركنـًا أسا

وقــد ســاعدت وحــدة الــدين . ألن الــدين اإلســالمي ديــن جــامع ال يقبــل التفرقــة بــني أبنائــه
علــى توحــد كلمــتهم والوقــوف يف وجــه أي خطــر علــيهم ألن الــدين اإلســالمي ديــن عــزة ال 

لـــس التعـــاون اخلليجـــي دافعـــاً أساســـياً لقيـــام جم إســـالمهمفكـــان ، يقبـــل ألهلـــه الـــذل واهلـــوان
وأثــراً يف توحيــد صــفوف أبنــاء الشــعبني وحــثهم علــى التجمــع وعــدم ، واســتمراره حــىت اليــوم

يـد : "  ولقولـه " إمنـا يأكـل الـذئب مـن الغـنم القاصـية : "  التفرقة حلـديث الرسـول  
  .)٢("اجلماعة اهللا مع

يف بوتقــة اجتماعيــة بـني اململكــة العربيــة السـعودية الكويــت  إن الـدين اإلســالمي مجــع
ما ،بالنسـبة إىل الـدولتني ،سياسية واحدة، وبذلك أصبح الدين اإلسـالمي  ،منبـع حضـار

ما واملخطــــط هلــــا، وغــــدا  ،األساســــيةومصــــدر ثقافتهمــــا  ،وقــــوام تفكريمهــــا وموجــــه حضــــار
تارخيه هو تارخيهما، وأصبح كل انتقاص أو طعن يف اإلسالم أو عداوة له هجوماً عليهما 

ما، وإشهار العداوة عليهماوحتطيم   .)٣(ًا لكيا
  

  :التاريخ المشترك والمصير الواحد 
فالتــــاريخ ) املكــــان(إن وحــــدة التــــاريخ وحــــدة يف الزمــــان كمــــا أن وحــــدة األرض وحــــدة يف 

حبوادثه خالل العصور والسيما الكبرية ذات األثر وعهوده املختلفة ومعاركه احلربية سواء أكانت 
حبقائقه وأساطريه يكّون يف كل شعب جزءاً كبـرياً ، بآماله وآالمه، راحه وأتراحهبأف، نصراً أم هزمية

، من تفكريه وشعوره مبا حيدثه يف النفوس من آثار ويف العقول من تفكري ويف احلياة من اجتاهات

                                                 

 .٣٢-٣١،ص)م١٩٧٦/هـ١٣٩٦العامة للكتاب، ، القاهرة، الهيئة المصرية ١ط(سالم والعروبةاإل: كاملمحمود  )١(

   .٥٤ -٥٣ص ،  مجلس التعاون الخليجي: سيد طه  )٢(

 .٦٢ص، األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك  )٣(
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فوحدته جعلت له يف احلياة موقفـاً ، وهو جمموعة من التجارب اليت عركت الشعب وتفاعل معها
  .)١(واحداً 

العربيــــة الــــذي ينتمــــي إليــــه التــــاريخ الســــعودي والتــــاريخ ويتجلــــى ذلــــك يف تــــاريخ اجلزيــــرة 
لــذلك يتفــق الشــعبان يف تكوينهمــا النفســي الناشــئ عــن التــاريخ، الكــوييت، يف حوادثــه وجتاربــه؛ 

مــا، كمــا أن التــاريخ  مــا احللــوة واملــرة، وهــو كــذلك ذاكر والتــاريخ بالنســبة لكــال الشــعبني ذكريا
دي والكـــوييت يتصـــل باملاضـــي إىل احلاضـــر، مث ينقلــب احلاضـــر ماضـــياً بـــل إن احلاضـــر هـــو الســعو 

  . )٢(اجلزء األخري من هذا املاضي وهو متأثر كل التأثري باملاضي
ــــاريخ واملصــــري الواحــــد كــــرابط مهــــم للــــدولتني حبكــــم  الناشــــئة  األحــــداثحيــــث يــــربز الت

ح اجلزيـــرة العربيـــة، وبـــذلك يكـــون تـــاريخ للـــدولتني الـــيت جـــرت عـــرب الســـنوات املتتاليـــة علـــى مســـر 
اململكة العربية السعودية جزء منه يتعلق بالتاريخ الكوييت وكذلك التاريخ الكوييت جزء منـه يتعلـق 

  .)٣( بالتاريخ السعودي
ما اخلاصـة، فـإن الشـعبني  ما املاضية وجتار وملا كان التاريخ السعودي والكوييت هو حيا

شرتك ليتعرفا إىل نفسهما، وينغمسا فيه ليحققا ذاتيهما، ومـن هنـا كـان اهتما بوحدة تارخيهما امل
  .االعتزاز بالتاريخ السعودي والكوييت اعتزازاً بالذات 

ـا التـاريخ  ألبنـاءمن ذلـك خنلـص أن الـرابط احلقيقـي  الشـعبني هـي املقـاييس الـيت يقـاس 
ـا إليـه ـا، السعودي والكـوييت، وتلكـم النظـرة الـيت ينظـر  ي الـيت تولـد فرحـاً أو أملـاً مشـرتكاً، هـ أل

فتوحــد وتــربط مشــاعر الــدولتني، وبــذلك فهــي العنصــر احلقيقــي الــذي جيمــع وحــدة التــاريخ بــني 
  .)٤(البلدين

وإننا لو تصفحنا ما خلده التـاريخ لتلـك األحـداث الـيت جـرت علـى أرض اجلزيـرة العربيـة 
بـــني البلـــدين روابــط أخويـــة خاصـــة حيـــث يــربط ، لنجــد أن الـــدولتني تســريان وفـــق تـــاريخ مشــرتك

                                                 

 .٦٨- ٦٧ص، األمة والعوامل المكونة لها: محمد المبارك  )١(
 .٦٨-٦٧ص، نفس المرجع )٢(

   .٢٠، ص نحو الوحدة العربية:  نور الدين حاطوم  )٣(

ص ،)م١٩٥٠/هـ ١٣٧٠، دار العلم للماليين،  ، بيروت١ط(العروبة في ميزان القومية: نقوال زيادة  )٤(
٦٤.    
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واملــــودة  اإلخــــاءتضــــرب جبــــذورها يف أعمــــاق التــــاريخ يتوجهــــا مــــزيج رائــــع مــــن مشــــاعر  ومتأصــــلة
  .)١(واإلخالص ويف إطار من التعاون الصادق والبناء بني قياديت البلدين وشعبيهما الشقيقني

حيث أن مـا جيمـع آل ، يوبالتايل فإن التاريخ املشرتك بني البلدين ببعده التارخيي والعائل
الصــباح يف الكويــت وأســرة آل ســعود يف الســعودية أقــوى مــن أي عالقــة تشــهدها أي بقعــة مــن 

ا عالقة حمبة وتقدير واحرتام متبادل امتدت لعقود من الزمان مما تـرجم إىل عالقـات ، املنطقة كو
وهـي ، ناء مـن بعـدوثيقة وصالت راسخة وتاريخ مشرتك صنعه اآلباء واألجداد وحافظ عليه األب

وتــزداد مــع مــرور الــزمن ثباتــاً وقــوة وحتظــى برعايــة   واألشــقاءبــه بــني األخــوة  حيتــذيحبمــدهللا منــوذج 
  .)٢(كرمية وعناية بالغة من القيادتني السعودية والكويتية

السياسـية واالجتماعيـة  األحـوالهـو تطـابق ، املشـرتك وكان مما شهده التاريخ يف املصـري
ـا  لألحـداثهنا جند أن نظـرة الـدولتني واالقتصادية، ومن  نظـرة مشـرتكة للوقـائع لتشـابه جمريا

يف البلدين، لذا فالتـاريخ يسـطر بـني طياتـه التـاريخ السـعودي والكـوييت جنبـاً إىل جنـب، علـى 
  .)٣(واملشكالت واملواقف املختلفة األزماتاختالف 

يز عــــــام صــــــاحب الســــــمو امللكــــــي األمــــــري فهــــــد بــــــن عبــــــدالعز  ممــــــا يؤكــــــد ذلــــــك قــــــول
إن شــعور اململكــة العربيــة الســعودية بــذلك ينبــع مــن إدراكهــا بوحــدة أبنــاء "م ١٩٧٦/هـــ١٣٩٦

م إىل  اجلزيــرة العربيــة، واحتــاد مصــاحلهم وتالحــم أرضــهم ووحــدة تــراثهم وتــارخيهم ووحــدة عقيــد
  .)٤("غري ذلك من الروابط اليت تشدهم بعضهم إىل بعض

  :األخــوة 
وآصـرة احملبـة وآصـرة ، والقـرىب االنتسـابففيها آصـرة ، ر كثريةإن نسبة األخوة جتمع أواص

ولذلك كانت ، وآصرة االرتياح وترك التكلف، وآصرة التماثل يف الطباع، وآصرة الصحبة، األلفة
إذ متتـاز عليهـا مبـا يف األخـوة مـن التجـرد عـن  ، آنس للنفس من نسـبة األبـوة الـيت هـي أقـوى منهـا

ويظهـر التمـايز بينهمـا ، اختيـارافصلة األخـوة شـبيهة بامليـل اجملبـول ، عةكلفة التوقري واملهابة والطا
                                                 

   .٢٠، ص نحو الوحدة العربية:  نور الدين حاطوم  )١(

، م ؛وانظر جريدة اليوم الكويتية٢٠٠٦/ ١٢/٣ الموافق،هـ١٢/٢/١٤٢٧، )١٢٩٩٦٦(العدد ، الشرق األوسط) ٢(
 .م ٢/١٠/٢٠٠٩الموافق ،هـ١٢/١٠/١٤٣٠، )٨٣٧(العدد 

   .م ٢٢/١١/١٩٧٦الموافق ،هـ١٣/١١/١٣٩٦، )٣٤٩٦(جريدة الرياض، العدد  )٣(

   .م ٢٢/١١/١٩٧٦الموافق ،هـ١٣/١١/١٣٩٦، )٣٤٩٦(جريدة الرياض، العدد  )٤(
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وهــو يف مقــام ، بأنــك تــرى املــرء يف مقــام اســتمداد الــرب والطاعــة يقــول ملــن يســتمد منــه يــا ولــدي
  .)١(يا أخي: استمداد العطف والسماحة يقول 

معـــروف  هـــي مـــن حيـــث الـــرتابط و التناصـــر أمـــر، وإن أخـــوة الـــدم املنحـــدرة مـــن أبـــوين
وملـا كانـت هـذه الصـلة هـي مضـرب املثـل يف التناصـر ، وهـي الوحـدة الـيت جتمـع بينهمـا، ومشهور

وهي األخـوة اإلميانيـة الـيت ال ، عليها أخوة العقيدة بينفإن التشريع اإلسالمي ، والتعاون والتماثل
وإذا مـا ، وهـذا املصـطلح نشـأ يف ظـل اإلسـالم، متينـة القـرىبرابطة مهما كانـت وشـائج  تضاهيها

  .)٢(اجتمعت أخوة الدم وأخوة العقيدة فقد بلغت اآلصرة بينهما أشدها
فقــد كــان األســاس األول الــذي يشــيد عليــه اإلســالم بنــاءه االجتمــاعي هــو األخــوة بــني 

فمــن الطبيعـي وهـو جمتمــع يقـوم علـى عقيــدة جتمـع بـني أبنائــه أن جيعـل منهـا رابطــة . أفـراده مجيعـاً 
م، إنــه جيعــل تلــك األخــوة عالقــة حقيقيــة تزيــد علــى قويــة تشــد كــل املســلمني  وتؤلــف بــني قلــو

وهــذا مــا هــو واقــع بــني اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت . عالقــة الــدم والنســب وتفضــلها
حيـــث إن األخـــوة قائمـــة علـــى أســـاس رابطـــة روحيـــة جيعـــل هلـــا االعتبـــار األول، ، حكومتـــاً وشـــعباً 

  .)٣(والواجباتويعتمد عليها يف تقرير احلقوق 
وأن تتمثل يف بـذل ، بأن ترقى العالقة بينهما إىل درجة احلب إن األخوة الدولتني تقضي

وهـــي مـــن أوليـــات إحيـــاء التضـــامن بـــني اململكـــة العربيـــة ، العـــون واملســـارعة إىل النصـــرة واملعاضـــدة
  . )٤(افلالسعودية ودولة الكويت وتركيزها على أمهية األخوة وما يرتتب عليها من تعاون وتك

ـا ال ـا لقـاء يف النسـب علـى أبـوين  وإذا نظرنا إىل معـىن األخـوة اخلاصـة فإ تعـدو علـى أ
ولكـن األخـوة بـني الـدولتني ارتفعـت ، فهذه األخـوة املتعـارف عليهـا عنـد النـاس، أو على أحدمها

ــا، ــا إىل أعلــى وإىل مــا هــو أهــم وهــي األخــوة يف العقيــدة خــوة وأ، أخــوة متينــة فــوق النســب أل

                                                 

، مكة المكرمة، الصحافة والنشر برابطة العالم ١ط( ة في اإلسالم ومقاصدهامعاني األخو : محمود بابللي )١(
   .١٢، ص ) ت .اإلسالمي ، د

   .١٢ص ، نفس المرجع )٢(

،  أهدافه ودعائمه ، أوضاعه وخصائصه في ضوء الكتاب والسنة: المجتمع اإلسالمي :الواحدعبدمصطفى  )٣(
   .٤٤ص ،)م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، بيروت، دار الجيل،  ٢ط(

الرياض، مركز  ،١ط(،  التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية: مانع الجهني )٤(
   .١٢، ص ) م١٩٩٩/هـ١٤٢٠فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، 
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ــــواجز، اإلســـالم ألن األخـــوة بـــني البلـــدين هـــي مـــن ، واألخـــوة اإلميانيـــة الـــيت ال تقـــف أمامهـــا احلـ
وعامل مهم يف رأب وتالحم وتشابك ، العوامل املؤثرة يف وصول الدولتني إىل قمة السيادة واجملد

  .)١(البلدين

  :تركيبة السكان 

ويــت علــى وحــدات اجتماعيــة تتمثــل يقــوم بنــاء اجملتمــع يف اململكــة العربيــة الســعودية والك
هي نواة اجملتمع بأكملـه واملسـئولة  األسرةوتعترب ، )٢(يف األسرة والفخذ والبطن والعشرية مث القبيلة

م فهـــي تســـهم يف عمليـــة  األطفـــالعـــن تنشـــئة  ـــا جمتمعـــا وتلقيـــنهم القـــيم والعـــادات الـــيت تعتـــز 
  .)٣(وأمناط سلوك خمتلفةاإلعداد االجتماعي للفرد فيتعلم منها عادات وطرائق 

ا وعلــى  ففــي األســرة يعــد الرجــل الســيد واملســئول عــن رعايــة أفرادهــا واملتصــرف يف شــئو
والتقاليـد الـيت  األعـرافوهذه املسـئولية مسـتمدة مـن ، عاتقه تقع مسؤولية احلفاظ عليها وإعالتها

ة بأقاربه مـن كبـار ويهتم الرجل إىل جانب اهتمامه بأسرته البسيط، تعكس طبيعة حياة الصحراء
  .)٤(السن واألرامل واأليتام خصوصاً إذا كان هو أقرب الناس إلـيهم

أمــا املــرأة فــدورها هــي األخــرى رئيســا يف األســرة حيــث تشــارك الرجــل يف الــوعي وصــنع 
كـــأم   األساســـيةاخليـــام وغـــزل الصـــوف وخياطـــة الثيـــاب وإعـــداد الطعـــام هـــذا إىل جانـــب وظيفتهـــا 

  .)٥(وهي تربية األطفال

اليت تسكن يف جـرية واحـدة وجتمعهـا معـاً وحـدة  األسرالفخذ وهو جمموعة  األسرةويلي 
وأبنــاء الفخــذ الواحــد يــرتبط بعضــهم بــبعض بربــاط ، النســب الــيت ال تتجــاوز عــادة اجلــد اخلــامس

                                                 

،  دار الحديث الخيرية، الرياض ، ٢ط( حقوق األخوة في اهللا على ضوء الكتاب والسنة: عبداهللا الشريف) ١(
 .٢٦ص،)م١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .٣٠٢ص، مدينة الرياض: مضاوي الهطالني )٢(

، مؤسسة الكويت ، الكويت ، ١ط(لدورة الحياة في المجتمع الكويتي االجتماعيةالعادات : صالح صبيح )٣(
  .١١٢ص،)١٩٨٠/هـ١٣٩٩

 .٣٠٢ص، مدينة الرياض: مضاوي الهطالني  )٤(

 .٣٠٢ص، نفس المرجع  )٥(
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كمــا أنــه ، وثيــق مــن احلقــوق والواجبــات ولــرئيس الفخــذ الطاعــة والــوالء مــن مجيــع أعضــاء الفخــذ
يخ القبيلــة ويعــد الــبطن أكــرب مــن الفخــذ وأن كــان يــؤدي نفــس وظــائف الفخــذ أمــام شــ املســئول

أمــا العشــرية فتتكــون مــن احتــاد أســر أو أفخــاذ أو بطــون وتشــرتك مجيعهــا يف نســب واحــد ، تقريبــاً 
وتوجــــد بيــــنهم جمموعــــة مــــن احلقــــوق ، وبدرجــــة متكــــنهم مــــن الرجــــوع بأصــــوهلم إىل جــــد واحــــد

قتصادية وجتعلهم وفق تقاليد مرعية وتعتـرب الـروابط بـني أفـراد والواجبات واملصاحل االجتماعية واال
  .)١(العشرية امتداد للروابط بني أفراد أسرها

  :العادات والتقاليد 

تتميــز اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت بالتجــانس الواضــح يف البنيــة االجتماعيــة 
اجملتمـــع بأكملـــه واملســـئولة عـــن تنشـــئة  الـــيت هـــي نـــواة، يف القـــيم والعـــادات والتقاليـــد بـــني عوائلهـــا

ـا  األطفال فهـي تسـهم يف ، يف شـبه اجلزيـرة العربيـة اجملتمـعوتلقينهم العادات والتقاليد الـيت يعتـز 
تتميز بالروابط الوثيقة ، االجتماعي للفرد من عادات وطرائق وأمناط سلوك خمتلفة اإلعدادعملية 

ق واملباهــاة بكثـرة األوالد واحملافظــة علــى مسعــة العائلــة مـن الــزواج املبكــر واحــرتام السـن وقلــة الطــال
  .)٢(واالستعداد للتضحية يف سبيلها

وأصــالتها املتجــذرة يف قلــب ، والــيت تســتمد هويتهــا مــن تراثهــا الســاري يف أعمــاق أبنائهــا
وحتيل معاناة السـعي وراء طلـب ، وتضفي على احلياة رونقها وتعني على مكابدة العيش، التاريخ
وبنظرة فاحصة علـى القـيم ، وحيضر الوعي، إىل متعة يومية يفوح عبق رائحتها ليعم التوازن الرزق

ــا تــراث عريــق لــه العديــد مــن  ، والصــور األشــكالوالعــادات والتقاليــد املشــرتكة بــني البلــدين جنــد أ
 الـيت ارتكـزت علـى، ويتناقلهـا اخللـف عـن السـف حبـرص واعتـزاز، جيًال بعد جيـل األبناءيتوارثها 
ثقافـة ال تعـرب إال عـن تركيبـة اجتماعيـة ، العربيـة األصـيلة واألعـراف، اإلسالمية العظيمـة األخالق

تعــرب عــن روح العصــر الــذي تعيشــه وتعكــس بالدرجــة األوىل مــا وصــل إليــه ، ثقافيــة قويــة ومركــزة

                                                 

 .٣٠٢ص، مدينة الرياض: ني مضاوي الهطال )١(
 .١١٢ص،لدورة الحياة في المجتمع الكويتي االجتماعيةالعادات : صالح صبيح  )٢(
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ل والواقـــع يـــربز مـــن أمهيـــة القـــيم والعـــادات والتقاليـــد حيـــث إنـــه يعـــم كـــ، البلـــدان مـــن تقـــدم ثقـــايف
  .ميادين احلياة االجتماعية من صناعية وجتارية وزراعية واقتصادية وسياسية وتربوية وهلم جرا

وبذلك تكون القيم والعادات والتقاليد هي إحدى احلقائق التارخيية واحلضارية للمجتمع 
ــافهــي تعــد مــن الظــواهر االجتماعيــة؛ ، الســعودي الكــوييت أداة التفــاهم والتعبــري عــن األفكــار  أل

وإبـراز مـا مييـز القـيم والعـادات . ثقافـة البلـدين وإبـراز شخصـيتهما إلظهـاروهـي وسـيلة ، والشعور
ا مستمدة من ديننـا اإلسـالمي احلنيـف ومـن  والتقاليد السعودية والكويتية اتصافها باألصالة؛ أل

حيـــث نلمـــس يف كـــل القـــيم والعـــادات والتقاليـــد يف البلـــدين حـــس التكافـــل ، الشـــريعة الســـمحاء
ويف هـــذا الســـياق يقـــول امللـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزيز آل ، الجتمـــاعي واملـــؤازرة والتعـــاون والرمحـــةا

وروح اإلسـالم هـي البسـاطة ، إن تقاليد الصحراء ال تضع حجاباً بني الراعي والرعية: " )١(سعود
  .)٢("والتواضع 

لـــة الكويـــت ومـــن القـــيم والعـــادات والتقاليـــد املشـــرتكة بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودو 
  :الزواج واملالبس واألعياد والضيافة 

  

  :الزواج

، للــزواج أمهيــة بالغــة يف اجملتمــع الســعودي والكــوييت فهــو تكملــة للــدين وصــيانة للشــرف
وينفــق فيهــا ، وهــي مناســبة تعامــل حبــرص كبــري، الرجولــةوداللــة علــى أن الشــاب وصــل إىل ســن 

ألنـه نوعـاً مـن التحـالف بـني األسـر ، قـاتومن أجلها أقصى مـا ميكـن أن تتحملـه األسـرة مـن نف
  .)٣(اليت تتمتع مبركز اجتماعي ومادي وعقائدي متماثل

                                                 

ولد في ،)م١٩٦٩-١٩٠٢/هـ١٣٨٨-١٣١٩(هو الملك سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ) ١(
وقاد معارك مع أبيه وتولى ، الكويت ونشأ في الرياض وقرأ على بعض مشايخها وقام برحالت إلى الخارج

 .٩٠ص،٣ج،  األعالم :انظر خير الدين الزركلي ، فور وفاة أبيه) م١٩٥٣/هـ١٣٧٣(العرش السعودي 

 .١٩٣ص،١ج،)ت.د،األهرام التجارية،القاهرة،١ط( جاللة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود: صالح الغامدي) ٢(

 www.e.gov  العادات والتقاليد لدولة الكويت ،البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت  )٣(
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وكــان األهــل خيتــارون الشــريك وال ، )١(ويــتم الــزواج عــادة وفقــاً ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية
ويقــوم علــى أســاس عقــد . )٢(يتــدخل يف عمليــة االختيــار أي مــن الطــرفني ســواء الــزوج أو الزوجــة

، إمــا مباشــرة أو عــن طريـق وكيليهمــا بوســاطة املــأذون الشــرعي، يــتم بــني الطــرفني املتعاقـدينمـدين 
وتســري إجراءاتــه حبســب اخلطــوات املعروفــة يف اجملتمــع ، وحيضــره شــاهدان مــن الــذكور وويل للمــرأة

ــا إىل املســكن ، )٣(العــريب واإلســالمي مثــل اخلطبــة وعقــد القــران وحفــل الزفــاف ومــن مث يــذهب 
  .)٤( العادة يكون مطلياً بالطني املخلوط بالتنبالذي يف

وهنــاك مستــان بارزتــان للــزواج يف اجملتمــع الســعودي والكــوييت ميكــن مالحظتهمــا بصــفة  
ويف اعتقادنــا أن الســمة ، وتفضــيل الــزواج مــن األقــارب وأبنــاء العمومــة، عامــة ومهــا الــزواج املبكــر

الدينيـــة الـــيت ينشـــأ عليهـــا الشـــاب والفتـــاة يف األوىل ترجـــع إىل دافـــع ديـــين وخلقـــي حبكـــم التنشـــئة 
ـا يف املؤسسـات التعليميـة، األسرة أمـا السـمة الثانيـة وهـي الـزواج ، والثقافـة اإلسـالمية الـيت يتلقيا

ــا العالقــات األســرية يف  مــن األقــارب وأبنــاء العمومــة فرتجــع غالبــاً إىل روابــط القــرىب الــيت تتميــز 
وحـــرص األبنـــاء علـــى إرضـــاء ، شـــاعر األبنـــاء حنـــو أقربـــائهمممـــا يســـاعد علـــى تقـــارب م، البلـــدين
  .)٥(آبائهم

ومــا أن يــتم الزفــاف حــىت يبقــى اجملتمــع يف ترقــب لظهــور عالمــات احلمــل علــى العــروس 
ملـا حيظـى األطفـال ، ألن جمتمع اجلزيرة العربيـة يفضـل املـرأة الولـود، وجميء وليد يكمل فرح األهل

م واالحتفــاظه واســم أســرته امســ الســتمراربقيمــة اجتماعيــة عاليــة  ويقــام عنــد والدة ، )٦(مبمتلكــا
                                                 

عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية : أحمد عبدالجبار )١(
 .١١٢ص،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣مكتبة تهامة و ، جدة ،١ط(حديثة

 www.e.gov  العادات والتقاليد لدولة الكويت ،لدولة الكويتالبوابة اإللكترونية الرسمية  )٢(

عادات وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية : أحمد عبدالجبار) ٣(
 .١١٢ص،حديثة

 .١٦٩ص، مدينة الرياض: مضاوي الهطالني  )٤(
- ٩٢ص،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، المكتبة المصرية ، اإلسكندرية ، ١ط( اتجاهات األسرة العربية: ني فادية الجوال) ٥(

 .٢٧٢ص،لدورة الحياة في المجتمع الكويتي االجتماعيةالعادات : ؛ انظر صالح صبيح ٩٣

، رياض المريس للكتب والنشر، القاهرة، ١ط( الطعام في الثقافة العربية: نينا جميل ) ٦(
 .١٤٠ص،)م١٩٩٤/هـ١٤١٤
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وإقامـــة ، املولــود بـــاألذان يف أذن املولـــود وهـــذا تعبــري عـــن القـــيم الـــيت غرســها اإلســـالم يف الشـــعبني
ـــا قيمـــة إســالمية متثلـــت يف النظافــة والطهـــارة الـــيت ، واخلتـــان، العقيقــة والــيت كانـــت حتمــل يف طيا

  .)١(حث اإلسالم عليها

  :البس الم

هــو يف الغالــب األعــم يعتــرب بعيــداً ، إن مــا اعتــاد علــى لبســه الشــعبان الســعودي والكــوييت
وهـو قطعـة : وهـو سـروال، يعكس املناخ احلـار الصـحراوي، فهو لبس بسيط ومتواضع، عن الغلو

وهــو عبــارة عــن قطعــة ) : دشداشــة(ومــن مث الثــوب أو، مــن املالبــس الداخليــة ويصــنع مــن القطــن
، األبيض بأكمام طويلة وفتحة عنـق ضـيقة وفتحـة مـن وسـط الصـدر حـىت املنتصـفمن القماش 

ومـن مث غطـاء للـرأس وهـي عبـارة عـن قطعـة نسـيج قطـين ترتـدي : الطاقيـة) قحفيـة(وتلبس عليها 
بعد أن تطوى على هيئة مثلث قد تكـون مـن نسـيج متماسـك مـن خيـوط بيضـاء ومحـراء تسـمى 

وبعـدها العقـال وهـو إطـار : غـرتة) شـال(بيض وتسمىمشاغ أو قد تكون من صوف الكشمري األ
وهنـاك ، وكانت خيوط ملونة من الصوف أو اخليوط الذهبيـة، للرأس من اخليوط السوداء امللفوفة

عبــاءة مــن الصــوف أو الــوبر املغــزول غــزًال ناعمــاً وتتــدرج ألوانــه مــن األســود والبــين حــىت : البشــت
  .)٢(الستخدامالرمادي والبيج ولكل نوع مسك معني حبسب ا

وهــي قطعــة : فتلــبس الســراويل، واملــرأة كــذلك تتشــابه يف ملبســها بــني الشــعبني الشــقيقني
ــا طويلــة تصــل إىل الكاحــل تزينــه شــرائط مطــرزة خبيــوط ذهبيــة  مــن املالبــس الداخليــة وتتميــز بأ

ش طويـل بأكمـام طويلـة مـن القطـن أو احلريـر املنقـو : ثـوب) دراعـة(وكذلك ، وتصنع بألوان زاهية
وهو غطاء للرأس ويـأيت يف قطعـة واحـدة تلـف وتطـوى : مسفع )ملفع(و، أو املطرز خبيوط ذهبية

                                                 

 .ملخص عدد من المقابالت  )١(
؛ وانظر محمد  www.e.gov، العادات والتقاليد لدولة الكويت، البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت  )٢(

، دار العلم للطباعة والنشر، جدة ، ٢ط(في الحجاز االجتماعيةمالمح الحياة  :مغربي
 .٧٣ص،)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥
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ايـة : وبرقع ، حول الرأس والوجه لتحكم تغطية الشعر قناع مستطيل للوجه ميتد مـن اجلبهـة إىل 
  .)١(عباءة سوداء تغطي اجلسد بالكامل تصنع من الصوف أو احلرير: وعباءة ، العنق

  :األعياد 

والثاين اليوم العاشر مـن ، وهو أول أيام شوال، وهي عيد الفطر بعد شهر رمضان الكرمي
وهلذين العيـدين صـدى كبـري يف داخـل الـدولتني حيـث ، ويدعى عيد األضحى، شهر ذي احلجة

مــا علــى املســتويني الرمســي والشــعيب وتســتمر االحتفــاالت فيــه ملــدة ثالثــة إىل أربعــة أيــام ، حيتفــل 
حيث يبـادر الصـغار والكبـار ، ويأخذ العيد فيه شكًال اجتماعياً ودينياً ، دوائر الرمسيةتعطل فيه ال

وهـذه املناسـبة هلـا نـوع خـاص يف ، والنساء والرجـال متـزينني قاصـدين املسـاجد ألداء صـالة العيـد
  .)٢(االستقبال واالحتفاء واالستبشار يف الدولتني

  

  :الضيافة 

والبشاشـــة يف ، وإجالســـه يف صـــدر املكـــان، ير لـــهوهـــي احلفـــاوة بالضـــيف وإظهـــار التقـــد
الـــيت تلعـــب دوراً كبـــرياً يف حتديـــد املكانـــة ، وتقـــدمي القهـــوة العربيـــة لـــه، وجهـــه وخدمتـــه ومؤانســـته

، إذ إن القهـــوة دلـــيًال علـــى التفخـــيم والتعظـــيم للضـــيف، االجتماعيـــة واملركـــز االجتمـــاعي لألفـــراد
مـن أساسـيات كـرم الضـيافة العربيـة الـيت توارثتهـا وكذلك تبخري الضيف خبشب العود الذي يعترب 

  .)٣(عادات وتقاليد شبه اجلزيرة العربية

أمــــا الضــــيافة ، ألن الكــــرم ال يقــــوم بــــه إال امليســــورون مــــن النــــاس، والضــــيافة غــــري الكــــرم
وقـد أصـبحت سـجية عنـد اجملتمعـني حبيـث ، مبا ملكت يـداه قـل أو كثـر، فمفروضة على كل فرد

                                                 

 www.e.gov، العادات والتقاليد لدولة الكويت، البوابة اإللكترونية الرسمية لدولة الكويت  )١(

لدورة  االجتماعيةالعادات : ؛ انظر صالح صبيح ٥٣ص،في الحجاز االجتماعيةمالمح الحياة : محمد مغربي )٢(
 .١١٧ص،الحياة في المجتمع الكويتي

 ؛ملخص عدد من٩ص،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣،دار الرائد العربي،بيروت، ١ط(عوائد العرب :الخوري البويسن) ٣(
 .المقابالت
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ـا، واملـرأةاستوى فيها الرجـل  ، وقـد عـرف هلـا الشـعبان منـذ القـدم آدابـاً وعـادات وتقاليـد التزمـوا 
  .)١(وتقيدوا بأعرافها

ــــــروابط  وبالتــــــايل فــــــإن التقــــــارب يف العــــــادات والتقاليــــــد والقــــــيم يشــــــكل أثــــــر كبــــــري يف ال
ـــا ، والتماســـك االجتمـــاعي، وضـــابطاً مهمـــاً يف تنظـــيم امليـــول واالجتاهـــات، االجتماعيـــة كمـــا أ

وتنـري هلـم الطريـق يف التعامـل مـع ، والسيطرة علـى األفـراد يف البلـدين، دوراً هاماً يف التوجيه تلعب
والتصــرف إزاء مواقــف حياتيــة خمتلفــة؛ كمــا ميثــل دعامــة مــن دعــائم العالقــات ، بعضــهم الــبعض

لة مما وفر هلا البعد األخوي وأصبح شعب اململكة العربية السعودية ودو ، االجتماعية بني البلدين
م وتقاليدهم وجهني لعملة واحدة   .)٢(الكويت يف عادا

إىل جانــب تعــزز املصــلحة العامــة يف حتقيــق مســتويات ، يــدعمها القــرب واجلــوار اجلغــرايف
باعتبارهـــا ، وترســـيخ دعائمهـــا وخباصـــة يف تثبيـــت ركـــائز االســـتقرار للدولـــة، متماثلـــة مـــن االزدهـــار

ـــه ألي جمتمـــع ينشـــد التقـــدمالـــذي ال غـــ، العنصـــر األساســـي يف أمـــن املنطقـــة ويصـــبو إىل ، ىن عن
  .الرخاء واالرتقاء 

ويف ضوء ذلك كله جند أن الروابط االجتماعية للعالقات السـعودية الكويتيـة مبـا متتـاز بـه 
ا  ، مشلــت التعــاون يف مجيــع اجملــاالت، مــن خصوصــية متكنــت مــن إحــداث نقلــة نوعيــة يف مســري

وهــي بفضــل اهللا مث بفضــل هــذه الــروابط االجتماعيــة ، بنييف تــرابط الشــع أساســياوجعلتهــا عــامًال 
مكنت الدولتني من املضي قـدماً حنـو خطـوات ثابتـة ونظـرة ثاقبـة حنـو مسـتقبل زاهـر حيقـق األمـن 

  .والرخاء للبلدين والشعبني الشقيقني 

     

  

    
                                                 

 .١٤٧،)م١٩٩١/هـ١٤٠١، دار النفائس، بيروت ، ١ط(عند العرب االجتماعيةالحياة : ظافر القاسمي) ١(
، مؤسسة مصر للتوزيع ، اهرة الق، ١ط(دراسة في عادات وتقاليد المجتمع األردني: سليمان عبيدات  )٢(

  .٣٨- ٣٦ص،)ت.د
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  املبحث الثالث
  

  املصاحل املشرتكة 
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الدوليــة مــن أهــم العوامــل الــيت تــؤدي إىل زيــادة الــروابط  إن املصــاحل املشــرتكة يف العالقــات
وخاصة بني اململكة العربية السعودية والكويت وذلك فيما يتعلـق جبميـع ، يف العالقات السياسية

إذ إن االجتاهــات الســائدة يف العــامل ، اجملــاالت ســواء كانــت سياســية أو أمنيــة واقتصــادية وثقافيــة
وذلــك للحفــاظ علــى أمــن واســتقرار وتقــدم ، املتكاملــةلكبــرية هــي العمــل علــى إنشــاء الكيانــات ا

  .وازدهار هذه الدول 

، وقــد كانــت هــذه املصــاحل املشــرتكة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة متداولــة ومســتمرة عــرب التــاريخ
الذي خلق هلا طابعاً خاصاً من التنسيق والتعاون واالندماج فيما بينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً 

ــا العامــل احلاســم الــذي جيعــل منهــا قــوة مهيبــة، اً وجتاريــ ــا الــدويل ويبعــدها عــن صــراع ، أل هلــا وز
  .الدول الكربى الطامعة يف ثرواتـها 

، حيــث ُعرفــت املصــاحل املشــرتكة بــني اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت منــذ زمــن بعيــد
أضــف إىل ذلــك وجــود ، العربيــةوهــي شــبه اجلزيــرة ، نظــراً لوقــوع الــدولتني يف بقعــة جغرافيــة واحــدة

ناهيك عن وجود احلرمني الشـريفني ، اتصال مستمر ودائم بني الشعبني حبكم املصاهرات بينهما
إىل ، ممــــا  كــــان يــــدفع ســــكان الكويــــت، واملشــــاعر املقدســــة يف أرض اململكــــة العربيــــة الســــعودية

م للحــج والعمــرة ــم وزيــارا ثــرة يف ديــارهم ونقلهــا إىل ومحــل البضــائع التجاريــة املتــوفرة بك، رحال
م إىل بالدهم ا أثناء عود   .)١(اململكة لبيعها وشراء سلعاً جتارية مكا

املصــاحل املشــرتكة بــني البلــدين منــذ عهــد الدولــة الســعودية األوىل مــروراً بالدولــة  توامتــد
ت مقاليـد وصوًال إىل الدولة السعودية الثالثة وبعد أن استقلت الكويت وتسـلم، السعودية الثانية

احلكــــم بــــدأت مرحلــــة سياســــية جديــــدة اتســــمت باهلــــدوء والعمــــل املــــنظم علــــى إنعــــاش املصــــاحل 
م الوطنيــة لصــاحل مــواطنيهم وإقــرار األمــن وتوطيــد االســتقرار  املشــرتكة بــني البلــدين وتســخري ثــروا

                                                 

، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ١ط( توازن القوى بين دول مجلس التعاون الخليجي: شيخة القحطاني ) ١(
مكتبة ، القاهرة ، ١ط( جغرافية شبه جزيرة العرب: محمود أبو العال : ؛ وانظر ٢١٣ص،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .٢٨٨ص،١ج،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩، األنجلو المصرية 
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لتحقيــــق ، وتأكيــــد الســــيادة الوطنيــــة وإبــــراز شخصــــية هــــذه الــــدول وانتمائهــــا العــــريب واإلســــالمي
  .  )١(هداف طويلة املدى لبناء قاعدة قوية يدفعها يف ذلك بغية التوصل إىل التكامل بني البلدينأ

  

  :المصالح السياسية المشتركة

تعتـــرب املصـــاحل السياســـية املشـــرتكة بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت تارخييـــة 
وعقـــد ، ملتبادلـــة بـــني البلـــدينذلـــك الزيـــارات ا أثبتـــت، وعلـــى درجـــة عاليـــة وممتـــازة مـــن التجـــانس

ـــــة ـــــات الثنائي ـــــة مث باملمثليـــــات ، االتفاقي ـــــدًءا بالقناصـــــل الفخري وإنشـــــاء املمثليـــــات الدبلوماســـــية ب
  .)٢(والسفارات

حيــث أســـهم التجــانس بـــني البلــدين يف متكـــنهم مــن تبـــين مواقــف موحـــدة جتــاه القضـــايا 
م ترتكــز علــى مبــادئ حســن اجلــوار، السياســية ، لتــدخل يف الشــئون الداخليــةوعــدم ا، إذ سياســا

واعتمـــاد مبـــدأ احلـــوار الســـلمي وســـيلة لفـــض ، واحـــرتام ســـيادة كـــل دولـــة علـــى أراضـــيها ومواردهـــا
األمـر الـذي أعطـى البلـدين قـدراً كبـرياً ، تسـتهدف تعزيـز التعـاون املشـرتك بـني البلـدين، املنازعات

  .)٣(سرهكدول فاعلة يف املنطقة وعلى املستوى العاملي بأ، من املصداقية

يضــاف إىل ذلــك التعــاون والتنســيق يف جمــال السياســة اخلارجيــة بــني البلــدين الــيت كانــت  
ــم الــدولتني ودول جملــس  صــياغة مواقفهــا مشــرتكة وموحــدة جتــاه قضــايا السياســة اخلارجيــة الــيت 

ـــة والدوليـــة اإلقليميـــةالتعـــاون يف األطـــر  يف إطـــار األســـس ، والتعامـــل كتجمـــع مـــع العـــامل، والعربي
وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة ومراعــاة املصــاحل ، واملرتكــزات القائمــة علــى االحــرتام املتبــادل

ا، املشرتكة   .)٤(ومبا يصون مصاحل البلدين الشقيقني ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شـعو

                                                 

 .٢١٣ص،توازن القوى بين دول مجلس التعاون الخليجي: شيخة القحطاني  )١(

 .٤٨ص،م١٩٩٩يناير/هـ١٤١٩شوال ، )٢٠(العدد، مجلة الدبلوماسية ) ٢(

األمانة ، الرياض، ٢ط(مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث التكامل والوحدة :مركز المعلومات )٣(
 .١٨٩ص،)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، العامة

 .١٨٩ص، مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث التكامل والوحدة :مركز المعلومات)٤(
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لتحقــق األمــن اجلمــاعي ، سياسـة أمنيــة مشــرتكة إتبــاعكمـا اجتمعــت حكومــة البلــدين يف 
حيــث أقــر جملــس التعــاون ، املتمثــل يف جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة اإلقليمــيا يف تنظيمهــ

مبـدأين أساسـيني ، م١٩٨١مايو / هـ١٤٠١لدول اخلليج العربية منذ قمته األوىل يف مجاد الثاين 
علـى أن العـدوان علـى أيـة دولـة عضـو يف : ويؤكد املبـدأ األول، لتحقيق األمن اجلماعي ألعضائه

ويلتــزم مجيــع الــدول األعضــاء بالتضــامن مــع الدولــة املعتــدى ، عتــرب عــدواناً عليهــا مجيعــاً اجمللــس ت
  .)١(عليها

ويعـين ذلـك أن مسـؤولية احلفـاظ ، على حتقيـق األمـن الـذايت اجلمـاعي: ويقوم املبدأ الثاين
وما يرتتب علـى ذلـك ، على السلم واألمن يف اخلليج تقع على عاتق الدول األعضاء دون غريها

وعـــدم منحهـــا قواعـــد أو تســـهيالت ، رفـــض التعـــاون العســـكري مـــع الـــدول األجنبيـــة الكـــربى مـــن
  .)٢(عسكرية يف دول اجمللس

وتوالــــت اجتماعــــات وزراء الــــدفاع يف دول جملــــس التعــــاون لدراســــة كيفيــــة حتقيــــق األمــــن 
 والتنســـــيق والتعـــــاون يف اجملــــــال، الـــــذي يـــــدعم االســـــتقرار األمـــــين يف املنطقـــــة، الـــــذايت اخلليجـــــي

ودعــــــم اجلهــــــد املشــــــرتك يف حالــــــة تعــــــرض إحــــــدى الــــــدول األعضــــــاء ألي اعتــــــداء ، العســــــكري
  .)٣(خارجي

م يف الريـــاض يف الفـــرتة  حيـــث عقـــد مـــؤمتر وزراء الـــدفاع لـــدول جملـــس التعـــاون اجتماعـــا
وقــد ألقــى مســو األمــري ســلطان بــن ، م١/١٩٨٢/ ٢٦-٢٥املوافــق ،هـــ٣/١٤٠٢/ ٣٠-٢٩مــن

ـــا أعمـــال املـــؤمتر، ان يف اململكـــة العربيـــة الســـعوديةعبـــدالعزيز وزيـــر الـــدفاع والطـــري  ، كلمـــة افتـــتح 
أن األمـن : وأكـد يف كلمتـه ، ورحب فيها بوزراء الدفاع بدول اجمللس وأعضـاء الوفـود املرافقـة هلـم

كمـا أن قـوة أبنـاء اخللـيج ، واالستقرار يف املنطقة مسؤولية مجاعية يتحملها مجيع الدول األعضـاء

                                                 

 .٢٧١ص،أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية:يحيى رجب  )١(

 .٢٧٣ص،نفس المرجع ) ٢(

 .٢٧٤ص، نفسه) ٣(
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وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن يتوصـــل املـــؤمتر إىل القـــرارات ، ق تكـــتًال ضـــد أحـــدليســـت علـــى اإلطـــال
  .)١(الكفيلة بتحقيق آمال قادة وشعوب دول املنطقة، والتوصيات العملية

وصف فيه املؤمتر ، عقب اختتام أعمال مؤمتر وزراء الدفاع، كما قال يف املؤمتر الصحفي
ويف اســـتيعابه لكـــل املوضـــوعات الـــيت ، لـــيجبأنـــه كـــان علـــى مســـتوى املســـؤولية يف نظرتـــه ألمـــن اخل

  .)٢(وأكد أن اخلليج ال حيتاج إىل محاية خارجية سواء أكانت شرقية أم غربية، طرحت فيه

أن اخلطــة الدفاعيــة ، وزيــر الــدفاع الكــوييت، ومــن جهــة أخــرى أكــد الشــيخ ســامل الصــباح
أي خطــر يهــدد وإمنــا ســتكون لــدرء ، لــن تكــون موجهــة ضــد طــرف معــني، لــدول جملــس التعــاون

  .)٣(أمن املنطقة

ــا مــع  كمــا وضــع إطــاراً مشــرتكاً بــني اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت يف عالقا
ـــا مـــع إيـــران وحـــرب أفغانســـتان وموقفهمـــا املوحـــد يف ، القضـــية الفلســـطينية ودعـــم لبنـــان وعالقا

يف تبـين أسسـاً ثابتـة ومشـرتكة ، جملس التعاون واجلامعة العربية واملنظمة اإلسالمية واألمـم املتحـدة
وحـل النزاعـات بالوسـائل ، ترتكـز علـى مبـادئ عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة، للتعامل معها

  .)٤(ورفض سياسة فرض األمر الواقع بالقوة، السلمية

وذلـــك الرتباطهمـــا املشـــرتك يف أمـــن املنطقـــة وتوطيـــد االســـتقرار وتأكيـــد الســـيادة الوطنيـــة 
  .ما وانتمائهما اخلليجي والعريب واإلسالميوإبراز شخصية بلديه

  

  

  

                                                 

، وزارة اإلعالم الكويتي، الكويت، ط(ن لدول الخليج العربية أمل يتحققمجلس التعاو  :مركز المعلومات )١(
 .١٢٧ص،)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥

 .١٢٧ص، نفس المرجع ) ٢(

 .١٢٨، نفسه ) ٣(
 .١٨٩ص، مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث التكامل والوحدة :مركز المعلومات )٤(
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  :المصالح االقتصادية 

منذ بدء بزوغ كٍل مـن حكومـة جنـد والكويـت كـان الشـعبان يسـعيان إىل تـدعيم جمـاالت 
إذ تــزود الكويــت  جنــد مبختلــف البضــائع الــيت ينتجهــا أصــحاب ، التعــاون التجــاري فيمــا بينهمــا

م  وهي يف الوقت نفسه سوق ، املهن احلرة رائجة ال غىن هلم عنها يف تصريف بضائعهم ومنتجا
حيث اعتاد أن جييء إىل الكويـت سـنوياً عشـرون قافلـة مـن جنـوب ، كالصوف والسمن واجللود
وكانــت هــذه القوافــل تــأيت إىل منطقــة املنــاخ وهــو موضــع يشــبه ، )١(جنــد وقافلتــان مــن جبــل مشــر

 ين يفــدون إىل الكويــت مــن الباديــة لبيــع مــاأرض الصــفاة اختــذ مناخــاً للبــدو ولقوافــل البــدو الــذ
معهــم مــن ســلع يف أســواق الكويــت مــن إبــل وغــنم وصــوف ومســن وجلــود وغريهــا وكــان مــوقفهم 

  .)٣(يف الوقت احلاضر )٢(بالقرب من مسجد السوق

ــا غــري معبــدة إال ، وبفضــل الطــرق التجاريــة املؤديــة مــن وإىل جنــد والكويــت علــى الــرغم أ
ــــا كانــــت الســــبب الر  ــــا املنفــــذ الطبيعــــي بــــني أ ئيســــي يف انتعــــاش حركــــة التجــــارة وازدهارهــــا لكو

  :وذات مسالك متعددة هي ، البلدين

ويكـون االجتـاه العـام هلـذا الطريـق ، جنـد –الصفا  –منطقة احلياد  –طريق الكويت   - ١
هــو اجلنــوب الغــريب أمــا طبيعــة األرض الــيت يســري عليهــا هــذا الطريــق فهــي رمليــة علــى 

اجلداويــة ويف  –يغــزي  –مث تــل الســوير ، كيلــو مــرت  ٢٤٠غ طولــه حــوايل العمــوم ويبلــ
هــذه املنطقــة آبــار كثــرية ومــن اجلداويــة ينحــرف الطريــق حنــو الغــرب حــىت يصــل ثاملــة 
جايد حيث يدخل منطقة الضبعة ويف جنوب جليب علي بثالثة كيلـو مـرتات يتجـه 

اجلنـوب الغـريب حيـث ميـر الطريق على اجلنوب متاما يف منطقة الشوك ومنه يتجه إىل 
 .مبنطقة اجلارة ويعقب درب الفجامية يف أراضي منبسطة حىت يصل الصفا

                                                 

 .١٧٢٤ص،٤ج،ريخيدليل الخليج القسم التا: لوريمر . ج.ج )١(

ويقع في السوق ، م١٧٩٤/هـ١٢٠٨ مسجد السوق الكبير الذي أسسه محمد بن حسين بن رزق األسعد في العام )٢(
انظر ، سنة ٣٠٠أي أكثر من ، الداخلي بالمنطقة التجارية على شارع علي السالم خلف المكتبة المركزية

  .م١١/٩/٢٠٠٩وافق الم،هـ٢١/٩/١٤٣٠، )١١٠٢٩(العدد، جريدة الرأي الكويتية 
 .١٥٧ص، مختصر تاريخ الكويت: راشد الفرحان ) ٣(
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ـــه حـــوايل  –احلفـــر  –طريـــق الكويـــت   - ٢ كيلـــو مـــرت حـــىت موقـــع   ٢٥٥جنـــد ويبلـــغ طول
 .احلفر

ويبلــغ طولــه حــوايل  –مينــاء عبــداهللا الســاحلي  –املنطقــة احملايــدة  –طريــق الكويــت   - ٣
 .كيلومرت   ٨٥

 .الرياض _ ويت طريق الك  - ٤

يف الســـعودية والكويـــت بالنقـــل يف منتصـــف  املســئولنيوألمهيــة هـــذه الطـــرق ازداد اهتمـــام 
وتنميــة املــوارد االقتصــادية مبختلــف  باســتغالل، ألنــه يعتــرب مــن أهــم العوامــل املرتبطــة، الســتينيات
وهلــذا  ،الســيما وأن النقــل عصــب التجــارة ومتطلــب يف عمليــة جتميــع الســلع وتوزيعهــا، عناصــرها

ـــــة  ـــــع مشـــــروعات خطـــــط التنمي ـــــه أساســـــي يف مجي ـــــدولتان إىل النقـــــل علـــــى أن الســـــبب نظـــــرت ال
  .)١(االقتصادية يف البلدين

ــــادل التجــــاري منعطفــــاً آخــــر يف حــــس  ــــايل أخــــذ التب ــــة  املســــئولنيوبالت يف اململكــــة العربي
نحهم املعرفــة فــأدركوا أن التجــارة البينيــة متــ، الســعودية والكويــت منــذ مطلــع الســبعينيات املــيالدي

ــــق  ــــة عــــن طري ــــة واملتنامي ــــدة واملتباين مــــا املتزاي ــــروابط والصــــالت واحلصــــول علــــى حاجا وتوثيــــق ال
  )٢(املبادالت التجارية

وخالل منتصـف السـبعينيات وأوائـل الثمانينيـات املـيالدي ازداد مفهـوم عمليـات التبـادل 
، صيص وتقسـيم العمـل التجـاريفعمدوا إىل خت، التجاري لدى القائمني على التجارة يف البلدين

إضافة إىل زيـادة يف ، وحسن استخدام املوارد يف الدولتني مما نتج عنه زيادة رفاهية أفراد اجملَتَمعني
وذلــك بفضــل تطــور قطــاع النقــل الــربي بــني البلــدين إذ مت ، )٣(حجــم التبــادالت التجاريــة بينهمــا

                                                 

، مجلة التعاون: ؛ وانظر٤٠٠ص، ١ج، جغرافية المملكة العربية السعودية: عبدالرحمن الشريف  )١(
  .٥٣ص،م ١٩٩٤مارس /هـ١٤١٤شوال ،)٣٣(العدد

، مكة المكرمة ، ١ط( ة بحرًا وخصائصهاحجم تجارة المملكة العربية السعودية المنقول: محمد بدوي وآخرون ) ٢(
  .٧ص، )م ١٩٩٦/هـ١٤١٧،  عة أم القرى مركز بحوث العلوم االجتماعيةجام

 .٨ص،)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧، مطبعة جامعة القاهرة ، مصر ، ١ط( اقتصاديات التجارة الدولية: في أحمد الص) ٣(
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ممـا ضـاعف ، ملا كان يف فرتة الثمانينيات تنفيذ شبكة طرق رائعة مبواصفات فنية عالية استكماالً 
  .)١(من حركة النقل التجاري بني البلدين

كما أن التبادل التجاري السـعودية الكـوييت تـربز أمهيتـه يف أنـه يعـود بـالنفع علـى البلـدين 
ســواء كانــت مصــِدرة أو مســتورِدة؛ فالتجــارة البينيــة بينهمــا متكــن كلتــا الــدولتني يف االســتفادة مــن 

لـذلك تعتـرب التبـادالت التجاريـة بـني اململكـة العربيـة السـعودية والكويـت . )٢(لدولة األخرىمزايا ا
ا الفجوة، أحد أهم مرتكزات التنمية االقتصادية ويعـزز مـن ، ويكتمل منهـا الـنقص، فهي تسد 

أو مــــواد غذائيــــة ، ســــواء كانــــت ثــــروة حيوانيــــة، خالهلــــا العجــــز مــــن الســــلع املختلفــــة يف البلــــدين
  .)٣(وغريها

ـــــة  كمـــــا تتجلـــــى أمهيـــــة البيـــــع والشـــــراء بـــــني أفـــــراد اجملتمعـــــني يف حتســـــني القـــــدرة اإلنتاجي
ــــة، والتســــويقية ، ومواكبــــة النمــــو الســــكاين والتحــــرر مــــن الطــــرق التقليديــــة يف التعــــامالت التجاري

، )٤(ورفـع كفايـة املنـتج السـعودي والكـوييت، والتوسع األفقي والرأسي يف كمية التبـادالت التجاريـة
مت ، تأكيــداً للعالقــات التجاريــة بــني اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت والعمــل علــى تنظيمهــاو 

املوافــــــق ، هـــــــ٣/٢/١٣٦١عقــــــد اتفاقيــــــة جتاريــــــة بــــــني اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية والكويــــــت يف 
  .)٥(م٢٠/٤/١٩٤٢

، كانـــت االتفاقيـــة االقتصـــادية األخـــرى، م١٢/٣/١٩٧٥املوافـــق ،هــــ٢٨/٢/١٣٩٥ويف 
ومــة اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة دولــة الكويــت حتــدومها الرغبــة األكيــدة يف تنميــة ألن حك

                                                 

، كلية الهندسة، الملك عبدالعزيز  جامعة، دة ج، ندوة النقل البري بين الماضي والحاضر ، سجل أوراق العمل) ١(
 .م ١٩٩٩أبريل  ٢٥-٢٧/هـ١٤٢٠محرم  ١١-٩

، دار الوحدة العربية ، الرياض ، ٤ط( الشخصية الجغرافية للملكة العربية السعودية: محمد الرويثي ) ٢(
 .٢٤٠-٢٣٩ص،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة،  ن الخليجيالتجارة البيئية لدول مجلس التعاو : خالد محمد منزالوي ) ٣(
 .٦٨ص، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، جامعة الملك عبدالعزيز ، االقتصاد واإلدارة 

 .١٧ص،م١٩٩٦مارس / هـ١٤١٦شوال ، )٤١(العدد ، مجلة التعاون) ٤(
 ،١ج)ت.د وزارة الخارجية، ،جدة ، ٤ط(م١٩٥١ –١٩٢٢/هـ ١٣٧٠ – ١٣٤١هدات،منمجموعة المعا )٥(

 .٢٨٥ص
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متينــــة ملــــا فيــــه خــــري الشــــعبني  أســــسوتوســــيع وتــــدعيم الــــروابط االقتصــــادية فيمــــا بينهمــــا علــــى 
ا تعتمد ، التنسيق االقتصادي بني البلدين ملا تواجهه من حمدودية الصناعة وألمهية، الشقيقني وأ
ا تعتمد على مصدر رئيسي واحد للدخل وهو النفط، ى بشرية أجنبيةعلى قو    .)١(وأ

وبالتايل تعترب املصاحل االقتصادية املشرتكة بني البلـدين مبثابـة القلـب للجسـم؛ فهـي قلبهـا 
ووجـود تبـادل جتـاري بـني دولتـني يعـين ذلـك تـدفق ، النابض وحمركها األساسـي لإلنتـاج والتجديـد

لذا يعترب التبادل التجاري من أهم الصفات املميزة ، لشريانية وبث احلياة فيهاالدماء يف أوعيتها ا
  .)٢(لإلنسان عن باقي املخلوقات

 إسـرتاتيجيةلذلك كله كان من احملتم على اململكة العربية السعودية ودولة الكويـت إجيـاد 
يئـــة وخلـــق جـــو مـــن التنســـيق االقتصـــادي مـــع دول جملـــس  للتنميـــة والتكامـــل فيمـــا بينهمـــا؛ يف 

متحــــور يف سلســــة لعقــــد عــــدد مــــن االتفاقيــــات االقتصــــادية بــــني الــــدول ، التعــــاون لــــدول اخللــــيج
زاد يف حتقيــــق التكامــــل التجــــاري الســــعودي الكــــوييت لتــــذليل صــــعوبات وعقبــــات  ،)٣(األعضــــاء

  :التبادل التجاري على النحو التايل 

وكافــة املنتجــات الزراعيــة  ،اإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركيــة والرســوم ذات األثــر املماثــل  - ١
 .ومنتجات الثروات الطبيعية ذات املنشأ الوطين ، واحليوانية والصناعية

 .وضع حد أدىن لتعرفة مجركية موحدة   - ٢
 .إجياد محاية للمنتجات الوطنية   - ٣
 . متنح الدول األعضاء كافة التسهيالت ملرور بضاعتها   - ٤
 .تنسيق سياسات ونظم االسترياد والتصدير   - ٥
 .ممارسة النشاط االقتصادي  حرية  - ٦

                                                 

ج ؛ ونظر مجلة دراسات الخلي١٤٢-١٤١ص ،م١٩٩٤يونيو /هـ١٤١٥ محرم، )٧٨(العدد، مجلة شؤون عربية) ١(
 .١١٧ص، م١٩٨٢أكتوبر /هـ١٤٢٠ذو الحجة ، )٣٢(العدد، والجزيرة العربية

 .٧ص، اقتصاديات التجارة الدولية: أحمد الصفي ) ٢(

 .٦٨ص، الخليجيالتجارة البيئية لدول مجلس التعاون : خالد منزالوي  )٣(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

88 

 . األموالحرية انتقال رؤوس   - ٧
 . )١(املسامهة يف الشركات التجارية  - ٨

  

ــــــاريخ  م يف الريــــــاض بت كمــــــا عقــــــد وزراء املاليــــــة واالقتصــــــاد يف دول اجمللــــــس اجتماعــــــا
وقد حبثوا خالل هذا االجتماع مشروع اتفاقية اقتصـادية ، م٨/٦/١٩٨١املوافق ،هـ٦/٧/١٤٠٢

ومت يف هذا االجتماع إقرار ، الية موحدة حتل حمل االتفاقيات الثنائية املربمة فيما بينهماوجتارية وم
ـــا  البنيـــة األساســـية لـــدعم النشـــاط االقتصـــادي بـــني الـــدول " مشـــروع االتفاقيـــة الـــيت وصـــفت بأ

  .)٢("األعضاء

 املوحــــدة لإلســــرتاتيجيةوميكــــن أن نســــتقرئ مــــن هــــذه االتفاقيــــة أهــــم املالمــــح التنســــيقية 
فأهـــداف وسياســـات هـــذه االتفاقيـــة تتجلـــى يف ، للتعـــاون االقتصـــادي بـــني دول جملـــس التعـــاون

حتقيق التنسيق التكميلـي لتحقيـق التنميـة االقتصـادية الشـاملة بينهمـا ومنهـا دولتـا اململكـة العربيـة 
  . السعودية والكويت 

نهـــا يف حتقيـــق واســـتلهاماً ملبـــادئ وأهـــداف جملـــس التعـــاون لـــدول اخللـــيج العربيـــة ورغبـــة م
وإدراكـاً منهـا ألمهيـة التعـاون يف جمـال االسـتثمارات ، املزيد من التعاون وتوثيـق الـروابط فيمـا بينهـا

ا عقـــدت حكومـــات دول ، وتنميـــة مواردهـــا علـــى النحـــو الـــذي يعـــود بـــاخلري والنفـــع علـــى شـــعو
والتجاري بني  ياالقتصادوذلك لدعم النشاط ، اخلليج العربية اتفاقية مؤسسة اخلليج لالستثمار

املوافــق ،هـــ٢٤/١/١٤٠٣وقــد مت توقيــع االتفاقيــة يف مدينــة املنامــة بــالبحرين يف ، الــدول األعضــاء
  .)٣(م١٠/١١/١٩٨٢

                                                 

 ٣ص،)م١٩٨١/هـ١٤٠١، األمانة العامة، الرياض، ط.د( الموحدة االتفاقية االقتصادية :مركز المعلومات )١(
، األمانة العامة،الرياض، ط.د(مؤسسة الخليج لالستثمار اتفاقية :مركز المعلومات ؛وانظر
 .١٨٢-١٦٥ص،)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

كلية االقتصاد ، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة ، ١ط( تصادي الخليجيأبعاد التعاون االق: حسين صالح الدين ) ٢(
 .٦٦ص،)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، مركز البحوث والتنمية، واإلدارة 

 www.almeean.qaالميزان البوابة القانونية القطرية ) ٣(
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ولـــــو ســـــلطنا الضـــــوء علـــــى بنـــــود هـــــذه االتفاقيـــــة لوجـــــدنا أن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 
ار األمـوال وفـتح مع بـاقي دول جملـس التعـاون اخلليجـي يسـعون جاهـدين علـى اسـتثم، والكويت

وتــرويج املشــروعات واالســتثمار فيهــا بقصــد ، أســواق جديــدة تتــوفر فيهــا فــرص جمزئــة لالســتثمار
ا أن ختــدم أهــداف التعــاون بــني الــدول ، حتقيــق الــربح وخباصــة املشــروعات املشــرتكة الــيت مــن شــأ

ا وحتقيق التكامل فيما بينها   .)١(األعضاء لتطوير اقتصاديا

ذه االتفاقية أصـبحت مشـاريع اململكـة العربيـة السـعودية مـع الكويـت ونالحظ أنه بعد ه
ممـا جعلهـا تتطلـع إىل إحـداث نقلـة نوعيـة كـربى ، حتمل الطابع االسرتاتيجي التنموي يف الغايات

كمــا كــان هلــذه االتفاقيــة إجيــاد العديــد مــن األهــداف يف ، مــن التشــابك اإلنتــاجي واالســتهالكي
كاالســتفادة مــن حجــم الســوق واخلــربات ، ين مــع بــاقي دول اخللــيجاملصــاحل املشــرتكة بــني البلــد

  .والعمالة املاهرة وغري املاهرة يف البلدين واخلليج ، الفنية املرتاكمة

، إذ أن املتتبـــع لواقـــع التعـــاون االقتصـــادي بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت
جيـــد أن بـــذور ، وعات املشـــرتكةوخاصـــة علـــى مســـتوى تأهيـــل الـــدولتني للـــدخول يف خطـــة املشـــر 

مثارهــا عنــد عقــد النــدوة  وجــينتنســيق السياســات االقتصــادية قــد نبتــت منــذ بدايــة الســبعينيات 
  .)٢(م١٩٨٢/هـ١٤٠٢العربية حول املشروعات الصناعية العربية املشرتكة يف الدوحة يف عام 

ـا  أداة مـن أدوات حيث نظرت الدولتني إىل املصاحل املشرتكة فيما بينهمـا علـى أسـاس أ
ائية للتنسيق بني البلدين، تكاملها االقتصادي ، والكفيلة بتحقيق املنافع املتبادلة هلمـا، وحمصلة 

  .)٣(وأداة تربط بني عناصر إنتاجهما

لــذا ســلكت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت يف املشــروعات املشــرتكة القائمــة بينهمــا 
شــرتكة املبنيــة علــى التكــافؤ يف التعامــل الــيت حتقــق هلمــا الصــيغة الــيت تــتم علــى أســاس املصــاحل امل

                                                 

 www.almeean.qaالميزان البوابة القانونية القطرية  )١(

 .١٩١ص،م ١٩٨٧يوليو /هـ١٤٠٧قعدة ذو ال، ) ٧( العدد، مجلة التعاون) ٢(

  .٢٩٠ص ،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،المكتب الجامعي، ريةاإلسكند،١ط(التحديثقطر التاريخ السياسية و :محمد مهنا)٣(
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وتلـــيب هلمـــا االحتياجـــات األساســــية مـــن الســـلع واخلـــدمات و حتقيـــق مبــــدأ ، توســـيع نشـــاطهما 
 .)١(االعتماد على املواد الطبيعية و توصيل الدولتني إىل تطوير اهلياكل اإلنتاجية

كويــــت يف اجلامعــــة العربيــــة وتوقيــــع اتفاقيــــة وكــــذلك مشــــاركة اململكــــة العربيــــة الســــعودية وال      
وإجيــاد منــاخ تكــاملي جتــاري بينهمــا مــن خــالل تلــك االتفاقيــة علــى النحــو ، الوحــدة االقتصــادية

  : التايل 

 .توحيد سياسات االسترياد والتصدير   - ١
 .توحيد أنظمة النقل والرتانزيت   - ٢
 .والصناعي  توحيد تنسيق السياسات االقتصادية املتمثلة بالتبادل الزراعي - ٣
 .إنشاء السوق العربية املشرتكة   - ٤
 . إنشاء االحتادات النوعية والشركات املشرتكة   - ٥
 . االلتزام مببادئ التكامل االقتصادي واالعتماد اجلماعي على الذات   - ٦
 .)٢(إزالة احلواجز اجلمركية   - ٧

  

ويــت لقــد كانــت هــذه املشــروعات خالصــة التنســيق بــني اململكــة العربيــة الســعودية والك
، فلقــد تبنــت أربعــة أقطــار مــن جملــس التعــاون، ســواء علــى املســتوى الثنــائي أو اخلليجــي أو العــريب

، وقطـــر، والبحـــرين، والكويـــت ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، هـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية
، تالبــرت وكيمائيــامســارات إمنائيــة مشــرتكة مشلــت مثانيــة قطاعــات اقتصــادية حيويــة هــي الصــناعة 

ــــري ــــاء، الزراعــــة وال ــــاه والكهرب والتعلــــيم ، الصــــحة، النقــــل واملواصــــالت، اإلســــكان والتشــــييد، املي
  .)٣(واخلدمات

                                                 

 .١٨٨ص، م١٩٨٧يوليو/هـ١٤٠٧ذو القعدة ، ) ٧( ددالع، مجلة التعاون) ١(

 .١٢٩-١٢٤ص، م١٩٩٦يونيه /هـ١٤١٧محرم ، ) ٤٢( العدد، مجلة التعاون )٢(

 .٣٤ص،)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، ١ط(سبل التعاون التجاري الخليجي: محمد الرداوي)٣(
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فكان حجم االستثمارات املشرتكة هلذه املشاريع قد بلغ قيمة سنوية إمجاليـة وصـلت إىل 
ـــــون دوالر يف عـــــام  ٦٤,٤ ـــــت ، م١٩٨١/هــــــ١٤٠١بلي ـــــون دوالر يف عـــــام  ٤١,٤بينمـــــا كان بلي
  .)١(م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 للـــنفطكمـــا مارســـت دول جملـــس التعـــاون مـــن خـــالل منظمـــة األقطـــار العربيـــة املصـــدرة 
  :جتارب املشاريع املشرتكة يف حقل النفط من أبرزها 

والـــــــــــيت أنشـــــــــــئت مبوجـــــــــــب اتفاقيـــــــــــة وقعـــــــــــت عـــــــــــام ، شـــــــــــركة املالحـــــــــــة البحريـــــــــــة  - ١
ودولـــــة ، بـــــني كـــــل مـــــن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية والكويـــــت، م١٩٧٦/هــــــ١٣٩٦

ومــن أبــرز ، اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة البحــرين ودولــة قطــر واجلمهوريــة العراقيــة
أهــداف الشــركة جتنــب املنافســة بــني الــدول األعضــاء والعمــل علــى جتميــع عمليــات 

حيـــث يـــؤدي ذلـــك إىل ، الشـــحن وعـــدم تشـــتيتها علـــى عـــدد مـــن شـــركات املالحـــة
 .)٢(د رأس املالوبالتايل اخنفاض عائ، تقليص إيراد أسطول كل دولة

مت تأســـــيس شـــــركة اخللـــــيج لدرفلـــــة األملنيـــــوم يف : شـــــركة اخللـــــيج لدرفلـــــة األملونيـــــوم   - ٢
بدولة البحرين برأس مال خليجـي مشـرتك قـدره أربعـة وعشـرون ، م١٩٨١/هـ١٤٠١

، وقطـر، والكويـت، تتوزع على كل من اململكة العربية السـعودية، مليون دينار حبريين
 :وتتلخص أغراض الشركة فيا يلي، )٣(وسلطنة عمان،عراقيةواجلمهورية ال،والبحرين

  .بناء وتشغيل مصنع لدرفلة األملونيوم وتقطيعه  /أ               

  شراء األملونيوم اخلام وغريه من املواد الالزمة هلذه الصناعة يف داخل        /ب              

  .وخارج الدول املسامهة               

  .إجراء الدراسات التسويقية وزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة  /ج              
                                                 

 .١٠٣ص،م١٩٨١/هـ١٤٠١تقرير األمين العام السنوي الثاني ، طار العربية المصدرة للبترول قمنظمة األ) ١(

 .١٩٠ص،م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ذو القعدة ، ) ٧ (العدد ، مجلة التعاون) ٢(
كلية االقتصاد ، رسالة ماجستير غير منشورة ، التعاون االقتصادي بين الدول العربية الخليجية: محمد العقال  )٣(

 .٤٢ص،م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، جامعة أم القرى ، اإلسالمي
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ة /د                 .املسامهة يف الشركات ذات األغراض املشا

  أو يساعد ، األعمال اليت يقتضيها حتقيق األغراض املذكورة جبميعالقيام /هـ            

  .)١(على حتقيقها             

أنشــئ مبوجــب اتفاقيــة وقعتهــا اململكــة العربيــة ، اخللــيج تأســيس مكتــب احتــاد مــوانئ  - ٣
الســــعودية والكويــــت ودولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة وقطــــر والبحــــرين واجلمهوريــــة 

من أهداف االحتاد التنسـيق بـني ، م١٩٧٦/هـ١٣٩٦العراقية وسلطنة عمان يف عام 
ا وتبادل اخلربات وبرام  .)٢(ج التدريبأعمال موانئ املنطقة واالرتقاء مبستويا

ســاهم ، م١٩٧٦/هـــ١٣٩٦شــركة مســامهة أنشــئ عــام ، إنشــاء بنــك اخللــيج الــدويل  - ٤
فيهـــا كـــل مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت وقطـــر واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 

 .)٣(والبحرين وسلطنة عمان
خـط أنابيـب سـوميد يعتــرب هـذا اخلـط مـن املشــروعات املشـاركة فيهـا اململكـة العربيــة   - ٥

صـــدر قـــانون تأســـيس الشـــركة ، م١٩٧٤/هــــ١٣٩٤ففـــي عـــام ، لســـعودية والكويـــتا
حتقيقـــاً جلهـــود التكامـــل العـــريب يف جمـــال نقـــل ، " ســـوميد " العربيـــة ألنابيـــب البـــرتول 

البــرتول بــني كــل مــن اململكــة العربيــة الســعودي والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة 
مليــون  ٥٠٠العمــالق حــوايل  وقــد بلغــت تكــاليف إنشــاء هــذا اخلــط، وقطــر ومصــر

مسـتودعاً  ١٢ويبدأ اخلط بثالثة مراٍس عائمة يف منطقة العني السخنة يوجـد ، دوالر
وميتـد مـن حمطـة البدايـة خطـان مـن األنابيـب ، مليون طـن ١,٢للتخزين اخلام سعتها 

، بوصــة ٤٨وِبُقطـُـر ، كــم  ٣٢٠وطــول كــل منهمــا ، إىل حمطــة النهايــة يف ســيدي كريــر
مليــون طــن  ٤٠بــرتول يف اخلطــني بواســطة حمطــيت ضــخ طاقــة كــل منهمــا ويــتم دفــع ال

                                                 

 www.gic.com.kwمؤسسة الخليج لالستثمار  )١(

؛ ١٧٨ص،)م١٩٧٩/هـ١٢٩٩، المصرية  دار الجامعات، اإلسكندرية ، ١ط(تنظيم وٕادارة الموانئ: علي الشرقاوي)٢(
 ،دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١ط( مدن الموانئ العربي: محمد العجيلي وانظر
 .١١ص،)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 .١٨٧ص،م١٩٨٧يوليو / هـ١٤٠٤، ذو القعدة ، ) ٧( العدد، مجلة التعاون) ٣(
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 ١٢٠ســـرتتفع يف املرحلـــة الثانيـــة إىل ، مليـــون ســـنوياً  ٨٠أي أن طاقـــة اخلـــط ، ســـنوياً 
وتبلـغ تكلفـة ، م١٩٧٥/هــ١٣٩٥وقـد بـدأ تشـغيل هـذا اخلـط منـذ عـام ، مليون طـن

بعـدها تعرفـة النقـل  تقـل، دوالر للخمسة املاليني طـن األوىل ١,٥نقل الطن الواحد 
دوالر للطـــن يف اخلمســـة املاليـــني طـــن الثانيـــة مث إىل حـــوايل دوالر واحـــد  ١,٢٥إىل 

  .  )١(للطن بعد ذلك
ويأيت هذا النوع مـن املشـاريع املشـرتكة ، السفن وإصالحالشركة العربية البحرية لبناء   - ٦

ملشــاريع ميكــن لعامــل الــربح أن يقــرر مــدى صــالحية هــذه ا وال إســرتاتيجيةألغــراض 
ومــع هــذا فقــد حققــت هــذه الشــركة ، االقتصــادية اإلقليميــة العامــة اإلســرتاتيجيةذات 
أن األحـواض العامليـة  باالعتبـارمن طاقتها الكاملة وهو رقم قياسـي إذا ُأخـذ % ٩٤

 .)٢(اإلنتاجيةقد ناهلا الكساد وأخذت تعمل بأقل من طاقتها 
ــــة  - ٧ ــــة لالســــتثمارات البرتولي ــــ، الشــــركة العربي ــــذ مشــــاريع األعضــــاء يف هــــذه ويعت رب تنفي

املنظمــة قضــية علــى جانــب كبــري مــن األمهيــة الســيما وأن أعضــاء املنظمــة مــن دول 
جملـس التعـاون أو خالفـه يقومـون بتمويـل مشـاريع عربيـة إقليميـة علـى مسـتوى العــامل 

صـــافية  أرباحـــاالعـــريب وقـــد تولـــت هـــذه الشـــركة العديـــد مـــن متويـــل املشـــاريع وحققـــت 
ومـــن املؤشـــرات الطيبـــة هلـــذا املشـــروع أنـــه يقــــوم ، مليـــون لایر ســـعودي ٤١,٥بلغـــت 

بإعــــــداد دراســــــة اجلــــــدوى االقتصــــــادية يف جمــــــال الــــــنفط مثــــــل التكريــــــر واملنظفــــــات 
 .)٣(والزيوت

  

  

  

                                                 

 .٢٠٢ص،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، جلو المصرية مكتبة األن، القاهرة ، ١ط( أسس جغرافية النقل: سعيد عبده ) ١(
 .٣٦ص، سبل التعاون التجاري الخليجي: محمد الرداوي  )٢(

 .٣٧ص،نفس المرجع  )٣(
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  :المصالح الثقافية المشتركة

ــــأثري علــــى الســــلوك  ــــدين يعتــــرب ملتقــــى دائمــــاً يف جمــــال الت ــــدماج الثقــــايف بــــني البل إن االن
عاكســــاً غاياتــــه املنشـــودة حنــــو حيــــاة ثقافيــــة ، الــــذي يدفعــــه إىل التطــــور حنـــو األفضــــل، احلضـــاري

فقــد كــان هــذا االنــدماج واالنصــهار وذلــك التــداخل والــرتابط يف العالقــات ، متعــددة للمجتمعــني
ومنهجيـة سـلوكية شـكلها السـعوديون والكويتيـون يف أمنـاط ، الثقافية بني البلدين خصيصـة فكريـة

  .)١(عنواناً هلم ومنهجاً ينهلون منه فأصبحت، سلوكهما

ومن هنا ننظـر إىل العالقـات السـعودية الكويتيـة باعتبارمهـا رافـدين لنبـع واحـد أو وجهـني 
، الفكريـة والوجدانيـة، يف صـورته الشـمولية وجوانبـه املتعـددة، هي االندماج الثقـايف، لعملة واحدة

حبيـث حيقـق الـدور املنـاط بـه يف التعـاون ، واملاديـةاملعنويـة ، السلوكية واملنهجيـة، النظرية والتطبيقية
والتنســـيق والتكامـــل بـــني املؤسســـات الثقافيـــة والرتبويـــة يف البلـــدين للقيـــام بـــدورمها معـــاً يف إقامـــة 

للمجتمعــني الســعودي والكــوييت ككــل ال يتجــزأ يف الســلوك النمطــي للمــواطن ، الصــرح احلضــاري
  .)٢(السعودي مع الكوييت يف مصاحلهما الثقافية

ولقد حقق هذا االنـدماج مـا كـان تصـبو إليـه الـدولتان يف توقيـع االتفاقيـات الثقافيـة الـيت  
ولقــــد ســــعت كلتــــا ، كانــــت حبــــق املــــيالد احلقيقــــي لالبتعــــاث والدراســــات املتبادلــــة بــــني البلــــدين

أن يكـــون مـــن أهـــم أهـــدافها النهـــوض ، مـــن خـــالل االتفاقيـــات الثقافيـــة الـــيت وقعتاهـــا، الـــدولتني
ورفـع مسـتوامها الثقـايف حـىت يأخـذ املكانـة ، ان الكوييت والسعودي يف ميـدان العلـم واملعرفـةباإلنس

ما بني األمـم املتحضـرة وهـي ، وقـد أكـدت وحرصـت اجلهـات املعنيـة يف كلتـا الـدولتني، الالئقة 
 ةاألصـليوغـرس القـيم العربيـة ، على تعميق أصـول الثقافـة اإلسـالمية، تقود مسرية التنمية الشاملة

لدى املـواطن السـعودي والكـوييت حـىت تكـون هـذه األصـول والقـيم حصـناً يصـونه مـن املعتقـدات 

                                                 

 .٦١ص، م١٩٩٠يونيه /هـ١٤١٠ذي القعدة  ،)١٢( العدد، مجلة التعاون) ١(
 .١٥٢ص، م١٩٩٥يونيو /هـ١٤١٦محرم ، )١٠٣(العدد، مجلة التربية )٢(
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إطـاراً سـليماً واضـحاً إلمنـاء مداركـه ، يف ذات الوقـت، الغربية واألفكـار والشـوائب الوافـدة وتكـون
  .)١(وإثراء ملكاته

وما ، إلنسان املعاصروقد أدرك املسؤلون يف الدولتني ما للثقافة من أثر إجيايب بناء على ا
باعتبــار أن الثقافــة هــي املنطــق ، لإلنســان املثقــف مــن فاعليــة يف تنميــة اجملتمــع الــذي يعــيش فيــه

  .األمثل للتنمية يف أي ميدان من ميادين احلياة 

وملــا كــان للمجتمعــني مــا جيمــع بينهمــا مــن العديــد مــن القواســم املشــرتكة والقــيم املتماثلــة 
فــإن الوســيلة املثلــى لتحقيــق التنميــة الثقافيــة هــي عــن ، ة ووشــائج اجلــواروتســودمها الــروابط القوميــ

ا ا ومتطلبا ، وعلى هذا األسـاس اسـتقر رأي الـدولتني، طريق خلق إطار شامل تتنظم فيه أجهز
علــى توقيــع االتفاقيــة الثقافيــة تأكيــداً ملــا بــني ، م١٠/١٠/١٩٦٧املوافــق ،هـــ٧/٧/١٣٨٥يف عــام 

  .)٢(وخاصة يف امليدان العلمي والثقايف، ن حرص على خري شعبيهمااحلكومتني الشقيقتني م

يف ، فكــان توحيــد أهــداف مراحــل التعلــيم بــني اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت
وثــالث  االبتدائيــةإذ كانــت ســت ســنوات للمرحلــة ، واإلعداديــة والثانويــة االبتدائيــةمجيــع املراحــل 

املنـاهج وخطـط  أسسكما وحدت ، نوات للمرحلة الثانويةسنوات للمرحلة اإلعدادية وثالث س
حيث اتفقا على جواز طباعـة مـا يُـرى مالئمـاً ألي ، واللوائح التعليمية املستعملة فيهما، الدراسة

  .)٣(وتوحيد االمتحانات وقواعد النقل والقبول، من البلدين من مطبوعات البلد اآلخر

حيـــــث ركـــــزت علـــــى اعـــــرتاف الـــــدولتني  ،ومعادلـــــة الشـــــهادات بـــــني البلـــــدين الشـــــقيقني 
والشــــهادات العامــــة املمنوحــــة مــــن البلــــدين بعــــد ، بشــــهادات النقــــل باملراحــــل التعليميــــة املختلفــــة

، وترحيــب البلــدين الكامــل بانتقــال الطــالب بــني معاهــدمها، التصــديق عليهــا مــن اجلهــة املختصــة

                                                 

، األمانة العامة، الرياض، ٥ط( لس التعاون لدول الخليج العربية قرارات العمل المشتركمج :مركز المعلومات )١(
 .٣١٥ص،) م١٩٩٨/هـ١٤١٩

، ١ط(م٢/٢/١٩٧٣ –١٦/١١/١٩٣٦الموافق،هـ٢٣/١/١٣٩٣–٢/٩/١٣٥٥مجموعة المعاهدات واالتفاقيات من)٢(
 .١٧١ص،٢ج،)ت.د، وزارة الخارجية السعودية، جدة

 .١٧١ص، نفس المصدر) ٣(
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امعيــة وتــوفري الــدورات التدريبيــة وتبــادل الطــالب بــني مدارســهما ومعاهــدمها التعليميــة العاليــة واجل
  . وهذا يؤكد حرص الدولتني على تدعيم العالقات الثقافية بينهما يف كافة اجملاالت ، )١( واملهنية

مــــع توحيــــد التشــــكيالت اإلداريــــة ، وكــــذلك وضــــع أســــس تبــــادل املعلمــــني بــــني اجلــــانبني
 اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة اليت قادت العمل الرتبـوي يف، الرئيسية بوزاريت الرتبية يف بلديهما

وحققـــت إجنـــازات ضـــخمة يف شـــىت جوانـــب العمـــل الرتبـــوي؛ إدارة وتنظيمـــاً وإشـــرافاً ، الكويـــت
  .)٢(ومتويًال وختطيطاً وتقومياً 

 املــدارسمــع ازديــاد الرقعــة اجلغرافيــة الــيت تغطيهــا بنشــر ، واســتمر تطــور التعلــيم يف البلــدين
هيل قبــول الطــالب يف املــدارس واملعاهــد يف كــال البلــدين حســب والســعي حثيثــاً يف تســ، واملعاهــد

اللوائح واألنظمة املعمول به يف كل بلد وتنويع التواصل الثقايف نظـراً ملـا لـه مـن أثـر علـى اإلنسـان 
ألن الثقافة وتوسيع املدارك هـي املنطلـق األمثـل للتنميـة وألن االسـتثمار يف ، واجملتمع بشكل عام
  . )٣(ستثمار يف املالاإلنسان أهم من اال

حيـــث قامـــت احلكـــومتني بتـــوفري اإلمكانيـــات لتشـــجيع التـــأليف والرتمجـــة والنشـــر وإحيـــاء 
، مــــع تبــــادل اخلــــربات يف جمــــاالت الرتبيــــة والعلــــوم والثقافــــة والفنــــون اجلميلــــة، الــــرتاث اإلســــالمي

