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مقدمة

مبارك الشيخ دور
احلديثة الكويت دولة تأسيس يف

نقاط ألهنا متثل واملؤرخون التاريخ أمامها يتوقف أيام توجد األمم، مسرية عرب
وعرص. ومن عرص وبني وزمن، زمن وبني وعهد، عهد عالمات فارقة بني حتول أو
حكم بن صباح مبارك الشيخ توىل يوم وهو ١٧ مايو/أيار ١٨٩٦، يوم النقاط هذه
حتقق والذي الصباح، أرسة من الكويت شيوخ سابع وكان (١٨٩٦-١٩١٥) الكويت

الكويت احلديثة. ومؤسس الكبري بمبارك فلقب الدولة، أسس وضع عهده يف
يف الكويت استقالل وأكد اإلمارة،  يف احلكم  أسس الكبري مبارك أرسى فقد
جعلت التي الدرجة إىل املنطقة خريطة عىل دورها وأبرز الداخلية، ممارسة شؤوهنا
اعتىل فعندما  العربية. اجلزيرة عىل أمرياً نفسه تنصيب  إىل تطلع أنه يتصور البعض
تاريخ من مرحلة جديدة بدأت للكويت، شيخا وأصبح احلكم، سدة الشيخ مبارك
عثامين وتدخل حادة،  دولية بتنافسات اتسمت مرحلة ... العامل من املنطقة هذه 
حيافظ بام السفينة يدير دفة أن الشيخ عىل حملية. وكان ورصاعات وحروب مستمر،

الكويت. استقالل عىل
هنضة يف مبارك الشيخ دور عن الكويت، مؤرخ الرشيد، العزيز عبد ويعرب األستاذ
أتراهبا من سواها رفعها عىل ما الذي بأرسها، وهو الكويت هو «مبارك بقوله الكويت
واملدن العواصم جيوب  اسمه ترك الذي هو مبارك األقطار. سائر صيتها يف وأطال
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عرص أيامه يف وكان عرصها زهت. وبه اشتهرت، فبه واملؤمترات. األندية يف ويربز
...والرد املوت هياب ال شجاعاً بموته فقدت واهليبة. القوة عرص  األمن والدعة.
امتدت ملا ولواله  العريب، اخلليج تاج يف  الدرة كانت ملا  ولواله رفت، عُ ملا لواله

والقفار». الفيايف من بعيد أمد أسطورهتا إىل
الزمان هذا يف «الكويت بأن مبارك أيام يف الكويت عزوز بن مكي الشيخ ووصف
الصباح، مبارك أمريها يعرف السياسة يف خاض من فكل الشهرة، يف البرصة تساوي
مالريي ستانيل الطبيب وصفه كام به» . الكويت اشتهرت ألن بلده الكويت، ويعرف
عرصه يسبق  رجالً مبارك الشيخ كان «لقد عدة لسنوات الكويت يف عمل الذي
تذهلني». اخلرائط استعامل يف براعته وكانت احلرب، كثرياً بفن هيتم وكان بجيل...
أبريل/ ذلك يف وكان «شيخ السياسة» بلقب العثامين احلربية وزير فوز عمر ووصفه
كان بأنه الكويت يف الربيطاين السيايس الوكيل ديكسون وصفه كام  .١٩١٤ نيسان

. األول» الطراز من وديبلوماسياً عسكرياً، وقائداً «حاكامً،
شجاعاً، مقداماً جريئاً السيايس. فكان وسامت خصال املحارب بني شخصه مجع يف
والسياسة، احلرب وبني له غبار. ال يشق ومفاوضاً حليامً صبوراً أخر أحيان يف وكان
ومؤسسيها. الدول بناة من فكان احلياة واعرتكته، اعرتك والديبلوماسية القتال وبني
بأن ١٩١١ عام يف  حكمه نظام  شكسبري السيايس الربيطاين  الوكيل  ووصف
أمناً األفضل بذلك لتعترب مبارك، للشيخ القوية  القبضة حتت تزال ال «...البلدة

يف اخلليج». حكامً واألفضل
معقدة من جمموعة وسط لبالده املستقل للكيان األساس يريس أن مبارك كان عىل
للمد تعاظامً شهد الذي عرش، التاسع القرن من األخري العقد الدولية يف التوازنات
تركة تقسيم عىل األورويب التنافس أشكال فيه تعددت والذي االستعامري األورويب،
عموماً، اخلليج يف التنافس الدويل وبرز أوروبا املريض». «رجل العثامنية اإلمرباطورية
بريطانيا عن كتابه من جزءاً خصص بوش أن املؤرخ حتى الكويت خصوصاً، وعىل
إدارة خالل الكويتية». ومن «املسألة بعنوان الفرتة هذه يف اخلليج يف الدويل والرصاع
لبناء وصرب بأناة مبارك سعى الدويل، الرصاع هذا أنواء الكويتية وسط  السفينة دفة 

وجتارهتا. الكويت ثروة
واحلمالت املعارك من سلسلة  شكل يف تتبعها  يمكن  مبارك حياة أن ومع
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التجارة لنمو الالزمني  واالستقرار األمن حتقيق األول  هدفه كان فقد العسكرية،
للمجتمع الكويتي عصب احلياة هي التجارة أن مبارك فقد أدرك االقتصاد. والزدهار
الطبيعي وأهنا املدخل للخليج، العريب الساحل عىل ميناء هي أفضل الكويت بحكم أن
أقام لذلك، واستقرار. أمن دون من تزدهر التجارة ال أيضا أن وأدرك لقلب نجد.

والطاحمني. الطامعني لردع الالزمة العسكرية األداة وامتلك احلكم القوي
مع جتارهتا  ونمت للكويت، التجاري األسطول تطور األمن، استتباب ومع
لزيادة املناسبة البيئة ولتوفري  الكويت جتار لدعم مبارك  وتدخل آسيا. ورشق اهلند
لنقل أسبوعياً باخرة إرسال عىل اهلندية الربيطانية البواخر رشكة تعامالهتم. فاتفق مع
بني للتجارة تشجيعاً السفن تلك يمول يف بعض األحيان وكان والبضائع، الركاب

.الكويت والدول األخر
احرتم بالذات، فانه واعتداد من قوة وعناد مبارك الشيخ عن ما عرف كل ورغم
الكويت، لثروة زيادة هو جتارهتم  نمو أن منه إدراكا مصاحلهم عىل وحرص التجار
التجار مالياً، فكان دعم يف قط الشيخ يرتدد ومل البلد. اقتصاد ازدهار يف يسامهون وإهنم
جتارهتم نمو يف منه رغبة الكايف الوقت ويمهلهم احلاجة، وقت يف هلم خزائنه يفتح
تضيع أو شفا اإلفالس، ويصبح عىل تسوء بعضهم أمور وعندما كانت ثرواهتم. وزيادة

الكويتيني. يتدخل حلامية مصالح الشيخ كان ،أخر جتار دول لد ألحدهم ثروة
الكويت، ألهل عمل من فرص متثله ملا وذلك التجارة، عىل تنمية وحرص الشيخ
تقاىض  بمقتضاه للجامرك نظاماً ١٨٩٩ مايو/أيار يف أنشأ فقد أرباح لتجارها، ومن
املوانئ من تلك اآلتية ذلك يف بام املستوردة، البضائع ثمن من %٥ رسوماً تقدر بنسبة

األصناف. بعض إىل بالنسبة %١٠ بلغ أن يزداد إىل الرسم هذا أخذ العثامنية، ثم
التحديث فأُدخلت جمال يف مسريهتا الكويت بدأت واالستقرار، األمن مناخ ويف
أول  ١٩١١ وكان عام األمريكية يف اإلرسالية طبي مركز أول وأنشئ الطبية، اخلدمات
اشتهرت التي كالفريل اليانور د. هي طبيبة وأول بنت، د. هو املستشفى يف طبيب عمل
أسندت  ١٩١٢ التي عام املباركية أنشئت املدرسة ثم خاتون حليمة. باسم ىف الكويت
عبد الشيخ األوائل معلميها من وكان  األزمريي، عاصم عمر  األستاذ إىل نظارهتا
التى  اخلريية اجلمعية تأسست ١٩١٣ عام ويف القناعي. يوسف والشيخ الرشيد العزيز
اخلارج، إىل طالب العلم إرسال يف أهدافها ومتثلت للنفع العام، هيئة أول بمنزلة تعترب
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هلم. جماناً الصحية اخلدمات وتوافرت الفقراء، املاء عىل زع ووُ عامة، تحا مكتبة وفُ
عن بعيداً الداخلية، الكويت أمور  بإدارة استقل مبارك  أن يبني تقدم ما كل إن 
تدار العريب املرشق بالد كل فيه كانت الذي الوقت ىف العثامنية، للسيادة مظهر  أي
بربيطانيا عالقته استخدم وأنه بقرار من السلطان. - ويعزلون - يعينون والة بواسطة

الكويت. يف فعلية سلطة أي ممارسة من العثامنية ملنع الدولة
تكشف وسوف األجنبية، الدول ممثلو احرتمها مهابة شخصية مبارك الشيخ كان
قامت الدولة لدوره، ذلك. ونتيجة تؤكد التي املظاهر من كثري عن التالية الصفحات
الثانية،  الدرجة من املجيدي الوسام بمنحه ١٩٠٠ الثاين ترشين نوفمرب/ العثامنية يف
الدرجة  من  املجيدي الوسام ١٩١٢ عام منحته  ثم للبرصة، زيارته خالل  وذلك
الذي األول الوسام العثامين منح الشيخ عىل السلطان وافق التايل، العام ويف األوىل.
ويف الكبرية. للشخصيات العثامنية متنحها الدولة كانت التي األوسمة من أرفع يعترب
بريطانيا منحت ،١٩٠٣ عام اهلند وحاكم امللك نائب كريزون  اللورد زيارة أعقاب
امللك منح  ،١٩١٢ وعام اهلند.  نجمة وشاح  كريزون وقلده «سري»، لقب  الشيخ

. اهلند» دولة «رسدار أعظم وسام اخلامس الشيخ جورج
مستقلة إمارة بالكويت بريطانيا اعرتفت ،١٩١٤ عام األوىل العاملية احلرب وبقيام
خيته يف الشيخ خزعل لصديقه بزيارة الشيخ قام نفسه العام الربيطانية. ويف احلامية حتت
بيضاء بحروف وسطه يف مكتوب امحر لون ذي علم برفع فأمر  «مرشف»، اخلاص

لإلمارة. رسميا بعد ذلك رمزا الكويت، واختذ هذا العلم كلمة
ويف الضعف. عالمات عليه وظهرت الشيخ، عىل آثارها ترتك الشيخوخة بدأت
يوم مساء من والربع الثامنة الساعة وحوايل صحته. تدهورت  ،١٩١٥ عام أوائل
إىل جوار  وانتقل مبارك، الشيخ تويف الثاين ١٩١٥ ترشين نوفمرب/ ٢٨ االثنني املوافق
ومشت عرشة سنة. تسع استمر حكم وبعد عاماً، وسبعني يناهز ثالثة عمر عن ربه
وترك اجلديدة. املقربة يف حممد وجراح أخويه بجوار ودفن نعشه، وراء كلها الكويت
فهد، والشيخ صباح، والشيخ والشيخ سامل، هم الشيخ جابر، سبعة الذكور أوالده من
عبداللطيف محد الكويت شاعر عبد اهللا. وشارك والشيخ محد، والشيخ نارص، والشيخ
الكويت. هنضة يف ولدوره الشيخ حلياة فيها أرخ قصيدة وكتب اجلنازة يف املغلوث

الكتاب. هناية يف منشورة وهي
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والقدوة،  واملثل الرمز وبقي الرجل، رحل الكثري. الكويت  فقدت وبموته،
الداخلية سياستها معامل من كثري يف مؤسسها  خطى ترتسم  الكويت ومازالت

واخلارجية.
دولة لتاريخ األساس وضع رجل لسرية  صورة  لرسم حماولة  هو الكتاب وهذا

شعب. ولنهضة





استهالل

الكويت خالل الذي حكم الصباح مبارك الشيخ تقديم إىل الكتاب هذا يسعى
صورة  يف ١٩١٥ الثاين  نوفمرب/ترشين ٢٩ إىل  ١٨٩٦ مايو/أيار   ١٧ من الفرتة
هذه الفرتة، تناولت التي الكتابات غالبية يف املألوف عن مغاير ملنهج ووفقاً خمتلفة،
تسلسل عىل يركز الذي التقليدي التارخيي املنهج عىل باالعتامد اتسمت والتي
وبالرتكيز هلا، العامة االجتاهات دون إبراز الزمني من تتابعها يف والوقائع احلوادث
باجلوانب وباالهتامم ومعارك، أحداث من والعسكرية السياسية اجلوانب عىل
الكرب الدول عواصم بني تتم كانت التى الديبلوماسية وباملراسالت اخلارجية
االجتامعي بالواقع مماثل اهتامم دون من الكويت، يف وخمططاهتا أطامعها بشأن

الكويت. داخل يف واالقتصادي
أمور: بأربعة الكتاب هذا ويتميز

لفهم مفتاحاً وتطرح الكتاب، بني كل فصول تربط مركزية فكرة وجود األول:
الدولة» «تأسيس أو الدولة» «بناء  فكرة وهي وترصفاته،  مبارك الشيخ سلوك
إلقليم السياسية احلدود التارخيية، بتحديد الفرتة هذه لظروف ارتبطت، وفقاً التي
عليها، والسيطرة  احلدود هذه  لتوسيع ودولية إقليمية حتالفات  وإقامة  الدولة،
املؤسسون واحلكام الوالة انتهجه الذي نفسه السلوك وهو الدولة، وبلورة رموز
الداخلية، شؤوهنا ممارسة يف الكويت عىل حرية تأكيده ارتبط بذلك للدول احلديثة.

العربية. واجلزيرة اخلليج منطقة خريطة عىل مكانتها ودعم دورها، وإبراز
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وإنام فحسب، والعسكرية السياسية األمور  عىل يقترص الكتاب ال أن الثاين: 
مظاهر عىل االنفتاح وبدايات واالقتصادي، االجتامعي عنارص التطور عىل يركز
الربيدية واخلدمات التعليم، املجتمع املختلفة مثل نشاطات جمال يف احلديثة احلياة
االقتصادية واألنشطة اجلمركية، وفرض الرسوم الصحية، والرعاية والتلغرافية،

والتجارية.
يف الكويت يف واالجتامعي السيايس التطور هذا يضع الكتاب أن الثالث:
وتزايد اخلليج، منطقة  تشهدها كانت التي والدولية اإلقليمية التحوالت إطـار
الدويل الرصاع وبروز  عرش، التاسع القرن هناية يف  االسرتاتيجية الكويت أمهية

بشأهنا.
والكتب األولية،  املصادر من واسعة جمموعة عىل يعتمد  الكتاب أن الرابع:
استخدامها يتم ومل  املوضوع،  يف سابقة دراسة ألي تتوافر مل التي والدراسات 
وإبراز والوثائق، املصادر بني املقارنة عىل يقوم منظم منهجي إلطار وفقاً وتوظيفها

بينها. االتفاق أو االختالف جوانب
الباحث تركيز أن التارخيية، الفرتة هذه تناولت أخر كتابات يف لقد الحظت
ذلك يمثل وال .الكرب الدول عواصم الديبلوماسية بني املراسالت رصد كان عىل
الكتاب، فإنه هذا الكويت. أما عىل الدويل إبراز الرصاع هو اهلدف كان طاملا عيباً
الداخلية سياساته حاكمها أدار فيها، وكيف كان حيدث وما الكويت من  ينطلق

بالده. استقالل حيقق واإلقليمية والدولية بام
صعبة  يف ظروف عمل رجل لدور صورة أقدم أن الكتاب هذا يف حاولت لقد
جانب من وتنافسات وسط رصاعات بالده استقالل عىل جداً، وحافظ دة ومعقّ
امهيتها كانت التي اخلليج يف مناطق نفوذها لفرض سعت التي االوروبية  الدول

التزايد. آخذة يف واالسرتاتيجية االقتصادية
ثروهتا وزيادة الكويت، استقالل باجتاه حتركاته كل يف الرجل بوصلة كانت
الدول بني التنافس  ووظف فيها.  احلديثة احلضارة أسباب وإدخال وجتارهتا،

األهداف. هذه لتحقيق االوروبية
ألبناء أقدم أن استغرق سنوات، الكتاب، الذي تأليف هذا من هديف كان لقد
الزمان، من قرن يف  وتفاعالت وقعت حلوادث صورة الكويت يف  اجلديد اجليل



١٥

مبارك الشيخ به قام الذي وللدور مع معطياهتا، وقتها أهل الكويت تفاعل وكيف
الكويت بـ«مؤسس وصف وقد الكبري»، «مبارك اسم بفضله استحق الذي

الحديثة».
التوفيق وبالله
٢٠٠٧ سبتمبر

استهالل
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األول الفصل
الدولة بناء اسرتاتيجية

يمسك مصري الواقع يف مبارك «كان
وكانت نحيفاً.  كان بيده. الكويت 
ومتكنانه حمدثيه، ثاقبتني خترتقان عيناه
وجهه وكان بدقة، عليهم احلكم من
والتصميم، اإلرادة  قوة يعكس قوياً
وكان بالسليقة. قائد وجه وجهه كان
النظر يف رعاياه يستبق النظر بعيد
العاملية بالشؤون ويلم املستقبل اىل

الوقت». ذلك يف مدهش بشكل

مالريي ستانيل الطبيب مذكرات من
١٩١١ الكويت عام الذي زار
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األول الفصل
الدولة بناء اسرتاتيجية

تدمهه ونوع األحداث،  يصنع نوع والرؤساء: القادة من نوعان هناك 
للتحدي، كساحة  به  املحيطة البيئة مع  يتعامل األول: النوع األحداث.
يتعامل الثاين: والنوع وطموحاته، مع أحالمه يتالءم بام تغيريها إىل يسعى
ويقبله له يستسلم فكاكاً، منه ال يملك حمتوم» «قدر كأهنا البيئة هذه مع

كام هو.
بيئة مع تعامل فقد جدال.  بال  األول النوع من مبارك الشيخ كان 
مع الكويت يف الداخيل الوضع عنارص فيها تداخلت التعقيد، بالغة
الدول وخمططات سياسات مع اخلليج،  منطقة يف اإلقليمي الوضع
يف سنرشح كام - هناك كان الداخل ففي  املنطقة.  يف الكرب األوروبية 
احلكم، مبارك عن الدؤوب إلبعاد اإلبراهيم يوسف ي سعْ - الفصل هذا
قطر وحاكم رشيد  آل مثل إقليمية، بأطراف السعي هذا يف  واستعان
بني رصاعاً تشهد اإلقليمية الساحة  وكانت العثامنيني.  الوالة  وبعض
شهدت كام العربية، اجلزيرة وشبه  نجد حكم  عىل رشيد وآل سعود آل 
العربية املشيخات عىل نفوذها وتأكيد مركزها إسطنبول تثبيت حماوالت

اخلليج. يف
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التاسع  القرن  من األخرية احلقبة يف العثامين السعي هذا واصطدم 
يف وعسكرياً سياسياً  توطد قد كان الذي اإلنكليزي بالنفوذ عرش
احلامية اتفاقات من سلسلة عقد يف لندن نجاح  يف متثل والذي اخلليج،
أحد املحاور األنغلو عثامين الرصاع مثل وبينام العربية. اإلمارات شيوخ مع
تأثر فقد الفرتة، هذه يف اخلليج منطقة السياسية يف للتفاعالت األساسية
أملانيا طموحات وتصاعد املنطقة يف األورويب التنافس بعنرص الرصاع هذا