علــى رعايــة  وناملســئولوتشــجيع تبــادل الوفــود الثقافيــة والطالبيــة والكشــفية والرياضــية الــيت حــرص 
وتقــــدمي اجلــــوائز للفــــائزين كــــدعم للرياضــــة ، اللقــــاءات واألنشــــطة الــــيت تقــــام بــــني شــــباب البلــــدين

حيـث تتـيح هـذه اللقـاءات ، وتشجيعاً ملثل هذه اللقاءات اليت تنمي العالقات بـني أبنـاء البلـدين
  .)٤( فرص التعارف والتقارب بني شباب البلدين

التنميـة الـيت حتققـت يف اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة مل يكن ذلـك التعـاون الثقـايف يف 
مــن ذلــك مــن أجــل حتقيــق  أوســعالكويــت حكــراً علــى أبنــاء البلــدين فقــط؛ بــل كــان امتــداده إىل 

                                                 

 .١٧١ص،م٢٦/٢/١٩٧٣-١٦/١١/١٩٣٦،ه٢٣/١/١٣٩٣- ٢/٩/١٣٥٥مجموعة المعاهدات واالتفاقيات من )١(

دارة الملك عبدالعزيز ، الرياض، ١ط( التعليم في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود: حصة الزهراني ) ٢(
 .٢١٨ص،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،

 .١٧١ص،م٢٦/٢/١٩٧٣-١٦/١١/١٩٣٦،ه٢٣/١/١٣٩٣- ٢/٩/١٣٥٥مجموعة المعاهدات واالتفاقيات من)٣(

 .١٧٢ص،  نفس المصدر )٤(
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م الثقافية على املستوى اخلليجي املتمثـل يف دول جملـس ، مصاحل البلدين الشقيقني وتوسيع دائر
والــــدويل خاصــــة مالــــه عالقــــة ، )١(لعــــريب واإلســــالميوكــــذلك علــــى النطــــاق ا، التعــــاون اخلليجــــي

حيــث ســامهت يف تســهيل  وتنســيق اجلهــود يف ســبيل ، بالنشــاط والتواصــل مــع منظمــة اليونســكو
  .)٢(هذا التعاون الثقايف

وبالتــايل التواصــل مــع الــدول املتطــورة  وإعطــاء العــامل فكــرة صــحيحة عــن اململكــة العربيــة 
ألن موقعهـا بـني الغـرب والشـرق اقتضـت ، التـاريخ واجلغرافيـاالسعودية ودولة الكويـت مـن خـالل 

ممـــا حيقـــق لكـــال البلـــدين وعيـــاً ، منهـــا التفاعـــل مـــع التغـــريات االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية
  . )٣(جمتمعياً يكون أثره يف تقدم الشعبني الشقيقني يف مجيع اجملاالت

  

  :التعاون في مجال اإلعالم

إذ عقـــد املـــؤمتر األول ، اإلعالمـــيشـــرتكة بـــني البلـــدين اجملـــال ويـــأيت مـــن ضـــمن املصـــاحل امل
املوافــق ،هـــ٢٦/١١/١٤٠٢-٢٥لــوكالء وزارات اإلعــالم بــدول جملــس التعــاون يف أبــو ظــيب بــني 

وافتــتح املــؤمتر الســيد عبــداهللا النــويس وكيــل وزارة اإلعــالم والثقافــة بدولــة ، م١٥/٩/١٩٨٢-١٤
 اإلعالميـةعـن األجهـزة  املسـئولوناملـؤمترات الـيت يعقـدها  ضمن سلسلة، العربية املتحدة اإلمارات

  .)٤(يف اجملاالت اإلعالمية املختلفة، دف دعم التعاون والتنسيق بينها، يف دول املنطقة

وتضـــمنت توصـــيات املـــؤمتر الـــيت أعلنهـــا الســـيد إبـــراهيم الصـــبحي األمـــني العـــام املســـاعد 
خلتاميـــة أن يعهـــد لألمانـــة العامـــة بوضـــع دراســـة يف اجللســـة ا، للشـــؤون السياســـية مبجلـــس التعـــاون

مــع الرتكيــز ، بالتعــاون مــع جهــاز تلفزيــون اخللــيج، وافيــة عــن مشــروع إنشــاء قنــاة تلفزيونيــة موحــدة
الـيت مـن ضـمنها ، على أمرين أوهلما اخلدمات التلفزيونية اليت سـتقدمها هـذه القنـاة لـدول اجمللـس

                                                 

 .٢٧-٢٦ص،م١٩٨٣/هـ١٤٠٣تقرير دوري لعام ، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية) ١(

 .١٧١ص،م٢٦/٢/١٩٧٣-١٦/١١/١٩٣٦،ه٢٣/١/١٣٩٣- ٢/٩/١٣٥٥مجموعة المعاهدات واالتفاقيات من)٢(
 .٤٣٦ص،م٢٠٠٤أكتوبر  /هـ١٤٢٥شبعان ، )١١٥(العدد، العربيةمجلة دراسات الخليج والجزيرة ) ٣(

 .١٣٤ص،مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمل يتحقق :مركز المعلومات )٤(
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ــــــت ــــــة الكوي ــــــة الســــــعودية ودول ــــــة والكــــــوادر البشــــــرية ، اململكــــــة العربي وثانيهمــــــا التكــــــاليف املادي
  .)١(للمشروع

بــدول جملــس  اإلعــالموفيمــا يلــي نــص التوصــيات الــيت صــدرت عــن مــؤمتر وكــالء وزارات 
  :التعاون

وإجيـاد نظـم ، يوصي املؤمتر باالتفاق على سياسـة إعالميـة موحـدة بـني دول اجمللـس :أوال
وعلـى املبـادئ الـيت قـام عليهـا ، رساها ديننـا احلنيـفترتكز على الدعائم اليت أ، متجانسة إعالمية

والرتكيــز عليهــا كشخصــية ، مــع التأكيــد علــى إبــراز الشخصــية اخلليجيــة الوطنيــة، جملــس التعــاون
  . وتشجيع الكفاءات اإلعالمية الوطنية ، مستقلة

ـــام بـــني وزارات اإلعـــالم ووزارات اخلارجيـــة فيمـــا  ـــتم التنســـيق الت كمـــا يوصـــي املـــؤمتر أن ي
ذا التنسيق، ص شرح أهداف جملس التعاونخي   .وحث وزارات اخلارجية على القيام 

قنـاة  إنشـاءيعهد إىل األمانة العامة جمللس التعـاون بوضـع دراسـة وافيـة عـن مشـروع  :ثانيا
علـى أن ترتكـز هـذه الدراسـة علـى ، وذلـك بالتعـاون مـع جهـاز تلفزيـون اخللـيج، تلفزيونية موحدة

  :أمرين 

 .لتلفزيونية اليت ستقدمها هذه القناة لدول اجمللس اخلدمات ا  - ١
  .التكاليف املادية والبشرية هلذا املشروع   - ٢

  :الدراسات الوافية عن املشروعني اآلتيني  بإعدادكما توصي األمانة العامة 

 .جريدة موحدة يومية تنقل عن طريق األقمار الصناعية   - ١
  . وكالة أخبار مرئية متتلكها دول جملس التعاون  - ٢

، بــدول جملــس التعــاون اإلعالميــةكمــا ميكــن لألمانــة العامــة أن تســتخدم كافــة األجهــزة 
  .وحىت حتقيق مشروع القناة املوحـدة ، فيما حيقق شرح أهداف اجمللس يف الوقت احلاضر

                                                 

 .١٣٥ص،مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمل يتحقق :مركز المعلومات )١(
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بإعـداد دراسـة شـاملة حـول ، يوصي املؤمتر بأن تقـوم األمانـة العامـة اجمللـس التعـاون :ثالثاً 
  .الصوت اخلليجي العريب إىل دول العام إليصال، قوية إذاعيةحمطة  إنشاء إمكانية

 إنشـاءيوصي املـؤمتر بـأن تقـوم األمانـة العامـة مبتابعـة الدراسـات الـيت أعـدت بشـأن  :رابعاً 
هــذه الدراســات  مالئمــةومــدى ، تكــون مهمتهــا تنفيــذ بــرامج اإلعــالم اخلــارجي، مؤسســة عامــة

  .للتوجه الذي ينشده جملس التعاون

وعـــدم ، بـــني الــدول األعضـــاء اإلعالميــة والقـــدراتاحلـــد مــن هجـــرة الكفــاءات  :مســاً خا
ا اإلعالميةتوظيفها إال من اجلهة    .اليت تعمل 

، بـــني الـــدول األعضـــاء اإلعالميـــةتـــدارس املـــؤمتر موضـــوع توحيـــد أنظمـــة الرقابـــة  :سادســـاً 
هـذه املـادة وتقـدمي هــذه  بالتعــاون مـع األمانـة لدراسـة، ويوصـي بتكـوين جلنـة مـن الـدول األعضـاء
على أن تعقد اللجنة اجتماعهـا يف أبـوظيب بعـد شـهر ، الدراسة بالطريقة اليت حتددها هذه اللجنة

  .واحد

واملتعلقــــة بوثيقــــة الشــــرف ، تــــدارس املــــؤمتر الورقــــة املقدمــــة مــــن ســــلطنة ُعمــــان) أ(:ســــابعاً 
، اإلعــالم بــدول جملــس التعــاونوعليــه يوصــي املــؤمتر بإحالــة الورقــة إىل وزراء . اخلليجــي اإلعالمــي

 اإلعالمــيمفــاهيم التوجــه  بإيضــاحعلــى أن تقــوم وزارات اإلعــالم بــدول اجمللــس يف هــذه املرحلــة 
، توخيـــاً للدقـــة واملصـــداقية، الـــذي يتطلـــب وضـــوح الرؤيـــة واســـتقاء األخبـــار مـــن مصـــادرها الرمسيـــة

زارات اإلعـــالم والصـــحف وهـــذا يتحقـــق عـــن طريـــق الصـــلة الوثيقـــة بـــني و ، واحلـــوار اهلـــادف البنـــاء
  .واللقاءات املستمرة بينها مبا حيقق التالؤم بني األجهزة العلمية اخلاصة والرمسية، الوطنية الشاملة

إىل شرح من سعادة وكيل وزارة اإلعالم بدولة قطـر حـول الورقـة  استمع املؤمتر) ب(     
صــــى بإحالتهــــا إىل جلنــــة وأو ، املقدمــــة مــــن دولــــة قطــــر بشــــأن محايــــة حقــــوق الفنــــانني اخلليجيــــني

  .على أن تتناول املصنفات الفكرية والفنية معاً ، متخصصة لدراستها
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الثـــاين لـــوكالء وزارات اإلعـــالم بـــدول اجمللـــس  االجتمـــاعيوصـــي املـــؤمتر بـــأن يكـــون  :ثامنـــاً 
يف مقــر األمانــة العامــة الــيت هلــا حتديــد موعــد ، اجتماعــاً حتضــريياً لــوزراء اإلعــالم للــدول األعضــاء

  .قاد االجتماعنيانع

واملتعلقــة ، العربيــة املتحــدة اإلمــاراتتــدارس املــؤمتر ورقــة العمــل املقدمــة مــن دولــة  :تاســعاً 
وأوصــى بتشــكيل جلنــة تضــم ممثلــني عــن األمانــة العامــة جمللــس التعــاون ودولــة ، اإلعالمــيبــاألمن 
ول األعضـــاء العربيـــة املتحـــدة وســـلطنة ُعمـــان وممـــثًال عـــن إحـــدى وزارات خارجيـــة الـــد اإلمـــارات

  .)١(لوضع دراسة شاملة حول املوضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٣٦-١٣٥ص،مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمل يتحقق: مركز المعلومات )١(
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  املبحث الرابع
  

  التدخل األجنيب يف شأن الدولتني
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  :التنافس البريطاني األمريكي في المنطقة 

التنـــافس الربيطـــاين األمريكـــي يف املنطقـــة كـــان بطبيعـــة احلـــال بدايـــة ملنافســـات وصـــراعات 
اخلليج العريب بشكل كبري ألنه  أمهيةإنه خالل احلرب العاملية الثانية برزت إذ ، جديدة يف املنطقة

الطريــق الــرئيس إلرســال املســاعدات العســكرية األمريكيــة إىل االحتــاد الســوفييت عــرب إيــران  أصــبح
  .)١(للحيلولة دون تقدم القوات األملانية إىل منطقة اخلليج العريب بعد احلرب العاملية األوىل

ألحداث املتسارعة كانت اململكـة العربيـة السـعودية قـد ظهـرت كدولـة حديثـة ومع تلك ا
وحصـــــــــــلت الكويـــــــــــت علـــــــــــى اســـــــــــتقالهلا عـــــــــــام ، م١٩٣٢/هــــــــــــ١٣٥١مرموقـــــــــــة منـــــــــــذ عـــــــــــام 

لكــــن ذلـــــك ، الربيطـــــاين االنســــحابوكتمــــل هـــــذا االســــتقالل مـــــع تــــاريخ ، م١٩٦١/هـــــ١٣٨٠
حيث أن القـوة الربيطانيـة كانـت " فراغ القوة " قد أثار يف الغرب ما عرف يف حينه بـ االنسحاب

وهنا خشي الغرب أن تقـوم قـوة أخـرى معاديـة للغـرب ممـا ، تعترب احلامية ملصاحل الغرب يف اخلليج
ومــن هنــا ظــل احلــديث يــدور يف الــدوائر ، يـُعَّــرض املصــاحل الغربيــة احليويــة يف املنطقــة خلطــر جســيم

بــبعض الرتتيبــات الــيت تضــمن انســياب الغربيــة عــن هــذا الفــراغ املزعــوم وأن علــى الغــرب أن يقــوم 
وهـذا ، وشـيك" تـدخل غـريب " نفط اخلليج إليه؛ هذه الرتتيبـات الـيت ميكـن أن تكـون عبـارة عـن 

ــــك  يعــــين جــــر املنطقــــة إىل محــــوة الصــــراع وخاصــــة صــــراع املعســــكرين املتنافســــني القــــائمني يف ذل
  . )٢(الوقت

" ألمن اخللـيج " وم الغرب مفه، وخاصة السعودية والكويت، وقد عارضت دول املنطقة
كما طالبت بإبعاد املنطقة عـن الصـراع الـدويل ، وأعلنت أن محاية أمن اخلليج هو مسؤولية أبنائه

ا خطراً أكيداً على أمن واستقرار املنطقة   .)٣(والتدخالت األجنبية املختلفة اليت اعترب

عتمـــدة علـــى الـــرأي ومـــن ذلـــك موقـــف بريطانيـــا يف إعاقـــة السياســـة الســـعودية اخلارجيـــة امل
فقـد هاهلــا ، )٢(جعلهـا تعمــل بكـل الوسـائل إلحبــاط تلـك السياســة، )١(العـريب واإلسـالمي املوحــد

                                                 

 .١٠٦ص، م ٢٠١٠اغسطس/ هـ١٤٣١شعبان ، ) ٣( العدد، مجلة األنبار للعلوم اإلنسانية) ١(

 .٣٢ص، مجلس التعاون الخليجي أما التحديات: علي القرني  )٢(

 .٣٢ص، نفس المرجع )٣(
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إىل املواقـف األمريكيـة مـن  باإلضـافة، )٣(أن ترى التفاهم يسود زعماء العرب الـذين زاروا اململكـة
ــاور؛ كــل هــذه، تأييــد إســرائيل العوامــل جمتمعــة  ومشــروعات األحــالف كحلــف بغــداد ومبــدأ إيز

  .)٤(فرضت على السياسة اخلارجية للمملكة على مواجهتها

ويرجــع سـبب هــذه األزمــة إىل إغــالق ، كمـا تعرضــت الــبالد الســعودية ألزمـة ماليــة حــادة
يف أثنــــاء العــــدوان الثالثــــي الــــذي أدى إىل انقطــــاع ، م١٩٥٦/هـــــ١٣٧٦قنــــاة الســــويس يف عــــام 
ابيــب الســعودية املــارة بســورية واألردن ولبنــان علــى وبســبب تفجــري األن، تصــدير الــنفط مــن جهــة

  . )٥(وهي من اهلزات اليت أضرت باالقتصاد السعودي، البحر املتوسط من جهة أخرى

 ٢٩املوافــق،هـــ١٣٧٦مــن ربيــع األول  ٢٥حيــث تعرضــت مصــر للهجــوم اإلســرائيلي يــوم 
سيعد  ة القناة يف بوروأعقبه اهلجوم الربيطاين والفرنسي على منطق، على سيناء، م١٩٥٦أكتوبر
وعلـــى إثـــر هـــذا اهلجـــوم أعلنـــت اململكـــة ، أكتـــوبر مـــن نفـــس العـــام ٣١مـــن ربيـــع األول  ٢٨يـــوم 

منــع تصــدير الــنفط إىل ، م٦/١١/١٩٥٦املوافــق ،هـــ٣/٤/١٣٧٦العربيــة الســعودية والكويــت يف 
ا ، إجنلرتا وفرنسا   .)٦(ما ةالدبلوماسيوقطعت عالقا

                                                                                                                                               

 .م ١٤/١٢/١٩٥٦الموافق ،هـ١٢/٥/١٣٧٦ ،)١٦٤٥( العدد، جريدة أم القرى ) ١(

، م١٩٥٥أكتوبر  ٢٠الموافق،هـ١٣٧٥من ربيع األول  ٥ات أرسلت بريطانيا قواتها في ومن تلك المواجه )٢(
من محرم  ٣٠الحتالل البريمي بعد أن انسحب ممثلها من جلسة التحكيم الثانية المنعقدة منذ 

في وقت  غير مكترثين باحتجاجات الملك سعود وجاء هذا العدوان، م١٩٥٥سبتمبر  ١٦الموافق ،هـ١٣٧٥
وتدريب ، اعدة األردن بعد طرد جلوبوموقفه من مس، ومقاومته حلف بغداد، ملك سعود من مصرتقارب ال
سميرة سنبل  انظر. العسكرية بين البلدين  تفاقيةوبعد عقد اال، لسعودي على أيدي الضباط المصريينالجيش ا

، يزدارة الملك عبدالعز ، الرياض، ١ط(العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها : 
 .٢٣٥ص،)م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

 .م١٢/١٠/١٩٥٦الموافق ،هـ٦/٣/١٣٧٦، )١٦٣٦(العدد ،  صحيفة أم القرى) ٣(

 .م٧/٧/١٩٦٠الموافق ،هـ٩/٨/١٣٧٩، )١٨٠٥(العدد ، صحيفة أم القرى  )٤(
 .٢٤٣ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )٥(

 .م ١١/١٩٥٦/ن٩الموافق ،هـ٩/٤/١٣٧٦، )١٦٤٠( العدد ، جريدة أم القرى ) ٦(
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، )١(بل كان الـدعم السياسـي والدبلوماسـي، بذلك الدعم ومل تكتف السعودية والكويت
مــــع الــــدعم يف اإلمــــدادات العســــكرية ، يســــري جنبــــاً إىل جنــــب إىل جانــــب الــــدعم االقتصــــادي

والبحــــث مــــع الــــدول اإلســــالمية واألجنبيــــة علــــى الوقــــوف ضــــد العــــدوان ، والتموينــــات الغذائيــــة
  .)٢(الثالثي

األمريكيــــة أن الوقــــت قــــد حــــان لــــرتث ومــــع تســــارع األحــــداث رأت الواليــــات املتحــــدة 
بريطانيا يف الشرق األوسط؛ الـيت أصـيبت خبيبـة أمـل حنـو السياسـة األمريكيـة الـيت ختلـت عنهـا يف 

فاسـتغل السـوفييت املوقـف العـاملي ، حرب السويس؛ ولذا سعت كل من أمريكا وروسيا إىل ملئه
وأصــبح علــى ، م يف املنطقــةوقــدموا الــدعم والســالح غــري املشــروط إىل العــرب فقــوى مــن نفــوذه

الواليات املتحدة أن تدعم مكاسـبها الدبلوماسـية الـيت حصـلت عليهـا نتيجـة ختليهـا املؤقـت عـن 
  .)٣( وإسرائيل، وبريطانيا، أصدقائها الثالثة فرنسا

خصوصــاً أن امللــك ســعود كــان يتبــىن موقفــاً معارضــاً ملــرور الســفن اإلســرائيلية مــن خلــيج 
وكـــان يـــرى أن اخلطـــر احلقيقـــي يكمـــن وراء ، ميـــة للمملكـــة يف البحـــر األمحـــرالعقبـــة وامليـــاه اإلقلي

ولكن هـذا ال ، إليه الواليات املتحدة توحيبعكس ما كانت ، إسرائيل أكثر من اخلطر الشيوعي
  . )٤(بل بالعكس فقد عارض الوجود السوفيييت يف املنطقة، يعين قبوله الشيوعية

سفن اإلسرائيلية يف خليج العقبة والبحر األمحـر يف وأعلن امللك سعود حتذيره من مرور ال
للواليات املتحدة األمريكيـة يف  هإحلاحا توعندما مل جتد ، م٩/٤/١٩٥٧املوافق ،هـ٩/٩/١٣٧٦

اختـذ امللـك سـعود إجـراءات أكثـر جـرأة وأصـدر بيانـه الـذي جـاء فيـه أن ، منع السفن اإلسـرائيلية
ــا ســوف تضــطر إىل ضــرب ا ويف اليــوم ، لبــواخر اإلســرائيلية الــيت متــر بــاخلليجاململكــة حتــذر مــن أ

ا املارة من خليج العقبة حتمل برتوًال إلسرائيل   .)٥(الثاين احتج على الواليات املتحدة ألن ناقال
                                                 

 .م ٧/٩/١٩٥٦الموافق،هـ٢/١٣٧٦/ ٢، )١٦٣١( العدد ، جريدة أم القرى  )١(

 .م ٢/١١/١٩٥٦الموافق،هـ٢٨/٣/١٣٧٦، )١٦٣٩( العدد ، جريدة أم القرى  )٢(

 .٢٥١ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )٣(

 .٢٣٥ص،نفس المرجع  )٤(
 .٢٣٩ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )٥(
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  :الهيمنة األمريكية في المنطقة 

كانـــت سياســـة الواليـــات املتحـــدة يف ذلـــك الوقـــت خصوصـــاً املـــدة الـــيت ســـبقت نشـــوب 
والســماح للتهديــدات ، والتــزام الصــرب، الثانيــة قــد مالــت إىل سياســة ضــبط الــنفساحلــرب العامليــة 

ا قصدت من ذلك استفزاز العدو حىت يتسىن ، بالظهور إىل العيان والربوز إىل السطح ويعتقد أ
ا عسكرية كانت أو إعالمية   .)١(هلا حشد القوى جبميع طاقا

اف الواليـات املتحـدة بـالتفوق السياسـي وبعد احلرب العاملية الثانية وعلى الـرغم مـن اعـرت 
إال أن هــذه النظــرة قــد أخــذت تتغــري بعــد تبلـــور ، والعســكري لربيطانيــا يف منطقــة اخللــيج العــريب

إذ وضعت الواليات املتحدة األمريكية نفسها يف مركز التصدي األكرب لتطلعـات ، احلرب الباردة
ألوســط بعــد فشــل سياســة بريطانيــا يف حــرب االحتــاد الســوفييت يف منطقــة اخللــيج العــريب والشــرق ا

إذ أخــذت الواليــات املتحــدة تطبــق مــا عــرف بسياســة مــلء ، م١٩٥٦/هـــ١٣٧٥الســويس عــام 
ـاور خصوصـاً أن الواليـات املتحـدة تعـد هزميتهـا أمـام األطمـاع السـوفييتية ، )٢( الفراغ أو مبـدأ إيز

  .)٣(تحدةهزمية ملصاحلها القومية يف كل مكان حىت داخل الواليات امل

ويرجع ذلـك التنـافس إىل أمهيـة منطقـة اخللـيج العـريب لـدى الواليـات املتحـدة بعـد احلـرب 
وعلــى ضــرورة االحتفــاظ علــى هيمنتهــا علــى ، العامليــة الثانيــة مــن الناحيــة االقتصــادية والعســكرية

ـــواء اخلطـــر الشـــيوعي ـــه ميكـــن احت ، هـــذه املنطقـــة بســـبب موقعهـــا اإلســـرتاتيجي والـــذي مـــن خالل
ــا يف منطقــة اخللــيج العــريب بعــد احلــرب  خاصــة وأن االحتــاد الســوفييت بــرز كقــوة عظمــى هلــا تطلعا

  .)٤(العاملية الثانية

ــــانوي يف الصــــراع  ــــة نفســــها يف موقــــف ث ــــة أخــــرى وجــــدت احلكومــــة الربيطاني ومــــن ناحي
ر إذ وجدت بريطانيا أن دورها حارساً على نفط اخلليج العريب أمـ، األمريكي السوفييت العسكري

                                                 

 .٣٢ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )١(

 .٨٥٣ص،٢ج،موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر) ٢(
 .٣٢ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )٣(

 .١٠٦ص،م ٢٠١٠اغسطس/ هـ١٤٣١شعبان ، ) ٣( العدد، لة األنبار للعلوم اإلنسانيةمج )٤(
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كمـا أن ، ال داعي له بعد أن توسعت املصاحل النفطية األمريكية فيه واليت تفوقت على مصاحلها
ويضــاف إىل ذلــك اخنفــاض قيمــة اجلنيــة ، هــذه القواعــد أصــبحت مصــدر اســتياء ســكان املنطقــة

ــا العســكرية أصــبحت ال تشــكل شــيئاً مهمــاً يف املنطقــة  إىل ، اإلســرتليين يف تلــك الفــرتة وأن قوا
  .)١(ب القوات األمريكيةجان

إضـــافة إىل التغـــريات االجتماعيـــة واالقتصـــادية الـــيت طـــرأت علـــى جمتمعـــات دول اخللـــيج 
هـذه هـي ، العريب واليت سـاعدت علـى حتـول كبـري يف أنظمـة احلكـم لعـدد مـن دول اخللـيج العـريب

ائيــاً منــه  باالنســحاأهــم الــدوافع الــيت أدت إىل ختفــيض القــوات الربيطانيــة يف اخللــيج العــريب مث 
ا مــع كيانــات شــرقي اجلزيــرة العربيــة يف  وإلغــاء املعاهــدات واالتفاقيــات كافــة الــيت ســبق وأن عقــد

ــا اخلارجيــة ومســؤولية الــدفاع ، القــرن التاســع عشــر والــيت تفــوض بريطانيــا باإلشــراف علــى عالقا
ايــة لعصــر  اســتعماري طويــل للخلــيج العــريب دام أكثــر مــن مائــة و ، عنهــا ، ســبعني عامــاً ووضــع 

حينمـا ارتبطـت املصـاحل الربيطانيـة السياسـية ، م١٧٩٨/ هــ١٢١٢وعلى وجه التحديد منـذ عـام 
  . )٢(ألول مرة باخلليج العريب واإلسرتاتيجية

ايـة  وبعد قرار انسحاب بريطانيا من الشرق األوسط واخللـيج العـريب الـذي حددتـه قبـل 
، قلق لدى أمريكا حول ملء الفراغ األمـينوما صاحب هذا القرار من ، م١٩٧١/هـ١٣٩١عام 

جـاء النفـوذ األمريكـي إىل اخللـيج بـدعوى مـلء هـذا الفـراغ املزعـوم عـن ، وهو ما اشرنا إليه سابقاً 
  . )٣(االنسحاب الربيطاين

إال أن التصـــور األمريكـــي لألمــــن يف منقطـــة اخللــــيج العـــريب يـــرتبط ارتباطــــاً وثيقـــاً بوجــــود 
ال يعــين الســلم " األمــن " ومــن هنــا فــإن مصــطلح ، كانــت طبيعتهــامهمــا  ، مصــاحل أمريكيــة فيهــا
املصــــاحل األمريكيــــة والتــــدخل يف شــــأن دول اخللــــيج " تــــأمني " بــــل يعــــين ، واالســــتقرار بالضــــرورة

                                                 

 .٨٥٧ص،٢ج،موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر )١(
 .٨٥٧ص،٢ج،نفس المرجع  )٢(

الدار الوطنية ، الخبر ، ١ط(الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )٣(
 .٦٥ص،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ة للنشر والتوزيع الجديد
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ســـواء تطلـــب ذلـــك اســتقرار املنطقـــة املعنيـــة أو إحـــداث حالـــة مـــن عـــدم ، وخاصــة املنتجـــة للـــنفط
، األمريكية يف اخلليج هو احلصول على الـنفط وعوائـده االستقرار فيها؛ فهدف الواليات املتحدة

  .   )١(على أمن إسرائيل وسالمتها يف املنطقة واحلفاظ

حيث كان التنافس جلياً بني القطبـني الرئيسـيني يف النظـام الـدويل علـى النفـوذ يف منطقـة 
الســوفييت يف  اخللــيج وقــد ظهــر هــذا التنــافس بعــد الغــزو الســوفييت ألفغانســتان وعــدم تــردد اإلحتــاد

الكشف عن العالقة بني الغزو وبني التطلـع إىل دوره يف منطقـة اخللـيج حيـث أعلـن برجيينيـف مـا 
وكانـــت مبـــادرة برجيينيـــف ، م١٩٧٩املوافـــق ديســـمرب ،هــــ١٤٠٠يف حمـــرم " مببـــدأ برجيينيـــف" مســـي 

العالقـة بـني  انعكاساً لرغبة اإلحتاد السوفييت سابقاً يف لعب دور يف املنطقة حبيث مل خيف بذلك
هــذا يف الوقــت الــذي بــدأت مرحلــة مــن احلــرب البــاردة اجلديــدة ، غــزو أفغانســتان ومنطقــة اخللــيج

يف انتخابـــات  الســـلطةبـــني اإلحتـــاد الســـوفييت ســـابقاً والواليـــات املتحـــدة بعـــد تـــويل الـــرئيس رجيـــان 
يج يف ووضـــعه أمـــن اخللــــ، وانتهاجـــه خطـــاً متشـــدداً جتــــاه اإلحتـــاد الســـوفييت، م١٩٨٠/هــــ١٤٠٠

  .)٢(مقدمة أولوياته يف السياسة العربية

وبالتــايل عــدت كــٌل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت تطلعــات االحتــاد الســوفيييت 
ديـــداً رئيســـاً لـــيس يف شـــأن الـــدولتني فقـــط بـــل ملنطقـــة اخللـــيج ككـــل ومنـــاطق الـــنفط ، للمنطقـــة 

ديــداً لإلســالم واجملتمــع اإلســالمي االنــدفاعات الســوفييتية يف املنطقــة فيمــا ونظــروا إىل ، وكــذلك 
ــدف إىل تــدمري منطقــة اخللــيج وشــبه اجلزيــرة العربيــة ــا جــزء مــن إســرتاتيجية  وهــم ، بعــد علــى أ

، إىل واردات مــن نفــط اخللــيج يف الثمانينــات امليالديــة ســيحتاجمقتنعــون بــأن االحتــاد الســوفيييت 
 .)٣(وسيتخذ خطوات لتأمني هذا النفط

اململكة العربية السعودية والكويـت ألطمـاع السياسـة السـوفييتية وأهـدافها وهكذا تنبهت 
ــا  للغــرب بالضــغط العســكري  اإلســرتاتيجيةتقــويض القــوة " يف املنطقــة الــيت كــان مــن أبــرز مقوما

                                                 

 .٦٦ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )١(
 .٥٢ص،الدور السعودي في الخليج سجل وثائقي تحليلي عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي  :عبده هاشم  )٢(

 .٣٨ص،نشأتها وتطورها العالقات السعودية األمريكية: سميرة سنبل ) ٣(
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وكــذلك الــدول املسـيطرة علــى طــرق نقــل ، علـى الــدول احلليفــة يف املنطقـة وال ســيما النفطيــة منهـا
سوفييت على التوغل البطيء يف البحر األمحر الذي يعد أقصر الطرق بني حيث يعمل ال، النفط

لتــأمني ســالمة اليــابس الســوفيييت أمــام التهديــد النــووي األمريكــي ، البحــر األســود واحملــيط اهلنــدي
  .)١(القادم من احمليط اهلندي

حيـــــث اســـــتمرت العالقـــــات ضـــــعيفة بالنســـــبة للمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية مـــــع االحتـــــاد 
ومل تعـــد حـــىت عـــام ، عنـــدما مجـــدت مببـــادرة ســـوفييتية، م١٩٣٨/هــــ١٣٥٧يييت حـــىت عـــام الســـوف
أمــــا ، )٢(عنــــدما تغــــري املنظــــور السياســــي الســــوفيييت وتغــــري احتــــاده املعــــروف، م١٩٩٠/هـــــ١٤١٠

ــا بــني دول الكتلــة الشــرقية ودول الكتلــة الغربيــة خــالل احلــرب  الكويــت الــيت كانــت تــوازن زيارا
  .(٣)ولة اخلليجية األوىل اليت قامت بعالقات دبلوماسية مع اإلحتاد السوفييتفكانت الد، الباردة

  

  :التدخالت اإليرانية في شأن الدولتين 

كمـــا أدى الصـــراع علـــى الـــنفط يف اخللـــيج العـــريب إىل حـــدوث خالفـــات ومنازعـــات بـــني 
واالمتــداد القــاري ، رةاجملــاو  اإلقليميــةإيــران ودول اخللــيج العربيــة اجملــاورة إليــران بشــأن حــدود امليــاه 

  .)٤(لكل منها

ـــــا  ومــــن جهـــــة أخــــرى فقـــــد عمــــدت إيـــــران إىل فــــرض نفســـــها يف منطقــــة اخللـــــيج وغمر
ـــرانيني  ـــران الـــوارث "بـــالتواطؤ"باملهـــاجرين اإلي ـــنفط أمـــًال يف أن تكـــون إي ـــا وشـــركات ال مـــع بريطاني

ـــا مـــن جهـــة ـــالوجود االســـتعماري عـــن طريـــق ، األخـــري لربيطاني ـــة لالحتفـــاظ ب إشـــعار هـــذه وحماول
بـإيران   واالحتفـاظ، اإلمارات حباجتهـا إىل بريطانيـا حلمايـة مـا يسـمى باالسـتقالل مـن جهـة ثانيـة

                                                 

-١٧٥ص،)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،دار عطوة للطباعة ، القاهرة ، ٢ط(البحر األحمر والعالم المعاصر:عاطف السيد)١(
١٧٦. 

 .٤١ص،العالقات السعودية األمريكية نشأتها وتطورها: سميرة سنبل  )٢(
 ar.wikipedia.orghttp//: الموسوعة الحرة ويكيبيديا )٣(

 .٣٣٤ص،أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب  )٤(
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ــا االســتعمار الربيطــاين عنــد االقتضــاء مــن جهــة ثالثــة وقــد اســتفحلت ، كورقــة عدوانيــة يلعــب 
وعملــوا علــى  ،وتوســع اإليرانيــون يف النشــاط التجــاري، اهلجــرة اإليرانيــة يف منطقــة اخللــيج العربيــة
ووجــود ، وقــد ســاعد علــى هــذه اهلجــرة عوامــل اجلــوار، نشــر اللغــة الفارســية بــني الســكان العــرب

  .)١(املنطقة على طريق السفن القادمة من البالد اآلسيوية وخاصة إيران واهلند وباكستان

ا، ومل جتد إيران وسيلة إال واتبعتها لتحقيق نفوذها يف اخلليج يـة ومن ذلك إقدامها منذ 
فانضـمت ، احلرب العاملية الثانية للعمل على إجياد سند دويل حيقـق هلـا حريـة التصـرف يف اخللـيج

وعقــــــــدت معاهــــــــدة دفــــــــاع مشــــــــرتك يف عــــــــام ، م١٩٥٥/هـــــــــ١٣٧٤إىل حلــــــــف بغــــــــداد عــــــــام 
وبـذل الشـاه مسـاعيه مـن أجـل إقنـاع بريطانيـا ، بينها وبني الواليات املتحدة، م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

غـري أن احلكومـة ، عليهـا بعـد دعمـه عسـكرياً  االطمئنـانن مصاحلهما ميكن والواليات املتحدة بأ
واجتهت إىل ، الربيطانية كانت حذرة من االنصياع للسياسة اإليرانية خوفاً على مصاحلها النفطية

 . )٢(اتباع سياسة حتقق هلا التوازن بني األطراف العربية واإليرانية

النظريــات اخلاصــة (عــرف يف اخللــيج العــريب بـــظهــر مــا ي باالنســحابومنــذ إعــالن بريطــاين 
إذ أخذت إيران تغيري سياستها السابقة بطرح نفسها حامية ألقطار اخلليج ، )بأمن اخلليج العريب

وذلـــك ، )٤(ولعـــب دور الشـــرطي ومحايـــة املصـــاحل األمريكيـــة، )٣(العـــريب بعـــد خـــورج بريطانيـــا منـــه
ك حتاشياً لتدخل القـوة السـوفيتية أو أي قـوة أجنبيـة وذل، )٥(مبباركة السياسة األمريكية والربيطانية

هلــذا لقــد أثـــار اإلعــالن الربيطـــاين خمــاوف كبــرية لـــدى إمــارات اخللـــيج ، أخــرى يف شــؤون املنقطـــة
  .)٦(العريب من أن تستغل القوى اإلقليمية وخصوصاً إيران اختالل توازن القوى ملصلحتها

                                                 

  .٣٣٥-٣٣٤ص،أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب  )١(
 .٣٣٥ص،نفس المرجع  )٢(

 .٨٦١-٨٦٠ص،٢ج،موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر )٣(

 .٦٦ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء ) ٤(

 .٨٦١-٨٦٠ص،٢ج،موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر )٥(

 .٧٧ص،م ٢٠٠٨أكتوبر / هـ١٤٢٩رمضان ، ) ٣٦( العدد ، مجلة الفتح )٦(
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لـيج عنصـراً أساسـياً يف أمـن اخللـيج حيـث إذ شكلت التطلعات اإليرانيـة جتـاه إمـارات اخل
نظــرت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت للتحركــات اإليرانيــة يف عهــد الشــاه يف منطقــة اخللــيج 
ـــا تـــدخل يف ســـباق صـــراع قـــومي وديـــين؛ إذ خشـــيت الســـعودية والكويـــت مـــن الوجـــود  علـــى أ

ـــــيت ، الفارســـــي ضـــــد التكـــــوين العـــــريب لشـــــعوب منطقـــــة اخللـــــيج العـــــريب نواياهـــــا بعـــــد  ظهـــــرتأال
الربيطاين يف ضـم البحـرين وهـو مـا أحـدث ردود فعـل سـعودية وكويتيـة لشـجب هـذه  االنسحاب

النوايــا الســيما وأن البحــرين ال يفصــلها عــن الســعودية ســوى حــوايل مخســة عشــر مــيًال مــن ميــاه 
قاً مضطرداً اخلليج العريب فضًال عن أن املنطقة الشرقية السعودية اجملاورة للبحرين قد شهدت تدف

كمـا يفسـر ذلـك حـرص اململكـة العربيـة السـعودية علـى إقامـة عالقـات متينـة ، من الثروة البرتولية
  .)١(مع البحرين حفاظاً على أمن اخلليج الذي تعتربه السعودية أمراً جوهريا

ـــة بالفعـــل يف احـــتالل إيـــران جـــزر  موســـى وطنـــب  أبـــو(كمـــا ظهـــرت التـــدخالت اإليراني
فتـــوترت العالقـــات بـــني ، م٣٠/١١/١٩٧١املوافـــق ،هــــ١١/١٠/١٣٩١ يف) الصـــغرى والكـــربى

ــــدول العربيــــة عامــــة ــــدول ، إيــــران وال ــــة الســــعودية والكويــــت إىل جانــــب ال ووقفــــت اململكــــة العربي
بل وقدمت السعودية والكويت شكوى ضد إيران يف جملـس األمـن تضـامناً مـع الـدول ، اخلليجية
ا ، العربية   .)٢(لعسكري اإليراين للجزر العربيةا االحتاللوطالبوا فيها بإ

املوافــق ،هـــ٢٩/٣/١٤٠١وعنــدما أعلــن عــن قيــام جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة يف
أبــدت إيــران يف حينــه حساســية شــديدة ، خرجــت مــن إيــران بعــض ردود الفعــل، م٤/٢/١٩٨١

اَن عــن إبــداء ومــن مث فلــم تتــو ، جتــاه تأســيس اجمللــس واعتربتــه مبثابــة جتمــع عــريب خليجــي معــاد هلــا
ويبـــدو ذلـــك واضـــحاً يف العديـــد مـــن التصـــرحيات الرمسيـــة الـــيت ، شـــكوكها وحتفظهـــا جتـــاه اجمللـــس

                                                 

منشأة ، اإلسكندرية، ١ط(لعالقات الدولية واإلقليميةالخليج العربي دراسة في تاريخ ا: فتحية النبرواي وآخرون  )١(
 .٤٠٨ص ،)ت .د، المعارف

 .٧٨ص،م ٢٠٠٨أكتوبر / هـ١٤٢٩رمضان ، ) ٣٦( العدد ، مجلة الفتح )٢(
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صدرت عن القيادات اإليرانية اليت أعلنت فيها معارضتها لقيام جتمع عريب على الساحل الغـريب 
  .)١(من اخلليج

والـــيت ، قيـــة اإليرانيـــةعلـــى الـــرغم مـــن ممارســـة جملـــس التعـــاون احليـــاد التـــام إزاء احلـــرب العرا
ـا مل ، فيها دعمهـا لكـل اجلهـود الدبلوماسـية الـيت تبـذل حلـل النـزاع بـالطرق السـلمية أعلنت إال أ

  .تسلم من التهديدات اإليرانية

مبحـاوالت اسـتغالل موسـم احلـج ، حيث قام النظام اإليـراين يف اململكـة العربيـة السـعودية
تكـررت مظـاهرات احلجـاج اإليـرانيني يف األراضـي املقدسـة  لنشر أفكاره الثوريـة والتعبـري عنهـا؛ إذ

 وزادت، م١٩٨١/هــــ١٤٠١وكانـــت املـــرة األوىل يف موســـم احلـــج عـــام ، منـــذ قيـــام الثـــورة اإليرانيـــة
ا ضـد السـلطات السـعودية الـيت ، هذه املظاهرات تنظيماً وعنفاً يف السنوات التالية وكانت هتافا

، م٢٦/٤/١٩٨٨املوافـق ،هــ٩/٩/١٤٠٨وأعلنـت يف ، هاحتاشت الصدام معهـا وجتنبـت اسـتفزاز 
ــا أن هــذه اخلطــوة جــاءت نتيجــة املواقــف اإليرانيــة  ــا مــع إيــران وأوضــحت يف بيانا قطــع عالقا

وتورط إيران ، األساسيةالعدائية جتاه اململكة العربية السعودية واإلساءات املتعمدة ضد مصاحلها 
وإثــارة الفــنت والفرقــة  ختريبيــةاســتغالل الــدين يف أعمــال و ، يف أعمــال خمالفــة ملبــادئ حســن اجلــوار

  .)٢(بني أبناء األمة اإلسالمية

يف  اإلقليميـةويف الكويت بدأت إيران يف قصف النـاقالت الكويتيـة داخـل ميـاه الكويـت 
ـــا علـــى الســـفن الكويتيـــة إذ ، م١٩٨٤/هــــ١٤٠٤ ومل تقـــف عنـــد هـــذا احلـــد بـــل واصـــلت هجما

إىل هجــــــــــــوم بســــــــــــت صــــــــــــواريخ إيرانيــــــــــــة ، )الفنطــــــــــــاس(تيــــــــــــة تعرضــــــــــــت ناقلــــــــــــة الــــــــــــنفط الكوي
كمــــــــــــــــــا قامــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــوات اإليرانيــــــــــــــــــة ، م١٨/٩/١٩٨٦املوافــــــــــــــــــق ،هـــــــــــــــــــ١٣/١/١٤٠٧يف
ويف ، )الفيحـــاء(بقصـــف ناقلـــة الـــنفط الكويتيـــة ، م٢٢/١٠/١٩٨٦املوافـــق ،هــــ١٧/٢/١٤٠٧يف
، صـــادرت القـــوات اإليرانيـــة ســـبَع ســـفن صـــيد كويتيـــة، م١/٦/١٩٨٧املوافـــق ،هــــ٣/١٠/١٤٠٧

                                                 

 .٩٦ص، مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات: علي القرني  )١(
 .٣٤٣ص،الميةأمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والع: يحيى رجب  )٢(
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ددت مبهامجـــــة وتـــــدمري املنشـــــآت النفطيـــــة واالقتصـــــادية لـــــدول اخللـــــيج العـــــريب مبـــــا يف ذلـــــك وهـــــ
  . )١(السعودية

كمـــا أن الفكـــر ، ترغـــب يف وجـــود أي قـــوة عربيـــة مـــؤثرة جمـــاورة  هلـــا ويبـــدو أن إيـــران ال
حيث كان يرغب يف أن جيعـل مـن إيـران ، التوسعي كان حيكم تصرفات الشاه جتاه اخلليج العريب

  .يوية مساوية لقوة بريطانيا وأمريكا قوة آس

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٨٠ص،م ٢٠٠٨أكتوبر / هـ١٤٢٩رمضان ، ) ٣٦( العدد ، مجلة الفتح )١(
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  الفصل الثاين

  مظاهر العالقات السياسية بني السعودية والكويت
  م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣

 تطور التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بني : املبحث األول
 .احلكومتني

 واملسئولنيالزيارات املتبادلة بني القيادتني : املبحث الثاين 
 .ها يف تعزيز العالقات بني البلدين الشقيقنيوأثر 

 املعاهدات واالتفاقيات اليت أسهمت يف : املبحث الثالث
 .تقوية الرتابط السياسي بني البلدين

 املوقف السعودي جتاه األزمة الكويتية : املبحث الرابع
 .م١٩٦١/هـ١٣٨٠العراقية عام 
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  املبحث األول
  

  لي تطور التمثيل الدبلوماسي و القنص
  بني احلكومتني 
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  :التمثيل الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية والكويت 

)  Positive Representation( ينقسـم التمثيـل الدبلوماسـي إىل متثيـل إجيـايب 
واألول يعــــــين إرســــــال املبعــــــوثني ، ) Negative Representation( وآخــــــر ســــــليب
ويكون التمثيل الدبلوماسـي ، )١(ل املبعوثني الدبلوماسينيو الثاين يقصد به استقبا، الدبلوماسيني

، وقـد يكـون دائمـاً بإقامـة عالقـات دبلوماسـية، مؤقتاً بإرسال املبعوث يف مهمة دبلوماسية حمددة
إىل العالقـــــات مـــــع املنظمـــــات  باإلضـــــافةكمـــــا يشـــــمل العالقـــــات بـــــني الـــــدول كاملـــــة الســـــيادة 

  .)٢(الدولية

الســعودية والكويــت التمثيــل اإلجيــايب والســليب قبــل توحيــد وقــد مارســت اململكــة العربيــة 
ووقعــوا ، حيــث أرســل املبعــوثني بــني البلــدين، اململكــة العربيــة الســعودية وقبــل اســتقالل الكويــت

وكان أول ممثـل للحكومـة السـعودية يف ، )٣(عدة اتفاقيات ثنائية دون وجود متثيل دبلوماسي دائم
  .)٤(م١٩٠١/هـ١٣١٩لعزيز النفيسي وكان ذلك يف عام الكويت هو احلاج عبد اهللا العبد ا

واحلــــاج عبــــداهللا النفيســــي كــــان يقــــوم بتمثيــــل مصــــاحل امللــــك عبــــدالعزيز آل ســــعود متثــــيًال 
وهـو أول ممثـل لدولـة الكويـت وظـل يف هـذا ، شأنه يف ذلك شأن السفراء، صحيحاً ال حدود له

كــرب عبــدالعزيز العبــد اهللا النفيســي وخلفــه ابنــه األ، م١٩٤٢/هـــ١٣٦١املنصــب إىل أن تــوىف عــام 
  . )٥(مث حل مكانه ابنه فهد العبدالعزيز النفيسي، م١٩٥٥/هـ١٣٧٤الذي تويف عام 

أما بعـد توحيـد اململكـة العربيـة السـعودية واسـتقالل دولـة الكويـت زادت عـرى التواصـل  
ية السعودية لـدى والرتابط بني البلدين وأنشأت السفارات بينهما فكان أول سفري للمملكة العرب

                                                 

 .١٣ص،العالقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية: محمد مدني  )١(

مكتبة الملك عبدالعزيز ، الرياض، ١ط(موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسية: ي وآخرون فهد السمار  )٢(
 .١٢٨ص،)١٩٩٩/ـه١٤١٩، العامة

 http://www.mofa.gov.saالمملكة العربية السعودية  –موقع وزارة الخارجية  )٣(

 .١٩ص،)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، دار القبس، الكويت، ٢ط(من هنا بدأت الكويت: عبداهللا الحاتم ) ٤(

 .١٩ص،نفس المرجع  )٥(
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ــــــراهيم صــــــاحل احلجــــــيالن ــــــل إب ــــــوم ، (١)الكويــــــت هــــــو مجي ــــــذي وصــــــل يف ي هـــــــ ٢١/٤/١٣٨١ال
وقـــــدم أوراق اعتمـــــاده لـــــدى أمـــــري الكويـــــت كـــــأول ســـــفري للمملكـــــة العربيـــــة ، م٢/١٠/١٩٦١

  .)٢(السعودية

ويف اجلانب الكوييت صدر مرسوم أمريي بتعيـني عيسـى عبـد اللطيـف العبـداجلليل سـفرياً  
لكويــــــــت لــــــــدى اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية وكــــــــان بــــــــذلك أول ســــــــفري كــــــــوييت ســــــــنة لدولــــــــة ا
وكــان يلقبــه بســفري ، )٤(وكــان مــن املقــربني مــن امللــك ســعود بــن عبــدالعزيز، )٣(م١٩٦٢/هـــ١٣٨٢

  . نظراً للعالقة الوثيقة بني البلدين ، )٥(اململكة لدى اململكة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 http://www.mofa.gov.saلمملكة العربية السعودية ا –موقع وزارة الخارجية  )١(

 .١٩ص،من هنا بدأت الكويت: عبداهللا الحاتم  )٢(

 .سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بالرياض) ٣(

ويعتبر ، م١٩٦٤/ـه١٣٨٤ امعإلى  ،م١٩٥٣/ـه١٣٧٣ عام هو سعود بن عبدالعزيز آل سعود تولى الحكم من ) ٤(
الحاكم الرابع عشر من آل سعود و الثاني على المملكة العربية السعودية ولد في الكويت سنة 

موسوعة مقاتل من  انظر ،هاألعطيات لزوار ن يبذل المال و الزائد وكا هشتهر بكرما، م١٩٠٢/ـه١٣١٩
   www.mokatel.com الصحراء

  okatel.comwww.m  الصحراءموسوعة مقاتل من  )٥(
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  : )١(لدى دولة الكويتسفراء المملكة العربية السعودية المعتمدين 

  

  املقر  م/ هـ : الفرتة إىل   م/ هـ : الفرتة من   االسم الرقم

ــــــــــــــراهيم صــــــــــــــاحل   ١ ــــــــــــــل إب مجي
  احلجيالن 

  الكويت  م١٩٦٣/هـ١٣٨٣  م١٩٦١/هـ١٣٨١

  الكويت  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧  م١٩٦٣/هـ١٣٨٣ حممد منصور عيسى الرميح  ٢

  كويتال  م١٩٧١/هـ١٣٩١  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧  علي عبداهللا علي الصقري  ٣

  الكويت  م١٩٧٦/هـ١٣٩٦  م١٩٧١/هـ١٣٩١  محود بن طه حممد الزيد  ٤

  الكويت  م١٩٧٩/هـ١٣٩٧  م١٩٧٦/هـ١٣٩٦  فهد خالد السديري  ٥

ــــــــداهللا   ٦ ــــــــن فهــــــــد عب حممــــــــد ب
  العيسى

  الكويت  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  م١٩٨٣/هـ١٤٠٢

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بالرياض )١(
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  :)١(سفراء دولة الكويت المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية

 

  املقر  م/ هـ : الفرتة من   م/ هـ : الفرتة من   سماال الرقم

عيسى عبد اللطيف العبد  1
  اجلليل

  جدة  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧  م١٩٦٢/هـ١٣٨٢

  جدة  م١٩٧٠/ه١٣٩٠  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧  حممد يوسف العدساين 2
  جدة م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣ م ١٩٧٠/ه١٣٩٠  جمرن أمحد احلمد  3
بدر حممد األمحد / الشيخ 4

  الصباح
  جدة  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨  م ١٩٧٣/هـ١٣٩٣

  جدة  م١٩٨٥/هـ١٤٠٥  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨  سعود حممد العصيمي  5

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بالرياض )١(
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  املبحث الثاين

وأثرها يف  واملسئولنيالزيارات املتبادلة بني القيادات  
 .تعزيز العالقات السياسية بني البلدين الشقيقني 

 

 

  

  

  

  



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

120 

لكويــــت وأيضــــاً زيــــارات مســــو تعتــــرب زيــــارات ملــــوك اململكــــة العربيــــة الســــعودية إىل دولــــة ا
الشــــيوخ األمــــراء الكويتيــــون إىل اململكــــة العربيــــة الســــعودية جــــزءاً مــــن العالقــــات السياســــية بــــني 

ــا ، والــيت مثلــت أمهيــة كبــرية علــى جمــرى أحــداث العالقــات السياســية للــدولتني، البلــدين كمــا أ
ا مهـدت ، بادل بينهمافتحت آفاقاً جديدة يف العالقات األخوية املبنية على االحرتام املت كما أ

  .الطريق أمام احلكومتني السعودية والكويتية للقيام بعمل ما من شأنه حتقيق آمال الشعبني 

كمـــا أن هـــذه الزيـــارات املتبادلـــة كانـــت تســـعى لتوثيـــق عـــرى اإلخـــاء وتقريـــب وجهـــات 
واســتعراض ، توطــرح القضــايا ذات الشــأن املشــرتك وســبل تعزيزهــا ومنائهــا يف مجيــع اجملــاال، النظــر

  .األوضاع اخلليجية والعربية واإلسالمية والعاملية يف جو من اإلخاء والود والتفاهم التام 

وكانـــت هنـــاك العديـــد مـــن الزيـــارات املتبادلـــة مـــن قبـــل امللـــوك واألمـــراء والشـــيوخ والـــوزراء 
مجيــع الســعوديني والكــويتيني والــيت جــاءت اســتجابة ملطلــب حكــام البلــدين مــن أجــل التنســيق يف 

األمـــــور الـــــيت ختـــــص العالقـــــات بـــــني البلـــــدين ســـــواء كانـــــت يف اجملـــــال السياســـــي أو الثقـــــايف أو 
خاصــة وأنـه كانــت توجـد لــدى حكــام البلـدين الرغبــة األكيـدة يف التنســيق والتعــاون ، االقتصـادي
وال غــرو فقــد ازدادت الزيــارات املتبادلــة بــني البلــدين بشــكل مضــطرد عامــاً بعــد عــام ، والتشــاور

  .توصل البلدان إىل أعلى مستوى يف العالقات األخوية قلما توجد بني بلدين حىت 

  

  :الزيارات المتبادلة للحكام في الدولتين 

إميانــاً مــن احلكــام يف الــدولتني ملــا للزيــارات املتبادلــة مــن أمهيــة بالغــة يف توطيــد العالقــات 
ـج التشـاور والتنسـيق املسـتمري، فقد حرصوا عليهـا ن بـني قيـاديت البلـدين ملـا فيـه وذلـك يف إطـار 

ومبـا خيـدم العمـل اخلليجـي املشـرتك ومصـاحل األمتـني ، اخلري واملصلحة املشرتكة للشعبني الشـقيقني
فلقد تبادل ملـوك اململكـة العربيـة السـعودية ومسـو شـيوخ األمـراء يف الكويـت ،  العربية واإلسالمية

عشــرة زيــارة  اثنــيتكانــت ، م١٩٨١-١٩٥٣/هـــ١٤٠٢-١٣٧٣مثــاين عشــرة زيــارة مــا بــني عــام 
للحكــام الكــويتيني وصــلوا فيهــا إىل اململكــة العربيــة الســعودية وبالنســبة للملــوك الســعوديني فقــد 
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زاروا الكويت يف تلك احلقبة سـت زيـارات؛ واجلـدول التـايل يوضـح الزيـارات املتبادلـة بـني احلكـام 
  : )١(يف البلدين  وكانت على النحو التايل

  

  :مملكة العربية السعودية لدولة الكويت زيارات ملوك ال

  

                                                 

 .١٨٧-٤٧ص،٣ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي ) ١(

  تاريخ الزيارة   نوع الزيارة   صفته  اسم الضيف
  دولة اململكة العربية السعودية 

  امللك سعود
  الزيارة األوىل 

من ٢من رجب إىل ٢٥  زيارة رمسية  ملك اململكة العربية السعودية 
هـ املوافق ١٣٧٣شعبان
إبريل  ٥مارس إىل  ٢٩

  م ١٩٥٤
  ملكة العربية السعودية دولة امل

  امللك سعود
  الزيارة الثانية

من شوال ١٦يف الفرتة   زيارة رمسية  ملك اململكة العربية السعودية
 ١هـ املوافق ١٣٨٠
  م ١٩٦١ابريل 

  دولة اململكة العربية السعودية 
  امللك فيصل
  الزيارة األوىل

ـ ه١٣٨٥من شعبان ٢٠  زيارة ودية   ملك اململكة العربية السعودية
ديسمرب  ١٣املوافق 
  م ١٩٦٥

  دولة اململكة العربية السعودية 
  امللك فيصل
  الزيارة الثانية

من ١٣-١٠الفرتة بني   زيارة رمسية  ملك اململكة العربية السعودية
هـ املوافق ١٣٨٨حمرم 
  م١٩٦٨إبريل  ١١-٨

  دولة اململكة العربية السعودية 
  امللك خالد
  الزيارة األوىل

-٢١يف الفرتة مابني   زيارة رمسية  ربية السعوديةملك اململكة الع
من ربيع األول  ٢٣

- ٢١هـ املوافق ١٣٩٦
  م ١٩٧٦مارس  ٣٢

  دولة اململكة العربية السعودية 
  امللك خالد

  الزيارة الثانية 

هـ ١٣٩٨من حمرم  ٢٢  تقدمي العزاء   ملك اململكة العربية السعودية
 م ١٩٧٨يناير  ١املوافق 
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 :لة الكويت إلى المملكة العربية السعودية زيارات أمراء دو 

  

  تاريخ الزيارة   نوع الزيارة   صفته  اسم الضيف
مسو الشيخ عبد اهللا السامل 

  الصباح 
من ربيع ٢٢-١٥   رمسيةزيارة   أمري الكويت

-٧هـ املوافق ١٣٨٠االثاين
  م١٩٦٠أكتوبر ١٤

مسو الشيخ عبد اهللا السامل 
  الصباح 

هـ ١٣٨١من ربيع الثاين ١١   رمسيةزيارة   أمري الكويت
  م١٩٦١سبتمرب٢١املوافق 

مسو الشيخ عبد اهللا السامل 
  الصباح

هـ ١٣٨١من شوال ٢٢  زيارة خاصة   أمري الكويت 
  م ١٩٦٢مارس ٢٨املوافق 

مسو الشيخ عبد اهللا السامل 
  الصباح 

هـ ١٣٨٣من رجب ١٤  زيارة خاصة   أمري الكويت
  م١٩٦٢نوفمرب ٣٠املوافق 

من شوال ٢٢-١٨  زيارة رمسية   أمري الكويت  ح السامل الصباح مسو الشيخ صبا 
 ١٢- ٨هت املوافق ١٣٨٥
  م١٩٦٥فرباير 

هـ ١٣٩٣من شعبان  ٤- ١  زيارة رمسية   أمري الكويت   مسو الشيخ صباح السامل الصباح 
 ١أغسطس إىل  ٢٩املوافق 
  م١٩٧٣سبتمرب 

هـ ١٣٩٦من شوال ٢٦-٢٣  زيارة رمسية   أمري الكويت  مسو الشيخ صباح السامل الصباح 
أكتوبر  ١٩-١٦املوافق 
  م١٩٧٦

هـ ١٣٩٨من ربيع الثاين ١٢  زيارة ودية   أمري الكويت  مسو الشيخ جابر األمحد الصباح
  م ١٩٧٨مارس ٢١املوافق 

هـ ١٣٩٨من ذي احلجة ٢٨  زيارة خاصة   أمري الكويت   مسو الشيخ جابر األمحد الصباح
  م١٩٧٨نوفمرب ٢٨املوافق 

هـ ١٣٩٩من حمرم ٦- ٢  زيارة رمسية   ويل عهد الكويت  خ سعد العبداهللا الصباحمسو الشي
ديسمرب  ٦- ٢املوافق 
  م ١٩٧٨

هـ املوافق ١٤٠٠من حمرم ٧  زيارة خاصة   أمري الكويت  مسو الشيخ جابر األمحد الصباح
  م١٩٨٩نوفمرب ٢٦

هـ ١٤٠٢ من حمرم١٥-١٤   رمسيةزيارة   أمري الكويت   مسو الشيخ جابر األمحد الصباح
نوفمرب ١١-١٠املوافق 
  م ١٩٨١
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  :زيارات ملوك المملكة العربية السعودية لدولة الكويت 

  :الزيارة األولى 

إىل دولـــة الكويـــت تلبيـــة لـــدعوة مـــن مســـو الشـــيخ عبـــداهللا  رمسيـــةقـــام امللـــك ســـعود بزيـــارة 
مـــــن شـــــعبان  ٢مـــــن رجـــــب إىل  ٢٥الســـــامل الصـــــباح أمـــــري دولـــــة الكويـــــت يف الفـــــرتة مـــــا بـــــني 

وكــان مــن املقــرر أن تبــدأ زيــارة امللــك ســعود ، م١٩٥٤أبريــل  ٥مــارس إىل  ٢٩املوافــق ،هـــ١٣٧٣
قبــــل يــــومني إال أن األزمــــة املصــــرية كانــــت ســــبباً يف تأجيــــل زيــــارة امللــــك ســــعود حــــىت يســــتكمل 

مث ، مباحثاته ومساعيه احلميدة إلزالة أسباب اخلالفات اليت قامت بني أعضاء جملـس قيـادة الثـوة
  .)١(ن مصر إىل الكويتغادر م

إذ حضــر ، اســتقباًال رمسيــاً وشــعبياً يليــق مبقامــه االثنــنيحيــث اســتقبل امللــك ســعود يــوم  
الستقباله صاحب السمو األمري عبداهللا السامل الصباح ومسو األمري عبداهللا املبـارك الصـباح ومسـو 

اجلـــابر ومســـو األمـــري صـــباح األمـــري فهـــد الســـامل ومســـو األمـــري عبـــداهللا األمحـــد ومســـو األمـــري عبـــداهللا 
وعلــى إثــر وصــوله توجــه يف موكبــه الســامي ، الســامل وبقيــة أصــحاب الســمو األمــراء ورجــال الدولــة

وهــو القصــر املعــد لنــزول امللــك " دمســان" وبرفقتــه مســو األمــري عبــداهللا الســامل الصــباح إىل قصــــر 
  .)٢(سعود

ات بـــني البلـــدين يف مجيـــع ومت خـــالل هـــذه الزيـــارة إجـــراء حمادثـــات رمسيـــة حـــول العالقـــ 
ــــة الكويــــت، اجملــــاالت وزار عــــدداً مــــن القطاعــــات ، واطلــــع امللــــك علــــى النهضــــة املباركــــة يف دول

كيلــو   ١٢٠ومنهــا زيـارة شـركة الزيــت الـيت تعمــل باملنطقـة احملايـدة علــى بعـد ، التعليميـة والصـناعية
ـــة الكويـــت ـــاء األمحـــدي، مـــرتاً مـــن مدين ـــارة مين د مبظـــاهر النهضـــة وقـــد أعجـــب امللـــك ســـعو ، وزي

  .)٣(والعمران يف هذه البلدة احلبيبة إىل نفسه ومسقط رأسه

                                                 

، )١٥١٠(العدد،يدة أم القرىم؛وانظر جر ٢/٤/١٩٥٤الموافق ،هـ٢٨/٧/١٣٧٣، )١٥٠٩(العدد ، جريدة أم القرى )١(
 .م٩/٤/١٩٥٤الموافق ،هـ٦/٨/١٣٧٣

 .م ٢/٤/١٩٥٤الموافق ،هـ٢٨/٧/١٣٧٣، )١٥٠٩(العدد ، جريدة أم القرى  )٢(

 .م٩/٤/١٩٥٤الموافق ،هـ٦/٨/١٣٧٣، )١٥١٠(العدد، جريدة أم القرى  )٣(
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ويف ، ففي هذا البلد عـاش والـده وجـده رمحهمـا اهللا ولقيـا فيـه كـل ترحيـب وإكـرام وإعـزاز
فــال عجــب إذا كانــت مظــاهر احلــب والعواطــف ، الكويــت ولــد امللــك ســعود وأمضــى أيــام صــباه

وقـــد لقـــي امللـــك ســـعود مـــن أمـــراء وحكـــام ، ومـــودة قدميـــةففـــي القلـــوب حنـــني وإخـــالص ، زاخـــرة
وكانـت تلـك األيـام ، كمـا لقـي مـن الشـعب صـدق الـوالء واإلكـرام ، الكويت كل تقدير واحرتام

ا أســـبوع مـــن أمجـــل األيـــام وأســـعدها بالنســـبة للملـــك وللشـــعب الكـــوييت ، )١(الـــيت قضـــاها ومـــد
ــا امللــك ســعود مــن أجــل تقويــة وهكــذا ابتــدأت مرحلــة جديــدة يف سلســلة الزيــارات الــيت  يقــوم 

  .)٢(الروابط العربية وتدعيم أواصر الوحدة واإلخاء

  :الزيارة الثانية 

قــام امللــك ســعود بزيــارة رمسيــة لدولــة الكويــت بــدعوة مــن الشــيخ عبــداهللا الســامل الصــباح 
املوافــق ،هـــ١٦/١٠/١٣٨٠أمــري دولــة الكويــت حيــث وصــل إىل مطــار الكويــت صــباح الســبت 

، وقــد شــهد يف هــذه الزيــارة، وقــد اســتقبل اســتقباًال رمسيــاً وشــعبياً منقطــع النظــري، م١/٤/١٩٦١
وكـان برنـامج الزيـارة قـد احتـوى علـى ، )٣(تصدير أول شحنة من الزيت اخلـام مـن املنطقـة احملايـدة

                                                 

 .٥٤ص،٣ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالحمن الحمودي  )١(

 .م ٢/٤/١٩٥٤الموافق ،هـ٢٨/٧/١٣٧٣، )١٥٠٩(العدد ، ة أم القرى جريد )٢(

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ملك " بعون اهللا تعالى ، هـ٢٢/٩/١٣٨٠التاريخ ،  ٨٧الرقم ، مرسوم ملكي ) ٣(
ي ف ٣٨من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم  ٣٤طالع على المادة الالمملكة العربية السعودية بعد ا

وعلى االتفاقيتين ،هـ١٣/٧/١٣٨٠في  ٢٩٣وبعد اإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ، هـ ٢٢/١٠/١٣٧٧
وبناء على ما ، هـ٢١/٩/١٣٨٠وتاريخ  ٥٠٧وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ، المرافقتين له 

العربية السعودية لشركة  تقدم حكومة المملكة -أوالً ، عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت 
الزيت العربية االمريكية الضمانات الالزمة المنصوص عليها في االتفاقيتين الموافق عليهما بقرار مجلس 

فوضت حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية  -ثانياً ، هـ١٣/٧/١٣٨٠تاريخ  ٢٩٣الوزراء رقم 
ثالثًا على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما ، عنها  الضمان نيابة اتفاقيةواالقتصاد الوطني لتوقيع 

 ،)١٨٦٤(العدد، انظر جريدة أم القرى. التوقيع الملكي سعود". خ نشره يخصه تنفيذ مرسومنا هذا من تاري
 .م ٧/٤/١٩٦١الموافق  ،هـ٢١/١٠/١٣٨٠
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وزيـارة ، وجولة يف كلية الصناعة بالكويت ومشاهدة املنتجات الصناعية، زيارة مدينة العلم والنور
  .)١(وحضور االستعراض العسكري، حمطة التجارة الزراعية

كما مت عقد اجتماعات بني امللك سعود والشيخ عبداهللا السامل الصباح تطرقت ملا يهم 
وتقوية العالقات األخوية بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت يف مجيع ، مصلحة البلدين

  .)٢(ةاجملاالت السياسية والثقافية واالجتماعي

وبعــد هــذا اللقــاء مــن حمــرم يقــف مســو الشــيخ عبــداهللا الســامل الصــباح لــيعلن علــى األمــة 
لتصـطدم .. استقالل الكويـت التـام؛ وبـذلك خيطـو بالكويـت إىل جمموعـة الـدول العربيـة ، العربية

وأنـه ، إال أن امللك سعود يعلن وقوفه مـع دولـة الكويـت، هذه اخلطوات األوىل بتصرحيات العراق
  .)٣(من أجل متابعة الكويت خطواته، كل مقدراته حتت تصرف الكويت  وضع

  :الزيارة الثالثة 

زيـارة وديـة يف طريـق عودتـه ، كانت زيارة الفيصـل األوىل للكويـت بعـد توليـه مهـام امللـك
من ، م١٣/١٢/١٩٦٥املوافق ،هـ٢٠/٨/١٣٨٥ملدة يوم واحد بتاريخ ، من زيارته الرمسية إليران

ان يف استقباله صاحب السمو الشيخ صـباح السـامل الصـباح أمـري دولـة الكويـت ظهر الثالثاء وك
الكـويتيني مـن مـدنيني  املسـئولنيوسعادة الشـيخ جـابر األمحـد اجلـابر رئـيس الـوزراء والـوزراء وكبـار 
  .)٤(وعسكريني ورجال السلك الدبلوماسي وأركان السفارة يف الكويت

فكــان ينــزل ، أنــه كــان ينظــر إىل عامــل الوقــتوكانــت هــذه الزيــارة بالنســبة للملــك فيصــل 
مثـل زيارتـه ، أحياناً يف مطارات بعض الدول يف زيارة خاطفة وهو يف طريقه إىل زيارة دولة أخرى

ــــران وبــــانكوك وهــــو يف طريقــــه إىل الصــــني، هــــذه للكويــــت ــــه القصــــرية إلي ــــادل ، وزيارت وذلــــك لتب
، جنــاح دعوتــه للتضــامن اإلســالميوكــان جــل اهتمامــه هــو إ، وجهــات النظــر يف خمتلــف القضــايا

                                                 

 .م ٧/٤/١٩٦١الموافق ،هـ٢١/١٠/١٣٨٠،)١٨٦٤(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .م ٧/٤/١٩٦١الموافق ،هـ٢١/١٠/١٣٨٠،)١٨٦٤(العدد، دة أم القرى جري )٢(

 .م ٢٢/٩/١٩٦١الموافق ،هـ١٢/٤/١٣٨١، )١٨٨٧(العدد، جريدة أم القرى ) ٣(

 .م١٧/١٢/١٩٦٥الموافق ،هـ٢٤/٨/١٣٨٥،)٢١٠١(العدد، جريدة أم القرى ) ٤(
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املوافــــــق ،هـــــــ١٩/٥/١٣٨٦فقــــــد قــــــال يف كلمتــــــه الــــــيت ألقاهــــــا خــــــالل زيارتــــــه للمغــــــرب بتــــــاريخ 
وأن ، لــــيس لنــــا أي غــــرض أو مطمــــع ســــوى وحــــدة كلمــــة العــــرب واملســــلمني" ، م٤/٩/١٩٦٦

  .)١("تكون كلمة اهللا هي العليا ودينه هو الظاهر

: " ويت عند وصوله إىل الكويت يف زيارته األوىلومما قاله امللك فيصل ألبناء شعب الك
احلمـــدهللا رب العـــاملني والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف املرســـلني نبينـــا  –بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم 

فإنــه يعــّز علــّي أن أعــود إىل الكويــت الشــقيق دون أن : وبعــد ، حممــد وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني
وال شــك ، الســامل الصــباح أســكنه اهللا فســيح جناتــهانعــم بابتســامة فقيــدها الكبــري الشــيخ عبــداهللا 

وإننــا لنســأل اهللا ســبحانه وتعــاىل أن جيعــل مســو الشــيخ ، وأن العــزاء مشــرتك، أنــه خســارة فادحــة
ولنـا وطيـد األمـل بـأن تـزداد أواصـر األخـوة واحملبـة ، صباح السامل الصباح خـري خلـف خلـري سـلف

، تربطهمــــا روابــــط الــــدين احلنيــــف واألخــــوة بــــني الشــــعبني الشــــقيقني الكــــوييت والســــعودي اللــــذين
ـــا مبنيـــة علـــى قواعـــد متينـــة راســـخة  فالشـــك يف أنـــه ال توجـــد قـــوة يف الوجـــود تفصـــم عراهـــا إذ أ

تضمن لنا سعادتنا يف الدارين وحتقق كل ما تصبو إليه نفوسـنا مـن عـزة وكرامـة وعدالـة اجتماعيـة 
صباح من كلمة وسـداد يف الـرأي جيعلـه  صباح السامل ال األخوإنا لواثقون أن ما لصاحب السمو 

وإنـين الغتـنم . كفيًال بتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكوييت الشقيق من سـعادة وسـؤدد وازدهـار
ـــة الكويـــت الشـــقيقة أمـــرياً وحكومـــة وشـــعباً خـــالص التهـــاين مقرونـــة  ألقـــدمهـــذه الفرصـــة  إىل دول

ا فيه صالح أمتنا بتمسكنا بتعاليم ديننا بأطيب التمنيات سائًال املوىل سبحانه أن يوفقنا مجيعاً مل
وال يسعين إال أن أقدم خالص شكري وامتناين ملا لقيته مـن ترحـاب ، احلنيف وشريعتنا السمحاء

أسـأل ، وال غرو فإن أهل الكويت الشقيق مطبوعون على الكـرم وحسـن الوفـادة، وحفاوة وإكرام
  .)٢("ة وأن يوفقنا ملا فيه اخلري والسالماهللا العلي القدير أن يدمي علينا نعمة اإلخاء واحملب

وبعـــد أن غـــادرت طـــائرة امللـــك فيصـــل اخلاصـــة مطـــار الكويـــت بعـــث بالربقيـــة التاليـــة إىل 
حضــرة صــاحب الســمو األخ الشــيخ صــباح الســامل : صــاحب الســمو أمــري الكويــت هــذا نصــها 

                                                 

  .١٠٢ص،٣ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالحمن الحمودي  )١(

 .م١٧/١٢/١٩٦٥الموافق ،هـ٢٤/٨/١٣٨٥،)٢١٠١(العدد، جريدة أم القرى  )٢(
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ميممــاً صــوب إنــه ملــن دواعــي ســروري واغتبــاطي وأنــا أغــادر أرض الكويــت الشــقيق :" الصــباح 
ـــارة بلـــدكم الشـــقيق وســـعدت فيهـــا  بـــالدي بعـــد الســـويعات القصـــرية الـــيت أتيحـــت يل خالهلـــا زي

لسـمو األخ  ألبـديبلقائكم وسائر أفراد أسرتكم الكرميـة وشـعبكم العزيـز أن أنتهـز هـذه الفرصـة 
بـه مـن حفـاوة بالغـة وعواطـف أخويـة صـادقة  أحطتمـوينعن بالغ شكري وعميق تقديري مـع مـا 

يــــاً لســــمو األخ الكــــرمي وكافــــة أفــــراد أســــرتكم النبيلــــة الصــــحة والســــعادة والتوفيــــق وللشــــعب متمن
  .)١("الكوييت العزيز التقدم والرفعة واالزدهار

  :الزيارة الرابعة 

-١٠متـت يف الفـرتة مـا بـني ، أما زيارة الفيصل الثانية لدولة الكويت فكانت زيارة رمسية
وهـــي تلبيـــة للـــدعوة الـــيت تلقاهـــا امللـــك ، م١٩٦٨ريـــل أب ١١-٨املوافـــق ،هــــ١٣٨٨مـــن حمـــرم  ١٣

وأهــم أهــداف ، )٢(فيصــل مــن أخيــه صــاحب الســمو الشــيخ صــباح الســامل الصــباح أمــري الكويــت
  :ونتائج هذه الزيارة هي 

يف تنميـة التعـاون وغـرس جـذوره يف ، التباحث فيما يهـم البلـدين ومصـلحة الشـعبني  - ١
الشــــقيقني علــــى أســــاس مــــن التنســــيق يف  امليــــادين الــــيت تعــــود بــــالنفع علــــى الشــــعبني

ــــة وتشــــكيل اللجــــان  ــــة واإلعالمي ــــة والفني ــــة والثقافي اجملــــاالت االقتصــــادية واالجتماعي
 .املشرتكة املختصة هلذا الغرض وتبادل الزيارات املستمرة 

واســــتمرار أمــــن املنطقــــة وســــالمتها ، تــــدارس مســــتقبل األوضــــاع يف اخللــــيج العــــريب  - ٢
واســــتمرار ، تعرض العــــاهالن األوضــــاع العربيــــة الراهنــــةكمــــا اســــ، وضــــمان اســــتقرارها

ديـد للسـالم يف املنطقـة  العدوان الصهيوين علـى األمـة العربيـة ومـا ينطـوي عليـه مـن 
 .واملوافقة على دعوة مؤمتر القمة اإلسالمي ، ويف العامل أمجع

                                                 

 .م١٧/١٢/١٩٦٥الموافق ،هـ٢٤/٨/١٣٨٥،)٢١٠١(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .م ٥/٤/١٩٦٨الموافق ،هـ٧/١/١٣٨٨، )٢٢١٥(العدد، جريدة أم القرى ) ٢(
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عـــة ويؤكـــد متســـكهما مبيثـــاق اجلام، حاجـــة األمـــة العربيـــة إىل التشـــاور وتبـــادل الـــرأي  - ٣
 .)١(املتحدة ومبادئها األمموكذلك متسكها مبيثاق ، العربية وضرورة دعمها وتقويتها

  :الزيارة الخامسة 

ـــزاً ألواصـــر األخـــوة احلميمـــة ووشـــائج القـــرىب ، وجتســـيداً للعالقـــات التارخييـــة الوثيقـــة، تعزي
بزيــارة رمسيــة  قــام امللــك خالــد، واجلــوار الــيت تــربط بــني اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت

، م١٩٧٦مـارس  ٢٣-٢١املوافق ،هـ١٣٩٦من ربيع األول  ٢٣-٢١للكويت يف الفرتة ما بني 
وكـان أهـم مـا ورد ، وذلك تلبية لدعوة من أخيه الشيخ صباح السامل الصـباح أمـري دولـة الكويـت

  :يف البيان املشرتك النقاط التالية 

، تعــاون الوثيــق القــائم بــني البلــدينوجمــاالت ال، اســتعرض اجلانبــان العالقــات الثنائيــة  - ١
ونوهــا بصــورة ، وأبــديا ارتياحهمــا التــام ملــا مت التوصــل إليــه مــن إجنــازات يف هــذا اجملــال

، واإلعالميــةخاصــة بالتنســيق القــائم يف جمــال تنفيــذ االتفاقيــات االقتصــادية والثقافيــة 
 .املربمة بينهما 

يم بلـديهما علـى تعزيـز التضـامن وأكـدا تصـم، كما استعرضا األوضاع العربية الراهنة   - ٢
ــة  ، والعمــل علــى جتنــب كــل مــا مــن شــأنه إعاقــة املســرية العربيــة، العــريب الفعــال وجما

وأكدا ضـرورة تسـوية كافـة اخلالفـات العربيـة يف إطـار . كافة التحديات اليت تعرتضها
 .األخوة والتفاهم وعن طريق احلوار البناء 

اخللـيج وشـبه اجلزيـرة العربيـة أظهـرت احملادثـات  ويف جمال األوضاع القائمة يف منطقة  - ٣
االتفاق الكامل يف وجهـة نظـر البلـدين علـى ترسـيخ أسـس التعـاون الفعـال بـني دول 

ا فأشــاد اجلانبــان بـالتطورات اإلجيابيــة الــيت متــت يف جمــال توثيــق . هـذه املنطقــة وشــعو
 .العالقات بني مجيع دول منطقة اخلليج 

                                                 

 .م ١٢/٤/١٩٦٨الموافق ،هـ١٤/١/١٣٨٨، )٢٢١٦(العدد، جريدة أم القرى ) ١(
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واألوضـــاع النامجـــة عـــن اســـتمرار االحـــتالل ، الفلســـطينية القضـــية تطـــوراتكمـــا حبثـــا    - ٤
وعليـــه ناشـــد الزعيمـــان اجملتمـــع الـــدويل عامـــة وجملـــس . اإلســـرائيلي لألراضـــي العربيـــة

م الكاملــة يف هــذا الصــدد حيــث ال ميكــن أن يســود ، األمــن خاصــة حتمــل مســؤوليا
 .سالم يف العامل ما مل يتم التوصل إىل حل عادل للقضية الفلسطينية 

وأوىل اجلانبـان اهتمامــاً خاصــاً بالوضــع يف لبنــان وعـربا عــن أملهمــا ملــا يعانيــه الشــعب   - ٥
اللبنـــاين الشـــقيق نتيجـــة هلـــذا الوضـــع املؤســـف؛ وناشـــدا قـــادة لبنـــان وزعمـــاءه تقـــدمي 
مصــــلحة لبنــــان واملصــــلحة العربيــــة العليــــا علــــى أيــــة اعتبــــارات أخــــرى وبــــذل اجلهــــود 

والتوصــــل إىل حــــل ســــريع حيقــــق للبنــــان ، اميــــةاملخلصــــة للخــــروج مــــن هــــذه احملنــــة الد
 .الشقيق أمنه ويصون استقراره ووحدة أراضيه وسيادته 

أكــد اجلانبــان مســاندة بلــديهما لكافــة اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل دفــع عجلــة التقــدم   - ٦
  .)١(والسالم يف العامل والتزامهما مببادئ احلق والعدالة

  :الزيارة السادسة 

املوافــــق ،هـــــ٢٢/١/١٣٩٨ارة لدولــــة الكويــــت وذلــــك يــــوم األحــــد قــــام امللــــك خالــــد بزيــــ
وقــد ، وذلــك لتقــدمي التعزيــة يف وفــاة الشــيخ صــباح الســامل الصــباح أمــري الكويــت، م١/١/١٩٧٨

وصل إىل الكويت ظهر األحد حيث كان يف استقبال امللك خالد باملطار الشيخ سـعد العبـداهللا 
شـــيخ صـــباح األمحـــد وزيـــر اخلارجيـــة وعـــدد مـــن كبـــار الصـــباح وزيـــر الداخليـــة والـــدفاع الكـــوييت وال

  .يف احلكومة الكويتية من مدنيني وعسكريني  املسئولني

وقــد بعــث بربقيــة ، هــذا وقــد عــاد امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز يف اليــوم نفســه إىل اململكــة
  :التعزية التالية 

مـن األسـى مبزيد " صاحب السمو األخ الشيخ جابر األمحد الصباح أمري دولة الكويت 
واللوعــة علمــت بالنبــأ املفجــع لوفــاة املغفــور لــه مســو األخ الشــيخ صــباح الســامل الصــباح وقــد كــان 

                                                 

 .م ٢٦/٣/١٩٧٦الموافق ،هـ٢٦/٣/١٣٩٦، )٢٦١٨(العدد، جريدة أم القرى ) ١(
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هلذا النبأ احملزن أعمق األثر يف نفسي لقد عرفته أخاً خملصاً كرمياً لنا حنن أشـقاءه العـرب وأبـاً بـاراً 
وإنـــين يف هـــذه ، لـــوالء والعهـــدوفيــاً ألبنـــاء شـــعبه ورجـــًال صـــادقاً ألمتـــه ودينــه أدى األمانـــة ورعـــى ا

اللحظة احلزينة أبعث للشعب الكوييت الشـقيق ولسـموكم وأسـرتكم الكرميـة باسـم شـعب اململكـة 
العربية السعودية وبامسي ومجيع أفراد األسـرة أحـر التعـازي القلبيـة وأصـدق املواسـاة مبـتهًال إىل اهللا 

مغفرتـه ورضـوانه ويسـكنه فسـيح جناتـه  العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيـز بواسـع رمحتـه وفـيض
وإنــــــا إليــــــه ، وأن يعظـــــم مســــــوكم وأســـــرتكم جبميــــــل الصـــــرب وحســــــن العـــــزاء وأن ميــــــد يف حيـــــاتكم