وفرنسا. وروسيا
يف  األطراف دخلت هذه املصالح، فقد وتنوع الفاعلني ونتيجة لتعدد
والصداقات والتحالفات ناحية، من  واملنافسات  الرصاعات من  سلسلة
مستمر. أو هنائي بشكل الرصاع واضحة حدود تكن مل .أخر ناحية من
من طرف كل مصالح لتغري  وفقاً األدوار وتنوعت املواقف تغريت بل

.اىل أخر مرحلة
الكويت وسط يف احلكم سفينة يدير دفة أن مبارك الشيخ عىل وكان
طرف كل مع الصلة يقيم أن عليه وكان واملتغرية. املضطربة هذه األنواء
العثامنية بالدولة  صلته عىل حافظ ناحية، فمن بالده.  مصالح حسب
مصالح حلامية الصلة هذه واستخدم اإلسالمية»، رمز «اخلالفة باعتبارها
جتار سفن وحلامية الفاو، منطقة  يف صباح  آل أرسة وأمالك الكويتيني
العثامنية، السلطات عليها تسيطر كانت التي اخلليج يف موانئ الكويت
يف إسطنبول تدخل عدم رشيطة الصلة هذه الستمرار عىل استعداد وكان
عىل عثامنيني حكوميني مندوبني أي قبول وعدم وشؤوهنا، الكويت سياسة
الربيطانية، باحلكومة  وثيقة صلة أقام ثانية، ناحية ومن الكويت. أرض
من بالده حلامية وذلك اخلليج، يف وسيطرة نفوذاً األكثر الدولة باعتبارها
األوروبية الدول استقبل مندويب ثالثة، ناحية العثامين. ومن التدخل غيلة
إبالغ عىل حريصاً وعود، وكان من عليه ما يعرضونه إىل واستمع الكرب
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ليس بأنه االنطباع يعطيهم لكي العروض هبذه اإلنكليزية السلطات
يف استخدامها يمكن بدائل لديه وأن اإلنكليزية، للديبلوماسية أسرياً
«ديبلومايس بأنه بريتون كوبر بوش املؤرخ  وصفه الرضورة. لذلك أوقات

بارع»(١).
.١٨٤٤ الشيخ صباح، سنة الثالث ألبيه االبن وهو مبارك، الشيخ لد وُ
برتبيته، عني  الذي جابر الشيخ جده احتضنه اخلامسة، سن  بلغ وملا
القرآن مبادئ تعليمه عىل عكف  الدين رجال  من معلامً له وأحرض 
الرمي وركوب عىل تدرب عمره من عرشة الثانية سن ويف وآدابه. الكريم
برز حتى الفروسية تدريباته يف من انتهى قد عامني، كان وخالل اخليل.
خيطئ ما نادراً وكان والرماة، الفرسان أبرع من وأصبح وخالنه، بني أقرانه

يف جمالس احلكم. يشارك وبدأ هدفه.
خالل ومن  البادية، يف حياته خالل من القتال بفنون الشيخ مترس
املثال، سبيل  فعىل احلكم. توليه قبل العسكرية احلمالت يف مشاركته 
الكويتية القوات بقيادة الكويت حاكم الصباح اهللا عبد  الشيخ كلفه
عام باشا نافذ قادها  التي األحساء محلة  يف العثامنية الدولة ملساعدة
مبارك قيادة من أخيه وطلب البحرية، احلملة الكويت شيخ فقاد ،١٨٧١

القوات الربية.
العثامين  املصلح باشا مدحت مع  مبارك التقى  األثناء، هذه ويف
الكويت شيخ  باشا مدحت  منح الكويت،  لدور  منه وتقديراً  الكبري. 
قاد كام رضائبها. دفع  من وأعفاه العرب شط منطقة يف  للنخيل مزارع 
عام الكويت حاكم الصباح حممد الشيخ هبا أمر  التي احلملة مبارك
اعتدائه  عىل  له عقاباً قبيلة مطري رؤساء  أحد الدويش ماجد ضد ١٨٩٢

 Brian Cooper Busch: Britain and The Persian Gulf 1894-1914 (Los (١)
Angles: University of California Press, 1967).
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نفسه العام يف مبارك الشيخ وقاد الكويت. لشيخ تابعة قبائل عىل أمالك
الظفري قبيلة شيخ صويط، ابن لدعم الكويت شيخ أرسلها التي القوة
التي أُرسلت الكويتية القوات قاد عليه. كام املتمردين زعامئها أحد ،ضد

.١٨٩٣ قطر عام يف العثامنية القوات لدعم
الكويت شيخ هبا أمر التي احلملة مبارك الشيخ قاد العام نفسه، ويف
وتعقبهم الكويتية، القبائل بعض عىل باالعتداء الذين قاموا سعيد آل ضد
املنهوبة. ويف املمتلكات اخلنقة، وهزمهم واسرتد منطقة  يف أدركهم حتى
قبيلة ضد الكويت شيخ أرسلها التي القوة مبارك الشيخ قاد ،١٨٩٤ عام
اخلليج، واستولت يف الكويتية السفن بعض عىل التي اعتدت هاجر بني
كانوا ما  واسرتد وهزمهم واألحساء القطيف بني وأدركهم  فيها، ما  عىل 
املعارك هذه أغلب البريق يف حامل وكان ممتلكات. من عليه استولوا قد
وفاة بعد الراية محل  الذي إبراهيم  ابنه املزين، وشاركه حممد بن اهللا عبد

والده(١).
عىل حيث مترس املعارك، يف هذه مشاركته من الكثري مبارك واستفاد
كام قبائل البدو، مع رؤساء وثيقة عالقات وأقام الصحراء، يف احلرب فنون
للمحاربني الفعلية قيادته خالل من الشخصية مكانته تعزيز استطاع

الكويتيني.
أدعج  اللون،  أسمر القامة، طويل كان بأنه هيئته معارصوه ويصف
حافظ ويصفه البنيان. قوي اللحم، قليل ية، املشْ حسن أوهز، العينني،
خلف حسني ويضيف اإلرادة»(٢). صلب الذاكرة، «قوي كان بأنه وهبة
كان وأنه هيبة، زادته سيف رضبة أثر جبهته عىل كان أنه خزعل الشيخ

ص ٩٦-٩٨. ص تاريخ وأجماد (الكويت: دن، دت)، املزين: حممد اهللا عبد سامل اهللا (١) عبد
والنرش. والرتمجة التأليف جلنة (القاهرة: العرشين القرن يف العرب  جزيرة  وهبة: حافظ  (٢) 

.٨١ ١٩٦٧)، ص ،٥ ط
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قليل التفكري كثري متني، وعزم عالية مهة ذا اإلحساس،  شديد «ذكياً
تقادم مهام ينساه ال واحدة مرة إنساناً رأ فإذا احلافظة قوي احلديث...
جملة صاحب إنطاكي املسيح عبد ووصفه العهد»(١). به وبعد الزمن
اجلسد  رقيق  القامة «طويل بأنه  ١٩٠٧ عام التقاه الذي املرصية العمران
تنبعث منهام جذابتني سوداوين عينني الشعر ذو أسود الساعدين مفتول
الذاكرة وهو حارض خفيفة... قصرية سوداء وحليته والدهاء، أنوار الذكاء
حادث أمامه ذكر فإذا  سمعها،  أو عليه مرت التي  احلوادث  كل حيفظ 

بحذافريه»(٢). ورواه حقيقته احلال عىل يف صححه
وقوة األرض حب فيه غرست صحراوية قبلية نشأة مبارك نشأ
إىل الكويت، حاكم حممد، الشيخ أخيه من مبعوثا فكان العزيمة،
تعرف ال قبائل  وسط  النظام عىل املحافظة مسؤولية لتحمل الصحراء
عليه كان مباركاً أن خصوصاً سلطة، أي تدخل وترفض مناخ احلرية إال

مهمته. لتحقيق الكايف مندون الدعم املايل الدور هذا أن يامرس
الصحراء حياة فيها تعلم مرحلة اختبار وتدريب ملبارك املهمة هذه وكانت
والرشايدة. قبائل العجامن مع به واالرتباط له الوالء من وثيقة عالقات وأقام
يوظف أن واستطاع الكويت، قبائل بشيخ نفسه وصف احلكم، وعندما توىل
عن للدفاع الالزمة العسكرية القوة تكوين يف بالقبائل الوثيقة عالقاته

األصدقاء. ودعم الكويت، وردع اخلصوم،
أركان  توطيد هي: اجتاهات  مخسة يف  مبارك حترك  السياق، هذا  ويف

اهلالل، ١٩٦٢) ومكتبة دار (بريوت: السيايس الكويت تاريخ الشيخ خزعل: حسني خلف (١)
.١٢ ص ،٢ ج

العرب،  مطبعة (القاهرة: واملحمرة  الكويت بني  املزهرة الرياض إنطاكي: املسيح عبد (٢)
بالصحافة، فيها وعمل مرص، إىل سافر شاب سوري إنطاكي املسيح عبد .٦٧٨ ص ١٣٢٥هـ)،
مرفأ البسام: قصة حياته خالد يف انظر .١٩٠٧ عام الكويت إىل بزيارة وقام جملة العمران، وأصدر

.٤٩-٦١ القديمة (الكويت: دار القرطاس، ١٩٩٥)، ص ص الكويت إىل رحالت الذكريات.
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عسكرية قوة وتكوين واملؤامرات، الرصاعات من جلة  وسط يف  احلكم
والعثامنيني الكرب القو بني  الدويل التنافس واستثامر مهيبة،  كويتية 
اسم «كويت»، وحتديد حيمل وطني علم أول ورفع بالده، استقالل حلامية

اإلمارة. حدود



احلكم أركان توطيد أوال:

الرصاعات من جمموعة يف ظروف صعبة ووسط احلكم إىل مبارك وصل
شأن من وكان وجراح. حممد أخويه بمرصع انتهت والعسكرية السياسية
واملواجهات احلوادث من حكمه سلسلة األوىل من السنوات شهدت أن ذلك
عىل اهلجوم حماوالت من يواجه الكثري أن وكان عليه والعسكرية، السياسية

بالقوة. حكمه إلهناء الكويت
فعىل ودولية. إقليمية بتأثريات الكويت يف الداخيل الرصاع وتداخل
شؤون يف التدخل  العثامنيني حماوالت هناك كانت  اخلارجي، املستو
بني التنافس النفوذ هذا وعكس األورويب، النفوذ يف مواجهة ازدياد الكويت
اإلقليمية بالرصاعات ذلك وارتبط فرنسا وروسيا وأملانيا. من وكل بريطانيا
بني واألحساء نجد حكم عىل الرصاع وخصوصا العربية، اجلزيرة شبه يف
الديبلوماسية األدوات خمتلف مبارك  واستخدم  رشيد. وآل  سعود آل

حكمه. أركان لتوطيد والعسكرية
استمرت التي وأخويه، مبارك  بني اخلالفات  هي البداية  نقطة  كانت 
كان وجراح. حممد  ألوالد اإلبراهيم يوسف منارصة بسبب وفاهتام  بعد
مع مصاهرة وعىل صلة الكويت، يف اللؤلؤ جتار كبار من اإلبراهيم يوسف
الثاين. صباح بن حممد الشيخ حكم  يف فرتة كبري بنفوذ ومتتع آل صباح،



٢٨

بعض مع متحالفاً  مبارك حكم  لتقويض االبراهيم  يوسف سعى وقد 
جانب من السعي هذا ومثّل مع آل رشيد. وكذلك العثامنيني، املسؤولني
السنوات يف العثامنية الكويتية للعالقات الرئيسية السمة يوسف اإلبراهيم
يف اجلهود إالّ بوفاته هذه اإلبراهيم جهود تتوقف ومل مبارك، حكم من األوىل

آذار ١٩٠٦. ١٢ مارس/
الشيخ البرصة عىل وايل باشا  محدي استعداء اإلبراهيم يوسف حاول
أساليب اإلغراء الديبلوماسية. اهلدف كل هذا لتحقيق مستخدماً مبارك
يوسف أي - وأنه لإلنكليز،  موالٍ  مبارك بأن هلم  لوّح العثامنيني، فمع
ويف الكويت. إىل  العثامنية السلطة نفوذ إعادة عىل سيعمل - اإلبراهيم
بوشهر، يف الربيطاين املقيم وكذلك البرصة، يف الربيطاين بالقنصل اتصاله
لندن تدخلت إذا للكويت الربيطانية احلامية بطلب اإلنكليز  وعد
إىل هدفه. وإضافة لتحقيق املال سالح  استخدم كام  مبارك. حكم إلهناء
إىل أيضا اإلبراهيم يوسف جلأ فقد املال، واستخدام السياسية االتصاالت

عسكرياً. حماولة لغزو الكويت من أكثر ونظم القوة سالح
فقد آذاناً صاغية. العثامنيني لد اإلبراهيم يوسف مساعي ووجدت
عثامين، سيايس مندوب أو عسكرية حلامية شيخ الكويت قبول عدم كان
املحافظة يف العقبة يمثالن للكويت الداخيل االستقالل عىل وحرصه 
اجلغرافية، الناحية من اخلليج ساحل يف العثامين السلطان نفوذ عىل
كانت وكلتامها والبرصة، األحساء مقاطعتي بني الكويت موقع كان إذ
موقعها، بحكم الكويت، مثلت ثم ومن للعثامنيني. تابعة مقاطعة 
الشيخ رفض أمثلة ومن العثامنية(١). السيطرة المتداد  وانقطاعاً فاصالً
سبتمرب يف حدث ما الكويت يف عثامنية  عسكرية حامية لوجود مبارك

الدولة بناء اسرتاتيجية

(القاهرة:   ١٨٤٠-١٩١٤ العربية  اإلمارات لتاريخ دراسة العريب. اخلليج قاسم: زكريا  مجال  (١)
.٣٧٤-٣٧٥ ص ص ،(١٩٦٦ عني شمس، جامعة مطبعة
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عساكر،  مخسة ومعه الكويت إىل عثامين بحري أمريال وصل عندما ١٨٩٩
قدومه أسباب عن الشيخ سأله وعندما بيته. الشيخ مبارك يف استضافهم
قائداً يكون البرصة بأن باشا وايل محدي من مكلف بأنه أفاد الكويت، إىل
حتتاج «ال الكويت بأن وحاسامً رسيعاً رد الشيخ الكويت. وكان يف بحرياً
يشء من تنزيل يتم وأال أتى حيث من يعود أن عليه وأن بحري قائد إىل

الليلة نفسها»(١). يف يسافر وأن محولته
يوسف لتحركات متابعاً  وكان ساكناً، مبارك يقف مل  ناحيته، من
واألدوات األساليب مستخدماً خمططاته،  إفساد إىل ساعيا اإلبراهيم
الصلة استمرار  عىل وحرصه العثامنية للسلطة مواالته فأظهر نفسها.
إياهم حمذراً العثامنيني املسؤولني إىل اهلدايا تقديم يف وسعاً يدخر هبا، ومل
إىل وسعى قرصه. العثامين عىل العلم ورفع بإمارته، اإلنكليز تربص من
الكويت هو يف حدث بأن ما العايل الباب إلقناع بغداد وايل باشا رجب
الكويت عالقات عىل التأثري من شأنه وليس عادي، وأمر داخيل شأن 
وحتييد يف الداخل، مركزه وراء ذلك تدعيم من مبارك وهدف باسطنبول.
املحافظة عن فضالً خصومه،  جانب إىل الوقوف من العثامنية الدولة
عدته وأخذ الغزو الحتامالت متأهباً وكان البرصة(٢). يف ممتلكاته عىل 
بدأ فقد مفاجئة، احتامالت ألي وحتسبا نفسه،  الوقت ويف ملواجتهه.
العثامنية الضغوط ملواجهة اإلنكليز مع رسية اتصاالت إجراء الشيخ 

املتوقعة.
مبارك  الشيخ  بني واملواجهات باحلوادث حافالً  عاماً ١٨٩٧ عام كان

احلكم أركان توطيد

الوكيل رضا. غلوم بن عيل الكويت. رسائل أخبار اهللا يوسف الغنيم (حترير وتقديم): عبد (١)
٢٠٠٧)، ص ص الكويتية، والدراسات البحوث مركز (الكويت: الكويت يف اإلخباري لربيطانيا

.٤٥-٤٦
الريس  رياض لندن: ) اإلنكليزية ١٧٥٢-١٩٦٠  الوثائق  يف  الكويت األعظمي: محدي وليد (٢)

.٧٤ ١٩٩١)، ص ط١، والنرش. للكتب
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السلطات ومع العثامنيني، املسؤولني  بعض من املؤيد اإلبراهيم ويوسف
فرباير/ ففي الكويت. أرض إىل فرض وجودها عىل سعت العثامنية التي
مركز يف عثامين موظف بتعيني قراراً البرصة وايل اختذ  ،١٨٩٧ شباط
السائد الذي للوضع تغيرياً القرار هذا وكان الكويت. يف الصحي احلجر
يتطلع مبارك بدأ وهنا  لقبوله. مستعداً مبارك يكن ومل اإلمارة، اكتسبته
العثامنيني حليف رشيد  ابن هتديدات مع خصوصاً خارجي، دعم إىل

اإلمارة. حلكم يتطلع كان الذي ويوسف اإلبراهيم
عن مندوب مقابلة يف الشهر نفسه مبارك طلب ذلك، عىل فعل وكرد
الكويت وضع يف رغبته عن له وأعلن اخلليج، يف الربيطاين السيايس املقيم
بريطانيا لكن العثامنية، السيطرة حتت تقع ال حتى الربيطانية حتت احلامية
الكويت تعترب حاكم أن بد هلا ال كان إذ الفور، عىل طلبه تلبية إىل مل تبادر
وأن معه، معاهدة إبرام هلا يتسنى حتى العثامنية، الدولة عن مستقالً 

اإلمارات  عىل العثامنية بالسيادة ١٨٧٨ عام الصادر اعرتافها عن ترتاجع
للخليج(١). الشاميل الساحل عىل املطلة العربية

إىل جلأ  تثمر، مل مبارك ضد جهوده  بأن اإلبراهيم  يوسف  شعور ومع
الكويت  لغزو بحرية محلة ١٨٩٧ يف يونيو/حزيران فأعد العسكري، احلل
١٥٠٠و١٨٠٠ رجل.  بني أفرادها عدد تراوح سفينة عرشة أربع من تكونت
برجال اهلزيمة وأحلق بحراً، ملواجهتها واستعد بأمرها علم مباركاً ولكن
عىل القبض البرصة إلقاء وايل من الشيخ ورغم طلب اإلبراهيم. يوسف
بجدية. األمر مع تتعامل مل العثامنية السلطات فإن اهلجوم،  مدبري
يوسف بتعقب قواته تقوم له بأن السامح الشيخ وايل البرصة طلب ورفض

واإليرانية. املياه العثامنية يف اإلبراهيم

سابق، ص ص ٢٦٢ -٢٦٣. مرجع مجال زكريا قاسم: (١)



٣١

هذه احلملة سجلها  بأمر مبارك عرف كيف عن حتكى رواية وهناك
أن الكويت»، فيذكر تاريخ يف  «خالدون كتابه يف النوري اهللا الشيخ عبد
يف فوجئ الكويت إىل  بسفينته عائداً كان الذي كحيل أبو سليامن عيل
إليه، واقتادوه عليه قبضوا الذين اإلبراهيم يوسف مربجال البحر عرض
الشيخ عن معلومات منه وطلب الكويت، أحوال عن يوسف وسأله
بأن الشيخ بإخبار أرسع  الكويت،  إىل كحيل أبو عاد وعندما مبارك.
السفن، وصلت فعندما الكويت. لذلك، إىل يف طريقها بحرية هناك محلة
األزمة، انتهاء وبعد ملالقاهتم. االستعداد أهبة عىل كلها الكويت كانت
لك؟ مكافأة عيل يا تريد ماذا وسأله:  ملقابلته  كحيل ابو  الشيخ  طلب
«امليمون» سفينة اسمها مبارك فأعطاه شيئاً. يطلب مل كحيل أبا أن إال