  .)١("راجعون

  :زيارات أمراء دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية 

  :الزيارة األولى 

يت تربط بني اململكـة العربيـة ووشائج القرىب واجلوار ال، وجتسيداً للعالقات التارخيية الوثيقة
قـــام مســـو الشـــيخ عبـــداهللا الســـامل ،  وتعزيـــزاً ألواصـــر األخـــوة احلميمـــة، الســـعودية ودولـــة الكويـــت

 ٢٢-١٥إىل اململكـة العربيـة السـعودية يف الفـرتة مـا بــني  رمسيـةالصـباح أمـري دولـة الكويـت بزيـارة 
صــوله أوًال يف مدينــة جــدة مث كــان و ، م١٩٦٠أكتــوبر  ١٤-٧املوافــق ،هـــ١٣٨٠مــن ربيــع الثــاين 

  .)٢(توجه إىل عاصمة اململكة العربية السعودية الرياض وهناك تقابل مع امللك سعود

إنــه متــت خــالل هــذا .. " قيــل فيــه .. صــدر بيــان مشــرتك ... ، ويف أعقــاب هــذا اللقــاء 
البلـدين  واستعرضـت فيـه العالقـات بـني، مباحثات بني العاهلني يف جو من الود واإلخـاء، اللقاء

يف املسـائل الـيت كانـت موضـع .. وانتهت هذه املباحثات باتفاق وجهـات النظـر.. مث قال البيان 
  .)٣("البحث 

  

                                                 

 .م ٦/١/١٩٧٨الموافق ،هـ٢٧/١/١٣٩٨، )٢٧٠٦(العدد، جريدة أم القرى ) ١(

 .٩٢ص،٣ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالحمن الحمودي  )٢(

 .م ٢٢/٩/١٩٦١الموافق ،هـ١٢/٤/١٣٨١، )١٨٨٧(العدد، جريدة أم القرى ) ٣(
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  :الزيارة الثانية 

وصـــل صـــاحب الســـمو الشـــيخ عبـــداهللا الســـامل الصـــباح أمـــري دولـــة الكويـــت الشـــقيق إىل 
وقــد كــان يف ، م٢١/٩/١٩٦١املوافــق ، هـــ١١/٤/١٣٨١بزيــارة رمسيــة صــباح اخلمــيس ، الريــاض

استقبال مسوه يف املطار امللك سعود وأصحاب السـمو واملعـايل الـوزراء واملستشـارون وكبـار رجـال 
وكـان مسـو الشـيخ عبـداهللا السـامل الصـباح ، الدولة وقادة اجليش واألمن وأمراء ألوية احلرس الـوطين

، الصـــاحل احلمـــيض وحممـــد، يصـــحب معـــه يف هـــذه الزيـــارة كـــًال مـــن الســـادة خالـــد العبـــداللطيف
وحممــود ، وجاســم القطــاين ، ويعقــوب اليوســفي احلمــيض ، وبــدر املــال ، وخليفــة األمحــد الغــامن 

  .)١(الدرويش

وقـــد دارت مباحثـــات وديـــة بـــني األخـــوين اســـتغرقت وقتـــاً غـــري قصـــري أعـــرب فيهـــا مســـو  
لعائلـة األمري عن مشاعره ومشـاعر آل الصـباح ومشـاعر شـعب الكويـت حنـو امللـك سـعود وحنـو ا

السعودية والشعب السعودي وأشاد مسوه مبا أفاض اهللا على العائلتني والبلدين مـن نعمـة التـآخي 
  .)٢()أزمة الكويت مع العراق ( والتعاون يف تلك األزمة 

  

  :الزيارة الثالثة 

ـــــق ،هــــــ٢٢/١٠/١٣٨١ األربعـــــاءيف متـــــام الســـــاعة الواحـــــدة والنصـــــف مـــــن صـــــباح  املواف
ار مدينة الرياض صـاحب السـمو الشـيخ عبـداهللا السـامل الصـباح وصل إىل مط، م٢٨/٣/١٩٦٢

وكــان يف اســتقبال صــاحب الســمو الشــيخ عبــداهللا الســامل ، يف زيــارة خاصــة، أمــري دولــة الكويــت
الصباح يف مطار الرياض امللك سعود ومجع كبـري مـن حضـرات أصـحاب السـمو امللكـي واألمـراء 

  .)٣(وقادة وضباط ووجهاء وأعيان الدولة وأصحاب املعايل الوزراء وكبار رجال الدولة

                                                 

 .م ٢٢/٩/١٩٦١الموافق ،هـ١٢/٤/١٣٨١، )١٨٨٧(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .المصدر نفس )٢(

 .م ٣٠/٣/١٩٦٢الموافق ،هـ٢٤/١٠/١٣٨١، )١٩١٣(العدد، جريدة أم القرى ) ٣(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

132 

هــذا وكــان اللقــاء أخويــاً جتلــت فيــه روح األخــوة العربيــة الــيت تــربط بــني األســرتني ومتتــد يف 
فيه األحاديث األخوية فيما يعود بالنفع على الشـعبني  وبودلت، أعماق التاريخ على مدى بعيد

ادر صـــاحب الســـمو الشـــيخ عبـــداهللا ويف متـــام الســـاعة التاســـعة والنصـــف غـــ، والعـــرب واملســـلمني
الســامل الصــباح أمــري دولـــة الكويــت مطــار الريــاض عائـــداً إىل بــالده وكــان يف وداع مســوه باملطـــار 
امللك سعود وأصحاب السمو امللكي األمراء يتقدمهم صاحب السمو امللكي األمـري فيصـل ويل 

الـوزراء وكبـار رجـال الدولـة  العهد ونائب رئيس جملس الوزراء كما كان يف وداعه أصحاب املعايل
  .)١(والوجهاء واألعيان

وعلـــى إثـــر مغـــادرة صـــاحب الســـمو الشـــيخ عبـــداهللا الســـامل الصـــباح أمـــري دولـــة الكويـــت 
: " الريــــاض ووصــــوله بالســــالمة إىل الكويــــت بعــــث بربقيــــة شــــكر إىل امللــــك ســــعود هــــذا نصــــها 

وصــلنا بســـالمة اهللا ، ورعـــاه صــاحب اجلاللــة األخ العزيـــز امللــك ســعود بـــن عبــدالعزيز حفظــه اهللا
بــأمسى آيــات الشــكر واالمتنــان مبــا القينــاه مــن احلفــاوة البالغــة ومــا ملســناه مــن  لــنهجأرض الــوطن 
الصادقة الـيت جعلتنـا نشـعر أننـا بـني أهلنـا وإخواننـا يف وطننـا الثـاين راجـني  واألخوةمشاعر املودة 

اكم وأن حيفظكـــم راعيـــاً وســـنداً املـــوىل أن ميـــد يف عمـــر جاللـــتكم وأن يســـدد علـــى الـــدوام خطـــ
لشعبكم ونصراً للعـرب واملسـلمني ويوفقنـا لكسـب رضـاكم وإن شـاء اهللا مـا تسـمعون إال مايسـر 

  .)٢("جاللتكم 

حضرت صـاحب السـمو األخ العزيـز الشـيخ : " هذا وقد بعث امللك سعود بالرد التايل 
برقيـــة مســـو األخ مبزيـــد الســـرور  تناولـــت. عبـــداهللا الســـامل الصـــباح أمـــري دولـــة الكويـــت حفظـــه اهللا 

واالغتبــاط بوصــوله ســاملاً إىل الــوطن العزيــز بعــد أن كــان لنــا الســرور العظــيم بلقائــه يف هــذا اليــوم 
 الــذي نعــده مــن أيامنــا الســارة وأن مــا أبــداه مســو األخ مــن مشــاعر املــودة واإلخــاء هــو نفــس مــا

                                                 

 .م ٣٠/٣/١٩٦٢الموافق ،هـ٢٤/١٠/١٣٨١، )١٩١٣(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .نفس المصدر  )٢(
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م بالصحة والعافية وأن يدمي علينـا نعمـة نشعر به حنو مسوكم وبالدكم الكرمية سائًال اهللا أن ميتعك
 . )١("فيه مصلحة البلدين والعرب واملسلمني أمجعني  التآخي والتعاون ملا

  :الزيارة الرابعة 

وصل مطـار الريـاض ، م٣٠/١١/١٩٦٢املوافق ،هـ١٤/٨/١٣٨٣يف صباح يوم السبت 
وكـــان يف اســـتقباله  ،يف زيـــارة خاصـــة، مســـو الشـــيخ عبـــداهللا الســـامل الصـــباح أمـــري دولـــة الكويـــت

وقـد حـال بـني امللـك ، صاحب السمو امللكي األمري فيصل ويل العهـد وأصـحاب السـمو األمـراء
مث توجـه املوكـب إىل ، تـأثر امللـك بالتهـاب اللـوزتني، سعود واسـتقبال مسـو الشـيخ عبـداهللا الصـباح

  .)٢(قصر الناصرية

اض صـــاحب الســـمو ويف عصـــر يـــوم الســـبت غـــادر مدينـــة الريـــ، حيـــث تقابـــل العـــاهالن
بــني امللــك  بودلــتوقــد ، الشــيخ عبــداهللا الســامل الصــباح أمــري دولــة الكويــت متوجهــاً إىل الكويــت

سعود ومسو الشيخ عبـداهللا السـامل الصـباح أمـري دولـة الكويـت برقيتـان رقيقتـان عربتـا بوضـوح عـن 
  .)٣(مدى الروابط األخوية املتينة اليت حتكم العالقات بني الدولتني

  :الخامسة  الزيارة

الشــيخ صــباح الســامل الصــباح أمــري دولــة الكويــت بزيــارة رمسيــة  إىل  قــام صــاحب الســمو
، م١٩٦٥فربايــر  ١٢-٨املوافــق ،هـــ١٣٨٥شــوال  ٢٢-١٨وكانــت فــرتة الزيــارة مــا بــني ، الريــاض

وكــان برفقتــه صــاحب الســمو امللكــي األمــري خالــد بــن ، حيــث قــام بزيــارة املصــانع احلربيــة بــاخلرج
، وبعد االنتهاء من زيارة املصـانع احلربيـة بـاخلرج، يز ويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراءعبدالعز 

مث توجـه إىل مدينـة جـدة ، )٤(توجه إىل الرياض حيث تقابل العاهالن وتبادال األحاديـث األخويـة
حيـــث كـــان يف اســـتقباله يف املطـــار مســـو األمـــري امللكـــي مشـــعل بـــن عبـــدالعزيز أمـــري منطقـــة مكـــة 

                                                 

 .م ٣٠/٣/١٩٦٢الموافق ،هـ٢٤/١٠/١٣٨١، )١٩١٣(العدد، ة أم القرى جريد )١(

  .م ٦/١٢/١٩٦٣الموافق ،هـ١٣٨٣م٢٠/٧، )١٩٩٩(العدد، جريدة أم القرى  )٢(

 .نفس المصدر ) ٣(

 .م١١/٢/١٩٦٦الموافق ،هـ٢١/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٨(العدد، جريدة أم القرى ) ٤(
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وبعـــد ذلـــك غـــادرت الطـــائرة أرض املطـــار ، رمـــة الـــذي رافـــق مســـوه يف زيارتـــه إىل جـــدة ومكـــةاملك
  .)١(متوجهة إىل الكويت الشقيق

هــذا ولــدى وصــول مســوه يــوم الســبت مطــار الكويــت أدىل مســوه بالتصــريح التــايل ملنــدوب 
ثـرياً أن أنقــل يسـرين ك.." اإلذاعـة والتلفزيـون الكـوييت ولرجـال الصـحافة ومنـدويب ووكـاالت األنبـاء

إىل إخـــواين وأبنـــائي يف بالدنـــا احلبيبـــة أن زيارتنـــا حلضـــرة صـــاحب اجلاللـــة األخ امللـــك فيصـــل بـــن 
عبدالعزيز يف اململكة العربية السعودية الشقيقة قد جاءت مؤكدة ألرسخ الروابط وأوثق الصـالت 

ذ القـدم وإننـا لنحمـد اهللا املبنية على أصدق مشاعر املودة واإلخاء املتبادلة بني بلدينا وشعبينا من
تعــاىل أننــا يف مباحثاتنــا مــع جاللــة العاهــل الســعودي والــيت محلــت طــابع التفــاهم التــام قــد اتفقنــا 
علــى كــل مــا فيــه خــري عروبتنــا وإعــالء شــأن ديننــا وعلــى زيــادة توثيــق العالقــات الــيت جتمــع بــني 

ـــذه املناســـبة الطيبـــة أن أنـــوه وال أود أن يفـــوتين ، الكويـــت وشـــقيقتها اململكـــة العربيـــة الســـعودية
ـــا جاللـــة األخ امللـــك فيصـــل واألخـــوان األعـــزاء  بأصـــدق مظـــاهر احلفـــاوة والتكـــرمي الـــيت أحاطنـــا 
أصحاب السمو امللكي األمراء وأبناء الشعب السعودي النبيل طوال مدة وجودنـا بـني ظهـرانيهم 

سائلني املوىل جـل جاللـه  رتناوألسواليت كانت تعكس مدى حمبة ومودة أشقائنا يف السعودية لنا 
أن يكلــل بالنجــاح مســاعينا الراميــة إىل حتقيــق اخلــري والرفعــة ألمتنــا العربيــة اجمليــدة وأن تبقــى كلمــة 

واهللا ويل ، العـــرب موحـــدة حـــىت نصـــل بوطننـــا العـــريب الكبـــري إىل مـــا نصـــبو لـــه مـــن مكانـــة ســـامية
  .)٢("التوفيق 

الســـــعودي مبناســـــبة مغادرتـــــه  والتلفيزيـــــون هـــــذا وأدىل باحلـــــديث التـــــايل ملنـــــدوب اإلذاعـــــة
بشــعور فيـــاض وبقلــب خملـــص أعــرب عــن بـــالغ شــكري وامتنـــاين إىل أخــي حضـــرة : " للمملكــة 

صــاحب اجلاللــة امللــك فيصــل بــن عبــدالعزيز وإىل اإلخــوان أصــحاب الســمو امللكــي األمــراء وإىل  
كرم ضيافة أثنـاء إقامتنـا كافة أبناء الشعب السعودي النبيل على ما غمرونا به من حسن وفادة و 

بــني أهلنــا  بالدنــايف ربــوع اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة والــيت مل نشــعر خالهلــا إال بأننــا يف 

                                                 

 .م١٨/٢/١٩٦٦الموافق ،هـ٢٨/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٩(العدد، جريدة أم القرى ) ١(

 .نفس المصدر ) ٢(
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إن الكويت اليت آلت على نفسها أن تلتزم بالقيام مبـا ميليـه عليهـا شـعورها املخلـص يف ، وإخواننا
سـتقبل األفضـل ألمتنـا لتحمـداهللا جـل أن تعمل صفاً واحداً مع أشقائها العرب مـن أجـل بنـاء امل

جالله لصلة املودة الوثيقة وعالقة األخوة الراسـخة بينهـا وبـني شـقيقتها اململكـة العربيـة السـعودية 
وإننـا إذ نرجـو مـن اهللا عـز وجـل أن يوفقنـا مجيعـا للعمـل ، على كال الصعيدين احلكـومي والشـعيب

  .)١("أن يكلل جهودنا بالنجاح واهللا املوفقملا فيه خري ديننا احلنيف وأمتنا لندعوه تعاىل 

كمـا أرســل الربقيـة التاليــة إىل امللـك فيصــل بــن عبـدالعزيز مبناســبة مغادرتـه اململكــة العربيــة 
حضـرة صـاحب اجلاللـة األخ امللـك فيصـل بـن عبـدالعزيز " قـال فيهـا ، السعودية عائداً إىل بالده

ضـي وطننـا الثـاين اململكـة العربيـة السـعودية إىل يف هـذه اللحظـة الـيت نغـادر فيهـا أرا –حفظه اهللا 
وطنكم الكويـت يسـعدين ويطيـب يل أن أعـرب جلاللـة األخ الكـرمي وألصـحاب السـمو اإلخـوان 
األمـــراء وحلكـــومتكم الرشـــيدة وأبنـــاء شـــعبكم الـــويف عـــن أعمـــق الشـــكر وأوفـــر االمتنـــان للحفـــاوة 

لقائنــا األخــوي الــذي أكــد أوثــق الــروابط البالغــة ومــا شــعرنا بــه مــن ســعادة يف وطننــا الثــاين خــالل 
ـذه  وأرسخها اليت جتمع حبمدهللا بني بلدينا وشعبينا منذ القدم وال نود يا جاللة األخ أن يفوتنا 
املناسبة الطيبة أن نعرب عن التقدير واإلكبار البالغني بالنهضـة الكـربى الـيت مشلـت بالدكـم العزيـزة 

وإننــا إذ .. ا يف هــذه الزيــارة مشــاهدة معاملهــا عــن كثــب يف عهــدكم الزاهــر امليمــون حيــث أتــيح لنــ
نسأل اهللا جلت قدرتـه أن حيقـق املزيـد مـن التقـدم والرفاهيـة لشـعبكم النبيـل لنرجـوه تعـاىل أن ميـد 
يف عمركم ويدمي عليكم نعمة اخلري والعافية وأن يوفق اجلميع ملا فيه خري ديننا اإلسالمي احلنيف 

ا وأمتنا العربية املتحدة ور    .)٢("فعة شأ

تلقيـت ببـالغ السـرور برقيـة مسـو : " وقد رد امللك فيصل على تلـك الربقيـة بالربقيـة التاليـة 
األخ مبناســبة مغادرتــه لبلــده اململكــة العربيــة الســعودية والــيت جــاءت معــربة عــن صــادق وده ونبيــل 

نفوسـنا ونفـوس لقد تركت زيارة مسوكم وصحبكم لبلدكم أطيب الذكرى وأمجل األثـر يف ، شعوره
إخواننا وشعبنا وأن ما قمنا بـه مـا هـو إال صـدى ملـا حنملـه لسـموكم وإخـوانكم وشـعب الكويـت 

                                                 

 .م١٨/٢/١٩٦٦الموافق ،هـ٢٨/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٩(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .نفس المصدر  )٢(
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الشــقيق مــن أخــوة صــادقة وتقــدير عظــيم تزيــدها الــروابط الروحيــة والتارخييــة وثوقــاً علــى مــر الــزمن 
عربيـة واإلسـالمية وإننا لنسأل اهللا أن حيقـق يف هـذه اللقـاءات بـني اإلخـوان مـا تصـبو إليـه األمـة ال

  .)١("من وحدة الكلمة ورفع شأن اإلسالم واهللا واملوفق

  :الزيارة السادسة 

كانت تلبيًة لدعوة امللك فيصل بـن عبـدالعزيز إىل صـاحب السـمو الشـيخ صـباح السـامل 
 ٢٩املوافـق ،هــ١٣٩٣من شهر شـعبان  ٤-١وذلك يف الفرتة مابني ، الصباح أمري دولة الكويت

ودعمـاً للتعـاون البنـاء ، إمياناً بعمق روابـط العقيـدة والتـاريخ، )٢(م١٩٧٣تمرب سب ١إىل  أغسطس
وعقــدت املباحثــات الرمسيــة ، وكــان يف اســتقباله امللــك فيصــل يف مدينــة جــدة، القــائم بــني البلــدين

يف  األوضـــاعاســـتعرض فيهـــا العالقـــات الثنائيـــة بـــني البلـــدين الشـــقيقني ومســـتقبل ، بـــني البلـــدين
واحلالــة الراهنــة يف الــوطن العــريب النامجــة عــن اســتمرار العــدوان الصــهيوين لألراضــي  اخللــيج العــريب

  .)٣(العربية ومواقف خمتلف دول العامل من هذا العدوان

والعـودة إىل جـدة مغـادراً إىل ، مث غادر مسو الضيف إىل مكـة املكرمـة ألداء نسـك العمـرة
مــن :" الســعودية قــال فيــه  األنبــاءلوكالــة  وقــد أدىل قبــل مغادرتــه املطــار بتصــريح، بــالده الكويــت

... دواعــي غبطــيت وســروري أن هيــأت يل هــذه الزيــارة اللقــاء بــأخي جاللــة امللــك فيصــل املعظــم 
خـــالص شـــكري وتقـــديري للمملكـــة العربيـــة الســـعودية ملكـــاً وحكومـــة وشـــعباً  أقـــدمويســـرين أن 

ــا وي احلــار علــى شــيء فإمنــا يــدل وإن دل هــذا االســتقبال األخــ، للحفــاوة البالغــة الــيت قوبلــت 
بكل وضوح وجالء علـى الـروابط العميقـة الراسـخة الـيت تـربط الشـعبني الشـقيقني العـربيني يف كـل 

هيأتـه هـذه الزيـارة لوطننـا الثـاين تلـك اللقـاءات األخويـة  ولعل من أبرز مـا، من الكويت واململكة

                                                 

 .م١٨/٢/١٩٦٦الموافق ،هـ٢٨/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٩(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .م ٣١/٨/١٩٧٣الموافق ،هـ٣/٨/١٣٩٣، )٢٤٨٧(العدد، جريدة أم القرى ) ٢(

 .م ٧/٩/١٩٧٣الموافق ، هـ١٠/٨/١٣٩٣، )٢٤٨٨(العدد، جريدة أم القرى  )٣(
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ايا العربيــــة ويف مقــــدمتها القضــــية املشــــرتكة بــــني البلــــدين والقضــــ األمــــورالــــيت مت فيهــــا حبــــث كافــــة 
  .)١(..."الفلسطينية 

  :الزيارة السابعة 

وكانــت تلــك الزيــارة الرمسيــة مــن قبــل صــاحب الســمو الشــيخ صــباح الســامل الصــباح إىل 
، لبحـث أزمـة لبنـان، اململكة العربية السعودية يف لقاء القمة السداسي لزعمـاء العـرب يف الريـاض

وقـــد ، م١٩٧٦أكتـــوبر  ١٩-١٦املوافـــق ،هــــ١٣٩٦وال عـــام مـــن شـــ ٢٦-٢٣يف الفـــرتة مـــابني 
أعرب مسو الشيخ صباح السامل الصـباح عـن أملـه يف أن يكلـل هـذا املـؤمتر بالنجـاح والتوفيـق وأن 

  .)٢(يكون املؤمتر انطالقاً ملرحلة جديدة للعمل العريب املشرتك

يـة السـعودية امللـك كما بعث بربقية بعد مغادرته إىل بالده شكر فيها ملك اململكـة العرب
ــا ــا امللــك خالــد مــن أجــل ، خالــد علــى احلفــاوة واإلكــرام الــيت قوبــل  واجلهــود اجلبــارة الــيت قــام 

يف توحيـد كلمـة العـرب ومجـع مشلهـم  األمهيـةإجناح مؤمتر القمة السداسي الذي ميثل خطوة بالغـة 
املخلصـــة والرغبـــة  والتأكيـــد علـــى التضـــامن العـــريب ومناقشـــة مشـــاكلهم وقضـــاياهم بـــروح األخـــوة

  .)٣(الصادقة يف توحيد الكلمة واملواقف

وقــد ســبقت برقيــة صــاحب الســمو الشــيخ صــباح الســامل الصــباح برقيــة امللــك خالــد الــيت 
وأكـد امللـك خالـد أن اجتمـاع .. شكر فيها مسوه الكرمي ملا أعربوا عنه من مشاعر أخوية خملصة 

نويـاً وماديــاً للقضـية العربيــة واإلرادة العربيـة كمــا قمـة الريـاض السداســي يعتـرب مكســباً سياسـياً ومع
أنــه يعتــرب قطــب الرحــى النطالقــة عربيــة ثابتــة ســتحقق بــإذن اهللا التضــامن العــريب وتفــرض إجيابيتــه 

  . )٤(وفعاليته

  

                                                 

 .م ٧/٩/١٩٧٣الموافق ، هـ١٠/٨/١٣٩٣، )٢٤٨٨(العدد، جريدة أم القرى  )١(

 .م٢٢/١٠/١٩٧٦الموافق ،هـ٢٩/١٠/١٣٩٦، )٢٦٤٧(العدد، جريدة أم القرى  )٢(

 .نفس المصدر ) ٣(

 .نفسه  )٤(
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  :الزيارة الثامنة 

يف ، وصــل صــاحب الســمو الشــيخ جــابر األمحــد الصــباح أمــري دولــة الكويــت إىل الريــاض
بعـد وصـوله ، م٢١/٣/١٩٧٦املوافـق ،هـ١٢/٤/١٣٩٨ك خالد بن عبدالعزيز يف زيارة ودية للم

حيـث وصـف مسـو ، وكانت زيارة قصرية تبادل فيها وجهات النظر يف القضايا العربيـة الراهنـة، براً 
وأن كــل لقــاء يــتم بــني اململكــة ، الشـيخ جــابر األمحــد الصــباح هــذا اللقــاء بأنــه لقــاء أخــوي وودي

ا األمة العربيـةالعربية السعودية وا ، لكويت يعترب مثمراً ومفيداً وخاصة يف هذه الظروف اليت متر 
كمـــا أضـــاف أن مثـــار هـــذا اللقـــاء ســـتعود بـــاخلري علـــى البلـــدين الشـــقيقني وعلـــى األمتـــني العربيـــة 

  .)١(واإلسالمية

  :الزيارة التاسعة 

خالــد  وصــل صــاحب الســمو الشــيخ جــابر األمحــد الصــباح إىل الريــاض بعــد عــودة امللــك
املوافـــق ،هــــ٢٨/١٢/١٣٩٨يف ، يف زيـــارة خاصــة وقصـــرية اســـتغرقت عــدة ســـاعات ، مــن أمريكـــا

هنـــا فيهـــا امللـــك خالـــد بســـالمة العـــودة إىل أرض الـــوطن ســـليماً معـــاىف بعـــد ، م٢٨/١١/١٩٧٨
  .)٢(رحلة عالجية

  :الزيارة العاشرة 

ح ويل العهـــد كانـــت هـــذه الزيـــارة الرمسيـــة لصـــاحب الســـمو الشـــيخ ســـعد العبـــداهللا الصـــبا 
تلبية لدعوة رمسية من صاحب السمو امللكي األمـري فهـد بـن ، ورئيس الوزراء الكوييت إىل الرياض

مــن شــهر حمــرم  ٦-٢يف الفــرتة مــابني ، عبــدالعزيز ويل عهــد اململكــة ونائــب رئــيس جملــس الــوزراء
وأهـم ، وكـان يف اسـتقباله امللـك خالـد بـن عبـدالعزيز، م١٩٧٨ديسـمرب  ٦-٢املوافق ، هـ١٣٩٩

  :أهداف ونتائج هذه الزيارة هي 

                                                 

 .م ٢٤/٣/١٩٧٨الموافق ،هـ١٥/٤/١٣٩٨، )٢٧١٧(دالعد، جريدة أم القرى ) ١(

 .م ١/١٢/١٩٧٨الموافق ،هـ١/١/١٣٩٩، )٢٧٤٩(العدد، جريدة أم القرى ) ٢(
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احملادثـــات الـــيت بـــني اجلــــانبني الـــيت ترأســـها مـــن اجلانــــب الســـعودي امللـــك فهـــد بــــن   - ١
وقــد اســتعرض ، عبــدالعزيز ومــن اجلانــب الكــوييت مســو الشــيخ ســعد العبــداهللا الصــباح

 اجلانبـــــان العالقـــــات الثنائيـــــة الوطيـــــدة القائمـــــة بـــــني البلـــــدين الشـــــقيقني يف اجملـــــاالت
ويف هـــذا اإلطـــار جـــرى االتفـــاق علـــى ، واإلعالميـــةالسياســـية واالقتصـــادية والثقافيـــة 

القواعد العامـة لتقسـيم املنطقـة املغمـورة املواجهـة للمنطقـة احملايـدة املقسـومة بالشـكل 
  .الذي حيدد املسؤوليات وميكن من االستثمار بشكل يضمن احلقوق للطرفني 

لغ ملــا مت حتقيقــه مــن تنســيق وتعــاون يف اجملــاالت كمــا أبــدى اجلانبــان اهتمامهمــا البــا   - ٢
علــــى إثــــر اتفاقيــــات التعــــاون الثقــــايف واإلعالمــــي بــــني البلــــدين ، الرتبويــــة واإلعالميــــة

 .الشقيقني 
إىل  باإلضـافةكما اتفق اجلانبان على توسيع نطاق اللجنة املشرتكة للمتابعة لتشمل    - ٣

الـــوطين والتجـــارة والبـــرتول والثـــروة  وزارة املاليـــة واالقتصـــاد –وزيـــري خارجيـــة البلـــدين 
 .املعدنية يف كال البلدين 

وأكـد اهتمامهمــا بوجـوب أن تظــل املنطقـة منطقــة أمـن وســالم واسـتقرار بعيــدة عــن   - ٤
جمــاالت الصــراع العــاملي وأن تقــوم عالقــات هــذه الــدول مجيعــاً علــى دعــائم متينــة مــن 

ــــا االحــــرتام املتبــــادل والتنســــيق املــــنظم والتضــــامن الفعــــال ب غيــــة اإلفــــادة مــــن إمكانيا
ا  ا يف خدمة شعو  .املشرتكة الكبرية لإلطالع بالدور اجلديد 

القضـــية العربيــــة والتقـــت وجهتـــا نظرمهـــا علـــى وجــــوب  تطـــوراتركـــز اجلانبـــان علـــى   - ٥
  .  )١(العربية األمةتكريس كل اإلمكانيات لتعزيز التضامن العريب باعتباره عماد قوة 

  . أمثرته هذه الزيارة من توطيد للعالقات بني البلدين الشقيقني  وقد أشاد اجلانبان مبا

  

   

                                                 

 .م ٨/١٢/١٩٧٨الموافق ،هـ٨/١/١٣٩٩، )٢٧٥٠(العدد، جريدة أم القرى ) ١(
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  :الزيارة الحادية عشر 

، اسـتغرقت عـدة سـاعات، وكانت زيارة خاصة من قبل مسو الشيخ جابر األمحد الصباح
ـــــيم علـــــى املســـــجد احلـــــرام ـــــر العـــــدوان األث ـــــارة يف ، إث ـــــت تلـــــك الزي املوافـــــق ،هــــــ٧/١/١٤٠٠وكان

متدح الشيخ جابر األمحد الصباح أمري دولـة الكويـت األسـلوب الـذي وقد ا، م٢٦/١١/١٩٨٩
إن ذلـك كـان بفضـل مـن اهللا تعـاىل : " عاجلت به حكومة اململكة حـادث املسـجد احلـرام وقـال 

ومبــا عهــد لــدى جاللــة امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز مــن حكمــة ولــدى .. علــى املســلمني أمجعــني 
أذى ودون أدىن ضــرر  أليدون أن يتعــرض األبريــاء .. مــن رؤيــة وتعقــل  املســئولنيمجيــع األخــوة 

  .)١(.."للكعبة املشرفة 

وأعــرب مســو أمــري دولــة الكويــت يف تصــريح لــه عقــب عودتــه مــن اململكــة عــن متنياتــه بــأن 
يف اململكــة وعلــى رأســهم امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز بــالتوفيق مــن أجــل  املســئولنيتكلــل جهــود 

  .)٢(اخلري والسداد لشعب اململكة واألمة اإلسالمية مجعاءمحاية بيت اهللا احلرام وحتقيق 

  :الزيارة الثانية عشر 

يف الفــرتة مــابني ، كانــت زيــارة صــاحب الســمو الشــيخ جــابر األمحــد الصــباح إىل الريــاض
حلضـــور الـــدورة الثانيـــة لـــدول ، م١٩٨١نـــوفمرب  ١١-١٠املوافـــق ،هــــ١٤٠٢مـــن حمـــرم  ١٥-١٤

عرض فيهــا اجمللــس الوضــع السياســي واالقتصــادي واألمــين يف الــيت اســت، جملــس التعــاون اخلليجــي
وذلــــك ملواجهــــة األخطــــار احمليطــــة باملنطقــــة وزيــــادة ، الراهنــــة التطــــوراتمنطقــــة اخللــــيج يف ضــــوء 

  .)٣(االتصاالت بني دول اجمللس من أجل درء هذه األخطار

 

                                                 

 .م ٣٠/١١/١٩٧٩الموافق ،هـ١١/١/١٤٠٠، )٢٧٩٨(العدد، جريدة أم القرى ) ١(

 .نفس المصدر )٢(

 .م ١٣/١١/١٩٨١الموافق ،هـ١٧/١/١٤٠٢، )٢٨٩١(العدد، جريدة أم القرى ) ٣(
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واململكــــة تعتــــرب ، م١٩٠٢/ هـــــ ١٣١٩منــــذ تأســــيس اململكــــة العربيــــة الســــعودية بتــــاريخ 
منطقـــة اخللـــيج العـــريب منطقـــة حيويـــة وحتظـــى برعايـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية واهتمامهـــا وقـــد 

التجاريــة مــع ومنهــا الكويــت بتنظــيم العالقــات السياســية و ، دعمــت اســتقالل دول اخللــيج العربيــة
تأكيداً للرغبة املخلصة بضرورة بنـاء البيـت اخلليجـي وحتميـة ذلـك فقـد قـام ، )١(مشيخة الكويت
وعــــام ، م١٩١٥/هـــــ١٣٣٣وعــــام ، م١٩١٠/هـــــ١٣٢٨بزيــــارة الكويــــت عــــام ، امللــــك عبــــدالعزيز

وحمــــاوالت بعــــض القــــوى ، علــــى الــــرغم مــــن انشــــغاله املصــــريي داخليــــاً ، )٢(م١٩٣٦/هـــــ١٣٥٥
ـــدف إىل التشـــاور وتقريـــب ، لعرقلـــة ذلـــك البنـــاء اخلليجـــياالســـتعمارية  وكانـــت تلـــك الزيـــارات 

م مصاحل البلدين مبـا يف ذلـك العمـل علـى تأكيـد ، وجهات النظر جتاه العديد من القضايا اليت 
والدولية قدر  اإلقليميةاستقاللية اختاذ القرارات اليت ختدم اجلميع دون تدخل أو تأثرياً من القوى 

  . )٣(اعاملستط

األقـوال إىل أفعـال ، لقد ترجم امللك عبدالعزيز والشيخ أمحد اجلابر الصباح أمري الكويـت
وكــان القصــد مــن ، ملموســة وخملصــة لتطــوير عالقــتهم مــن خــالل توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات

ة وإجيـاد عالقـات متينـ، وإرساء دعائم األمن بني البلدين، ذلك إدخال الطمأنينة وبناء االستقرار
وإقامـة ، كان من أمهها اتفاقية العقري؛ لتحديد احلدود بني جند والكويت، ترعى املصاحل املشرتكة

وقــد مت ذلــك اإلجنــاز ، م٢/١٢/١٩٢٢املوافــق ،هـــ١٢/٤/١٣٤١منطقــة حمايــدة بــني البلــدين يف 
ائية للحدود بني جند والكويت إلجيادعلى الرغم من عدم حتمس بريطانيا    .)٤(تسوية 

وقيــع بــني جنــد والكويــت علــى اتفاقيــة حتديــد احلــدود مــا كــان ليــتم لــوال االتصــال لكــن الت
حيـث كـان ذلـك نابعـاً ، واملشاورات الـيت متـت بـني امللـك عبـدالعزيز والشـيخ أمحـد اجلـابر الصـباح

ويف الوقـت ، من حرصهما الشديد على عدم إعطاء الفرصـة للمرتبصـني إلجيـاد أزمـة بـني البلـدين

                                                 

 .٣٠٥ص،٢ج،)ت .د، دار الكتاب العربي ، لبنان ، ١ط( تاريخ الدولة السعودية: د يعأمين س) ١(

 .٨ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ١٣٧٠ – ١٣٤١من مجموعة المعاهدات،  )٢(

 .٨ص،نفس المصدر )٣(

 .٢٨٩- ٢٧٥ص ،هنفس )٤(
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مـانفسه كانت هنـاك ر  وأال تكـون هنـاك خالفـات تعيـق ، غبـة صـادقة بـني الطـرفني لتعزيـز عالقا
  .)١(وبناء العالقات الودية بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، التواصل بني البلدين

إضـــافة إىل مـــا ، كمــا اســـتكملت مســـرية تعزيـــز العالقـــات بــني البلـــدين باتفاقيـــات أخـــرى
وكـان مـن ، م العالقـات السياسـية واالقتصـادية واألمنيـة بـني البلـدينمن أجل تنظـي، ذكرناه سالفاً 

إضـافة ، أمهها عدد مـن االتفاقيـات الـيت مشلـت جوانـب الصـداقة وحسـن اجلـوار واألمـور التجاريـة
  .إىل ما يُعىن باألمور األمنية مثل تسليم اجملرمني 

يف مجيــــع كــــان اهلــــدف مــــن تلــــك االتفاقيــــات هــــو التعــــاون الــــودي واألخــــوي الصــــادق 
، والسـعي لتعزيـز النهضـة، ويف كـل مـا يفيـد بشـرط أال تعـود علـى بـالده بـاألذى والضـرر، امليادين

حيــث أخــذت اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت ، وتعزيــز العالقــات الثنائيــة بــني البلــدين
ا ا واتفاقيا ا يف اتصاال يهـا بأحسـن فأمثرت أطيب الثمار وعـادت عل، ذه املبادئ ومتسكت 

  .)٢(الفوائد

وتكملــة ، حيــث اســتمرت تلــك العالقــات الثنائيــة احلميمــة بعــد اســتقالل دولــة الكويــت
وعقد املعاهدات واالتفاقيات اليت تؤكد على اسـتقاللية القـرار النابعـة ، مسرية البناء لكال البلدين

ذلك شـــهدت ونتيجـــة لـــ، مـــن قناعـــة وطنيـــة وبعـــد نظـــر وانســـجام مـــع األهـــداف واملثـــل اخلليجيـــة
اململكة العربية السعودية والكويـت مرحلـة سياسـية جديـدة اتسـمت باهلـدوء والعمـل علـى إنعـاش 
ا الوطنيـة لصـاحل مواطنيهـا وإقـرار األمـن وتوطيـد االسـتقرار وتأكيـد  املنطقة ورخائها وتسخري ثروا

  .السيادة الوطنية وإبراز شخصيتها 

  :لعزيز االتفاقيات بين البلدين في عهد الملك عبدا

ــــــت املنعقــــــدة يف  ــــــني جنــــــد والكوي ــــــة احلــــــدود ب ــــــت اتفاقي ــــــق ،هـــــــ١٣/٤/١٣٤١كان املواف
ورغـــم أنـــه قـــد أشـــري فيهـــا إىل أن مثـــة ، مبثابـــة التســـوية املؤقتـــة ملشـــكلة احلـــدود، م٢/١٢/١٩٢٢

                                                 

 .١٢٠ – ١١٠ص ،٢ج،تاريخ الدولة السعودية: أمين سعيد  )١(

 .٤٥ص، م ١٩٩٩يناير  /هـ١٤١٩شوال ، )٢٠(العدد، وماسيةمجلة الدبل) ٢(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

144 

إال أن هــذه ، اتفاقيـة مفّصــلة أخـرى ســتتلوها كـي يتســىن للــدولتني اسـتغالل مــوارد املنطقـة احملايــدة
ة بقيــت املرجــع الوحيــد الــيت تــنظم احلــدود وحتــدد املركــز القــانوين للســعودية والكويــت يف االتفاقيــ

حــىت اتفقــت احلكومتــان بعــد ذلــك بعشــرين عامــاً علــى إبــرام ثــالث اتفاقيــات ، )١(املنطقــة احملايــدة
  :وهي 

 .اتفاقية صداقة وحسن جوار   - ١
 .اتفاقية جتارة   - ٢
  .)٢(اتفاقية تسليم اجملرمني  - ٣

تضـمنت السـعي ، تفاقية الصـداقة وحسـن اجلـوار علـى اثنـيت عشـرة مـادةحيث اشتملت ا
لضـمان إنفــاذ ، للمحافظـة علـى حســن العالقـات والتعـاون املشــرتك وتعيـني مـوظفني علــى احلـدود

  .)٣(وعلى تسليم اجملرمني وانتقال املواطنني والعشائر للرعي واملسابلة، نصت عليه االتفاقية ما

ذه االتفاقيـة عـدد  مـن املالحـق تضـمنت منوذجـاً إلعـادة املنهوبـات تعبـأ مـن قبـل واحلق 
حجــز األمــوال : وهــو مــا يعــين ، وملحقــاً بالوســاقة، مــوظفي احلــدود وترفــق مــع املنهوبــات املعــادة

وملحقـاً بـالعرايف ، املنهوبة لدى إحدى احلكومتني حىت تسلم األمـوال الـيت أخـذت مـن رعاياهـا
إحدى احلكومتني مواشيه الـيت عرفهـا لـدى أحـد املـواطنني يف تسليم املواطنني من : وهو ما يعين 

وملحقاً ، وملحقاً بتنظيم التعويض عن اخلسائر، وملحقاً بالدية وطريقة دفعها، احلكومة األخرى

                                                 

 – ١٣٤١وانظر مجموعة المعاهدات، من  ؛ ٢دولة الكويت  A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي، الوثائقإدارة ) ١(
موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز : اري وآخرون وانظر فهد السم؛ ٨ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ ١٣٧٠

  .٣١٦-٣٠٥ص،٢ج، تاريخ الدولة السعودية: ؛ وانظر أمين سيعد ٤١٤-٤١٣ص،الدبلوماسي
 .٣٠٥ص،٢ج،تاريخ الدولة السعودية : د يأمين سع) ٢(

 – ١٣٤١وانظر مجموعة المعاهدات، من  ؛٢دولة الكويت  A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق ) ٣(
موسوعة تاريخ : وانظر فهد عبداهللا السماري وآخرون  ؛ ٢٨٩-٢٧٥ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ ١٣٧٠

-٣٠٥ص،٢ج،تاريخ الدولة السعودية: ؛ وانظر أمين سيعد  ٤١٤-٤١٣ص،الملك عبدالعزيز الدبلوماسي
٣١٦.  
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ا ا ألصـحا وملحقـاً بـاملفقودات وكيفيـة البحـث ، باخلدمة عن رعاية املواشي املفقودة حني إعاد
  .)١(املتبادلة بتحديد القبائل السعودية والقبائل الكويتية وكذلك عدداً من الكتب، عنها

مثّــل اململكــة العربيــة الســعودية للتوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة الشــيخ يوســف ياســني رئــيس 
املســرت فرنســيس (وعــن مشــيخة الكويــت ، الشــعبة السياســية والســكرتري اخلــاص بامللــك عبــدالعزيز

يوز بــريدس ، واملنــدوب فــوق العــادة للحكومــة الربيطانيــة يف جــدة الــوزير املفــوض) هيووليــام اســتو
رغبــــة منهمــــا يف ، م٢٠/٤/١٩٤٢املوافــــق،هـــــ٤/٤/١٣٦١وقــــد وقعــــت هــــذا االتفاقيــــة يف جــــدة 
  .)٢(تثبيت عالئق الصداقة وحسن اجلوار

وبالتــــايل كانــــت اتفاقيــــة الصــــداقة وحســــن اجلــــوار بــــني اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة 
إذ تلتهـا اتفاقيـة جتاريـة ملـا بـني البلـدين مـن نشـاط ، لعالقـات بـني البلـدينالكويت فاحتة خري يف ا

ووجــــود بعــــض إشــــكاليات متعــــددة بــــني احلكــــومتني يف استحصــــال اجلمــــارك والرســــوم ، جتــــاري
فقد اتفق ممثل اململكة العربية السعودية الشـيخ يوسـف ياسـني رئـيس ، اجلمركية والتبادل التجاري

يور (اخلـــاص بامللـــك عبـــدالعزيز و الشـــعبة السياســـية والســـكرتري املســـرت فرنســـيس هيووليـــام اســــتو
واملفوض بعقد اتفاقيـة ، الوزير املفوض واملندوب فوق العادة للحكومة الربيطانية يف جدة) بريدس

، باتفاقيــة جتاريــة مــع اململكــة العربيــة الســعودية نيابــة عــن مشــيخة الكويــت، صــداقة وحســن جــوار
ـــدف إىل تنظـــيم التجـــارة ونقـــل البضـــائع بـــراً وحبـــراً بـــني اململكـــة علـــى أن تكـــون هـــذه االتفاقيـــ ة 

ومت عقــد هــذه املعاهــدة يف اليــوم نفســه الــذي عقــدت فيــه ، العربيــة الســعودية ومشــيخة الكويــت
، اتفاقيـة الصـداقة وحســن اجلـوار بــني اململكـة العربيـة الســعودية ومشـيخة الكويــت يف مدينـة جــدة

  .)٣(يف عشر موادوقد وردت نصوص هذه االتفاقية 

                                                 

 – ١٣٤١من ة المعاهدات، وانظر مجموع ؛٢دولة الكويت  A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق  )١(
 . ٢٨٩-٢٧٥ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ ١٣٧٠

 .نفس المصدر  )٢(

 – ١٣٤١وانظر مجموعة المعاهدات، من  ؛٢دولة الكويت  A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي، ارة الوثائق إد )٣(
 . ٢٨٩-٢٧٥ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ ١٣٧٠
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توصل إليه ممثلو احلكومتني السعودية والكويتيـة يف جـدة مـن عقـد معاهـدة  إضافة إىل ما
ملـا ، فقـد مت التوصـل أيضـاً التفاقيـة تسـليم اجملـرمني، وكـذلك اتفاقيـة جتاريـة، صداقة وحسـن جـوار

، الـبالد تعكسه من حرص اململكة العربية السعودية ومشيخة الكويـت علـى نشـر األمـن يف ربـوع
فقـد أرســت هـذه االتفاقيــة واالتفاقيـات املماثلــة مــع احلكومـات اجملــاورة األسـاس األمــين للمملكــة 

إىل داخـل  باإلضـافةفاسـتطاع امللـك عبـدالعزيز بـذلك أن يـؤمن ، العربية السعودية ودولة الكويت
  .)١(وكذلك دولة الكويت، بالده حدوده املرتامية األطراف

ـــا تضـــمنت يف البنـــد األول تعهـــداً مـــن جـــاء يف ات ولعـــل أهـــم مـــا فاقيـــة تســـليم اجملـــرمني أ
حكومـــة الكويـــت بـــأن تســـلم إىل حكومـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية كـــل مـــن يوجـــد يف أراضـــي 
مشيخة الكويت من رعايا اململكة العربية السعودية أو مـن رعايـا دولـة ثالثـة ارتكبـوا جرمـاً داخـل 

  .)٢(ت والعكسإىل الكوي وجلئوااألراضي السعودية 

ـــة واتســـمت ، وقـــد اشـــتملت هـــذه االتفاقيـــة علـــى تســـع مـــواد وعـــدد مـــن الكتـــب املتبادل
  .)٣(يدع جماًال لالختالف يف املستقبل مما ال، موادها بالدقة والتنظيم جلميع االحتماالت الواردة

ـا تؤكـد علـى التعـاون ، ويلحظ مـن خـالل قـراءة تلـك االتفاقيـات املعقـودة بـني البلـدين أ
ومنـع كـل مـا يعكـر ، وثيق والصداقة الثابتة واحملرتمة واحملافظة على العالقات بينهما بشـكل عـامال

وأن تتخذ مجيع السبل والوسائل جتاه أي أعمال غري ، ذلك من خالل بذل مجيع اجلهود املتاحة
وأن تكـون روح الصـداقة واملـودة هـي الركيـزة األسـاس حلـل أي خالفـات ، مشروعة تضـر بالبلـدين

تقــــع بــــني البلــــدين؛ والشــــك أن بنــــود االتفاقيــــات واملعاهــــدات املعقــــودة بــــني الــــدولتني تعــــد  قــــد
وهــذا دليــل علــى قــوة العالقــات بــني ، اســتثنائية إذا مــا قورنــت باتفاقيــات مماثلــة مــع بلــدان أخــرى

  .اململكة العربية السعودية ودولة الكويت 

                                                 

 – ١٣٤١وانظر مجموعة المعاهدات، من  ؛٢ولة الكويت د A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي، ارة الوثائق إد )١(
 . ٢٨٩-٢٧٥ص،١ج،م١٩٥١ – ١٩٢٢/هـ ١٣٧٠

 . نفس المصدر )٢(

 .نفسه  )٣(
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  :بعد عهد الملك عبدالعزيز  اتفاقيات ما

ملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالقواسم املشرتكة بينهـا ورغبـة منهـا يف من امل إميانا
ليكــــون ، اســــتمرت االتفاقيــــات واملعاهــــدات بــــني البلــــدين، توحيــــد وتنســــيق السياســــات املشــــرتكة

اإلطــار املؤسســي حيقــق كــل مــا مــن شــأنه الوصــول إىل صــياغة تكامليــة تعاونيــة حتقــق كــل رغبــات 
ملســــتوى الرمســــي والشــــعيب علــــى مجيــــع األصــــعدة السياســــية واألمنيــــة وطموحــــات البلــــدين علــــى ا

  .)١(واالقتصادية واالجتماعية والعلمية والثقافية

ويؤكـــد النظـــام األســـاس للمملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت علـــى ضـــرورة حتقيـــق 
الصالت وأوجـه التنسيق والتكامل والرتابط بني البلدين يف مجيع امليادين وتعميق وتوثيق الروابط و 

ـدف ، عـن طريـق االتفاقيـات واملعاهـدات، التعاون القائمة بني الشـعبني يف شـىت اجملـاالت والـيت 
ــم البلــدين وتؤكــد علــى ضــرورة جعــل العمــل املشــرتك أمــراً ، إىل حتقيــق التنســيق يف األنشــطة الــيت 

حيــث عقــدت ، )٢(حيويــاً واســرتاتيجياً مــن أجــل الوصــول إىل حتقيــق أهــدافها ومصــاحلها الوطنيــة
  :اتفاقيات عديدة بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت كان من أمهها مايلي 

 .االتفاقية الثقافية   - ١
 .اتفاقية تنظيم حركة السيارات   - ٢
 .اتفاقية إنشاء وتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة   - ٣
  .اتفاقية اقتصادية   - ٤

  :االتفاقية الثقافية بين البلدين 

األخويــة بــني دولــة الكويــت وبــني اململكــة العربيــة الســعودية ثابتــة علــى مــر إن العالقــات 
ــــا قــــوة وحــــدة اآلمــــال ، األيــــام ووثقــــت مــــن عراهــــا روابــــط القــــرىب وأواصــــر األخــــوة واجلــــوار وزاد

ويف ظـالل عراقـة ، واألهداف السامية املشرتكة حتقيقاً خلري الشعبني الشقيقني الكوييت والسـعودي
                                                 

 http://www.mofa.gov.saالمملكة العربية السعودية  –موقع وزارة الخارجية  )١(

، مكتبة المصباح ، جدة ، ١ط( لخارجية السعودية بين النظرية والتطبيقالسياسة ا: بكر العمري وآخرون ) ٢(
 .١٦٩ص،)م١٩٩٠/هـ١٤١٠
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دولة الكويت واململكة العربية السعودية عرب األجيال التعاون الصادق البناء هذه األخوة تبادلت 
  .يف سائر اجملاالت 

وتأكيــداً ملــا بــني احلكــومتني الشــقيقتني مــن حــرص علــى ، وامتــداداً هلــذه الــروابط األخويــة
د فقد مت االتفاق بـني وفـد دولـة الكويـت ووفـ، وخاصة يف امليدان العلمي والثقايف، خري شعبيهما

املوافـق ،هــ٧/٧/١٣٨٥وتـاريخ  ٢٣اململكة العربية السعودية واملصدق عنها باملرسوم امللكي رقـم 
  :يلي  على ما، م١٠/١٠/١٩٦٧

  :يعمل اجلانبان من أجل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة على  -أوالً 

 :توحيد أهداف مراحل التعليم وسّلمه على النحو التايل   ) أ
 . ابتدائيست سنوات   - ١
 .سنوات إعدادي ثالث   - ٢
 .ثالث سنوات ثانوي   - ٣
 .توحيد أسس املناهج وخطط الدراسة    ) ب
  .توحيد مستويات االمتحانات وقواعد النقل والقبول وتعادل الشهادات    ) ت

  .يعمل اجلانبان على وضع األسس لتبادل املعلمني واملدرسني واألساتذة واخلرباء  -ثانياً 

ــــاً  ــــة الرئيســــة بــــوزاريت الرتبيــــة يف يعمــــل اجلانبــــان علــــى توحيــــد التشــــكي –ثالث الت اإلداري
  .بلديهما

يعمــل اجلانبــان علــى بــذل اجلهــود وتــوفري اإلمكانيــات لتشــجيع التــأليف والرتمجــة  –رابعــاً 
  .والنشر وإحياء الرتاث العريب واإلسالمي 

يعمل اجلانبـان علـى تبـادل اخلـربات يف جمـاالت الرتبيـة والعلـوم والثقافـة والفنـون  –خامساً 
  .لة اجلمي

يعمـــــل اجلانبـــــان علـــــى تشـــــجيع تبـــــادل الوفـــــود الثقافيـــــة والطالبيـــــة والكشـــــفية  –سادســـــاً 
  .والرياضية 
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يعمل اجلانبان على تنسـيق اجلهـود يف سـبيل التعـاون الثقـايف الـدويل خاصـة مالـه  –سابعاً 
م العامة    . واإلقليميةعالقة بنشاط اليونسكو ومؤمترا

ى نصــوص املنــاهج الدراســية لــدى كــل منهمــا فكــرة يعمــل الطرفــان املتعاقــدان علــ –ثامنــاً 
  .صحيحة لدى النشء يف البلد اآلخر 

يعمـل اجلانبـان علـى تبـادل الطـالب بـني مدارسـهما ومعاهـدمها التعليميـة العاليـة  –تاسعاً 
وتيســري قبــوهلم يف تلــك املــدارس واملعاهــد واجلامعــات مــع ، واجلامعيــة والــدورات التدريبيــة واملهنيــة

  .الدراسة يف بلد كل منهما  مراعاة ظروف

يعمــل اجلانبــان علــى تنفيــذ بنــود هــذا االتفــاق عــن طريــق االتصــاالت الرمسيــة أو  –عاشــراً 
  .)١(عقد اجتماعات مشرتكة حتدد مواعيدها وحمالت انعقادها فيما بعد

وقعــــت بنســــختني أصــــليتني يف الكويــــت مثــــل فيهــــا عــــن حكومــــة دولــــة الكويــــت خالــــد 
  .ن اجلانب حكومة اململكة العربية السعودية حسن عبداهللا آل الشيخومثل ع،املسعودي الفهيد

  

  :اتفاقية تنظيم حركة السيارات بين الدولتين 

إن الطــرق يف فــرتة اخلمســينيات يف اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت كانــت غــري 
بط أجزاءهـا مـن وال يـر ، األوصـال مفككـةفكانت اجلزيرة العربية كلها ، معبدة وغري صاحلة للسري

  .)٢(وسائل املواصالت سوى الدواب واإلبل

، يف الســـعودية والكويـــت بأمهيـــة النقـــل املســـئولنيويف منتصـــف الســـتينيات ازداد اهتمـــام 
، الـــذي يعتـــرب مـــن أهـــم العوامـــل املرتبطـــة باســـتغالل وتنميـــة املـــوارد االقتصـــادية مبختلـــف عناصـــرها

                                                 

–١٦/١١/١٩٣٦الموافق،هـ٢٣/١/١٣٩٣–٢/٩/١٣٥٥معاهدات واالتفاقيات منالمجموعة)١(
 .١٦٩صم،٢٦/٢/١٩٧٣

، ية لألوفست مطابع التقن، الرياض ، ١ط(الطرق وأمنها في عهد الملك عبدالعزيز: عبداهللا الداوود  )٢(
 .٥٨-٥٦ص،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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وكــذلك التواصــل ، ليــة جتميــع الســلع وتوزيعهــاالســيما وأن النقــل عصــب التجــارة ومتطلــب يف عم
وهلــذا الســبب نظــرت الــدولتان إىل شــأن تســهيل حركــة دخــول وخــروج الســيارات ، بــني الشــعبني

حيـث أنـه يلعـب دوراً رئيسـاً يف جنـاح وتنفيـذ خطـط ، املسجلة لدى أي من البلـدين فيمـا بينهمـا
  .)١(التنمية يف الدولتني

نظــراً لالعتمــاد شــبه ، ل النقــل التصــاقاً بــاألفراد واملــدنكمــا ميثــل النقــل الــربي أكثــر وســائ
، أنشـطتهامع اتسـاع املـدن وتباعـد مراكـز ، الكلي على الطرق واملركبات يف نقل األفراد والبضائع

ـــا هـــذا األســـلوب يف النقـــل مثـــل املرونـــة وســـهولة االســـتخدام ، ولـــبعض اخلصـــائص الـــيت يتميـــز 
ربي يف اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت تطــوراً ولــذلك فقــد شــهد قطــاع النقــل الــ، نســبياً 

ونظـراً ملسـاحة اململكـة العربيـة السـعودية الشاسـعة وتباعـد أطرافهـا ، هائًال خالل فرتة السـبعينيات
فقـد مت تنفيـذ شـبكة طـرق رائعـة مبواصـفات فنيـة عاليـة ممـا ، اليت جتعلها بعيـدة عـن املـدن الكويتيـة

  .)٢(لبلدينضاعف من حركة النقل بني ا

حبركــة مواصــالت ، وســاعد علــى زيــادة التواصــل والــرتابط األخــوي بــني البلــدين الشــقيقني
إىل جانـب كثـري ، برية دائبة بينهما سواء كانت حركة جتارية أو سياحية أو لتأدية فـرائض مقدسـة

فقــد دأب كثــري مـــن ، مــن العــائالت يســـكن بعضــها يف دولــة ويســـكن باقيهــا يف الدولــة األخـــرى
يف الـدولتني الشـقيقتني يف  املسـئولنيحتـتم علـى ، يف الدولتني علـى القيـام بزيـارات متبادلـة ايلاأله

م بـــني  تســـهيل إجـــراءات هـــذا الســـفر وتـــذليل الصـــعوبات الـــيت تعـــرتض طريـــق املســـافرين وســـيارا
علــى ، م١٠/١/١٩٧١املوافــق،هـــ١٣/١١/١٣٩٠فقــد مت التوقيــع يف الكويــت بتــاريخ ، بلــديهما

وقد وقعه عـن دولـة الكويـت وزيـر ، رافق الذي ينظم حركة هذه السيارات بني الدولتنياالتفاق امل
بينمــا وقعــه عــن اجلانــب الســعودي وزيــر البــرتول والثــروة ، املاليــة والــنفط  عبــدالرمحن ســامل العتيقــي

                                                 

 .٢٧ص،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٤، دار الراتب الجامعية ، القاهرة ، ١ط( هندسة النقل والمرور: محمود سالم ) ١(

، كلية الهندسة، الملك عبدالعزيز  جامعة، جدة ، ندوة النقل البري بين الماضي والحاضر ، سجل أوراق العمل )٢(
 .م ١٩٩٩ريل أب ٢٥-٢٧/هـ١٤٢٠محرم  ١١-٩
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 وقــد مت االتفــاق بــني حكومــة اململكــة وحكومــة دولــة الكويــت علــى مــا، املعدنيــة أمحــد زكــي ميــاين
  :يلي

  :ملادة األوىل ا

 :أو اخلارجة من أحدى الدولتني لألخرى إىل  الداخلةتنقسم السيارات   ) أ
 .سيارات لنقل األشخاص أو البضائع باألجر   - ١
 .سيارات خاصة   - ٢
 .سيارات الستعماالت خاصة مثل سيارات القطر واإلطفاء   - ٣
 :الغرض من حركة السيارات بني الدولتني هو   ) ب
 .ة أو العالجية أو لقضاء األعمال الزيارات الشخصية أو السياحي  - ١
 . احلج والعمرة والزيارة   - ٢
 .نقل البضائع أو املواد   - ٣
 .تنقالت البادية ألغراض الرعي   - ٤
  ) .الرتانزيت ( العبور   - ٥

  : املادة الثانية 

تصدر اجلهة املختصة يف أي من الدولتني للسيارات املسجلة فيها تصـاريح مـرور خاصـة 
ــــذا ، خول الدولــــة األخــــرىيســــمح مبوجبهــــا للســــيارة بــــد وذلــــك حســــب النمــــوذجني املــــرفقني 

ـا ، االتفاق وجيوز االتفاق بـني السـلطات اجلمركيـة يف الـدولتني علـى إدخـال التعـديالت الـيت يرو
  .مناسبة على هذين النموذجني 

  :املادية الثالثة 

  :تنقسم تصاريح مرور السيارات املشار إليها يف املادة إىل قسمني   ) أ
وتسـتعمل لرحلـة واحـدة بـني  أشهرتكون صالحيتها ملدة ثالثة  مؤقتةمرور تصاريح   - ١

 .البلدين فقط 
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تصــاريح مــرور دائمــة تكــون صــالحيتها ملــدة ســنة واحــدة وتســتعمل لعــدة رحــالت   - ٢
 .متسلسلة غري رقم التصريح  أرقاماوحتمل أوراقها ، وينتهي مفعوهلا بانتهاء املدة

جيـــب علـــى حاملـــه إعادتـــه للجهـــة الـــيت ، روربعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتعمال تصـــريح املـــ  - ٣
 .يتجاوز األسبوعني من تاريخ انتهاء صالحيته  أصدرته وذلك يف موعد ال

جيـــب علـــى حاملـــه إعادتـــه للجهـــة الـــيت ، بعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتعمال تصـــريح املـــرور   ) ب
  .أصدرته وذلك يف موعد ال يتجاوز األسبوعني من تاريخ انتهاء صالحيته 

  :املادة الرابعة 

يرتتـب  تعترب السلطات املختصة الـيت تصـدر تصـاريح مـرور السـيارات ضـامنة لتسـديد مـا
على السـيارات مـن رسـوم يف حالـة عـدم خروجهـا مـن أحـد مراكـز اخلـروج الرمسيـة يف بلـد املقصـد 

ـــا وتقـــوم هـــذه الســـلطات بتســـديد تلـــك الرســـوم مباشـــرة عنـــد  اإلقامـــةخـــالل مـــدة  املصـــرح هلـــا 
ــا إىل ا لســلطات املختصــة الــيت ســريد ذكرهــا يف املــادة العاشــرة ويســقط هــذا الضــمان يف املطالبــة 

حالـــة عـــدم العــــودة النـــاجم عــــن تلـــف الســــيارة الكلـــي بســــبب حـــادث خــــارج عـــن إرادة حامــــل 
  .التصريح 

  :املادة اخلامسة 

للسلطات املختصة يف كل من الدولتني حرية تقدير الضـمان الـذي تأخـذه مـن صـاحب 
  .حه دفرت املرور مراعية نوع السيارة ومالكها والغرض من السفرالسيارة مقابل من

  :املادة السادسة 

 :تكون مدة إقامة السيارة يف بلد املقصد كاآليت   ) أ
الســـيارات اخلاصـــة القادمـــة للزيـــارة الشخصـــية ســـواء كـــان الغـــرض للســـياحة أو   - ١

ت العالج أو لقضاء األعمال فتمنح حق اإلقامة ملدة شهر واحد وجيوز للسـلطا
املختصة يف بلد املقصد عند الضرورة جتديد هذه املـدة شـريطة أن يكـون تصـريح 

 .املرور ساري املفعول 
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بـــاألجر وكـــذلك الســيارات لنقـــل البضـــائع متـــنح حـــق  األشـــخاصســيارات نقـــل   - ٢
أما سيارات نقل احلجاج فتمنح حق اإلقامة ملـدة ، اإلقامة ملدة مخسة عشر يوماً 

ة يف بلــــد املقصــــد جتديــــد مــــدة اإلقامــــة هلــــذه شــــهرين وجيــــوز للســــلطات املختصــــ
يتجــاوز ذلــك مــدة اإلقامــة  الســيارات ملــرة واحــدة يف احلــاالت الضــرورية حبيــث ال

تلـــك احلـــاالت يشـــرتط أن يكـــون تصـــريح املـــرور  مجيـــعويف ، املمنوحـــة هلـــا أصـــالً 
 .ساري املفعول خالل مدة اإلقامة 

لطات املختصة يف بلد املقصـد سيارات البادية يرتك أمر حتديد مدة إقامتها للس  - ٣
 .مع مراعاة ظروف االنتجاع يف املراعي 

 .تضاف إىل مدة اإلقامة املمنوحة مدة أخرى كمسافة طريق ذهاباً وإياباً   - ٤
تقــوم اجلهـــة الــيت جـــددت ، يف حالــة جتديــد مـــدة اإلقامــة يف غـــري مركــز الـــدخول  ) ب

 .مركز الدخول بذلك  بإشعارمدة اإلقامة 

  :املادة السابعة 

يلتـزم مركـز اخلـروج بإشـعار ، حالة خروج السيارات من مركز مجركي غري مركز الدخول يف
  .مركز الدخول بذلك برقياً أو بأسرع طريق وإرسال القسيمة اخلاصة باخلروج إىل مركز الدخول 

  :املادة الثامنة 

جيــب علــى ســيارات الشــحن ســواء كانــت فارغــة أو حمملــة أن حتمــل منافيســتا صــادراً مــن 
ـا واسـم ، طات اجلمركية يف بلد اخلروجالسل موضحاً فيه قيمة البضاعة ونوعها وعدد الطـرود ووز

مؤشــراً عليــه بــاخلروج مــن آخــر مركــز مجركــي عــالوة علــى تأشــريات ، الشــاحن واســم املرســل إليــه
وجيب أال حتمل السيارة أي بضاعة خارج املنافيسـت وتتبـادل السـلطات اجلمركيـة ، تصريح املرور

دين بيانــــات شــــهرية بالســــيارات القاصــــدة للبلــــد اآلخــــر ومحولتهــــا كمــــا هــــي موضــــحة يف يف البلــــ
  .املنافيست 
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  :املادة التاسعة 

 مبختلــف أنواعهــا وبصــرف النظــر، جيــب أن حتمــل مجيــع الســيارات املســافرة بــني البلــدين
عــــدم محــــل تصــــريح املــــرور أو  ويعتــــرب، تصــــاريح املــــرور املتفــــق عليهــــا، عــــن الغــــرض مــــن ســــفرها

ريبـاً؛ علـى أنـه جيـوز  عليهما ملنافيست وعدم التأشريا يف املراكـز اجلمركيـة عنـد اخلـروج والـدخول 
أن ، يتســىن فيهــا لصــاحب الســيارة احلصــول علــى تصــريح املــرور يف احلــاالت االســتثنائية الــيت ال

ــ ا يف بلــد يــدفع تأمينــاً يعــادل الرســوم اجلمركيــة الواجبــة الــدفع مبوجــب التعرفــة اجلمركيــة املعمــول 
الســيارة الطريــق الرمســي وخروجهــا مــن بلــدها  إتبــاعشــريطة ، الــدخول وذلــك يف أول مركــز مجركــي

ويعـــاد إليهـــا التـــأمني عنـــد  ،عـــن طريـــق مركـــز مجركـــي ودخوهلـــا عـــن طريـــق املركـــز اجلمركـــي املقابـــل
ا   .عود

  :املادة العاشرة 

ل املباشــر فيمــا بينهمــا ختــتص الســلطات اآلتيــة يف البلــدين بتنفيــذ هــذا االتفــاق واالتصــا
  .ملعاجلة القضايا النامجة عن التنفيذ ويف تسديد الرسوم املطلوبة على السيارات 

  .مصلحة اجلمارك العامة  –يف اململكة العربية السعودية 

  .إدارة اجلمارك واملوانئ  –يف دولـــــة الكويـت 

  :املادة احلادية عشر 

م وال جيوز لسيارات األجرة والشحن يف أي مـن ، ايقتصر النقل بني البلدين على سيارا
  .البلدين تعاطي النقل الداخلي يف البلد اآلخر 

  :املادة الثانية عشر 

تسمح سلطات كل من الدولتني لسيارات األجـرة املسـجلة يف الدولـة األخـرى بالـدخول 
  .خرى إىل املواقف املخصصة لسيارات األجرة فيها وأخذ دورها لنقل الركاب للدولة األ
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  :املادة الثالثة عشر 

تشكل جلنة دائمة من السلطات املختصة يف البلدين وتدعى لالجتماع يف أحـد البلـدين 
عند احلاجة ملعاجلة املشاكل الـيت قـد تعـرتض تنفيـذ هـذا االتفـاق والـيت مل يتسـن حلهـا عـن طريـق 

  .االتصال املباشر بني السلطات املذكورة آنفاً 

  :املادة الرابعة عشر 

ال تؤثر أحكام هذا االتفـاق علـى أحكـام اتفاقيـة تسـهيل التبـادل التجـاري وتنظـيم جتـارة 
ا املختلفــة ويكــون لكــل ، واتفاقيــة الرتانزيــت العــريب، الرتانزيــت بــني دول اجلامعــة العربيــة وتعــديال
ـــا يف تطبيـــق هـــاتني االتفـــاقيتني ـــا ال تـــؤثر علـــى اإلجـــراءات الـــيت، دولـــة اجملـــال اخلـــاص   كمـــا أ

تضعها اللجنة املشرتكة الدائمة السعودية الكويتية بالنسبة لتسهيل تنقل السيارات داخـل املنطقـة 
  .احملايدة املقسومة 

  :املادة اخلامسة عشرة 

يعترب هذا االتفاق نافذ املفعول بعد مخسة عشر يوماً مـن تبـادل حكـوميت البلـدين وثـائق 
مل خيطــر أي مــن  جتــدد تلقائيــاً ملــدة مماثلــة مــاوجيــري ســريانه ملــدة ثــالث ســنوات ، التصــديق عليــه

اء العمل به أو إدخال تعديل عليه قبل ستة  على األقـل  أشهرالطرفني الطرف اآلخر بغيته يف إ
وقــــــــــــــع علــــــــــــــى هــــــــــــــذا االتفــــــــــــــاق يف مدينــــــــــــــة الكويــــــــــــــت يف ، مــــــــــــــن انتهــــــــــــــاء مــــــــــــــدة ســــــــــــــريانه

ولكــل منهمــا  ،باللغــة العربيــة أصــليتنيمــن نســختني ، م١٠/١/١٩٧١املوافــق،هـــ١٢/١١/١٣٩٠
  .)١(حجية كاملة

  

  

  
                                                 

معاهدات واالتفاقيات المجموعة ؛٢دولة الكويت A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق  )١(
 .١٥٥صم،٢٦/٢/١٩٧٣–١٦/١١/١٩٣٦الموافق،هـ٢٣/١/١٣٩٣–٢/٩/١٣٥٥من
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  :اتفاقية إنشاء وتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بين البلدين

ومل يقف األمر عند هذا احلد بل كان هناك مزيد من االتفاقيات اليت أسـهمت يف تقويـة 
ومـــن ذلـــك االتفاقيـــة إلنشـــاء وتشـــغيل خطـــوط جويـــة دوليـــة منتظمـــة بـــني ، الـــرتابط بـــني البلـــدين

رغبـة مـن البلـدين يف توثيـق أواصـر التعـاون الـدويل يف حقـل النقـل اجلـوي ، مـا ورائهمـاإقليميهما و 
إىل أقصــى حــد ممكــن ورغبــة منهمــا بالــدخول يف اتفــاق لتشــغيل خــدمات خطــوط جويــة دوليــة 

ـــذا االتفـــاق ، ورائهمـــا منتظمـــة بـــني قطريهمـــا وإىل مـــا ـــدالعزيز  وقـــد فـــوض امللـــك خالـــد بـــن عب
 سـعود الفيصـل وزيـر اخلارجيـة بـالتوقيع النهـائي علـى اتفاقيـة النقـل صاحب السـمو امللكـي األمـري

اتفــاق ( اجلــوي الثنــائي بــني حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة دولــة الكويــت واملســماة 
بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الكويت إلنشاء وتشـغيل خـدمات خطـوط جويـة 

) جــدة ( والــيت وقعــت بــاألحرف األوىل مبدينــة ) ورائهمــا  ىل مــادوليــة منتظمــة بــني إقليميهمــا وإ
ــــاريخ  ــــرقم ، م١٩/٦/١٩٧٣املوافــــق ،هـــــ٥/١٣٩٣/ ١٨بت ــــوزراء ب يف " ١٣١٠"وأقرهــــا جملــــس ال

ـــــــم ، م٢/١٠/١٩٧٤املوافـــــــق ،هــــــــ١٥/٩/١٣٩٤ ـــــــا املرســـــــوم امللكـــــــي رق يف ) ٥٦/م(وصـــــــدر 
  .)١(م٦/١٠/١٩٧٤املوافق ،هـ١٩/٩/١٣٩٤

  

  :ية بين البلدين االتفاقية االقتصاد

كانـت هنـاك االتفاقيـة االقتصـادية ، م١٩٧٥/ ١٢/٣املوافـق ،هـ٢٨/٢/١٣٩٥ويف عام 
ألن حكومــــة اململكــــة العربيــــة الســــعودية وحكومــــة دولــــة الكويــــت حتــــدومها الرغبــــة ، بــــني البلــــدين

يف تنميـــة وتوســـيع وتـــدعيم الـــروابط االقتصـــادية بينهمـــا علـــى أســـس متينـــة ملـــا فيـــه خـــري  األكيـــدة
التنسيق االقتصادي بني البلدين ملا تواجهـه اقتصـاديات الـدولتني مـن  وألمهية، شعبني الشقيقنيال

ا حمــدودة الصــناعة، صــعوبات يف عــدة أوجــه ــا تعتمــد علــى قــوى بشــرية ، أمههــا أن اقتصــاديا وأ

                                                 

 .٢دولة الكويت A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق  )١(
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ا تعتمـد علـى مصـدر رئـيس واحـد للـدخل وهـو الـنفط، أجنبية ويشـكل الـنفط نسـبة مرتفعـة ، وأ
  .)١(من جممل الناتج احمللي للصادرات من دخل احلكومتني اإلمجايل للغاية

وبالتــــايل تعتــــرب العالقــــات االقتصــــادية بــــني البلــــدين مبثابــــة القلــــب للجســــم؛ فهــــي قلبهــــا 
ووجـود تبـادل جتـاري بـني دولتـني يعـين ذلـك تـدفق ، النابض وحمركها األساسـي لإلنتـاج والتجديـد

لذا يعترب التبادل التجاري من أهم الصفات املميزة ، حلياة فيهاالدماء يف أوعيتها الشريانية وبث ا
  .)٢(لإلنسان عن باقي املخلوقات

 إسـرتاتيجيةلذلك كله كان من احملتم على اململكة العربية السعودية ودولة الكويـت إجيـاد 
 للتنميــة والتكامــل فيمــا بينهمــا؛ يف خلــق جــو مــن التنســيق االقتصــادي بينهمــا متحــور يف التهيئــة

وملــا كــان البلــدان الشــقيقان يكونــان ، )٣(السلســة لعقــد عــدد مــن االتفاقيــات االقتصــادية بينهمــا
  :وحدة اقتصادية متماسكة فقد اتفق على ما يأيت

  :املادة األوىل 

 .حق اإلقامة واالستخدام والعمل  - ١
 .املرفق) الربوتوكول( إطارممارسة النشاط االقتصادي يف  - ٢
  .يا بني البلدينتسهيل إجراءات انتقال الرعا - ٣

  :املادة الثانية 

يشجع الطرفان املتعاقدان قيام مشاريع التنمية االقتصـادية املشـرتكة بينهمـا وبـني رعايامهـا 
الـيت يوظفهــا أحـد البلــدين املتعاقـدين أو رعايــاه يف البلــد  األمــواليف كـال البلــدين وتسـتفيد رؤوس 

ا رؤوس األموال الوطنيـة اآلخر أو املشاريع املشرتكة بينهما بنفس املزايا و  األفضليات اليت تتمتع 
.  

                                                 

؛ ونظر مجلة دراسات الخليج ١٤٢-١٤١ص ، م١٩٩٤يونيو /هـ١٤١٥محرم ، )٧٨(العدد، مجلة شؤون عربية) ١(
 .١١٧ص، م١٩٨٢أكتوبر /هـ١٤٢٠ذو الحجة ، )٣٢(العدد، يةوالجزيرة العرب

 .٧ص، اقتصاديات التجارة الدولية: أحمد الصفي ) ٢(

 .٦٨ص ،التجارة البيئية لدول مجلس التعاون الخلجي: خالد محمد منزالوي ) ٣(
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  :املادة الثالثة 

تســـمح اململكـــة العربيـــة الســـعودية باســـترياد املنتجـــات الزراعيـــة واحليوانيـــة والصـــناعية   - ١
، والثروات الطبيعية ذات املنشأ الكوييت املصدرة مباشرة إىل اململكة العربيـة السـعودية

 .ات واملوضحة يف اجلداول الالحقة وتسمح الكويت بتصدير هذه املنتج
تســـمح دولـــة الكويــــت باســـترياد املنتجــــات الزراعيـــة واحليوانيــــة والصـــناعية والثــــروات   - ٢

وتســـمح اململكـــة ، واملســـتوردة مباشـــرة إىل الكويـــت، الطبيعيـــة ذات املنشـــأ الســـعودي
 .العربية السعودية بتصدير هذه املنتجات واملوضحة يف اجلداول الالحقة 

الرســــــوم اجلمركيــــــة والضــــــرائب األخــــــرى املنتجــــــات الزراعيــــــة واحليوانيــــــة  تعفــــــى مــــــن  - ٣
 .والصناعية والثروات الطبيعية الكويتية والسعودية املوضحة يف اجلداول الالحقة 

يتم االتفاق على اجلداول املشار إليها يف الفقرات الثالث السـابقة مـا بـني اجلهـات   - ٤
 .اليت يعينها كل من البلدين 

نتجــــات الزراعيــــة واحليوانيــــة والصــــناعية والثــــروات الطبيعيــــة ذات املنشــــأ ختضــــع امل ال  - ٥
 .واملصدر مباشرة إىل أي من البلدين لرسوم تصدير ، الكوييت أو السعودي

ذات املنشـأ احمللـي واليـد العاملـة احملليـة  األوليـةيعترب كل منتج صـناعي ال تقـل املـواد   - ٦
منتجــا صــناعياً ذا منشــأ %) ٤٠( وتكــاليف اإلنتــاج األخــرى الداخلــة يف صــنعه عــن

 .سعودي أو كوييت يف حكم هذا االتفاق 
جيــب أن تصــحب كــل بضــاعة تتمتــع باإلعفــاء مبوجــب هــذا االتفــاق شــهادة منشــأ   - ٧

مصدقة مـن وزارة التجـارة والصـناعة يف دولـة الكويـت بالنسـبة للسـلع الكويتيـة ووزارة 
  .نسبة للسلع السعوديةالتجارة والصناعة يف اململكة العربية السعودية بال

  :املادة الرابعة 

ــدف  اتفــق الطرفــان علــى أمهيــة تنظــيم تبــادل اخلــربات واملعلومــات والدراســات الصــناعية 
  .إجياد تنسيق صناعي وتعاون فين بني البلدين وتنظيم بروتوكول بذلك 
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  :املادية اخلامسة 

  :يلي  ما بإتباعيعمل الطرفان على تنسيق الشؤون اجلمركية بينهما وذلك 

العمــل علــى توحيــد اإلجــراءات اجلمركيــة ومناذجهــا وكشــوفات وقــوائم الشــحن وغــري   ) أ
 .ذلك مما تتطلبه مراحل املعاملة اجلمركية 

تبــادل بيانــات مفصــلة عــن البضــائع املشــحونة بــني البلــدين ووســائط نقلهــا إىل البلــد   ) ب
توردة مـن اآلخر سواء كانت هـذه البضـائع ذات منشـأ حملـي يف أحـد البلـدين أو مسـ

 .بلد آخر 
 –االتصــاالت املباشــرة بينهمــا  بــإجراءالســماح للســلطات اجلمركيــة يف كــال البلــدين   ) ت

 .لتبادل املعلومات وتنسيق إجراءات العمل 
تشكل جلنة تنسيق مجركية دائمة بني البلدين جتتمع ثالث مـرات سـنوياً للعمـل علـى   ) ث

  .حتقيق األهداف املذكورة يف هذه املادة 

  :ادسة املادة الس

يتعهـــد الطرفـــان املتعاقـــدان بإعفـــاء ســـيارات شـــحن البضـــائع الســـعودية أو الكويتيـــة   - ١
عـــرب ) ترانزيـــت(فارغـــة أو حمّملـــة ومـــا حتملـــه مـــن بضـــائع وســـائقها ومعـــاونيهم املـــارة 

مهمــا  ، مــن كافــة القيــود والرســوم والضــرائب، أراضــي أي مــن الطــرفني إىل بلــد آخــر
 .كان نوعها أو اجلهة اجلابية هلا

تعفـــى ســـيارات الشـــحن الســـعودية أو الكويتيـــة الـــيت يقودهـــا ســـعوديون أو كويتيـــون   - ٢
ــــود والرســــوم  ــــة القي ــــد الطــــرف اآلخــــر مــــن كاف ــــد أحــــد الطــــرفني مــــن بل والقاصــــدة بل

وأن تــدخل فارغــة أو حمملــة حــىت ، والضــرائب مهمــا كــان نوعهــا أو اجلهــة اجلابيــة هلــا
 .ىل مقاصدها بدون قيود أو إعاقةالتفريغ أو التحميل وأن تصل بأمحاهلا إ أمكنة
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القاصــدة ، تعفــى الســيارات اخلاصــة وســيارات الركــاب العموميــة الســعودية والكويتيــة  - ٣
أيـاً كـان نوعهـا أو ، من كافـة القيـود والرسـوم والضـرائب، بلد أحد الطرفني املتعاقدين

 .اجلهة اجلابية هلا 
الســيارات التابعــة هلمـــا  يقصــر النقــل بــني اململكــة العربيــة الســـعودية والكويــت علــى  - ٤

 .فقط 
رخصــة إقامــة صــاحلة ملــدة شــهر للســيارات ، متــنح الســلطات املختصــة علــى احلــدود  - ٥

 .الشاحنة القاصدة أحد البلدين
الســيارات  وخــروجال تــؤثر أحكــام هــذا االتفــاق علــى أحكــام اتفــاق تنظــيم دخــول   - ٦

ــا ، تاملوقعــة بــني حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة دولــة الكويــ واملعمــول 
  .م١٩٧١من مارس  ٢٩املوافق ،هـ١٣٩١ابتداء من أول شهر صفر عام 

  :املادة السابعة 

متنح البواخر والقوارب والسفن اململوكة ألي من الطرفني املتعاقدين ومحولتهمـا يف املـوانئ 
كـــال   نفـــس املميـــزات واألفضـــليات املمنوحـــة للســـفن الوطنيـــة يف، البحريـــة للطـــرف املتعاقـــد اآلخـــر

مبــا يف ذلــك اإلعفــاء مــن رســوم احلمولــة واملــوانئ واإلرشــاد واملنــارات وأي رســوم أخــرى ، البلــدين
  .وذلك يف حالة النقل بني الكويت واململكة العربية السعودية

  :املادة الثامنة 

حيظـــــر املـــــرور بالرتانزيـــــت للبضـــــائع املمنـــــوع إدخاهلـــــا إىل أراضـــــي كـــــل مـــــن الطـــــرفني   - ١
ظمتها املرعية وتتبـادل السـلطات اجلمركيـة يف البلـدين املتعاقـدين املتعاقدين مبوجب أن
ذه البضائع  .قوائم 

يقدم كل من الطرفني املتعاقدين التسهيالت الالزمة لالستفادة من املنـاطق احلـرة يف   - ٢
 .أي من البلدين
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تعفى البضائع املستوردة إىل أحد الطرفني املتعاقدين عـرب أراضـي الطـرف اآلخـر مـن   - ٣
  .الرتانزيت مهما كان نوعها أو اجلهة اجلابية هلارسوم 

  :املادية التاسعة 

وضماناً لتحقيق وتنمية املنافع املتبادلة اليت تضـمنها؛ ، رغبة يف حسن تنفيذ هذا االتفاق
تؤلف جلنة مشرتكة مـن ممثلـني للطـرفني املتعاقـدين جتتمـع مـرة كـل سـتة أشـهر أو بنـاء علـى طلـب 

  :وتكون مهمتها أحد الطرفني املتعاقدين 

 .معاجلة الصعوبات واملشاكل اليت قد تنشأ عن تطبيق هذا االتفاق   ) أ
دف إىل حتسني وتنمية العالقات االقتصـادية والتجاريـة بـني   ) ب تقدمي االقرتاحات اليت 

 .البلدين
ذا االتفاق   ) ت  .النظر يف طلبات تعديل اجلداول امللحقة 
نافـذة بعـد ، تقـدمها اللجنـة املشـرتكة تصبح التعديالت واالقرتاحات والتوصيات الـيت  ) ث

التصــديق عليهــا مــن حكــوميت الطــرفني املتعاقــدين وتبــادل مــذكرات بــني اجلمــارك يف 
  .البلدين

  :املادة العاشرة 

من الطرفني  –واليت تعترب جزءاً منه  –يتم التصديق على هذا االتفاق واجلداول امللحقة 
فـذة املفعـول بعـد انقضـاء مخسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ وتصبح نا، املرعية لألصولاملتعاقدين وفقاً 

وجتــدد ، ويعمــل بــه ملــدة ثــالث ســنوات مــن تــاريخ وضــعه موضــع التنفيــذ، تبــادل وثــائق التصــديق
مل خيطر أحد الطرفني الطـرف اآلخـر كتابـة قبـل مضـي اثـين عشـر شـهراً مـن  تلقائياً نفس املدة ما

رغبته يف عدم التجديد على أن تطبق أحكام هـذا انقضاء املدة األوىل أو أي من املدد الالحقة ب
ــا  االتفــاق علــى االســتثمارات الــيت نشــأت خــالل العمــل بــه إىل أن يــتم تصــفية احلقــوق املتعلقــة 

  .شرط أن ال يتجاوز ذلك مخسة عشر عاماً من تاريخ انتهاء العمل باالتفاق 
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ن حكومــة عــ، م١٢/٣/١٩٧٥املوافــق ،هـــ٢٩/٢/١٣٩٥حــرر هــذا االتفــاق يف الريــاض 
وعــــن حكومــــة اململكــــة العربيــــة الســــعودية عبــــدالعزيز ، دولــــة الكويــــت عبــــدالرمحن ســــامل العتيقــــي

  .)١(اخلويطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، جامعة الكويت ، الكويت ، ١ط( م١٩٧٦وثائق الخليج والجزيرة العربية : د الدين فاطمة سع) ١(
 .٥٨١ص، )م١٩٨١/هـ١٤٠١
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  املبحث الرابع
  

املوقف السعودي جتاه األزمة الكويتية العراقية عام 
  . م ١٩٦١/ه١٣٨٠
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مــن اجلــوار وامتــزاج فيهــا ، ارتبطــت الكويــت بــالعراق بــروابط قدميــة ذات مصــاحل مشــرتكة
فقـــد نـــزح أهـــل البصـــرة والـــزبري إىل الكويـــت ، مـــن أواصـــر القـــرىب واملصـــاهرة، الشـــعوب فيمـــا بينهـــا

زراعيــــة ومصــــاحل يف البصــــرة والفــــاو ، )١(كمــــا أن كثــــرياً مــــن الكــــويتيني هلــــم أمــــالك، وأقــــاموا فيهــــا
فالكويــــت قبــــل ، والتبــــادل التجــــاري واالقتصــــادي، إضــــافة إىل اللغــــة املشــــرتكة والــــدين، وغريهــــا

اعتمدت يف كثري من أمورها التجاريـة علـى العـراق الـذي اعتـرب آنـذاك ، اكتشاف النفط وتصديره
حيـــث اشـــتهر العـــراق يف الســـابق بكثـــرة النخيـــل ووفـــرة التمـــور والقمـــح والكثـــري مـــن ، ســـلة غـــذاء

املـاء والغـذاء  واسـترياد، كما ازدهـرت جتـارة النقـل البحـري والـربي بـني البلـدين، املنتجات الزراعية
  .)٢(والتمور

ـــا كانـــت واقعـــة حتـــت الســـيادة العثمانيـــة، ورغـــم تلـــك الـــروابط بـــني البلـــدين علـــى ، إال أ
ـــا املســـتقل مـــع االلتـــزام ، اخـــتالف تلـــك الســـيادة حيـــث اســـتطاعت الكويـــت احملافظـــة علـــى كيا

ــــة السياســــية الــــيت انتهجتهــــا واملتمثلــــة حبســــن اجلــــوار والعالقــــات الود باإلســــرتاتيجية يــــة مــــع الدول
ا ونفوذهــا السياســي علــى العــراق كــان ال بــد للكويــت أن ، العثمانيــة الــيت كانــت تفــرض ســياد

ا معها بشكل متوازن ويف مستوى األحداث اليت متر باملنطقة   .)٣(تنظم عالقا

ـا دولـة  ، ومن هذا املنطلق أقرت الكويت للدولـة العثمانيـة بنـوع مـن الـوالء الشـكلي لكو
إال أن ، وصـاحبة نفـوذ قـوي يف املنطقـة، وتسـيطر علـى العـراق، للخالفـة اإلسـالمية ومقراً ، كربى

هذا االعرتاف األمسى بالسيادة العثمانية كان أمراً تكتيكياً أملتـه الظـروف اإلقليميـة والدوليـة الـيت 
ا  إســـرتاتيجيتهادون أن تتخلـــى عـــن ، كانـــت تواجـــه الكويـــت الناشـــئة بعـــدم التنـــازل عـــن ســـياد

  .)٤(هلاواستقال

  
                                                 

، مكتبة نهضة مصر، مصر، ١ط(دراسات عن الكويت والخيج العربي: دالمجيد مصطفى وآخرونعب )١(
 .٣٦٨ص،)ت.د

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )٢(

 kwt.com-www.hisتية الجمعية التاريخية الكوي) ٣(

 .نفس المرجع  )٤(
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  :الكويت صاحبة كيان ذاتي ومستقل 

، )١(وممــا يــدل علــى أن الكويــت اســتطَاعت أن حتقــق لنفســها كيانــاً ذاتيــاً مســتقًال ومتميــزاً 
ـا الذاتيـة يف صـد اهلجمـات املعاديـة هلـا كمـا كـانوا يتعـاقبون يف احلكـم ، )٢(يف اعتمادها على قوا

  .)٣(يف الكويت بانتظام ودون انقطاع

يف البصــرة أو بغــداد يف ، حيــدث أن تــدخل البــاب العــايل أو الســلطات العثمانيــةكمــا مل   
ومل يكـن ميثـل السـلطة العثمانيـة منـدوب داخـل ، تقليد احلكم ألي حاكم من حكام آل الصباح

ومل تكـــن هنـــاك ســـلطة عثمانيـــة تعـــوق حكـــام الكويـــت عـــن اســـتقبال ممثلـــي الشـــركات ، الكويـــت
واالنتقـاالت املتكـررة للوكالـة الربيطانيـة التابعـة لشـركة ، اريـة معهـماألجنبية وعقد االتفاقيـات التج

ومل تشـــهد الكويـــت مـــوظفني عثمـــانيني إلدارة ، اهلنـــد الشـــرقية الربيطانيـــة مـــن البصـــرة إىل الكويـــت
ا كمـا مل تشـهد حاميـات ، )٤(كما مل تطبق القوانني أو األنظمة العثمانيـة داخـل أراضـيها، شؤو

  .)٥(اضيهاعثمانية ترابط يف أر 

والربيطانيــة واملصــرية مــن وضــعية ، )٦(ولعــل مــا يثبــت ذلــك مــا تشــري إليــه الوثــائق العثمانيــة
حيث عاصر الشيخ ، والعديد من تقارير الرحالة األوربيني، الكويت املستقلة عن الدولة العثمانية

خورشـيد باشـا جابر تقدم القوات املصرية من أواسط اجلزيرة العربية إىل سـواحل األحسـاء بقيـادة 
لتطويق العراق العثماين مـن اجلنـوب بقـوات مـن األحسـاء ومبسـاندة ، م١٨٣٨/هـ١٢٥٤يف عام 

لعالقتهــا الطيبــة مــع حممــد علــي باشــا والــذي منحهــا فرصــة الــتخلص مــن الضــغوط ، مــن الكويــت
معاملـة جافـة ) Edmundsادمونـدز (بريطانيـاً وهـو مسـئوالالربيطانية إىل احلد الذي ُعومـل بـه 

                                                 

، ن.د، الكويت، ١ط(العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )١(
 .٢٢ص،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )٢(

، لنشرمؤسسة عكاظ للصحافة وا، جدة، ط(األطماع العراقية في الكويت: أمين ساعاتي  )٣(
 .٣١ص،)١٩٩٠/هـ١٤١١

 .٢٤ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )٤(

     .٢٤ص،نفس المرجع  )٥(

 kwt.com-www.hisالجمعية التاريخية الكويتية  )٦(
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إنشـاء خـط ، )١(للتفاوض مـع الشـيخ مـن أجـل، م١٨٣٩/هـ١٢٥٥ناء زيارته للكويت يف عام أث
ممــا ، البحــر املتوســط عــرب صــحراء شــبه اجلزيــرة العربيــة إىل الكويــت مــوانئميــر مــن أحــد ، )٢(حديــد

يــــدلل علــــى أن الكويــــت كانــــت تــــتحكم بسياســــتها اخلارجيــــة وعــــدم وجــــود ســــلطة عثمانيــــة أو 
ا الـــيت كانـــت ال تتفـــق مـــع السياســـة العثمانيـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق كانـــت متنـــع ، بريطانيـــة ممارســـا

  . )٣(باحلملة املصرية

واســـتقبال ، وعلـــى الـــرغم مـــن مســـاندة الكويـــت للحملـــة املصـــرية علـــى العـــراق العثمـــاين
ا كانـت حريصـة علـى إبقـاء حبـل الـود بينهـا وبـني الدولـة ، الربيطاين استقباًال جافاً  املسئول إال أ

ولعـــــل مـــــا يؤكـــــد ذلـــــك أن انســـــحاب القـــــوات املصـــــرية يف عـــــام ، ثمانيـــــة واحلكومـــــة الربيطانيـــــةالع
ففــي عــام ، دفــع الشــيخ جــابر إىل اإلبقــاء علــى عالقاتــه الطيبــة مــع الفــريقني، م١٨٤٠/هـــ١٢٥٦
وقــع ابــن الشــيخ صــباح نيابــة عنــه اتفاقــاً مــع احلكومــة الربيطانيــة ملــدة عــام ، م١٨٤١/هـــ١٢٥٧

  .)٤(افظة على حرية املالحة يف اخلليج وعدم التعرض للسفن العابرة فيهواحد من أجل احمل

حيـــث أن توقيـــع الكويـــت التفاقيـــة اهلدنـــة البحريـــة املؤقتـــة كـــان يؤكـــد حريـــة الكويـــت يف 
ا مع القـوى األجنبيـة كـذلك حـرص الشـيخ جـابر علـى توثيـق عالقتـه بالعثمـانيني وظهـر ، عالقا

وفيمـا يبـدو ، م١٨٤٥/هــ١٢٦١مايـة ملينـاء البصـرة يف عـام ذلك واضحاً يف استجابته لتقـدمي احل
أن القــوة البحريــة للكويــت قــد بلغــت درجــة كبــرية مــن التفــوق حــىت أن الدولــة العثمانيــة أوكلــت 
، لشيوخ الكويت مسـؤولية محايـة البصـرة مقابـل رواتـب سـنوية كانـت تـدفع هلـم مـن خزانـة الواليـة

حــىت تــوترت العالقــات بيــنهم وبــني الســلطات  وقــد ظلــت تلــك الرواتــب تــدفع لشــيوخ الكويــت
  .)٥(م١٩١٥ –١٨٩٦/ هـ١٣٣٣-١٣١٣العثمانية خالل عهد الشيخ مبارك الصباح عام 
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الــذي تــوىل الواليــة عـــام ، كمــا تشــري الوثــائق العثمانيــة إىل أن وايل بغــداد مــدحت باشــا
املـة الذي عرف بطموحاته لفرض السيطرة العثمانية الك، م١٨٧٢-١٨٦٩/هـ١٢٨٩-١٢٨٦

والــذي كــان يعــد مبثابــة حتــول يف عالقــة الكويــت بالدولــة ، )١(علــى منــاطق اخللــيج واجلزيــرة العربيــة
فـــإن التنظيمـــات الـــيت وضـــعت للكويـــت علـــى عهـــده قـــد أكســـبتها مـــع ذلـــك وضـــعية ، العثمانيـــة

فقـــد جــــاء ، إذ اعــــرتف بتمســـك الكويـــت باســـتقالهلا، )٢(قانونيـــة مســـتقلة عـــن الدولـــة العثمانيـــة
اإلشـارة إىل احملـاوالت الفاشـلة ، يف معرض تدليله علـى اسـتقالل الكويـت) ترمجة حالة( ه مبذكرات

ا عن طريق تكليف أهلها ، لنامق باشا وايل بغداد السابق إلحلاق الكويت بالبصرة وتشبثه بإدار
وجمـــردة مـــن مجيـــع ، حيـــث أشـــار إىل أن الكويـــت تتمتـــع بـــإدارة مســـتقلة مســـتثناة، بقبـــول ذلـــك
  .)٣(التكاليف

فقـــد ، وبـــالنظر ألمهيـــة موقـــع الكويـــت اجلغـــرايف" ... مث ذكـــر مـــدحت باشـــا مـــا ترمجتـــه 
، أقامـت مملكــة أشـبه مــا تكــون باجلمهوريـة حيــث حيكـم الكويتيــون أنفســهم بأنفِسـِهم منــذ القــدم

على الرغم من اضـطرارهم ، كما كانت سفنهم تبحر للتجارة غالباً حتت الراية اخلاصة مبملكتهم
  .)٤(واإلجنليزي تارة أخرى لتأمني سالمتهم،  رفع العلم الفلمنكي اهلولندي تارةأحياناً إىل

ــا السياســية مــع ، وتعــزز الوثــائق الربيطانيــة الظــاهرة االســتقاللية للكويــت الفتيــة يف عالقا
مـا نقـل ، الربيطـانيني يف منطقـة اخللـيج املسـئولنيفقـد جـاء ضـمن كتابـات كبـار ، العثمانيةالدولة 

، التابعـــة لشـــركة اهلنـــد الشـــرقية، رئـــيس الوكالـــة الربيطانيـــة يف البصـــرة) menestyيت مانســـ(عـــن 
، الذي لعب دوراً رئيساً يف التوسط بني الدولة العثمانية والكويت على أثر تأزم العالقات بينهما

حــني أجربتــه ، عبــداهللا بــن صــباح جلــوء مصــطفى آغــا متســلم البصــرة، نتيجــة قبــول شــيخ الكويــت
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وذلـــك يف أعقـــاب حماولتـــه الراميـــة إىل االســـتقالل حبكـــم البصـــرة ، بغـــداد علـــى الفـــرارقـــوات باشـــا 
  .)١(بتأييد من ثويين باشا شيخ املنتفق

وكان ذلك على أثر متردمها ضد سليمان باشا وايل بغداد اململوكي الذي جهز قـوة كبـرية 
بصــرة اشــتبكت قــوات ويف الطريــق مــن بغــداد إىل ال، ســريها إىل البصــرة للقضــاء علــى تلــك احلركــة

وحينـذاك أيقـن مصـطفى آغـا أنـه ، الباشا مع قبائل املنتفق اليت كان يقودها الشيخ ثويين وهزمتهـا
فـــرتك البصـــرة هاربـــاً إىل الكويـــت مـــع الشـــيخ ثـــويين ، ال قـــدرة لـــه علـــى مواجهـــة القـــوة العثمانيـــة

   .)٢(مستجريين حباكمها

مـــا ،  نطـــاق وســاطته املشـــار إليهــاإىل الشـــيخ عبــد اهللا يف) مانســيت(وقــد جــاء يف كتـــاب 
ربطـت ، فأشـار إىل أن عالقـة قدميـة، لقد قمت مؤخراً بزيارة باشا بغـداد يف معسـكره" .. ترمجته 

أهـل " إال أنه عّرب عن دهشتِه وغضـبِه العظيمـني جتـاه سـلوكهم ، وما زالت أهل الكويت بالبصرة
، وا ليتجنبـوا العقـاب الـذي حيتمـه ذنـبهموفـر ، يف منح احلماية ألناس كانوا ثائرين عليـه" الكويت 

م الكويـت، كما حذر من أنه ما مل يسـّلم أولئـك الثـائرين " فإنـه سـيعتربكم ، أو أن يـأمر مبغـادر
ويرسل إليكم محله عسـكرية مدّعمـة بقـوات يقودهـا بنفسـه إىل القـرين ، عدواً له" الشيخ عبداهللا 

  .)٣( "الكويت " 

، أن الكويـــت ملـــك للباشـــا"... ذاكـــراً ، )مانســـيت(ة وأجـــاب الشـــيخ عبـــداهللا علـــى رســـال
ا مستعدون خلدمته أن عاداتنـا تلزمنـا حلمايـة أي مسـتجري ، ولكنكم تعرفـون حـق املعرفـة، وسكا

وإين أعتمـــد علـــى صـــداقتكم يف إيضـــاح ... بتســـليمه إىل أعدائـــه ، ومـــن العـــار التخلـــي عنـــه، بنـــا
الباشا بالعدول عـن إرسـال احلملـة الـيت  ، )مانسيت(وبالفعل اقنع " ... األمر على حقيقته للباشا 
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ـا إىل الكويـت وممـا سـاعد علـى ذلـك مغـادرة الالجئـني للكويـت وتـوجههم إىل ، كان يزمـع قياد
  .)١(جند

أن الكويت كانـت تتمتـع بكيـان ، إىل شيخ الكويت) مانسيت(وبالتايل يتضح من رسالة 
الثــائرين علــى الدولــة العثمانيــة إليهــا ومتــتعهم والــدليل هــو التجــاء ، مســتقل عــن الدولــة العثمانيــة

يف املفاوضـات للتوسـط ) مانسـيت(وهـو، وممـا يعـزز هـذا الـرأي اشـرتاك طـرف ثالـث، باحلماية فيها
وقــد تكــررت حــوادث مماثلــة حــني جلــأ أحــد شــيوخ بــين كعــب يف إقلــيم عربســتان ، )٢(بــني الطــرفني

ورفــض شــيخ ، م١٨٣٧/هـــ١٢٥٣يف عــام  إىل الكويــت عقــب احــتالل العثمــانيني ملدينــة احملمــرة
يـرام بينـه  الكويت تسليمه إىل السلطات العثمانية علـى الـرغم مـن أن العالقـات مل تكـن علـى مـا

  .)٣(وبني قبيلة بين كعب

ـــا اخلارجيـــة إىل توصـــية الدولـــة العثمانيـــة ومتثلـــت يف ، كمـــا مل ختضـــع الكويـــت يف عالقا
ة التابعــة لشــركة اهلنــد الشــرقية الربيطانيــة مــن البصــرة إىل ذلــك باالنتقــال املتكــرر للوكالــة الربيطانيــ

وكــان ذلــك علــى أثــر خــالف ، م١٧٩٣/هـــ١٢٠٧وكــان االنتقــال األول للوكالــة عــام ، الكويــت
جـــون رينـــو (و) Harford Jonesهـــارفورد جـــونز (ومســـاعداه ) مانيســـيت(وقـــع بـــني املســـرت 

John Reno (مع السلطات العثمانية)كالـة مـن البصـرة إىل الكويـت حيـث قـراراً بنقـل الو ، )٤
  .)٥(م١٧٩٥/هـ١٢٠٩بقيت هناك إىل عام 

م ١٨٢١/هــــــــــــ١٢٣٦وتكـــــــــــرر نقـــــــــــل الوكالـــــــــــة يف مناســـــــــــبات أخـــــــــــرى بـــــــــــني عـــــــــــامي 
ويرجــع ســبب االنتقــال األخــري إىل اجلــو السياســي يف بغــداد والبصــرة كــان ، م١٨٢٢/هـــ١٢٣٧و

 -١٨١٦/ هـــ١٢٤٦ -١٢٣١عــام مهيــأ لعــداء بــني الــوايل داود باشــا وبــني احلكومــة الربيطانيــة 
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) tylorتيلــور (أوامــره للكــابنت ) reshريــش (وحــني اســتفحل اخلــالف أصــدر املســرت، م١٨٣١
ا إىل الكويت املسئول   .)١(عن الوكالة التجارية الربيطانية يف البصرة بإغالقها واالنتقال 

عـــن الدولـــة ، االســـتقاللية لشـــيوخ الكويـــت اإلســـرتاتيجيةومـــن الوثـــائق املهمـــة الـــيت تؤيـــد 
املقــيم السياســي الربيطــاين يف ) kemballكمبــول (مــا أوضــحه ، العثمانيــة يف تلــك الفــرتة أيضــاً 

حيــــث أشــــار إىل أن ســــكان الكويــــت قــــد قــــاموا بنجــــاح مجيــــع احملــــاوالت الــــيت بــــذلت ، اخللــــيج
ـــم حـــافظوا علـــى ، أو للنفـــوذ السياســـي العثمـــاين، إلخضـــاعهم للســـيادة العثمانيـــة كمـــا يـــذكر أ

كمــا بــني ، بــل أكــد أيضــاً أن الكــويتيني ال يعرتفــون إال بالســيادة االمسيــة للعثمــانيني، هلماســتقال
مــن جنــد وليســوا مــن أم  األصــلينيأن ســكان الكويــت ، يف معــرض إيضــاحه حلكومتــه) كمبــول(

  .)٣(كما تدعي الدولة العثمانية، )٢(قصر

حيـث ،  يف اهلنـدنائـب امللـك الربيطـاين) Curzonكـريزون (وما جاء يف كتاب اللـورد 
أو أي مظهــر للســيادة ، أشــار إىل عــدم وجــود أي اتصــال فعلــي بــني الكويــت والدولــة العثمانيــة

ملـا ذكـره كـل مـن القنصـل الربيطـاين ) كـريزون(وقـد جـاء ذلـك تأكيـداً مـن ، العثمانية يف الكويت
بـني األدلـة ممـا ي، )meadeميـد (واملقيم السياسـي الربيطـاين يف اخللـيج الكولونيـل) lockلوك (

وأن ، التارخيية املختلفة والوقائع املادية والوثائقيـة أن الكويـت كانـت مسـتقلة عـن الدولـة العثمانيـة
 -١٢٨٥االرتبـــــاط الرمســـــي الـــــذي حـــــدث يف عهـــــد مـــــدحت باشـــــا وايل بغـــــداد العثمـــــاين عـــــام 

لـــة كـــان ارتباطـــاً امسيـــاً وشـــكلياً مل يـــؤِد إىل إجيـــاد أيـــة ســـلطة للدو ، م١٨٧٢ -١٨٦٩/هــــ١٢٨٨
  . )٤(العثمانية على الكويت

                                                 

 .٢٤ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )١(

ام قصر تقع ضمن حدود الكويت أخذت اسمها من قصر بناه أحد تجار الكويت هو أحمد بن رزق وكان اسمها  )٢(
 kwt.com-www.hisالجمعية التاريخية الكويتية ، القديم التحيث

 kwt.com-www.hisية التاريخية الكويتية الجمع )٣(

 . نفس المرجع  )٤(
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وقد استمرت السلطة العثمانية االمسية على الكويت واملنطقة حىت استالم الشـيخ مبـارك 
الذي كـان يـدرك املخططـات العثمانيـة ، )١( م١٨٩٦/هـ١٣١٣الصباح للسلطة يف الكويت عام 
ه علـى الـدعم وتيقنـه بـأن اسـتقرار الكويـت لـن يتحقـق إال حبصـول، لفرض هيمنتها علـى الكويـت

إىل املقـيم ، م١٨٩٧سـبتمرب / هــ١٣١٥وإزاء ذلك كتب الشـيخ مبـارك يف ربيـع الثـاين ، اخلارجي
الربيطــاين يف اخللــيج وأبلغــه أنــه يرغــب يف مســاندة احلكومــة الربيطانيــة لــه ضــد تــدخل الســلطات 

  . )٢(إال أن طلبه قوبل بالرفض، العثمانية يف شؤون إمارته

ا غريت موقفها ب وظهـور األطمـاع ،  عـد أن رأت اتسـاع  قـوة تـأثري الدولـة العثمانيـةإال أ
وكـذلك وجـود ، )٣(املتمثلة مبحاولة مد سكة حديد بغـداد إىل مشـال الكويـت، األملانية يف املنطقة

املصاحل الروسية يف الكويت بعـد عـزم الـروس علـى مـد خـط سـكة حديـد مـن بورسـعيد تنتهـي يف 
، م١٨٩٩/هـــ١٣١٦عقــد اتفاقيــة محايــة مــع شــيخ الكويــت عــام  الكويــت، إىل املبــادرة يف توقيــع

  . )٤(املشهورة

مـن جانـب دولـة  قامم حيث تعهد فيها الشيخ مبارك بأال يقبل وكيًال يف أراضيه أو قائم
أو حكومــة يف الكويــت أو يف قطعــة أخــرى تابعــة لــه بغــري موافقــة احلكومــة الربيطانيــة وال يفــوض 

ال ينقــل بنــوع آخــر إىل دولــة أو رعيــة أحــد مــن الــدول بغــري موافقــة يبيــع وال يــؤجر وال يــرهن و  وال
ويف املقابــل محايـة أمالكــه هــو وحلفائـه، كمــا حرصــت بريطانيـا علــى ســرية ، )٥(احلكومـة الربيطانيــة

  .)٦(االتفاقية حىت ال تثري مشكالت دبلوماسية مع الدول األخرى

                                                 

مركز البحوث والدراسات الكوتية ، الكويت ، ١ط( الحدود الكويتية العراقية:محمد العبدالقادر  )١(
 .٣٣ص،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،

 .٣١ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )٢(

 .٣١ص،ع نفس المرج )٣(

 .٣٣ص،الحدود الكويتية العراقية:محمد العبدالقادر  )٤(

 .٦٩ص،الكويت وجودًا وحدوداً : عبداهللا الغنيم وآخرون  )٥(

 .٣٣ص، الحدود الكويتية العراقية:محمد العبدالقادر ) ٦(
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ــا السياســيوضــمنت هــذه االتفاقيــة اســتمرار اســتقالل الكويــت واحملافظــ ، )١(ة علــى كيا
يف حـــني تأكـــد هـــذا االســـتقالل بشـــكل فعلـــي يف االتفاقيـــة اإلجنليزيـــة ، حتـــت احلمايـــة الربيطانيـــة

والـــيت اعرتفـــت باســـتقالل ، )٣(والـــيت مسيـــت باتفاقيـــة لنـــدن، )٢(م١٩١٣/هــــ١٣٣١العثمانيـــة لعـــام 
العثمانية يف الشمال  وحتديد احلدود بشكل واضح بني الكويت وواليات الدولة، الكويت الذايت

ـا مل توضـع ، )٤(إىل البصرة واجلنـوب إىل األحسـاء فكانـت أول حتديـد دويل للحـدود بيـنهن إال أ
  .)٥(موضع التنفيذ بسبب قيام احلرب العاملية األوىل

) األجنلـو عثمانيـة( بل إنه حـىت يف البنـود الـيت اعـرتض عليهـا الشـيخ مبـارك مـن االتفاقيـة 
الـــذي أصـــر الشـــيخ مبـــارك علـــى رفضـــه علـــى ، )٦(ومـــن ذلـــك البنـــد، كويـــتمـــا يؤكـــد اســـتقالل ال

وكـان ذلـك ، أساس االلتـزام بالعـادات والتقاليـد العربيـة الـيت تـرفض تسـليم املسـتنجدين والالجئـني
فلو كانـت ، وهو من األمور اليت تتم بني دولتني أو كيانني منفصلني، البند يتعلق بتسليم اجملرمني

ولكــان ، العثمانيــة ملــا احتــاج البــاب العــايل إىل اتفــاق حــول هــذا املوضــوع الكويــت تابعــة للدولــة
واألمـر ذاتـه ينطبـق علـى البنـد الـذي يتـيح ، بإمكانه القبض علـى أي جمـرم يف الواليـات التابعـة لـه

للبــاب العــايل تعيــني وكيــل عنــه يف الكويــت لرعايــة شــؤون رعايــاه فيهــا والــذي يقابلــه حــق الشــيخ 
وهـذا ما مياثـل تبـادل التمثيـل القنصـلي وهـو األمـر ، يف واليات الدولة العثمانيةبتعيني وكالء عنه 

  . )٧(الذي ال حيدث إال بني كيانني منفصلني

                                                 

 .٢٨ص، األطماع العراقية في الكويت: أمين ساعاتي ) ١(

وقعت في  وبريطانيا الدولة العثمانيةهي معاهدة بين ، م١٩١٣/هـ١٣٣١لعام) األنجلوعثمانية(المعاهدة  )٢(
 والدولة العثمانية والبحرين وقطر الكويتديد حدود تضمنت تح، م١٩/٧/١٩١٣الموافق ،هـ١٤/٨/١٣٣١

والتي تتضمن السماح لبريطانيا بالقيام بعمليات قياس األعماق  الخليج العربيإضافة إلى تنظيم المالحة في 
انظر الموسوعة الحرة  ،حجر الصحيوالتدابير المتعلقة بالوٕايقاد المنارات والقيام بعمل اإلرشاد البحري 

 ar.wikpedia.orgويكيبيديا 

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  ) ٣(

 kwt.com-www.hisالجمعية التاريخية الكويتية  )٤(

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )٥(

 www.mokatel.com الصحراءموسوعة مقاتل من  )٦(

 kwt.com-www.hisالجمعية التاريخية الكويتية  )٧(
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وبعــــد احلــــرب العامليــــة األوىل خرجــــت الكويــــت وقــــد انتهــــت عالقتهــــا متامــــاً مــــع الدولــــة 
ا عـن كـل مـا هلـا مـن حقـوق وملّا كانت األخرية قد أقـرت بعـد هزميتهـا يف احلـرب بتنازهلـ، العثمانية

) seferســيفر (مــن معاهــدة  ١٣٢وذلــك يف املــادة ، )١(يف األراضــي الــيت كانــت تســيطر عليهــا
ـــــــــك مبوجـــــــــب املـــــــــادة ، م١٩٢٠/هــــــــــ١٣٣٨عـــــــــام  ـــــــــوزان (مـــــــــن معاهـــــــــدة  ١٦ومت تأكيـــــــــد ذل ل

Lausanne ( بالتنازل ، م١٩٢٣/هـ١٣٤١اليت عقدت بني احللفاء واجلمهورية الرتكية يف عام
والــيت أكــدتا فيهــا اســتقالل العــراق عــن الدولــة العثمانيــة مث ، وق هلــا يف الــبالد العربيــةعــن كــل حقــ

  .)٢(دون أن تشري إىل تبعية الكويت للعراق، عن اجلمهورية الرتكية

ومع تلك األحداث وتسارعها مل تتوقف الكويت يف طلب توثيق حدودها من احلكومـة 
ا تنوب عنها وواقعة  مـع احلكومـة العراقيـة الـيت كانـت خاضـعة ، حتت محايتهاالربيطانية باعتبار أ

ا وذلــك بتبــادل املراســالت بــني مشــيخة الكويــت وحكومــة العــراق مــن خــالل احلكومــة ، النتــدا
إىل ، م١٩٢٣/هــــــــــــــ١٣٤١وقـــــــــــــد اســـــــــــــتمرت الرســـــــــــــائل املتبادلـــــــــــــة منـــــــــــــذ عـــــــــــــام، الربيطانيـــــــــــــة

س وزراء العــراق الــيت وهــو تــاريخ الرســالة املوجهــة مــن نــوري الســعيد رئــي، م١٩٣٢/هـــ١٣٥٠عــام
ا اتفاقيــــة ، تعيــــني احلــــدود الكويتيــــة العراقيــــة )٣(يؤكــــد فيهــــا عــــام ) األجنلــــو عثمانيــــة(كمــــا حــــدد
  .)٤( م١٩١٣/هـ١٣٣١

وقــد وافــق الشــيخ أمحــد اجلــابر الصــباح حــاكم الكويــت آنــذاك علــى ذلــك التحديــد يف  
ا إىل الوكيل الربيطـاين يف الكويـت عـام  وكانـت تلـك بدايـة ، )٥(م١٩٣٢/هــ١٣٥١رسالة بعث 

حصــول العــراق علــى والــيت كانــت يف أعقــاب ، العالقــات السياســية الرمسيــة بــني الكويــت والعــراق

                                                 

 .٤٥ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )١(

 .٧٢ص، ٤ج،)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، دار الفكر العربي، القاهرة، ١ط(تاريخ الخليج العربي: جمال  قاسم ) ٢(

 .٤٥ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )٣(

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )٤(

 .٤٥ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن )٥(
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وانضــــــــمامه إىل عصــــــــبة األمــــــــم يف عــــــــام ، م١٩٣٠/هـــــــــ١٣٤٩اســــــــتقالله مــــــــن بريطانيــــــــا عــــــــام 
  .)١(م١٩٣٢/هـ١٣٥١

ـا على استقالل الكويت وسياد، ولعل مجيع ما ذكر من وثائق وغريها يؤكد ا على كيا
وعلـى الـرغم مـن ، ورداً على وجهـة نظـر احلكومـة العراقيـة باعتبارهـا وريثـة للدولـة العثمانيـة، احملدد

تقريــر تلــك احلقيقــة القانونيــة فــإن العــراق ظــل علــى ادعائــه يف حقــه يف وراثــة الدولــة العثمانيــة ممــا 
  .)٢(وعدوانه املتكرر عليهاأوقعه يف أخطاء فادحة كما حدث يف ادعاءاته التارخيية يف الكويت 

 

  :محاوالت العراق ضم الكويت 

عنـــدما تـــوج امللـــك غـــازي جنـــل امللـــك ، كانـــت أوىل حمـــاوالت ضـــم الكويـــت إىل العـــراق
عامـاً ، بـدأت معـه  ٢١ملكاً علـى العـراق وكـان عمـره ، م١٩٣٣/هـ١٣٥٢فيصل األول يف عام 

كـــــة القوميـــــة العراقيـــــة املناهضـــــة وتزامنـــــت مـــــع بدايـــــة تصـــــاعد احلر ، )٣(الـــــدعوة إىل ضـــــم الكويـــــت
حينمـــا أصـــبح مللـــك العـــراق كتلـــة ، م١٩٣٨/هــــ١٣٥٦لالســـتعمار الربيطـــاين ويف منتصـــف عـــام 

صــدح بواســطة حمطتــه اإلذاعيــة الــيت كانــت تبــث ، )٤(عســكرية يف اجلــيش تســاند تطلعاتــه القوميــة
ن شــــيخ مــــن قصــــر الزهــــور باملطالبــــة بضــــم الكويــــت، وواكــــب هــــذه الدعايــــة انتقــــادات حــــادة مــــ

يف الكويـت حيـث حـل ، م١٩٣٨/هــ١٣٥٦الكويت يف محلة صحفية تزامنت مع أحداث عـام 
ومـع وفـاة امللـك غـازي ، فيها شيخ الكويت أمحد اجلابر اجمللس النيـايب بعـد تأسيسـه بسـتة شـهور

  .)٥(يف حادث غامض توقفت املطالبة العراقية مؤقتاً ، م١٩٣٩/هـ١٣٥٧عام 

                                                 

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )١(
 .٤٥ص،العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة:م وآخرون يعبداهللا الغن) ٢(

 www.kna.kwة دولة الكويت مجلس األم )٣(

 www.mokatel.com ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٤(

  . ٤١،ص  الحدود الكويتية العراقية محمد العبدالقادر ، )٥(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

175 

الكويتيــة العراقيــة خــالل األربعينــات واخلمســينات باهلــدوء  كمــا أعقبهــا متيــز يف العالقــات
يتضـــــــــح ذلـــــــــك يف طلـــــــــب وزيـــــــــر خارجيـــــــــة العـــــــــراق يف عـــــــــام ، )١(النســـــــــيب واالحـــــــــرتام املتبـــــــــادل

من إقامـة عالقـات مـع الكويـت علـى أسـس جديـدة مـن الصـداقة والتكـافؤ ، م١٩٥٨/هـ١٣٧٨
ون حلقة اتصال بني البلدين، كما وذلك بفتح قنصلية جتارية للجمهورية العراقية يف الكويت لتك

ســـاندت مطالبـــة الكويـــت باالنضـــمام إىل العديـــد مـــن املنظمـــات واملؤسســـات العربيـــة اســـتكماًال 
إن العــراق يف هــذه الفــرتة كــان يتعامــل مــع الكويــت كدولــة مســتقلة   ، بــل)٢(لشخصــيتها الدوليــة

وهـو مــا ظهـر واضــحاً مــع بريطانيـا ، م١٨٩٩/هــ١٣١٦حـىت قبـل أن تلغــي الكويـت اتفاقيـة عــام 
يف جــوازات الســفر وإجــراءات اجلمــارك بــني البلــدين وكتــب التــاريخ واجلغرافيــا يف معاهــد التعلــيم 
العراقيــة الــيت تشــري إىل الــدول اجملــاورة للعــراق ومنهــا الكويــت، فضــًال عــن اخلــرائط اجلغرافيــة الــيت 

  .)٣(تضمنت احلد الفاصل بني البلدين

الودية مل تدم طويًال إذ ظهرت مطالبـة نـوري السـعيد رئـيس  إال أن هذه العالقات الرمسية
وزراء العــراق بانضــمام الكويــت إىل االحتــاد العــريب الــذي تأســس مــن اململكتــني اهلــامشيتني العــراق 

ـــــت ، م١٩٥٨/هــــــ١٣٧٧واألردن عـــــام  ـــــا يقضـــــي مبـــــنح الكوي وقـــــدم العـــــراق اقرتاحـــــاً إىل بريطاني
رفـض الشـيخ  وقـد، تـدخل عضـواً يف االحتـاد اجلديـداستقالهلا حىت تصبح يف وضع يؤهلهـا لكـي 

عبــــداهللا الســــامل هــــذا العــــرض العراقــــي لالنضــــمام إىل االحتــــاد اهلــــامشي املــــذكور وأيدتــــه يف ذلــــك 
احلكومـــة الربيطانيـــة، وبطبيعـــة احلـــال فـــإن هـــذه الفكـــرة العراقيـــة ماتـــت يف حينهـــا بســـبب ســـقوط 

 .)٤(م١٩٥٨/هـ١٣٧٧امللكية عام 

تزعمها عبدالكرمي قاسم ، م١٤/٧/١٩٥٨املوافق ،هـ٢٦/١٢/١٣٧٧حيث قامت ثورة 
والـذي مل ، واليت نصب فيها عبـدالكرمي قاسـم نفسـه حاكمـاً علـى العـراق، )٥(وعبدالسالم عارف
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، غــري أن األمــر تغــري حــني تبــادل الشــيخ )١(يثــر خــالل الســنوات الــثالث األوىل مســألة الكويــت
املقــيم السياســي الربيطــاين يف اخللــيج العــريب الســري  عبــداهللا الســامل الصــباح مــذكرتني مهمتــني مــع

وإعـالن ، )٢(م١٨٩٩/ هــ١٣١٦تضـمنتا إلغـاء اتفاقيـة عـام ) William Luceوليـام لـوس (
ا يف عـــــــــام  املوافـــــــــق ،هــــــــــ٦/١/١٣٨١االســـــــــتقالل الرمســـــــــي لدولـــــــــة الكويـــــــــت حتقيقـــــــــا لســـــــــياد

  .)٣(م١٩/٦/١٩٦١

املوافـــــــق ،هــــــــ١٣/١/١٣٨١حيـــــــث رفـــــــض قاســـــــم اســـــــتقالل الكويـــــــت وعقـــــــد يف عـــــــام 
بعــــد ســــتة أيــــام مــــن اســــتقالل دولــــة الكويــــت مــــؤمتراً صــــحفياً يف وزارة الــــدفاع ، م٢٦/٦/١٩٦١

حيث طالب فيه صراحة بضم الكويت إىل العراق ُمدعياً مبا أمسـاه بـاحلقوق ، )٤(العراقية يف بغداد
ــا الضــم، وبــد أت محلــة دعائيــة التارخييــة للعــراق يف الكويــت، ولكنــه مل حيــدد الطريقــة الــيت ســيتم 

وصـــحافية ومـــذكرات ســـلمت إىل بلـــدان العـــامل وصـــعدت احلكومـــة العراقيـــة املوقـــف بشـــكل مثـــري 
  .)٥(بالبيانات واملوسيقى العسكرية واألناشيد احلماسية

علــى مــا ورد يف املــؤمتر الصــحايف الــذي عقــده ، وردت احلكومــة الكويتيــة يف نفــس العــام
أصـــدرته وأعلنـــت فيـــه اســـتنكارها لقـــرار قاســـم ، )٦(ببيـــان رئـــيس الـــوزراء العراقـــي عبـــدالكرمي قاســـم

ــا كدولــة عربيــة مســتقلة، وأعلنــت حالــة الطــوارئ يف  وتصــميمها علــى الــدفاع عــن أراضــيها وكيا
ا على احلدود املتامخة للعراق، على أثـر حتـرك القـوات العراقيـة قـرب حـدودها  البالد ووضعت قوا

مع احلكومة الربيطانية لبحـث اإلجـراءات الـيت قـد  ودخلت يف مشاورات عاجلة، )٧(مع الكويت
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يف األول ، )٢(أسـفرت عـن نـزول القـوات الربيطانيـة بالكويـت، )١(ترتتب على قرار حكومـة العـراق
وكـــذلك قامـــت بإخطـــار الـــدول العربيـــة مبوقـــف ، م١٩٦١املوافـــق مـــن يوليـــو ،هــــ١٣٨١مـــن حمـــرم 

جامعـة الـدول العربيـة واألمـم املتحـدة عبدالكرمي قاسـم مـن اسـتقالل الكويـت وكـذلك مت إخطـار 
  .)٣(بالتهديد العراقي

  

  :موقف المملكة العربية السعودية من األزمة 

كــان للمملكــة العربيــة الســعودية موقفــاً حامســاً وصــارماً جتــاه األزمــة الــيت أثارهــا عبــدالكرمي 
حيــــــث أنــــــه عنــــــدما طلــــــب أمــــــري الكويــــــت املشــــــاورات الســــــريعة مــــــع امللــــــك ســــــعود يف ، قاســــــم
وطلــب منــه ، اليــوم التــايل مــن انطالقــة شــرارة األزمــة، م٢٦/٦/١٩٦١املوافــق ،هـــ١٢/١/١٣٨١

وأبــرق ألمــري الكويــت ، )٤(اســتجاب امللــك ســعود لــذلك، التــدخل حلمايــة الكويــت بكافــة الســبل
الــيت أشــرمت فيهــا إىل مــا أدىل بــه الــزعيم الـــركن ... تناولــت برقيــة مســوكم : " يف اليــوم عينــه قــائًال 

أّمـــا حنـــن فمعكـــم يف الســـرّاء ويف . واحلقيقـــة أن هـــذا املوقـــف عجيـــب مؤســـف، رمي قاســـمعبـــدالك
وحنن على أمت االسـتعداد ملواجهـة أي خطـر يتعـرض . وسنكون أوفياء فيما تعاهدنا عليه. الضرّاء

  .)٥("واهللا املوفق . له الكويت الشقيق

، ح اللـواء قاسـمومل تكن قد مضت أربع وعشرون ساعة بعد علـى تصـري، ويف ذات اليوم
راديـــو مكـــة وجـــه امللـــك ســـعود فيـــه رســـالة إىل ملـــوك ورؤســـاء  إذاعـــةأعلـــن امللـــك ســـعود يف بيـــان 

أعتقـــد أنكـــم تشـــاركونين األســـف يف البيـــان الـــذي ُنشـــر مـــن اللـــواء عبـــدالكرمي : " الـــدول العربيـــة 
فقـد ، اصـةوبـالنظر ملـا يربطنـا بالكويـت بصـورة خ، بشأن الشـقيقة دولـة الكويـت املسـتقلة، قاسم

جيــــب أن يكــــون معلومــــاً لــــدى اجلميــــع أن الكويــــت واململكــــة العربيــــة : " أعلنــــت البيــــان التــــايل 
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ومـا ميـس اململكـة العربيـة ، وما ميس الكويت ميس اململكـة العربيـة السـعودية، السعودية بلد واحد
ذا، )١(السعودية ميس الكويت ون مجيعـاً ويل أمل كبري يف أن نتعا، وقد أحببت إحاطتكم علماً 

، وال يتضــرر منــه إال العــرب أنفســهم، يف رتــق هــذا الفتــق الــذي ال يســتفيد منــه إال أعــداء العــرب
  .)٢("راجياً أن تروا رأيكم السديد الذي حيول دون هذا األذى الذي يصيب هذا البلد الشقيق

كمــــا بعــــث امللــــك ســــعود برســــالة إىل امللــــك حســــني يــــدعوه فيهــــا للوقــــوف إىل جانــــب 
كتاباً محله وزير اخلارجية السـعودي السـيد ، كما أرسل إىل الرئيس مجال عبدالناصر، )٣(الكويت

وجـاء رد ، متحورت حول األزمة وتناولت املساندة العسكرية السـعودية للكويـت، إبراهيم الّسويل
إن اسـتقالل الكويـت يعكـس إرادة شـعبه احلـرة وهـو القضـية الـيت تعنينـا يف : " الرئيس إىل امللـك 

ـــا أن نبـــذل اجلهـــود املســـتمرة إلبعـــاد أّي خطـــر يهـــدد هـــذا ، احلاضـــر الوقـــت ـــذا فإنـــه مـــن واجبن ل
  .)٤("االستقالل

كما طلب امللك سعود االجتماع يف قصره باحلوية مبدينة الطائف مع السفري العراقي يف 
جـاء  وأبلغه رسالة شفوية تتضـمن كـل مـا، م٢٧/٦/١٩٦١املوافق ،هـ١٣/١/١٣٨١اململكة يف 
ومعــرباً فيهــا عــن إحساســه العميــق بــاحلزن ، )٥(امللــوك والرؤســاء العــرب الســابق ذكــرهم يف رســائل

حدث هو حماولـة لشـق الصـف العـريب واعتـداء علـى  واألسف ملا صدر عنه جتاه الكويت وأن ما
وناشـــد عبـــدالكرمي قاســـم أن تســـود احلكمـــة والتعقـــل ، دولـــة عربيـــة حتـــررت مـــن احلكـــم األجنـــيب

  . )٦(لعربيةواحلرص على املصاحل ا

ومن ناحية أخرى أذاع امللك سعود بصوته بياناً من اإلذاعة السعودية إىل الشـعب أعلـن 
ا حكومتــه حلمايــة اســتقالل الكويــت وعقــد مــؤمتراً صــحفياً مــع ، فيــه عــن كافــة التــدابري الــيت اختــذ
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ار أن العالقات بني السـعودية والكويـت ليسـت عالقـات جـو : " الصحفيني السعوديني أكد فيه 
ا عالقات أخوة وصداقة وعهود ومواثيق من زمن اإلمام عبـدالرمحن مث جاللـة ، فحسب وقال بأ

ولـــذلك ربطــــت ، مث أيــــدت ذلـــك بتعهـــد مــــن قبلـــي، والـــدي امللـــك عبــــدالعزيز عليهمـــا رمحـــة اهللا
إذا  : " وقــال امللــك ســعود يف معــرض حديثــه للصــحفيني الســعوديني ". مصــريي مبصــري الكويــت 

فإن سلطانه ينبغـي أن ميتـد مـن ، دالكرمي قاسم يضع نفسه الوارث للدولة العثمانيةكان اللواء عب
  .)١("أواسط أوروبا إىل مشارق آسيا وأفريقيا 

بوصــفه القائــد العــام ، )٢(مث انتقــل امللــك ســعود مــن التصــرحيات إىل نطــاق العمــل الفعلــي
لدراســـة الوضـــع ، كويـــتفبعـــث رئـــيس األركـــان الســـعودي إىل ال، )٣(للقـــوات املســـلحة الســـعودية
ويف الســــاعة ، م٢٧/٦/١٩٦١املوافــــق ،هـــــ١٣/١/١٣٨١إذ أنــــه يف ، األمــــين و العســــكري فيهــــا

عقد جملس الوزراء السعودي جلسة استثنائية برئاسة امللك سعود لبحث التهديد ، الرابعة صباحاً 
اية اجللسة أصدر جملس الوزراء البيـان التـايل ، العراقي ضد الكويت حكومـة حضـرة  إن: " ويف 

يف الوقــــت الــــذي تســــتنكر فيــــه التصــــرحيات املاســــة باســــتقالل ، صــــاحب اجلاللــــة امللــــك املعظــــم
ووفــاًء بالعهــد الــذي بــني هــذه الــبالد والكويــت نؤيــد اســتقالله ، القطــر العــريب الشــقيق، الكويــت
ظ وهــي ال تــزال تأمــل يف أن تتغلــب احلكمــة واملصــلحة العربيــة علــى كــل اعتبــار للحفــا، وســيادته

كمـــا يقـــرر اعتبـــار جلســـته االســـتثنائية مســـتمرة ملواجهـــة مـــا ، علـــى الســـلم ومجـــع الصـــف العـــريب
  .)٤("يستجد يف األمر

واســتأنف جملــس الــوزراء جلســته بعــد عصــر اليــوم نفســه ودعــا إىل هــذا االجتمــاع رئــيس 
وذكــــر أن احلكومــــة ، وقــــدم تقريــــراً مفصــــًال إثــــر عودتــــه مــــن الكويــــت، أركــــان اجلــــيش الســــعودي

عودية قـــررت إثـــر اطالعهـــا علـــى تقريـــر رئـــيس األركـــان إرســـال عـــدة كتائـــب يف اجتـــاه احلـــدود الســـ

                                                 

 .م١/٧/١٩٦١الموافق ،هـ١٧/١/١٣٨١، ) ١٨٧٥( العدد، جريدة أم القرى  )١(

 www.mokatel.com ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٢(

، دارالساقي ،بيروت،١ط(تاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز:سلمان بن عبدالعزيز )٣(
 . ٢٠٢ص،١ج،)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 www.mokatel.com ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٤(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

180 

ويف اليـــوم نفســــه وبعـــد جلســـة جملــــس الـــوزراء الســـعودي وجــــه امللـــك ســـعود طلبــــاً إىل ، الكويتيـــة
مؤكـداً ضـرورة دعـوة جملـس اجلامعـة لبحـث ، عبداخلالق حسونة األمني العام جلامعة الـدول العربيـة

  .)١(بحث طلب انضمام الكويت إىل اجلامعة العربية يف أقرب فرصةول، األزمة

وذلــك ، )٢(امللــك ســعود بإرســال قــوات ســعودية ملســاندة الشــعب الكــوييت يف حمنتــه وبــادر
ــــــــــيت ســــــــــبق عقــــــــــدها بــــــــــني الكويــــــــــت واململكــــــــــة عــــــــــام  ــــــــــدفاع املشــــــــــرتك ال عمــــــــــًال باتفاقيــــــــــة ال

، بثـــت إذاعـــة الكويـــت ،م٣٠/٦/١٩٦١املوافـــق ،هــــ١٦/١/١٣٨١ويف ، )٣(م١٩٤٧/هــــ١٣٦٦
، )٤(أن القــوات الســعودية وصــلت بالفعــل إىل األراضــي الكويتيــة بنــاًء علــى طلــب أمــري الكويــت

وكـان اجلـيش السـعودي أول جـيش عـريب ، وبدؤوا يقومون بدوريات متواصلة على احلدود العراقية
  . )٥(يدخل الكويت وذلك بعد ساعات قليلة من إنزال القوات الربيطانية

اليوم نفسـه وصـل إىل علـم امللـك سـعود نبـأ حشـود عسـكرية عراقيـة يف طريقهـا  ويف ظهر
عبــدالكرمي ، )٦(فأرسـل مـن الفـور برقيــة إىل رئـيس الـوزراء العراقـي، مـن البصـرة إىل احلـدود الكويتيــة

جتنــــب كــــل ســــبب يــــؤدي إىل اضــــطراب ، باســــم اهللا والعروبــــة والوطنيــــة: " قاســــم يناشــــده فيهــــا 
بــل إىل تصــادمهم يف وقــت هــم أشــد مــا يكونــون حاجــة فيــه إىل ، أنفســهمالعالقــات بــني العــرب 

م للوقوف يف وجه أعدائهم    .)٧("مجع كلمتهم ودعم قو

انتشرت األنباء حول اقرتاح للملك سعود ، م٥/٧/١٩٦١املوافق ،هـ٢١/١/١٣٨١ويف 
عبــدالكرمي مبعاجلــة األزمــة يف اجتمــاع شخصــي يعقــده مــع رئــيس الــوزراء العراقــي ، بــن عبــدالعزيز
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على احلدود العراقية وهـذا االقـرتاح ورد يف رسـالة محلهـا أمـني احلسـيين رئـيس اهليئـة العربيـة ، قاسم
  .)١(العليا لفلسطني إىل عبدالكرمي قاسم

وصــل إىل الطــائف ، اقــرتاح امللــك ســعود ملعاجلــة األزمــة أنبــاءويف نفــس اليــوم مــن انتشــار 
يت يرافقه عبداخلالق حسونة أمني عام جامعـة الـدول الشيخ جابر األمحد الصباح ويل عهد الكو 

الذي عـرض مـا بذلـه ، وقد اجتمع امللك سعود يف مكتبه بالطائف مع أمني عام اجلامعة، العربية
حـول األزمـة العراقيـة الكويتيـة وقـد أكـد امللـك سـعود ألمـني عـام ، من جهـود يف بغـداد والكويـت

ورحـب ، ومة الكويـت االنضـمام إىل اجلامعـة العربيـةرغبته املستعجلة يف تلبية طلب حك، اجلامعة
ذا الطلب ووعد من أجل سرعة تلبيته يف أقرب وقت ممكن   .)٢(األمني العام 

ــا إليــه الشــيخ عبــداهللا الســامل  وبعــد ظهــر اليــوم نفســه تســلم امللــك ســعود رســالة بعــث 
بها وحكومتهــا حــني ألقــى وّيل العهــد كلمــة أعــرب فيهــا عــن شــكر أمــري الكويــت وشــع، الصــباح

صـاحب اجلاللـة مـن مسـو أخـيكم  إنـين ومكلـف يـا: " للملك سعود والشعب السعودي إذ قال 
بـأن أعـرب لكـم ، ومـن مجـاهري الشـعب الكـوييت بأسـره، الشيخ عبـداهللا السـامل الصـباح وحكومتـه

عــن عجزنــا أداء الشــكر جلاللــتكم وحلكــومتكم ولشــعبكم بأســره علــى هــذا املوقــف املشــرف مــن 
علـــى هـــذا ، شـــعبكم بأســـره وألمـــنالكويـــت إننـــا مل نســـتغرب مـــنكم وال مـــن حكـــومتكم  بالدكــم

لكننــا جنــيء إلــيكم شــاكرين ومقــدرين ومعرتفــني ، بيننــا وبيــنكم فــنحن نعــرف مــا، املوقــف املشــرف
ذا اليد الكرمية اليت أنتم أهل هلا والكويت حمل هلا    . )٣("لكم 

إن هذه النازلة الـيت : " بكلمة قال فيها ، ورد امللك سعود على كلمة ويل العهد الكوييت
ــا وقوميتهــا وذلــك أن الفرحــة ، يشــرتك يف آالمهــا كــل عــريب، حّلــت باألمــة العربيــة يف صــميم عز

ا وتبادلنا التهاين القلبية حبلوهلا بعد الصرب واالنتظار وهي استقالل الكويت اجلار ، اليت تباشرنا 
ا ، االزدهارالشقيق اجلدير باحلرية واالستقالل و  تلك الفرحـة الغاليـة علـى األمـة العربيـة الـيت كـدر
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". يعلـــم مـــدى مصـــيبتها للعـــرب إال اهللا وحـــده  ال، احلـــوادث األخـــرية الـــيت نعتربهـــا نكســـة خميفـــة
إنــين شخصــياً ومجيــع أفــراد أســريت وحكــوميت والشــعب الســعودي نقــف اليــوم : " وأضــاف قــائًال 

ونـذود عنـه ، جلـزء العـريب الغـايل مـن وطـن األمـة العربيـةمعكم وقفة رجـل واحـد نـدافع عـن ذلـك ا
  . )١("ذودنا عن أي شرب آخر من بالدنا العربية كلها 

أنــا وشــعيب واألمــة العربيــة بأســرها يف  ، ــب اليــوم مجيعــاً : " واســتطرد امللــك ســعود يقــول 
يريده لـه  ما نريد له، للدفاع عن ذلك اجلزء العريب واملستقل من بالدنا وهو الكويت، كل مكان

وأن يكــون ، بعــد كفاحهمــا الطويــل املشــرف لالســتقالل الــذي نــالوه واســتحقوه، حكامــه وشــعبه
ويف اجملـاالت ، ويف هيئـة األمـم املتحـدة، الكويت عضواً كرمياً عامًال مع جريانـه يف اجلامعـة العربيـة

: " قـائًال ، عود كلمتـهوختم امللك س، اليت تتعاون على السالم ورفاهية البشر واإلنسانية، الدولية
إن بعض اإلذاعات تتعـرض اآلن ملـا تسـميه الوسـاطة يف هـذه املشـكلة وأنـا ال أعلـم كيـف تكـون 

فــال ، واملوضــوع موضــوع اســتقالل أو اغتصــاب والشــيء بينهمــا، الوســاطة يف مثــل هــذه املشــكلة
تـــه و مســـاومة وال وســـاطة يف اســـتقالل وهـــو شـــيء اعـــرتف بـــه اجلميـــع مطلـــوب مـــن اجلميـــع محاي

  .)٢("الذود عنه 

املوافـق ،هــ٢٠/١/١٣٨١كما سعت اململكة العربية السعودية يف وقت سابق من تـاريخ 
لبحــث ، يف انعقــاد جملــس جامعــة الــدول العربيــة بنــاًء علــى طلــب امللــك ســعود، م٤/٧/١٩٦١

، وأصر املندوب السعودي على سـرعة بـت الطلـب الكـوييت، انضمام الكويت إىل اجلامعة العربية
ــذا االســتقالل مجيــع الــدول العربيــة يف ، صوصــاً أنــه صــادر عــن بلــد نــال اســتقاللهخ واعرتفــت 

ــــا إىل حــــاكم الكويــــت وحــــني طالــــب أغلــــب األعضــــاء بتأجيــــل بــــت الطلــــب ، برقيــــات بعثــــت 
كما ، رفض مندوب اململكة العربية السعودية حىت ال يساء معىن التأجيل ويُعد تسويفاً ، الكوييت

ديـد العـراق  ، ده من اجلامعة إذا مل تُقبل الكويـت عضـواً فيهـاهدد بانسحاب بال مـع العلـم مـن 

                                                 

  www.mokatel.com ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )١(

 .نفس المرجع  )٢(
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ولقــد واجهــت اجلامعــة العربيــة صــعوبات بالغــة يف الوصــول ، )١(كــذلك باالنســحاب مــن اجلامعــة
إىل القـــرار ، م٢٠/٧/١٩٦١املوافـــق،هــــ٦/٢/١٣٨١إال أنـــه توصـــل يف ، إىل قـــرار يف هـــذا الشـــأن

  .)٢(ن جملس اجلامعة قد وافق على عضوية الكويتالذي نص على أ ١٧٧٧/٣٥رقم 

موقف امللك سعود وحكومته مـن األزمـة عـن تصـعيد احلملـة ضـد اململكـة العربيـة  وأسفر
ولكــن اململكــة العربيــة الســعودية مل تنــثِن عــن موقفهــا املؤيــد للكويــت والــذي ، الســعودية وعاهلهــا

مـــن ، م٢٠/٧/١٩٦١املوافــق،هــــ٦/٢/١٣٨١اتضــح بقــوة يف اجتمـــاع جملــس اجلامعـــة العربيــة يف 
ــا الــوطين وكامــل عضــويتها يف  إصــرار علــى ضــرورة حصــول الكويــت علــى كامــل حقوقهــا يف ترا
اجلامعــــة العربيــــة واســــتمر املوقــــف الســــعودي ثابتــــاً يشــــد مــــن أزر الكويــــت حــــىت وضــــعت األزمــــة 

ضـد ، م٨/٢/١٩٦٣املوافـق ،هــ١٤/٩/١٣٨٢مبقتل عبدالكرمي قاسم وقيـام انقـالب يف ، أوزارها
ديد امللك غازي من قبل، )٣(نظامه   .)٤(وبذلك انتهى التهديد العراقي الثاين بعد 

  

  

  

  

  

  

                                                 

 www.mokatel.com ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )١(

 .٩٣ص،األطماع العراقية في الكويت: أمين ساعاتي  )٢(

 tel.comwww.moka ، الصحراءموسوعة مقاتل من  )٣(

 www.kna.kwدولة الكويت مجلس األمة  )٤(
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  الفصل الثالث

املواقف السياسية املشرتكة بني السعودية والكويت يف خدمة 
  القضايا اخلليجية 

  والعربية واإلسالمية والدولية
  .م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣

 عودية الكويتية لتحقيق الوفاق اخلليجياملساعي الس: املبحث األول. 

 املساعي السعودية الكويتية يف تعزيز التضامن العريب: املبحث الثاين. 

 املساعي السعودية الكويتية يف حتقيق التضامن : املبحث الثالث

 .اإلسالمي

 املساعي السعودية الكويتية لتعزيز السالم الدويل: املبحث الرابع.  
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  املبحث األول
  

  املساعي السعودية الكويتية لتحقيق الوفاق اخلليجي  
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ا املنطقـــة اخلليجيـــة وعاشـــها العـــامل خـــالل  رغـــم كـــل األخطـــار والتحـــديات الـــيت شـــهد
ا علـــى  الســـنوات األخـــرية اســـتطاعت اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت أن تؤكـــد للعـــامل قـــدر

ا املؤمنـــة علـــى مصـــدرها إ، والتفـــوق بقـــوة دافـــع واالســـتمراريةالنمـــاء  رادة اهللا أوًال مث جهـــود شـــعو
ـا احلثيـث حنـو املزيـد مـن األمـن واالسـتقرار ، جتسيد تالمحها وتعميق جذور أواصرها وسعي قيادا

والطمأنينة لدوهلا ودول املنطقة بعيداً عن املؤثرات السلبية اليت اجتاحت هذا العـامل يف أكثـر مـن 
  . صورة وشكل 

الــيت أشــرنا إليهــا ســابقاً والــيت كــان هلــا أثــر يف دفــع  واإلقليميــةوليــة إضــافة إىل الــدوافع الد
شكلت الدوافع احملليـة هـي األخـرى ، مسرية املساعي السعودية الكويتية لتحقيق الوفاق اخلليجي

وقد ارتبطت تلك الدوافع باإلدراك املتزايد لـدى دول اخللـيج ، عوامل رئيسة يف التجمع اخلليجي
لـه العمـل املنفـرد يف أي جمـال مـن اجملـاالت يف مواجهـة العديـد مـن الصـعوبات العربية مبـا يتعـرض 

ا اململكة العربية ، والتحديات وميكننا أن نبني تصاعد اإلدراك يف العديد من اخلطوات اليت اختذ
ممـا أدى إىل تعميـق فكـرة التعـاون املشـرتك بـني دول ،  السعودية والكويت يف حتقيق ذلك الوفـاق

  .اخلليج 

ذا التصور تنطلق سياسات اململكة العربية السعودية والكويت إزاء منطقـة اخللـيج مـن  و 
ــا سياســة تــأيت يف إطــار حتقيــق الوفــاق اخلليجــي مــن خــالل أمــن اخللــيج؛ الــذي ال ينفصــل ، كو
ـــا الذاتيـــة ، عـــن أمـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية وأمـــن الكويـــت فاململكـــة تســـعى إىل تـــدعيم قو

إضــافة إىل اهتمــام اململكــة ، وكــل ذلــك يف إطــار األمــن املشــرتك، العــريب اخلليجــيلتحقيــق األمــن 
العربية السعودية والكويت باخلليج ليست وليدة الساعة وإمنا متتد إىل جذور تارخيية بعيدة املدى 

  . إىل جانب اعتبارات جغرافية 

ــــة حديثــــة مرموقــــة اجلانــــب  فمنــــذ أن منــــذ عــــام ظهــــرت اململكــــة العربيــــة الســــعودية كدول
، م١٩٦١/هــــــ١٣٨١عـــــام وحصـــــلت دولـــــة الكويـــــت علـــــى اســـــتقالهلا يف ، م١٩٣٢/هــــــ١٣٥١

حرصـــــت علـــــى تقـــــدمي املســـــاعدات لـــــدول اخللـــــيج وتســـــوية اخلالفـــــات فيمـــــا بينهـــــا وتقـــــدمي كـــــل 
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اإلمكانيــات املتاحــة لتوحيــد الكلمــة وعقــد العديــد مــن االتفاقيــات الثنائيــة وغــري الثنائيــة لضــمان 
  .)١(األمن يف املنطقة

    

  :المساعي السعودية الكويتية في استقالل البحرين 

بإثــــارة موضــــوع تبعيــــة ، م١٩٢٧املوافــــق نــــوفمرب،هـــــ١٣٤٦بــــادرت إيــــران يف مجــــاد األول 
ا كانت املسيطرة علـى ، البحرين هلا يف عصبة األمم وأكدت يف املذكرة اليت رفعتها إىل العصبة أ

اخلارجيـــة الربيطانيـــة يف ذلـــك الوقـــت الـــرد علـــى وتـــوىل وزيـــر ، البحـــرين يف معظـــم عصـــور التـــاريخ
وأكد يف مذكرتـه علـى أنـه منـذ أن سـيطر آل خليفـة ، م١٩٢٨/هـ١٣٤٦املذكرة اإليرانية يف عام 

ا علـى البحـرين ، م١٧٨٣/هــ١١٩٧على احلكم يف البحرين يف عـام  فـإن إيـران مل متـارس سـيطر
  .)٢(بطريقة فعلية

بالنســـبة إىل اإلمـــارات األخـــرى يف اخللـــيج العـــريب  وملـــا كانـــت البحـــرين متقدمـــة اجتماعيـــاً 
حيــث نضــجت فيهــا احلركــة النقابيــة العماليــة وانتشــرت األفكــار القوميــة والثوريــة وتطــور جمتمعهــا 

وأدخلــت تعــديالت يف عــام ، )٣(فابتعــد عــن اجملتمعــات البدويــة الــيت متــر فيهــا اإلمــارات األخــرى
ونصــت علــى عــدم ، م١٩٣٨/هـــ١٣٥٧عــام  إىل قــانون اجلــيش الصــادر يف، م١٩٥٥/هـــ١٣٧٤

بشـــرط إجادتـــه اللغـــة ، إال ملـــن تكـــون لديـــة ملكيـــات غـــري منقولـــة، جـــواز مـــنح اجلنســـية البحرينيـــة
  .)٤(العربية وأن يكون مقيماً يف البالد بصفة مستمرة ملا ال يقل عن عشر سنوات

، ني يف البحرينمما جعلت إيران  تنظر إىل تلك التعديالت باعتبارها ماسة بوضع اإليراني
إىل استصــدار قــرار مــن جملــس وزراء إيــران يقضــي بضــم ، م١٩٥٧/هـــ١٣٧٦ممــا دفعهــا يف عــام 

                                                 

 .٩٩- ٩٨ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )١(

 .٣٣٧ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )٢(

 .٨٨٧ص،٢ج، موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر  )٣(

 .٣٣٧ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )٤(
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مـــا دفـــع حكومـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية إىل وضـــع الســـبل ، )١(البحـــرين إىل األقـــاليم اإليرانيـــة
البحــرين  حلمايــة البحــرين مــن إيــران وذلــك بعقــد اتفاقيــة الريــاض للتعــاون االقتصــادي بينهــا وبــني

يف ، ممــا أدى إىل إصــدار إيــران بيانــا أكــدت فيــه رفــض هــذه االتفاقيــة، م١٩٥٨/هـــ١٣٧٧عــام 
الوقت الذي أصدرت فيه اململكة العربية السعودية بياناً أشارت فيـه إىل أن البحـرين تعـد امتـداداً 

  .)٢(لشبه اجلزيرة العربية

قـرب مـن مائـة ومخسـة ومثـانني وعلى الرغم من شدة متسـك إيـران بتبعيـة البحـرين هلـا مـا ي
ــــدف الوصــــول إىل حــــل لتلــــك ، عامــــاً  إال أن السياســــة الربيطانيــــة كثفــــت جهودهــــا مــــع إيــــران 

ات إيـــران أن حتـــل داهلـــذا ولغـــري ذلـــك مـــن األســـباب أر ، )٣(املشـــكلة شـــرقي  أقطـــارمـــع  إشـــكاال
ــــا يف البحــــرين يت واألفكــــار الســــوفي أحضــــانكــــي ال ترمتــــي يف ، اجلزيــــرة العربيــــة وخاصــــة ادعاءا

ــــاء أو علــــى األقــــل جتميــــد ادعاءاتــــه ، والتيــــارات اليســــارية الثوريــــة مــــن هــــذا بــــدأ الشــــاه يفكــــر بإ
  .)٤(بالبحرين والتباحث مع بريطانيا وحاكم البحرين حول ذلك

حينما اجتمع ممثلوهـا ، م١٩٦٩/هـ١٣٨٩متثل ذلك يف نشاط احلكومة اإليرانية يف عام 
نيــف حملاولــة إجيــاد حــل للمشــكلة وتكــررت االجتماعــات طيلــة ثالثــة الربيطــانيني يف ج باملســئولني

أشـــهر يف جنيـــف ولنـــدن حبضـــور ممثلـــني عـــن الســـعودية والكويـــت مـــن أجـــل وضـــع حـــل مناســـب 
ائية   .)٥(لتسوية قضية البحرين بصورة 

ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــد إذ قامــت كــٌل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت 
وقـــد طرحـــت علـــى بســـاط ، بـــني إيـــران وبريطانيـــا وحـــاكم البحـــرين حلـــل املشـــكلةبـــدور الوســـيط 

ائيــة ملعرفــة رأي ســكان البحــرين يف مســتقبلهم بعــد  البحــث عــدة حلــول مــن أجــل وضــع صــيغة 
كما حدث تقارب يف وجهات النظر بني بريطانيا وإيران بشأن البحرين يف أثنـاء ، رحيل بريطانيا

                                                 

 .٣٣٧ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )١(

 .٣٣٧ص،نفس المرجع  )٢(

 .٣٣٨ص،نفسه  )٣(

 .٨٨٧ص،٢ج، موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر  )٤(
 .٨٨٧ص،٢ج، عنفس المرج )٥(
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ـــا  إىل عـــام ، م١٩٦٩/هــــ١٣٨٩يف أوقـــات متفاوتـــة مـــن عـــام  نوماســـيو الدبلالزيـــارات الـــيت قـــام 
  .)١(م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

جــــورج بــــراون (إذ زار املنطقــــة ، علــــى أشــــدها الربيطانيــــةوبالتــــايل كانــــت هــــذه الزيــــارات  
George Brown (مــن حكومــة العمــال الربيطانيـة و)ســتيورات ميــلStuart Miles (
، الـزعيم احملـافظ ورئـيس الـوزراء) Edward Heathادوارد هيـث (وزيـر اخلارجيـة الربيطانيـة و

م تتعلق باملنطقة بصورة عامة والبحـرين بصـورة خاصـة ويف الوقـت الـذي أظهـر فيـه ، وكانت زيار
لكنـه أيـد وجهـة ، والذي اختلف مبدئياً مع ادعـاء إيـران بـأن البحـرين جـزء منهـا) ستيورات ميل(

وكــان منهــا اإلعــالن اإليــراين يف ، )٢(األســلوبالنظــر اإليرانيــة يف أخــذ رأي الســكان دون حتديــد 
الـــذي اضـــطر شـــاه ، م١٩٦٩املوافـــق ينـــاير،هــــ١٣٨٨يف شـــوال " نيـــودهلي " املـــؤمتر الصـــحفي يف 

  .)٣(إيران بأنه يقبل حق تقرير املصري يف البحرين

وكانــــت الواليــــات املتحــــدة تقــــف وراء بريطانيــــا؛ إذ كــــان يعنيهــــا اســــتقرار األوضــــاع يف   
كمــا كــان ملنظمــة األمــم املتحــدة دور بــارز يف تقــدمي ، يب بعــد االنســحاب الربيطــايناخللــيج العــر 

مت االتفــــاق عليــــه بــــني كــــل مــــن إيــــران واململكــــة العربيــــة  الضــــمانات الدوليــــة الكفيلــــة بــــاحرتام مــــا
  .)٤(السعودية والكويت وبريطانيا فيما يتعلق بتسوية تلك املشكلة

لســـكرتري العـــام لألمـــم املتحـــدة مبعوثـــاً دوليـــاً ا أرســـلمشـــكلة البحـــرين بعـــد أن  انتهـــتإذ 
وقـــام املبعـــوث الـــدويل بتلـــك ، ومعرفـــة رغبـــة شـــعب البحـــرين يف مســـتقبل بـــالده، لتقصـــي احلقـــائق

واتصل بأهايل البحرين وتبني ، م١٩٧٠املوافق إبريل،هـ١٣٩٠املهمة ووصل إىل البحرين يف حمرم 
واســــتناداً إىل تقريــــر مبعــــوث األمــــم ، الللــــه اختيــــار األغلبيــــة الســــاحقة لشــــعب البحــــرين االســــتق

الـذي قضـى حبـق ، م١١/٥/١٩٧٠املوافـق ،هــ٥/٣/١٣٩٠صدر قرار جملس األمن يف ، املتحدة

                                                 

 .٨٨٧ص،٢ج،موسوعة تاريخ الخليج العربي: محمود شاكر  )١(

 .٨٨٧ص،٢ج،نفس المرجع  )٢(

  .٣٣٩ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )٣(
 .٣٣٨ص،نفس المرجع  )٤(
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وعلـــى أثـــر ذلـــك بـــادرت البحـــرين ، شـــعب البحـــرين يف االنتمـــاء إىل دولـــة مســـتقلة ذات ســـيادة
  .)١(م١٤/٨/١٩٧١املوافق ،هـ٢١/٦/١٣٩١بإعالن استقالهلا يف 

  

  :لسعودية الكويتية في إتحاد إمارات الخليج العربية المساعي ا

، م١٩٧١/هــ١٣٩١الشك أن ظهور دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل حيز الوجود يف 
تلـك ، يعد تصـحيحاً ألوضـاع التفكـك والتجزئـة الـيت كانـت تعـاين منهـا منطقـة السـاحل الُعمـاين

وحينمـا ، ضـماناً لوجـوده أطـول فـرتة ممكنـة األوضاع اليت حرص االستعمار الربيطاين على إبقائها
قررت احلكومة الربيطانية االنسحاب من منطقة اخلليج العريب كان مـن الضـروري أن يسـد الفـراغ 

  .)٢(الذي أكدت الدوائر االستعمارية على وجوده بأصحاب املنطقة أنفسهم

ايــــــة عــــــ االنســــــحابوبــــــإعالن بريطانيــــــا عزمهــــــا  ام مــــــن منطقــــــة اخللــــــيج العــــــريب قبــــــل 
، بــدأت تيــارات عنيفــة واجتاهــات متعارضــة ال حصــر هلــا تنســاب يف املنطقــة، م١٩٧١/هـــ١٣٩١

ومل يكــن هنــاك أحــد يســتطيع أن يتنبــأ بنــوع املصــري ، وكــل منهــا يتهيــأ ملــلء الفــراغ احملتمــل حدوثــه
فالوجود الربيطاين الذي استمر ما يقرب من قرن ونصف قرن ، الذي ميكن أن ترتدى فيه املنطقة

ا بريطانيــا يف خــالل ســنوات القــرن الثالــث ، الزمــانمــن  واملعاهــدات االنفراديــة اجلــائرة الــيت عقــد
ومــا أتاحتــه هلــا مــن إشــراف علــى العالقــات اخلارجيــة هلــذه ، عشــر اهلجــري التاســع عشــر املــيالدي

ـــا مـــع بلـــدان العـــامل العـــريب، اإلمـــارات كـــل هـــذه األمـــور علـــى الـــرغم مـــن ، حـــىت يف إطـــار عالقا
ا كانت تشعر اإلمارات العربيـة بقـدر مـن األمـان واالسـتقرار باسـتنادها إىل محايـة ، اضراو إال أ

ـــا ومل يكـــن مـــن املتوقـــع أن تـــتمكن هـــذه اإلمـــارات مـــن ، بريطانيـــة قويـــة ضـــد األخطـــار احملدقـــة 
  .)٣(مل يُعد تصحيـح أوضاعها الوقوف على قدميها ما

                                                 

 .٣٣٩ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )١(

المجلة المصرية للقانون ، القاهرة ، ١ط( دراسة ووثائق حول اتحاد اإلمارات العربية في الخليج: وحيد رأفت ) ٢(
 .١ص،)م١٩٧١/هـ١٣٩١، الدولي 

 =مجلس: أحمد عبدالقادر ؛ وانظر ١٣٨ص،م١٩٨٦يناير /هـ١٤٠٦ربيع اآلخر ، ) ١(  العدد، مجلة التعاون) ٣(
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يــــئ نفســــها ملــــلء الفــــراغ ا لــــذي كــــان مــــن املتوقــــع حدوثــــه بعــــد حيــــث توجــــد تيــــارات 
ــــا مــــن اخللــــيج وهــــذه التيــــارات متثلــــت يف خمططــــات اســــتعمارية ومشــــروعات ، انســــحاب بريطاني

إىل جانـب ، استغاللية متناقضة لصاحل شـركات أجنبيـة ال هـم هلـا إال الـربح وتبديـد الثـروة الوطنيـة
كـان التفكـري يف قيـام احتـاد   ومـن هنـا، احلركات املتطرفة اليت تستهدف اإلطاحة باألنظمة القائمـة

فكـــان هـــو احلـــل ، الـــيت كانـــت وال تـــزال خاضـــعة للحمايـــة الربيطانيـــة، جيمـــع بـــني إمـــارات اخللـــيج
الــيت  املعوقــاتاألســلم واألمثــل ملــلء الفــراغ مــن داخــل املنطقــة ال مــن خارجهــا؛ علــى الــرغم مــن 

العربيــة املتحــدة كــان مــن إال أن إعــالن قيــام دولــة اإلمــارات ، حالــت دون احتــاد جتميــع اإلمــارات
أهم اإلجنازات اليت حتققت يف املنطقة بصرف النظر عـن اسـتقالل كـل مـن البحـرين وقطـر وعـدم 

  .)١(انضمامهما إىل تلك الدولة

وبالنســبة ملوقــف كــًال مــن الكويــت والســعودية مــن إحتــاد إمــارات اخللــيج العربيــة؛ هــو أن 
أمــري ، ــا مســو الشــيخ صــباح الســامل الصــباح اعرتفــت الكويــت بقيــام هــذا االحتــاد يف برقيــة بعــث

عـّرب فيهـا عـن أطيـب التمنيـات لقيـام ، وذلك إىل حكـام اإلمـارات التسـع، البالد يف ذلك الوقت
هـــذا االحتـــاد باعتبـــاره خطـــوة موفقـــة علـــى الطريـــق الســـليم حنـــو إقـــرار األمـــن والســـالم يف املنطقـــة 

  . )٢(جواحلفاظ على كيان واستقالل الشعب العريب يف اخللي

أمــــــــــا اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية فقــــــــــد صــــــــــدر بيــــــــــان مشــــــــــرتك يف الريــــــــــاض عــــــــــام 
يف ختام زيارة الشيخ أمحد بن على آل ثاين حاكم قطـر ، م٣/٤/١٩٦٨املوافق ،هـ٤/١/١٣٨٨

يف ذلك الوقت للمملكة العربية السعودية؛ وورد يف هذا البيان أن االحتاد الـذي قـام بـني إمـارات 
وقــد أبــدى امللــك فيصــل ،  واســتقرار أمــن املنطقــة ومنــو تقــدمها وازدهارهــااخللــيج مــن شــأنه تــأمني

اســتعداد حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية لزيــادة التعــاون االقتصــادي والفــين والثقــايف مــع دول 

                                                                                                                                               

، منشورات مركز دراسات الخليج العربي ، الرياض ، ١ط( عربية دراسة سياسيةالتعاون لدول الخليج ال=
 .٢١-٢٠ص،)م١٩٨٦/هـ١٤٠٧

ورات المركز الريئسي للدراسات منش ،القاهرة ،١ط( دور النفط في عالقات قطر الدولية: سعد الحميدي ) ١(
 .١١٤-١١٣ص،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،ستراتيجييةاإل

 .٦٧ص، في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية أمن الخليج العربي: يحيى رجب )٢(
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ا ورفاهيتها ومن جهة أخرى أسرعت احلكومة الربيطانية للتأكيد علـى ، االحتاد بغية إسعاد شعو
ـــا تتطلـــع بســـرور إال ان احلكومـــة اإليرانيـــة واجهـــت االحتـــاد منـــذ قيامـــه ، إىل قيـــام هـــذا االحتـــاد أ

وأشــارت إىل أن انضــمام البحــرين إىل االحتــاد لــن ، مبعارضــة شــديدة قبــل تســوية مشــكلة البحــرين
  .)١(يؤثر على مطلبها منها

ــــــــــــوظيب يف  ــــــــــــه يف أب ــــــــــــى للحكــــــــــــام أول اجتمــــــــــــاع ل وتقــــــــــــرر أن يعقــــــــــــد اجمللــــــــــــس األعل
تشكيل جلنة حتضـريية مـن املستشـارين إلعـداد  ورؤى، م٢٥/٥/١٩٦٨وافق امل،هـ١٦/٢/١٣٨٨

املوافـــق ،هــــ١٣٨٨مـــن حمـــرم  ٢٠-١٩واجتمعـــت اللجنـــة يف أبـــوظيب يف يـــومي ، جـــدول األعمـــال
  .)٢(م١٩٦٨من مايو  ١٩-١٨

وقد حرصت الكويت منذ البداية على رعايـة احتـاد اإلمـارات العربيـة وحتركـت يف وسـاطة 
للتوفيـق بـني وجهـات النظـر املختلفـة ، م١٩٦٨املوافـق يونيـو ،هـ١٣٨٨ع األول دبلوماسية يف ربي

وقــام مســو الشــيخ صــباح األمحــد اجلــابر وزيــر خارجيــة الكويــت يف ذلــك ، ــدف جتســيد االحتــاد
املوافـــق ،هــــ٣٠/٣/١٣٨٨-٢٥الوقـــت والوفـــد املرافـــق لـــه جبولـــة يف إمـــارات اخللـــيج يف الفـــرتة مـــن 

ا البحـــرين مث قطـــر وأتبعهـــا بزيـــارة أبـــوظيب مث ديب حيـــث التقـــى زار خالهلـــ، م٢٧/٦/١٩٦٨-٢٢
م وهـــي الشـــارقة ورأس اخليمـــة وأم القيـــوين وعجمـــان  حبكـــام اإلمـــارات اخلمـــس األخـــرى أو نـــوا

  .)٣(والفجرية

حيـــــث مت التفـــــاهم علـــــى جـــــدول أعمـــــال موحـــــد ، وقـــــد حققـــــت هـــــذه اجلولـــــة أغراضـــــها
ر انعقــــاده األول يف أوائــــل ربيــــع الثــــاين لالحتــــاد عنــــد اســــتئناف جلســــات دو  األعلــــىللمجلــــس 
بإمـــارة أبـــوظيب ومت االتفـــاق علـــى أهـــم املوضـــوعات الـــيت ثـــار ، م١٩٦٨املوافـــق يوليـــو ،هــــ١٣٨٨

                                                 

 .٦٧ص،أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )١(

 .٦٨ص،نفس المرجع  )٢(

  .٦٨ص ،نفسه  )٣(
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اجلــدل حوهلــا وتســببت يف فشــل اجتمــاع اجمللــس االحتــادي التنفيــذي وتعيــني أول رئــيس لالحتــاد 
  .)١(واختيار مقر له

لالحتــاد اجتماعــه يف  األعلــىيــة اســتأنف اجمللــس وبالتــايل فإنــه بعــد جنــاح الوســاطة الكويت
، م٧/٧/١٩٦٨-٦املوافـــق ،هــــ١١/٤/١٣٨٨-١٠دور انعقـــاده األول يف أبـــوظيب يف الفـــرتة بـــني

اجتماعــــــــه املؤجــــــــل مــــــــن جلســــــــته الســــــــابقة املنعقــــــــدة يف  األعلــــــــىوالــــــــذي اســــــــتأنف اجمللــــــــس 
والثقــــة  ويف جــــو ســــادته مشــــاعر األخــــوة الصــــادقة، م٢٦/٥/١٩٦٨املوافــــق ،هـــــ٢٧/٢/١٣٨٨

،  واحلـــرص العميـــق علـــى رعايـــة مســـتقبل املنطقـــة وحتقيـــق إرادة شـــعبها ومصـــاحلها العليـــا، املتبادلـــة
وافـــق فيهـــا باإلمجـــاع علـــى تســـعة قـــرارات  األعلـــىصـــدر بيـــان مشـــرتك بعـــد اجتماعـــات اجمللـــس 