صنيعه(١). عىل حسن له مكافأة
الشيخ جاسم بن مع بالتنسيق الكرّة فأعاد يوسف اإلبراهيم، ييأس ومل
الثاين يف نوفمرب/ترشين وبحرية برية محلة إلعداد حاكم قطر ثاين آل حممد
بعبد اإلبراهيم يوسف استنجد ذلك، إزاء النور. تر مل اخلطة ولكن ،١٨٩٧
أمري اجلبل. باسم أمري حائل ونجد الذي اشتهر بن متعب الرشيد العزيز
استضافت التي الكويت إىل إضعاف السعي يف أسبابه الرشيد البن وكان

له.  اللدود العدو  سعود آل فيصل بن الرمحن عبد األمري ١٨٩٢ عام منذ
هذه يتابعون الربيطانيون كان عسكرية. مواجهات إىل احلوادث وقادت
واتصلت رشيد. آل عىل اهلجوم عواقب من الشيخ وحذروا التحركات
مثل عواقب من إياه بومباي حمذرة مبارك يف الشيخ بوكيل اهلند  حكومة

النصيحة(٢). رفض قبول تلك اهلجوم، ولكن الشيخ هذا

احلكم أركان توطيد

.١٥ د.ن، ١٩٨٨)، ص تاريخ الكويت (الكويت: يف خالدون النوري: اهللا عبد (١)
  From Viceroy Governor of India to Political Resident Kimball, February 28,(٢)
1901.
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حماوالت وأن الشيخ، قوة أدركت العثامنية السلطات  أن ويبدو 
سلطانية صدرت إرادة لذلك، ال يشء. قد أسفرت عن اإلبراهيم يوسف
عىل  «قائمقاماً» مبارك الشيخ بتعيني ١٨٩٧ األول ديسمرب/كانون يف
تساوي  (الكارة كارة  ١٥٠ قدره له سنوي راتب وبتخصيص الكويت،
 ٣٠٠ قدره سنوي  راتب إىل التمر حتولت من  الطن) طن ونصف  حواىل

اسرتليني(١). جنيه
أبرز وكان الرشيد. وابن مبارك بني  العسكرية املواجهات استمرت
الشيخ قوات فيها اهنزمت التي الرصيف معركة املواجهات هذه حلقات
الرابع. الفصل يف بالتفصيل سنرشحها والتي -١٩٠١ آذار مارس/ يف
فرض حماولتها العثامنية إلعادة الدولة الباب فتحت قاسية هزيمة وكانت
القائد باشا قاسم حترك التايل، الشهر ففي الكويت. عىل املبارشة سلطتها
إىل البرصة، وكان قوة عسكرية رأس عىل يف العراق للقوات العثامنية العام
مبارك. الشيخ من للتخلص الكويت إىل ذلك بعد أن تتجه املخطط من
بني مواجهة احتامل  هناك وكان  العثامين، السلوك عىل  لندن احتجت
األكرب الدور البرصة حمسن باشا وايل اتبعها التي للسياسة البلدين. وكان

ودية  أيار ١٩٠١ بزيارة ١٨ مايو/ فقام يف مزيد من التصعيد. حصول يف عدم
باشا يف العراق قاسم العثامنية العام للقوات القائد فيها يرافقه إىل الكويت
مائة ومخسني من أعيان البرصة وقوة مشكلة وبعض - أخت السلطان ابن -
ولكنه الرشيد. وابن مبارك بني العالقات هتدئة هو هدفه أن ورصح جندياً،
العثامين اخلليفة ألوامر بالرضوخ إقناعه  مبارك  الشيخ مقابلته عند حاول

جديدة  طبعة  عيل) بن  عيل مطابع (الدوحة: التارخيي القسم اخلليج، دليل لوريمر: ج ج (١)
انظر تفاصيل العام .١٥٢٧ ص ج٣، قطر، دولة أمري بمكتب الرتمجة قسم أعدها ومنقحة معدلة
بيان القاسمي: حممد سلطان يف العثامنية السلطات مع وعالقته مبارك الشيخ حكم األول من

.٢١-٧٤ د.ن، ٢٠٠٤)، ص ص الصباح (الشارقة: الشيخ مبارك سرية حياة الكويت.
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عسكرية حامية  وبقبول للدولة، تابع  «سنجق»  هي اإلمارة أن باعتبار
الطلب(١). هذا رفض الشيخ ولكن الكويت، أرض عىل عثامنية

هذه عن االستانة، يف الروسية السفارة أرسلتها التي وتوضح التقارير
حمسن باشا بحفاوة استقبل الشيخ أيام، أن أربعة استغرقت التي الزيارة
بكل مبارك أفهمه لوصوله األوىل اللحظة ذلك فمنذ «ومع أصيلة، عربية
للسلطان، مبعوثاً  أو  للبرصة والياً باعتباره ليس يستقبله بأنه وضوح
وقت يف للشيخ املساعدات من الكثري قدم قديم، صديق كمجرد وإنام
أداموف، البرصة يف  الرويس للقنصل الحق  تقرير ويف والضيق». الشدة
حيدق به الذي للخطر العثامين نتيجة بأنه باشا حمسن أخرب مباركاً ورد أن

أجنبية(٢). محاية دولة حتت دخل فإنه قد
الصلة جسور قطع عدم عىل نفسه الوقت يف الشيخ كان حريصاً لكن
البرصة السفر إىل الشيخ من الوايل طلب عىل وبناءً العثامنية. مع الدولة
البرصة، الفاو وليس الذهاب إىل عىل مبارك وافق للسلطان، والئه وإعالن
 ٢٣ يوم السفر تم وبالفعل، اخلاص.  مركبه  متن عىل السفر يكون  وأن
واحلرس. املرافقني يقل آخر مركب يرافقه الشيخ مركب يف أيار مايو/
اخلليج، يف الربيطاين السيايس باملقيم ذلك قبل اتصل قد الشيخ وكان
الوضع. تطورات متابعة منه وطلب الفاو، إىل السفر عىل بعزمه  وأخربه
والبيعة الوالء فيها  جيدد االستانة إىل تلغرافية برقية أرسل هناك، ومن

العثامين(٣). للسلطان

احلكم أركان توطيد

ص ٢٧-٢٨. سابق، ص مرجع األعظمي، محدي وليد (١)
القرن خالل  الدولية وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر د. (ترمجة بونداريفسكي غيورغي (٢)
،(١٩٩٤ الكويتية، والدراسات البحوث  مركز (الكويت: العرشين القرن وأوائل عرش  التاسع 

.١٩٨ ص
سابق، ص ص ٢٧-٢٨. مرجع األعظمي: محدي وليد (٣)
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التي الوثائق من عديداً اسطنبول  يف العثامين األرشيف ويتضمن
بني  ١٨٩٩-١٩٠١ الفرتة خالل العثامنيني  القادة تفكري تراوح توضح
مبارك. الشيخ  تأييد  لكسب الديبلوماسية وتوظيف العنف  استخدام 
نقيب  «إيفاد بشأن الوزراء جملس ورد قرار ١٨٩٩ عام وثائق إحد ففي
إلسداء ذلك يف الصادرة السامية اإلرادة وفق إىل الكويت بالبرصة األرشاف
وتنبيهه العلية، للدولة واالنقياد الطاعة التزام يف  الصباح النصح ملبارك
األطامع من هذه حتقيق وما يف وجوارها، الكويت يف األجنبية إىل األطامع
الديوان الكتاب يف مذكرة رئيس ثم واإلسالم»(١). للدولة عظيمة مرضات
الصباح مبارك إفهام جيب «أنه فيها جاء  التي نفسه العام  يف  اهلاميوين
أطامعهم حتقيق يف اإلنكليز نجاح أن مؤثر مناسب ولسان حكيم بأسلوب
عليه وأن أرضاراً عظيمة... واإلسالم يورث للدولة الكويت يف التوسعية
التبادر املسلمني صيانة حقوق يف ومهمته العلية بالدولة ارتباطه بحكم
الوثيقة وأضافت األجنبية». األطامع لتحقيق املانعة التدابري اختاذ إىل
وارتباطه عهده عىل بالبقاء  كتابياً تعهداً  وقدم ذلك فعل  إن  مباركاً أن

والتكريم والترشيف(٢). الرتب ينال فسوف بالدولة العلية
البرصة وايل باشا حتسني أرسل بمهمته، املبعوث العثامين قيام وعقب
فيها  ورد مذكرة  ١٩٠٠ الثاين  يناير/كانون ٣١ بتاريخ الداخلية وزارة إىل
وعريضة رسالة حامالً  البرصة إىل الكويت من باألمس عاد النقيب  أن
برتبة مبارك الصباح تكريم البرصة وايل  وطلب الصباح، مبارك والء من
رصف إىل والعودة الرتبة  هلذه مناسب وبوسام األمراء) (أمري مريمريات
يف ملموس  تقدم حصول عدم ومع عنه(٣).  املقطوعة السنوية املنحة

اسطنبول بتاريخ ١٤ شعبان ١٣١٧ هـ، رقم ٤-٦٩/٢. يف العثامين (١) األرشيف
يف اسطنبول بتاريخ ٧ رمضان ١٣١٧ هـ، رقم ٤-٦٩/٢. األرشيف العثامين (٢)
اسطنبول بتاريخ ١٢ شوال ١٣١٧ هـ، رقم ٥-٦٩/٢. يف العثامين (٣) األرشيف



٣٥

برئاسة اخلاص الوزاري املجلس  ناقش الكويتية، - العثامنية العالقات
مرة أخر البرصة أرشاف نقيب إيفاد مسألة باشا رفعت األعظم الصدر

شيخ الكويت(١). مع اتصاالت إلجراء
اخلاص الوزاري املجلس الرصيف، عاود يف معركة مبارك هزيمة وبعد
جلنة وعرضت الكويت، يف الرسمي العثامين الوجود موضوع مناقشة
أصبح باشا مبارك «أن فيه جاء املجلس عىل  الشأن هبذا تقريراً خاصة
سفينتني هناك وأن عليه، الرشيد ابن تغلب بعد اإلنكليز إىل يميل
يف هلم بحريتني وكالتني فتح  وتم الكويتية، املياه يف لإلنكليز حربيتني
الدولة إمهال عن ناجم ذلك وأن اإلنكليزي، العلم  ترفعان الكويت
ورد كام اآلن». حتى وميناء مجارك من فيها الرسمية إقامة الدوائر العلية
فرنسا تأييد حكومتي أبلغ السلطان العثامين اخلارجية وزير التقرير أن يف
«إلثبات الكويت يف الرسمية دوائرها العثامنية  الدولة إلقامة  وأملانيا

ممالكها»(٢). من اجلزء هذا الرشعية يف سلطتها
بأن إسطنبول إىل البرصة  وايل باشا  حمسن  أرسل نفسه، الوقت ويف
إىل الكويت شيخ جلذب عديدة سنني منذ الفرص يتحينون اإلنكليز 
أمام باشا هبا مبارك مني التي اهلزيمة أعقاب «ويف أنه طرفهم، وأشار إىل
يف وأشاع البرصة إىل اهلاميوين السادس اجليش مشري أتى الرشيد، ابن
إلرساهلا باشا فاضل حممد املريلوا قيادة حتت عسكرية قوة تشكيل الناس
باشا». ملبارك التهديد من يشء عىل اشتملت ببيانات وأدىل إىل الكويت،
العدة يعد الرشيد  ابن  بأن  إشاعات ترددت قد أنه  البرصة  وايل وأضاف
نفوذ لبسط املجال فتح الظروف هذه عىل ترتب وأنه الكويت، لغزو
للكويت زيارته يف عينه بأم شاهد إنه الوايل وقال  الكويت. يف اإلنكليز

احلكم أركان توطيد

حمرم ١٣١٨ هـ، رقم ٥-٦٩/٢. يف اسطنبول بتاريخ ٧ األرشيف العثامين (١)
الثاين ١٣١٩ هـ، رقم ٨-٦٩/٢. ربيع يف اسطنبول بتاريخ ١ األرشيف العثامين (٢)
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أخر وسفناً الكويت، مياه يف مرابطة إنكليزية حربية سفينة شهرين قبل
يف عثامنية قوة بإنزال مبارك إقناع حاول وأنه وآخر، حني عليها بني ترتدد
وأعرب يفلح،  مل ولكنه فيها، العثامنية الرسمية الدوائر وإنشاء  الكويت
املقدسة «احلقوق لضامن عسكرية بحركة بنفسه للقيام استعداده عن

يف الكويت»(١). السنية للسلطنة
شفرية  برقية فأرسل باملوضوع، البرصة وايل باشا واستمر اهتامم حمسن
سبب عن يسأله باشا الصباح مبارك إىل أنه كتب فيها ورد إىل إسطنبول
وعوامة، فنار وإقامة بكثرة الكويت عىل اإلنكليزية التجارية السفن تردد
احلوائج تسهيل أجل من ذلك «أن مفاده رداً الشيخ من تسلم وأنه
ورودها سيمنع السفن هذه وان وغريه، أرز من الكويت لسكان الرضورية
لوكالة رخصة منح أما أو سفرتني، بسفرة أخر قيامها بعد الكويت إىل
اإلنكليزي العلم ورفع  والعوامة الفنار وإقامة بالعمل، جتارية  إنكليزية 
ال كاذبة إخبارات فكلها  السارية  باألمراض مصابة بسفينة واالختالط
العثامنية النرص مزدانة برايات الكويت مجيع وأن بصلة، احلقيقة إىل متت
البرصة وايل وأضاف الكويت». إىل مأمور بإيفاد من ذلك التحقق ويمكن
التحقيق إلجراء جتديدها االنتهاء من فور «زحاف» السفينة سريسل أنه
حركة لقيادة «استعداده بشأن عرضه سبق  ما الوايل وكرر األمر. هذا يف
الرضوخ يف بإرضاء مبارك إما الكويت يف األمور إصالح هتدف إىل عسكرية

العسكرية»(٢). بقهره بالسطوة اهلاميوين وإما للسلطان
باشا رفعت  األعظم الصدر برئاسة اخلاص الوزاري املجلس انعقد
إىل باشا الصباح  مبارك «دعوة  عىل االتفاق وتم املذكرة. هذه لبحث
يف إلقناعه سعياً والتباحث معه مناسبة حضوره بوسائل وتأمني البرصة

.٣٦ الثاين ١٣١٩ هـ، رقم ٤ ج. ١٣١٩/ ربيع يف اسطنبول بتاريخ ٥ األرشيف العثامين (١)
.٣٦/١٣١٩ ربيع اآلخر ١٣١٩ هـ، رقم ٤ج. يف اسطنبول بتاريخ ٩ األرشيف العثامين (٢)



٣٧

واجلامرك امليناء دوائر الكويت وإقامة يف شاهنشاهية عسكرية قوة بإنزال
املصادقة لوايل البرصة بعد القرار هذا إبالغ الداخلية وزارة فيها، وتكليف

السلطان»(١). من عليه
إىل الباب شفرية برقية البرصة وايل أرسل ٢٦ أغسطس/آب ١٩٠١، ويف
وصلت قد كانت التي «زحاف»  البحرية السفينة أن  فيها ورد العايل
معلناً هناك سفينة حربية إنكليزية بيومني «أتاه قائد ذلك الكويت قبل
إلنزال تصد إذا فيام باحلرب له ومهدداً الكويت عىل احلامية اإلنكليزية
ملقابلة ذهب  أنه السفينة قائد وأضاف فيها». حربية ذخائر أو  عسكر
استعداده عن أعرب ولكنه اإلنكليزية احلامية أنكر الذي مبارك الشيخ
هذه اليه تشري  الذي اإلنكليزي والقائد ذلك(٢). إىل اضطر إذا  لقبوهلا
قائد حذر الذي «برسيوس»، السفينة  قائد برييس  الكابتن هو الوثيقة 
فسيطلق عليهم ذلك فعل ألنه إذا قوات، أي حماولة إنزال من «زحاف»

النار.
الربيطانية السفينة قائد تقرير تضمن فقد الربيطانية، الوثائق وحسب
للتفاوض أتى وأنه قوات، حتمل ال بأن سفينته أخربه الرتكي الضابط أن
وأن عثامين، رعية الشيخ وأن عثامين، هي إقليم وأن الكويت الشيخ، مع

الكويتية. الشؤون التدخل يف حقها ليس من األجنبية الدول
بأنه  وهدده الشيخ، «زحاف»  السفينة قائد التقى التايل،  اليوم  ويف 
شاء ما يفعل أن يستطيع بأنه الشيخ عليه ورد الكويت. يف سيبقى
سيبلغ بأنه أخر مرة الضابط فهدده القوات. إنزال حياول ال أنه  طاملا
ورد أكرب. وقوات يعود بسفن ثم حصل، بام الفاو يف العثامنية السلطات

مناسباً له. يراه ما أن يفعل يستطيع بأنه عليه الشيخ

احلكم أركان توطيد

.٣٦/١٣١٩ ٤ج. رقم ربيع اآلخر ١٣١٩هـ، يف اسطنبول بتاريخ ١٥ األرشيف العثامين (١)
.١٩-٦٩/٢ رقم مجاد األويل ١٣١٩هـ، يف اسطنبول بتاريخ ١٢ األرشيف العثامين (٢)
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ادعاه  ٢٨ أغسطس/آب لبحث ما يف اخلاص الوزاري وانعقد املجلس
االتفاق وتم للكويت، انكلرتا محايتها إعالن من اإلنكليزية السفينة قائد
باحلكومة لالتصال لندن يف العثامنية للسفارة تعليامت إصدار عىل
الترصيح هذا بمثل اإلدالء من  املسؤولني منع عىل «حلملها اإلنكليزية 
هذا عىل السلطان  ووافق  الدولتني»(١). بني الطيبة للعالقات املنايف

أغسطس/آب. ٣١ يف اإلجراء
وزير  لنسدون اللورد غياب امتداد وبسبب سبتمرب/أيلول، ٤ ويف
التقى ايرلندا، يف ووجوده مرضه نتيجة عمله، عن الربيطاين اخلارجية
الدولة له عن استغراب وأعرب الوزير مستشار يف لندن العثامين السفري
عليه فرد القائمة، االتفاقات مع تتعارض التي الترصفات هذه العلية
سيعرض وأنه السفينتني، قائدي  بني  تفاهم سوء هناك بأن املستشار
اخلارجية وزير ورد بالرد(٢). ويبلغه  عودته فور اخلارجية وزير عىل األمر
«صيانة رضورة عىل  مؤكداً التايل، اليوم يف لندن  يف السفارة عىل  العثامين
اإلنكليزية احلكومة عقد وأن الكويت»، يف العلية للدولة احلقوق املرشوعة
أما مرشوع، غري يعترب عىل حدة الصباح مبارك القائمقام مع اتفاق ألي
بينها عقده فيجب التجارية سفنها بحامية خاص اتفاق عقد أرادت إذا

السنية»(٣). احلكومة وبني
وقابل يف الكويت البرصة نقيب مهمة اعرتاضها عىل عن انكلرتا وعربت
«إن بأنه وهدده العثامين اخلارجية وزير اسطنبول يف سفارهتا بأعامل القائم
وعدم البرصة إىل بالعودة رسيعاً املذكور النقيب إىل تعليامت يتم إصدار مل
ما اإلنكليزية ستسحب احلكومة فإن العمل، هذا ملثل بعد ما يف التصدي