  .)٢(احتادية

  

  : المساعي السعودية الكويتية في تأسيس مجلس التعاون 

ولكنهــا تكــون ، ميكــن أن تنشــأ فجــأة أو مــن فــراغ ال اإلقليميــةأو  إن التنظيمــات الدوليــة
ومبنيـة علـى خطـوات ، والدوليـة واإلقليميـةيف العادة تعبرياً عن تفاعل جمموعة من العناصر احملليـة 

  .)٣(متهيدية حيث تظهر يف النهاية مبا ميكن تسميته مبنطلقات التعاون ذات املالمح احملددة

ـــا إذ كانـــت أقطـــار اخللـــيج  ـــا بتعاو تؤلـــف وحـــدة طبيعيـــة جغرافيـــاً واقتصـــادياً وبشـــرياً فإ
ا مع بعضها سياسياً وثقافياً واجتماعيـاً تقـدم  اجليـد واملشـرف  النمـوذجالعضوي وانسجام خطوا

  .)٤(لطبيعة اجملتمع الذي تتألف منه كيانات هذه األقطار

، م١٩٧٥/هــ١٣٩٥ام وترجع خطوات إنشاء جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة إىل عـ
حيـــث كـــان الشـــيخ جـــابر األمحـــد الصـــباح أمـــري دولـــة الكويـــت وقتئـــٍذ وليـــاً للعهـــد ورئيســـاً جمللـــس 

                                                 

 .٦٩ص،أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )١(
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بـدعوة ، م١٦/٥/١٩٧٥املوافـق ،هــ٥/٥/١٣٩٥بـوظيب يف ألدولـة اإلمـارات يف  الوزراء؛ يف زيـارة
يـــان رئـــيس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة حمادثـــات  وبعـــد، مـــن الشـــيخ زايـــد ابـــن ســـلطان آل 

مطولة من اجلانبني صدر بيان مشرتك دعا يف حينه إىل تشكيل جلنـة وزاريـة مشـرتكة يرأسـها وزيـر 
  .)١(خارجية البلدين جتتمع مرتني كل سنة على األقل

زار الشــــــيخ ســــــعد العبـــــداهللا الســــــامل الصــــــباح ويل عهــــــد ، م١٩٧٨/هـــــــ١٣٩٩ويف عـــــام 
ودولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة وســــلطنة  الكويــــت اململكــــة العربيــــة الســــعودية والبحــــرين وقطــــر

ودعـــت البيانـــات املشـــرتكة الـــيت صـــدرت عـــن حمادثاتـــه يف دول اخللـــيج إىل حتـــرك ســـريع ، عمـــان
تتضـــافر فيـــه جهـــود دول املنطقـــة للوصـــول إىل وحـــدة دوهلـــم العربيـــة الـــيت حتتمهـــا الـــروابط الدينيـــة 

ا يف حتقيق املزيد من التقدم   . )٢(وأماين شعو

أن اجلهـــود املكثفـــة لبدايـــة التفكـــري يف إنشـــاء جملـــس التعـــاون بـــدأت مـــع مـــؤمتر ويالحـــظ 
حيث أطلع ، م١٩٨٠نوفمرب/ هـ١٤٠١القمة العريب احلادي عشر الذي عقد يف ُعمان يف حمرم 

 إلسـرتاتيجيةالشيخ جابر األمحد الصـباح أمـري الكويـت الزعمـاء اخلليجيـني علـى التصـور الكـوييت 
  .)٣(يف مجيع اجملاالت خليجية مشرتكة للتعاون

وقــام وزيــر اخلارجيــة الكــوييت الشــيخ صــباح األمحــد بعــرض التصــور الكــوييت الكامــل علــى 
  .)٤(زعماء اخلليج يف أثناء جولة مشلت خمتلف الدول اخلليجية

وكــــان التصــــور الكــــوييت يقــــوم علــــى تقويــــة الــــروابط بــــني الــــدول اخلليجيــــة العربيــــة يف كــــل 
 وإسـرتاتيجيةادية والنفطية والثقافية والعسكرية يف إطار تنسيق مشرتك اجملاالت السياسية واالقتص

  .)٥(وقد رّحبت دول املنطقة باألفكار الكويتية بوجه عام، شاملة
                                                 

المكتب ، اإلسكندرية ، ١ط(دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: محمد مهنا  )١(
 .٥٢٩ص )ت.د، الجامعي الحديث 

 .٥٢٩ص،نفس المرجع  )٢(

 .٥٢٩ص،نفسه  )٣(
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مت إرســـال املشـــروع الكـــوييت للتعـــاون اخلليجـــي ، م١٩٨١ينـــاير/هــــ١٤٠١ويف ربيـــع األول 
مـن  ٢٢-١٩ي يف الطـائف يف الفـرتة بـنيانعقاد مؤمتر القمة اإلسـالم أثناءويف ، إىل الدول املعنية

جــرت بعــض االتصــاالت بــني ، م١٩٨١مــن ينــاير ٢٨-٢٥املوافــق ،هـــ١٤٠١شــهر ربيــع األول 
القادة اخلليجيني بلورت فيها بعض األفكار اليت تركزت حـول ضـرورة إبعـاد منطقـة اخللـيج العـريب 

  .)١(  الدولية عن الصراعات

  
عقــــد يف الريــــاض مــــؤمتر ضــــم وزراء ، م٤/٢/١٩٨١املوافــــق ،هـــــ٢٩/٣/١٤٠١ويف عــــام 

اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت واإلمـارات العربيـة " خارجية دول اخلليج العربيـة السـت 
حيــث متــت مناقشــة ورقــة عمــل كانــت قــد قــدمت مــن دولــة ، "املتحــدة وقطــر والبحــرين وعمــان 

  .)٢(الكويت

اتفاقيــات تعــاون أمــين ثنــائي بــني كمــا قــدمت اململكــة العربيــة الســعودية مشــروعاً لعقــد 
حيــث تشــكل هــذه االتفاقيــات ، الســعودية مــن جهــة وكــل مــن الــدول اخلليجيــة مــن جهــة أخــرى

وقـد أسـفر اجتمـاع الريـاض عـن االتفـاق علـى إنشـاء جملـس للتعـاون ، الثنائية اتفاقية أمنية واحـدة
رخيي عــن تأســيس مت اإلعــالن التــا، م١٩٨١مــايو/هـــ١٤٠١ويف مجــاد األول ، بــني الــدول الســت

  .)٣(جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف املؤمتر األول لقادة الدول الست املشكلة للمجلس

اية  ، أصدروا بياناً ختامياً أعلنوا فيه مـوافقتهم علـى إنشـاء جملـس التعـاون االجتماعويف 
  :وفيما يلي نص البيان 

، البحـرين واململكـة العربيـة السـعودية إدراكاً من كل من اإلمارات العربية املتحدة ودولـة" 
ملـــا يـــربط بينهمـــا مـــن عالقـــات خاصـــة ومســـات ، ودولـــة الكويـــت، ودولـــة قطـــر، وســـلطنة عمـــان

ا املشـــرتكة وتشـــابه أنظمتهـــا ووحـــدة تراثهـــا ومتاثـــل تكوينهـــا السياســـي  مشـــرتكة نابعـــة مـــن عقيـــد
                                                 

 .٦٥-٦٣ص ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية:  يحيى رجب  )١(
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ـــا الثقـــايف واحلضـــاري واالجتمـــاعي لـــدول يف تعميـــق وتطـــوير ورغبـــة مـــن هـــذه ا، والســـكاين وتقار
ا باخلري والنمو واالستقرار   .)١("التعاون والتنسيق بينها يف خمتلف اجملاالت مبا يعود على شعو

ومما يؤكد ذلك ما جاء يف خطاب امللك خالد بن عبدالعزيز مبناسبة قيام جملـس التعـاون 
يهدف مـن قريـب أو  الو ، إن هذا التجمع يعمل خلري املنطقة: " لدول اخلليج العريب حيث قال 

، فهــو لــيس تكــتًال عســكرياً ضــد أي فريــق، لإلضــرار بأحــد، بطريــق مباشــر أو غــري مباشــر، بعيــد
وهذا التقاء دوري بني إخوة أشقاء يسعون للعمل علـى رفاهيـة ، وليس حموراً سياسياً ضد أي قوة

م املتجــاورة واملتحابــة ، أمــن منطقــتهم ويعملــون علــى كــل مــا فيــه حتقيــق، ورخــاء واســتقرار شــعو
ــــارت الســــهر علــــى محايــــة أمنهــــا  م الــــيت اخت وتلــــك هــــي مســــؤوليتهم وحــــدهم ومســــؤولية شــــعو

ا  واســتقالهلا يف كــل ذلــك علــى نفســها يف إطــار سياســة مســتقلة إســالمية ال  واالعتمــادوســياد
 .)٢("شرقية وال غربية 

اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت وعمــان  " ومــن هــذا املنطلــق عملــت الــدول الســت 
علـى التكتـل والتعـاون والوقـوف صـفاً واحـداً يف وجـه  " واإلمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين 

  .)٣(كل األطماع 

 وبالتـايل حظــي تأسـيس اجمللــس لـدى اململكــة العربيـة الســعودية والكويـت بأصــداء إجيابيــة
ال نشــك يف أّن تكــوين هــذا : " إذ يقــول يف هــذا الصــدد امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز آل ســعود 

وســيحقق هــذا ، ونتطلــع إىل مزيــد مــن التعــاون بــني شــعوبنا، اجمللــس هــو ملصــلحة شــعوب املنطقــة
 بـل، التعاون والتجمـع إن شـاء اهللا اخلـري العمـيم والرفاهيـة واألمـن واالسـتقرار يف املنطقـة وألبنائهـا

، إننــا نعتقــد أنــه ســيكون لصــاحل األمــة العربيــة مجعــاء؛ ألن اخللــيج جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة العربيــة
كمـــا أننـــا نتوقـــع ونتطلـــع أن يكـــون يف هـــذا التجمـــع اخلـــري لألمـــة اإلســـالمية فاإلســـالم هـــو ديـــن 

                                                 

 .٥٣١ص ،دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: محمد مهنا  )١(

أدلى به الملك خالد لوكالة أنباء اإلمارات (، مقتبس من خطاب الملك خالد بمناسبة تأسيس مجلس التعاون ) ٢(
 ).م٢٥/٥/١٩٨١ق المواف،هـ٢١/٧/١٤٠١(عقب وصوله إلى أبو ظبي في 

 .٣٢ص ،مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات: علي القرني )٣(
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يتجــزأ مــن العــامل  الســالم وهــو ديــن الــدول األعضــاء يف اجمللــس وهــذه الــدول أيضــاً هــي جــزء ال
 .)١("إلسالمي ومن األمة اإلسالمية ا

أخــــرى وعلــــى الســــاحة الدوليــــة رحبــــت الواليــــات املتحــــدة  جهــــةومــــن  جهــــةهــــذه مــــن 
األمريكيـــة وبريطانيـــا مبجلـــس التعـــاون علـــى أمـــل أن يكـــون أمـــام اجمللـــس فرصـــة لتحقيـــق التعـــاون 

هـة نظـرهم بـأن وذلـك طبقـاً للمفهـوم الغـريب بتأييـد وج، مع الغرب يف محاية أمن اخلليج اإلقليمي
  .)٢(الغرب مازال املورد الوحيد للسالح ألغلبية دول املنطقة

، م١٩٨١مـــايو /هــــ١٤٠١كمـــا قـــام وزيـــر خارجيـــة الكويـــت بزيـــارة ملوســـكو يف رجـــب 
وصـــرح القـــادة الســـوفيت بـــأن دول املنطقـــة جيـــب عليهـــا أن تعتمـــد علـــى نفســـها يف الـــدفاع عـــن 

 أشــكالوســحب القــوات وكــل ، ة عــن الصــراع الــدويلمــع اســتمرار املنــاداة بإبعــاد املنطقــ، اخللــيج
حيــاد الــدول اخلليجيــة والتعهــد بعــدم اســتخدام القــوات  احــرتاممــع ، الوجــود األجنــيب يف املنطقــة

ـا الواليـات  ا يف اخلليج واليت توافق عليه الدول اخلليجية بشـرط أال تنفـرد  املسلحة أو التهديد 
  .)٣(املتحدة األمريكية

 Mitterrandفرانســـــــــوا ميـــــــــرتان (قـــــــــد أبـــــــــدى الــــــــرئيس الفرنســـــــــي أمــــــــا يف فرنســـــــــا ف
Francois ( املتبادل مع اجمللس ويف برقيـة  واالحرتامحرص فرنسا على تطوير عالقات التعاون

أكـــد الـــرئيس ، م١٩٨١/ ٧/٦املوافـــق ،هــــ٤/٨/١٤٠١أرســـلها إىل كافـــة قـــادة دول اجمللـــس عـــام 
الـيت  املبـادئواحرتام السيادة الوطنية وهـي  اللواالستقالتضامن  مببادئميرتان أن فرنسا تتمسك 

إنــه مــن هــذا املنطلــق : " ــض علــى أساســها إنشــاء جملــس التعــاون لــدول اخللــيج العربيــة وقــال 
ســـوف تبـــذل فرنســـا جهـــدها لتـــدعيم عالقـــات الصـــداقة والتعـــاون مـــع كـــل الـــدول األعضـــاء يف 

                                                 

 .م٢٨/٥/١٩٨١الموافق، هـ٢٥/٧/١٤٠١،)٢٨٧١(العدد، جريدة أم القرى ) ١(

 .٥٣٦ص ،دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: محمد مهنا  )٢(

 .٥٣٦ص ،نفس المرجع  )٣(
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منطقـــة حيويـــة حلفـــظ  باعتبـــاره وأكـــد الـــرئيس الفرنســـي ضـــرورة أن يكـــون أمـــن اخللـــيج". اجمللـــس 
  .)١(التوازن الدويل مسؤولية الدول املطلة عليه

وقـــال أن اجمللـــس سيســـاهم ، وذلـــك حـــىت يظـــل بعيـــداً عـــن التـــوترات والنزاعـــات الدوليـــة 
بصورة فّعالة يف احلفاظ على السـالم يف الشـرق األوسـط كمـا صـدرت تصـرحيات مماثلـة مـن قـادة 

، خاصاً لقيـام جملـس التعـاون اخلليجـي اهتماماتان وتركيا واهلند وأبدت باكس، االحنيازدول عدم 
، م٢٥/٣/١٩٨١املوافـــق ،هـــ١٩/٥/١٤٠١وقــال وزيــر اإلعـــالم الباكســتاين راجـــا غفــر احلـــق يف 

وأكــد وزيــر اإلعــالم ، بــأن اجمللــس يعــرب عــن ختطــيط قــادة هــذه الــدول خلــري ورخــاء شــعب اخللــيج
املوافــق ،هــ٢٥/٦/١٤٠١لصـحيفة الـبالد السـعودية ويف  الرتكـي ايلهـان أوليـا أوغلـو يف تصـريح لــه

ا الـدول اخلليجيـة للوقــوف ، م٣٠/٤/١٩٨١ أن هـذا اجمللـس يعـد مــن أجنـح اخلطـوات الـيت اختــذ
وأعلنـت اهلنـد تأييـدها للمجلـس وأكـد وزيـر ، صفاً واحداً يف وجه التحديات اليت قـد تتعـرض هلـا

اخلطــوة األوىل مــن  جانــب دول اخللــيج هــي بــأن ) Narasimhaناراســيما (اخلارجيــة اهلنديــة 
وقـــال أن اجمللـــس ســـيقلل مـــن فـــرص التـــدخل األجنـــيب علـــى ، أن تتـــوىل بنفســـها مســـؤولية أمنهـــا

  .  )٢(املنطقة

  

  :المساعي السعودية الكويتية في حل النزاعات بين الدول الخليجية 

ول اخللـــيج ســـعت اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت إىل حـــل املنازعـــات بـــني د
والعمل على تضـامن هـذه الـدول؛ فاهتمامـات اململكـة العربيـة السـعودية والكويـت بـدول اخللـيج 

فقد كان امللك عبدالعزيز شـديد احلـرص علـى سـيادة ، العريب متتد إىل جذور تارخيية بعيدة املدى
قــة؛ إذ حــرص علــى الــرغم مــن اســتمرار اخلالفــات احلدوديــة الــيت زرعتهــا بريطانيــا يف املنط، اخللــيج

امللك عبدالعزيز بأن ال تكون تلك اخلالفات عائقاً يف استمرارية التواصل وبنـاء العالقـات الوديـة 
ا نرجـو : " وهذا العمل ما أكده الشيخ عبداهللا السامل املبارك الصباح بقوله ، بني اململكة وجريا

                                                 

 .٥٣٧ص ،دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: نا محمد مه )١(

 .٥٣٧ص ،نفس المرجع  )٢(
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ا الـــدول العربيـــة للعمـــل أن تبـــدأ الكويـــت انطالقهـــا بتقويـــة أواصـــر الصـــداقة واألخـــوة مـــع شـــقيقا
  . )١("بتكاتف وتآزر على ما فيه خري العرب وحتقيق أماين األمة العربية 

تسـتند إىل اجلـوار  حيث أكدت يف كل مراحلها على قوة الـروابط التارخييـة املميـزة الـيت ال
ومتجــذر العالقــات األســرية والقبليــة  متأصــلوإمنــا تتعــدى ذلــك لتشــمل وبشــكل ، اجلغــرايف فقــط

لسياســـية واالقتصـــادية الـــيت تعـــود إىل عصـــري الدولـــة الســـعودية األوىل والثانيـــة ومنـــذ قيـــام دولـــة وا
  . )٢(الكويت

ـــا اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت يف حـــل النزاعـــات ، ومـــن املســـاعي الـــيت قامـــت 
 مساعيها بني سلطنة ُعمان ومجهورية الـيمن الدميقراطيـة الشـعبية بطلـب مـن السـلطان قـابوس بـن

اء اخلالفات القائمة بني السلطنة ومجهورية اليمن ، سيعد حيث قامت اململكة بدور إجيايب يف إ
حيــث جــرت ، فقــد جنحــت اململكــة يف تقريــب وجهــات النظــر بــني البلــدين، الدميقراطيــة الشــعبية

املوافـــــــق ،هــــــــ١٠/٣/١٣٩٦بــــــني البلـــــــدين مباحثـــــــات انتهــــــت بتوقيـــــــع اتفاقيـــــــة بينهمــــــا يف عـــــــام 
إال أن حالــة التــوتر اســتمرت بــني ســلطنة ُعمــان والــيمن الدميقراطيــة الشــعبية ، )٣(م١١/٣/١٩٧٦

فقامــــت الكويــــت بــــدور الوســــيط إىل جانــــب اإلمــــارات العربيــــة ، م١٩٨٢/هـــــ١٤٠٢حــــىت عــــام 
علـــى ، م١٦/١١/١٩٨٢املوافـــق ،هــــ٢٩/١/١٤٠٣نـــتج عنهـــا التوقيـــع يف الكويـــت يف ، املتحـــدة

  .)٤(اتفاقية املصاحلة بني الدولتني

طلــب الشــيخ ، عنــدما وقــع خــالف بــني ســلطنة ُعمــان وإمــارة رأس اخليمــة حــول احلــدودو 
فمـا كـان مـن اململكـة إال ، زايد من اململكة العربية السعودية التدخل للتخفيف من حـدة املوقـف

                                                 

  www.kuna.net.kw)  كونا(وكالة األنباء الكويتية  )١(

األمانة العامة لالحتفال بمرور مائة عام ، ١ط(عالقات المملكة العربية السعودية بدول الخليج: صالح الراجحي ) ٢(
 .١٠-٩ص،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩، لى تأسيس المملكة ع

 .١٦٨ص،٥ج، تاريخ الخليج العربي: جمال  قاسم  )٣(

، مطابع وج ، الرياض ، ١ط( اإلطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي: عبداهللا األشعل ) ٤(
 .٢٠٣ص،)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

200 

حيث قام وكيل وزارة اخلارجية السعودية بزيـارة سـلطنة ُعمـان ، أن توسطت بني السلطنة واإلمارة
دئة املوقفودولة اإلمار    .)١("ات العربية املتحدة األمر الذي أدى إىل 

ودعمـــاً ملســـاعي حتقيـــق التضـــامن اخلليجـــي فقـــد قـــام امللـــك خالـــد جبولـــة إىل دول اخللـــيج 
ــــع األول  ٣٠-٢١العــــريب يف  م؛ ١٩٧٦مــــن مــــارس  ٣٠-٢١املوافــــق ،هـــــ١٣٩٦مــــن شــــهر ربي

تعـاون غـري حمـدود يف إطـار مـن لوضع أساس قوي وثابت لسياسة اململكـة جتـاه تلـك الـدول حنـو 
  .)٢(وحدة اآلمال واملصري املشرتك

مباحثـــات امللـــك خالـــد مـــع زعمـــاء دول اخللـــيج خـــالل جولتـــه عـــن تفـــاهم   أســـفرتوقـــد 
والعمـــل علـــى إبعادهـــا عـــن ، كامـــل علـــى وجـــوب الســـعي جلعـــل املنطقـــة واحـــة لألمـــن واالســـتقرار

، مميـــزة بـــني اململكـــة ودول اخللـــيجوكـــذلك العمـــل بـــإخالص لبنـــاء عالقـــات ، الصـــراعات الدوليـــة
  .  املتبادل والتنسيق املنظم والتضامن الفعال واالحرتامتكون مبنية على أقصى درجات التعاون 

اهلدف األول مـن زيـاريت : " عرب عنه امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود بقوله  وهذا ما
دود مـــع الـــدول الشـــقيقة الـــيت هـــو توثيـــق عـــرى الصـــداقة إىل أبعـــد احلـــ، للـــدول العربيـــة يف اخللـــيج

ـــا أوثـــق وشـــائج األخـــوة والصـــداقة والتـــاريخ املشـــرتك والشـــك أنـــين ســـأفتح قلـــيب علـــى ، تربطنـــا 
  .)٣("لكل املوضوعات اليت سيطرحها اإلخوان يف اخلليج  –وليس فقط أُُذين  –مصراعيه 

لــــدول كمـــا تــــدخلت اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة الكويــــت ودول اجمللــــس التعــــاون 
بعــد أن صــدر قــرار مــن اجمللــس الــوزاري لــدول اخللــيج يف مواصــلة املســاعي حلــل ، اخللــيج العــريب

خاصــة بعــد أن تصــاعدت اخلالفــات بينهمــا إىل حــد ، اخلــالف الــذي نشــب بــني قطــر والبحــرين
الـذي انـدلع فيـه الصـراع ممـا جعـل ، م١٩٨٢/هــ١٤٠٢املواجهة العسكرية وخاصة يف بدايـة عـام 

ــاء اخلــالف بــني الــدولتني وفــض االشــتباكالســعودية تســ ، ارع يف بــذل املســاعي احلميــدة فــوراً إل
  : مع قطر والبحرين إىل جمموعة من املبادئ ملعاجلة األزمة أمهها  باالشرتاكوقد توصلت 

                                                 

 .م١/١/١٩٧٨الموافق ،هـ٢١/١/١٣٩٨، )٧٨٥(العدد، الكويت ، جريدة صوت الخليج ) ١(

 .١٨٩ص ،٣ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )٢(

 .م٢٠/٣/١٩٧٦الموافق ،هـ٢٠/٣/١٣٩٦، )٣٢٩٠(العدد ، جريدة الرياض ) ٣(
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يضـعف  أو، تتعهد الدولتان بعدم القيام بأي تصرف من شأنه تعزيـز مركـزه القـانوين  - ١
 .أو يغري الوضع الراهن لقضايا اخلالف ، خراملركز القانوين للطرف اآل

سـواء ، عن ممارسة أي نشاط إعالمي ضد الدولة األخـرى باالمتناعتتعهد الدولتان   - ٢
ائي   .تعلق ذلك باخلالف أو بغريه حلني التوصل إىل حل 

يعكــر  أو، تتعهــد الــدولتان باالمتنــاع عــن القيــام بــأي تصــرف يعيــق ســري املفاوضــات  - ٣
  .)١(زم لتحقيق أهدافهااجلو األخوي الال

وبعد ذلك تقدمت اململكة العربية السعودية مبشـروع تسـوية للخـالف بـني الـدولتني متثـل 
  :يف النقاط التالية 

التعهــــد بعــــدم العــــودة إىل اســــتخدام القــــوة العســــكرية مــــا دامــــت املســــاعي احلميــــدة   - ١
 .مبذولة للتوصل إىل تسوية 

 .إلعادة األوضاع إىل ما كانت عليه تشكيل هيئة لإلشراف والرقابة العسكرية   - ٢
 يتم تسوية اخلالفات احلدودية يف إطـار قـانوين تـارخيي تقـدم مـن خاللـه الـدولتان مـا  - ٣

  .)٢(متلكانه من وثائق

أما املوقف القطري فقد قبل املشروع السعودي والتزم مبا جاء يف نقاطه ويف هذا السـياق 
ســعت اململكــة العربيــة الســعودية علــى فــض  لقــد: " يقــول مســو الشــيخ خليفــة بــن محــد آل ثــاين 

وحــــرص اململكــــة العربيــــة  اهتمــــاموهــــذا مــــا يؤكــــد علــــى " . اخلالفــــات وخلــــق جــــو مــــن التعــــاون 
  .)٣(السعودية على توحيد السياسة اخلليجية

وبالتايل كان هذا حبكم أن دولة قطر والبحرين دولتان جماورتان للملكة العربيـة السـعودية 
حيــث يقــول ، ارتســمت مالحمهــا بــاألخوة والــرتابط، نطقــة جغرافيــة واحــدةوالكويــت وتقعــان يف م

فقـد أقمنـا أسسـها علـى مسـاملة مجيـع الـدول والتعـاون معهـم فيمـا : " امللك سعود بن عبـدالعزيز 
                                                 

 .٨٠ص،)م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣( العالقات السعودية القطرية خالل الفترة من: المالكي فهد عتيق )١(

 .٨٠ص،نفس المرجع  )٢(

 .٨٠ص ،نفسه  )٣(
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كمـا يؤكـد . )١("وحفـظ املصـاحل املتبادلـة بالتعـاون واإلنصـاف ، ومقاومة الظلـم، فيه إحقاق احلق
جيــب حــل املنازعــات بالوســائل الســلمية : " عبــدالعزيز حينمــا يقــول علــى ذلــك امللــك فيصــل بــن 

  . )٢("املرتكزة على احلق والعدل 

  

  :المساعي السعودية الكويتية في تحقيق التضامن الخليجي 

ويـدل ، كانت اململكة العربية السعودية والكويت حريصة على حتقيق التضـامن اخلليجـي
ع العديــد مــن االتفاقيــات واملعاهــدات بينــه وبــني دول علــى ذلــك حــرص امللــك عبــدالعزيز يف توقيــ

كمـا كـان للكويـت ، )٣(اتفاقية مبا يف ذلك العـراق و إيـران ٢٢اخلليج اليت بلغ عددها ما يقارب 
وكان القصد من ذلـك ، )٤(نفس احلرص على عقد العديد من االتفاقيات الثنائية، استقالهلامنذ 

وإجيــاد عالقــات متينــة ترعــى ، اء دعــائم األمــن يف املنطقــةالطمأنينــة وبنــاء االســتقرار وإرســ إدخــال
  .)٥(املصاحل املشرتكة

حيــث جنــح امللــك عبــدالعزيز يف حتقيــق تلــك األهــداف رغــم احملــاوالت العديــدة مــن قبــل  
عقــدت اتفاقيــات ، م١٩٧٦/هـــ١٣٩٦ففــي عــام ، )٦(قــوى خارجيــة للحيلولــة دون حتقيــق ذلــك

كمـــا ســـعت اململكـــة إىل حتســـني ، وكـــل مـــن قطـــر والبحـــرين أمنيـــة بـــني اململكـــة العربيـــة الســـعودية
الكثــري مــن املــؤمترات  انعقــادكمــا شــهدت ، العالقــات بينهــا وبــني الــيمن الدميقراطيــة ذلــك الوقــت

  .)٧(والرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم وغريها واالقتصادالوزارية اخلليجية يف جماالت التخطيط 

                                                 

 .م١١/١١/١٩٥٤الموافق ،هـ١٦/٣/١٣٧٤،)١٥٣٩(العدد،  جريدة أم القرى) ١(

 .م١٩٧٤/ ٦/ ١٥الموافق ، هـ١٣٩٤/ ٦/ ٢٥، )٩٣٢(العدد  ،جريدة الجزيرة ) ٢(

 .١٠ص، عالقات المملكة العربية السعودية بدول الخليج: صالح الراجحي  )٣(

 .٩٩- ٩٨ص،بي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصرالخليج العر : محمد الشرفاء  )٤(

 .١٠ص، عالقات المملكة العربية السعودية بدول الخليج: صالح الراجحي  )٥(

 .١٠ص،نفس المرجع  )٦(

 . ٩٩- ٩٨ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )٧(
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عدات إىل إمـارات اخللـيج ففتحـت معهـداً دينيـاً إىل جانب كل ذلك قدمت بعـض املسـا
وعملــــت علــــى تســــوية ، يف رأس اخليمــــة كمــــا قامــــت بتبلــــيط شــــارع يصــــل اإلمــــارات الســــاحلية

تشـجع  قيـام ، كما عقدت مـؤخراً اتفاقيـة اقتصـادية وإعالميـة مـع البحـرين، مشاكلها مع أبوظيب
يــدعو إىل انتقــال رؤوس األمــوال بــني كمــا ، مشــاريع التنميــة املشــرتكة بــني البلــدين وبــني مواطنيهــا

مـع ، من حيث املزايا واالفضليات، البلدين لغرض قيام مشاريع مشرتكة وذلك على قدم املساواة
 اإلقامةوحق ، مشروع االتفاق أيضاً على منح إعفاءات مجركية صوينص، رؤوس األموال الوطنية

مـــن الطـــرفني يف بـــالد الطـــرف وحـــق التملـــك ملـــواطين كـــل  االقتصـــاديوالعمـــل وممارســـة النشـــاط 
  .)١(اآلخر

ـــة مهمـــة لتعزيـــز العالقـــات مـــع دول اخللـــيج  ـــد حقب مث يـــأيت عهـــد امللـــك ســـعود الـــذي يُع
، حيــث عمــل امللــك ســعود جبــد وإخــالص لتطــوير عالقــة اململكــة مــع دول اخللــيج العــريب، العــريب

عربيــة بفضــل السياســة الطمأنينــة واالســتقرار يف منطقــة اخللــيج ال إلجيــادكمــا بــذل جهــوداً كبــرية 
اخلارجية احلكيمة اليت قامت ثوابتها منـذ تأسـيس اململكـة علـى أسـاس مـن اإلميـان املطلـق خلدمـة 

  .)٢(األمن والسلم الدوليني

ولقــد ســارت السياســة الســعودية جتــاه دول اخللــيج يف عهــد امللــك فيصــل بــالنهج الثابــت 
لــك فيصــل شــديد احلــرص علــى حيــث كــان امل، وحــدث تطــوير وحتــديث هلــا بشــكل كبــري، نفســه

واليت متيزت بشكل استثنائي ال يوجد له مثيل يف الـدائرة ، تنمية العالقات مع دول اخلليج العريب
التارخييــة الــيت تــربط شــعوب املنطقــة بعضــها بــبعض كانــت أحــد  االعتبــاراتحيــث إن ، اإلقليميــة

  .)٣(العربية جاخلليدول الركائز األساسية اليت دعمت هذه التنامي الكبري يف العالقات مع 

                                                 

، ذات السالسل ، الكويت ، ٢ط( اتيجية للخليج العربياألهمية اإلستر : محمد الفيل  )١(
 .٢٤٤ص،)م١٩٨٨/هـ١٤٠٧

 .٢٧٥ص،١ج،جاللة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود: الغامدي صالح ) ٢(

 .٣٥٢ص ،الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: فتحية النبرواي وآخرون )٣(
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أمــا اجلانــب اآلخــر الكويــت فتعمــل يف حتقيــق التضــامن اخلليجــي جــادة يف ســبيل تقــدمي 
إذ عقـــدت بـــني دول اخللـــيج العربيـــة العديـــد مـــن االتفاقيـــات الثنائيـــة ، املســـاعدات لـــدول اخللـــيج
كويت والبحرين اتفاق التعاون االقتصادي والرتبوي واإلعالمي بني ال، )١(ومنها على سبيل املثال

املادة األوىل من االتفاقية بـني البحـرين  صتنصواليت ، )٢(م١٩٧٣يونيو /هـ١٣٩٣يف مجاد الثاين 
والكويــــــت علــــــى أن يعمــــــل الطرفــــــان املتعاقــــــدان علــــــى تنســــــيق وتقريــــــب السياســــــة والتشــــــريعات 

املطبقــة يف  االقتصــادية واملاليــة والنقديــة وكــذلك التشــريعات التجاريــة والصــناعية والــنظم اجلمركيــة
وكذلك االتفاقية االقتصادية والرتبوية واإلعالمية بني الكويت ودولة اإلمارات العربيـة ، )٣(البلدين

كمــا عرضــت علــى دولــة قطــر مشــروع اتفاقيــة ، )٤(م١٩٧٣نــوفمرب / هـــ١٣٩٣املتحــدة يف شــوال 
ة   . )٥(مشا

ت اخللـيج الفقـرية كما عملت على فتح املـدارس علـى خمتلـف املراحـل الدراسـية يف إمـارا  
ا بالكتب والقرطاسية واحلاجيات األخرى كما بنـت املستشـفيات واملستوصـفات وأقامـت  وجهز

ــــه األشــــقاء العــــرب يف دول ، داراً لإلذاعــــة يف ديب وهــــي مســــتعدة دومــــاً لتقــــدمي العــــون ومــــا يطلب
  . )٦(اخلليج

اجملــــال جامعــــة اخللــــيج جلمــــع كلمــــة شــــباب اخللــــيج وإعطــــائهم  إلقامــــةوكــــذلك مشــــروع 
ـــا تفـــتح أمـــامهم جمـــاالت أوســـع خلدمـــة بلـــدهم وأمـــتهم  كمـــا ســـامهت ، لتحصـــيل دراســـات علي
كمــا ظهــرت ، )٧( احلكومــة واملنظمــات الشــعبية املختلفــة يف كــل عمــل يرمــي إىل مســاعدة اخللــيج

املشـرتك  ألرباجمـيمؤسسة اإلنتـاج ، العديد من املؤسسات واملنظمات املتخصصة واليت كان أبرزها

                                                 

 .٩٩- ٩٨ص،بي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصرالخليج العر : محمد الشرفاء  )١(

 .٩٩-٩٨ص،نفس المرجع   )٢(

 .٢٣٢ص، األهمية اإلستراتيجية للخليج العربي: محمد الفيل  )٣(

 .٩٩- ٩٨ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )٤(

 .٢٣٢ص، للخليج العربياألهمية اإلستراتيجية : محمد الفيل  )٥(

 .٢٣٢ص،نفس المرجع  )٦(

 .٢٣٥ص،نفسه  )٧(



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

205 

إىل التنســيق اجلمــاعي يف إقامــة مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخللــيج  باإلضــافة، الكويــت ومقرهــا
  .)١(العريب الذي اختذ من الرياض مقراً له

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٩٩- ٩٨ص،الخليج العربي دراسة في التاريخ السياسي الحديث والمعاصر: محمد الشرفاء  )١(
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  املبحث الثاين
  

  املساعي السعودية الكويتية يف تعزيز التضامن  العريب 
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يت على أن ُحتيي روح شعار التضامن العريب لقد درجت اململكة العربية السعودية والكو 
وضـــاً بأمـــة العـــرب، وأن تعمـــل بنشـــاط لتحقيـــق مضـــمون هـــذا الشـــعار ، مســـواً بصـــرح العروبـــة و

ًة للتحديات الدولية على كافة أشكاهلا ومتعدد أطرافها ، مـن صـهيونية وشـيوعية وامربياليـة، وجما
دم لشــعوب الــوطن العــريب بتحطــيم أغــالل واخلــروج مــن دائــرة الصــراع الــدويل ودخــول معــرتك التقــ

حيــث أخــذت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت تناضــل يف ســبيل ، التخلــف املفروضــة عليهــا
حــىت ترتفــع ســداً منيعــاً يف وجــه ، رفعــاً مــن شــأن الــدول العربيــة وتعزيــزاً هلــا، صــفاء الــدعوة العربيــة

وحــّداً مــن األطمــاع الصــهيونية ، ريبأطمــاع الطــامعني مــن دول أي مــن املعســكرين الشــرقي أم الغــ
ــــة خطرهــــا التوســــعي الــــدائم مــــن جهــــة مرحلــــة التحريــــر إلعــــادة  إىلواالنتقــــال بالنضــــال ، يف جما

  .احلقوق الشرعية للشعب الفلسطيين من جهة ثانية 

مل تقـف عنـد ، وكانت هذه السياسة اليت تسري عليها اململكة العربية السـعودية والكويـت
يعززهـــا التعـــاون املثمـــر ، نـــت تظهـــر يف كـــل أزمـــة متـــس جـــوهر القضـــية العربيـــةإمنـــا كا، حـــد معـــني

وتعميـق اجلهـد املشـرتك جلعـل العـامل العـريب  ، والدعم النشيط ومد يد العـون واملسـاعدة لألصـدقاء
يرفـد كـل ، الواقف بثبـات وحـزم وراء الصـف العسـكري، كياناً شاخماً موحداً يف الصف السياسي

وهكــذا فــإن ، ربيــة الســعودية والكويــت الطائلــة وسياســتها اهلادئــة احلكيمــةذلــك ثــروة اململكــة الع
ومبعـــىن آخـــر ، املصـــلحة العربيـــة األوىل تتمثـــل أول مـــا تتمثـــل بوحـــدة الصـــف داخـــل العـــامل العـــريب

ومن مث إجيـاد اجلبهـة ، الواحد اإلقليموخباصة يف إطار ، برتسيخ اجلبهة املقاومة يف كل موقع عريب
ـــة اخلطـــر ، ةالعربيـــة املســـاند احملـــدق املتمثـــل بدولـــة إســـرائيل الصـــهيونية  االســـتعماريوبالتـــايل جما

  .)١(التوسعية

وبالتايل لعبت كًال من اململكة العربية السعودية والكويـت دوراً إسـرتاتيجياً هامـاً يف مجيـع 
سـعودية ولقد ركـزت السياسـة اخلارجيـة ال، القضايا واملشاكل العربية اليت عصفت باملنطقة بأسرها

ا املادية والبشرية يف خدمة تلك القضـايا  اهتمامهاوالكويتية جل  ا وإمكانيا وعبأت مجيع طاقا

                                                 

 .٢٤- ٢١ص،)م١٩٧٤/هـ١٣٩، دار الكاتب العربي، م .د، ١ط( فيصل ومعركة الكرامة العربية: قدري قلعجي) ١(
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وحلل مشاكلها املتعددة انطالقاً من املنطلقات اإلسالمية وأواصر األخوة العربية والتاريخ املشرتك 
  .)١(واملصري املشرتك ووحدة اهلدف

لكويـــت مـــن الـــدول الـــيت تســـعى بشـــكل حثيـــث إىل وتعتـــرب اململكـــة العربيـــة الســـعودية وا
جلميــع الــدول العربيــة انطالقــاً مــن مبــدأ عــدم  اإلقليمــياحملافظــة علــى األمــن والســالم واالســتقرار 

 وأنظمتهـــاالتـــدخل يف شـــؤون الغـــري الداخليـــة وتـــرك حريـــة تقريـــر املصـــري لشـــعوب الـــدول العربيـــة 
  .)٢(السياسية يف ظل األوضاع القائمة

شاركت اململكة العربية السعودية يف إنشاء جامعة الدول العربيـة  عتباراتااليف ظل هذه 
ووقفـــــت إىل جانـــــب الـــــدول العربيـــــة الشـــــقيقة يف مجيـــــع األزمـــــات ، م١٩٤٥/هــــــ١٣٦٤يف عـــــام 

ا  ا املبـــالغ املاديـــة الضـــخمة لتقويتهـــا ومســـاعد واملشـــاكل الـــيت تعرضـــت هلـــا وخصصـــت ملســـاعد
  .)٣(ربية واإلسالميةعلى الصمود أمام أعداء األمة الع

  

  :جامعة الدول العربية وتعزيز التضامن العربي 

بـــــدأت فكـــــرة تأســـــيس الوحـــــدة العربيـــــة بعـــــد دعـــــوتني أطلقهمـــــا وزيـــــر خارجيـــــة بريطانيـــــا 
إن احلكومــة الربيطانيــة تنظــر : " الــذي قــال ، )٤()Anthony Edenأنطــوين إيــدن (مســرت

، ة االقتصادية أو الثقافية أو السياسية بينهم بعني العطف إىل كل حركة بني العرب لتعزيز الوحد
ولكن من اجللي أن اخلطوة األوىل لتحقيق أي مشروع جيب أن تأيت مـن جانـب العـرب أنفسـهم 

                                                 

 .١٧٢ص، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق: ن بكر العمري وآخرو  )١(

 .١٧٢ص،نفس المرجع  )٢(

 .١٧٢ص،نفسه  )٣(
رئيس الوزراء البريطاني األسبق شغل ، م١٨٩٧يونيو  ١٢من مواليد  )Anthony Edenأنطوني إيدن ( )٤(

- ١٩٥١الها مرة أخرى ثم تو ، م١٩٤٥- ١٩٤٠حرب التي الفها تشرشل منصب وزارة الخارجية في وزارة ال
في شن كان المحرك األكبر لتحالف بريطانيا وفرنسا وٕاسرائيل ، م١٩٥٥ثم عين رئيسًا للوزارة سنة ، م١٩٥٥

انظر ويكيبيديا  ،م١٩٧٧يناير ١٤توفي عام ، على مصر واستقال بعدها، م١٩٥٦العدوان الثالثي عام 
  http://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة 



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

209 

م علـى الوحـدة ".  ما الطريق أمام العـرب لتتفـق حكومـا نوعهـا؛ فكانـت الـدعوة  رباختيـافـََتَح 
  .)١("، م١٩٤٣/هـ١٣٦٢ والدعوة الثانية عام، م١٩٤١/هـ١٣٦٠األوىل عام 

كمــا أدركــت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ تأسيســها علــى أمهيــة العمــل العــريب املشــرتك 
فكانــت نشــأة فكــرة التجمــع العــريب يف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل ، )٢(وتوحيــد الصــف العــريب

 السـتقاللاإذ نكثت كلُّ من بريطانيا وفرنسا بوعودمهـا يف مـنح العـرب ، م١٩١٤/هـ١٣٣٣عام 
أمالك اإلمرباطورية العثمانية فيمـا بينهمـا رغـم أن العـرب  القتسامإذ كانا يعّدان يف اخلفاء مؤامرة 
ومــا إن اكتشــف العــرب هــذه املــؤامرة حــىت نــادوا بضــرورة حتقيــق ، قــد قــدموا املعونــة الصــادقة هلــم

عزيز آل سـعود أول وكـان امللـك عبـدال، وحـل مشـاكلها الداخليـة بنفسـها، الدول العربية استقالل
  : وقد بدأ بتحقيق ذلك عن الطريقني التاليني ، من دعا إىل توحيد كلمة األمة العربية

والتهيــؤ لضـــرب أي ، الــدعوة إىل عقــد مـــؤمتر قمــة عربيـــة تتوحــد فيـــه املصــاحل العربيـــة  - ١
عـــــدوان خــــــارجي حيــــــاول بطريقــــــة أو بــــــأخرى النيــــــل مــــــن األمــــــة العربيــــــة ففــــــي عــــــام 

مللــــك عبــــدالعزيز إىل الــــوايل العثمــــاين الــــذي كــــان حيكــــم وجــــه ا، م١٩١٤/هـــــ١٣٣٢
إين أرى أن تــــدعو رؤســــاء العــــرب كلهــــم  : " كتابــــاً يقــــول فيــــه   –آنــــذاك  –البصــــرة 

كبريهم وصغريهم إىل مؤمتر يعقـد يف بلـد ال سـيادة وال نفـوذ فيـه للحكومـة العثمانيـة 
  ".لتكون هلم حرية املذاكرة 

وتـــأيت يف ، ة واإلخـــاء مـــع البلـــدان العربيـــةعقـــد املعاهـــدات وهـــي معاهـــدات الصـــداق  - ٢
 : مقدمة هذه املعاهدات املعاهدتان اآلتيتان 

ــــــيت أبرمــــــت عــــــام  /أ ــــــيمن ال معاهــــــدة الصــــــداقة اإلســــــالمية واإلخــــــاء العــــــريب مــــــع ال
  .م١٩٣٥/هـ١٣٥٥

اليت انضمت ، م١٩٣٦/هـ١٣٥٦ومعاهدة أخوة عربية وحتالف مع العراق عام  /ب
أن الفرقـاء الثالثـة املتعاقـدين سيتشـاورون فيمـا بيـنهم : "  وقد جاء فيها، إليها اليمن

                                                 

 .٢٩٩ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )١(

 http://www.mofa.gov.saالمملكة العربية السعودية  –موقع وزارة الخارجية  )٢(
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وجيــوز أليــة دولــة ... لتنفيــذ األغــراض املختصــة بالشــؤون اإلســالمية والقوميــة العربيــة 
  ".إىل هذه املعاهدة  االنضمامعربية أخرى مستقلة أن تطلب 

د كلمــة وتلتهــا بعــد ذلــك معاهــدة بــني العــراق والــيمن كانــت مبثابــة بدايــة عهــد لتوحيــ
  .)١(وكونت هذه الدول الثالث يف ذلك الوقت حلف عربياً ، األمة العربية

دعــــاء رئـــيس الــــوزراء املصـــري مصــــطفى ) أنطــــوين إيـــدن( وبعـــد عــــام تقريبـــاً مــــن خطـــاب
النحــاس كــًال مــن رئــيس الــوزراء الســوري مجيــل مــردم بــك ورئــيس الكتلــة الوطنيــة اللبنانيــة بشــارة 

هرة حــول فكــرة إقامــة جامعــة عربيــة لتوثيــق التعــاون بــني البلــدان اخلــوري للتباحــث معهمــا يف القــا
مث ، وكانــت هــذه أول مــرة تثــار فيهــا فكــرة اجلامعــة العربيــة مبثــل هــذا الوضــوح، العربيــة املنضــّمة هلــا

ليؤكـــد اســـتعداد احلكومـــة ، أمـــام جملـــس العمـــوم) أنطـــوين إيـــدن(عـــاد بعـــد حنـــو شـــهر مـــن تصـــريح 
ات العربيــة يف موضــوع الوحــدة وعقــد مــؤمتر ملناقشــته؛ وإثــر ذلــك آراء احلكومــ الســتطالعاملصــرية 

بدأت سلسلة من املشاورات الثنائية بني مصـر مـن جانـب وممثلـي كـل مـن العـراق وسـوريا ولبنـان 
واململكــة العربيــة الســعودية واألردن والــيمن مــن جانــب آخــر وهــي املشــاورات الــيت أســفرت عــن 

  .)٢(ضوع الوحدةتبلور ثالثة اجتاهات رئيسية خبصوص مو 

وحـــدة ســـورية كـــربى بزعامـــة األمـــري عبـــداهللا بـــن احلســـني وبـــدعم مـــن نـــوري الســـعيد   - ١
 .الذي كان يرى يف هذا األمر خطة باجتاه اهلالل اخلصيب 

الثـــاين كـــان يـــرى قيـــام دولـــة موحــدة تشـــكل أقطـــار اهلـــالل اخلصـــيب بزعامـــة  االجتــاه  - ٢
 .العراق 

د امشـــل وأكـــرب يضـــم مصـــر وســـوريا والـــيمن الثالـــث يـــدعو إىل وحـــدة أو إحتـــا االجتـــاه  - ٣
 : قسمني  االجتاهوانقسم أصحاب هذا ، إىل أقطار اهلالل باإلضافة

                                                 

، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ، جدة ، ١ط(جامعة الدول العربية بين الواقع والتحدي: طالل عطار  )١(
 .٢٤-٢٢ص،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 http://ar.wikipedia.org  ويكيبيديا الموسوعة الحرة )٢(
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أو نـــوع مـــن اإلحتـــاد لـــه ســـلطة عليـــا ، قســـم يـــدعو إىل إحتـــاد فـــدرايل أو كونفـــدرايل /أ
ا على الدول األعضاء    .تفرض إرادا

 الـدول العربيـة بعضـها وقسم آخر يـرى إحتـاداً يعمـل علـى التعـاون والتنسـيق بـني /ب
  .)١(باستقالليتهابعضاً مع احتفاظ كل دولة 

مــن ممثلــني عــن كــل مــن ســوريا ولبنــان واألردن والعــراق  حتضــرييةجلنــة  اجتمعــتوعنــدما 
، م١٩٤٤أكتـــوبر  ٧ســـبتمرب إىل  ٢٥/هــــ١٣٦٣شـــوال  ١٩ -٧ومصـــر والـــيمن يف الفـــرتة مـــن  

ا استقالهلاملستقلة مبا ال ميس الداعي إىل وحدة الدول العربية ا االجتاهرجحت    .)٢(وسياد

جامعــــة الــــدول العربيــــة بعـــد مشــــاورات بــــني الــــدول العربيـــة الســــبع الــــيت كانــــت  وأنشـــئت
وهــي اململكــة العربيــة الســعودية ومصــر واألردن وســوريا ولبنــان والعــراق ، مســتقلة يف ذلــك الوقــت

اللجنـــة الفرعيـــة  باســـمت ومتخـــض عـــن هـــذه املشـــاورات تشـــكيل جلنـــة حتضـــريية عرفـــ، )٣(والـــيمن
مــن شــهر ربيــع األول  ١٨-١السياســية الــيت اجتمعــت مبدينــة اإلســكندرية يف الفــرتة الواقعــة بــني 

عقــدت خالهلــا ســت عشــرة جلســة أعــدت بعــدها ، م١٩٤٥مــارس  ٣فربايــر إىل  ١٤/هـــ١٣٦٤
ثـاق مي(وأصبح فيما بعـد تعـرف بــ، اإلسكندرية الذي أدخل عليه بعض التعديالت برتوكولمواد 

مـن  ٤ -٢الذي عرض على اللجنة التحضريية للمؤمتر العـريب العـام يـومي ) جامعة الدول العربية
  .)٤(م١٩٤٥مارس  ١٩-١٧/هـ١٣٦٤شهر ربيع الثاين 

مت التوقيـــــع علـــــى ميثـــــاق جامعـــــة الـــــدول ، م٢٢/٣/١٩٤٥املوافـــــق ،هــــــ٨/٤/١٣٦٤ويف 
وقــد ، رب يف حتقيــق الوحــدة العربيــةالعربيــة الــذي جــاء تعبــرياً صــادقاً لطمــوح وآمــال وتطلعــات العــ

، تثبيتاً للعالقات الوثيقة والـروابط العديـدة الـيت تـربط بـني الـدول العربيـة: " جاء يف صدر امليثاق 

                                                 

 http://www.aljazeera.netالجزيرة نت  )١(

 http://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة  ويكيبيديا )٢(

لبنان عام  تواستقل، م١٩٤٦سوريا عام  تواستقل، م١٩٤٦األردن عام  تواستقل، م ١٩٥٢استقلت مصر عام ) ٣(
الدول  جامعة: انظر طالل عطار  ،م١٩٦٢اليمن عام  تواستقل، م١٩٥٨العراق عام  تواستقل، م ١٩٤٦

 .٢٥ص، العربية بين الواقع والتحدي
 .٢٥ص، جامعة الدول العربية بين الواقع والتحدي: طالل عطار  )٤(
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ا  اســتقاللوحرصــاً علــى دعــم هــذه الــروابط وتوطيــدها علــى أســاس احــرتام  تلــك الــدول وســياد
ة وصـالح أحواهلـا وتـأمني مسـتقبلها وحتقيـق فيـه خـري الـبالد العربيـة قاطبـ وتوجيهاً جلهودها إىل ما

والـيت نصـت فيهـا املـادة ،  "واستجابة للرأي العريب العام يف مجيع األقطار العربيـة ، أمانيها وآماهلا
الثانيـــة مـــن امليثـــاق علـــى أن الغـــرض مـــن اجلامعـــة هـــو توثيـــق الصـــالت بـــني الـــدول املشـــرتكة فيهـــا 

ا والنظـر بصـفة عامـة  السـتقالهلاينهـا وصـيانة وتنسيق خططها السياسية حتقيقاً للتعاون ب وسـياد
كذلك من أغراضها تعـاون الـدول املشـرتكة فيهـا تعاونـاً وثيقـاً ، يف شؤون البالد العربية ومصاحلها

  :حبسب نظم كل دولة منها وأحواهلا يف الشؤون اآلتية 

العملـــة الشـــؤون االقتصـــادية واملاليـــة ويـــدخل يف ذلـــك التبـــادل التجـــاري واجلمـــارك و   - ١
 .وأمور الزراعة والصناعة 

شـــؤون املواصـــالت ويـــدخل يف ذلـــك الســـكك احلديديـــة والطـــرق والطـــريان واملالحـــة   - ٢
 .والربق والربيد 

 .شؤون الثقافة   - ٣
 .شؤون اجلنسية واجلوازات والتأشريات وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني   - ٤
 .الشؤون االجتماعية   - ٥
  .)١(الشؤون الصحية  - ٦

جامعة الدول العربية يف ملحق خاص عن الروابط القومية اليت تربط بني كما عرب ميثاق 
فأشـار ، الدول األعضاء باجلامعة العربية غري املشرتكة يف اجلامعـة يف ذلـك الوقـت ومنهـا الكويـت

الـدول املوقعـة علـى ميثـاق اجلامعـة العربيـة يعنيهـا : " يف ملحق خاص مبيثاق اجلامعة إىل مـا يلـي 
صي جملـس اجلامعـة عنـد النظـر يف اشـرتاك تلـك الـبالد يف اللجـان املشـار إليهـا بوجه خاص أن تو 

ا ، يف امليثاق بأن يذهب يف التعاون معها إىل أبعد مدى مستطاع وأال يدخر جهداً لتعرب حاجا

                                                 

 .٢٧ص، جامعة الدول العربية بين الواقع والتحدي: طالل عطار  )١(
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يــؤه  وتفهــم أمانيهــا وآماهلــا وبــأن يعمــل ذلــك علــى صــالح أحواهلــا وتــأمني مســتقبلها بكــل مــا 
  .)١("من أسباب الوسائل السياسية 

الثقافيــة  أنشــطتهاواشــرتكت يف ، فكــان اتصــال الكويــت منــذ بدايــة عهــد اجلامعــة العربيــة
ومـــن ، وكـــان امليثـــاق يبـــيح ذلـــك ومل تعارضـــها بريطانيـــا، )٢(واالجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية

  :اليت تشرتك فيها الكويت  األنشطة

 .جلنة البرتول التابعة جلامعة الدول العربية   - ١
وقد لعبت الكويـت دوراً قويـاً يف ، جلنة مقاطعة إسرائيل التابعة جلامعة الدول العربية  - ٢

كمـــا استضـــافت حكومـــة الكويـــت اللجنـــة عنـــدما اجتمعـــت يف ربيـــع ، هـــذه املنطقـــة
 . م ١٩٥٨أكتوبر /هـ١٣٧٨األول 

 بأنـه لـيس مرتبطـاً باجلامعـة العربيـة االعتقـادمؤمتر الكتاب العريب وهذا التجمـع رغـم   - ٣
كمــا استضــافت حكومــة الكويــت ذلــك ، إال أنــه لــه عالقــات وثيقــة باجلامعــة رمسيــا

 .م ١٩٥٨ديسمرب /هـ١٣٧٨املؤمتر يف مجاد األول 
بنــك التنميــة العــريب وعلــى الــرغم مــن عــدم اتضــاح مــدى تقــدم هــذا املشــروع إال أنــه   - ٤

 .يكاد يكون من املؤكد أن حاكم الكويت رغب يف اإلسهام يف هذا البنك 
ة املالحة العربية وقد وصل نائب وزير املالية الكوييت إىل القاهرة حلضور اجمللـس شرك  - ٥

  .)٣(العريب كمراقب االقتصادي

، والــدفاع املشــرتك االقتصــاديإىل معاهــدة التعــاون  باالنضــماممث عــززت الكويــت ذلــك 
وقـد أقـرت ، ةوكان من الطبيعـي أن يتوجـه نشـاط دولـة الكويـت البنّـاء إىل البلـدان العربيـة الشـقيق

إلنعــاش ) العــريب االئتمــانبنــك ( باســمالدولــة هلــذا الغــرض مشــروع إنشــاء مؤسســة ماليــة كويتيــة 

                                                 

 .٥٦٨-٥٦٧ص ،دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: محمد مهنا  )١(

 .٥٦٨-٥٦٧ص، فس المرجعن )٢(
مركز النشر العلمي ، جدة ، ١ط(جامعة الدول العربية وٕامارات الخليج العربي عرض وتوثيق: عبداهللا منسي ) ٣(

 .٤٧ص،)هـ١٤٣٢، جامعة الملك عبدالعزيز 
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علــى أن يــزداد ، مليــون دينــار ٥٠وخصــص هلــذا املشــروع يف مرحلتــه األوىل ، العــامل العــريب بأســره
، )٢(ربيــةكمــا انضــمت إىل اجلامعــة الع، )١(هــذا الــرقم فيمــا بعــد حســب ازديــاد احلاجــة إىل البــذل

  .)٣(واشرتكت يف املؤمترات اليت نظمتها، م١٩٦١/هـ١٣٨١عام  استقالهلابعد 

ـا جبانـب  وتعترب جامعة الدول العربيـة منظمـة دوليـة وإقليميـة ذات طـابع قـومي؛ حيـث إ
ــا تعــرب عــن فلســفة متميــزة يف املضــمون واجلــوهر عــن ، واإلقليمــيتــوافر شــروط التنظــيم الــدويل  فإ

ولقـد نظـرت اململكـة العربيـة السـعودية ودولـة الكويـت ، )٤(واإلقليميةمات الدولية غريها من املنظ
حيـث تعتـرب الـدولتان اجلامعـة هـي اإلطـار للعمـل العـريب ، نظرة مشـرتكة إىل جامعـة الـدول العربيـة

ـــة صـــادقة  لالجتمـــاع، املشـــرتك الـــذي يـــدعم الوحـــدة العربيـــة بـــني اجملموعـــات املتجانســـة يف حماول
، تنظيم العالقات العربية والعمل العريب املشرتك خلدمة مصـاحل هـذه الـدول وقضـاياهالوضع آلية ل

هادفـاً إىل مزيـد مـن التقـدم يف العالقـات ، حمققاً املصاحل املشرتكة بني الـدول األعضـاء يف اجلامعـة
  .)٥(املتبادلة بني الدول داخل إطار جامعة الدول العربية

ا تسعى إىل صيانة سيادة األ ، وسـالمتها أمنهامة العربية على وطنها والدفاع عن كما أ
ـــا التـــارخيي واحلفـــاظ ، واملبـــادرة إىل رده جبميـــع الوســـائل الفّعالـــة، وصـــد أي عـــدوان يقـــع علـــى ترا
وتوثيــق ُعــرى التضــامن العــريب علــى أســاس ، األصــليةعلــى تــراث األمــة العربيــة ولغتهــا وتقاليــدها 

متهيداً لقيـام إجنـازات وحدويـة يف النـواحي ، يق اجلهود العربيةاملبادئ القومية واملضي قدماً يف تنس

                                                 

 .١١٢ص، أضواء على تاريخ الكويت: قدري قلعجي ) ١(

كما ) اإلتحاد العربي(كما اقترحت سوريا أو) الف العربيالتح(كان من الممكن أن يكون اسم الجامعة العربية  )٢(
الذي تقدم به أكثر مالئمة من الناحية ) الجامعة العربية(د المصري رأي أن اسم فإال أن الو ، كانت تريد العراق

ه وفي النهاية وافق الجميع على هذا االسم بعد أن نقحو ، اللغوية والسياسية ومتوافقًا مع أهداف الدول العربية
من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة 

على  صالتحضيرية للمؤتمر العربي العام باإلسكندرية بروتوكوًال عرف باسم بروتوكول اإلسكندرية ينص
  http://www.aljazeera.netانظر الجزيرة نت ، موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية

 .٥٦٨-٥٦٧ص ،دليل الخليج العربي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية: محمد مهنا  )٣(

معهد البحوث والدرسات ، القاهرة، ١ط(المنظمات الدولية المعاصرة:سيد نوفل )٤(
 .٣٩ص،)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨،العربية

 http://www.mofa.gov.saالمملكة العربية السعودية  –الخارجية  موقع وزارة) ٥(
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السياســــية والعســــكرية واالقتصــــادية والثقافيــــة وكفالــــة العدالــــة االجتماعيــــة للمجتمــــع العــــريب كلــــه 
  .)١(واحرتام حقوق اإلنسان العريب وضمان سيادة القانون واحرتام احلريات األساسية

عربية من اجلانـب السـعودي مـا قالـه امللـك سـعود ابـن وما يؤكد تلك النظرة إىل اجلامعة ال
صادقة مـن الشـعوب العربيـة لشـعورها  املشـرتك  استجابةلقد كانت اجلامعة العربية : " عبدالعزيز 

وهـي الوحـدة العربيـة ، حنو اهلدف األمسى الذي يسعى إليه كـل عـريب خملـص لوطنـه العـريب الكـرمي
ــا ومكــافح يف الــيت نســعى إليهــا ونعمــل مــن أجلهــا ومنــد  أيــدينا خملصــني صــادقني إىل كــل مــؤمن 

وهلــذا فاجلامعــة العربيــة اليــوم هــي الفكــرة اجملســمة الــيت تتجمــع فيهــا أحاســيس  ، ســبيلها وداع إليهــا
ا ، كـــــل عـــــريب ويف أي بقعـــــة كانـــــت مـــــن هـــــذا العـــــامل شـــــاركت فيهـــــا احلكومـــــات العربيـــــة شـــــعو

الذي جيب علينـا مجيعـاً أن نتجـه حنـوه ونلتـف وهي اليوم الرمز املقدس ، واجتمعت عليها كلمتها
وآمالنـا املشـرتكة الـيت تتجمـع عليهـا ، وغايتنا املقصودة، لنحقق أملنا املنشود، حوله ونتعاون عليه

وأطلــب مــن إخــواين العــرب يف كــل مكــان أن يســاعدوا علــى ، قلــوب العــرب يف دنيــاهم الواســعة
ــا ــا، إمنــاء فكر والــيت تعــد ، امية الــيت ترمــز هــذه اجلامعــة إليهــاواإلخــالص للغايــة الســ، وبــث دعو

ونسـأل اهللا ، أدعـو هـؤالء مجيعـاً إىل كـل ذلـك، اجلامعة يف شكلها احلايل مقدمة هلا ووسيلة إليهـا
، والــداعني إىل مبادئهــا واملــؤمنني برســالتها، تعــاىل أن يوفــق القــائمني عليهــا والعــاملني يف ســبيلها

ضتها  وإىل كل ما فيه جمد األمة العربية   .)٢("وعزها و

ومن اجلانب الكوييت ما يعزز تلـك النظـرة مـا قالـه مسـو الشـيخ عبـداهللا السـامل الصـباح يف 
ا العربيــات يف جامعــة الدولــة ، دولــة عربيــة مســتقلة: " وصــفه لــبالده بقولــه  متعاونــة مــع شــقيقا

يف احلريـــــة  مؤمنـــــة حبـــــق الشـــــعوب، بـــــالنفس والنفـــــيس حتميـــــه اســـــتقالهلاحمافظـــــة علـــــى ، العربيـــــة
وسـاعية علـى توطيـد  االحنيـازمنتهجـة سياسـة عـدم ، سـاعية لتدعيمـه، حمبة للسـالم، واالستقالل

                                                 

دار بوسالمة للطباعة ، تونس ، ١ط( الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية: أحمد الشقيري ) ١(
 .٣٦٠ص،)م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،والنشر والتوزيع 

 .٢٥٧ص،١ج، لة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعودجال: صالح الغامدي  )٢(
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متمســـكة ، مـــادًة يـــدها لكـــل مـــن يرغـــب يف هـــذه الصـــداقة، الشـــعوب مجيـــعروابـــط الصـــداقة مـــع 
  . )١("مبيثاق األمم املتحدة وشرعية حقوق اإلنسان

  

  :مؤتمرات القمم العربية 

ــــــــــني عقــــــــــدت مــــــــــؤمترات ا ــــــــــرتة الدراســــــــــة مــــــــــا ب ــــــــــة خــــــــــالل ف  -١٣٧٣( لقمــــــــــم العربي
ا مجيعهـا اململكـة العربيـة السـعودية، مخس عشرة مرة، )م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢ أمـا ، حضـر

، الكويـــت فلـــم يبـــدأ تواجـــدها يف القمـــم العربيـــة إال مـــع انعقـــاد القمـــة العربيـــة الســـابعة يف اجلزائـــر
  :ايل وكانت هذه القمم يف هذه احلقبة على النحو الت

  

  :مؤمتر القمة العريب الثالثي بالقاهرة / أوًال 

 ١٢-٦املوافـــق ،هــــ١٣٧٥مـــن رجـــب  ٢٩-٢٣فقـــد اجتمـــع يف القـــاهرة يف الفـــرتة بـــني 
، حضره من اجلانب السـعودي وفـد كـان علـى رأسـه امللـك سـعود بـن عبـدالعزيز، م١٩٥٦مارس 

فيــه؛ مت وضــع خطــة شــاملة  وكــان أهــم مــا جــاء، ومل يكــن يف هــذا املــؤمتر تواجــد لدولــة الكويــت
ومواجهـة موقـف بعـض ، وتنسيق خطـط الـدفاع العـريب ملواجهـة أي عـدوان، لتدعيم األمن العريب

كمـا مت وضـع خطـة ، الدول اليت تسمح بتجنيد رجاهلـا للخدمـة العسـكرية يف القـوات اإلسـرائيلية
واالتفـاق علـى ، ربيـةشاملة ملواجهة احملاوالت اليت تبذل عـن طريـق بغـداد للضـغط علـى الـبالد الع

وتنســيق السياســة الســعودية ، والعمــل علــى توثيــق روابــط الكيــان العــريب، التأييــد الكامــل لــألردن
ومواجهـة مشـكلة واحـة ، السورية املصرية من النواحي السياسية والعسـكرية واالقتصـادية والثقافيـة

  .)٣(الربيطاين االحتاللالواقعة حتت ، )٢(الربميي

                                                 

 .٢٤-٢١ص، فيصل ومعركة الكرامة العربية: قدري قلعجي )١(
 .ما بين سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، حة البريمي تقع شرق جنوب المملكةوا )٢(

 .٣١٢ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )٣(
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  :مة العريب الطارئ يف بريوت مؤمتر الق/ ثانياً 

والـذي  ، م١٩٥٦نـوفمرب  ١٤ -١٣املوافق ،هـ١٣٧٦من شهر ربيع الثاين  ١١-١٠يف 
إذ حضـر مـن اجلانـب السـعودي وفـد كـان ، كان بناًء على دعوة فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية

ت؛ وتــدارس ومل يكــن يف هــذا املــؤمتر تواجــد لدولــة الكويــ، علــى رأســه امللــك ســعود بــن عبــدالعزيز
فيه املوقف الناجم عن العدوان الثالثي الذي أقـدمت عليـه بريطانيـا وفرنسـا وإسـرائيل علـى مصـر 

مــع اعتبــار ســيادة مصــر هــي ، وضــرورة تنفيــذ قــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وقطــاع غــزة
  .)١(االستقاللوتأييد نضال الشعب اجلزائري من أجل ، أساس حل قضية السويس

  :مؤمتر القمة العريب الرباعي بالقاهرة / ثالثاً 

املوافـــــــــق ،هــــــــــ١٦/٦/١٣٧٦اجتمـــــــــع مـــــــــؤمتر القمـــــــــة العـــــــــريب الربـــــــــاعي بالقـــــــــاهرة يـــــــــوم 
، وحضر من اجلانب السعودي وقد كان على رأسه امللك سعود بن عبـدالعزيز، م١٧/١/١٩٥٧

عــاون لتــدعيم ومل يكــن يف هــذا املــؤمتر تواجــد لدولــة الكويــت؛ واتفقــوا علــى ضــرورة التضــامن والت
وتشــرتك كــًال مــن اململكــة العربيــة الســعودية وســوريا ومصــر يف تكــاليف ، واســتقاللهالكيــان العــريب 

وأن تكـون مـدة هـذا االتفاقيـة ، اليت تقـع علـى عـاتق حكومـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة االلتزامات
ة املفعـول إىل حـني هـذه املـدة تظـل نافـذ انتهاءعشر سنوات من تاريخ نفاذها وإذا مل تعدل قبل 

ويصــدق علــى هــذه االتفاقيــة وفقــاً لألوضــاع الدســتورية املرعيــة يف كــل مــن الــدول ، أجلهــا انتهــاء
  .)٢(املتعاقدة

  :مؤمتر القمة الرباعي بالقاهرة / رابعاً 

 ٢٧ -٢٥املوافـــق ،هــــ١٣٧٦مـــن رجـــب  ٢٧ -٢٥عقـــدة يف القـــاهرة يف الفـــرتة مـــا بـــني 
، سـعودي وفـد كـان علـى رأسـه امللـك سـعود بـن عبـدالعزيزوحضر من اجلانـب ال، م١٩٥٧فرباير 

 االجتماعــاتالرابــع مــن سلســلة  االجتمــاعومل يكــن يف هــذا املــؤمتر تواجــد لدولــة الكويــت؛ وهــو 

                                                 

 .٣١٤ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: دالرحمن الحموديعب )١(

 .٣١٦ص،٢ج،نفس المرجع  )٢(
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ا بـــني آونـــة وأخـــرى لدراســـة املوقـــف الـــدويل والتباحـــث يف القضـــايا الـــيت متـــس األمـــة  الـــيت يعقـــدو
وض بالد، العربية ا و اوتؤثر يف جمرى حيا   . )١(هم وتقدمها وحفظ كيا

  : مؤمتر القمة العريب األول يف دورته العادية املنعقد بالقاهرة / خامساً 

األول مبقر اجلامعة يف القاهرة  انعقادهعقد جملس ملوك ورؤساء دول اجلامعة العربية دور 
ينــــاير  ١٧ -١٣املوافــــق ،هـــــ١٣٨٣مــــن رمضــــان  ٣مــــن شــــعبان وحــــىت  ٢٨يف الفــــرتة مــــا بــــني 

ومل ، وحضر من اجلانـب السـعودي وفـد كـان علـى رأسـه امللـك سـعود بـن عبـدالعزيز، )٢(م١٩٦٤
ـــاء اخلالفـــات  يكـــن يف هـــذا املـــؤمتر تواجـــد لدولـــة الكويـــت؛ وأهـــم مـــا جـــاء يف هـــذا املـــؤمتر هـــو إ

ا إىل ، وحتقيـــق املصـــاحل العربيـــة العادلـــة املشـــرتكة، وتصـــفية اجلـــو العـــريب ودعـــوة دول العـــامل وشـــعو
  .)٣(ف إىل جانب األمة العربية يف دفع العدوان اإلسرائيليالوقو 

  :مؤمتر القمة العريب الثاين يف دورته العادية املنعقد باإلسكندرية / سادساً 

الثاين باإلسكندرية بتـاريخ  انعقادهعقد جملس ملوك ورؤساء دول اجلامعة العربية يف دور 
، )٤(م١٩٦٤ســـــبتمرب  ١١-٥ملوافـــــق ا،هــــــ١٣٨٤مـــــن مجـــــاد األول  ٥ربيـــــع الثـــــاين إىل  ٢٨مـــــن 

وحضـــر مـــن ، وحضـــر مـــن اجلانـــب الســـعودي وفـــد كـــان علـــى رأســـه امللـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزيز
اجلانــب الكــوييت وفــد كــان علــى رأســه األمــري الشــيخ عبــداهللا الســامل الصــباح أمــري دولــة الكويــت؛ 

لبــــدء بتنفيــــذ وجــــاء فيهــــا خطــــة العمــــل العــــريب اجلمــــاعي يف حتريــــر فلســــطني عــــاجًال أو آجــــًال وا
ــــر األردن ومحايتهــــا عســــكرياً ومواجهــــة القــــوى املناوئــــة للعــــرب ويف  مشــــروعات اســــتغالل ميــــاه 

ا واستغاللبعض املناطق العربية  الستعمارهامقدمتها بريطانيا    .)٥(ثروا

  

                                                 

 .٣١٩ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )١(

  .٣٢٢ص،٢ج، نفس المرجع )٢(

 .٢٦-٢٣ص، قرارات مؤتمر القمة العربي األول ، انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم )٣(
   .٣٢٥ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )٤(

 .٣٩- ٣٦ص، قرارات مؤتمر القمة العربي الثاني ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) ٥(
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  :مؤمتر القمة العريب الثالث يف دورته العادية املنعقد بالدار البيضاء / سابعاً 

انعقــــاده الثالـــث بـــدار العمالــــة  دورؤســــاء دول اجلامعـــة العربيـــة يف عقـــد جملـــس ملـــوك ور 
ســــبتمرب  ١٧ -١٣املوافــــق ،هـــــ١٣٨٧مجــــد األول  ٢١ -١٧بالــــدار البيضــــاء يف الفــــرتة مــــا بــــني 

وحضـر ، وحضر من اجلانب السعودي وفد كان على رأسه امللك فيصل بن عبدالعزيز، م١٩٦٥
الشــــيخ عبــــداهللا الســــامل الصــــباح أمــــري دولــــة  مــــن اجلانــــب الكــــوييت وفــــد كــــان علــــى رأســــه األمــــري

ومواصـلة ، ودعم منظمة التحريـر عربيـاً ودوليـاً ، مبيثاق التضامن العريب االلتزامالكويت؛ وجاء فيه 
ـــر األردن ودعـــم القيـــادة العربيـــة املوحـــدة اســـتثمار والتعـــاون ، والتخلـــي عـــن سياســـة القـــوة، ميـــاه 

ويطــــالبون بتصــــفية ، منــــع انتشــــار األســــلحة النوويــــةو ، وتأييــــد نــــزع الســــالح، األفريقــــي اآلســــيوي
دد أمن املنطقة العربية وسالم العامل   .)١(القواعد األجنبية اليت 

  :مؤمتر القمة العريب الرابع يف دورته العادية الذي انعقد يف اخلرطوم / ثامناً 

فبعـــد نكســـت ، لقـــد عقـــد هـــذا املـــؤمتر يف ظـــروف عربيـــة صـــعبة ملـــئ باألحـــداث الثقـــال
ومشكلة اليمن اليت تورط فيها الـرئيس ، م٥/٦/١٩٦٧املوافق ،هـ٢٦/٢/١٣٨٧عام ، )٢(رانحزي

وعرفــت هــذه القمــة مبــؤمتر ، انعقــد مــؤمتر القمــة العــريب الرابــع يف هــذه الظــروف، مجــال عبدالناصــر
 -٢٤وانعقـد املـؤمتر يف الفـرتة بـني ، ال صـلح وال تفـاوض وال اعـرتاف بإسـرائيل، الالءات الثالث

وذلـــك بنـــاء ، م١٩٦٧ســـبتمرب  ١أغســـطس وحـــىت  ٢٩املوافـــق ،هــــ١٣٨٧مجـــاد األول  مـــن ٢٧
، علـــى الـــدعوة الـــيت وجهتهـــا حكومـــة الســـودان لعقـــد هـــذا املـــؤمتر لتـــدارس املوقـــف العـــريب الـــراهن

                                                 

   .٣٢٩ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )١(
وتعرف أيضًا باسم نكسة حزيران وتسمى ، م٥/٦/١٩٦٧الموافق ،هـ٢٦/٢/١٣٨٧هي حرب وقعت في عام )٢(

إليقاف العدوان ، وهي حرب نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا واألردن، كذلك حرب األيام الستة
اإلسرائيلي وأفضت إلحتالل إسرائيل كل من سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجوالن وتعتبر ثالث حرب 

انظر المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ، ضمن الصراع العربي اإلسرائيلي
 www.madarcenter.org 
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وحضر من اجلانب السـعودي وفـد كـان ، والنظر يف وضع خطة عربية مشرتكة إلزالة آثار العدوان
  .)١(عربية السعودية امللك فيصل بن عبدالعزيزعلى رأسه ملك اململكة ال

وحضر من اجلانب الكوييت وفد كان علـى رأسـه مسـو األمـري صـباح السـامل الصـباح أمـري  
وإزالـة آثـار العـدوان اإلسـرائيلي مـع عـدم ، دولة الكويت؛ وجاء فيهـا تأكيـد وحـدة الصـف العـريب

وإنشـــــاء صـــــندوق اإلمنـــــاء ، رتوليف ضـــــخ البـــــ واالســـــتمرار، ـــــا االعـــــرتافالصـــــلح والتفـــــاوض أو 
 وااللتــزامودعــم اإلعــداد العســكري ، العــريب الــذي تقــدمت بــه الكويــت واالجتمــاعي االقتصــادي

مببلــغ  االلتــزامفقــد قــررت كــل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ، مببالغــه إىل حــني إزالــة آثــار العــدوان
  . )٢(يينمليون جنيه إسرتل ٣٥والكويت مببلغ ، جنيه إسرتليين مليون ٥٠

  :مؤمتر القمة العريب اخلامس يف دورته العادية بالرباط / تاسعاً 

مـــــــــن شـــــــــوال  ١٥ -١٢انعقـــــــــد مـــــــــؤمتر القمـــــــــة العـــــــــريب اخلـــــــــامس يف الربـــــــــاط بتـــــــــاريخ 
لــذلك مل يتخــذ هــذا املــؤمتر ، ومل تكتمــل أعمالــه، م١٩٦٩ديســمرب  ٢٤ -٢١املوافــق ،هـــ١٣٨٩

  .)٣(كما مل يصدر عنه بيان ختامي، أي قرارات

  :مؤمتر القمة العريب بالقاهرة / اشراً ع

مــن رجــب  ٢٦ -٢٠حبــث مــؤمتر القمــة املصــغر الــذي انعقــد بالقــاهرة يف الفــرتة مــا بــني 
وحضـــر مـــن اجلانـــب الســـعودي وفـــد كـــان علـــى ، م١٩٧٠ســـبتمرب  ٢٧ -٢١املوافـــق ،هــــ١٣٩٠

األمــري وحضــر مــن اجلانــب الكــوييت وفــد كــان علــى رأســه مســو ، رأســه امللــك فيصــل بــن عبــدالعزيز
ــاء فــوري جلميــع العمليــات العســكرية مــن جانــب  صــباح الســامل الصــباح أمــري دولــة الكويــت؛ إل

، والسحب السريع لكلتا القوتني من عّمان، القوات املسلحة األردنية وقوات املقاومة الفلسطينية
  . )٤(وإرجاعها إىل قواعدها الطبيعية واملناسبة

                                                 

   .٣٣٢ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )١(

   .٣٣٢ص،٢ج،نفس المرجع  )٢(
 .٤٨ص، العربي الخامس  قرارات مؤتمر القمة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) ٣(

 .٩٩ص،)م١٩٨٢-١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣( العالقات السعودية القطرية خالل الفترة من: المالكي فهد عتيق )٤(
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  :العادية باجلزائر مؤمتر السادس يف دورته / احلادي عشر

مـــن ذي  ٤ -٢عقـــد مـــؤمتر القمـــة العـــريب الســـادس املنعقـــد يف اجلزائـــر يف الفـــرتة مـــا بـــني 
وحضــر مــن اجلانــب الســعودي وفــد كــان ، م١٩٧٣نــوفمرب  ٢٨ -٢٦املوافــق ،هـــ١٣٩٣القعــدة 

وحضــر مــن اجلانــب الكــوييت وفــد كــان علــى رأســه مســو ، علــى رأســه امللــك فيصــل بــن عبــدالعزيز
، باح السامل الصباح أمري دولـة الكويـت؛ وجـاء فيـه حتديـد اهلـدف املرحلـي لألمـة العربيـةاألمري ص

ودعـــم اجلبهـــة عســـكرياً ، واعتمـــاد منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ممـــثًال وحيـــداً للشـــعب الفلســـطيين
للتنميــة الصــناعية والزراعيـــة يف  إفريقـــيوإنشــاء بنــك عــريب ، ودعــم العالقــات االقتصـــادية، وماليــاً 
وتقــدمي مجيــع أنــواع الــدعم املــايل والعســكري ، اجملــاالت مجيــعودعــم العــرب األفريقــي يف ، قيــاأفري

والعمـــل علـــى ، للجبهتـــني الســـوري واملصـــري مـــن أجـــل اســـتمرار تضـــامنها ضـــد العـــدو الصـــهيوين
  .)١(للكفاح العريب ضد الصهيونية مبختلف الوسائل االحنيازضمان استمرار مساندة دول عدم 

  :ؤمتر القمة العريب الرباعي باجلزائر م/ الثاين عشر

مـن حمـرم  ٢٢ -٢١كان انعقاد القمة العربية الرباعي املنعقد يف اجلزائر يف الفـرتة مـا بـني 
ــــر  ١٤ -١٣املوافــــق ،هـــــ١٣٩٤ لبحــــث التطــــورات األخــــرية يف الوضــــعني العــــريب ، م١٩٧٤فرباي
السـعودي وفـد كـان علـى وحضـر مـن اجلانـب ، بقصـر الشـعب بـاجلزائر االجتماعوعقد ، والدويل

  .)٢(رأسه امللك فيصل بن عبدالعزيز

  :مؤمتر القمة العريب السابع يف دورته العادية املنعقد بالرباط / الثالث عشر

مـــــــن شـــــــوال  ١٣ -١٠عقـــــــد مـــــــؤمتر القمـــــــة العـــــــريب الســـــــابع املنعقـــــــد بالربـــــــاط بتـــــــاريخ 
افل الدولية واملنظمـات وجاء فيه توثيق الصلة باحمل، م١٩٧٤أكتوبر  ٢٩ -٢٦املوافق ،هـ١٣٩٤

والـدعم املـايل ، واملساعي لدى الدول اإلسالمية اليت هلا عالقة مع إسـرائيل لقطـع هـذه العالقـات
 ٤٠٠فكان دعم اململكة العربية السعودية مبلغ ، لدول املواجهة مصر وسوريا واألردن وفلسطني

                                                 

  .٧٣-٦٥ص، قرارات مؤتمر القمة العربية السادس ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) ١(

 .٣٣٩ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )٢(
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ق خــاص لإلعــالم صــندو  أنشــئكمــا  ، مليــون دوالر ٤٠٠ودعــم الكويــت مبلــغ ، مليــون دوالر
فكـان دعـم اململكـة ، ومعونـة الصـومال وموريتانيـا، وتوحيد موقف قضية الصـحراء الغربيـة، العريب

  .)١(ودعم الكويت مخسة ماليني دوالر، ستة ماليني دوالر

  :مؤمتر القمة العريب السداسي غري العادي بالرياض / الرابع عشر

اجتمــع يف الريــاض يف الفــرتة ، ولــة الكويــتبنــاًء علــى مبــادرة اململكــة العربيــة الســعودية ود
، لبحث األزمة يف لبنان، م١٩٧٦أكتوبر  ١٨ -١٦املوافق ،هـ١٣٩٦من شوال  ٢٥ -٢٣من 

وكــان قــد حضــر مــن اجلانــب الســعودي وفــد كــان علــى رأســه امللــك خالــد بــن ، ووضــع حــد هلــا
ان علـى رأسـه مسـو وحضـر مـن اجلانـب الكـوييت وفـد كـ، عبدالعزيز ملك اململكة العربية السـعودية

ـاء  يف   االقتتـالاألمري صباح السامل الصباح أمري دولة الكويت؛ وجـاء فيـه وقـف إطـالق النـار وإ
ائيـة وتعزيـز قـوات األمـن العربيـة لتصـبح ، كافة األراضي اللبنانية من قبل مجيع األطـراف بصـورة 

وتؤكـــد ، ذ اتفاقيـــة القـــاهرةوتنفيـــ، وإعـــادة احليـــاة الطبيعيـــة يف لبنـــان، قـــوة ردع تعمـــل داخـــل لبنـــان
سـيادة  بـاحرتاموتتعهد الدول العربية ، لسيادة لبنان وسالمته احرتامهامنظمة التحرير الفلسطينية 