.١٩-٦٩/٢ ، رقم األوىل ١٣١٩هـ مجاد يف اسطنبول بتاريخ ١٤ األرشيف العثامين (١)
األوىل ١٣١٩ هـ، رقم ٤١٩/٨١. مجاد يف اسطنبول بتاريخ ٢١ األرشيف العثامين (٢)

رقم٤١٩/٨١. أيلول ١٩٠١، سبتمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ٥ األرشيف العثامين (٣)



٣٩

وسيكون الكويت، يف القائم النظام عىل املحافظة يف تأمينات من أعطته
الديبلوماسية عصبية من وزاد ذلك»(١). نتائج عن العايل مسؤوالً الباب
عندما وأنه بالغة، برسية أحيطت النقيب مهمة أن وغضبها  اإلنكليزية 
وذلك وخمتلفة،  متناقضة بإجابات رد النقيب، مهمة عن الشيخ سألوا

العثامنيني(٢).      مع إبقاء العالقة هبدف
العثامنية السفارة أرسلت ،١٩٠١ سبتمرب/أيلول  ٦ التايل  اليوم ويف
فيها تستنكر التي اإلنكليزية اخلارجية مذكرة وزارة االستانة إىل لندن يف
وتضمنت الصباح. مبارك وهتديده الكويت،  إىل  البرصة نقيب ذهاب 
يف اإلنكليزية احلربية «بومني» السفينة قائد من املرسل التقرير الربقية
خلق يف استمروا إذا العثامنيني املأمورين «أن فيه ورد الذي الكويت،
أخر صورة عن البحث إىل اإلنكليزية احلكومة تضطر فقد املشكالت

العلية». الدولة منافع توافقاً مع أقل تكون للتسوية
برقية لندن يف إىل سفارته العثامين اخلارجية أرسل وزير اليوم نفسه، ويف
السفري فيها والتي أكد االستانة، اإلنكليزي يف السفري مع مقابلته بشأن
مل ما عليها محايتها وفرض  الكويت احتالل يف تفكر ال حكومته «أن
املحافظة دامت وما إليها عسكرية قوة إرسال عىل العلية الدولة تقدم
ختطط ال العلية الدولة أن الوزير وأكد له اآلن»، فيها القائم الوضع عىل
باملحافظة ملتزمة الوقت، وأهنا هذا  يف الكويت إىل عسكرية إلرسال قوة
وفرض احتالهلا بعدم إنكلرتا تتعهد أن عىل فيها القائم الوضع عىل

عليها(٣). محايتها
إىل برسالة لندن يف السفارة العثامنية سبتمرب/أيلول ١٩٠١، ردت ١٣ ويف

احلكم أركان توطيد

.٤٢٢/٦٨ رقم أيلول ١٩٠١، سبتمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ٥ األرشيف العثامين (١)
سابق، ص ٢٤١. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (٢)

.٤١٩/٨١ رقم أيلول ١٩٠١، سبتمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ٦ األرشيف العثامين (٣)
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سبتمرب/أيلول ١٩٠١، ١١ يف الربيطانية، اخلارجية وزارة رد متضمنة اسطنبول
يف اإلنكليزي السفري أعطاه ما اإلنكليزية احلكومة «تأييد إىل يشري الذي
عدم إقدام إنكلرتا يف تأمينات من العلية للدولة اخلارجية لوزير اسطنبول
النظام عىل املحافظة  برشط عليها محايتها فرض أو الكويت احتالل عىل

عسكرية إليها»(١). قوة إرسال من العلية الدولة وامتناع القائم فيها،
الكويت، النفوذ الربيطاين يف من تزايد العثامنية السلطات ختوف وإزاء
اختيارياً، نفياً الكويت من مبارك الشيخ نفي يتضمن مهايوين أمر صدر
أو الدولة،  شور جملس يف عضواً وتعيينه إسطنبول إىل بالسفر وذلك
وإذا له.  شهري  راتب رصف  مع العثامنية الدولة أقطار أحد إىل السفر
وسيعامل بالقوة، الكويت من  إخراجه يتم سوف  فإنه األمر، هذا  رفض
هذا مضمون باشا نوري  مصطفى البرصة  وايل وأرسل زجرية». «معاملة

الشيخ. األمر إىل
فكتب ودهاء،  بربود معها تعامل الرسالة، هذه الشيخ تلقى عندما
الدولة دعم من أجل صباح آل قدمه فيه ما له البرصة يرشح وايل إىل كتاباً
بالتأكيد يعلم الشيخ كان لقد  الطريق.  هذا  يف  مستمر وأنه العثامنية،
هدف ولكنه اهلاميوين، األمر إزاء شيئاً أمره من يملك ال  البرصة وايل أن
السيايس املقيم إىل رسالة فكتب واملراوغة، الوقت كسب إىل ذلك من

ووعد املقيم باملساعدة. حصل. فيه بام خيربه الربيطاين
يف الكويت سواحل أمام أخر مرة الظهور إىل «زحاف» وعادت
يف  األرشاف نقيب النقيب رجب قلُّ تُ ١٩٠١ األول  ديسمرب/كانون ١
باشا نوري مصطفى شقيق بك نجيب املرياالي وبصحبته البرصة، 
الشيخ إلجبار وذلك العثامين، اجليش  من قوة ومعهام البرصة واىل

.٤٢٢/٦٨ رقم أيلول ١٩٠١، سبتمرب/ يف إسطنبول بتاريخ ١٣ األرشيف العثامين (١)



٤١

وأن قبل، من  بمضمونه لغ أُبْ الذي اهلاميوين األمر تنفيذ عىل مبارك
بالقوة. الكويت من إخراجه إىل سيدفعهم تنفيذه عدم

األوامر فصدرت وحاسامً، رسيعاً الربيطاين الرد كان األثناء، هذه يف 
السفينة حلقتها ثم الكويت ميناء إىل تبحر بأن  «بومني» الباخرة إىل
إزاء للشيخ الواضح الربيطاين الدعم  إلعالن وذلك «سفنكس»،
وأهنام للنقيب، نفسه اليشء السفينتني قائدا وأكد العثامنية. التهديدات
فلم لإلنذار(١)، قبول مبارك حال يف الكويت مدينة بقصف سيقومان
السفينة ظهر عىل والعودة الرتاجع  سو بديالً لنفسه النقيب جيد
احلكومة لد الربيطانية احلكومة واحتجت البرصة. إىل «زحاف»
السلطان، لتعهد  انتهاكاً صارخاً يمثل به ما قامت أن معتربة العثامنية
تسمح لن وأهنا الشيخ، ملساندة مستعدة اجلاللة صاحبة حكومة وأن

الكويت. عىل عثامين هبجوم
أن «ذهاب  موضحاً لندن يف سفارته وزير اخلارجية العثامين إىل وأرسل
بأي مبارك  القائمقام عىل للتضييق يكن مل الكويت  إىل البرصة نقيب
احلكومة اعتبار أما فركبها، زحاف السفينة سفر اغتنم وإنام شكل،
البرصة يف العلية الدولة  موظفي  كبار من  شخص وجود  اإلنكليزية
فموجب الكويت عىل  القائم للنظام خرقاً هبا امللحقة املدن إحد يف 
فنحن خرقاً ذلك اعتبار عىل اإلنكليزية  احلكومة أرصت وإذا للتأسف، 
الوزير وطلب  قضيتنا». عدالة إلثبات اربيرتاج إىل  إلحالته مستعدون

لنسدون(٢). اللورد مع لقاء أول يف شفاهة التوضيحات هذه عرض

احلكم أركان توطيد

ديسمرب  ١٤ يف القيادة البحرية الربيطانية إىل بومني السفينة قائد سيمونز الكابتن تقرير انظر (١)
يف  ١٩٠١

 Captain Simons, Kuwait to Rear-Admiral Bosnquet, 14 December 1901 in Records
 of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 200-202.

.٤٤٣/٨ رقم األول ١٩٠١، كانون ديسمرب/ يف إسطنبول بتاريخ ١١ األرشيف العثامين (٢)
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 ١٩٠١ األول  ديسمرب/كانون ١٥ ففي احلد. هذا عند املوضوع ينته  ومل
التي املعلومات بشأن لندن يف سفارته إىل العثامين اخلارجية وزير  أرسل
قام «بومني» السفينة قائد أن إىل أشارت والتي عليها، احلصول تم
ثالثامئة منذ الكويت سامء يف يرفرف ظل الذي العثامين  العلم بإنزال
خصيصاً للكويت املصنوع العلم حمله ورفع األرض، عىل سنة «وألقى به
العثامنيني املأمورين من وطلب وبيضاء، سوداء عمودية بخطوط املخطط
السنية احلكومة اتفاق من ادعاه ما عىل بناءً الكويت مغادرهتا يف العاملني
هلذا أسفه عن اخلارجية  وزير  وأعرب الكويت». استقالل  عىل وإنكلرتا
الدولة عزم وأكد «اربيرتاج». اىل بالده إلحالته واستعداد الغريب، الترصف
سفريه من وطلب الكويت. يف السياسية عن حقوقها الدفاع العلية عىل

اإلنكليزي(١). اخلارجية لوزير ذلك توضيح
إىل العثامنية السفارة أرسلت ،١٩٠١ األول  ديسمرب/كانون ١٨ ويف
وأنه معلومات من إليه نقل ما عىل لنسدون اللورد فعل  برد إسطنبول
حربية سفينة قائد  إن وقال  العقل، يصدقها يكاد  ال أسطورة «عدها 
مستحيل». عنه، فهذا تقريراً يرفع ومل الترصف هذا مثل يترصف إنكليزية
البحرية، وأكد وزارة املوضوع من هذا بشأن إيضاحاً سيطلب أنه وأضاف
استاتيكو عىل «املحافظة إىل هتدف اإلنكليزية احلكومة أن العثامين للسفري