  .)٢(مبقررات القمة يف اجلزائر والرباط اوالتزامهلبنان وسالمته 

  :مؤمتر القمة العريب الثامن يف دورته العادية املنعقد بالقاهرة / اخلامس عشر

مــــــــن ذي القعــــــــدة  ٣ -٢دول اجلامعــــــــة العربيــــــــة يف اجتمــــــــاعهم يــــــــومي  ؤســــــــاءر عقــــــــد 
وكـان قـد حضـر مـن اجلانـب السـعودي وفـد كـان ، م١٩٧٦أكتـوبر  ٢٦ -٢٥املوافـق ،هـ١٣٩٦

وحضر من اجلانب الكـوييت ، على رأسه امللك خالد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية
امل الصباح أمري دولة الكويت؛ وجـاء فيـه إعـادة تعمـري وفد كان على رأسه مسو األمري صباح الس

ومناشــدة ، وإنشــاء صــندوق لتمويــل قــوات األمــن العربيــة يف لبنــان، ودعــم التضــامن العــريب، لبنــان
  .)٣(دول العامل إدانة العدوان اإلسرائيلي

                                                 

 .٣٤١ص،٢ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )١(
 .٢٨٤ص،م١٩٩٢يناير / هـ١٤١٢ذي القعدة ، ) ٨( العدد ، بحوث دبلوماسية )٢(

 .٢٥ص، قرارات مؤتمر القمة العربي الثامن ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية  )٣(
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  :مؤمتر القمة العريب التاسع يف دورته العادية يف بغداد / السادس عشر

املوافـق ،هــ١٣٩٨شـهر ذي احلجـة  ٥ -٢متر القمـة العـريب التاسـع مـن عقد يف بغداد مؤ 
وكان قد حضر من اجلانب السعودي وفد كان على رأسه امللك خالـد ، م١٩٧٨نوفمرب  ٥ -٢
وحضـر مـن اجلانـب الكـوييت وفـد كـان علـى رأسـه ، بن عبدالعزيز ملـك اململكـة العربيـة السـعوديةا

دولــة الكويــت؛ جــاء فيــه عــدم موافقــة املــؤمتر علــى اتفاقيــة  مســو األمــري صــباح الســامل الصــباح أمــري 
، )كامــب ديفيــد(ودعــوة مصــر إىل العــودة عــن اتفاقيــة ، وتوحيــد اجلهــود العربيــة، كامــب ديفيــد

وحظـر عقـد صـلح ، )كامـب ديفيـد(ودعوة مصـر إىل العـودة عـن اتفاقيـة ، وتوحيد اجلهود العربية
  .)١(لشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية مادياً ودعم اجلبهة الشمالية وا، منفرد مع إسرائيل

  :مؤمتر القمة العريب العاشر املنعقد يف دورته العادية يف تونس / السابع عشر

 -٢٠املوافــق ،هـــ١٤٠٠حمــرم  ٣ -١عقــد مــؤمتر القمــة العــريب العاشــر يف الفــرتة مــا بــني 
بن ااألمري فهد  وكان قد حضر من اجلانب السعودي وفد كان على رأسه، م١٩٧٩نوفمرب  ٢٢

وحضــر مــن اجلانــب الكــوييت وفــد كــان علــى رأســه مســو األمــري صــباح الســامل الصــباح ، عبــدالعزيز
وتوســـيع نطـــاق التضـــامن ، أمـــري دولـــة الكويـــت؛ وجـــاء يف املـــؤمتر التصـــدي ملـــؤامرة احلكـــم الـــذايت

وأن ، )كامـــب ديفيـــد(العربيـــة التفاقيـــة  اإلدانـــةوجتديـــد ، العـــاملي مـــع نضـــال الشـــعب الفلســـطيين
  .)٢(وحضاري واقتصاديالصراع مع إسرائيل طويل األمد وهو عسكري وسياسي 

  :مؤمتر القمة العريب احلادي عشر املنعقد يف دورته العادية يف األردن / الثامن عشر

املوافــق ،هـــ١٤٠١حمــرم  ٢٠ -١٨انعقــد مــؤمتر القمــة العــريب احلــادي عشــر يف عّمــان مــن 
وفــد كــان علــى رأســه ، انــب اململكــة العربيــة الســعوديةوحضــر مــن ج، م١٩٨٠نــوفمرب ٢٧ -٢٥

وحضــر مــن اجلانــب الكــوييت وفــد كــان علــى رأســه مســو األمــري صــباح ، األمــري فهــد بــن عبــدالعزيز
، السامل الصـباح أمـري دولـة الكويـت؛ وجـاء فيـه الـدعوة إىل وقـف إطـالق النـار بـني العـراق وإيـران

                                                 

 .قرارات مؤتمر القمة العربي التاسع ببغداد ، ربية األمانة العامة لجامعة الدول الع) ١(

 .قرارات مؤتمر القمة العربي العاشر بتونس ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية  )٢(
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ودعــم ، اإلســرائيلي علــى لبنــان االعتــداءوإدانــة ، هوتأييــد حقــوق العــراق املشــروعة يف أرضــه ومياهــ
حكومـــة واشــنطن يف تأييـــد إســرائيل وإلصـــاق  اســتمراروإدانـــة ، وحــدة وســالمة األراضـــي اللبنانيــة

  .)١(صفة اإلرهاب مبنظمة التحرير الفلسطينية

  :مؤمتر القمة العريب الثاين عشر يف دورته العادية املنعقد يف فاس / التاسع عشر

وحضـر مــن ، م٢٥/١١/١٩٨١املوافـق ،هــ٢٧/١/١٤٠٢ر يف مدينـة فــاس يف عقـد املـؤمت
وحضــر مــن اجلانــب الكــوييت ، اجلانــب الســعودي وفــد كــان علــى رأســه األمــري فهــد بــن عبــدالعزيز

وفد كان على رأسه مسو األمري صباح السامل الصباح أمـري دولـة الكويـت؛ وانتهـت أعمـال املـؤمتر 
مسبقاً خطة اململكة العربية السعودية حلـل أزمـة الشـرق  بعد مخس ساعات عندما رفضت سورية

  . )٢(األوسط وتقرر إرجاء أعمال املؤمتر إىل وقت الحق يف فاس أيضاً 

  

  :دور البلدين تجاه القضايا والنزاعات العربية 

لقــد لعبــت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت أدواراً إســرتاتيجية هامــة يف مجيــع القضــايا 
ايـــة احلـــرب العامليـــة األوىل وحـــىت عصـــرنا واملشـــاكل الع ربيـــة الـــيت عصـــفت باملنطقـــة بأســـرها منـــذ 

ــا ، احلــايل ولقــد ركــزت السياســة اخلارجيــة الســعودية والكويتيــة جــل اهتمامهــا وعّبــأت مجيــع طاقا
ــا املاديــة والبشــرية يف خدمــة تلــك القضــايا والنزاعــات العربيــة وحلــل مشــاكلها املتعــددة  وإمكانيا

من املنطلقات اإلسالمية وأواصر األخوة العربية والتاريخ املشرتك واملصري املشـرتك ووحـدة  انطالقا
  .اهلدف 

إذ تعتــرب اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت مــن الــدول الــيت تســعى بشــكل حثيــث إىل 
جلميــع الــدول العربيــة انطالقــاً مــن مبــدأ عــدم  اإلقليمــياحملافظــة علــى األمــن والســالم واالســتقرار 

                                                 

 .١١٩-١١٧ص، قرارات مؤتمر القمة العربي الحادي عشر ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) ١(

 .١٧٨ص، قرارات مؤتمر القمة العربي الثاني عشر ، لعربية األمانة العامة لجامعة الدول ا )٢(
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التـــدخل يف شـــؤون الغـــري الداخليـــة وتـــرك حريـــة تقريـــر املصـــري لشـــعوب الـــدول العربيـــة وأنظمتهـــا 
  .السياسية يف ظل األوضاع القائمة 

وقفــت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت إىل جانــب الــدول  االعتبــاراتويف ظــل هــذه 
ا املبـالغ املاديـة العربية الشقيقة يف مجيع األزمات واملشاكل الـيت تعرضـت هلـا وخصصـت ملسـا عد

ا على الصمود أمام أعداء األمة العربية واإلسالمية    .الضخمة لتقويتها ومساعد

  

  :مساندة الجمهورية العربية السورية 

وقفــــت الــــدولتني اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة الكويــــت دعمهــــا وتأييــــدها ملطالــــب 
اء حقوقها املشر  اسرتداداجلمهورية العربية السورية يف  اإلسـرائيلي للجـوالن عـام  االحتاللوعة وإ

وقــد رحبــت دول جملــس التعــاون باملؤشــرات اإلجيابيــة يف العالقــات الســورية ، م١٩٦٧/هـــ١٣٨٧
ــا للحــوار مــع اجلمهوريــة العربيــة الســورية، األمريكيــة ، وجهــود اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة يف دعو

  .)١(اجلانبني لتذليل العقبات اليت تعرتض حتسن العالقات بني

  

  :القضية اللبنانية 

أثر كبري على منطقة ، م١٩٧٥إبريل / هـ١٣٩٥األزمة يف ربيع األول  النفجارلقد كان 
وعلـــى سياســـات الـــدول العربيـــة الـــيت ســـعت جاهـــدة لوضـــع حـــد هلـــذه األزمـــة ، الشـــرق األوســـط

دي ولكـوييت جليـاً وقـد متيـز الـدور السـعو ، اشـتعاهلااملتفجرة للقضـاء علـى الظـروف الـيت أدت إىل 
كمــا أنــه مشــل ، يف معاجلــة الوضــع اللبنــاين مــن خــالل كونــه قــد رافــق األزمــة اللبنانيــة منــذ بــدايتها

ســــواء بــــني األطــــراف اللبنانيــــة املتصــــارعة أو بــــني هــــذه األطــــراف  واإلصــــالحياإلطــــار التــــوفيقي 

                                                 

 .١٩٦ص، مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عقده الثالث التكامل والوحدة: مركز المعلومات )١(
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، ومتني السـورية واللبنانيـةأو حىت بني احلك، واملقاومة الفلسطينية أو بني سوريا واألطراف اللبنانية
  .)١(واحملاوالت العديدة املبذولة يف سبيل التوصل إىل حل سلمي

ـا اململكـة العربيـة السـعودية والكويـت ملعاجلـة الوضـع  حيث كانـت املسـاعي الـيت قامـت 
ـــــــأزم يف لبنـــــــان ـــــــدالعزيز بالزيـــــــارة األوىل إىل دمشـــــــق بتـــــــاريخ ، املت ـــــــد بـــــــن عب ـــــــام امللـــــــك خال أن ق

وتركـزت فيهـا احملادثـات الـيت أجريـت بـني العاهـل ، م٢٥/١٢/١٩٧٥املوافق ،هـ٢١/١٢/١٣٩٥
كـان مـن بينهـا األزمـة ، السعودي والرئيس السوري يف جلسـتها املغلقـة علـى عـدة مواضـيع رئيسـة

ولقـد نـتج عـن هـذه احملادثـات الـيت أجراهـا امللـك خالـد ، حـل هلـا إلجيـاداللبنانية واجلهود املبذولة 
يف ) رئــيس منظمــة التحريــر الفلســطينية(حــافظ األســد والســيد ياســر عرفــات  مــع الــرئيس الســوري

امللــك  اجتمــاعويعــد ، ذلــك الوقــت؛ االتفــاق علــى ضــرورة تســوية األزمــة اللبنانيــة يف أســرع وقــت
وأن اخليـوط .. خالد بن عبدالعزيز بالرئيس السوري حافظ األسد حتوًال حقيقياً للمأساة اللبنانية 

ائياً العريضة حلل املأس   .)٢(اة قد رمست 

عقـــدت قمـــة عربيـــة سداســـية ، م١٦/١٠/١٩٧٦املوافـــق ،هــــ٢٢/١٠/١٣٩٦ويف تـــاريخ 
ومببادرة سعودية كويتية اشـرتك فيهـا امللـك خالـد بـن عبـدالعزيز واألمـري الشـيخ صـباح ، يف الرياض

والرؤســـاء وهـــم إليـــاس ســـركيس وحـــافظ األســـد وأنـــور الســـادات والســـيد ياســـر ، الســـامل الصـــباح
مث شـاركت اململكـة يف قـوات الـردع ، )٣(رفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسـطينيةع

  .)٤(العربية اليت عملت داخل لبنان كما شاركت يف متويل امليزانية اخلاصة بتلك القوات

اإلســــرائيلي  االجتيــــاحكمــــا اســــتمرت تلــــك املســــاعي حنــــو التضــــامن العــــريب يف أعقــــاب 
ــا إســرائيل  االجتيــاحمللــك خالــد بــن عبــدالعزيز هــذا إذ عــّد ا، للبنــان مرحلــة حــرب إبــادة تقــوم 

                                                 

 ،دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١ط( القرار العربي في األزمة اللبنانية: محمد السماك) ١(
 .١٩٣ص،)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 ،المسيرة للصحافة والطباعة والنشردار ، بيروت، ١ط(التحدي اللبناني:ق الريسشفي) ٢(
 .١٧٩ص،)م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 .١٨٤ص، القرار العربي في األزمة اللبنانية: محمد السماك  )٣(

  www.kingkhalid.org.saقاعدة معلومات الملك خالد بن عبدالعزيز  )٤(
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ولقــد تضــمن ، وذلــك خــالل ترأســه ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، جــزء مــن األرض العربيــة الحــتالل
ا ملواجهة إسرائيل، البيان دعوة امللك خالد الدول اإلسالمية توحيد صفوفها   .)١(وحشد طاقا

طالــب األمــري فهــد بــن عبــدالعزيز بوقفــة ، م١١/٦/١٩٨٢افــق املو ،هـــ١٨/٨/١٤٠٢ويف 
ا فاحلكومـة ، عربية واحدة مع األشقاء اللبنانيني يف هذا الوقت بالذات لتجاوز احملنة اليت ميرون 

السعودية تؤمن بأن احلل العريب ألية مشكلة أو قضية البد أن يكون بإمجاع عريب يقف لتحقيق 
ـــه مصـــلحة األمـــة العربيـــة هـــدف واحـــد ويف اجتـــاه واحـــد ملـــا وقـــد أجـــرت احلكومـــة الســـعودية ، في

متخـض ، اتصاالت مع احلكومة األمريكية والرئيس اللبناين إليـاس سـريكس والسـيد ياسـر عرفـات
، م١٢/٦/١٩٨٢املوافـــــق ،هــــــ١٩/٨/١٤٠٢عنهـــــا وقـــــف إطـــــالق النـــــار مـــــن قبـــــل إســـــرائيل يف 

ف إطــالق النــار علــى أســاس تنفيــذ وجــددت منظمــة التحريــر والقــوات املشــرتكة مواقفهــا علــى وقــ
وقد أكد األمري فهـد تعهـد اململكـة بـاحتواء الغـزو ،  ٥٠٨/٥٠٩مضمون قرار جملس األمن رقم 

ايــة هلـــذه املأســـاة الـــيت أودت حبيـــاة األلـــوف مـــن  اإلســرائيلي للبنـــان معلنـــاً ســـعي اململكـــة لوضـــع 
  .)٢(أرواح األبرياء

  

  :دول العربية جهود البلدين في تسوية المنازعات بين ال

لقــــد كــــان للمملكــــة العربيــــة الســــعودية والكويــــت دور فعــــال يف الوســــاطة بــــني األشــــقاء 
ـــدف تـــدعيم ، العـــرب ـــام واجتثـــاث أســـباب الشـــقاق واخلـــالف  وإشـــاعة جـــو مـــن الوفـــاق والوئ

كمـــا ارتبطـــت بعالقـــات وديـــة ووثيقـــة مـــع كافـــة الـــدول العربيـــة علـــى ، التعـــاون والتضـــامن العـــريب
ــااخــتالف اجتاه مث عملــت علــى مناصــرة القضــايا ، وتعاملــت مــع اجلميــع علــى قــدم املســاواة، ا

  .العربية مادياً ومعنوياً 

                                                 

 /هـ١٤٠٣،مؤسسة مطابع معتوق، بيروت، ١ط( وقائع الحرب اإلسرائيلية الفلسطينية في لبنان: مها معتوق) ١(
 .١١٦- ١١٢ص،)م١٩٨٣

 .١١٦-١١٢ص،نفس المرجع ) ٢(
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وأمر إخواننا ، يهمنا أمر إخواننا السوريني: " ويظهر ذلك جلياً يف قول امللك عبدالعزيز 
منـا حـاهلم ويهمنـا أمـره، الفلسطينيني وأمر إخواننـا العـراقيني ويزعجنـا كـل ، موإخواننـا املصـريني 

ــم منــا وحنــن مــنهم منــا مجيــع بــالد ، أمــر يــدخل علــيهم منــه ذل أو خــذالن؛ ألننــا نــرى أ كمــا 
  .)١(.. "املسلمني 

ومن احملطات املهمة اليت تعكس اجلهد السعودي الكوييت إلزالـة اخلـالف العـريب مـا كـان 
ـا مصـر مـع إسـرائيلبني مصر وسوريا بسبب رفض سوريا للحلول السياسية املنفردة اليت تقو  ، م 

فسعت اململكة جاهدة إىل ترتيب قمة رباعية بني مصر وسوريا واألردن ومنظمـة التحريـر هـدفها 
تنســيق املواقــف العربيــة حــول املســاعي اجلاريــة؛ ومتكنــت اململكــة بفضــل مــن اهللا تعــاىل مــن مجــع 

 ٢٢ -٢١فـــق املوا،هــــ١٣٩٥مـــن شـــهر ربيـــع الثـــاين  ١١ -١٠الســـادات واألســـد يف الريـــاض يف 
م ، م١٩٧٥إبريــل  ــاء ســوء التفــاهم وذلــك باتفــاقهم علــى إنشــاء جلنــة مشــرتكة لتنســيق حتركــا وإ

  .)٢(السياسية إزاء إسرائيل

وقامــت اململكــة والكويــت انطالقــاً مــن حرصــها علــى ، وجتــدد اخلــالف املصــري الســوري
ــــدي بــــني ســــوريا ومصــــر عــــام  إبقــــاء التضــــامن العــــريب قائمــــاً جبهــــود دبلوماســــية بعقــــد لقــــاء متهي

، علــى مســتوى رئــيس الــوزراء ومشــاركة وزيــري خارجيــة الســعودية والكويــت، م١٩٧٦/هـــ١٣٩٦
القمــــة  اجتمــــاعومتــــت املصــــاحلة وانعقــــد ، ومت االتفــــاق علــــى لقــــاء قمــــة بــــني الســــادات واألســــد

 السداسي بني اململكة والكويت ومصر وسوريا ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية يف الريـاض يف
وقـــد مهـــد هـــذا الصـــلح لتعجيـــل بعقـــد القمـــة العربيـــة ، م١٩٧٧املوافـــق أكتـــوبر،هــــ١٣٩٦شـــوال 

وبـــذلك جنحـــت اململكـــة والكويـــت يف رأب الصـــدع وهكـــذا ، الثامنـــة يف القـــاهرة يف نفـــس العـــام
ا اخلارجية   .)٣(دأبت اململكة العربية السعودية والكويت يف سياسا

                                                 

دار الصحراء السعودية ، الرياض، ٤ط(المصحف والسيف:بسيمحي الدين القا)١(
 .١١٩ص،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١،للنشر

 السياسة الخارجية السعودية في اإلطار العربي والدور السعودي وأهم العوامل المؤثرة فيه: المنصورمنصور ) ٢(
 .٢٣١ص،)م١٩٩٨/هـ١٤١٩،معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية ، الرياض ، ١ط(

 .م ٢٣/١٠/١٩٧٦الموافق ،هـ٣٠/١٠/١٣٩٦، )٣٤٧٠(العدد ، جريدة الرياض ) ٣(
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قمــة الثالثــي بالريــاض بــني امللــك خالــد والــرئيس وبالتــايل جتســد هــذا النجــاح يف لقــاء ال 
ملناقشــة مســتقبل التحــرك العــريب إزاء جهــود الســالم ، م١٩٧٧/هـــ١٣٩٧الســادات واألســد عــام 

  .)١(الرامية إىل عقد مؤمتر جنيف

كمــا جنحــت وســاطة امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز يف حــل اخلــالف علــى ميــاه الفــرات بــني 
ـــــــــذلك  ـــــــــاض بتـــــــــاريخ  اجتماعـــــــــاالعـــــــــراق وســـــــــوريا وعقـــــــــد ل املوافـــــــــق ،هــــــــــ٢٢/٤/١٣٩٥يف الري

فيه معايل وزير البرتول والثروة املعدنية الشيخ أمحـد  أشرتكعلى مستوى وزاري ، م٣٠/٥/١٩٧٥
زكي ميـاين ومعـايل وزيـر سـد الفـرات يف اجلمهوريـة السـورية السـيد صـبحي كحالـة ومعـايل الـدكتور 

وكان تعبـرياً صـادقاً عـن حقيقـة ، حبل اخلالف االجتماعمكرم الطالباين وزير الري العراقي وانتهى 
  .)٢(التضامن العريب الذي يربط بني األشقاء وجتسيداً لآلمال املشرتكة

بسـبب طفـل سـوداين ، نشب خالف بـني مصـر والسـودان، م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ويف عام 
ه واحلــق الضــرر باملــارين؛ فاحتجــت مصــر واعتربتــ، مغــرر بــه ومــأجور قطــع الطريــق متســرتاً بــالظالم

ومـا إن مسـع امللـك ، وتفاقم األمر وكاد يسبب أزمة بني البلـدين الشـقيقني، عمًال ختريبياً مقصوداً 
خالد باملوضوع حىت دعا الرئيس السادات والرئيس جعفر حممد منريي إىل مؤمتر قمة ثالثـي عقـد 

  .)٣(لرأب الصدع بني البلدين، م١٩٧٦يوليو / هـ١٣٩٦يف جدة يف رجب 

 مشـــــكلة الصـــــحراء بـــــني املغـــــرب وموريتانيـــــا الـــــيت أدت إىل قطـــــع كمـــــا كـــــان إســـــهامه يف
وعقــد ، أن بــذل مســاعيه احلميــدة إلعــادة هــذه العالقــات إىل جماريهــا الطبيعيــة، العالقــات بينهمــا

مــؤمتر قمــة ثالثــي يف الطــائف ضــم إىل جانــب راعــي املصــاحلة العاهــل الســعودي امللــك خالــد بــن 
وبـذلت ، امللك احلسن الثـاين والـرئيس املوريتـاين حممـد ولـد اهللاكًال من العاهل املغريب ، عبدالعزيز

الســــعودية مســــاعيها احلميــــدة مــــن أجــــل إمتــــام املصــــاحلة وضــــمان األمــــن واالســــتقرار يف البلــــدين 

                                                 

 .م ٢٣/١٠/١٩٧٦الموافق ،هـ٣٠/١٠/١٣٩٦، )٣٤٧٠(العدد ، جريدة الرياض  )١(

  .م ١٩٧٥/ ٣/٥الموافق ،هـ٢٢/٤/١٣٩٥ ،)٤٩٢٧(العدد ، جريدة الندوة  )٢(

 . م٥/٢٠١٠/ ٩الموافق ،هـ٥/١٤٣١/ ٢٥، )١١٤٨٥(العدد ، الشرق األوسط ) ٣(
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ـــــــدد األمـــــــة العربيـــــــة ، اجلـــــــارين والوقـــــــوف صـــــــفاً واحـــــــداً يف وجـــــــه التحـــــــديات واملخـــــــاطر الـــــــيت 
  .)١(واإلسالمية

ـــاء التـــوتر علـــى ومـــن تلـــك اجلهـــود يف جمـــال  رأب الصـــدع العـــريب مبـــادرة امللـــك خالـــد إل
حيــث بعــث امللــك خالــد صــاحب الســمو ، م١٩٨٠/هـــ١٤٠١احلــدود الســورية األردنيــة يف عــام 

امللكـــي األمـــري عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز النائـــب الثـــاين لـــرئيس جملـــس الـــوزراء ورئـــيس احلـــرس الـــوطين 
، ي حـــافظ األســـد وامللـــك حســـني ملـــك األردنحـــامًال رســـالتني مـــن امللـــك خالـــد للـــرئيس الســـور 

دئة الوضع يف احلدود بني البلدين حيث تفهم األخوة يف ، وانعكست زيارة األمري عبداهللا على 
وأكــدا رغبتهمــا يف مل الشــمل وجتنــب ، ســوريا واألردن هــذا التحــرك الطيــب مــن جانــب اململكــة

ا تعمل ما فيه اخلـري والوثوق متاماً بقيادة، األمة العربية كل ألوان التفتت وهـذا مـا ، )٢(اململكة بأ
فمــا تعــرض بلــد عــريب لســوء أو ، جنــده يف الكويــت بالتجــاوب العميــق مــع الشــعور العــريب العــام

تأزمـــت إحـــدى القضـــايا العربيـــة إال وبـــادرت اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت إىل بـــذل 
  . الكثري يف سبيل نصرة احلق وإعالئها 

  

  

  

 

 

  

  
  

                                                 

 . م٥/٢٠١٠/ ٩الموافق ،هـ٥/١٤٣١/ ٢٥، )١١٤٨٥(العدد ، الشرق األوسط  )١(

 . م٥/١٢/١٩٨٠الموافق ،هـ٢٧/١/١٤٠١، )٤٩٢٧(العدد، القرى جريدة أم ) ٢(
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إن التضــامن اإلســالمي هــو الركيــزة األساســية لتحقيــق الوحــدة اإلســالمية بــني دول العــامل 
لــيس هــذا فحســب بــل هــو أيضــاً النتيجــة الطبيعيــة لألخــوة اإلســالمية الــيت ، اإلســالمي وشــعوبه 

ـَـا اْلُمْؤِمنُــوَن ِإْخــَوٌة فَاصــلُحوا بـَــْنيَ َأَخــَوْيُكْم َواتـَُّقــوا اللَّــَه   :ســبحانه وتعــاىل بقولــه قررهــا املــوىل  ِإمنَّ
ومـــن هـــذا املنطلـــق كـــان التضـــامن اإلســـالمي ومـــازال حلمـــاً يـــراود ، )١()١٠(َلَعلَُّكـــْم تـُْرَمحُـــون

د لعــزة األمــة اإلســالمية املســلم يف كــل زمــان ومكــان ويأمــل حتقيقــه ألنــه يــرى فيــه الســبيل الوحيــ
وتأكيــد وجودهــا الفاعــل وتأثريهــا علــى جمريــات األحــداث العامليــة مبــا فيــه مصــلحة البشــرية علــى 

  .)٢(منهج اهللا الذي يضمن خريي الدنيا واآلخرة

وبالتـــايل كانـــت مـــن أهـــم العوامـــل املـــؤثرة يف عمليـــة حتديـــد أولويـــات السياســـة اخلارجيـــة 
حيـــث يؤكـــد ذلـــك ســـعي البلـــدين يف العمـــل علـــى حشـــد ، كويـــتللمملكـــة العربيـــة الســـعودية وال

ما ومواردمهـــا وتســـخريها خلدمـــة قضـــايا العـــامل اإلســـالمي وحتقيـــق أســـباب ترابطـــه  وتكـــريس قـــدرا
وأن التكافـــل اإلســـالمي هـــو الســـبيل ، إىل عقيـــدة واحـــدة االنتمـــاءإىل حقيقـــة  اســـتناداوتضـــامنه 
م؛ ويف ســـبي الســـتعادة ل حتقيـــق التضـــامن اإلســـالمي ســـعت كـــًال مـــن املســـلمني ملكـــانتهم وعـــز

ا الدول اإلسـالمية بإقامـة منظومـة مـن املؤسسـات  اململكة العربية السعودية والكويت مع شقيقا
، م١٩٦٢/هـــ١٣٨١اإلســالمية احلكوميــة وغــري احلكوميــة ومنهــا رابطــة العــامل اإلســالمي يف عــام 

حتضــنت اململكــة مقريهمــا؛ وينبــع كمــا ا، م١٩٦٩/هـــ١٣٨٨ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف عــام 
ذلك اجلهد من التصور التكاملي ملعىن التضامن اإلسالمي الذي يشمل عدة مفاهيم لعـل أمههـا 

والعمــل علــى تســوية املنازعــات بــني الــدول اإلســالمية ، مفهــوم األمــن اجلمــاعي للــدول اإلســالمية
ومناصـــــرة ، مية املنكوبـــــةوتقـــــدمي املســـــاعدة واإلغاثـــــة العاجلـــــة للـــــدول اإلســـــال، بـــــالطرق الســـــلمية

املسلمني والدفاع عن قضاياهم وتوفري الدعم املادي واملعنوي للتجمعات اإلسالمية أينمـا كانـت 
وهــي بكـــل ، مــن خــالل املســامهة الســخية يف بنــاء املســاجد وإنشــاء املراكــز احلضــارية اإلســالمية

  :ذلك تسعى إىل حتقيق األهداف التالية 

                                                 

  .سورة الحجرات  )١(

 .١ص،التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية: الجهني مانع ) ٢(
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 .شامل حتقيق التضامن اإلسالمي ال  - ١
ــــدف إىل دعــــم  االقتصــــاديفــــتح آفــــاق جديــــدة للتعــــاون   - ٢ بــــني الــــدول اإلســــالمية 

ا ومواردها على خمتلف املستويات   .قدرا
الثقــايف والغــزو الفكــري الــذي يهــدد العــامل اإلســالمي بأشــكال  لالجتيــاحالتصــدي   - ٣

 .وأساليب خمتلفة 
حقيـق املزيـد مـن الفاعليـة العمل على تطوير منظمة املؤمتر اإلسالمي ودعم أدائها لت  - ٤

 .ملواجهة املشكالت اليت يتعرض هلا العامل اإلسالمي 
 .تفعيل دور الدول اإلسالمية يف ظل النظام العاملي اجلديد   - ٥
والـدفاع عـن حقـوقهم ، تقدمي الدعم والنصرة لألقليات املسـلمة يف مجيـع دول العـامل  - ٦

 .الشرعية وفق مبادئ القانون الدويل العام 
لصـــورة املشـــرقة واحلقيقـــة للـــدين اإلســـالمي وشـــريعته الســـمحاء والـــذود عـــن تقـــدمي ا  - ٧

حمضـة كاإلرهـاب  وافـرتاءاتحياض اإلسالم مـن مجيـع مـا ينسـب إليـه مـن إدعـاءات 
 .حقوق اإلنسان  وانتهاك

  

  :دور البلدين في تحقيق التضامن اإلسالمي 

ث أعلـــــن امللـــــك حيـــــ، تعتـــــرب اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية مـــــن رواد التضـــــامن اإلســـــالمي
عبدالعزيز آل سعود بوضوح يف أكثـر مـن مناسـبة وهـو يـدعو إىل التضـامن اإلسـالمي ومـن ذلـك 

ولــيس أحــّب عنــدي مــن أن جتتمــع  ، أنــا مســلم وأحــب مجــع كلمــة اإلســالم واملســلمني: " قولــه 
وإنــين ال أتــأخر عــن تقــدمي نفســي وأســريت ضــحية يف ، كلمــة املســلمني ولــو علــى يــد عبــد حبشــي

  .)١("لك سبيل ذ

                                                 

  .kingkhalid.org.sahttp://wwwعبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد بن  )١(
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ومل تكـــن دعـــوة امللـــك عبـــدالعزيز إىل التضـــامن اإلســـالمي دعـــوة نظريـــة جمـــردة بعيـــدة عـــن 
بل كانت مسة بارزة مـن مسـات سياسـته وتطبيقـاً عمليـاً ملـا يقـوم بـه مـن تصـريف ، التطبيق العملي

ا كانت اإلطار الـذي تـتم ضـمنه سياسـته اخلار ، أمور الدولة داخلياً يف اجملاالت كافة جيـة كما أ
  .)١(مع الدول العربية واإلسالمية

إذ دعــــا امللــــك عبــــدالعزيز إىل أول مــــؤمتر إســــالمي يف تــــاريخ اإلســــالم احلــــديث بعــــد أن 
املوافــــــق ،هـــــــ٢٦/١٠/١٣٤٤يف ، )٢(اســــــتتب لــــــه األمــــــر يف معظــــــم أرجــــــاء شــــــبه اجلزيــــــرة العربيــــــة

وكــان ، )٣(وعقــد يف مكــة املكرمــة وحضــره ممثلــون لســت وعشــرين دولــة إســالمية، م٩/٥/١٩٢٦
مهــــم أبنــــاء األمــــة  الســــتنهاضمــــن غايــــة املــــؤمتر التباحــــث يف شــــؤون املســــلمني ووضــــع اخلطــــط 

وقـد وضـع ، )٤(االحـتاللاإلسالمية للتضامن وخاصة وأن معظم األقطار اإلسـالمية كانـت حتـت 
هـــــذا املـــــؤمتر حجـــــر األســـــاس للعمـــــل اإلســـــالمي املؤسســـــي الـــــذي يســـــعى إىل حتقيـــــق التضـــــامن 

  .)٥(ل العامل اإلسالمي وشعوبهاإلسالمي بني دو 

ـج والـده يف خدمـة اإلسـالم واملسـلمني  وسار امللك سعود يف التضامن اإلسالمي علـى 
والعــرب أهلونــا أىن ، املســلمون إخواننــا أينمــا حلــوا ونزلــوا: " إذ يقــول امللــك ســعود ، وقضــاياهم

علم القاصي والـداين هـذا  ولقد.. نسعى خلريهم مجيعهم ويف سائر امليادين ، ارحتلوا وحيث كانوا
ومــن أجــل ذلــك نرجــو مــن ، وهــذه العزميــة الــيت صــممنا علــى الســري فيهــا.. الشــعور املشــرتك بيننــا 

م وبالدهم ، اهللا أن يعني اجلميع لريجع للمسلمني عزهم وسؤددهم   .)٦("وللعرب أوطا

رابطـــة العـــامل اإلســـالمي مبكـــة ، م١٩٦٢/هــــ١٣٨١حيـــث افتـــتح امللـــك ســـعود يف عـــام 
ـا ، ملكرمةا ـا تضـم ممثلـني مـن خمتلـف الـبالد اإلسـالمية وأ وقد جاء يف نظامها األساسي علـى أ

                                                 

 .٦٧ص،،التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية: مانع الجهني ) ١(

  http://www.kingkhalid.org.saعبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد بن  )٢(

 .٦٩ص،الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية التضامن اإلسالمي: مانع الجهني  )٣(

  http://www.kingkhalid.org.saعبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد بن  )٤(

 .٦٩ص، التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية: مانع الجهني  )٥(

 .٤٩٤ص،)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، دار اللواء، الرياض، ١ط(الملك الراشد الملك عبدالعزيز: عبدالمنعم الغالمي )٦(
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بنشـــر الفكـــر اإلســـالمي ودعـــم جهـــاد الشـــعوب  واالهتمـــامتعمـــل علـــى دعـــم تضـــامن املســـلمني 
 االعتبـاراتوهذه الرابطة كرابطة مستقلة متثـل املسـلمني يف مجيـع أحنـاء العـامل بعيـداً عـن ، املسلمة

ومــن مث مؤسســة عامليــة عامــة ذات شخصــية اعتباريــة وكــان مــن أهــم مــا عنيــت بــه الرابطــة  مسيــةالر 
أحنــــاء العــــامل ومــــد يــــد املســــاعدة ملــــن حيتاجهــــا مــــن الشــــعوب  مجيــــعمتابعــــة شــــؤون املســــلمني يف 

  .)١(اإلسالمية والدفاع عن قضاياه وتنسيق اجلهود اإلسالمية اجلماعية

ــج التضــامن اإلســالمي يــ زداد عمقــاً يف سياســات اململكــة العربيــة الســعودية ولقــد أخــذ 
وخاصـــة يف عهـــد امللـــك فيصـــل بـــن عبـــدالعزيز الـــذي كـــان صـــاحب فكـــرة إقامـــة منظمـــة املـــؤمتر 

بــني املســلمني ولقــد ســاهم امللــك فيصــل مســامهة فّعالــة يف  التضــامناإلســالمي كســبيل لتحقيــق 
وعلـــى أثـــر حريـــق ، املكثفـــة ونتيجـــة جلهـــود امللـــك فيصـــل، اإلســـالمي التضـــامنتوضـــيح أهـــداف 

دعا امللك فيصـل إىل عقـد مـؤمتر ، م١٩٦٩أغسطس /هـ١٣٨٩املسجد األقصى يف مجاد األول 
  .)٢( قمة إسالمي فعقد أول مؤمتر إسالمي شامل يف تاريخ املسلمني احلديث

احلضـور دولـة الكويـت الـيت ال خيتلـف موقفهـا عـن موقـف اململكـة  ضمنحيث كان من 
ا اململكة وذلك إمياناً ، االجتاهيف هذا  العربية السعودية ا باركت كل اخلطوات اليت قامت  بل إ

وتعبـرياً عـن ، منها بأن وحدة العقيدة الدينية هي عامل قوي لتقـارب الشـعوب وتفامههـا وتقـدمها
ا بتعاليم اإلسالم الـيت   اللتزامهـاقاعـدة املسـاواة يف احلقـوق بـني مجيـع البشـر وتأكيـداً  أرسـتإميا

  .)٣(مبيثاق األمم املتحدة وباحلقوق األساسية لإلنسان

ــــيت جتمــــع بــــني  ــــة ال ــــة الروحي ــــروابط األخوي ــــق ال ــــة الكويــــت علــــى توثي كمــــا حرصــــت دول
ـا سـتتعاون ، وعلى توفري الرفاهية وحتقيق التقدم وتأكيد احلريـة يف كافـة أحنـاء العـامل، الشعوب وأ

يف املـؤمتر يف امليـادين االقتصـادية والعلميـة والثقافيـة مع اململكة العربيـة السـعودية والـدول املشـاركة 
فكــان إعــالن التــزامهم بتســوية املشــكالت الــيت قــد ، وحيــاً مــن تعــاليم اإلســالم اخلالــدة، والروحيــة

                                                 

  http://www.kingkhalid.org.saعبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد بن  )١(

 .نفس المرجع  )٢(

 .٧-٥ص، م١٩٨١-م١٩٦٩، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية  ،منظمة المؤتمر اإلسالمي  )٣(
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تنشـأ فيمـا بيـنهم بالوسـائل الســلمية مبـا يؤكـد مسـامهتهم يف تــدعيم السـالم واألمـن الـدوليني وفقــاً 
  .)١(ألهداف ومبادئ األمم املتحدة

املوافـق ،هــ١٣٨٩رجـب  ١٢-٩وقد مت عقد أول مؤمتر إسالمي يف الرباط يف الفرتة بـني 
ـــوا ، م١٩٦٩ســـبتمرب  ٢٥-٢٢ أعلـــن فيـــه املمثلـــون مـــن رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات بعـــد أن حبث

العمل اإلجرامي املتمثل يف إحراق املسجد األقصى واحلالة يف الشرق األوسط؛ أن احلـادث املـؤمل 
والــذي ســبب احلريــق فيــه أضــراراً فادحــة ، م٢١/٨/١٩٦٩املوافــق ،هـــ٧/٦/١٣٨٩ الــذي وقــع يف

للمســجد األقصــى الشــريف قــد أثــار القلــق يف قلــوب أكثــر مــن ســتمائة مليــون مــن املســلمني يف 
  .)٢(العامل أحناءسائر 

موبناء على ذلك  م عقدت العزم علـى رفـض أي حـل  فإ م وشعو يعلنون أن حكوما
يونيـو /هــ١٣٨٧ربيـع األول  ألحداثة ال يكفل ملدينة القدس وضعها السابق للقضية الفلسطيني

مكما ، م١٩٦٧ يطالبون مجيع احلكومات وبصورة خاصة حكومات فرنسا واحتاد اجلمهوريـة  أ
 االعتبـــارأن تأخـــذ بعـــني ، واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة الســـوفيتية االشـــرتاكية

م األكيد على العمل من أجل حتريرهامتسك املسلمني القوي    .)٣(مبدينة القدس وعزم حكوما

لـوزراء خارجيـة الـدول  اجتمـاعوبالتايل خرج مؤمتر القمـة اإلسـالمي بقـرارات هـي أن يـتم 
  :وذلك لبحث التايل ، م١٩٧٠مارس/هـ١٣٩٠املشاركة جبدة يف حمرم 

ـــه الـــدول املشـــار   - ١ ـــائج العمـــل املشـــرتك الـــذي قامـــت ب كة علـــى الصـــعيد البحـــث يف نت
ــــدويل يف موضــــوع القــــرارات الــــواردة يف إعــــالن مــــؤمتر القمــــة اإلســــالمي يف مدينــــة  ال

 .الرباط

                                                 

 .٧-٥ص، م١٩٨١-م١٩٦٩، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية ، منظمة المؤتمر اإلسالمي  )١(

 .٧-٥ص، نفس المرجع  )٢(

 .٧-٥ص، نفسه  )٣(
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ــــا االتصــــال مــــع   - ٢ البحــــث يف موضــــوع إقامــــة أمانــــة دائمــــة يكــــون مــــن مجلــــة واجبا
  .)١(احلكومات املمثلة يف املؤمتر والتنسيق بني أعماهلا

-٢٣/ هـــ١٣٩٠حمــرم  ١٧-١٥ارجيــة يف وبعــد عقــد املــؤمتر اإلســالمي األول لــوزراء اخل
عقــــد املــــؤمتر اإلســــالمي الثــــاين لــــوزراء خارجيــــة دول املــــؤمتر اإلســــالمي يف  ، م١٩٧٠مــــارس  ٢٥

وقـــد تبـــىن هـــذا املـــؤمتر ، م٢٦/١٢/١٩٧٠املوافـــق ،هــــ٢٧/١٠/١٣٩٠كراتشـــي بالباكســـتان يف 
ق احلـادي والعشـرين املوافـ،هـ١٣٩١إعالن يوم األقصى يف الثامن والعشرين من شهر مجاد الثاين 

  .)٢(م١٩٧١من شهر أغسطس 

مث وضــع ميثــاق للمــؤمتر اإلســالمي صــدق عليــه وزراء اخلارجيــة يف اجتمــاعهم الثالــث يف 
ويف املـادة األوىل مـن امليثـاق أعلـن اسـم املؤسسـة ، م٩/١/١٩٧٣املوافـق ،هـ١٤/١/١٣٩٢جدة 

اجتمــــع وزراء ، م١٩٧٤أغســــطس /هـــــ١٣٩٤ويف رجــــب ، )منظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي(اجلديــــدة 
  .)٣(مالية الدول اإلسالمية وأقروا مشروع اتفاقية البنك اإلسالمي للتنمية

كما شاركت كٌل من اململكة العربية السعودية والكويت يف مؤمتر القمة اإلسالمي الثاين 
، م١٩٧٤فربايــــر ٢٤ – ٢٢املوافــــق ،هـــــ١٣٩٤صــــفر  ٢حمــــرم إىل  ٣٠يف الهــــور بباكســــتان يف 

حيـــث صـــدر عنـــه قـــرارات سياســـية واقتصـــادية ، هـــم مـــؤمترات القمـــة اإلســـالميةوالـــذي يعـــد مـــن أ
مهمـــة جـــاءت يف بيـــان املـــؤمتر اخلتـــامي؛ منهـــا تصـــميم الـــدول اإلســـالمية علـــى صـــون التضـــامن 

  .)٤(وتأسيس صندوق التضامن اإلسالمي، اإلسالمي بني الدول اإلسالمية وتنميته

حيـث عقـد مـؤمتر القمـة ، امن اإلسـالميواستمرت مسرية املـؤمترات يف دعـم وتعزيـز التضـ
 ٢٨-٢٥املوافــق ،هـــ١٤٠١ربيــع األول  ٢٢-١٩املنعقــد مبكــة املكرمــة بــني ، اإلســالمي الثالــث

فيـــه بـــأن يعتصـــموا برابطـــة اإلســـالم والعـــزم علـــى مقاومـــة العـــدوان  أعلنـــواوالـــذي ، م١٩٨١ينـــاير 
                                                 

 .٧-٥ص، م١٩٨١-م١٩٦٩، قمة ووزراء الخارجية بيانات وقرارات مؤتمرات ال، منظمة المؤتمر اإلسالمي  )١(

مطابع العالم اإلسالمي ، مكة المكرمة، ١ط( القمة اإلسالمية بين اآلمال والنتائج :صالح السهيلي )٢(
 .١٨-١٦ص،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١،

  .٧٩ص،التضامن اإلسالمي الفكرة والتاريخ ودور المملكة العربية السعودية: مانع الجهني  )٣(

 .٩٣- ٩٠ص، القمة اإلسالمية بين اآلمال والنتائج : سهيليصالح ال )٤(
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ـــة خمططاتـــه  إلجيـــادوالســـعي ، وممارســـاته الصـــهيوين الغاصـــب ألرض فلســـطني العربيـــة احملتلـــة وجما
الفــــوري  االنســــحابعلــــى أســــاس  أفغانســــتاناحلــــل السياســــي يف التــــدخل األجنــــيب املســــلح يف 

  .)١(والكامل للقوة األجنبية واحرتام الشعب األفغاين يف تقرير مصريه دون تدخل أو ضغط

كــذلك حرصــهم علــى العمــل علــى دعــم هيئــة األمــم املتحــدة وســائر املؤسســات الدوليــة 
ووســـيلة ، صـــاحلاً للتعـــاون بـــني بـــين اإلنســـان ومنـــرباً هامـــاً للتخاطـــب والتفـــاهم إطـــارايت تشـــكل الـــ

والقضــاء علــى ، وتــدعيم مبــدأ الشــورى بــني املســلمني، مرضــية لفــض املنازعــات وعــالج األزمــات
وأن نــدعم ، والقضــاء علــى اجلهــل واألميــة، حــاالت الفقــر الــيت تعــاين منهــا الشــعوب اإلســالمية

ا مبــا يكفــل صــندوق التضــ امن اإلســالمي وصــندوق القــدس وســائر مؤسســات املنظمــة ومشــروعا
ا   .)٢(أداء مهما

وكانــت تلــك املشــاركات للمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت يف القمــم اإلســالمية 
نابعــة مــن إدراك القيــادتني الســعودية والكويتيــة أن اإلســالم هــو العامــل األقــوى لتقــارب الشــعوب 

وهــو أرســى قواعــد املســاواة التامــة ، واالزدهــاروهــو أحــد العوامــل البشــرية للتقــدم والنمــاء وتفامههــا 
ومــــن هنــــا جــــاءت مشــــاركة البلــــدين يف القمــــة اإلســــالمية للعمــــل ، البشــــر مجيــــعيف احلقــــوق بــــني 

اإلســـــالمي املشـــــرتك املوصـــــل إىل تعزيـــــز التعـــــاون الفّعـــــال مـــــع البلـــــدان اإلســـــالمية يف التصـــــدي 
، وبــذل جهــود متضــافرة يف احملافــل الدوليــة إلظهــار رســالة اإلســالم، ار الفــرصللتحــديات واســتثم

وأيضــاً جــاءت ، األجنــيب االحــتاللللســيطرة أو  واخلاضــعة، ومســاندة كفــاح الشــعوب املســتعمرة
  . )٣(املشاركة لتأكيد حق الشعب الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة

  

  

  
                                                 

 .٧٠١–٦٩٧ص،م١٩٨١–١٩٦٩مرات القمة ووزراء الخارجية بيانات وقرارات مؤت، منظمة المؤتمر اإلسالمي )١(

 .٧٠١ –٦٩٧ص،نفس المرجع ) ٢(

 .م٣٠/١/١٩٨١الموافق، هـ٢٤/٣/١٤٠١، )٢٨٥٤(العدد، جريدة أم القرى ) ٣(
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  :موقف البلدين من حرب الخليج األولى 

ـا وقعـت بـني دولتـني مسـلمتني العـراق تعت رب هذه احلرب من القضايا اإلسـالمية حيـث إ
وقـــد عاصـــرت أحـــداث هـــذه احلـــرب كـــل مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة الكويـــت ، وإيـــران

  .)١(اللتني كانتا هلما موقف موحد على معطيات وخلفيات هذه احلرب

ن احلــــرب العراقيــــة اإليرانيــــة والــــيت حيــــث وقفــــت اململكــــة العربيــــة الســــعودية والكويــــت مــــ
ــــدلعت يف  ــــد الــــذي ال، )٢(م٢٢/٩/١٩٨٠املوافــــق ،هـــــ١٣/١١/١٤٠٠ان  موقــــف الطــــرف احملاي

واتبـــع البلـــدان يف ذلـــك سياســـة متوازنـــة غـــري ، يســـاعد أحـــد األطـــراف يف مواجهـــة الطـــرف اآلخـــر
ربيـــاً وإســـالمياً منحـــازة وعليـــه كـــان حتركهمـــا الدبلوماســـي يـــتم علـــى كافـــة املســـتويات إقليميـــاً وع

، ولقـــد تبنـــت الـــدولتان هـــذا املوقـــف يف حماولـــة إلبعـــاد املخـــاطر احملتملـــة عـــن نفســـيهما، ودوليـــاً 
وعـدم إعطـاء إيـران ، وحماولة القيام بدور الوساطة لتقريـب وجهـات النظـر بـني الطـرفني املتحـاربني

ديـــد دول املنطقـــة ويف ، ت العســـكريةأو زجهـــا يف العمليـــا، املســـوغ للقيـــام بعمـــل مـــا مـــن شـــأنه 
ما مع طريف احلرب   . )٣(ضوء هذا املوقف احتفظت الدولتان بعالقا

وبالتايل ترجع أصول اخلالف بينهما إىل مسألة السيادة على منطقة األهواز اليت يقطنهـا 
وهـي منطقـة مليئـة بـالنفط؛ وكانـت بدايـة املشـكلة ، عرب يف جنوب غرب إيـران بـإقليم عربسـتان

بـدعم احلركـات املطالبـة ، م١٩٦٠/هــ١٣٨٠لرئيس العراقي عبدالكرمي قاسـم حدثت حينما قام ا
قـادة حـزب البعـث عـام  انقـالبيف األهـواز؛ إال أن النجـاح مل حيالفـه حيـث قتـل يف  باالستقالل

  .)٤(م١٩٦٣/هـ١٣٨٣

                                                 

 .١٤١ص، م١٩٨٦يناير / هـ١٤٠٦ربيع اآلخر ، ) ١( العدد ، مجلة التعاون )١(

 /هـ١٤١٠،ذات السالسل، الكويت، ١ط( العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )٢(
 .١٤٩ص،)م١٩٩٠

ة مكتب، الرياض ، ١ط( العالقات السعودية اإليرانية وأثرها في دول الخليج العربي: عبدالحكيم الطحاوي ) ٣(
التاريخ الحديث والمعاصر لدولة اإلمارات العربية : ؛ خالد القاسمي  ١٦٣ص،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،العبيكان 
 .٤٨٠ص،)م١٩٨٩/هـ١٤١٩، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، ٢ط( المتحدة

 .١٠٧ص، ات السعودية القطريةالعالق: المالكي فهد عتيق )٤(
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ــــــأن األهــــــواز ، م١٩٦٩/هـــــــ١٣٨٩ويف عــــــام  ــــــوزراء يف العــــــراق ب ــــــيس ال ــــــب رئ أعلــــــن نائ
تصــاعدت حــدة اخلــالف حينمــا ، م١٩٧١/هـــ١٣٩١راق ويف عــام هــو جــزء مــن العــ) عربســتان(

قطـع العــراق عالقاتــه الدبلوماســية مــع إيــران نتيجـة خالفــات علــى ســيادة اجلــزر الــثالث أبوموســى 
ويف عـــــــــام ، وطنـــــــــب الكـــــــــربى وطنـــــــــب الصـــــــــغرى بعـــــــــد انســـــــــحاب القـــــــــوات الربيطانيـــــــــة منهـــــــــا

ملــة علــى شــط العــرب الـــيت  أثــري اخلــالف بــني الــدولتني حـــول الســيادة الكا، م١٩٧٥/هـــ١٣٩٥
ولكن الدولتني تقامستا السـيادة علـى شـط ، كانت حتت السيادة الكاملة للعراق قبل هذا التاريخ

  .)١(م١٩٧٥/هـ١٣٩٥العرب بعد اتفاقية اجلزائر عام 

تــــدهورت ، مــــع جمــــيء صــــدام حســــني إىل ســــلطة العــــراق، م١٩٧٩/هـــــ١٣٩٩ويف عــــام 
ن صــــدام حســــني إال أن مــــزق اتفاقيــــة اجلزائــــر عــــام فمــــا كــــان مــــ، العالقــــات بــــني إيــــران والعــــراق

وقــام بغـــارات جويــة علـــى العمــق اإليـــراين مســـتهدفاً ، واســـتعاد شــط العـــرب، م١٩٧٥/هـــ١٣٩٥
ـــــة وكانـــــت هـــــذه بدايـــــة شـــــرارة احلـــــرب املســـــلحة بـــــني الطـــــرفني يف ، املطـــــارات العســـــكرية اإليراني

  .)٢( م٢٢/٩/١٩٨٠املوافق ،هـ١٣/١١/١٤٠٠

وضــاع وســط تعقيــدات خمتلفــة بالنســبة ملســألة األمــن كــان صــانعو ومــع اســتمرار تــأزم األ
يدرســون وبشــكل مكثــف ، القــرار علــى أعلــى املســتويات يف اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت

ــــدول اخلليجيــــة الســــت يف مــــأزق أمــــين يتســــبب يف خلــــق  الســــبل الكفيلــــة لضــــمان عــــدم جــــر ال
رة الكويــت وأجــرى اتصــاالت ببقيــة دول مــن هنــا قــام األمــري نــايف بزيــا، اضــطرابات أو أزمــات

وكــان هلــذه الزيــارة أثرهــا ، م١٩٨٠/هـــ١٤٠٠اخللــيج العربيــة حــول موضــوع األمــن وذلــك يف عــام 
  .)٣(حيث اجتمع وزراء الداخلية العرب يف مؤمترهم الثالث بالطائف

حيــث بــذلت اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت قصــارى جهــدها لوقــف احلــرب 
وباعتبـار ، وذلك من خـالل الطـرق السـلمية حفاظـاً علـى أمـن اخللـيج واسـتقراره، إليرانيةالعراقية ا

                                                 

 .١٠٧ص،، دية القطريةات السعو العالق: المالكي فهد عتيق )١(

 .١٠٨ص، نفس المرجع  )٢(

 .م٢٨/٨/١٩٨٠الموافق،هـ١٨/١٠/١٤٠٠، )٢٨٣٤(العدد، رى جريدة أم الق )٣(
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يف الســعودية والكويـــت  ملســئولنيواقتناعــاً مــن ا، أن طــريف النــزاع ينتميــان إىل اجملموعــة اإلســالمية
مــا أقــدر علــى تفهــم طبيعــة منازعــات املنطقــة حينمــا تبقــى داخــل إطارهــا  بعيــداً عــن  اإلقليمــيبأ

  .)١(وحىت ال تصبح منطقة اخلليج العربية منطقة توتر عاملية، خل القوى العظمىتد

إن مــا أصــاب األمــة : " ويــدل علــى ذلــك مــا قالــه امللــك خالــد بــن عبــدالعزيز آل ســعود 
كــان ومــا ، اإليــراين –والــذي متثــل يف النــزاع العراقــي، اإلســالمية يف عقــر دارهــا مــن صــراع األخــوة

  . )٢("لب أمتنا يزال جرحاً نازفاً يف ق

إنـه ملـا : " وكذلك من خالل ما قاله األمري فهد بن عبدالعزيز ويل العهـد يف تلـك الفـرتة 
وأن تـؤدي إىل ، يدعو إىل األسى واألمل العميق أن تقع اخلالفـات بـني الـدول اإلسـالمية الشـقيقة

العــراق وإيــران ال وإن اســتمرار النــزاع بــني الــدولتني اإلســالميتني اجلــارتني يف ، منازعــات وحــروب
ديـــداً ألمـــن األمـــة اإلســـالمية وســـالمتها ، يشـــكل إهـــداراً للـــدماء املســـلمة الزكيـــة فحســـب بـــل 

وحــل ، وحنــن نتوجــه مجيعــاً بنــداء إىل البلــدين بضــرورة حقــن الــدماء ووقــف القتــال.. واســتمرارها 
 .)٣("النزاع بالطرق السلمية 

الكويــت إىل جملــس التعــاون اخلليجــي وحينمــا انضــمت اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
، عاجلـــت الـــدولتان مـــع بـــاقي دول أعضـــاء اجمللـــس قضـــية امللـــف اإليـــراين العراقـــي حبـــذر وفعاليـــة

بطـريف ، واالتصـال الدبلوماسـي، والتعاون العسـكري، وضمن إسرتاتيجية قواعدها األمن الداخلي
ومن هنـا ميكننـا القـول بـأن اجمللـس ، النزاع وباألطراف األخرى اليت هلا تأثري يف جمريات األحداث

ا وتعامل معها بنضج ومسئولية فلم يقطـع حـواره مـع إيـران ، جنح يف تطويق احلرب وحصر إفرازا

                                                 

مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ١ط( المجتمع والدولة في الخليج وشبه الجزيرة العربية: خلدون النقيب ) ١(
 .٩٥ص،)م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، 

 .م٣٠/١/١٩٨١الموافق ،هـ٢٤/٣/١٤٠١، )٢٨٥٤(العدد  ،قرى جريدة أم ال) ٢(

أوراق للنشر واألبحاث ، الرياض، ١ط( المملكة العربية السعودية وتنمية العالم اإلسالمي:  الصويغبدالعزيز ع) ٣(
 .٢٠٠ص،)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، واإلعالم 
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ويف الوقـت نفسـه كـان موقفـه مـع ، ومل يقلدها يف عصبية إعالمها وال قيصرية تصـرحيات زعمائهـا
  .)١(العراق الدولة العربية موقفاً متوازناً 

 االحنيــازولتان كافــة اجلهــود املبذولــة يف املــؤمترات اإلســالمية ودول عــدم كمــا باركــت الــد
كمـــا ، واألمـــم املتحـــدة لوقـــف احلـــرب حقنـــاً للـــدماء اإلســـالمية ومحايـــة ألمـــن املنطقـــة واســـتقرارها

يف دعـم املسـاعي السـلمية والوسـاطة الـيت ، استمرت الدولتان من خـالل جملـس التعـاون اخلليجـي
ءهــــا حلــــل املشــــكلة بــــالطرق الدبلوماســــية علــــى حنــــو يكفــــل حقــــوق حاولــــت بعــــض الــــدول إجرا

ومل ترتدد الدولتان يف اختاذ خطوات أكثر إجيابية عن طريـق تكليـف بعـض أعضـاء دول ، الطرفني
اء احلرب؛ وجنحـت الـدولتان مـن خـالل دول اجمللـس بـالنظر إىل  جملس التعاون مبساع سلمية إل

ـاء هـذه احلـرب وحماصــرة هـذه اجلهـود يف بنـاء موقـف دويل قـوي أمثـ ر يف صــدور قـرارات دوليـة إل
ـــا بـــدأتا منـــذ منتصـــف عـــام ، ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أن الـــدولتني مـــع دول جملـــس التعـــاون، إفرازا
تتخــذان موقفــاً مجاعيــاً مؤيــداً للعــراق ضــد إيــران وذلــك بســبب رفــض إيــران ، م١٩٨٢/هـــ١٤٠٢

  .)٢(جتلى ذلك يف النقاط التالية، املستمر للمساعي الدولية ونداء السالم العراقي

ولكــــن تتعــــدى آثــــاره أطــــراف النــــزاع إىل ، إن الصــــراع العراقــــي اإليــــراين صــــراع ثنــــائي  - ١
 .بل وميزان القوى العاملي ، منطقة اخلليج العربية

ومــن أمههــا إحــداث التــوتر يف العالقــات اإليرانيــة مــع ، إنــه رغــم اتســاع آثــار احلــرب  - ٢
ذا الصراع صراعاً ثنائياً امتدت ألسـنة اللهـب فيـه إىل فال يزال ه، الكويت والسعودية

 .وال تزال الدول األخرى إزاءه دوًال حمايدة ، غري أطرافه
ــــه وأمــــن ، إن هــــذا الصــــراع باســــتمراره واتســــاع خمــــاطره وأضــــراره  - ٣ وخاصــــة علــــى طرفي

ائــه، املنطقــة حــىت تتجنــب املنطقــة ، يســتوجب األســف ويتطلــب الســعي احلثيــث إل
 .جنبية التدخالت األ

                                                 

 .١٢٥ص ،مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات: علي القرني )١(

 .١١٠ص،العالقات السعودية القطرية : الكيالم فهد عتيق )٢(
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ومنها السـعودية والكويـت بعـدد مـن املبـادئ القانونيـة وأمههـا ، تتمسك دول اجمللس  - ٤
وضــرورة ، وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة، عــدم جــواز االســتيالء علــى األرضــي
وعـــدم جـــواز التعـــرض للـــدول احملايـــدة يف أعـــايل ، تســـوية املنازعـــات بـــالطرق الســـلمية

 .يف اخلليج مبا يف ذلك هرمز بوصفه ممراً مائياً دولياً وحرية املالحة الدولية ، البحار
وسعياً لتحقيق هذه املبادئ اختذت السعودية والكويت مع باقي دول اجمللـس ثالثـة   - ٥

  :مواقف مرتابطة هي 
اإلشــادة بتجــاوب العــراق مــع املســاعي الســلمية مقابــل اشــرتاط إيــران التجــاوب مــع   - أ

لــــى إيــــران مبختلــــف الســــبل كــــي ومــــن مث ســــعت دول اجمللــــس للضــــغط ع، شــــروطها
 .تتجاوب هي األخرى مع هذه املساعي 

 .تدويل املشكلة وذلك باللجوء إىل األمم املتحدة والدول الكربى   -  ب
  .)١(املقدمة للجامعة العربية االهتماماتوذلك جبعلها ضمن ، تعريف املشكلة  -  ت

 

  :القضية األفغانية 

حممد داود خان الذي اعتمد  ببانقال، م١٩٧٣/هـ١٣٩٣بدأت القضية األفغانية عام 
فقــد فــتح ، يف تنفيــذه ويف تثبيــت دعائمــه علــى حــزب الشــعب الــدميقراطي ذي التوجــه املاركســي

كمـا بـدأت مـع هـذا ، أبواب أفغانستان أمـام األفكـار املاركسـية والوجـود السـوفييت االنقالبهذا 
بـــــني األجنحـــــة  اتاالنقالبـــــمنـــــذ تلـــــك اللحظـــــة توالـــــت ، حركـــــة املقاومـــــة اإلســـــالمية االنقـــــالب
الـــــــــذي أتـــــــــى بنـــــــــور الـــــــــدين تراقـــــــــي إىل الســـــــــلطة عـــــــــام  االنقـــــــــالبوكـــــــــان أمههـــــــــا ، املتصـــــــــارعة
وملــا عجــز تراقــي عــن تثبيــت ، مــدعوماً بشــكل مباشــر مــن اإلحتــاد الســوفييت، م١٩٧٨/هـــ١٣٩٨

                                                 

مركز الخليج للدراسات ، الرياض  ،١ط(ت الدولية لمجلس التعاون الخليجيتطور العالقا: عبداهللا األشعل) ١(
 .١٦٧ص،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩، اإلستراتيجية 
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دعائم حكمه تـدخل اإلحتـاد السـوفييت عسـكرياً وبشـكل مباشـر مكثـف لتـدعيم احلكـم األفغـاين 
  .)١(هاملتعاون مع

فإنـه ، رغم معاهـدة الصـداقة وحسـن اجلـوار والتعـاون الـيت عقـدت بـني أفغانسـتان وروسـيا
وصل مائة روسي مبالبسهم املدنيـة إىل ، م٢٤/١٢/١٩٧٩املوافق ،هـ٥/٢/١٣٩٩يف مساء يوم 
م حيـث أقـيم هلـم حفـل اسـتقبال، مطار كابل يف اليـوم التـايل ُدعـي كبـار ، واجتهوا فوراً إىل سفار

والــذي خطــط لــه بــأن تقــوم جمموعــة مــن اجلــيش الروســي بنــزع بطاريــات ، القــوات األفغانيــةقــادة 
  .)٢(وجمموعات أخرى تدمر خمازن ذخرية اجليش األفغاين، سيارات قادة القوات األفغانية

ــــدهاليز بالســــفارة الروســــية احملصــــنة ــــواب ال ــــَم ، كمــــا مت إغــــالق أب ويف الوقــــت نفســــه أْرَغ
مــن جــيش األفغــان علــى مغــادرة العاصــمة للقيــام بتــدريبات خارجهــا  املستشــارون الــروس لــواءين

  .)٣(البالد الحتاللعند وصول طالئع القوات السوفيتية الغازية ، إلبعادمها عن كابل

 بـاحتاللقـاموا ، وخالل ثالثـة أيـام وصـل عـدد القـوات الروسـية إىل مخسـة آالف جنـدي
ومبــــىن اإلذاعــــة ، لرئاســـة ومقــــر جملــــس الــــوزراءمثــــل قصــــر ا، املواقـــع املهمــــة يف العاصــــمة األفغانيــــة

ووصـــل عـــدد اجلنـــود الـــروس بعـــد حـــوايل مخســـة ، ووزاريت اخلارجيـــة والداخليـــة وغريهـــا، والتلفزيـــون
وأخـــذ العـــدد يتزايـــد إىل أن وصـــل أواخـــر ســـنة ، أســـابيع تقريبـــاً إىل مخســـة ومثـــانني ألـــف جنـــدي

ني ألـــف جنـــدي يتمركـــزون إىل مـــائيت ألـــف جنـــدي يســـاندهم حـــوايل ثالثـــ، م١٩٨٦/هــــ١٤٠٧
  .)٤(داخل روسيا على احلدود بني روسيا وأفغانستان

  :أما عن األسباب اليت أدت إىل غزو روسيا ألفغانستان فيمكن تلخيصها يف اآليت 

اإلســــــــالمي إىل اجلمهوريــــــــات اإلســــــــالمية املتامخــــــــة  االنبعــــــــاثمنــــــــع تســــــــرب روح   - ١
خاصــة وأن ، ن قبــل االحتــاد الســوفيييتوالغنيــة بــاملوارد الطبيعيــة واحملتلــة مــ، ألفغانســتان

                                                 

 .١١٣ص، العالقات السعودية القطرية: المالكي فهد عتيق )١(

 .٦٥٩ص،١ج،وماسية والمراسم السعوديةالدبل: عبدالرحمن الحمودي ) ٢(

 .٦٥٩ص،١ج،نفس المرجع  )٣(

 .٦٥٩ص،١ج،نفسه  )٤(
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خطر مترد هذه اجلمهوريات أصبح هو الكابوس املزعج للحكم الشـيوعي يف اإلحتـاد 
 .السوفيييت 

وجود اجليش الروسي بالقرب من منطقة اخلليج العريب يعترب هدفاً إسـرتاتيجياً مهمـاً   - ٢
 .القتسام مناطق النفوذ والطاقة يف العامل مع أمريكا 

تتعارض مع اعتنـاق املاركسـية ، اإلسالم الذي أصبح اعتناقه مسة عاملية إميانية حملاربة  - ٣
 . االحتادية

ملوقـــــع أفغانســـــتان اإلســـــرتاتيجي املهـــــم واملـــــتحكم يف الطـــــرق بـــــني الشـــــرق األقصـــــى   - ٤
 .والشرق األدىن وتوافر املعادن يف جباهلا وخصوبة أراضيها 

 .والتوسع  االمتدادرغبة اإلحتاد السوفيييت يف   - ٥
ورغـم  ، استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات العسكرية السوفيتية يف جنـوب آسـيا  - ٦

فقـد ، ومل حتقق إال اخلسـارة واهلـوان، كل ذلك فلقد فشلت روسيا يف حتقيق أهدافها
ويكفينــــــا وصــــــف ، وهــــــي جتــــــر أذيــــــال اخليبــــــة والعــــــار، انســــــحبت القــــــوات الروســــــية

نفقــات  ارتفــاعتســبب يف  وأنــه، للغــزو بأنــه خطــأ) Gorbachevجورباتشــوف (
  .)١(الدولة وأوجد مشاكل اقتصادية داخل البالد

ـــة الكويـــت مـــن تـــدخل اإلحتـــاد الســـوفييت يف  أمـــا موقـــف اململكـــة العربيـــة الســـعودية ودول
ـا بعـد قضـية  الشؤون الداخلية ألفغانستان فهو يأيت يف مقدمة القضـايا اإلسـالمية الـيت اهتمـت 

احيث حظ، فلسطني والقدس الشريف وقدمت هلا الدعم املادي ، يت جبانب كبري من اهتماما
ومارست اململكة والكويت مهمة بارزة يف صدور قـرار املـؤمتر ، والسياسي يف مجيع احملافل الدولية

/ هــــــ١٤٠٠الطـــــارئ لـــــوزراء خارجيـــــة الـــــدول اإلســـــالمية الـــــذي عقـــــد يف إســـــالم أبـــــاد يف صـــــفر 
  .)٢(كومة كابول يف منظمة املؤمتر اإلسالميالذي مت مبوجبه تعليق عضوية ح، م١٩٨٠يناير

                                                 

 .٣٢ص،)م١٩٩٠/هـ١٤١٠، مؤسسة الجزيرة للصحافة ، الرياض ، ١ط(الجريحة  أفغانستان: محمد توفيق ) ١(

  http://www.kingkhalid.org.saعبدالعزيز قاعدة معلومات الملك خالد بن  )٢(
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ــــة الســــعودية والكويــــت يف صــــدور العديــــد مــــن القــــرارات  كمــــا أســــهمت اململكــــة العربي
اإلســـــالمية الصـــــادرة بشـــــأن هـــــذه القضـــــية الـــــيت طالبـــــت بانســـــحاب القـــــوات األجنبيـــــة الغازيـــــة 

واسـتعادة ، ادتـه احلـرةومتكني الشعب األفغاين املسلم من اختيار نظامه السياسي بإر ، ألفغانستان
  .)١(هوية أفغانستان كدولة إسالمية غري منحازة

بــروح نابعــة مــن موقفهــا : " حيــث أصــدرت وزارة اخلارجيــة بيانــاً يف هــذا الشــأن جــاء فيــه 
فلقـــد تابعـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية بقلـــق واهتمـــام كبـــريين مـــا جيـــري يف البلـــد .. اإلســـالمي 

ســــــــــتمرار التــــــــــدخل العســــــــــكري الســــــــــوفييت فيهــــــــــا منــــــــــذ املســــــــــلم الشــــــــــقيق أفغانســــــــــتان مــــــــــن ا
مبا ميثلـه مـن تكـريس لسياسـة العنـف وخـرق ملبـادئ وأهـداف ميثـاق منظمـة ، م١٩٧٩/هـ١٣٩٩

ا اليت متنع استعمال القوة يف العالقـات الدوليـة  ومبـادئ وأهـداف وحركـة .. األمم املتحدة وقرارا
مية الــــيت تركــــز عليهــــا اململكــــة العربيــــة وانطالقــــاً مــــن مبــــادئ التضــــامن اإلســــال..  االحنيــــازعــــدم 

املنعقــد يف  االســتثنائيومتشــياً مــع توصــيات ومقــررات مــؤمتر وزراء اخلارجيــة اإلســالمي ، الســعودية
واملـؤمترات اإلسـالمية الالحقـة بشـأن املوقـف يف  االجتماعـاتوما أكدت عليه كافة ، إسالم أباد
ـــاً يف كابـــل والـــذي مت وصـــوله إىل ونظـــراً الســـتمرار النظـــام غـــري الشـــرعي ، أفغانســـتان القـــائم حالي
، وبالتـــايل عـــدم اعـــرتاف الشــعب األفغـــاين املـــؤمن بـــه.. مبســـاعدة قـــوى عســـكرية أجنبيــة  الســلطة

فقــد .. ولنيــل كافــة حقوقــه املشــروعة ، وتضــامناً مــع كفــاح الشــعب األفغــاين املســلم لتحريــر وطنــه
وماسـية مـع نظـام احلكـم يف كابـل حـىت يعـود قررت اململكة العربية السعودية قطـع العالقـات الدبل

واثقــة بــأن األمــر الواقــع الــذي حتــاول الشــيوعية فرضــه علــى الشــعب األفغــاين .. احلــق إىل نصــابه 
املسلم بالدم والنار لن يستمر ولن ينجح؛ بفضل إميان وعزمية الشعب األفغاين اجملاهـد ومسـاندة  

  .)٢(ةكافة الشعوب والدول ويف مقدمتها الدول اإلسالمي

                                                 

دارة الملك ، الرياض ، ١ط( السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في المجال اإلسالمي: محمد الشريف  )١(
المملكة العربية السعودية وتنمية العالم :  الصويغبدالعزيز وع ؛٤٤٧ص،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، عبدالعزيز 
 .١٤٩ص، اإلسالمي

 . م١٠/٤/١٩٨١الموافق ،هـ٦/٦/١٤٠١، )٢٨٦٤(العدد، رىجريدة أم الق) ٢(
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إىل جانــب مــا جــاء يف بيــان الــدورة الثانيــة للمجلــس األعلــى جمللــس التعــاون اخلليجــي يف 
أن اجمللــس قــد اســتعرض الوضــع يف أفغانســتان ومــا يشــكله مــن خمــاطر لــيس ، م١٩٨١/هـــ١٤٠١

وأكــد مــن خاللــه متســك الــدولتني ، إمنــا علــى الســالم العــاملي، فقــط علــى أمــن املنطقــة واســتقالهلا
ـذا اخلصـوصبقرارات امل كمـا اسـتطاعوا باملسـاعي الدبلوماسـية أن يوصـلوها ، )١(ؤمتر اإلسـالمي 

 اســتقاللكمــا طلبــوا مــنهم تســوية املشــكلة سياســياً مبــا يكفــل احلفــاظ علــى ، إىل األمــم املتحــدة
ا، أفغانستان وضمان حق شعبها يف تقرير مصريه   .)٢(وعدم التدخل يف شؤو

، لســـعودية والكويـــت القضـــية األفغانيـــة قضـــية إســـالميةوبـــذلك اعتـــربت اململكـــة العربيـــة ا
ا والوقوف معها على مجيع املستويات واألصـعدة انطالقـاً  ا ومناصر ومن الواجب عليها مساند
ــــيًال للتضــــامن والتكــــاتف والتعــــاون  ــــدولتني أعضــــاء يف جســــم األمــــة اإلســــالمية ومتث مــــن كــــون ال

  . واملشاركات يف خدمة القضايا اإلسالمية 

  

  :قضية الفلسطينية ال

تيـودرهرتزل (واليت حاول الـزعيم اليهـودي ، كانت فلسطني ضمن أمالك الدولة العثمانية
Tudor Herzl( ،ليعطـــيهم فلســـطني ، تقـــدمي كـــل اإلغـــراءات للخليفـــة عبداحلميـــد الثـــاين

م إىل فلســـطني فعملـــوا علـــى إســـقاط الدولـــة العثمانيـــة أثنـــاء احلـــرب العامليـــة ، فـــرفض ومنـــع هجـــر
الربيطاين الـيت منحـت لليهـود إقامـة وطـن  االنتدابوبعد سقوطها دخلت فلسطني حتت ، وىلاأل

وأنشأت الوكالة اليهوديـة ، م١٩١٧/هـ١٣٣٦عام ) Balfourبلفور (مبوجب وعد ، قومي هلم
وبـدأت ، ومسحت ليهود العامل باهلجرة إىل فلسطني، دولتهم إلقامةوهي دولة داخل دولة متهيداً 

أعلــن اليهــود قيــام ، الربيطــاين االنتــداب انتهــاءامــت الثــورات ولكــن بــال نتيجــة وبعــد املقاومــة وق
ــا ، م١٩٤٨/هـــ١٣٦٧عــام ) دولــة إســرائيل(وطــنهم القــومي يف فلســطني حتــت اســم  واعرتفــت 

                                                 

، الصحفية لدورات المجلس الوزارية البيانات، األمانة العامة، جلس التعاون لدول الخليج العربيةم )١(
  .١٤ص،م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

 .١٥٤ص، ت الدولية لمجلس التعاون الخليجيتطور العالقا: عبداهللا األشعل )٢(
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علــــى فلســــطني بــــدعم مــــن بريطانيــــا  االســــتيالءالــــدول الكــــربى وهكــــذا جنحــــت الصــــهيونية يف 
  .)١(وأمريكا

ة العربية السعودية ودولة الكويـت منـذ تأسـيس الـدولتني مـع القضـية وقد تعايشت اململك
فقـد كـان املوقـف السـعودي والكـوييت موقفـاً ثابتـاً ، الفلسطينية على اخـتالف فـرتة نشـأة الـدولتني

حيث اهتم مؤسس اململكـة ، بارزاً ومميزاً يف دعمهما السياسي املستمر لنصرة القضية الفلسطينية
وكانـت شـغله الشـاغل مـن بـني ، لك عبـدالعزيز اهتمامـاً بالغـاً بقضـية فلسـطنيالعربية السعودية امل

ومــن ، ويف مجيــع مباحثاتــه الرمسيــة مــع امللــوك والرؤســاء الــذين قــابلهم ويف احملافــل الدوليــة، القضــايا
ا إىل ملوك ورؤساء الدول   .)٢(مل تغب عن كل ذلك قضية فلسطني، خالل الرسائل اليت بعث 

ا كــان يعــرب عنــه يف كــل مناســباته بــأن القضــية الفلســطينية هــي قضــية يــدل علــى ذلــك مــ
ويف املـــؤمتر الصـــحفي الـــذي عقـــد يف ، إســـالمية وليســـت قضـــية الفلســـطينيني أو العـــرب وحـــدهم

أذيــع تصــريح مــن امللــك عبــدالعزيز جــاء ، م٣٠/٧/١٩٤٨املوافــق ،هـــ٢٢/٨/١٣٦٧الريــاض يف 
ومنــع قيــام ، وأساســه عروبــة فلســطني، ريحأمــا مــوقفي مــن قضــية فلســطني فواضــح وصــ: "..فيــه 

  . )٣("ومنع تقسيم فلسطني بأي مثن يكون ، دولة يهودية

-١٣٧٣(واســـــتمرت سياســـــة اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية يف عهـــــد امللـــــك ســـــعود عـــــام 
-١٩٦٤/هــــــــــ١٣٩٥-١٣٨٤(وعهـــــــــد امللـــــــــك فيصـــــــــل عـــــــــام، )م١٩٦٤-١٩٥٣/هــــــــــ١٣٨٤
على ذات السياسـة ، )م١٩٨٢-١٩٧٥/هـ١٤٠٢-١٣٩٥(وعهد امللك خالد عام، )م١٩٧٥

فقد زار امللك سـعود فلسـطني ، للقضية الفلسطينية الداعمة، اليت انتهجها والده امللك عبدالعزيز
وكانـــت قضـــية فلســـطني موضـــع ، )٤(وتـــأثر لوضـــع الشـــعب الفلســـطيين، عنـــدما كـــان وليـــاً للعهـــد

                                                 

 .٤٢٤ص،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض ،٣ط(التاريخ اإلسالميموجز :أحمد العسيري) ١(

 .٥٦٥ص،١ج،الدبلوماسية والمراسم السعودية: عبدالرحمن الحمودي )٢(

 .١٨١ص الملك الراشد الملك عبدالعزيز: عبدالمنعم الغالمي )٣(

 .٥١ص،)م١٩٥٤/هـ١٣٧٣، ربيدار الكتاب الع، القاهرة ، ١ط( ملك وآمال شعب: زينب الغزالي ) ٤(
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ا وبـني اليهـود لـيس بيننـ:"... حيـث قـال ، م ١٩٥٤/هــ١٣٧٣اهتمامه عندما زار مصر يف عام 
  .)١(.."وأعادوا فلسطني إىل أهلها ، عداوة إذا هم ختلوا عن الديار اليت اغتصبوها

وطالــب بضــرورة طــرد اليهــود مــن ، ولقــد رفــض امللــك ســعود منــذ البدايــة مشــروع التقســيم
وعمـل جنبـاً إىل جنـب مـع ، فعمل على دعم هذه القضية من النواحي املادية واملعنويـة، فلسطني
واســتمر يف حــث رؤســاء وزعمــاء الــدول العربيــة بضــرورة اختــاذ ، لعربيــة حلــل هــذه القضــيةالــدول ا

ــــدف إىل مصــــلحة املســــلمني كمــــا كــــان يــــدعو يف كــــل املناســــبات ، )٢(املواقــــف اإلجيابيــــة الــــيت 
، ومسـاعدته يف اسـرتجاع حقوقـه املغتصـبة، املسلمني عامة إىل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيين

ونبـذ اخلالفـات الـيت تـؤدي إىل ، ورة اجتماع كلمة املسـلمني ووحـدة صـفهمولذلك أكد على ضر 
  .)٣(الفرقة

فقــد ، اخلارجيــةأمــا امللــك فيصــل فكــان تعاملــه مــع القضــية الفلســطينية منــذ تســلمه وزارة 
وهــو ، مثــل الســعودية يف عــدد مــن املــؤمترات الدوليــة فكــان يعــرب ويــدافع عــن القضــية الفلســطينية

  .)٤(وجعلها جزءًاً◌ من عقيدته الدينية، راحلها ومنذ البدايةالذي عاشها يف كل م

ولقد خرج امللك فيصل بالقضية الفلسطينية إىل جماالت أرحب وأعطاهـا أبعـاداً مل تكـن 
البعــد : فقــد كــان مرتكــز حتركــه هــو التأكيــد علــى أبعــاد ثالثــة لتلــك القضــية هــي ، هلــا مــن قبــل

وقد ركز الفيصل على البعدين العريب واإلسالمي أيام ، مث البعد الدويل، والبعد اإلسالمي، العريب
فقــد ظــل طيلــة فــرتة ملكــه حيــاول خلــق جبهــة عربيــة كــربى ، ملكــه مــع عــدم إمهــال البعــد الثالــث

  . )٥(لصد العدوان الصهيوين

                                                 

، المعرض الدولي، دمشق  ،١ط(المملكة العربية السعودية تسجيل وتعريف: وزارة التجارة )١(
                                 .٣٥١ص،)م١٩٥٥/هـ١٣٧٥

 .٣ص، م١٩٥٤سبتمبر/هـ١٣٧٤محرم ، ) ١(  العدد، مجلة المنهل) ٢(

 .٦٢٠ص،)م١٩٥٦/هـ١٣٧٦، ن .د، سوريا ، ١ط( العروبة فوق الجميع: محمد السالم ) ٣(

  .م ١٢/١/٢٠٠٩الموافق ،هـ١٥/١/١٤٣٠، )٥٥٧٢(العدد  ،جريدة االقتصادية )٤(

 . نفس المصدر )٥(
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واســــتمر علــــى ، تــــوىل امللــــك خالــــد املســــؤولية مــــن بعــــده، وبعــــد استشــــهاد امللــــك فيصــــل
إذ وقفــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية يف ، ضــية الفلســطينيةالسياســة نفســها الــيت تــدعم الق

ــج إســرائيل التوســعي العــدواين املــدعوم مــن قبــل الواليــات املتحــدة وطالــب جبــالء ، عهــده ضــد 
وأعلنت ، وعن سائر األراضي العربية، حيث يوجد املسجد األقصى، احملتلني عن القدس الشرقية

وقــــــدمت مســــــاعدة ماليــــــة كبــــــرية ملنطقــــــة التحريــــــر  ،الريــــــاض عــــــن دعمهــــــا للشــــــعب الفلســــــطيين
، كما عمـل يف اململكـة عشـرات اآلالف مـن الفلسـطينيني حيـث زاولـوا مهنـاً خمتلفـة، الفلسطينية

يف دعـــم القضـــية الفلســـطينية ودعـــم  االســـتمرارومل تتـــوان اململكـــة العربيـــة الســـعودية ومل تـــرتدد يف 
  .)١(تمنظمة التحرير الفلسطينية على كافة  املستويا

للقضــية الفلســطينية مــن جانــب مشــيخة الكويــت منــذ بــدايتها  االهتمــامكمــا كــان نفــس 
واملعيشــة يف  اإلقامــةيف اســتقبال العــدد الكبــري مــن الفلســطينيني الوافــدين إليهــا ويســرت هلــم ســبل 

يف عهــد الشــيخ عبــداهللا الســامل الصــباح  اســتقالهلاوحينمــا حصــلت الكويــت علــى ، )٢(الكويــت
اختطت لنفسها سياسة اإلميان املطلق بتحريـر األرض ، )م١٩٥٠-١٩٢١/ـه١٣٨٥-١٣٦٩(

يف املنظمــات الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة كمنظمــة  حيــث شــاركت الكويــت، العربيــة احملتلــة
ومنظمــة العمــل ، والبنــك الــدويل، واليونســكو) الفــاو(الصــحة العامليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 

 الســامل الصــباح جاهــداً مــن خــالل نشــاط الكويــت الــدويل علــى وعمــل الشــيخ عبــداهللا، الدوليــة
  .)٣(نصرة القضايا العربية بعامة ومن بينها القضية الفلسطينية

وبعـــد وفـــاة الشـــيخ عبـــداهللا الســـامل الصــــباح تـــوىل الشـــيخ صـــباح الســـامل الصـــباح حكــــم 
والـذي اسـتمر علـى نفـس السياسـة لدولـة ، )م١٩٧٧-١٩٦٥/هـ١٣٩٨-١٣٨٥(الكويت عام

ففي عهده أصدر جملس األمـة الكـوييت قـانون دعـم الـدول ، الكويت يف دعم القضية الفلسطينية

                                                 

مكتبة الملك فهد ، الرياض ، ١ط(المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين: وآخرون  عبدالفتاح أبوعليه )١(
 www.daralsabah.comوانظر موسوعة دار الصباح  ؛٤٢١-٤٢٠ص،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩، الوطنية 

 .٣٧٥ص،دراسات عن الكويت والخيج العربي: عبدالمجيد مصطفى وآخرون )٢(

    www.da.gov.kwالديوان األميري دولة الكويت  )٣(
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ا ضد إسرائيل  jrooneجـروين روبـرتس (وتباحثه مـع وزيـر الدولـة الربيطـاين ، )١(العربية يف حر
Roberts (عن فلسطني وحقوق الفلسطينيني)٢(.  

-١٩٧٧/هـــ١٤٢٦-١٣٩٨(باح مث تــوىل احلكــم بعــده الشــيخ جــابر األمحــد اجلــابر الصــ
الـــــــذي كانـــــــت القضـــــــية الفلســـــــطينية هلـــــــا حضـــــــور مســـــــتمر يف فكـــــــره السياســـــــي ، )٣()م٢٠٠٦

، وكــان مســوه يــرفض دائمــاً املســاومة علــى قضــية الشــعب الفلســطيين، واالقتصــادي واالجتمــاعي
ــا واحــدة مــن حركــات الت حريــر كمــا كــان مســوه يعتــز اعتــزازاً كبــرياً حبركــة التحريــر الفلســطينية لكو

ومل يــرتك ، وحقــه الكامـل يف اســتعادة مـا ســلب منـه، إلميـان مســوه حبـق اإلنســان يف احليـاة، العـاملي
مسـوه مناسـبة قوميـة أو دوليـة متـس القضــية الفلسـطينية إال وكـان يف صـدارة قـادة الـدول العربيــة يف 

  .)٤(الدفاع عن احلق الفلسطيين ومناصرته

ارات الصـــادرة مـــن املنظمـــات واهليئـــات الدوليـــة وهلـــذا جنـــد البلـــدين يقفـــان مـــع مجيـــع القـــر 
كمــا تشــاركان يف احملافــل العربيــة واإلســالمية والدوليــة إلظهــار حــق ، املتعلقــة بالقضــية الفلســطينية

واملـؤمترات  االجتماعـاتكما كان للـدولتان تواجـد مل ينقطـع يف العديـد مـن ، الشعب الفلسطيين
  .)٥(اخلاصة حبل القضية الفلسطينية

م  الهتمـاماوبذلك  مـن اجلـانبني السـعودي والكـوييت للقضـية الفلسـطينية كانـت مشـاركا
وإزالـة آثـار ، للعمل اجلدي على مقاومة إسرائيل من الناحية العسكرية، يف مؤمترات القمم العربية

العــدوان علــى أســاس أن األراضــي احملتلــة أراض عربيــة ويقــع عــبء اســرتدادها علــى الــدول العربيــة 
ـــاوأنـــه ، مجعـــاء وإقامـــة قواعـــد لتنظـــيم الشـــعب ، ال صـــلح وال تفـــاوض مـــع إســـرائيل وال اعـــرتاف 

                                                 

 www.kuwaitturath.comتراث الكويت ) ١(
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والرتحيـب ، ووضع خطط سياسـية واقتصـادية وإعالميـة السـرتداد فلسـطني إىل أهلهـا، الفلسطيين
وتعيــني التزامــات ، ودعــم قرارهــا بإنشــاء جــيش التحريــر الفلســطيين، مبنظمــة التحريــر الفلســطينية

  .)١(نتها يف ممارسة مهامهاالدول األعضاء ملعاو 

فقد قررت كل من اململكة العربيـة السـعودية ، مببالغ إىل حني إزالة آثار العدوان وااللتزام 
كـذلك دعـم ،  إسرتليينمليون جنيه  ٣٥والكويت مببلغ ، إسرتليينمليون جنيه  ٥٠مببلغ  االلتزام

مليــون دوالر   ٤٠٠بــدفع مبلــغ  ،الكفــاح الفلســطيين ونضــاهلم داخــل األراضــي الفلســطينية احملتلــة
املاليــة املرتتبــة علــى ليبيــا واجلزائــر  االلتزامــاتودفــع ، كــًال مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت

  . )٢(لدعم صمود الشعب الفلسطيين

والـذي ، كما اشـرتكت اململكـة العربيـة السـعودية والكويـت يف مـؤمترات القمـم اإلسـالمية
وأن القضـــية الفلســـطينية هـــي قضـــية كـــل البلـــدان ، وبـــني إســـرائيل دعـــا إىل قطـــع العالقـــات بينهـــا

القـــوة مثـــرة حتقيـــق  الســـتخداموالـــيت ال تســـمح بـــأن يكـــون ، اإلســـالمية الـــيت تقـــف ضـــد العـــدوان
وأن اســـتعادة احلقـــوق للشـــعب الفلســـطيين يف وطنـــه  ، مكاســـب إقليميـــة أو أي مكاســـب أخـــرى

وإقامــة ســالم دائــم ، ة الشــرق األوســطكاملــة هــي الشــرط اجلــوهري الــذي البــد منــه حلــل مشــكل
ونضــاله مــن أجــل ، حقوقــه املغتصــبة الســرتجاعومســاعدة الشــعب الفلســطيين ، قــائم علــى العــدل
  .)٣(التحرر الوطين
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ـــةينشـــد العـــامل الســـالم الـــدويل الـــذي ضـــمنه يف مواثي بعـــد أن اكتـــوى جبحـــيم ، قـــه الدولي
فــإن التنميــة تــتم يف ، وألن احلــروب تــؤدي إىل هــذه املخــاطر اجلســيمة، احلــروب والــدمار واهلــالك

وال ، املنـــاخ الـــذي يســـوده الســـالم واالســـتقرار؛ ألن العدالـــة االجتماعيـــة ال تقـــوم إال باالســـتقرار
ذا فـــإن اململكـــة العربيـــة الســـعودية ولـــ، مبـــادئ الســـالم الـــدويل أســـاسيســـتمر االســـتقرار إال علـــى 

وحتـرص ، وتنـادي مببـادئ السـالم املبـين علـى احلـق والعـدل، والكويت تؤمن بأمهية السـالم الـدويل
وخاصـــة يف العـــامل العـــريب واإلســـالمي حيـــث مل تـــرتك جمـــاًال إال ، علـــى اســـتقرار األوضـــاع الدوليـــة

ملــا تتســم بــه مــن حيــاد ، ميــدةووقفــت يف مســاعيها احل، وطرقتــه لفــض املنازعــات وحــل قضــاياها
ا العامليـة بأهليـة واقتـدار، وعدم احنياز وصدق وشجاعة واعتـدال ـا تتحمـل مسـئوليا طاملـا ، إذ أ

  .  تنفيذا للمصلحة العامة واخلاصة، أن وضعها حيتم عليها هذا

كمـــا حتـــرص اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت يف جماهلـــا الـــدويل علـــى إقامـــة عالقـــات 
ـــا متكافئـــ ة مـــع القـــوى الكـــربى والـــيت ارتبطـــت معهـــا بشـــبكة مـــن املصـــاحل الـــيت ميكـــن وصـــفها بأ

والــــيت ســــعت مــــن ، جــــاءت كانعكــــاس لــــدورها احملــــوري املتنــــامي يف العــــاملني العــــريب واإلســــالمي
لـــذا حتـــاول ، خالهلمـــا إىل توســـيع دائـــرة التحـــرك الســـعودي الكـــوييت علـــى صـــعيد اجملتمـــع الـــدويل

عودية والكويت أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثري يف السياسـة الدوليـة آخـذة اململكة العربية الس
  .)١(يف احلسبان كل ما يرتتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات

األمـــم  هيئـــةيؤكـــد ذلـــك حـــرص اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت يف انضـــمامها إىل 
ءم مــع أهـداف اململكــة العربيـة الســعودية األمــم املتحـدة تـتال هيئـةألن أهـداف ومبــادئ ، املتحـدة
ا العميق بـأن السـالم العـاملي هـدفاً مـن أهـداف سياسـتها اخلارجيـة وانطالقا، والكويت ، من إميا

إىل أسس أكثر شفافية للعدالة يف التعامل بني الدول يف اجملاالت السياسية  باستمرارفهي تدعو 
والرخــاء واالســتقرار يف  االزدهــارســبيل الوحيــد إىل واالقتصــادية واالجتماعيــة وغريهــا باعتبارهــا ال

ا ال تؤمن ، العامل ولكنهـا ، القوة كأداة مـن أدوات تنفيـذ السياسـة اخلارجيـة باستخدامومن مث فإ
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ــــنفس وذلــــك كقاعــــدة مــــن قواعــــد القــــانون  ــــدفاع املشــــروع عــــن ال تــــؤمن يف ذات الوقــــت حبــــق ال
  .)١(الدويل

دية والكويـــت بأمهيـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه هيئـــة األمـــم وإميانـــاً مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعو 
ا املتخصصة واملنظمات الدولية عمومـاً يف سـبيل رقـي  اجملتمـع الـدويل يف   وازدهـاراملتحدة ووكاال

فقـــد انضـــمت اململكـــة العربيـــة الســـعودية ، كافـــة اجملـــاالت ويف مقـــدمتها األمـــن والســـلم الـــدوليني
بكـــل الوســـائل ، لـــى دعـــم هـــذه املنظومـــة الدوليـــةوالكويـــت إىل كـــل هـــذه املنظمـــات وحرصـــت ع

  . )٢(والسبل املادية واملعنوية واملشاركة الفاعلة يف أنشطتها

  

  :األمم المتحدة  هيئة

وقـد تأسسـت يف ، تعترب هيئة األمم املتحدة منظمة دولية تضم مجيع دول العامل املستقلة
ــــــداً يف  ــــــة وحتدي ــــــة الثاني ــــــق ،هـــــــ١٨/١١/١٣٦٤أعقــــــاب احلــــــرب العاملي ، م٢٤/١٠/١٩٤٥املواف

وتنميـــة عالقـــات الصـــداقة بـــني الـــدول وتعزيـــز التقـــدم ، للمحافظـــة علـــى الســـلم واألمـــن الـــدوليني
كما تلتزم الدول األعضـاء سـوياً ، االجتماعي وحتسني مستويات املعيشة وحفظ حقوق اإلنسان

يف نفـــس تـــاريخ  وقـــد انضـــمت إليهــا اململكـــة العربيـــة الســـعودية، )٣(مببــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة
وهـــي العضـــو الوحيـــد يف دول اخللـــيج الـــذي كـــان مســـتقًال وقـــت إنشـــاء األمـــم ، تأســـيس املنظمـــة

 Sanســــــان فرانسيســــــكو (املتحــــــدة واشــــــرتك يف املــــــؤمتر التأسيســــــي للمنظمــــــة الدوليــــــة يف 
Francisco()املوافــــــق ،هـــــــ٢٠/١٢/١٣٨٢أمــــــا دولــــــة الكويــــــت فقــــــد انضــــــمت إليهــــــا يف، )٤
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ويل حــزب البعــث احلكــم يف بغــداد وانتهــاء مطالبــة عبــدالكرمي قاســم بعــد تــ، )١(م١٤/٥/١٩٦٣
  .)٢(الكوييت االنضماموختلي اإلحتاد السوفييت عن معارضته لطلب ، بضم الكويت للعراق

حيـــث دخلـــت الكويـــت إىل هيئـــة األمـــم املتحـــدة وهـــي مدركـــة يف ذلـــك الوقـــت للـــدور 
مشاركتها فاعلة يف املنظمات الدولية  فقد حرصت على أن تكون، واملسئولية اليت كانت تنتظرها

املرتتبــة علــى تلــك  االلتزامــاتوالوكــاالت واللجــان املتخصصــة وكانــت دائمــاً مــثًال لإليفــاء بكــل 
ـــة ســـعت الكويـــت ملســـاندة كـــل مـــا يـــدعم هـــذه اهليئـــة ، م١٩٦٣/هــــ١٣٨٢ومنـــذ عـــام ، الفاعلي
  . )٣(الدولية

والكويـــت مســـامهة فعالـــة يف غالبيـــة  وبالتـــايل ســـامهت كـــًال مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية
ا الدولية أن تكسب ثقـة وتأييـد  ا استطاعت خالل مسري ا املتخصصة كما أ ا ووكاال منظما

كمـا مارسـت اململكـة العربيـة السـعودية والكويـت ، األغلبية الساحقة مـن أعضـاء املنظمـة العامليـة
ـــا مـــع الـــدول املتبـــادل  االحـــرتاماألخـــرى علـــى أســـس  سياســـتها املعروفـــة الراميـــة إىل توثيـــق عالقا
كمـــا جســـدت املبـــادئ األساســـية الـــيت ، واملصـــاحل املشـــرتكة وعـــدم التـــدخل يف الشـــؤون الداخليـــة

وتأييـد  االحنيـازسياسـة عـدم  وإتبـاعانتهجتا اململكة العربية السعودية ودولـة الكويـت منـذ البدايـة 
بشـــىت أشـــكاله وصـــوره وقـــد  الســـتعمارواحــق الشـــعوب يف تقريـــر مصـــريها ونبـــذ التفرقـــة العنصـــرية 

ــذه املبــادئ خــالل مــؤمترات حركــة عــدم  الــيت  االحنيــازأعلنــت الســعودية والكويــت عــن متســكها 
ا املختلفة   .)٤(انعقدت يف دورا

كما حرصت اململكة العربية السعودية والكويـت علـى املشـاركة يف املنظمـات والوكـاالت 
نشـطة منظمـة الصـحة العامليـة ومنظمـة العمـل الدوليـة واحتـاد فشـاركت يف أ، التابعة للهيئة الدوليـة

  .)٥(الربيد العاملي ومنظمة الطريان املدين وغريها من املنظمات
                                                 

 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -موقع وزارة الخارجية  )١(

 .١٠٩ص، العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )٢(

 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -موقع وزارة الخارجية  )٣(

  .نفس المصدر ) ٤(

 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -جية موقع وزارة الخار  )٥(
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ا إىل حتقيـق  دف كٌل من اململكة العربية السعودية والكويت من خالل مشاركا حيث 
نصــــر االســــتقرار عنصــــرين هــــامني يف اإلطــــار السياســــي العــــاملي؛ عنصــــر االســــتقرار السياســــي وع

إذ أن اململكة العربية السعودية والكويـت منـذ تأسيسـهما قـد اتبعـت سياسـة ، العاملي االقتصادي
حمايـــدة ومتوازنــــة يف نفــــس الوقــــت فيمـــا خيــــتص بالصــــراع الكــــوين بـــني عمــــالق الشــــرق وعمــــالق 

ائل ولقـــد أعلنـــت كـــٌل مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت متســـكها واعتناقهـــا للوســـ، الغـــرب
 واالجتماعـــــاتوالســـــبل الســـــلمية لفـــــض النزاعـــــات واخلالفـــــات بـــــني الـــــدول يف خمتلـــــف احملافـــــل 

مرتكــزًة يف ذلــك علــى مبــادئ وأهــداف اهليئــة األمميــة الــيت حــددها امليثــاق علــى النحــو ، )١(الدوليــة
  :التايل 

حيــث خلصــت اللجنــة اخلاصـــة ، املســاواة يف الســيادة بــني الــدول كبريهـــا وصــغريها :أوال
ـذا ) وفرانسيسكسان (تفرعة عن املؤمتر امل أثناء إعداد ميثـاق األمـم املتحـدة إىل حتديـد املقصـود 

ا وأن شخصـــية الدولـــة مضـــمونة  االصـــطالح بـــأن كـــل دولـــة تتمتـــع بـــاحلقوق املرتتبـــة علـــى ســـياد
 االلتزامـــاتالسياســـي وأن احـــرتام هـــذه احلقـــوق رهـــن بتنفيـــذ  واســـتقالهلاوكـــذلك ســـالمة إقليمهـــا 

  .ية حبسن نية الدول

ا ، الدولية حبسن نية االلتزاماتتنفيذ  :ثانياً  حيث نصت املادة الثانية من امليثاق يف فقر
لكــي يكفــل أعضــاء اهليئــة ألنفســهم مجيعــاً احلقــوق واملزايــا املرتتبــة علــى صــفة " الثانيــة علــى أنــه 

ذا امل   ".يثاقالعضوية يقومون حبسن نية بااللتزامات اليت أخذوها على أنفسهم 

وقــد جــاء يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ، تســوية املنازعــات الدوليــة بالوســائل الســلمية :ثالثــاً 
م الدوليــة بالوســائل الســلمية " الثانيــة مــن امليثــاق بأنــه علــى مجيــع الــدول األعضــاء  فــض منازعــا

  " .على وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل عرضة للخطر

ـــة حظـــر اســـتخدام :رابعـــاً  ـــة الفقـــرة ، القـــوة يف العالقـــات الدولي حيـــث نصـــت املـــادة الثاني
م الدوليـة عـن التهديـد باسـتعمال  الرابعة من امليثاق على أن ميتنـع أعضـاء اهليئـة مجيعـاً يف عالقـا

                                                 

 .١٦٧ص، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق: بكر العمري وآخرون  )١(
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السياســي أليــة دولــة أو علــى أي وجــه  االســتقاللالقــوة أو اســتخدامها ضــد ســالمة األراضــي أو 
  .املتحدة آخر ال يتفق ومقاصد األمم 

ـــا :خامســـاً  وقـــد جـــاء يف املـــادة ، معاونـــة الـــدول لألمـــم املتحـــدة يف األعمـــال الـــيت تقـــوم 
يف وسـعهم مـن عـون إىل األمـم املتحـدة  بأن يقدم مجيع األعضاء كـل مـا" الثانية الفقرة اخلامسة 

دة كما ميتنعون عـن مسـاعدة أي دولـة تتخـذ األمـم املتحـ، يف أي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق 
  " .إزاءها عمًال من أعمال املنع أو القسر

حيث تضمنت ، عدم تدخل األمم املتحدة يف املسائل الداخلية للدول األعضاء:سادساً 
املـــادة الثانيـــة الفقـــرة الســـابعة مـــن امليثـــاق علـــى عـــدم تـــدخل األمـــم املتحـــدة يف الشـــؤون الداخليـــة 

ملتحدة أن تتـدخل يف الشـؤون الـيت تكـون ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم ا: " للدول بقوهلا 
ولــيس فيــه مــا يقتضــي األعضــاء أن يعرضــوا مثــل هــذه ، مــن صــميم الســلطان الــداخلي لدولــة مــا

علـى أن هـذا املبـدأ ال خيـل بتطبيـق تـدابري القسـر الـواردة يف ، املسائل ألن حتل حبكـم هـذا امليثـاق
  " .الفصل السابع 

 صتنصــــحيــــث ، املنظمــــة بالعمــــل وفقــــاً ملبادئهــــاإلــــزام الــــدول غــــري األعضــــاء يف  :ســــابعاً 
القاعدة العامـة يف القـانون الـدويل العـام علـى عـدم إلـزام دولـة بـاحرتام معاهـدة أو اتفاقيـة مل تكـن 

إال أن املادة الثانية الفقرة السادسة من غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بقـدر مـا ، طرفاً فيها
  .)١("دويل ضرورة حفظ السلم واألمن ال تقتضيه

وبالتـــايل تضـــمنت ديباجـــة امليثـــاق ونصوصـــه مجلـــة مـــن املبـــادئ الـــيت يتعـــني علـــى املنظمـــة 
ا واحرتامها وهي مبثابة الركيزة األساسية لتحقيـق األهـداف الـيت قامـت  والدول األعضاء االلتزام 

ها قـرار املنظمة من أجل حتقيقها وهي حتقيق السلم واألمن الدوليني بأوسع معانيهمـا كمـا تضـمن
املوافــق ،هـــ١/٨/١٣٩٠اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف الــدورة اخلامســة والعشــرين الصــادر يف 

                                                 

 .١٤١ص،)م١٩٩٩/هـ١٤١٩،الدار الجماهيرية ، بنغازي، ٢ط( المنظمات الدولية واإلقليمية: عبدالسالم عرفة  )١(
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بشأن إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الوديـة بـني الـدول وفقـاً ، م٢/١٠/١٩٧٠
  .)١(مليثاق األمم املتحدة

قضــايا العامليــة الــيت تطــرح وبــذلك كــان موقــف اململكــة العربيــة الســعودي والكويــت مــن ال
عــــن الشــــرعية ، مل خيــــرج علــــى اإلطــــالق والتعمــــيم، علــــى دورات اجلمعيــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة

، ومناصـفة كـل صـاحب حـق، الدولية اليت ترمي إىل إعادة احلق املغتصب إىل أصـحابه احلقيقيـني
  .)٢(صريهوكل شعب يسعى إىل تعزيز حق م، االستقاللوتأييد مطالب كل بلد يرنو إىل 

ـــا  ســـواء كـــان ذلـــك مـــن خـــالل عضـــويتها يف هيئـــة األمـــم املتحـــدة أو مـــن خـــالل منظما
أو منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي وفقـَاً◌ ألحكـام ، املتمثلة يف اجلامعة العربية وجملـس التعـاون اإلقليمية

بيــة إذ أن اجلامعــة العر ، اإلقليميــةالفصــل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي خيــص املنظمــات 
هـو  اإلقليميـةيف أن يكـون هـدف املنظمـة ، )٣(أو جملس التعاون يسري وفقاً ملبادئ األمـم املتحـدة

يف حــــل املنازعــــات الــــيت تنشــــأ بــــني ،  )٤(واالجتمــــاعي اإلقليمــــياحملافظــــة علــــى الســــلم والتعــــاون 
احلــروب مبــا جينــب املنطقــة والعــامل أعبــاء ، األعضــاء بــالطرق الســلمية املباحــة دون اســتخدام القــوة

والســـعي إىل مســـاعدة ختفيـــف التـــوتر واخلالفـــات بـــني الـــدول يف املنطقـــة مـــن خـــارج ، واملنازعـــات
واملنظمـات البرتوليـة االقتصـادية ، يف السياسات العربية واالعتدالوتغليب جانب احلكم ، اجمللس

يئـة األمـم كمـا سـجلت الـدولتان طـوال فـرتة انضـمامها إىل ه، )٥(واملالية لصاحل االسـتقرار العـاملي
ما دولتان ال يأخذمها يف احلق ، املتحدة فهمـا تناصـران أصـحاب احلـق وتؤيـدان ، الئـم لومـتبأ

 .)٦(قضاياهم العربية واإلسالمية

                                                 

 .١٤١ص،ة واإلقليميةالمنظمات الدولي: عبدالسالم عرفة  )١(

 موقف: عطار ؛ونظر طالل ١١٠-١٠٩ص،الخليجيت الدولية لمجلس التعاون تطور العالقا: عبداهللا األشعل )٢(
، مطابع الفرزدق، الرياض  ،١ط( المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة األمم المتحدة

 .٦ص،)م١٩٩٣/هـ١٤١٣

 .٢٢٥-٢٢٢ص،خليجي مجلس التعاون ال: سيد طه  )٣(

 www.mokatel.com  الصحراءموسوعة مقاتل من  )٤(

 .٢٢٥-٢٢٢ص، مجلس التعاون الخليجي: سيد طه ) ٥(

= موقف:؛ وطالل عطار١١٠- ١٠٩ص، ت الدولية لمجلس التعاون الخليجيتطور العالقا: عبداهللا األشعل )٦(
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يف مـــؤمتر ، م١٩٤٥/هــــ١٣٦٤وممـــا يـــدلل علـــى هـــذا املوقـــف يف اجلانـــب الســـعودي عـــام 
مـا ، هيئـة األمـم املتحـدةوالذي وضع أسـاس إنشـاء ، اخلاص بالتنظيم الدويل) سان فرانسيسكو(

إن هــذا امليثــاق ال ميثــل : " قالــه األمــري فيصــل بــن عبــدالعزيز وشــرح فيــه موقــف اململكــة كــاآليت 
ومــع ذلــك فهــو الشــك أفضــل مــا قدمتــه الشــعوب الــيت متثــل ، الكمــال كمــا تــراه الــدول الصــغرية

انية والتحـرر مـن والـدفاع عـن اإلنسـ، قاسى كثـري مـنهم يف نضـاهلم مـن أجـل احلريـة، مخسني دولة
واهللا وحــده يعلــم إىل مــىت كــان ميكــن لتلــك املعانــاة أن تســتمر أو مــىت كانــت تســتطيع ، العبوديــة

ــدد الشــرق األدىن ، لقــد شــاهدنا قــوى الطغيــان تســود أوروبــا، الــتخلص مــن مآســيها وكوارثهــا و
حة لتملؤنـا حنـن ولكن بعون اهللا أمكن قهر هذه القوى متاماً؛ إن السعادة والفر ، والشرق األوسط

، وخاصـــة الـــدول العربيـــة لتـــداعي آخـــر معاقـــل الظلـــم والطغيـــان، أبنـــاء الشـــرقني األدىن واألوســـط
ا ، والواقــع أن العــامل كلــه مــدين ببقائــه إىل األمــم املتحــدة الــيت دخلــت احلــرب مضــحية خبــرية شــبا

ا يف سبيل أمن وسالمة اجلنس البشري   .)١("وثروا

له صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح والـذي  ومن اجلانب الكوييت ما قا
كــان يشــغل منصــب وزيــر اخلارجيــة يف ذلــك الوقــت يف خطــاب للجمعيــة العامــة عنــد قبــول دولــة 

إن انتمـاء الكويـت : " الكويت كعضو يف هيئة األمـم املتحـدة حيـث قـال مسـوه يف تلـك اجللسـة 
ايـة حبـد  االسـتقاللإىل النشاط الدويل يدل بوضوح علـى أن  والعضـوية يف األمـم املتحـدة ليسـا 

ــا بــل وســيلتان للمشــاركة يف املســئولية لتحقيــق حيــاة أفضــل لشــعبها وشــعوب الــدول األخــرى  ذا
")٢(.  

والكويـــــت معظـــــم ، )٣(وانطالقـــــاً مـــــن ذلـــــك فقـــــد خصصـــــت اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية
ــــا اإلداريــــة واملاديــــة خلدمــــة الســــلم والســــالم  ــــا وطاقا وأمــــن واســــتقرار مجيــــع دول العــــامل إمكانيا

                                                                                                                                               

 .٦ص،مم المتحدةالمملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة األ=

 ،عكاظ للنشر والتوزيع ،الرياض ،١ط( المملكة العربية السعودية والتنظيمات الدولية: عبداهللا القباع ) ١(
 .٤٦ص،)ت.د

 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -موقع وزارة الخارجية  )٢(

 =اإلقليمي تكامل بين الدول على المستويينالمملكة العربية السعودية منذ السبعينات بضرورة التعاون وال أيقنتإذ )٣(
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ا املختلفــــة دون متييــــز أو املعونــــات االقتصــــادية كــــأداة فعالــــة  باســــتخدام، تفضــــيل ورفاهيــــة شــــعو
ا املثمـرة يف إقـرار السـالم ونشـره ، وكوسيلة ناجحة لتحقيق رفاهية شعوب العامل النامي ومشـاركا

  .)١(يف العامل

لكويــت لعضــوية بعــض األجهــزة الرئيســية يف حيــث انتخبــت اململكــة العربيــة الســعودية وا
، م١٩٦٩-١٩٦٧/هــــــ١٣٨٨ -١٣٨٦حيـــــث اختـــــريت الكويـــــت عـــــامي ، )٢(األمـــــم املتحـــــدة

، )٣(وهو من اهليئات اخلمـس العليـا يف األمـم املتحـدة واالجتماعي االقتصاديكعضو يف اجمللس 
ـــــــدويل خـــــــالل عـــــــامي  ـــــــس األمـــــــن ال ـــــــت كعضـــــــو يف جمل  -١٩٧٨/هــــــــ١٣٩٩ -١٣٩٨وانتخب

 -١٣٩٩وعضـــــــواً يف جملـــــــس إدارة برنـــــــامج األمـــــــم املتحـــــــدة للبيئـــــــة ملـــــــدة عـــــــامني ، )٤(م١٩٧٩
  . )٥(وكذلك انتخبت السعودية يف نفس اجمللس ولنفس املدة، م١٩٨١-١٩٧٩/هـ١٤٠١

ويف الـــدورة الســـابعة والثالثـــني للجمعيـــة العامـــة انتخبـــت الكويـــت ملنصـــب نائـــب رئـــيس 
ويف نفــس الــدورة انتخبــت ، )اعيــة والثقافيــة واإلنســانية اخلاصــة باملســائل االجتم( اللجنــة الثالثــة 

ملـدة ثـالث سـنوات مـن ربيـع  واالجتمـاعي االقتصـادياململكة العربية السعودية عضواً يف اجمللس 
كمــا أعيــد انتخــاب الســعودية عضــواً جمللــس إدارة برنــامج ، م١٩٨٣أول ينــاير /هـــ١٤٠٣األول 

م؛ ١/١/١٩٨٣املوافــق ،هـــ١٦/٣/١٤٠٣تبــدأ مــن األمــم املتحــدة لشــؤون البيئــة لــثالث ســنوات 
أمــا يف الــدورة الثامنــة والثالثــني للجمعيــة العامــة حصــل الوفــد الســعودي علــى مقعــد مقــرر اللجنــة 

                                                                                                                                               

مو جميع الدول والسياسية التي تشكل العقبات التي تعيق تقدم ون االقتصاديةوالدولي بهدف حل المشاكل =
م  ١٩٧٥ألحداث بعد عام ونتيجة لهذا فقد برزت مساعدات المملكة لدول العالم الثالث على مسرح ا، النامية
فبذلك ، لمساعدات من ثالثة آالف مليون دوالر إلى سبعة آالف مليون دوالر إذ ارتفعت تلك ا، م١٩٨١إلى 

: بكر العمري وآخرون : أنظر ، مي السعوديمن إجمالي الناتج القو % ٦بلغت نسبة تلك المساعدات 
 .١٩٧ص، السياسة الخارجية السعودية بين النظرية والتطبيق

 .١٩٦ص، دية بين النظرية والتطبيقالسياسة الخارجية السعو : بكر العمري وآخرون  )١(

 .١١٠ص، العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )٢(

 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -موقع وزارة الخارجية  )٣(

العالقات : شعل؛ وانظر عبداهللا األ v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  - موقع وزارة الخارجية  )٤(
 .١١٠ص، لدولية لمجلس التعاون الخليجيا

  .١١٠ص، العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )٥(
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ومت انتخاب الكويت عضواً ألحد املقاعد التسعة عشرة مبجلس إدارة برنـامج ، السادسة القانونية
إضافة إىل ، م١٩٨٤أول يناير /هـ١٤٠٤األول  األمم املتحدة للبيئة ملدة ثالث سنوات من ربيع

ذلك بلغت نسبة مسامهات اململكة العربية السعودية والكويت يف ميزانية األمـم املتحـدة لألعـوام 
  .)١(%١,١١، م١٩٨٥ -١٩٨٣/ هـ١٤٠٥ -١٤٠٣

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن املوقــف الســعودي الكــوييت مل يكــن دائمــاً راضــياً عــن املواقــف 
فقـد كانـت الـدولتان ، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع العريب اإلسرائيلي، األمم املتحدة السياسية هليئة

ولكــن هــذا ، أداة للســالم والنظــام والعدالــة الدوليــة، مليئتــني باآلمــال يف أن تصــبح اهليئــة الدوليــة
الشــعور عنــد البلــدين كانــت جتتــاحوه األعاصــري عنــدما تســاند األمــم املتحــدة اليهــود ضــد القضــية 

  .)٢(ودية الكويتية قضية فلسطنيالسع

ـــــأس  غـــــري أن الســـــعوديني والكـــــويتيني مل يصـــــلوا يف مـــــوقفهم مـــــع األمـــــم املتحـــــدة إىل الي
وهــذا مــا أشــار إليــه امللــك فيصــل بــن ، فقــد كــانوا يــدركون أنــه ال بــديل لألمــم املتحــدة، الكامــل

 العالقة الوثيقة بـني تبني، إن كل هذه التجارب للشعوب العربية مع األمم املتحدة: " عبدالعزيز 
لقــد كانــت هــذه العالقــة ، والتغيــريات العميقــة الــيت جــرت يف العــامل العــريب، تطــور األمــم املتحــدة
الظـروف الـيت واجهـت كـًال  الخـتالفتبعـاً ، ومتيـزت بالعديـد مـن التقلبـات، تتسم دائمـاً باحلركيـة

نسـعى بكـل مـا أوتينـا مـن قـوة إىل و ، وإننـا نؤيـد األمـم املتحـدة، مـن العـامل العـريب واألمـم املتحـدة
  .)٣("أن يسود العامل سالم عادل وحرية حقيقية وطمأنينة دائمة 

وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك فقــد ظــل موقــف اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت موقــف 
، كما كانت الـدولتان عضـوين نشـيطني يف اهليئـة العامليـة، املتتبع للقضايا اليت تتطلب احلياد التام

                                                 

 .١١١-١١٠ص،العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )١(

موقف : ر عطاوطالل ؛ ١٩٩ص ،اإلطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي: عبداهللا األشعل  )٢(
 . ٢١ص،المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة األمم المتحدة

 . م١٩٧٤/ ١٥/٦الموافق،هـ١٣٩٤/ ٢٥/٦، )٩٣٢(العدد، جريدة الجزيرة) ٣(
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وتعزيـز كـل مـا مـن شـأنه رفـع ، ت مشاركتهما تتسم دائماً باحلذر والرغبة الصادقة يف التعاونوكان
  .مكانة العرب واملسلمني والدفاع عن مصاحلهم 

  

  :السالم في الشرق األوسط 

تشــهد منطقــة الشــرق األوســط مرحلــة عصــيبة تتالقــى وتتقــاطع فيهــا أزمــات متعــددة يف 
هـذا الـرتاكم لبـؤر التـوتر يف املنطقـة يـوفر بطبيعـة احلـال مناخـات و ، فلسطني ولبنان والعراق وإيران

وال شـك أن ، ويهـدد بعواقـب وخيمـة ال حتمـد عقباهـا، مالية لتنـامي املخـاطر الـيت تواجـه اجلميـع
مفتاح احلل الذي تتقاطع عربه مجيع هذه األزمات، يكمن يف إحيـاء مسـرية السـالم حلـل الصـراع 

عــــد أقــــدم الصــــراعات الدوليــــة يف العصــــر احلــــديث، والــــذي يــــؤثر الفلســــطيين اإلســــرائيلي الــــذي ي
  .استمراره سلبياً يف فرص التوصل إىل حلول ناجعة لبقية األزمات

اإلســرائيلي لفلســطني ميثــل حتــدياً صــارخاً للقــانون الــدويل، وانتهاكــاً  االحــتاللفاســتمرار  
، راً مشيناً بقرارات الشرعية الدوليةعلى أراضي الغري بالقوة، واستهتا االستيالءفاضحاً ملبدأ حترمي 

هــذا هــو لــب املشــكلة يف الشــرق األوســط، ممــا يضــع اجملتمــع الــدويل برمتــه وخاصــًة قــواه الفاعلــة 
وجهاً لوجه أمام حتمية حتمل املسؤولية الكاملة يف وضع احلل السلمي العـادل، والـدائم واملتوافـق 

  .والعاجل مع مبادئ الشرعية الدولية، موضع التطبيق الفعلي 

حيث جعل التواطؤ يتضح بني القوى الصهيونية والدول الكـربى وهـو مـا شـعر بـه امللـك 
فيصل بن عبدالعزيز فحذر منه يف خطابه الذي ألقاه أمام اجلمعيـة العامـة يف األمـم املتحـدة عـام 

ولقد جـاء يف هـذا ، حلول للمشكلة إلجيادوقدم النصح إىل الدول الكربى ، م١٩٤٧/هـ١٣٦٦
بـل يف احلقيقـة هـو يـوم ، ال جيـب اعتبـار اليـوم يـوم فلسـطني: " اب على لسـان فيصـل قولـه اخلط

إنـه اليـوم الـذي إمـا يرتفـع فيـه ، إنـه اليـوم الـذي إمـا أن يسـود فيـه العـدل أو الظلـم، األمم املتحدة
، تـــذّكروا أنكـــم يف امليثـــاق تعهـــدّمت بـــأنكم ســـتقفون يف وجـــه كـــل معتـــدٍ ، صـــوت احلـــق أو الباطـــل

ألــيس مــا حيــدث يف فلســطني مثـــاًال ، لون جهــودكم لتحقيــق الســالم العــاملي واألمــن الــدويلوتبــذ
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ـدموا بأيـديكم مـا بنيتمـوه  للعدوان الفاضح ؟ أليس من الظلم أن هناك أناساً يريدون منكم أن 
باألمس ؟ تذّكروا أنه بني أيديكم يقع حتقيق السالم واألمن يف الشرق األوسط وباملثل تقع إثـارة 

برهنــوا أنكــم مــع ، ال داعــي ألن أذكــركم بــأن العــامل يعلــق آمالــه علــيكم، ملنازعــات وإراقــة الــدماءا
  .)١("احلق والعدل وإيقاف العدوان أهم من أي شيء آخر

وبالتايل فـإن مشـكلة النـزاع الشـرق األوسـطي تتمثـل يف الصـراع بـني العـرب وإسـرائيل؛ إذ 
منـذ ،  تصـعيد األحـداث يف منطقـة الشـرق األوسـطيعترب اإلسرائيليون حجـر الزاويـة األساسـي يف
وهـم يقومـون بسياسـة توسـعية يف طـول الـبالد العربيـة ، أن زرعوا يف قلـب العـامل العـريب اإلسـالمي

لكـي ، وتوسيع رقعتها واستمرارها، وبذل جهدها إلذكاء نار احلرب العراقية اإليرانية، )٢(وعرضها
وصــرف ، ضــد العــدوان اإلســرائيلي مواجهتــهف وإضــعا، تضــرب التضــامن العــريب وتفكيــك صــفه

ا على الشـعب الفلسـطيين وتـدخلها ، وعـن ممارسـتها يف األراضـي العربيـة احملتلـة، النظر عن عدوا
  . )٣(يف لبنان واحتالل جزء هام من جنوبه

والــدفاع ، لــذلك التزمــت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت بتأييــد القضــية الفلســطينية
إىل أن أمـن اخللـيج  باإلضـافة، ا دولة عربية يهمها حتقيـق قيـام الدولـة الفلسـطينيةعنها حبكم كو

  .)٤(وأن القضية الفلسطينية هي جوهر النزاع العريب اإلسرائيلي، جزء من األمن القومي العريب

رمضــان / م١٩٧٣حيــث ســامهت اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت يف حــرب أكتــوبر 
نفطـي علـى الـدول الغربيـة الـيت مل تؤيـد احلـق العـريب يف النـزاع العـريب وفرضـت احلظـر ال، هــ١٣٩٣

ويف التنميــــة ، اإلســــرائيلي واســــتثمار الفــــوائض النفطيــــة يف دعــــم دول املواجهــــة للعــــدو اإلســــرائيلي

                                                 

، دار الثقافة للنشر، القاهرة ، ٣ط( الملك فيصل والعالقات الخارجية السعودية: عبدالحكيم الطحاوي) ١(
 .١٠٧ص،)م٢٠١٢/هـ١٤٣٣

 .١٠٨ص ،مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات: علي القرني )٢(

مجلس :  يحيى رجب؛ و  ٣١٩ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: يحيى رجب )٣(
 .٢٥٥ص ،التعاون لدول الخليج العربية

 .٢٥٥ص ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية:  يحيى رجب  )٤(
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ودعــــم الصــــناديق اإلمنائيــــة اخلليجيــــة لتوســــيع قروضــــها ، االقتصــــادية للــــدول العربيــــة غــــري النفطيــــة
  .)١(طقة العربيةونشاطها يف داخل املن

ومــن جهــة أخــرى فقــد كانــت للمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت ودول اخللــيج الــدور 
، العـريب األفريقـي بـني الـدول العربيـة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة االقتصـادياهلام يف حتقيق التعاون 

ربيـة وبعـد قيـام الـدول األفريقيـة غـري الع، هــ١٣٩٣رمضـان / م١٩٧٣وخاصة بعـد حـرب أكتـوبر 
ا الدبلوماسية مع إسرائيل   .)٢(وتأييدها للحق العريب يف النزاع العريب اإلسرائيلي، بقطع عالقا

ووقفــت بكــل حــزم وقــوة جتــاه ، لــذلك خاضــت الــدول العربيــة مــع إســرائيل أربعــة حــروب
إن ردع اخلطـــر اإلســـرائيلي رهـــن : " ويف ذلـــك يقـــول امللـــك فيصـــل بـــن عبـــدالعزيز ، حقـــد اليهـــود

مهمـا ، بـني كـل العواصـم العربيـة صوتعاون عـريب خملـ، سياسة واضحة قوامها جهد دائمبانتهاج 
  .)٣("تنوعت نظمها السياسية واالجتماعية 

إن العــدوان اإلســرائيلي ال يقتصــر علــى أنــه : " كمــا يقــول امللــك خالــد يف هــذا الصــدد 
ـــه، اعتـــداء علـــى شـــعب آمـــن مســـتقر يف وطنـــه الطبيعـــي أو علـــى أنـــه  ،واســـتباحة أرضـــه وممتلكات

بـل إنـه ، وحتـٍد صـارخ للقـرارات الـيت تتخـذها اهليئـات الدوليـة، استهتار باملواثيق واألعراف الدولية
  .)٤("يعترب أيضاً عدواناً على احلقائق والقيم األخالقية واملثل اإلنسانية العليا 

يف ومــن ذلــك يتضــح لنــا موقــف اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت جتــاه األزمــات 
وهـــو تأييـــد نضـــال الشـــعب ، فـــاملوقف الســـعودي الكـــوييت يتبعـــان خطـــاً واحـــداً ، الشـــرق األوســـط

وإنشــاء دولتــه املســتقلة ، الفلســطيين مــن أجــل حقــه غــري القابــل للتصــرف يف تقريــر مصــريه بنفســه
وانسحاب إسرائيل من مجيع األراضـي العربيـة ، على أرضه حتت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

                                                 

 .٢٥٥ص أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية والعالمية: ى رجبيحي )١(

 .٢٥٥ص،نفس المرجع  )٢(

 .١٨٧ص الملك فيصل والعالقات الخارجية السعودية: عبدالحكيم الطحاوي )٣(

 .م٤/١٩٨٢/ ١٦الموافق،هـ٢٢/٦/١٤٠٢ ،)٢٩١٣(العدد، جريدة أم القرى) ٤(
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، ة مبــا فيهــا القــدس الشــريف وإزالــة املســتعمرات اإلســرائيلية الــيت تقــام علــى األراضــي العربيــةاحملتلــ
  .)١(وإيقاف املخططات اليهودية الرامية للتوسع يف األراضي العربية

إنــه : " ويؤكــد ذلــك صــاحب الســمو امللكــي األمــري ســعود الفيصــل وزيــر اخلارجيــة بقولــه 
عادلة قائمة على السالم الدائم يف املنطقة قبل وقف هذه  من الصعب للغاية حتقيق إجياد تسوية

  . )٢("السياسة التوسعية اإلسرائيلية 

إال أن موقف اململكة العربية السعودية ودولة الكويت خالل أوائل الثمانينيـات املـيالدي 
وصـــل إىل قناعـــة بـــأن األســـلوب الدبلوماســـي هـــو الطريـــق الـــذي جيـــب أن تســـلكه الـــدول العربيـــة 

إذ أعلنـت ، لة التوصل على تسوية سلمية شاملة للنزاع العريب اإلسرائيلي يف الشـرق األوسـطحملاو 
مبشــــروع الســــالم الســــعودي الــــذي عــــرف ، م١٩٨١/هـــــ١٤٠١اململكــــة العربيــــة الســــعودية عــــام 

  .)٣(ساندته دول اجمللس) مبشروع األمري فهد(حينذاك 

بــدورهم استعرضــوا فيــه ردود  والــذي، بشــأن احلــل العــادل والشــامل للقضــية الفلســطينية 
وقـــرر اجمللـــس يف طلـــب اململكـــة العربيـــة الســـعودية إدراجهـــا علـــى جـــدول ، الفعـــل العربيـــة والدوليـــة

الذي بدوره اعتمد مبـادئ السـالم ، أعمال مؤمتر القمة العريب الثاين عشر املقرر عقده يف املغرب
الم العـريب لشـرح أبعـاد مشـروع السـالم أساساً ملشـروع السـ، اليت أعلنتها اململكة العربية السعودية

  .)٤(ووجهة النظر العربية اخلاصة بالتسوية السلمية العادلة للنزاع، العريب

ا اململكة العربيـة السـعودية هـي  ) مشـروع فهـد للسـالم(وقد كانت املبادرة اليت تقدمت 
  :أما النقاط الثمان فهي ، وقد كانت من مثاين نقاط وثالثة شروط

                                                 

 .٢٦٠ص ،الخليج العربية مجلس التعاون لدول:  يحيى رجب  )١(

مركز الوثائق والدراسات أبو ظبي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، الوثائق الفلسطينية العربية  )٢(

 .١٥٤صم، ١٩٨١/ھـ١٤٠١لعام  

 .١٨٣ص، العالقات الدولية لمجلس التعاون الخليجي: شعلعبداهللا األ )٣(

 .٢٦٠ص ،ربيةمجلس التعاون لدول الخليج الع:  يحيى رجب  )٤(
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ســــتعمرات الــــيت أقامتهــــا إســــرائيل مــــن مجيــــع األراضــــي العربيــــة احملتلــــة عــــام إزالــــة امل  - ١
 .مبا يف ذلك مدينة القدس ، م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧األراضي العربية احملتلة عام  مجيعانسحاب إسرائيل من   - ٢
 .وممارسة الشعائر الدينية جلميع األديان يف األماكن املقدسة ، ضمان حرية العبادة  - ٣
ـــهتأكيـــد   - ٤ وتعـــويض مـــن ال يرغـــب يف ، حـــق الشـــعب الفلســـطيين يف العـــودة إىل وطن

 .ذلك 
وملـدة ، خضوع الضفة الغربية وقطـاع غـزة لفـرتة انتقاليـة حتـت إشـراف األمـم املتحـدة  - ٥

 .ال تزيد على بضعة أشهر 
 . قيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس   - ٦
 .تأكيد حق دول املنطقة يف العيش بسالم   - ٧
 .قيام األمم املتحدة وبعض أعضائها بضمان تنفيذ هذه املبادئ   - ٨

الثمـــاين ملشـــروع الســـالم ثالثـــة شـــروط مكملـــة  –أو املبـــادئ  –وصـــاحبت هـــذه النقـــاط 
  : لضمان تنفيذها على أرض الواقع وهي 

 .اعتبار الرقم الفلسطيين أساسياً يف معادلة السالم يف الشرق األوسط   - ١
، حمل مسئولية تارخيية خاصة يف معاناة الشعب الفلسطيينقيام بريطانيا اليت تت  - ٢

ــــه يف عهــــد  ــــداببعــــد اغتصــــاب وطن بعمــــل أساســــي يف إعــــادة ، الربيطــــاين االنت
 .احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين 

إلســـرائيل الـــذي يكـــون خطـــاً  االحنيـــازختلـــي الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة عـــن   - ٣
  .)١(إسرتاتيجياً يف سياستها الشرق أوسطية

                                                 

؛ ٨٧ص،)م١٩٩٣/هـ١٤١٤،وكالة الفرزدق ، الرياض، ١ط(السعوديون ودورهم في قضية فلسطين: أحمدالعتيبي )١(
الدبلوماسية والمراسم : عبدالرحمن الحمودي؛ و ٢٥٩ص ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية:  يحيى رجبو 

  .٥٨٥ص،١ج، السعودية 
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إن هذه اخلطة هي إسهام يليق بدولة حمبة للسالم كاململكة العربية السـعودية ومـن وقـف 
اليت ترغب يف العـيش ، جمتمعة مع جملس التعاون والدول العربية واإلسالمية، يف صفها كالكويت

وخباصة شعوب املنطقة؛ وقد أصبحت اخلطة األساسية  ، وتتوافق مع مجيع شعوب العامل، بسالم
  .)١()تصريح قمة فاس(التصريح  كما مسي

ـــدالعزيز كامـــل الظـــروف احمليطـــة  وقـــد شـــرح صـــاحب الســـمو امللكـــي األمـــري فهـــد بـــن عب
أمــا : " بالشــرق األوســط الــيت جعلــت اململكــة العربيــة الســعودية تقــدم علــى هــذه اخلطــوة قــائًال 

الصـهيونية جنـد بالنسبة لدوافع وأهداف املبادرة بدون اخلوض كثرياً يف أصول وجذور صراعنا مـع 
أي منذ أكثر من ثالثة عقود درجنا حنـن العـرب علـى اعتمـاد ، م١٩٤٨/هـ١٣٦٧أنه منذ نكبة 

ــا مســألة  أســلوب الــرفض ورد الفعــل ولــيس الفعــل إميانــاً منــا أن قضــيتنا قضــية عادلــة وواضــحة وأ
والصـهاينة وأن ما على العامل إال أن حيكـم ضـمريه وجيـرب املعتـدين ، حق وباطل وجان وجمين عليه

ا الشرعيني الـيت ، م١٩٦٧/هــ١٣٨٧ومع وقوع نكست حزيران ، على إعادة األرض إىل أصحا
بــدأنا نعــي بالتــدريج ، إىل أراض عربيــة أخــرى باإلضــافةكامــل أراضــي فلســطني   احــتاللأدت إىل 

، خبايــا اللعبــة الدوليــة وأســرار مــوازين القــوى يف عــامل حيكمــه قــانون الغــاب ومبــدأ البقــاء لألقــوى
مـــا احتـــل مـــن بالدنـــا مـــا دام أعـــداؤنا  اســـرتدادوأيقنـــا أن وجـــود احلـــق معنـــا لـــن يكفـــل لنـــا وحـــده 

  .)٢(الصهاينة متفوقني علينا يف إدارة الصراع العريب اإلسرائيلي قوة وأداء

قـد عـادت علينـا بنتـائج سـيئة فقـد  ، م١٩٦٧/هــ١٣٨٧وإذا كانت نكست حزيران عام 
ــا أيضــاً مـــن ح ــا فتحــت أعــني العـــامل علــى أطمــاع إســرائيل التوســـعيةكانــت هلــا إجيابيا ، يــث إ

للظهـــور كقـــوة ، املمثلـــة مبنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية، وأتاحـــت اجملـــال حلركـــة املقاومـــة الفلســـطينية
وعلــى الـرغم مــن النجـاح اهلائــل الـذي حققتــه ، سياسـية وعسـكرية رئيســية علـى مســرح األحـداث

 قليلــة إال أن إســرائيل بقيــت تــتحكم يف إدارة الصــراع حركــة املقاومــة الفلســطينية يف غضــون ســنني
كامـب (مث جـاءت مرحلـة ، العريب اإلسرائيلي سياسياً وإعالمياً بعد أن مت هلا الـتحكم العسـكري

                                                 

   .٥٨٥ص،١ج،  والمراسم السعودية الدبلوماسية: عبدالرحمن الحمودي  )١(

 .١٤١ص،العالقات السعودية القطرية: المالكي فهد عتيق )٢(
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، بإمجـاع ينـدر مثلـه يف التـاريخ العـريب املعاصـر، م١٩٨٧/هــ١٣٩٨) Camp Davidديفيـد 
وحنمـــد اهللا أن ، أســـلوباً وحمتـــوى) امـــب ديفيـــدلك(حبيـــث ظهـــر للعـــامل أن األمـــة العربيـــة قالـــت ال 

) كامـب ديفيـد(املوقف العريب الـذي جتلـى يف بغـداد بقـي متماسـكاً مـن حيـث رفضـه التفاقـات 
ومــع أن ذلــك إجنــاز ال ، علــى الــرغم مــن اخلالفــات الــيت عصــفت باألمــة العربيــة منــذ ذلــك احلــني

والشــعور بالصــدمة خلــروج مصــر   ،)كامــب ديفيــد(يســتهان بــه يف التحــديات الــيت فرضــتها مرحلــة 
إال أن الرؤيـــة السياســـية العربيـــة بقيـــت ، كـــربى الشـــقيقات مـــن حلبـــة الصـــراع العـــريب اإلســـرائيلي

دون اخلروج حبل بديل متوازن ومعقول يشعر الـذين صـفقوا ) كامب ديفيد(مقتصرة على تطويق 
خيتلـــف جـــذرياً عـــن أن هنـــاك إطـــاراً آخـــر للســـالم ، وهـــم كثـــر) بكامـــب ديفيـــد(وهللـــوا وأعجبـــوا 

  .)١(ويستحق العناية والتأمل والدراسة) كامب ديفيد(

وبــذلك كانــت اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت تنتهجــان موقفــاً موحــداً إزاء كــل 
وذلك انطالقـاً مـن اإلميـان الراسـخ بقـدرة الـدولتني مـع األمـة العربيـة علـى ، قضايا الشرق األوسط

  .وبث األمن والسالم واالستقرار يف املنطقة ، ثار العدوان اإلسرائيليحتقيق أهدافها يف إزالة آ

  

  :المملكة العربية السعودية والكويت وعالقاتها الدولية 

، عالقـات مـع اإلحتـاد السـوفييت ودول أوروبـا الشـرقية اسـتقالهلافقد أقامت الكويت منـذ 
وكانـت الكويـت قـد أقامـت ، وطبقت مبدأ التوازن بني جناحي الشيوعية الدولية موسكو وبكـني

وطــــورت ، م١٩٦٣نــــوفمرب /هـــــ١٣٨٣عالقــــات دبلوماســــية مــــع الصــــني الوطنيــــة يف مجــــاد الثــــاين 
ــــا التجاريــــة واالقتصــــادية مــــع الصــــني الشــــعبية يف نفــــس الوقــــت وتبادلــــت معهــــا الوفــــود ، عالقا

،  الوطنيــةوكانــت الكويــت تطبــق مبــدأ التــوازن يف العالقــة بــني الصــني الشــعبية والصــني، التجاريــة
وقـــد ، بتـــايوان بوصـــفها احلكومـــة الشـــرعية للصـــني االعـــرتاففكانـــت  تـــرفض يف البدايـــة ســـحب 

بالصني الشـعبية اسـتهدف املسـامهة يف االسـتقرار  االعرتافأوضح وزير اخلارجية الكوييت أن قرار 

                                                 

 .١٤٢ص ،العالقات السعودية القطرية: المالكي فهد عتيق )١(
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 وبعـض احلركـات األخـرى مثـل حركـة، ضد تدخل بعض الدول مثـل اإلحتـاد السـوفييت، يف اخلليج
ا التجارية اهلامة مع الصني الوطنية االحتفاظلكن الكويت تريد ، حترير اخلليج ظفار   .)١(بعالقا

ومــن ذلــك تطــور ، كمــا تبادلــت الكويــت العالقــات الدبلوماســية مــع دول أوروبــا الشــرقية
وكانــت أوهلــا زيــارة نائــب ، وتعــدد زيــارات املســئولني مــن اجلــانبني، العالقــات الكويتيــة الســوفيتية

وبـــدء التعـــاون الفـــين ، م١٩٧٤نـــوفمرب/هــــ١٣٩٤ئـــيس وزراء الكويـــت ملوســـكو يف ذي القعـــدة ر 
ورحبــت ، مث تعاقبــت الزيــارات علــى كافــة املســتويات، وتنفيــذ املشــروعات الســوفيتية يف الكويــت

، اخلاصـة حبيـاد اخللـيج، م١٩٨٠/هــ١٤٠٠عـام ) Brezhnevبرجيينيـف (الكويت مبقرتحـات 
أن ، م١٩٨١/هـــ١٤٠١عــام  االشــرتاكيةد جولتــه يف عــدد مــن الــدول وقــد أكــد أمــري الكويــت بعــ

ــا اخلارجيــة؛ ألنــه ، هــذه اجلولــة هــي تأكيــد ملبــدأ التــوازن الــدويل الــذي تنتهجــه الكويــت يف عالقا
ا اســـــتقالليـــــدعم  ويعمـــــل علـــــى ترســـــيخ االســـــتقرار يف املنطقـــــة بعيـــــداً عـــــن ، الكويـــــت وســـــياد

  .)٢(الصراعات الدولية

الكويتيـــون أن عضـــويتهم يف جملـــس التعـــاون لـــن تـــؤثر علـــى خطهـــم  لوناملســـئو وقـــد أكـــد 
وأن بقيـــة أعضـــاء اجمللـــس يتفهمـــون ملـــوقفهم؛ ألنـــه خيـــدم الصـــاحل ، احلـــايل يف سياســـتهم اخلارجيـــة

مـــن ذلـــك تصـــريح ويل العهـــد رئـــيس الـــوزراء الكـــوييت رداً علـــى ســـؤال حـــول التفـــاوت يف ، العـــام
تقريــر هــذه " بــأن : سياســة خليجيــة موحــدة ؟ قــال  سياســات أعضــاء اجمللــس وهــل ســيتم إقــرار
فهـــــو مـــــن قبيـــــل  أمـــــا التفـــــاوت يف بعـــــض املواقـــــف، السياســـــات مـــــن اختصـــــاص جملـــــس التعـــــاون

يـــؤثر علـــى التوجـــه العـــام طاملـــا أن  وهـــو ال، مـــألوف يف اهليئـــات املشـــرتكة يوالنظـــر شـــ، االجتهـــاد
ين يف خـط الكويـت املشـار إليـه فما هو رأي أعضاء جملس التعـاون اآلخـر ، اهلدف املنشود واحد

  . )٣("؟ 

                                                 

 .١٨٢ص ،اإلطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي: عبداهللا األشعل  )١(

 .م٢١/٩/١٩٨١الموافق ،هـ٢٢/١١/١٤٠١، )٤٥١٤(العدد، الكويتيةجريدة القبس ) ٢(

انظر جريدة الرأي العام م؛ و ٥/٤/١٩٨١الموافق ، هـ٣٠/٥/١٤٠١،)١٣٣٦(العدد، جريدة السياسية الكويتية) ٣(
 . م٥/٤/١٩٨١الموافق ، هـ٣٠/٥/١٤٠١،) ٧٦٤٨ (العدد ، الكويتية
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ويف اجلانب السعودي سئل األمري سـلطان بـن عبـدالعزيز وزيـر الـدفاع السـعودي عمـا إذا  
خـــــــالل جولتـــــــه يف أوروبـــــــا الشـــــــرقية عـــــــام ، كـــــــان جملـــــــس التعـــــــاون قـــــــد فـــــــوض أمـــــــري الكويـــــــت

ــــا مــــع دول اجمللــــس، م١٩٨١/هـــــ١٤٠١  فأكــــد األمــــري ســــلطان، للوقــــوف علــــى طبيعــــة عالقا
  .)١(بالثقة االعتزاز

أما موقف اململكة العربية السعودية من اإلحتاد السـوفييت يسـري مـن حسـن إىل أحسـن إذ 
إال أن موقـــف اململكـــة العربيـــة ، م١٩٢٦/هــــ١٣٤٤نشـــأت عالقـــات صـــداقة متبادلـــة منـــذ عـــام 

مـــــع اإلحتـــــاد الســـــوفييت وتغـــــري متامـــــاً بعـــــد عـــــام ، م١٩٣٨/هــــــ١٣٥٧الســـــعودية تغـــــري منـــــذ عـــــام 
نظراً لتعـارض النظـام السـعودي مـع الشـيوعية الـيت اعتربهـا امللـك فيصـل مـن ، م١٩٥٣/هـ١٣٧٣

 .)٢(أعداء اإلسالم

وخصوصــاً كلمــا ، وقــد راودت موســكو آمــال كبــرية للحــوار مــع اململكــة العربيــة الســعودية
ـــا مـــع بريطانيـــا والواليـــات املتحـــدة ية وكلمـــا زادت أمهيـــة اململكـــة العربيـــة الســـعود، تـــوترت عالقا

ا يف اإلطـــار العـــريب والـــدويل  واالحنيـــازولقـــد كانـــت ظـــروف الصـــراع العـــريب اإلســـرائيلي ، ونشـــاطا
فقــد صــرح امللــك فيصــل ، األمريكــي إلســرائيل مناســبة جــددت آمــال احلــوار الســعودي الســوفييت

" . بأنـه لـيس بـني السـعودية واإلحتـاد السـوفييت مشـكلة : " حيث قال ، م١٩٦٥/هـ١٣٨٤عام 
، "  والصـهيونيةأنه ليست لديـه عقـدة يف الـربط بـني الشـيوعية " ، م١٩٧٣/هـ١٣٩٢ وذكر عام

إذ أبـــدت ، م١٩٧٣/هــــ١٣٩٢وكانـــت سياســـة املالينـــة بـــني اجلـــانبني خـــالل حـــرب أكتـــوبر عـــام 
للزعمـاء السـوفيت ، م١٩٧٣/هــ١٣٩٢كبرياً بربقية التهنئة اليت أرسلها امللك فيصل عـام   اهتماما

  .)٣(عيةيف ذكرى الثورة الشيو 

فقـد  ، أما موقف اململكة العربية السعودية ودولة الكويت من الواليات املتحدة األمريكية
ففــــي الســــعودية وضــــع حجــــر أســــاس ، كــــان موقفــــاً متطابقــــاً جتــــاه الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة

                                                 

 .م٤/١١/١٩٨١الموافق ،هـ٦/١/١٤٠٢، ) ٣٣٤٩(العدد، جريدة الجزيرة السعودية) ١(

 .١٨-١٧ص، ت الدولية لمجلس التعاون الخليجيتطور العالقا: عبداهللا األشعل )٢(

 .١٩٢ص ،اإلطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي: عبداهللا األشعل  )٣(
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ويف الكويــــت  ، م١٩٤٢/هـــــ١٣٦٢فيصــــل بــــن عبــــدالعزيز عــــام ، العالقــــات الســــعودية األمريكيــــة
عـــام  االســـتقاللات األمريكيـــة الكويتيـــة قـــد تبلـــورت بعـــد حصـــول الكويـــت علـــى كانـــت العالقـــ

الدولتني  استفادةوموقف الدولتني من الواليات املتحدة ميكن أن حندده يف ، م١٩٦١/هـ١٣٨١
اخلــربات  واســتغاللوحــرص البلــدين علــى تــدعيم هــذه الصــداقة ، مــن التطــور والتقــدم األمريكــي
وهكــذا ظلــت املواقــف السياســية ، فــق وجمــاالت التنســيق يف الــدولتنياألمريكيــة لتطــوير كافــة املرا

إال أنــه مل يكــن يعكــر صــفو ، الســعودية والكويتيــة تســري يف وفــاق تــام مبــا خيــدم مصــاحل الــدولتني
سوى املواقف األمريكيـة املؤيـدة ، هذه املواقف السياسية للبلدين جتاه الواليات املتحدة األمريكية

ملــة تعتــرب املواقــف الســعودية الكويتيــة جتــاه الواليــات املتحــدة األمريكيــة ولكــن يف اجل، إلســرائيل
  .)١(مواقف ثابتة قائمة على أسس تسري حنو األفضل مبا خيدم مصاحل البلدين
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  الخاتمـــــــة والنتائج

    

وعلـــى آلـــه  احلمـــدهللا الـــذي حبمـــده تـــتم الصـــاحلات والصـــالة والســـالم علـــى نبينـــا حممـــد
جه إىل يوم الدين          وبعد    ...وصحابته والسائرين على 

فقد أثبت هذا البحث أن العالقات بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويـت خـالل 
فهــي ، تضــرب جبــذورها يف أعمــاق تــاريخ البلــدين، م١٩٨٢-١٩٥٣/هـــ١٤٠٢-١٣٧٣الفــرتة 

وتشـــرتك يف العديـــد مـــن القواســـم املشـــرتكة؛ الـــيت تســـتمد ، متتـــد إىل زمـــن الدولـــة الســـعودية األوىل
فهــي فريــدة مــن نوعهــا يف جمــال العالقــات ، عمقهــا مــن الوشــائج العميقــة الــيت تــربط بــني البلــدين

أو يف ، أو يف النـــواحي االقتصـــادية، وخاصـــة علـــى الصـــعيد السياســـي، الدوليـــة يف مجيـــع جوانبهـــا
ــــا عالقــــات قائمــــة علــــى ، ة والرياضــــيةأو يف األوضــــاع الثقافيــــ، التشــــابك االجتمــــاعي حيــــث أ

تتميـــز بـــنمط سياســـي واحـــد بـــني ، االحـــرتام والتقـــدير املتبـــادل علـــى املســـتوى احلكـــومي والشـــعيب
  .البلدين واضحة املعامل 

ألن واقع ، وقد تبني من خالل الدراسة أن اجلوار اجلغرايف عامًال مهما يف ارتباطهما
احدة متأثرين بطبيعتها ومستثمرين هلا؛ فحدود البلدين ترتبط يف أرض و  نشئوااحلياة أن الشعبني 

 ،حيث إن اململكة العربية السعودية هي الظهري الربي للكويت، ببعضها ارتباطًا مكانيًا وثيقاً 
ويف ، اجلغرايف عامًال مؤثرًا يف أسلوب تقارب الشعبني وتوطيد عالقتهم التجاورفكان لذلك 

وحفظ ، ويف سياستهم الداخلية واخلارجية، القضايا والتطوراتأسلوب تعاملهم يف الكثري من 
  .شخصية البلدين املستقلة 

كمــــا يتضــــح مــــن خــــالل البحــــث أن اململكــــة العربيــــة الســــعودية ودولــــة الكويــــت متيــــزت 
الــيت خلقتهــا تلــك الصــفات واملكونــات املرتابطــة واملشــرتكة بــني الشــعبني ، عالقتهمــا باخلصوصــية

فالـــدولتان ، حـــدة ولغـــة واحـــدة ومصـــري مشـــرتك وعـــادات وتقاليـــد واحـــدةمـــن عقيـــدة وا، اجلـــارين
الــــيت أدى إىل تشــــابه أنظمتهــــا ومتاثــــل ، تتمتعــــان بانســــجام خــــاص يتمثــــل يف الســــمات املوحــــدة
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ا الثقايف واحلضاري بـه يف بنـاء العالقـات السياسـية  حيتذيوهي منوذج ، تكوينها السكانية وتقار
شــيدتني يف كــال البلـــدين مــن ترمجــة املفـــاهيم والقــيم املســتمدة مـــن الدوليــة ممــا مكــن القيـــادتني الر 

املرصـوص وهـذا مـا أدى إىل إرسـاء  كالبنيـانالدين اإلسالمي إىل عمل موحـد يشـد بعضـه بعضـاً  
  .عالقات ثنائية متينة ومتميزة 

، كمــا تبــني مــن خــالل الدراســة مــدى اهتمــام البلــدين حنــو املصــاحل املشــرتكة فيمــا بيــنهم
وصـوًال ، دت بني البلدين منذ عهد الدولة السعودية األوىل مروراً بالدولـة السـعودية الثانيـةاليت امت

إىل الدولــة الســعودية الثالثــة وبعــد أن اســتقلت الكويــت وتســلمت مقاليــد احلكــم بــدأت مرحلــة 
يئــة األجـواء املناســبة للعمـل املشــرتك بــني  سياسـية جديــدة اتسـمت باهلــدوء والعمـل املــنظم علـى 

م الوطنية لصاحل مواطنيهم وإقرار األمن وتوطيد االستقرار وتأكيد السـيادة الب لدين وتسخري ثروا
  .الوطنية وإبراز شخصية هذه الدول وانتمائها العريب واإلسالمي 

حيث خلقت املصـاحل املشـرتكة هلمـا طابعـاً خاصـاً مـن التنسـيق والتعـاون واالنـدماج فيمـا 
ــا ، افيــاً بينهمــا سياســياً واقتصــادياً وثق ــا العامــل احلاســم الــذي جعــل منهــا قــوة مهيبــة هلــا وز أل

ـا طويلـة املـدى لبنـاء  أهـدافلتحقيـق ، الدويل ويبعدها عن صراع الدول الكربى الطامعة يف ثروا
  .قاعدة قوية يدفعها يف ذلك بغية التوصل إىل التكامل بني البلدين 

اجلزيرة العربية وهي الـيت قامـت علـى  فكانت شبه، أما التدخل األجنيب يف شأن الدولتني
أراضــيها اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت منطقــة مــن أهــم املصــادر األوىل للحضــارة العربيــة إذ 

وكانـت أيضـاً حمـط أنظـار الغـزاة ، هيأت للعـرب قـدمياً املهـارة يف املالحـة واتسـاع امليـادين التجاريـة
العصــور احلديثــة للســيطرة علــى العــامل العــريب وســائر واملســتعمرين يف العصــور القدميــة ومطمعــاً يف 

  .العامل اآلسيوي واألفريقي 

كمــــا تبــــني مــــن خــــالل الدراســــة مــــدى التطــــور يف التمثيــــل الدبلوماســــي والقنصــــلي بــــني 
والــذي يعتــرب ذا أمهيــة بالغــة بالنســبة لتطــور العالقــات والــروابط بــني الــدول مــن مجيــع ، احلكــومتني

حيـــــث أن التمثيـــــل الدبلوماســـــي أداة تنفيـــــذ وإعـــــداد وإدارة  ، ســـــيةالسيا ضـــــمنهاالنـــــواحي ومـــــن 
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فبواســطة املفاوضــات واألســاليب يــتم تعــديل ِإدارة هــذه العالقــات عــن ، لسياســة الــدول اخلارجيــة
  .طريق السفراء واملندوبني 

وقــد مارســت كــٌل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت التمثيــل اإلجيــايب والســليب قبــل 
، حيــث أرســل املبعــوثني بــني البلــدين، لكــة العربيــة الســعودية وقبــل اســتقالل الكويــتتوحيــد املم

وكـــــان أول ممثــــل للحكومـــــة ، ووقعــــوا عــــدة اتفاقيـــــات ثنائيــــة دون وجــــود متثيـــــل دبلوماســــي دائــــم
ـــــــك يف عـــــــام  ـــــــز النفيســـــــي وكـــــــان ذل ـــــــد العزي ـــــــد اهللا العب ـــــــت هـــــــو احلـــــــاج عب الســـــــعودية يف الكوي

ململكــة العربيــة الســعودية واســتقالل الكويــت زادت عــرى أمــا بعــد توحيــد ا، م١٩٠١/هـــ١٣١٩
الســـفارات بينهمـــا فكـــان أول ســـفري للمملكـــة العربيـــة  وأنشـــأتالتواصـــل والـــرتابط بـــني البلـــدين 

الــــــــذي وصــــــــل يف يــــــــوم ، الســــــــعودية لــــــــدى الكويــــــــت هــــــــو مجيــــــــل إبــــــــراهيم صــــــــاحل احلجــــــــيالن
 الكويـت كـأول سـفري وقدم أوراق اعتماده لدى أمـري، م٢/١٠/١٩٦١املوافق ،هـ٢١/٤/١٣٨١

  .للمملكة العربية السعودية 

ويف اجلانب الكوييت صدر مرسوٌم أمريي بتعيـني عيسـى عبـد اللطيـف العبـداجلليل سـفرياً  
لدولــــــــة الكويــــــــت لــــــــدى اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية وكــــــــان بــــــــذلك أول ســــــــفري كــــــــوييت ســــــــنة 

كان يلقبه بسفري اململكة و ، وكان من املقربني من امللك سعود بن عبدالعزيز، م١٩٦٢/هـ١٣٨٢
  .لدى اململكة نظراً إىل العالقة الوثيقة بني البدلني 

كمـا ، وكان للزيارات املتبادلة بني قادة البلدين أثر كبري يف تعميق العالقـات بـني البلـدين
ــا كانــت الــدفاع احلقيقــي وراء تســريع وتقويــة التعــاون والتنســيق بــني البلــدين يف مجيــع اجملــاالت  أ

وأدت هــذه الزيــارات إىل التنســيق بــني البلــدين جتــاه العديــد مــن ، ية واالقتصــادية والثقافيــةالسياســ
  .قضايا األمتني العربية واإلسالمية 

الــيت كــان ، ومــن نتــائج الزيــارات املتبادلــة بــني قــادة البلــدين توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات
وإجيــــاد ، م األمــــن بــــني البلــــدينوإرســــاء دعــــائ، القصــــد منهــــا إدخــــال الطمأنينــــة وبنــــاء االســــتقرار

ويف  ، والتعـاون الـودي واألخـوي الصـادق يف مجيـع امليـادين، عالقات متينة ترعى املصاحل املشـرتكة
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وتعزيــــز ، والســـعي لتعزيــــز النهضــــة، كـــل مــــا يفيــــد بشـــرط أال تعــــود علــــى بـــالده بــــاألذى والضــــرر
د أن اململكـــة العربيـــة حيـــث أنـــه مـــن خـــالل جمريـــات البحـــث جنـــ، العالقـــات الثنائيـــة بـــني البلـــدين

مــا ما واتفاقيا مــا يف اتصــاال ــذه املبــادئ ومتســكتا  فــأمثرت ، الســعودية ودولــة الكويــت أخــذتا 
  .اطيب الثمار وعادت عليهما بأحسن الفوائد 

كمـــا اتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة موقـــف اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن التهديـــد العراقـــي 
بـــل وصـــل إىل إرســـال قـــوات ، م الدبلوماســـي والسياســـيالـــذي مل يقتصـــر علـــى الـــدع، للكويـــت

عسكرية إىل الكويت تساند القـوات الكويتيـة الـيت أعلنـت حالـة الطـوارئ يف اليـوم التـايل إلعـالن 
أن اإلدعـاءات العراقيـة  وأوضحت، كما دافعت الكويت عن استقالهلا، عبدالكرمي قاسم احلرب

وأن الكويـت سـوف تتخـذ ، ومـاً جـزءاً مـن العـراقفالكويـت مل تكـن ي، هي إالّ تشـويه للتـاريخ ما
  .اإلجراءات الالزمة اليت تكفل هلا سالمتها 

وقد متيزت العالقات السياسية السعودية الكويتية من حيـث التوافـق والتجـانس والتنسـيق 
حيث ساهم البلدين وبفاعلية يف قيام جملـس ، جتاه القضايا اخلليجية والعربية واإلسالمية والدولية

ورفضــــت اململكــــة العربيــــة الســــعودية والكويــــت أي تــــدخل أجنــــيب يف شــــؤون ، تعــــاون اخلليجــــيال
وأن مبــدأ مســؤولية أمــن اخللــيج واســتقراره يقــع علــى عــاتق ، اخللــيج حتــت أي شــعار وأي ظــرف

حيـــث عمـــل ، وكـــان موقـــف البلـــدين مـــن احلـــرب اإليرانيـــة العراقيـــة موقفـــاً موحـــداً ، دولـــه وشـــعوبه
وسـعت إىل حــل  ،وباركـا كافــة اجلهـود املبذولـة مـن أجــل ذلـك، ذه احلـربالبلـدان علـى إيقـاف هــ

  . املنازعات بني دول اخلليج والعمل على تضامن هذه الدول

كما درجت اململكة العربية السعودية والكويت على أن حتيا روح شعار التضـامن العـريب 
ـة مسواً بصرح العروبة و، وأن تعمل بنشاط لتحقيق مضمون هذا الشعار وضـاً بأمـة العـرب وجما

واخلروج ، من صهيونية وشيوعية وامربيالية، للتحديات الدولية على كافة أشكاهلا ومتعدد أطرافها
بتحطـيم أغـالل التخلـف ، من دائرة الصراع الـدويل ودخـول معـرتك التقـدم لشـعوب الـوطن العـريب

  .املفروضة عليها بعقد العديد من املؤمترات القمم العربية 



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

278 

هامــــة يف مجيــــع القضــــايا  إســــرتاتيجيةاململكــــة العربيــــة الســــعودية والكويــــت أدواراً  ولعبــــت
ايـــة احلـــرب العامليـــة األوىل وحـــىت عصـــرنا  واملشـــاكل العربيـــة الـــيت عصـــفت باملنطقـــة بأســـرها منـــذ 

ــا ، احلــايل ولقــد ركــزت السياســة اخلارجيــة الســعودية والكويتيــة جــل اهتمامهــا وعبــأت مجيــع طاقا
ــا املاديــة والبشــرية يف خدمــة تلــك القضــايا والنزاعــات العربيــة وحلــل مشــاكلها املتعــددة  وإمكانيا

انطالقاً من املنطلقات اإلسالمية وأواصر األخوة العربية والتاريخ املشرتك واملصري املشـرتك ووحـدة 
  .اهلدف 

وحيــال قضــايا األمــة اإلســالمية والتضــامن اإلســالمي وقفــت دولــة الكويــت مــع اململكــة 
مــا للتضــامن اإلســالمي ومناصــرة القضــايا اإلســالميةالع الــيت  ، ربيــة الســعودية قلبــاً وقالبــاً يف دعو

كانـــت مـــن أهـــم العوامـــل املـــؤثرة يف عمليـــة حتديـــد أولويـــات السياســـة اخلارجيـــة للمملكـــة العربيـــة 
ما ، الســعودية والكويــت حيــث يؤكــد ذلــك ســعي البلــدين يف العمــل علــى حشــد وتكــريس قــدرا

إىل  اسـتناداا وتسـخريها خلدمـة قضـايا العـامل اإلسـالمي وحتقيـق أسـباب ترابطـه وتضـامنه ومواردمه
وأن التكافــــل اإلســــالمي هــــو الســــبيل الســــتعادة املســــلمني ، إىل عقيــــدة واحــــدة االنتمــــاءحقيقــــة 

م    .ملكانتهم وعز

بـادئ وتنـادي مب، ولذا فإن اململكة العربية السعودية والكويت تؤمن بأمهية السالم الـدويل
وخاصة يف العامل العـريب ، وحترص على استقرار األوضاع الدولية، السالم املبين على احلق والعدل

ووقفـت يف مسـاعيها ، واإلسالمي حيث مل ترتك جماًال إال وطرقته لفض املنازعات وحل قضـاياها
ــــا تتحمــــل ، ملــــا تتســــم بــــه مــــن حيــــاد وعــــدم احنيــــاز وصــــدق وشــــجاعة واعتــــدال، احلميــــدة إذ أ

ا العامليـــة بأهليـــة واقتـــدارمســـ طاملـــا أن وضـــعها حيـــتم عليهـــا هـــذا تنفيـــذا للمصـــلحة العامـــة ، ئوليا
  . واخلاصة

كمـــا حتـــرص اململكـــة العربيـــة الســـعودية والكويـــت يف جماهلـــا الـــدويل علـــى إقامـــة عالقـــات 
ـــا  متكافئـــة مـــع القـــوى الكـــربى والـــيت ارتبطـــت معهـــا بشـــبكة مـــن املصـــاحل الـــيت ميكـــن وصـــفها بأ

والــــيت ســــعت مــــن ، ت كانعكــــاس لــــدورها احملــــوري املتنــــامي يف العــــاملني العــــريب واإلســــالميجــــاء
لـــذا حتـــاول ، خالهلمـــا إىل توســـيع دائـــرة التحـــرك الســـعودي الكـــوييت علـــى صـــعيد اجملتمـــع الـــدويل
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اململكة العربية السعودية والكويت أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثري يف السياسـة الدوليـة آخـذة 
  . سبان كل ما يرتتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤولياتيف احل
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 قالمالح
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  املالحق 
  .االتفاقية الثقافية بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت) ١(امللحق رقم 

أن تنظيم دخول اتفاق بني حكومة اململكة العربية السعودية ودولة الكويت بش) ٢(امللحق رقم 
  .وخروج سيارات الدولتني

اتفاق بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الكويت إلنشاء وتشغيل ) ٣(امللحق رقم 
  .خدمات خطوط جوية دولية منتظمة بني إقليميها وإىل ماورائهما

  .االتفاقية الثقافية بني اململكة العربية السعودية ودولة قطر) ٤(امللحق رقم 
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  ) ١( ملحق رقم 

  االتفاقية الثقافية

  بني اململكة العربية السعودية وحكومة الكويت

  هـ٧/٧/١٣٨٥وتاريخ  ٢٣املصدق عليها باملرسوم امللكي رقم

  م١٠/١٠/١٩٦٧املوافق 

  

  

  

  

  

  

  

  



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

283 

إن العالقــات األخويــة بــني دولــة الكويــت وبــني اململكــة العربيــة الســعودية ثابتــة علــى مــر 
ــــا قــــوة وحــــدة اآلمــــال ، وأواصــــر األخــــوة واجلــــوار القــــرىبووثقــــت مــــن عراهــــا روابــــط األيــــام  وزاد

ويف ظـالل عراقـة ، واألهداف السامية املشرتكة حتقيقاً خلري الشعبني الشقيقني الكوييت والسـعودي
هذه األخوة تبادلت دولة الكويت واململكة العربية السعودية عرب األجيال التعاون الصادق البناء 

  .سائر اجملاالت  يف

وتأكيــداً ملــا بــني احلكــومتني الشــقيقتني مــن حــرص علــى ، وامتــداداً هلــذه الــروابط األخويــة
فقد مت االتفاق بـني وفـد دولـة الكويـت ووفـد ، وخاصة يف امليدان العلمي والثقايف، خري شعبيهما

املوافـق ،هــ٧/٧/١٣٨٥وتـاريخ  ٢٣اململكة العربية السعودية واملصدق عنها باملرسوم امللكي رقـم 
  :يلي  على ما، م١٠/١٠/١٩٦٧

  :يعمل اجلانبان من أجل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة على  -أوالً 

 :توحيد أهداف مراحل التعليم وسّلمه على النحو التايل   ) ث
 . ابتدائيست سنوات   - ٤
 .ثالث سنوات إعدادي   - ٥
 .ثالث سنوات ثانوي   - ٦

 .توحيد أسس املناهج وخطط الدراسة    ) ج
  .د مستويات االمتحانات وقواعد النقل والقبول وتعادل الشهادات توحي   ) ح

  .يعمل اجلانبان على وضع األسس لتبادل املعلمني واملدرسني واألساتذة واخلرباء  -ثانياً 

يعمــــل اجلانبــــان علــــى توحيــــد التشــــكيالت اإلداريــــة الرئيســــية بــــوزاريت الرتبيــــة يف  –ثالثــــاً 
  .بلديهما

ــ –رابعــاً  ى بــذل اجلهــود وتــوفري اإلمكانيــات لتشــجيع التــأليف والرتمجــة يعمــل اجلانبــان عل
  .والنشر وإحياء الرتاث العريب واإلسالمي 
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يعمل اجلانبـان علـى تبـادل اخلـربات يف جمـاالت الرتبيـة والعلـوم والثقافـة والفنـون  –خامساً 
  .اجلميلة 

شـــــفية يعمـــــل اجلانبـــــان علـــــى تشـــــجيع تبـــــادل الوفـــــود الثقافيـــــة والطالبيـــــة والك –سادســـــاً 
  .والرياضية 

يعمل اجلانبان على تنسـيق اجلهـود يف سـبيل التعـاون الثقـايف الـدويل خاصـة مالـه  –سابعاً 
م العامة    . واإلقليميةعالقة بنشاط اليونسكو ومؤمترا

يعمــل الطرفــان املتعاقــدان علــى نصــوص املنــاهج الدراســية لــدى كــل منهمــا فكــرة  –ثامنــاً 
  .صحيحة لدى النشء يف البلد اآلخر 

يعمـل اجلانبـان علـى تبـادل الطـالب بـني مدارسـهما ومعاهـدمها التعليميـة العاليـة  –تاسعاً 
وتيســري قبــوهلم يف تلــك املــدارس واملعاهــد واجلامعــات مــع ، واجلامعيــة والــدورات التدريبيــة واملهنيــة

  .مراعاة ظروف الدراسة يف بلد كل منهما 

اق عــن طريــق االتصــاالت الرمسيــة أو يعمــل اجلانبــان علــى تنفيــذ بنــود هــذا االتفــ –عاشــراً 
  .)١(عقد اجتماعات مشرتكة حتدد مواعيدها وحمالت انعقادها فيما بعد

  .يف الكويت  أصليتنيوقعت بنسختني 

  

  عن حكومة دولة الكويت                     عن حكومة اململكة العربية السعودية

  حسن عبداهللا آل الشيخ خالد املسعودي الفيهد                                

  

  
                                                 

-١٦/١١/١٩٣٦الموافق،هـ٢٣/١/١٣٩٣-٢/٩/١٣٥٥مجموعةالمعاهدات واالتفاقيات من)١(
  .١٩٦ص،م٢٦/٢/١٩٧٣
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  ) ٢( ملحق رقم 

  اتفاق

  بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

  بشأن تنظيم دخول وخروج سيارات الدولتني

  م١٠/١١/١٩٧١هـ املوافق ١٢/١١/١٣٩٠املوقعة يف الكويت بتاريخ 

  م٣/١/١٩٧١املوافق ،هـ٧/١١/١٣٩٠وتاريخ  ١٠٣٣واملربمة بقرار جملس الوزراء رقم 
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وملــا كانــت احلركــة دائبــة بينهمــا ، ملــا كانــت العالقــات األخويــة تــربط الــدولتني الشــقيقتني
وملـــا كـــان كثـــري مـــن العـــائالت ، ســـواء كانـــت حركـــة جتاريـــة أو ســـياحية أو لتأديـــة فـــرائض مقدســـة
هــــايل يف فقــــد دأب كثــــري مــــن األ، يســــكن بعضــــها يف دولــــة ويســــكن باقيهــــا يف الدولــــة األخــــرى

ورغبة يف تيسري األمور وتسهيل دخول السيارات وخروجها ، الدولتني على القيام بزيارات متبادلة
مــن دولــة ألخــرى فقــد مت االتفــاق بــني حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية وحكومــة دولــة الكويــت 

 : على ما يلي 

  :املادة األوىل 

 :دولتني لألخرى إىل تنقسم السيارات الداخلية أو اخلارجية من أحدى ال  ) أ
 . باألجرأو البضائع  األشخاصسيارات لنقل   - ٤
 .سيارات خاصة   - ٥
 . واإلطفاءسيارات الستعماالت خاصة مثل سيارات القطر   - ٦
 :الغرض من حركة السيارات بني الدولتني هو   ) ب
 . األعمالالزيارات الشخصية أو السياحية أو العالجية أو لقضاء   - ٦
 . احلج والعمرة والزيارة   - ٧
 .نقل البضائع أو املواد   - ٨
 .الرعي  ألغراضتنقالت البادية   - ٩
  ) .الرتانزيت ( العبور   -١٠

  : املادة الثانية 

مـرور خاصـة  تصـاريحتصدر اجلهة املختصة يف أي من الدولتني للسيارات املسجلة فيها 
ـــذا ، بـــدخول الدولـــة األخـــرى للســـياراتيســـمح مبوجبهـــا  وذلـــك حســـب النمـــوذجني املـــرفقني 

ـا ، قاالتفا وجيوز االتفاق بـني السـلطات اجلمركيـة يف الـدولتني علـى إدخـال التعـديالت الـيت يرو
  .مناسبة على هذين النموذجني 
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  :املادية الثالثة 

  :تنقسم تصاريح مرور السيارات املشار إليها يف املادة إىل قسمني   ) أ
دة بـني وتسـتعمل لرحلـة واحـ أشهرتكون صالحيتها ملدة ثالثة  مؤقتةتصاريح مرور   - ٤

 .البلدين فقط 
تصــاريح مــرور دائمــة تكــون صــالحيتها ملــدة ســنة واحــدة وتســتعمل لعــدة رحــالت   - ٥

 .متسلسلة غري رقم التصريح  أرقاماوحتمل أوراقها ، وينتهي مفعوهلا بانتهاء املدة
جيـــب علـــى حاملـــه إعادتـــه للجهـــة الـــيت ، بعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتعمال تصـــريح املـــرور  - ٦

 .من تاريخ انتهاء صالحيته  األسبوعنييتجاوز  الوذلك يف موعد  أصدرته
جيـــب علـــى حاملـــه إعادتـــه للجهـــة الـــيت ، بعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتعمال تصـــريح املـــرور   ) ب

  .أصدرته وذلك يف موعد ال يتجاوز األسبوعني من تاريخ انتهاء صالحيته 

  :املادة الرابعة 

يرتتـب  نة لتسـديد مـاتعترب السلطات املختصة الـيت تصـدر تصـاريح مـرور السـيارات ضـام
على السـيارات مـن رسـوم يف حالـة عـدم خروجهـا مـن أحـد مراكـز اخلـروج الرمسيـة يف بلـد املقصـد 

ـــا وتقـــوم هـــذه الســـلطات بتســـديد تلـــك الرســـوم مباشـــرة عنـــد  اإلقامـــةخـــالل مـــدة  املصـــرح هلـــا 
ــا إىل الســلطات املختصــة الــيت ســريد ذكرهــا يف املــادة العاشــرة ويســقط هــذا الضــمان يف  املطالبــة 
حامــــل  إرادةحالـــة عـــدم العــــودة النـــاجم عــــن تلـــف الســــيارة الكلـــي بســــبب حـــادث خــــارج عـــن 

  .التصريح 

  :املادة اخلامسة 

للسلطات املختصة يف كل من الدولتني حرية تقدير الضـمان الـذي تأخـذه مـن صـاحب 
  .السيارة مقابل منحه دفرت املرور مراعية نوع السيارة ومالكها والغرض من السفر

  :املادة السادسة 

 :تكون مدة إقامة السيارة يف بلد املقصد كاآليت   ) ت
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الســـيارات اخلاصـــة القادمـــة للزيـــارة الشخصـــية ســـواء كـــان الغـــرض للســـياحة أو   - ٥
ملدة شهر واحد وجيوز للسـلطات  اإلقامةفتمنح حق  األعمالالعالج أو لقضاء 

أن يكـون تصـريح املختصة يف بلد املقصد عند الضرورة جتديد هذه املـدة شـريطة 
 .املرور ساري املفعول 

وكـــذلك الســيارات لنقـــل البضـــائع متـــنح حـــق  بـــاألجر األشـــخاصســيارات نقـــل   - ٦
ملـدة  اإلقامةأما سيارات نقل احلجاج فتمنح حق ، ملدة مخسة عشر يوماً  اإلقامة

هلــــذه  اإلقامــــةشــــهرين وجيــــوز للســــلطات املختصــــة يف بلــــد املقصــــد جتديــــد مــــدة 
 اإلقامــةيتجــاوز ذلــك مــدة  يف احلــاالت الضــرورية حبيــث ال الســيارات ملــرة واحــدة

تلـــك احلـــاالت يشـــرتط أن يكـــون تصـــريح املـــرور  مجيـــعويف ، أصـــالاملمنوحـــة هلـــا 
 . اإلقامةساري املفعول خالل مدة 

سيارات البادية يرتك أمر حتديد مدة إقامتها للسلطات املختصة يف بلد املقصـد   - ٧
 .عي مع مراعاة ظروف االنتجاع يف املرا

 .املمنوحة مدة أخرى كمسافة طريق ذهاباً وإياباً  اإلقامةتضاف إىل مدة   - ٨
تقــوم اجلهـــة الــيت جـــددت ، يف غـــري مركــز الـــدخول اإلقامــةيف حالــة جتديــد مـــدة   ) ث

 .مركز الدخول بذلك  بإشعار اإلقامةمدة 

  :املادة السابعة 

 بإشـعاركـز اخلـروج يلتـزم مر ، يف حالة خروج السيارات من مركز مجركي غري مركز الدخول
  .طريق وإرسال القسيمة اخلاصة باخلروج إىل مركز الدخول  بأسرعمركز الدخول بذلك برقياً أو 

  :املادة الثامنة 

جيــب علــى ســيارات الشــحن ســواء كانــت فارغــة أو حمملــة أن حتمــل منافيســتا صــادراً مــن 
ـا واسـم موضحاً فيه قيمة البضاعة ونوعها ، السلطات اجلمركية يف بلد اخلروج وعدد الطـرود ووز

مؤشــراً عليــه بــاخلروج مــن آخــر مركــز مجركــي عــالوة علــى تأشــريات ، الشــاحن واســم املرســل إليــه
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وجيب اال حتمل السيارة أي بضاعة خارج املنافيسـت وتتبـادل السـلطات اجلمركيـة ، تصريح املرور
هــــي موضــــحة يف  يف البلــــدين بيانــــات شــــهرية بالســــيارات القاصــــدة للبلــــد اآلخــــر ومحولتهــــا كمــــا

  .املنافيست 

  :املادة التاسعة 

 مبختلــف أنواعهــا وبصــرف النظــر، جيــب أن حتمــل مجيــع الســيارات املســافرة بــني البلــدين
ريبــاً عــدم محــل تصــريح املــرور أو ، تصــاريح املــرور املتفــق عليهــا، عــن الغــرض مــن ســفرها ويعتــرب 

اخلـــروج والـــدخول علـــى أنـــه جيـــوز يف  يف املراكـــز اجلمركيـــة عنـــد عليهمـــا املنافيســـت وعـــدم التأشـــري
أن يـدفع ، يتسىن فيهـا لصـاحب السـيارة احلصـول علـى تصـريح املـرور احلاالت االستثنائية اليت ال

ـا يف بلـد الـدخول  تأميناً يعادل الرسوم اجلمركية الواجبة الدفع مبوجب التعريفة اجلمركية املعمول 
مـن بلـدها عـن طريـق  وخروجهـاالطريـق الرمسـي السـيارة  إتبـاعشـريطة ، وذلك يف أول مركـز مجركـي

ا ، مركز مجركي ودخوهلا عن طريق املركز اجلمركي املقابل   .ويعاد اليها التأمني عند عود

  :املادة العاشرة 

ختــتص الســلطات اآلتيــة يف البلــدين بتنفيــذ هــذا االتفــاق واالتصــال املباشــر فيمــا بينهمــا 
  . تسديد الرسوم املطلوبة على السيارات ملعاجلة القضايا النامجة عن التنفيذ ويف

  .مصلحة اجلمارك العامة  –يف اململكة العربية السعودية 

  .إدارة اجلمارك واملوانئ  –يف دولـــــة الكويـت 

  :املادة احلادية عشر 

ما والشحن يف أي مـن  األجرةوال جيوز لسيارات ، يقتصر النقل بني البلدين على سيارا
  .نقل الداخلي يف البلد اآلخر البلدين تعاطي ال
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  :املادة الثانية عشر 

بالـدخول  األخـرىاملسـجلة يف الدولـة  األجـرةتسمح سلطات كل من الدولتني لسيارات 
  . األخرىفيها وأخذ دورها لنقل الركاب للدولة  األجرةإىل املواقف املخصصة لسيارات 

  :املادة الثالثة عشر 

ختصة يف البلدين وتدعي لالجتماع يف أحـد البلـدين تشكل جلنة دائمة من السلطات امل
عند احلاجة ملعاجلة املشاكل الـيت قـد تعـرتض تنفيـذ هـذا االتفـاق والـيت مل يتسـن حلهـا عـن طريـق 

  .االتصال املباشر بني السلطات املذكورة آنفاً 

  :املادة الرابعة عشر 

التجـاري وتنظـيم جتـارة اتفاقيـة تسـهيل التبـادل  أحكـامهذا االتفـاق علـى  أحكامال تؤثر 
ا املختلفــة ويكــون لكــل ، واتفاقيــة الرتانزيــت العــريب، الرتانزيــت بــني دول اجلامعــة العربيــة وتعــديال
ـــا يف تطبيـــق هـــاتني االتفـــاقيتني ـــا ال تـــؤثر علـــى ، دولـــة اجملـــال اخلـــاص  الـــيت  اإلجـــراءاتكمـــا ا

تسهيل تنقل السيارات داخـل املنطقـة تضعها اللجنة املشرتكة الدائمة السعودية الكويتية بالنسبة ل
  .احملايدة املقسومة 

  :املادة اخلامسة عشرة 

يعترب هذا االتفاق نافذ املفعول بعد مخسة عشر يوماً مـن تبـادل حكـوميت البلـدين وثـائق 
وجيــري ســريانه ملــدة ثــالث ســنوات جتــدد تلقائيــاً ملــدة مماثلــة مــامل خيطــر أي مــن ، التصــديق عليــه

اء العمل به أو الطرفني الطرف اآل على األقـل  أشهرتعديل عليه قبل ستة  إدخالخر بغيته يف إ
  . سريانهمدة  انتهاءمن 
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وقع على هذا االتفاق يف مدينة الكويت يف اليوم الثاين عشر مـن شـهر ذي القعـدة عـام 
باللغـــة  أصـــليتنيمـــن نســـختني ، م١٩٧١هــــ املوافـــق لليـــوم العاشـــر مـــن شـــهر ينـــاير عـــام ١٣٩٠
  .)١(ولكل منهما حجية كاملة ،العربية

  

  )توقيع أمحد زكي مياين)                  (توقيع عبدالرمحن سامل العتيقى(

  عن دولة الكويت                         عن اململكة العربية السعودية        

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

من ،معاهدات واالتفاقياتمجموعة ال؛ ٢دولة الكويت A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق  )١(
 .١٥٥ص،م٢٦/٢/١٩٧٣ – ١٦/١١/١٩٣٦/ هـ ٢٣/١/١٣٩٣ –٢/٩/١٣٥٥
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  ) ٣( ملحق 

  اتفاق بني حكومة اململكة العربية السعودية

  ة الكويتوحكومة دول 

   إقليميهمادوليه منتظمة بني  جويةإلنشاء وتشغيل خطوط 

  وما ورائهما
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  اتفاق بني حكومة اململكة العربية السعودية

  وحكومة دولة الكويت 

   إقليميهمادوليه منتظمة بني  جويةإلنشاء وتشغيل خطوط 

  وما ورائهما

  

هنا فيمـا  إليهمااملشار (لة الكويت وحكومة دو ، حكومة اململكة العربية السعودية أنمبا 
هنـا فيمـا  إليهـااملشـار ( يف معاهـدة الطـريان املـدين الدوليـة  إطراف" ) بالطرفني املتعاقدين " يلي 
ورغبـة منهمـا يف ، م١٩٤٤اليت عرضت للتوقيع يف اليوم السابع مـن ديسـمرب ") باملعاهدة " بعد 

ورغبة منهما بالدخول ،  حد ممكن أقصى إىلي التعاون الدويل يف حقل النقل اجلو  أواصرتوثيق 
دوليـــه منتظمـــة بـــني قريهمـــا واىل ماورائهمـــا قـــد عينتـــا  جويـــةيف اتفـــاق لتشـــغيل خـــدمات خطـــوط 

  :مندوبيهما املفوضني هلذا الغرض اللذين اتفقوا على ما يلي 

  :املادة األوىل 

ذا االتفاق    ...ما نص عليه خبالف ذلك فان  إالفيما يتعلق 

معاهـــدة الطـــريان املـــدين الدوليـــة اليـــت عرضـــت للتوقيـــع يف " املعاهـــدة " عبـــارة تعـــين   ) أ
مالحـــق  أيـــةكمـــا تتضـــمن ، م١٩٤٤شـــيكاغو يف اليـــوم الســـابع مـــن ديســـمرب ســـنة 

علـى املالحـق أو  أدخلـتتعـديالت  وأيةمن هذه املعاهدة  ٩٠طبقاً للمادة  أنشئت
 )) .٩٤((و)) ٩٠((املعاهدة طبقاً للمادتني 

املديريــة العامــة " لطات الطــريان تعــين بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية ســ" عبــارة   ) ب
أو أي شــخص أو ســلطة خمــول هلــا تأديــة أي مــن الواجبــات الــيت متارســها " للطــريان 

 اإلدارة" كمـــا تعـــين بالنســـبة لدولـــة الكويـــت ، املديريـــة املـــذكور أو األعمـــال املماثلـــة
لطة خمــول هلــا تأديــة أي مــن الواجبــات ســ أوأو أي شــخص " العامــة للطــريان املــدين 

 .اليت متارسها تلك اإلدارة حالياً أو األعمال املماثلة 



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

294 

تعـــين مؤسســـة الطـــريان الـــيت يعينهـــا أحـــد الطـــرفني " مؤسســـة الطـــريان املعينـــة " عبـــارة   ) ت
 .)١(املتعاقدين كتابة للطرف املتعاقد اآلخر مبوجب املادة الثالثة من هذا االتفاق

  

  وثيقة تفويض

  

  عون اهللا تعاىل  ب

  حنن خالد بن عبدالعزيز آل سعود        

  ملك اململكة العربية السعودية                                         

ـــذه صـــاحب الســـمو امللكـــي األمـــري  وزيـــر اخلارجيـــة بـــالتوقيع ) ســـعود الفيصـــل ( خنـــول 
العربيــة الســعودية وحكومــة دولــة  النهــائي علــى اتفاقيــة النقــل اجلــوي الثنــائي بــني حكومــة اململكــة

اتفـــاق بـــني حكومـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية وحكومـــة الكويـــت إلنشـــاء ( الكويـــت واملســـماة 
والـــيت وقعـــت ) وتشـــغيل خـــدمات خطـــوط جويـــة دوليـــة منتظمـــة بـــني إقليميهمـــا وإىل ماورائهمـــا 

وأقرهــــا ، م١٩/٦/١٩٧٣املوافــــق ،هـــــ٥/١٣٩٣/ ١٨بتــــاريخ ) جــــدة ( األوىل مبدينــــة  بــــاألحرف
ــا املرســوم ، م٢/١٠/١٩٧٤املوافــق ،هـــ١٥/٩/١٣٩٤يف " ١٣١٠"جملــس الــوزراء بــرقم  وصــدر 

  .)٢(م٦/١٠/١٩٧٤املوافق ،هـ١٩/٩/١٣٩٤يف ) ٥٦/م(امللكي رقم 

  

  

  

  
                                                 

لم ، مًا بأن باقي المواد من هذه االتفاقيةعل .٢دولة الكويت A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق  )١(
 .تصور لي لعدم وجودها في إدارة الوثائق 

 .٢دولة الكويت A-١٤رمز ، المعهد الدبلوماسي ، إدارة الوثائق )٢(
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  ) ٤( ملحق 

  م ١٩٧٥مارس  ١٢االتفاقية االقتصادية املوقعة يف 

  بني اململكة العربية السعودية

  .ودولة الكويت 
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يف  األكيـدةإن حكومـة اململكـة العربيـة السـعودية وحكومـة دولـة الكويـت حتـدومها الرغبـة 
متينة ملا فيه خري الشعبني الشقيقني  أسستنمية وتوسيع وتدعيم الروابط االقتصادية بينهما على 

.  

  :وملا كان البلدان الشقيقان يكونان وحدة اقتصادية متماسكة فقد اتفق على ما يأيت

  :ادة األوىل امل

 .واالستخدام والعمل  اإلقامةحق  - ٤
 .املرفق) الربوتوكول( إطارممارسة النشاط االقتصادي يف  - ٥
  .انتقال الرعايا بني البلدين إجراءاتتسهيل  - ٦

  :املادة الثانية 

يشجع الطرفان املتعاقدان قيام مشاريع التنمية االقتصـادية املشـرتكة بينهمـا وبـني رعايامهـا 
الــيت يوظفهــا احــد البلــدين املتعاقــدين او رعايــاه يف البلــد  األمــوالوتســتفيد رؤوس يف كــال البلــدين 

ــــا رؤوس  أو األخــــر  األمــــوالاملشــــاريع املشــــرتكة بينهمــــا بــــنفس املزايــــا واالفضــــليات الــــيت تتمتــــع 
  .الوطنية

  :املادة الثالثة 

ـــة واحليوانيـــة و  - ٨ ـــة الســـعودية باســـترياد املنتجـــات الزراعي الصـــناعية تســـمح اململكـــة العربي
، والثروات الطبيعية ذات املنشأ الكوييت املصدرة مباشرة إىل اململكة العربيـة السـعودية

 .وتسمح الكويت بتصدير هذه املنتجات واملوضحة يف اجلداول الالحقة 
تســــمح دولــــة الكويــــت باســــترياد املنتجــــات الزراعيــــة واحليوانيــــة والصــــناعية والثــــروات  - ٩

وتســـمح اململكـــة ، واملســـتوردة مباشـــرة إىل الكويـــت ،الطبيعيـــة ذات املنشـــأ الســـعودي
 .العربية السعودية بتصدير هذه املنتجات واملوضحة يف اجلداول الالحقة 

املنتجــــات الزراعيــــة واحليوانيــــة  األخــــرىتعفــــى مــــن الرســــوم اجلمركيــــة والضــــرائب  -١٠
 .والصناعية والثروات الطبيعية الكويتية والسعودية املوضحة يف اجلداول الالحقة 
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يـــتم االتفـــاق علـــى اجلـــداول املشـــار إليهـــا يف الفقـــرات الـــثالث الســـابقة مـــا بـــني  -١١
 .اجلهات اليت يعينها كل من البلدين 

ختضــع املنتجــات الزراعيــة واحليوانيــة والصــناعية والثــروات الطبيعيــة ذات املنشــأ  ال -١٢
 .واملصدر مباشرة إىل أي من البلدين لرسوم تصدير ، الكوييت أو السعودي

نتجا صناعياً ذا منشأ سعودي أو كوييت يف حكم هذا االتفـاق كـل منـتج يعترب م -١٣
 اإلنتـاجذات املنشأ احمللي واليد العاملة احمللية وتكـاليف  األوليةصناعي ال تقل املواد 

 %).٤٠(الداخلة يف صنعه عن  األخرى
مبوجب هذا االتفاق شـهادة منشـأ  باإلعفاءجيب أن تصحب كل بضاعة تتمتع  -١٤

ارة التجـارة والصـناعة يف دولـة الكويـت بالنسـبة للسـلع الكويتيـة ووزارة مصدقة مـن وز 
  .التجارة والصناعة يف اململكة العربية السعودية بالنسبة للسلع السعودية

  :املادة الرابعة 

ــدف  اتفــق الطرفــان علــى أمهيــة تنظــيم تبــادل اخلــربات واملعلومــات والدراســات الصــناعية 
  .ين بني البلدين وتنظيم بروتوكول بذلك تنسيق صناعي وتعاون ف إجياد

  :املادية اخلامسة 

  :يلي  ما بإتباعيعمل الطرفان على تنسيق الشؤون اجلمركية بينهما وذلك 

اجلمركيــة ومناذجهــا وكشــوفات وقــوائم الشــحن وغــري  اإلجــراءاتالعمــل علــى توحيــد   ) ج
 .ذلك مما تتطلبه مراحل املعاملة اجلمركية 

البضــائع املشــحونة بــني البلــدين ووســائط نقلهــا إىل البلــد تبــادل بيانــات مفصــلة عــن   ) ح
سواء كانت هـذه البضـائع ذات منشـأ حملـي يف أحـد البلـدين أو مسـتوردة مـن  األخر

 .بلد آخر 
 –االتصــاالت املباشــرة بينهمــا  بــإجراءالســماح للســلطات اجلمركيــة يف كــال البلــدين   ) خ

 .العمل  إجراءاتلتبادل املعلومات وتنسيق 
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تنسيق مجركية دائمة بني البلدين جتتمع ثالث مـرات سـنوياً للعمـل علـى  تشكل جلنة  ) د
  .املذكورة يف هذه املادة  األهدافحتقيق 

  :املادة السادسة 

ســـيارات شـــحن البضـــائع الســـعودية أو الكويتيـــة  بإعفـــاءيتعهـــد الطرفـــان املتعاقـــدان   - ٧
عـــرب ) رانزيـــتت(فارغـــة أو حمّملـــة ومـــا حتملـــه مـــن بضـــائع وســـائقها ومعـــاونيهم املـــارة 

مهمــا  ، مــن كافــة القيــود والرســوم والضــرائب، أراضــي أي مــن الطــرفني إىل بلــد آخــر
 .كان نوعها أو اجلهة اجلابية هلا

تعفـــى ســـيارات الشـــحن الســـعودية أو الكويتيـــة الـــيت يقودهـــا ســـعوديون أو كويتيـــون   - ٨
ــــود والرســــوم  ــــة القي ــــد الطــــرف اآلخــــر مــــن كاف ــــد أحــــد الطــــرفني مــــن بل والقاصــــدة بل

وأن تــدخل فارغــة أو حمملــة حــىت ، ضــرائب مهمــا كــان نوعهــا أو اجلهــة اجلابيــة هلــاوال
 .التفريغ أو التحميل وأن تصل بأمحاهلا إىل مقاصدها بدون قيود أو إعاقة أمكنة

القاصــدة ، تعفــى الســيارات اخلاصــة وســيارات الركــاب العموميــة الســعودية والكويتيــة  - ٩
أيـاً كـان نوعهـا أو ، لقيـود والرسـوم والضـرائبمن كافـة ا، بلد أحد الطرفني املتعاقدين

 .اجلهة اجلابية هلا 
يقصر النقل بني اململكة العربية السعودية والكويت على السـيارات التابعـة هلمـا   -١٠

 .فقط 
ـــــى احلـــــدود  -١١ رخصـــــة إقامـــــة صـــــاحلة ملـــــدة شـــــهر ، متـــــنح الســـــلطات املختصـــــة عل

 .للسيارات الشاحنة القاصدة أحد البلدين
ـــــؤثر أحكـــــام   -١٢  وخـــــروجهـــــذا االتفـــــاق علـــــى أحكـــــام اتفـــــاق تنظـــــيم دخـــــول ال ت

، الســـيارات املوقعـــة بـــني حكومـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية وحكومـــة دولـــة الكويـــت
ــــا ابتــــداء مــــن أول شــــهر صــــفر عــــام  مــــن مــــارس  ٢٩املوافــــق ،هـــــ١٣٩١واملعمــــول 

 .م١٩٧١
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  :املادة السابعة 

فني املتعاقدين ومحولتهمـا يف املـوانئ متنح البواخر والقوارب والسفن اململوكة ألي من الطر 
نفـــس املميـــزات واالفضـــليات املمنوحـــة للســـفن الوطنيـــة يف كـــال ، البحريـــة للطـــرف املتعاقـــد اآلخـــر

واملنــارات وأي رســوم أخــرى  واإلرشــادمــن رســوم احلمولــة واملــوانئ  اإلعفــاءمبــا يف ذلــك ، البلــدين
  .عوديةوذلك يف حالة النقل بني الكويت واململكة العربية الس

  :املادة الثامنة 

إىل أراضـــــي كـــــل مـــــن الطـــــرفني  إدخاهلـــــاحيظـــــر املـــــرور بالرتانزيـــــت للبضـــــائع املمنـــــوع   - ٤
املرعية وتتبـادل السـلطات اجلمركيـة يف البلـدين املتعاقـدين  أنظمتهااملتعاقدين مبوجب 
ذه البضائع  .قوائم 

ن املنـاطق احلـرة يف يقدم كل من الطرفني املتعاقدين التسهيالت الالزمة لالستفادة م  - ٥
 .أي من البلدين

تعفى البضائع املستوردة إىل أحد الطرفني املتعاقدين عـرب أراضـي الطـرف اآلخـر مـن   - ٦
  .رسوم الرتانزيت مهما كان نوعها أو اجلهة اجلابية هلا

  :املادية التاسعة 

تضـمنها؛ وضماناً لتحقيق وتنمية املنافع املتبادلة اليت ، رغبة يف حسن تنفيذ هذا االتفاق
أو بنـاء علـى طلـب  أشـهرتؤلف جلنة مشرتكة مـن ممثلـني للطـرفني املتعاقـدين جتتمـع مـرة كـل سـتة 

  :أحد الطرفني املتعاقدين وتكون مهمتها 

 .معاجلة الصعوبات واملشاكل اليت قد تنشأ عن تطبيق هذا االتفاق   ) ج
دف إىل حتسني وتنمية العالقات االقتصـادية و   ) ح التجاريـة بـني تقدمي االقرتاحات اليت 

 .البلدين
ذا االتفاق   ) خ  .النظر يف طلبات تعديل اجلداول امللحقة 
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نافـذة بعـد ، تصبح التعديالت واالقرتاحات والتوصيات الـيت تقـدمها اللجنـة املشـرتكة  ) د
التصــديق عليهــا مــن حكــوميت الطــرفني املتعاقــدين وتبــادل مــذكرات بــني اجلمــارك يف 

  .البلدين

  :املادة العاشرة 

من الطرفني  –واليت تعترب جزءاً منه  –ديق على هذا االتفاق واجلداول امللحقة يتم التص
وتصبح نافـذة املفعـول بعـد انقضـاء مخسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ ، املرعية لألصولاملتعاقدين وفقاً 

وجتــدد ، ويعمــل بــه ملــدة ثــالث ســنوات مــن تــاريخ وضــعه موضــع التنفيــذ، تبــادل وثــائق التصــديق
مل خيطر أحد الطرفني الطـرف اآلخـر كتابـة قبـل مضـي اثـين عشـر شـهراً مـن  دة ماتلقائياً نفس امل

انقضاء املدة األوىل أو أي من املدد الالحقة برغبته يف عدم التجديد على أن تطبق أحكام هـذا 
ــا  االتفــاق علــى االســتثمارات الــيت نشــأت خــالل العمــل بــه إىل أن يــتم تصــفية احلقــوق املتعلقــة 

  .اوز ذلك مخسة عشر عاماً من تاريخ انتهاء العمل باالتفاق شرط أن ال يتج

عــن حكومــة ، م١٢/٣/١٩٧٥املوافــق ،هـــ٢٩/٢/١٣٩٥حــرر هــذا االتفــاق يف الريــاض 
وعــــن حكومــــة اململكــــة العربيــــة الســــعودية عبــــدالعزيز ، دولــــة الكويــــت عبــــدالرمحن ســــامل العتيقــــي

  .)١(اخلويطر

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٥٨١ص ، م١٩٧٦وثائق الخليج والجزيرة العربية : فاطمة سعد الدين ) ١(
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المصادر والمراجع
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  لعربيةالمصادر والمراجع باللغة ا

  

  :الوثائق / أوًال 

  :وثائق االتفاقيات بني اململكة العربية السعودية ودولة الكويت 

 .م ١٩٦٧/هـ١٣٨٥الكويت ، االتفاقية الثقافية  -
 .م ١٩٧١/هـ١٣٩٠الكويت ، اتفاقية تنظيم حركة السيارات  -
 .م ١٩٧٣/هـ١٣٩٤جدة ، اتفاقية إنشاء وتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة  -
 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥الرياض ، قتصادية اتفاقية ا -

  

  :أنشطة ميدانية / ثانياً 

. عـــدد مـــن اللقـــاءات اهلاتفيـــة مـــع املستشـــار الثقـــايف يف الســـفارة الكويتيـــة يف الريـــاض -
ايته ، الدكتور جابر املري  .من تاريخ البحث إىل 

يف تـــاريخ ، األســـتاذ ســـعد العمـــري. لقـــاء شخصـــي مـــع مـــدير مكتبـــة وزارة اخلارجيـــة  -
 .هـ ١٢/٧/١٤٣٣

باملعهـــد الدبلوماســـي يف وزارة اخلارجيـــة يف . لقـــاء شخصـــي مـــع مـــدير إدارة الوثـــائق  -
 .هـ ١٤/٧/١٤٣٣بتاريخ ، الدكتور مجال متيم. الرياض 
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  :املطبوعات احلكومية / ثالثاً 

 .األمانة العامة جمللس التعاون اخلليجي  -
 .منظمة املؤمتر اإلسالمي  -
 .وزارة اخلارجية السعودية  -
 .وزارة اخلارجية الكويتية  -
 .وزارة التجارة باململكة العربية السعودية  -

  

  :املصادر واملراجع باللغة العربية / رابعاً 

ــــراهيم مجعــــة  - ١ ــــة:   إب ــــة العربي / هـــــ١٣٨٠، القــــاهرة، دار الفكــــر العــــريب، ١ط(،  القومي
 ).م١٩٦٠

، ل ذات السالســــ، الكويــــت ، ١ط( تــــاريخ الكويــــت احلــــديث: أمحــــد أبــــو حاكمــــة - ٢
 ).م ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

عادات وتقاليد الزواج باملنطقة الغربية مـن اململكـة العربيـة السـعودية : أمحد عبداجلبار - ٣
امة و ، جدة ،١ط(دراسة ميدانية حديثة  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣مكتبة 

الريـاض ، ١ط( جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة دراسـة سياسـية: أمحد عبدالقادر  - ٤
 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ت اخلليج العريب منشورات مركز دراسا، 

، ١ط( اجلامعـــة العربيـــة كيـــف تكـــون جامعـــة وكيـــف تصـــبح عربيـــة: أمحـــد الشـــقريي  - ٥
 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ،دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع ، تونس 

 ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، مطبعة احلرية ، بريوت ، ٣ط( صقر اجلزيرة :أمحد عطار - ٦
مكتبـة امللـك فهـد   الوطنيـة ،الريـاض ،٣ط(سـالميمـوجز التـاريخ اإل: أمحد العسـريي - ٧

 ).   م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، 
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مكتبــة االجنلــو ، القــاهرة ، ٣ط(أصــول العالقــات السياســية الدوليــة  :أمحــد العمــري  - ٨
 ).م ١٩٥٩/ هـ١٣٧٨،املصرية 

ــــــــــــــد العــــــــــــــرب: اخلــــــــــــــوري البويســــــــــــــن - ٩ ــــــــــــــريوت، ١ط(عوائ ــــــــــــــد العــــــــــــــريب، ب ، دار الرائ
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، دار الثقافـــــــة ، بغـــــــداد ، ١ط( ت لؤلـــــــؤة اخللـــــــيجالكويـــــــ: اســـــــكندر معـــــــروف  -١٠
 ).م١٩٦٥/هـ١٣٨٥

 ).ت. ، القاهرة، دار املعارف، د١ط( لسان العرب: ابن منظور -١١
مطبعــــة  جامعــــة     ، مصــــر ، ١ط( اقتصــــاديات التجــــارة الدوليــــة: أمحــــد الصــــفي  -١٢

 ).م١٩٧٧/هـ١٣٩٧، القاهرة 
ـــــــارك  -١٣ ـــــــه :أمحـــــــد مب ـــــــة دراســـــــة مقارن ، م . د، ٢ط( اإلســـــــالم والعالقـــــــات الدولي

 ).م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨،منشورات اجلامعة املفتوحة 
م ١٩٨٧/ هـــ١٤٠٧،دار اجليــل  ، بــريوت، ٨ط( ملــوك العــرب  :أمــني الرحيــاين  -١٤

.( 
مؤسســــــة عكــــــاظ ، جــــــدة، ط(األطمــــــاع العراقيــــــة يف الكويــــــت: أمــــــني ســــــاعايت  -١٥

 ).١٩٩٠/هـ١٤١١، للصحافة والنشر
ت .د، دار الكتـاب العـريب ، نـان لب، ١ط( تاريخ الدولة السـعودية: أمني سيعد  -١٦

.( 
، ١ط( السياسة اخلارجية السعودية بني النظريـة والتطبيـق: بكر العمري وآخرون  -١٧

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، مكتبة املصباح ، جدة 
، دار الفكـــــــر العـــــــريب، القـــــــاهرة، ١ط(تـــــــاريخ اخللـــــــيج العـــــــريب: مجـــــــال  قاســـــــم  -١٨

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧
، ١ط(  اســـــة يف اجلغرافيـــــة االقليميـــــةشـــــبه اجلزيـــــرة العربيـــــة در : جـــــودة حســـــنني  -١٩

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية 
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مؤسســة األحبــاث ،الريــاض،١ط(الــدول الصــغرية والنظــام الــدويل: حســن اإلبــراهيم -٢٠
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٤،العربية

 ).ت .د، ن .د، م .د، ١ط( الكويت ماضيها وحاضرها: حسن حممود  -٢١
/ هــــــــ١٣٨١،ن .د، م .د، ١ط(السياســـــــي  تـــــــاريخ الكويـــــــت: حســـــــني خزعـــــــل -٢٢

 ).م ١٩٦٢
، جـــــدة ، ١ط( أبعـــــاد التعــــاون االقتصــــادي اخلليجــــي: حســــني صــــالح الــــدين  -٢٣

، مركــــــز البحــــــوث والتنميــــــة، كليــــــة االقتصــــــاد واإلدارة ، جامعــــــة امللــــــك عبــــــدالعزيز 
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الشروق، بريوت، ٤ط( تاريخ جند: حسني بن غنام -٢٤
، ١ط(الدولــــة الســــعودية الثانيــــة وبــــالد غــــرب اخللــــيج وجنوبــــه :الســــعديحصــــة  -٢٥

 ).م ١٩٩٦/هـ١٤١٦، مكتبة العبيكان، الرياض
، ١ط( التعلــيم يف عهــد امللــك ســعود بــن عبــدالعزيز آل ســعود: حصــة الزهــراين  -٢٦

 ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،دارة امللك عبدالعزيز ، الرياض
، العلـــــــــم للماليـــــــــني  دار، بـــــــــريوت ، ٥ط( األعـــــــــالم :خـــــــــري الـــــــــدين الزركلـــــــــي  -٢٧

 ).م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠
، ٢ط( التاريخ احلديث واملعاصر لدولة اإلمارات العربية املتحدة: خالد القامسي  -٢٨

 ).م١٩٨٩/هـ١٤١٩، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية 
دارة امللــك عبــد ، الريــاض، ١ط(العالقــات بــني جنــد و الكويــت: خالــد الســعدون -٢٩

 ).م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، العزيز
، بـريوت ، ١ط( اجملتمع والدولة يف اخلليج وشبه اجلزيرة العربيـة: ن النقيب خلدو  -٣٠

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، مركز دراسات الوحدة العربية 
دار ، بــــريوت ، ١ط(ترمجــــة خضــــر خضــــر، العالقــــات الدوليــــة   :دانيــــال كــــوالر -٣١

 ).م ١٩٨٠/هـ١٤٠٠،الطليعة 
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، العروبـــــــة  دار، القـــــــاهرة  ، ١ط( خمتصـــــــر تـــــــاريخ الكويـــــــت: راشـــــــد الفرحـــــــان -٣٢
 ).م ١٩٦٠/ هـ١٣٧٩

، دار الكتـــــاب العـــــريب، القـــــاهرة ، ١ط( ملـــــك وآمـــــال شـــــعب: زينـــــب الغـــــزايل  -٣٣
 ).م١٩٥٤/هـ١٣٧٣

، مكتبـــة األجنلـــو املصـــرية ، القـــاهرة ، ١ط( أســـس جغرافيـــة النقــل: ســعيد عبـــده  -٣٤
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

، طنيفلســ، ١ط( الدبلوماســية تارخيهــا مؤسســها انواعهــا قوانينهــا: ســعيد أبوعبــاه -٣٥
 ).م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، دار الشيماء للنشر

منشـورات ، القـاهرة، ١ط( دور النفط يف عالقات قطر الدوليـة: سعد احلميدي  -٣٦
 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،املركز الريئسي للدراسات اإلسرتاتيجيية

ا وتطورهــا: مســرية ســنبل  -٣٧ ، الريــاض ، ١ط( العالقــات الســعودية األمريكيــة نشــأ
 ).م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، دارة امللك عبدالعزيز 

، دارالسـاقي، بـريوت،١ط(تاريخ امللك سعود بن عبدالعزيز:سلمان بن عبدالعزيز -٣٨
 ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

، دار النهضـــــة العربيـــــة ، بـــــريوت ، ١ط(جملـــــس التعـــــاون اخلليجـــــي : ســـــيد طـــــه  -٣٩
 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

معهـد البحـوث والدرسـات ، القـاهرة، ١ط(املنظمات الدولية املعاصـرة:سيد نوفل -٤٠
 ).م١٩٦٨/هـ١٣٨٨،العربية

دار املســـرية للصـــحافة والطباعـــة ، بـــريوت، ١ط(التحـــدي اللبنـــاين:شـــفيق الـــريس -٤١
 ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، والنشر

، ١ط( تـــــوازن القـــــوى بـــــني دول جملـــــس التعـــــاون اخلليجـــــي: شـــــيخة القحطـــــاين  -٤٢
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية 
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، ١ط( مائة عام حبـوث ودراسـاتاململكة العربية السعودية يف  :صاحل الراجحي  -٤٣
 ).م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، دارة امللك عبد العزيز ، الرياض 

األمانـة ، ١ط(عالقات اململكـة العربيـة السـعودية بـدول اخللـيج: صاحل الراجحي  -٤٤
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة 

، مكـــة املكرمـــة، ١ط( لنتـــائجالقمـــة اإلســـالمية بـــني اآلمـــال وا: صـــاحل الســـهيلي -٤٥
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١،مطابع العامل اإلسالمي 

، القـــاهرة، ١ط( جاللـــة امللـــك ســـعود بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود: صـــاحل الغامـــدي -٤٦
 ).ت.د، مطابع األهرام التجارية

اإلسـكندرية ، ١ط( تاريخ العالقات الدوليـة واحلضـارة احلديثـة  :صالح هريدي  -٤٧
 ).م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣،والنشر دار الوفاء لدنيا الطباعة ، 
ــــاة يف اجملتمــــع الكــــوييت: صــــالح صــــبيح -٤٨ ــــدورة احلي ــــة ل ، ١ط(العــــادات االجتماعي

 ).١٩٨٠/هـ١٣٩٩، مؤسسة الكويت ، الكويت 
منشــأة ، االســكندرية ، ١ط( اجلغرافيــا دعامــة التخطــيط: صــالح الــدين الشــامي -٤٩

 ).م١٩٧٦/هـ١٣٩٦،املعارف 
عودية مـــن القضـــايا العامليـــة يف هيئـــة اململكـــة العربيـــة الســـ موقـــف: طـــالل عطـــار  -٥٠

 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣، مطابع الفرزدق، الرياض ، ١ط( األمم املتحدة
شــركة ، جــدة ، ١ط(جامعــة الــدول العربيــة بــني الواقــع والتحــدي: طــالل عطــار  -٥١

 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، املدينة املنورة للطباعة والنشر 
، دار اخلرجيـي، الرياض ،١ط( جغرافيا شبه اجلزيرة العربية:طلعت عبده و آخرون -٥٢

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨
، دار االعتصـــــــــــــــــام ، القـــــــــــــــــاهرة ، ١ط( حـــــــــــــــــق اجلـــــــــــــــــار: طـــــــــــــــــه العفيفـــــــــــــــــي  -٥٣

 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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، ٤ط( العالقــــات بــــني الدولــــة الســــعودية األوىل و الكويــــت: عبــــداهللا العثيمــــني  -٥٤
 ).م١٩٩٧/  هـ١٤١٧، العبيكان ، الرياض 

الريـــاض ،١ط( نظيمـــات الدوليـــةاململكـــة العربيـــة الســـعودية والت: عبـــداهللا القبـــاع  -٥٥
 ).ت.د، عكاظ للنشر والتوزيع ،
، الفــرزدق التجاريــة ،الريــاض،١ط( العالقــات الســعودية اليمنيــة: عبــداهللا القبــاع  -٥٦

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣
الريـاض ، ١ط(تطـور العالقـات الدوليـة جمللـس التعـاون اخلليجـي: عبداهللا األشـعل -٥٧

 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، مركز اخلليج للدراسات االسرتاتيجية ، 
، الكويـــت، ١ط( العالقـــات الدوليـــة جمللـــس التعـــاون اخلليجـــي: عبـــداهللا األشـــعل -٥٨

 ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠،ذات السالسل
ـــــــداهللا منســـــــي  -٥٩ ـــــــيج العـــــــريب عـــــــرض : عب ـــــــة وإمـــــــارات اخلل ـــــــدول العربي جامعـــــــة ال

 ).هـ١٤٣٢، مركز النشر العلمي جامعة امللك عبدالعزيز ، جدة ، ١ط(وتوثيق
، ١ط( طـــار القـــانوين والسياســـي جمللـــس التعـــاون اخلليجـــياإل: عبـــداهللا األشـــعل  -٦٠

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، مطابع وج ، الرياض 
اللجنــــة ، الكويــــت ، ١ط( الكويــــت وجــــوداً وحــــدوداً : عبــــداهللا الغنــــيم وآخــــرون  -٦١

 ).ت .د، العلمية ملشروع دراسة الوثائق الكويتية 
، ١ط(واملأسـاة  العـدوان العراقـي علـى الكويـت احلقيقـة: عبداهللا الغنـيم وآخـرون  -٦٢

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ن .د، الكويت 
مطـابع ، الريـاض ، ١ط(الطرق وأمنها يف عهد امللك عبـدالعزيز: عبداهللا الداوود  -٦٣

 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، التقنية لألوفست 
، دار القــــــبس ، الكويــــــت ، ٢ط( مــــــن هنــــــا بــــــدأت الكويــــــت: عبــــــداهللا احلــــــامت  -٦٤

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠
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، ٢ط( يف اهللا علـــــى ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنةحقـــــوق األخـــــوة : عبـــــداهللا الشـــــريف -٦٥
 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار احلديث اخلريية ، الرياض 

، ١ط(حتفـــــة املشـــــتاق يف أخبـــــار جنـــــد و احلجـــــاز و العـــــراق : عبـــــد اهللا البســـــام  -٦٦
 ).م ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١،شركة املختلف ، الكويت 

مكتبـــــة ، الريـــــاض،٣ط( تـــــاريخ اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية: عبـــــد اهللا العثيمـــــني  -٦٧
 ).١٩٩٧/هـ١٤١٨، العبيكان

، دار مكتبــــــة احليــــــاة ، بــــــريوت ، ١ط( تــــــاريخ الكويــــــت: عبــــــد العزيــــــز الرشــــــيد  -٦٨
 ).م ١٩٧٨/ هـ١٣٩٨

دار قرطــاس ، الكويــت ، ١ط( احبــاث يف تــاريخ الكويــت: عبــداملالك التميمــي  -٦٩
 ).م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨، للنشر

، ١ط( يةأصــول العالقــات الدبلوماســية و القنصــل: عبــدالفتاح الرشــدان وآخــرون -٧٠
 ).م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، املكتبة الوطنية، عّمان

، ١ط(اململكـــة العربيـــة الســـعودية وقضـــية فلســـطني: عبـــدالفتاح أبوعليـــه وآخـــرون  -٧١
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض 

الريـاض ، ١ط( حماضرات يف تاريخ الدولـة السـعودية األوىل: عبد الفتاح أبوعليه  -٧٢
 ).ت . د، دار املريخ ، 
دار املــريخ  ، الريــاض ، ٥ط(تــاريخ الدولــة الســعودية الثانيــة : عبــد الفتــاح أبوعليــة -٧٣

 ).م ١٩٩٥/هـ١٤١٥، 
 دراســات يف جغرافيــة اململكــة العربيــة الســعودية: عبــدالعزيز آل الشــيخ وآخــرون  -٧٤

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ١ط(
 السياســـية للمملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــدخل إىل اجلغرافيـــا: عبـــدالرزاق أبـــوداود  -٧٥

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار البالد للطباعة والنشر، جدة ، ١ط(
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مكتبــة ، الريــاض ، ٤ط( الدبلوماســية واملراســم الســعودية: عبــدالرمحن احلمــودي  -٧٦
 ).م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، امللك فهد الوطنية 

دار ،  الريـــاض، ١ط( جغرافيـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية: عبـــدالرمحن الشـــريف  -٧٧
 ).هـ ١٣٩٧، املريخ 

أســــس العالقــــات املكانيــــة السياســــية مقدمــــة يف اجلغرافيــــة :عبــــدالرزاق أبــــو داود  -٧٨
 ).م٢٠٠٠/هـ١٣٢١، دار حافظ ، جدة ، ١ط( السياسية

، مصـر، ١ط(دراسات عن الكويت واخللـيج العـريب: عبداجمليد مصطفى وآخرون -٧٩
ضة مصر  ).ت.د، مكتبة 

، دار اللـــواء، الريـــاض، ١ط(راشـــد امللـــك عبـــدالعزيزامللـــك ال: عبـــداملنعم الغالمـــي -٨٠
 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

ا وتطورهـــــا وقواعـــــدها ونظـــــام احلصـــــانات : علـــــي الشـــــامي  -٨١ الدبلوماســـــية نشـــــأ
 ).م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠،دار الثقافة ، عّمان ،  ١ط( واالمتيازات الدبلوماسية

املصـرية دار اجلامعـات ، اإلسكندرية ، ١ط(تنظيم وإدارة املوانئ: علي الشرقاوي -٨٢
 ).م١٩٧٩/هـ١٢٩٩، 
مكتبـــة ، الريـــاض، ١ط(جملـــس التعـــاون اخلليجـــي أمـــام التحـــديات: علـــي القـــرين -٨٣

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨، العبيكان
مطبوعـات دارة ، الريـاض ، ٤ط(، عنـوان اجملـد يف تـاريخ جنـد  :عثمان بـن بشـر  -٨٤

 ).م ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢،امللك عبد العزيز 
، دار جمـــدوالي ، األردن ، ١ط(ية العالقـــات األردنيـــة الســـعود: عمـــر احلضـــرمي -٨٥

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
دار عطـــــوة ، القـــــاهرة ، ٢ط( البحـــــر األمحـــــر والعـــــامل املعاصـــــر: عـــــاطف الســـــيد  -٨٦

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،للطباعة 
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الــدور الســعودي يف اخللــيج ســجل وثــائقي حتليلــي عــن مســتقبل  :عبــده هاشــم  -٨٧
عالميـــــــــة اإلســـــــــراء للخـــــــــدمات اال، الســـــــــعودية ، ١ط(جملـــــــــس التعـــــــــاون اخلليجـــــــــي 

 ).م ١٩٩٣/ هـ١٤١٣،
العالقـــــات الســـــعودية اإليرانيـــــة وأثرهـــــا يف دول اخللـــــيج : عبـــــداحلكيم الطحـــــاوي  -٨٨

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،مكتبة العبيكان ، الرياض ، ١ط( العريب
ــــة العــــامل اإلســــالمي: عبدالعزيزالصــــويغ  -٨٩ ــــة الســــعودية وتنمي ، ١ط( اململكــــة العربي

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،أوراق للنشر واألحباث واإلعالم ، الرياض
ــــة العــــامل اإلســــالمي: عبدالعزيزالصــــويغ  -٩٠ ــــة الســــعودية وتنمي ، ١ط( اململكــــة العربي

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، أوراق للنشر واألحباث واإلعالم ، الرياض
الـدار اجلماهرييـة ، بنغازي، ٢ط(املنظمات الدولية واالقليمية : عبدالسالم عرفة  -٩١
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩،
، دار النفــــائس، بــــريوت ، ١ط(جتماعيــــة عنــــد العــــرباحليــــاة اال: ظــــافر القــــامسي -٩٢

 ).م١٩٩١/هـ١٤٠١
دار املعرفــــــة ، اإلســــــكندرية ، ٢ط(جغرافيــــــة الكويــــــت:غــــــامن ســــــلطان وآخــــــرون  -٩٣

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨،اجلامعية 
الكويـــت ،١ط( املالحـــة البحريـــة وأمهيتهـــا للكويـــت قـــدمياً وحـــديثاً : غـــامن ســـلطان -٩٤
 ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
/ هـــ١٤٠٦،ن .د، م .د، ١ط( الــوجيز يف الدبلوماســية املعاصــرة: غــازي حســن  -٩٥

 ).م١٩٨٦
اخللـــــيج العـــــريب دراســـــة يف تـــــاريخ العالقـــــات الدوليـــــة : فتحيــــة النـــــربواي وآخـــــرون -٩٦

 ).ت.د، منشأة املعارف ، االسكندرية ، ١ط( واالقليمية
معهـد ، الريـاض، ١ط( اجلغرافيا السياسية للمملكة العربية السعودية: فرج املولد  -٩٧

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، الدراسات الدبلوماسية 
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 ١ط( موســوعة تــاريخ امللــك عبــد العزيــز الدبلوماســية: فهــد الســماري وآخــرون  -٩٨
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، الرياض ،
، املكتبـة املصـرية ، اإلسـكندرية ، ١ط( اجتاهـات األسـرة العربيـة: فادية اجلـوالين  -٩٩

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
، الكويــت ، ١ط( م١٩٧٦وثــائق اخللــيج واجلزيــرة العربيــة : فاطمــة ســعد الــدين  - ١٠٠

 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١، جامعة الكويت 
 ).١٩٧٩، ن .د، بريوت ، ١ط( أضواء على تاريخ الكويت:قدري قلعجي  - ١٠١
، دار الكاتـب العـريب، م .د، ١ط( فيصل ومعركة الكرامـة العربيـة: قدري قلعجي - ١٠٢

 .)م١٩٧٤/هـ١٣٩
دارة ، الريـــــاض ، ١ط(،تـــــاريخ الـــــبالد الســـــعودية يف دليـــــل اخللـــــيج: لـــــورمير.ج.ج - ١٠٣

 ) .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢،امللك عبد العزيز 
التضــــــامن اإلســــــالمي الفكــــــرة والتــــــاريخ ودور اململكــــــة العربيــــــة : مــــــانع اجلهــــــين - ١٠٤

الريـــــــاض، مركـــــــز فيصـــــــل للبحـــــــوث والدراســـــــات اإلســـــــالمية ،  ،١ط(،  الســـــــعودية
 ) .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

دار الفكـر العـريب ، القاهرة ، ١ط( العالقات الدولية يف اإلسالم: بو زهرهحممد أ - ١٠٥
 ).م ١٩٩٥/ه١٤١٥، 
ــــــة الســــــعودية يف اجملــــــال : حممــــــد الشــــــريف  - ١٠٦ ــــــة للمملكــــــة العربي السياســــــة اخلارجي

 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، دارة امللك عبدالعزيز ، الرياض ، ١ط( اإلسالمي
، مؤسســة اجلزيــرة للصــحافة ، الريــاض ، ١ط(اجلرحيــة  أفغانســتان: حممــد توفيــق  - ١٠٧

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠
دار الكتــــاب ، بــــريوت، ١ط( القــــرار العــــريب يف األزمــــة اللبنانيــــة: حممــــد الســــماك - ١٠٨

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، اللبناين
 ).ت .د، دار الفكر ، دمشق ، ٢ط( األمة والعوامل املكونة هلا: حممد املبارك  - ١٠٩
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جنلواملصـــــــرية مكتبـــــــة األ،مصـــــــر ،٢ط( حـــــــوض اخللـــــــيج العـــــــريب:حممـــــــد متـــــــويل  - ١١٠
 ).م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧،
ـــــة اجليوسياســـــية واجليوســـــرتاتيجية يف : حممـــــد فضـــــه - ١١١ ـــــات الدولي مشـــــكالت العالق

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، نشراجلامعة األردنية ، عمان ، ١ط( السياسة اخلارجية
ــــــويل وآخــــــرون - ١١٢ ــــــيج: حممــــــد مت ــــــة اخلل ــــــت ،١ط( جغرافي ــــــة الفــــــالح ،الكوي ، مكتب

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
شــــركة املطبوعــــات للتوزيــــع و ، الكويــــت ،١ط( لكويــــتســــكان ا: حممــــد الفيــــل  - ١١٣

 ).م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩،النشر 
ـــــل  - ١١٤ ـــــة االســـــرتاتيجية للخلـــــيج العـــــريب: حممـــــد الفي ـــــت ، ٢ط( االمهي ذات ، الكوي

 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٧، السالسل 
جملـس التعـاون كمنظمـة أقليميـة وصـلته بكـل مـن األمـم املتحـدة : حممد السياري - ١١٥

، مطبوعــــات معهــــد الدراســــات الدبلوماســــية، اضالريــــ،١ط( وجامعــــة الــــدول العربيــــة
 ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦

 ).ت .د، دار الفكر ، دمشق ، ٢ط( األمة والعوامل املكونة هلا: حممد املبارك  - ١١٦
جامعــة اإلمــام ، الريــاض ، ١ط( اللغــة العربيــة يف العصــر احلــديث: حممــد الربيــع  - ١١٧

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥، حممد بن سعود اإلسالمية 
، ١ط(يقـــة القوميــة العربيـــة دراســات علميـــة يف اجملتمــع العـــريبحق: حممــد الغــزايل  - ١١٨

 ).ت .د، القاهرة مكتبة دار العروبة
ـــة يف احلجـــاز :حممـــد مغـــريب  - ١١٩ دار العلـــم ، جـــدة ، ٢ط(مالمـــح احليـــاة االجتماعي

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، للطباعة والنشر
ــــدوي وآخــــرون  - ١٢٠ ــــة حبــــراً : حممــــد ب ــــة الســــعودية املنقول حجــــم جتــــارة اململكــــة العربي

جامعــة أم القــرى مركــز حبــوث العلــوم االجتماعيــة ، مكــة املكرمــة ، ١ط( وخصائصــها
 ).م ١٩٩٦/هـ١٤١٧، 
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الكتـــــاب األســـــود وثـــــائق ومشـــــاهدات الغـــــزو العراقـــــي : حممـــــد حـــــافظ وآخـــــرون - ١٢١
 ).ت.د، الشركة السعودية لالحباث والتسويق، لندن ، ١ط(للكويت

مركـــز البحـــوث ، الكويـــت ، ١ط( احلـــدود الكويتيـــة العراقيـــة:حممـــد العبـــدالقادر  - ١٢٢
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠،والدراسات الكوتية 

التمثيـــل الدبلوماســـي الـــدائم اإلجيـــايب و الســـليب للمملكـــة العربيـــة : حممـــد مـــدين  - ١٢٣
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض،٣ط(السعودية

هـد مع، الريـاض،٣ط(العالقات الدبلوماسيةللمملكةالعربية السـعودية:وحممدمدين - ١٢٤
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، الدراسات الدبلوماسية

، الريــاض ، ٤ط( الشخصــية اجلغرافيــة للملكــة العربيــة الســعودية: حممــد الرويثــي  - ١٢٥
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، دار الوحدة العربية 

 دليــل اخللــيج العــريب دراســة يف تــاريخ العالقــات الدوليــة واالقليميــة: حممــد مهنــا  - ١٢٦
 ).ت.د، ديثاملكتب اجلامعي احل، االسكندرية ، ١ط(
املكتــــب ، اإلســــكندرية، ١ط( قطــــر التــــاريخ السياســــية والتحــــديث: حممــــد مهنــــا - ١٢٧

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، اجلامعي احلديث
جامعــــة امللــــك ، جــــدة، ١ط(ســــبل التعــــاون التجــــاري اخلليجــــي: حممــــد الــــرداوي - ١٢٨

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، عبدالعزيز
ث اخللـــــــــيج العـــــــــريب دراســـــــــة يف التـــــــــاريخ السياســـــــــي احلـــــــــدي: حممـــــــــد الشـــــــــرفاء  - ١٢٩

 ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، الدار الوطنية اجلديدة للنشر والتوزيع ، اخلرب ، ١ط(واملعاصر
ـــــــــــــــــع: حممـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــالم  - ١٣٠ ـــــــــــــــــوق اجلمي ـــــــــــــــــة ف ، ن .د، ســـــــــــــــــوريا ، ١ط( العروب

 ).م١٩٥٦/هـ١٣٧٦
دار الثقافـة العربيـة ، دمشـق ، ١ط(العالقـات الدوليـة يف اإلسـالم :  حممود أمحـد - ١٣١
 ).م ١٩٩٦/ هـ١٤١٦،
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، دار الراتــــب اجلامعيــــة ، القــــاهرة ، ١ط( نقــــل واملــــرورهندســــة ال: حممــــود ســــامل  - ١٣٢
 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٤

مكتبــة األجنلــو ، القــاهرة ، ١ط( جغرافيــة شــبه جزيــرة العــرب: حممــود أبــو العــال  - ١٣٣
 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، املصرية 

، مكــــة املكرمــــة، ١ط( معــــاين األخــــوة يف اإلســــالم ومقاصــــدها: حممــــود بــــابللي - ١٣٤
 ).ت .سالمي ، دالصحافة والنشر برابطة العامل اإل

، القــاهرة، اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب، ١ط(اإلســالم والعروبــة:  حممــود كامــل - ١٣٥
 ).م١٩٧٦/هـ١٣٩٦

دار ، االســــــكندرية، ١ط( جغرافيــــــة اململكـــــة العربيــــــة الســــــعودية: حممـــــود ســــــيف - ١٣٦
 ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١،املعرفة اجلامعية

، راتــــب اجلامعيــــة دار ال، القــــاهرة ، ١ط( هندســــة النقــــل واملــــرور: حممــــود ســــامل  - ١٣٧
 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٤

دار أســـامة للنشـــر ، األردن، ١ط(موســـوعة تـــاريخ اخللـــيج العـــريب : حممودشـــاكر - ١٣٨
 ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، والتوزيع 

دار الصــحراء الســعودية ، الريــاض، ٤ط(املصــحف والســيف:حمــي الــدين القابســي - ١٣٩
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١،للنشر

ـــبالد العربيـــة الســـعودية: منـــري العجـــالين - ١٤٠ ، دار الشـــبل ، الريـــاض ، ١ط( تـــاريخ ال
 ).م ١٩٩٠/ هـ١٤١٠

، مكتبــــــــة العبيكــــــــان، الريــــــــاض ، ١ط( مدينــــــــة الريــــــــاض: مضــــــــاوي اهلطــــــــالين  - ١٤١
 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧

أهدافه ودعائمـه ، أوضـاعه وخصائصـه : اجملتمع اإلسالمي :عبدالواحدمصطفى  - ١٤٢
 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤، بريوت، دار اجليل،  ٢ط(،  يف ضوء الكتاب والسنة
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، بـــــريوت، ١ط( وقـــــائع احلـــــرب اإلســـــرائيلية الفلســـــطينية يف لبنـــــان: مهـــــا معتـــــوق - ١٤٣
 ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣،مؤسسة مطابع معتوق

السياسة اخلارجية السعودية يف اإلطار العـريب والـدور السـعودي : منصور املنصور - ١٤٤
معهــــد الدراســــات الدبلوماســــية بــــوزارة ، الريــــاض ، ١ط( وأهــــم العوامــــل املــــؤثرة فيــــه

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩،اخلارجية 
، بريوت ، دار العلم للماليـني، ١ط(العروبة يف ميزان القومية: نقوال زيادة  - ١٤٥

 ).م١٩٥٠/هـ ١٣٧٠
معهــــد البحــــوث والدراســــات ، ٢ط( حنــــو الوحــــدة العربيــــة: نــــور الــــدين حــــاطوم  - ١٤٦

 ).م١٩٦٩/هـ١٣٨٩، العربية جبامعة الدول العربية 
يــــاض املــــريس للكتــــب ر ، القــــاهرة، ١ط( الطعــــام يف الثقافــــة العربيــــة: نينــــا مجيــــل  - ١٤٧

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤، والنشر
، ١ط( دراســــة ووثــــائق حــــول احتــــاد اإلمــــارات العربيــــة يف اخللــــيج: وحيــــد رأفــــت  - ١٤٨

 ).م١٩٧١/هـ١٣٩١، اجمللة املصرية للقانون الدويل ، القاهرة 
دار العروبـة ، الكويـت ، ٢ط( جملس التعاون لدول اخللـيج العربيـة:  حيىي رجب  - ١٤٩
 ).م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨،
، ١ط( أمــــن اخللــــيج العــــريب يف ضــــوء املتغــــريات االقليميــــة والعامليــــة:  رجــــبحيــــىي - ١٥٠

 ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار النهضة العربية، القاهرة 
مكتبــة ، الكويــت ، ١ط( اخللــيج العــريب والصــراع الــدويل املعاصــر: حيــىي رجــب  - ١٥١

 ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩،دار العروبة للنشر والتوزيع 
مركـــز البحـــوث و ، الكويـــت ، ١ط( مـــاعالكويـــت تواجـــه األط: يعقـــوب الغنـــيم  - ١٥٢

 ).م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨، الدراسات الكويتية 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة دراسة حتليلية ملالحمها اهلامة: يوسف أبو احلجاج  - ١٥٣
 ).م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨، معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،١ط(
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  :املراجع باللغة اإلجنليزية / خامساً 

١ - Nadaf Safran : Saudi Aradia, The Ceaseless Quest 
for Security, Cambridge-Mass and London, the 
Belknap Press for Harvard University Press, 

1985,P.29.H.V.F. Winstone, op. cit.,p.3. 
٢ - , New York, Oxford Word PowerPress,(1999), 

oxford Univ. Oxford Univ.   press,p.425.    
٣ - Webster Dictionary Webster Inc., (1991), -Merrian

Webster Inc.,p. . 673.-, Mass., MerriamSpringfield    
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  :الرسائل اجلامعية / سادساً 

- ١٣٧٣( العالقات السعودية القطرية خالل الفرتة من: فهد عتيق املالكي - ١
، ةكلية الشريع، رسالة  ماجستري غري منشورة  ،)م١٩٨٢- ١٩٥٣/هـ١٤٠٢

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٠٨ جامعة أم القرى
رسـالة ماجسـتري غـري ، التعاون االقتصادي بني الدول العربيـة اخلليجيـة: حممد العقال  - ٢

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، جامعة أم القرى ، كلية االقتصاد اإلسالمي، منشورة 
رســـــالة ،  التجــــارة البيئيـــــة لــــدول جملــــس التعـــــاون اخلليجــــي: خالــــد حممــــد منـــــزالوي  - ٣

ــــــك عبــــــدالعزيز ، كليــــــة االقتصــــــاد واإلدارة ، منشــــــورة ماجســــــتري غــــــري ، جامعــــــة املل
 .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

  

  :   ) الصحف ( الدوريات / سابعاً 

  الصحف السعودية 

 :جريدة أم القرى  - ١

  . م٢/٤/١٩٥٤املوافق ،هـ٢٨/٧/١٣٧٣، )١٥٠٩(العدد 
  .م٩/٤/١٩٥٤املوافق ،هـ٦/٨/١٣٧٣، )١٥١٠(العدد
  .م١١/١١/١٩٥٤وافق امل،هـ١٦/٣/١٣٧٤،)١٥٣٩(العدد
  .م ٧/٩/١٩٥٦املوافق،هـ٢/١٣٧٦/ ٢، )١٦٣١( العدد 
  .م ٢/١١/١٩٥٦املوافق،هـ٢٨/٣/١٣٧٦، )١٦٣٩( العدد 
  .م ١١/١٩٥٦/ن٩املوافق ،هـ٩/٤/١٣٧٦، )١٦٤٠( العدد 
  .م ١٤/١٢/١٩٥٦املوافق ،هـ١٢/٥/١٣٧٦، )١٦٤٥( العدد
  .م ٧/٤/١٩٦١املوافق ،هـ٢١/١٠/١٣٨٠،)١٨٦٤(العدد
  .م١/٧/١٩٦١املوافق ،هـ١٧/١/١٣٨١، ) ١٨٧٥( دالعد
  .م ٢٢/٩/١٩٦١املوافق ،هـ١٢/٤/١٣٨١، )١٨٨٧(العدد
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  .م ٣٠/٣/١٩٦٢املوافق ،هـ٢٤/١٠/١٣٨١، )١٩١٣(العدد
  .م ٦/١٢/١٩٦٣املوافق ،هـ١٣٨٣م٢٠/٧، )١٩٩٩(العدد

 .م١٧/١٢/١٩٦٥املوافق ،هـ٢٤/٨/١٣٨٥،)٢١٠١(العدد
  .م١١/٢/١٩٦٦افق املو ،هـ٢١/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٨(العدد

  .م١٨/٢/١٩٦٦املوافق ،هـ٢٨/١٠/١٣٨٥، )٢١٠٩(العدد
  .م ٥/٤/١٩٦٨املوافق ،هـ٧/١/١٣٨٨، )٢٢١٥(العدد

  .م ١٢/٤/١٩٦٨املوافق ،هـ١٤/١/١٣٨٨، )٢٢١٦(لعددا
  .م ٣١/٨/١٩٧٣املوافق ،هـ٣/٨/١٣٩٣، )٢٤٨٧(العدد
  .م ٧/٩/١٩٧٣املوافق ، هـ١٠/٨/١٣٩٣، )٢٤٨٨(العدد
 .م ٢٦/٣/١٩٧٦املوافق ،هـ٢٦/٣/١٣٩٦، )٢٦١٨(العدد

  .م٢٢/١٠/١٩٧٦املوافق ،هـ٢٩/١٠/١٣٩٦، )٢٦٤٧(العدد
  .م ٦/١/١٩٧٨املوافق ،هـ٢٧/١/١٣٩٨، )٢٧٠٦(العدد

  .م ٢٤/٣/١٩٧٨املوافق ،هـ١٥/٤/١٣٩٨، )٢٧١٧(العدد
 .م ١/١٢/١٩٧٨املوافق ،هـ١/١/١٣٩٩، )٢٧٤٩(العدد
  .م ٨/١٢/١٩٧٨املوافق ،هـ٨/١/١٣٩٩، )٢٧٥٠(العدد
  .م ٣٠/١١/١٩٧٩املوافق ،هـ١١/١/١٤٠٠، )٢٧٩٨(العدد

  .م٢٨/٨/١٩٨٠املوافق،هـ١٨/١٠/١٤٠٠، )٢٨٣٤(العدد
  .م٣٠/١/١٩٨١املوافق، هـ٢٤/٣/١٤٠١، )٢٨٥٤(العدد
  .م ١٠/٤/١٩٨١املوافق ،هـ٦/٦/١٤٠١، )٢٨٦٤(العدد
  .م٢٨/٥/١٩٨١املوافق، هـ٢٥/٧/١٤٠١،)٢٨٧١(العدد

  .م ١٣/١١/١٩٨١املوافق ،هـ١٧/١/١٤٠٢، )٢٨٩١(العدد
  .م٤/١٩٨٢/ ١٦املوافق،هـ٢٢/٦/١٤٠٢، )٢٩١٣(العدد
  .م ٥/١٢/١٩٨٠املوافق ،هـ٢٧/١/١٤٠١، )٤٩٢٧(العدد
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 :جريدة الندوة  - ٢

  . م ١٩٧٥/ ٣/٥املوافق ،هـ٢٢/٤/١٣٩٥، )٤٩٢٧(العدد 
 

 :جريدة الشرق األوسط  - ٣

  .م٢٣/٤/٢٠٠٢املوافق،هـ٩/٢/١٤٢٣، )٨٥٤٧(العدد
 

 : جريدة الرياض - ٤

  .م٢٠/٣/١٩٧٦املوافق ،هـ٢٠/٣/١٣٩٦، )٣٢٩٠(العدد 
  .م ٢٣/١٠/١٩٧٦املوافق ،هـ٣٠/١٠/١٣٩٦، )٣٤٧٠(العدد 
    .م ٢٢/١١/١٩٧٦املوافق ،هـ١٣/١١/١٣٩٦، )٣٤٩٦(العدد 

 

 :جريدة اجلزيرة  - ٥

 .م١٩٧٤/ ٦/ ١٥املوافق ، هـ١٣٩٤/ ٦/ ٢٥، )٩٣٢(العدد 
  .م٤/١١/١٩٨١املوافق ،هـ٦/١/١٤٠٢، ) ٣٣٤٩(العدد

  

  :الصحف الكويتية 

 :جريدة صوت اخلليج  - ١

  .م١/١/١٩٧٨املوافق ،هـ٢١/١/١٣٩٨، )٧٨٥(العدد
 

 :جريدة النهار - ٢

 .م٢٨/٢/٢٠٠٨املوافق،هـ٢٠/٢/١٤٢٩، )١٧٦(العدد
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 :جريدة القبس  - ٣

  .م٢١/٩/١٩٨١املوافق ،هـ٢٢/١١/١٤٠١، )٤٥١٤(العدد
 

 :جريدة السياسية  - ٤

  . م٥/٤/١٩٨١املوافق ، هـ٣٠/٥/١٤٠١،)١٣٣٦(العدد
 

 :جريدة الرأي العام  - ٥

  . م٥/٤/١٩٨١املوافق ، هـ٣٠/٥/١٤٠١،) ٧٦٤٨( العدد 
  

  :   ) اجملالت ( الدوريات / ثامناً  

 :جملة الدبلوماسية  - ١

  .م ١٩٩٩يناير/هـ١٤١٩شوال ، )٢٠(العدد
 

 :جملة التعاون  - ٢

  . م١٩٨٦يناير /هـ١٤٠٦ربيع اآلخر ، ) ١( العدد 
  . م١٩٨٧يوليو / هـ١٤٠٤، ذو القعدة ، ) ٧( العدد
  .م ١٩٨٧يوليو /هـ١٤٠٧ذو القعدة ، ) ٧( العدد
  .م ١٩٩٠يونيه /هـ١٤١٠ي القعدة ذ، )١٢( العدد

 . م ١٩٩٤مارس /هـ١٤١٤شوال ،)٣٣(عددال
  .م ١٩٩٦مارس / هـ١٤١٦شوال ، )٤١(د العد

  .م ١٩٩٦يونيه /هـ١٤١٧حمرم ، ) ٤٢( العدد
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 :جملة شؤون عربية  - ٣

  .م ١٩٩٤يونيو /هـ١٤١٥ حمرم، )٧٨(العدد

 

 :جملة املنهل  - ٤

  .م ١٩٥٤سبتمرب/هـ١٣٧٤حمرم ، ) ١( العدد  

 

 :جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية  - ٥

  .م ١٩٨٢أكتوبر /هـ١٤٢٠ذو احلجة ، )٣٢(العدد
 .م ٢٠٠٤أكتوبر  /هـ١٤٢٥شبعان ، )١١٥(العدد

 

 :جملة الفتح  - ٦

  .م ٢٠٠٨أكتوبر / هـ١٤٢٩رمضان ، ) ٣٦( العدد 
 

 :جملة األنبار للعلوم اإلنسانية  - ٧

  .م ٢٠١٠اغسطس/ هـ١٤٣١شعبان ، ) ٣( العدد

 

 :جملة الرتبية  - ٨

  .م١٩٩٥يونيو /هـ١٤١٦حمرم ، )١٠٣(دالعد
  

  



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

323 

  

  :  املواقع اإللكرتونية / تاسعاً 

   

  ov.sawww.mofa.gاململكة العربية السعودية  –موقع وزارة اخلارجية  - ١
 www.kingsaud.netامللك سعود بن عبدالعزيز   - ٢
 www.kingkhalid.org.saقاعدة معلومات امللك خالد بن عبدالعزيز  - ٣
، م ٢٠١٢/هــــــ١٤٣٣، اإللكرتونيـــــة، ١٣اإلصـــــدار،موســـــوعة مقاتـــــل مـــــن الصـــــحراء - ٤

w.mokatel.comww 
 v.mofa.gov.kw-inter-wfeدولة الكويت  -موقع وزارة اخلارجية  - ٥
    www.da.gov.kwالديوان األمريي لدولة الكويت - ٦
 www.kna.kwجملس األمة دولة الكويت  - ٧

 kwt.com-www.hisاجلمعية التارخيية الكويتية  - ٨
 www.daralsabah.comباح موسوعة دار الص - ٩
 www.kuna.net.kw)  كونا(وكالة األنباء الكويتية  -١٠
    history.net-www.kuwaitتاريخ الكويت   -١١
 www.kuwaitturath.comتراث الكويت  -١٢
العـــادات والتقاليـــد لدولـــة الكويـــت ، البوابـــة االلكرتونيـــة الرمسيـــة لدولـــة الكويـــت  -١٣

www.e.gov 
 www.almeean.qaامليزان البوابة القانونية القطرية  -١٤
 www.gic.com.kwمؤسسة اخلليج لالستثمار  -١٥
 ar.wikpedia.orgاملوسوعة احلرة ويكيبيديا  -١٦
 doc.aljazeera.netاجلزيرة الوثائقية  -١٧
 www.aljazeera.netاجلزيرة نت  -١٨
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صـــــــــــــــــــــــحيفة الكرتونيــــــــــــــــــــــــة يوميـــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــتقلة  ، صـــــــــــــــــــــــحيفة الوســــــــــــــــــــــــط  -١٩
www.el.wasat.com 

abdurahmanal-www.dr-موقـــــــــــــــــــــع عبـــــــــــــــــــــدالرمحن احلمـــــــــــــــــــــودي  -٢٠
hamoudi.com  
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 الفھرس
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  ٢ ...........................................................اإلهداء 

  ٤  ..................................................ملخص الرسالة 

  ٦  .............................................املقدمـــــــة 

  ١٤  .............................................التمهيـــــــد 

  قات السياسية بني السعودية والكويت العال

  قبل عام

  م١٩٥٣/هـ١٣٧٣ 

١٥  

  ١٩  ..................... مراحل العالقات السياسية السعودية الكويتية 

  ١٩  ............................نواة العالقات السعودية الكويتية : أوًال 

  ٢٤  ...................البداية الفعلية للعالقات السعودية الكويتية : ثانيا 

  الموضوعات فهرس
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  ٢٨  ..........................تطور العالقات السعودية الكويتية : ثالثاً 

  الفصل األول 

  بني الدولتني السياسية العوامل املؤثرة يف العالقات

  

٣٨  

  ٣٩  ................................اجلوار اجلغرايف : املبحث األول 

  ٤٢  ..............بية السعودية والكويت وحدة األرض بني اململكة العر 

  ٤٥  .....................................املوقع واملنافسة اإلستعمارية 

  ٤٨  ...........................موقع اململكة العربية السعودية وأمهيته 

  ٥٢  ............................................موقع الكويت وأمهيته 

  ٥٦  .......................................وقع ومميزاته للبلدين أثر امل

  ٦٠  ..............................الروابط االجتماعية : املبحث الثاين 

  ٦٢  ............................................وحدة اجلنس واالصل 

  ٦٣ .......................................................وحدة اللغة 

  ٦٦ .......................................................وحدة الدين 
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  ٦٨  .................................التاريخ املشرتك واملصري الواحد 

  ٧٠ ...........................................................األخوة 

  ٧٢ ....................................................تركيبة السكان 

  ٧٣ ..................................................العادات والتقاليد 

  ٧٤  ...........................................................الزواج 

  ٧٦ ..........................................................املالبس 

  ٧٧ ........................................................... األعياد

  ٧٧ ..........................................................الضيافة 

  ٧٩  ..............................املصاحل املشرتكة : املبحث الثالث 

  ٨١  ......................................املصاحل السياسية املشرتكة 

  ٨٤  .............................................املصاحل االقتصادية

  ٩٤  ........................................املصاحل الثقافية املشرتكة 
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  ٩٧  .........................................التعاون يف جمال اإلعالم 

  ١٠١  ................خل األجنيب يف شأن الدولتني التد: املبحث الرابع 

  ١٠٢  ..........................التنافس الربيطاين األمريكي يف املنطقة 

  ١٠٥  .....................................اهليمنة األمريكية يف املنطقة 

  ١٠٨  ..............................التدخالت اإليرانية يف شأن الدولتني 

  الفصل الثاين

  مظاهر العالقات السياسية بني السعودية والكويت 

  م١٩٨٢- ١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣

١١٣  

  ١١٤  تطور التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بني احلكومتني : املبحث األول 

  ١١٥  .........التمثيل الدبلوماسي بني اململكة العربية السعودية والكويت 

  ١١٧  ......سعودية املعتمدين لدى دولة الكويت سفراء اململكة العربية ال

  ١١٨  ......سفراء دولة الكويت املعتمدين لدى اململكة العربية السعودية 

  



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

330 

وأثرها يف تعزيز  واملسئولنيالزيارات املتبادلة بني القيادات : املبحث الثاين 

  ...........................العالقات بني البلدين الشقيقني 

١١٩  

  ١٢٠  .............................ارات املتبادلة للحكام يف الدولتني الزي

  ١٢١  .............زيارات ملوك اململكة العربية السعودية لدولة الكويت 

  ١٢٢  .........زيارات أمراء دولة الكويت إىل اململكة العربية السعودية 

  ١٢٣  .....)جدول( زيارات ملوك اململكة العربية السعودية لدولة الكويت

  ١٢٣  ....................................................الزيارة األوىل 

  ١٢٤  ....................................................الزيارة الثانية 

  ١٢٥  ....................................................الزيارة الثالثة 

  ١٢٧  ...................................................الزيارة الرابعة 

  ١٢٨  ..................................................الزيارة اخلامسة 

  ١٢٩  ..................................................الزيارة السادسة 

  ١٣٠  ...).دولج(زيارات أمراء دولة الكويت إىل اململكة العربية السعودية 
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  ١٣٠  ....................................................الزيارة األوىل 

  ١٣١  ....................................................الزيارة الثانية 

  ١٣١  ....................................................الزيارة الثالثة 

  ١٣٣  ...................................................الزيارة الرابعة 

  ١٣٣  ..................................................الزيارة اخلامسة 

  ١٣٦  ..................................................الزيارة السادسة 

  ١٣٧  ...................................................الزيارة السابعة 

  ١٣٨  ....................................................الزيارة الثامنة 

  ١٣٨  ...................................................الزيارة التاسعة 

  ١٣٨  ..................................................الزيارة العاشرة 

  ١٤٠  .............................................الزيارة احلادية عشر 

  ١٤٠  ..............................................الزيارة الثانية عشر 
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املعاهدات واالتفاقيات اليت أسهمت يف تقوية الرتابط : املبحث الثالث 

  ...............................................بني البلدين 

١٤١  

  ١٤٣  ...................قيات بني البلدين يف عهد امللك عبدالعزيز االتفا

  ١٤٧  .............................اتفاقيات ما بعد عهد امللك عبدالعزيز 

  ١٤٧ ......................................االتفاقيات الثقافية بني البلدين 

  ١٤٩  ........................اتفاقية تنظيم حركة السيارات بني الدولتني 

  ١٥٦  ......اتفاقية إنشاء وتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة بني البلدين 

  ١٥٦  ...................................االتفاقية االقتصادية بني البلدين 

املوقف السعودي جتاه األزمة الكويتية العراقية عام : املبحث الرابع 

  ..........................................م ١٩٦١/هـ١٣٨٠

١٦٣  

  ١٦٥  ................................الكويت صاحبة كيان ذايت ومستقل 

  ١٧٤  ....................................حماوالت العراق ضم الكويت 

  ١٧٧  .......................موقف اململكة العربية السعودية من األزمة 
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  الفصل الثالث

املواقف السياسية املشرتكة بني السعودية والكويت يف خدمة القضايا 

  اخلليجية والعربية واإلسالمية 

  م١٩٨٢- ١٩٥٣/هـ١٤٠٢-١٣٧٣

١٨٤  

  ١٨٥  املساعي السعودية الكويتية لتحقيق الوفاق اخلليجي: املبحث األول 

  ١٨٧  ..................املساعي السعودية الكويتية يف استقالل البحرين 

  ١٩٠  .......املساعي السعودية الكويتية يف احتاد إمارات اخلليج العربية 

  ١٩٣  .............التعاون  جملساملساعي السعودية الكويتية يف تأسيس 

  ١٩٨  ..املساعي السعودية الكويتية يف حل النزاعات بني الدول اخلليجية 

  ٢٠٢  ..........ي املساعي السعودية الكويتية يف حتقيق التضامن اخلليج

املساعي السعودية الكويتية يف تعزيز التضامن العريب : املبحث الثاين 

 ...........................................................  

٢٠٦  

  ٢٠٨  ....................جامعة الدول العربية وتعزيز التضامن العريب 
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  ٢١٦  ...........................................مؤمترات القمم العربية 

  ٢٢٤  ......................دور البلدين جتاه القضايا والنزاعات العربية 

  ٢٢٥  ...............................مساندة اجلمهورية العربية السورية 

  ٢٢٥  ...................................................القضية اللبنانية 

  ٢٢٧  .............لدين يف تسوية املنازعات بني الدول العربية جهود الب

املساعي السعودية الكويتية يف حتقيق التضامن اإلسالمي : املبحث الثالث 

.........................................................  

٢٣١  

  ٢٣٣  .........................دور البلدين يف حتقيق التضامن اإلسالمي 

  ٢٣٩  ............................موقف البلدين من حرب اخلليج األوىل 

  ٢٤٣  ..................................................القضية األفغانية 

  ٢٤٧  ................................................القضية الفلسطينية 

  ٢٥٣  .تية لتعزيز السالم الدويل املساعي السعودية الكوي: املبحث الرابع 

  ٢٥٥ ................................................هيئة األمم املتحدة 



 العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية والكويت

335 

  ٢٦٣  ........................................السالم يف الشرق األوسط 

ا الدولية    ٢٦٩  ...............اململكة العربية السعودية والكويت وعالقا

  ٢٧٣  ...........................................................اخلامتة 

  ٢٨٠ ..........................................................املالحق 

  ٣٠١  .........................................قائمة املصادر واملراجع 

  ٣٢٥  ..............................................فهرس املوضوعات 

  مت حبمد اهللا 
 