املنطقة»(٢). يف (Status Quo القائم الوضع (يقصد
الباب  إىل باشا نوري وايل البرصة أرسل األول، ديسمرب/كانون ٣٠ ويف
تصدير منع  أنه فيها ورد للغاية»  «مستعجل  بصفة  شفرية برقية العايل 
مبارك انحراف  «بسبب  الكويت إىل البرصة من  واحلبوب واألرز التمور
واملرياالي البرصة نقيب أرسل وأنه والصداقة»، الطاعة دائرة عن الصباح

.٤٣٣/٨ رقم أول ١٩٠١، كانون ديسمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ١٥ األرشيف العثامين (١)
.٤٣٢/١٨ أول ١٩٠١، كانون ديسمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ١٨ األرشيف العثامين (٢)



٤٣

«إلبداء زحاف  السفينة متن عىل  الثانية للمرة الكويت إىل  بك نجيب
للدولة واالنقياد الطاعة حظرية إىل بالعودة  الصباح ملبارك النصح

لذلك. يستجب مل مبارك الشيخ ولكن العلية»(١).
مذكرة  السلطان إىل باشا سعيد األعظم الصدر أرسل التايل، اليوم ويف
املواد إرسال احلظر عن رفع اسطنبول يف اإلنكليزي السفري طلب  بشأن
أشار الذي األملاين السفري أيده الذي الطلب وهو الكويت، إىل الغذائية
البالد يف مصاف يضعها الكويت إىل الغذائية حظر إرسال املواد إىل «أن
منع إن األعظم الصدر  وأضاف حمظور».  من ذلك خيلو  وال األجنبية،
الباب عن تصدر مل وإنه وايل البرصة، من بقرار جاء إىل الكويت التصدير
احلظر. رفع  السلطان األعظم الصدر واستأذن بذلك. تعليامت العايل
عىل باملوافقة السنية اإلرادة «صدرت  ،١٩٠٢ الثاين  يناير/كانون ٣ ويف

ذلك»(٢). 
جهود إلحياء الفرصة الرصيف موقعة  يف  مبارك هزيمة أتاحت  كام
الشيخ حلكم اخلاضعة الكويتية للقبائل تعرض الذي اإلبراهيم يوسف

محلة  بتنظيم ١٩٠٢ عام سبتمرب/أيلول يف قام ثم ومجاهلا. مواشيها وسلبها
باشا. نوري مصطفى البرصة وايل  بموافقة حظيت الكويت، لغزو بحرية
إال الرسية، من كبري بقدر العملية  هذه أحاط اإلبراهيم  يوسف أن ورغم
وعرف الفاو، موجوداً يف كان الذي جابر املبارك، للشيخ انكشف أمرها أن
يتم مما فيها  حيذره  والده إىل  رسوالً فأرسل اإلبراهيم، يوسف بتحركات

نفسه. باملعنى اخلليج يف الربيطاين املقيم إىل أبرق كام له، التخطيط

احلكم أركان توطيد

.٤٢٣/٢٩ رقم األول ١٩٠١، كانون ديسمرب/ إسطنبول بتاريخ ٣٠ يف العثامين (١) األرشيف
،٤٢٣/٢٩ رقم ،١٩٠١ األول  كانون ديسمرب/ ٣١ بتاريخ  إسطنبول  يف  العثامين األرشيف  (٢)
العسكرية املواجهة هلذه وتوثيقاً حتليالً أنظر .١٦-٦٩/٢ رقم الثاين ١٩٠٢، يناير/كانون ٣ وبتاريخ

سابق، ص ص ١٧٧-٢٠٢. مرجع القاسمي: بن حممد سلطان يف املهمة والديبلوماسية
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الرب إىل النزول نقطة  وكانت كبريتان، سفينتان حتركت وبالفعل،
متنهام عىل وكان مبارشة. الكويت  مدينة رشق  العجوزة» «رأس عند 

هذه  بالبنادق، ولكن املسلحني  املقاتلني من رجالً ١٥٠ من يقرب ما
السفينة وجدت كام خربها، بلغهم قد الكويت فوجئت بأن أهل القوة
أيضاً علم عىل  كانت والتي أرمسرتونغ، وقائدها «البونج» الربيطانية
بالفشل. كسابقاهتا، املحاولة، هذه وانتهت مواجهتها. يف التحرك، هبذا
وسالح من مؤن ما حتمالنه بكل السفينتني أرس تم عنيف، قتال وبعد

لتسلق األسوار(١). وسالمل وذخرية
تثبت  العملية هذه أن االستانة يف الربيطاين السفري أوكنور واعترب
لد لندن احتجت كام الكويت، عن للدفاع الربيطاين التصميم بوضوح
يف تتخذ سوف  بأهنا وأخطرهتا احلادثة، هذه عىل العثامنية السلطات
ذلك بأن إسطنبول  واعتذرت  مصاحلها. صيانة هلا يضمن ما املستقبل
الشيخ مل توقف ضغوطها عىل العثامنية الدولة ولكن علمها. دون من تم

أغنامه. مصادرة عىل الزبري شيخ مبارك، فشجعت
والشيخ، العثامنية السلطات بني  واجلذب الشد عالقات استمرت
أن املالحظ فمن النهائية، القطيعة حد  إىل أبداً تصل أن دون من ولكن
عالقات وكانت اآلخر، مع الصلة إبقاء عىل حريصاً كان الطرفني كال 
وعىل نفسها. التارخيية الفرتة يف والرصاع املواجهة بعالقات ختتلط التعاون
ورغم أن عالقات عام ١٩٠٥، ١٩٠٤ وأوائل هناية عام ففي املثال، سبيل
تقدمت السلطات العثامنية فإن إسطنبول، مع إىل التحسن اجتهت الشيخ
عسكرية  حامية نرش شملت اقرتاحات بمجموعة ١٩٠٥ عام مطلع يف
الشيخ ورفض اإلمارة. يف الصحي للحجر ومكتب بريد مكتب وافتتاح

ذات  الكويت: وجاراهتا ( الكويت اخلرتش): املحسن عبد فتوح (ترمجة ديكسون ب. هـ. ر. (١)
.١٠٢ ١٩٩٥). ص السالسل،
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القطيف إىل البرصة من تلغرايف وافق عىل مد خط لكنه االقرتاحات، هذه
براً «احلسا» مدينة وإىل من العثامين الربيد نقل عىل وافق كام الكويت، عرب

الكويت. بأرايض مروراً
كام البرصة، يف عسكرية ثكنات لبناء بالتربع الشيخ قيام ذلك ورافق
أراضيها. من الفارين املجرمني العثامنية السلطات تسليم عىل وافق
للشيخ فوافقت إجيابية. بروح ذلك مع العثامنية السلطات وتعاملت
له. اململوكة األرايض يف مواجهة الفاو يف بحري مرسى لبناء ترصيح عىل

يوسف أثارها التي املضايقات سو املجال هذا يف باقياً يعد مل 
الثاين ١٩٠٦ انتهت  كانون يناير/ ٢٥ يف وبوفاته اىل آخر، آن اإلبراهيم من

حكم مبارك(١).  وتوطد الكويت، يف الداخيل استثامر النزاع مرحلة
بتشجيع فقاموا  العثامنيني، املسؤولني من  مبارك أعداء ييأس مل
قد العثامنية  السلطات كانت الذي باشا، منصور سعدون املنتفق شيخ
الشيخ  محاية حتت لفرتة وعاش الكويت إىل  فرحل ١٩٠٣ عام اضطهدته
القوات عىل وانترص  الكويت.  عىل للهجوم العدة إعداد عىل مبارك،
يقودها  كان التي  ١٩١٠ يونيو/حزيران   ١٠ يف هدية معركة يف الكويتية
اخلرب وصل وعندما سعود. بن العزيز عبد واألمري الصباح جابر الشيخ
اجليش، هذا قوة بضعف سوف حيشد جيشاً بأنه علق الشيخ مبارك، إىل
معركة يف أشهر مخسة  بعد حصل  ما  وهو  املنتفق  شيخ هيزم وسوف
التي اخلسارة عن وشيخها الكويت  اعتبار رد فيها  تم والتي «مزبورة»

هزيمة(٢). املنتفق رش شيخ فيها وهزم هدية، معركة يف حصلت
كان العثامنية والدولة مبارك الشيخ بني العالقات يف التقلبات هذه

احلكم أركان توطيد

، (١٩٨٨ ط١، د.ن، (الكويت: احلامية الربيطانية ظل الكويت يف اخلليفة الصباح: ميمونة (١)
سابق، ص ٤٢٣. مرجع بونداريفسكي: وغيورغي .٢٤٠ -٢٤١ ص ص

سابق، ص ص ١٢٢-١٢٧. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٢)
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ما بني الصحافية الكتابات وتعددت وقتذاك. الصحافة يف صداها هلا
رشيد الشيخ تناول فقد املثال،  سبيل وعىل وذاك. الطرف  هلذا  مؤيد
عالقة «مسألة بعنوان له مقالة  يف املوضوع  هذا املنار جملة يف رضا
الشيخ، عن فيها دافع واإلنكليز»، العلية بالدولة  مبارك الشيخ
يف تدخل اإلنكليز وأن املؤمنني، حب أمري متفانٍ يف «عثامين أنه مؤكداً
رضا رشيد  ويقتبس العثامنية». اإلدارة سوء نتيجة هو  الكويت شؤون
أرفعها راية لنفيس أختار أن عرضوا عيلّ «وقد قوله مبارك الشيخ عن
الراية وهذه ذلك فأبيت محايتهم حتت االستقالل وأعلن لبلدي علامً

رأيس»(١). عىل مرفوعة كل يوم تراها العثامنية
العمران جملة بك صاحب إنطاكي املسيح عبد كتب االجتاه نفسه، ويف
والء مؤكداً مبارك، الشيخ  عن الدفاع  يف املقاالت من العديد  القاهرية 
اجلريدة صفحات عىل مفتوح كان منها خطاب العثامنية، الشيخ للدولة
أبناء من املخلصني يف التفريط مناشداً إياه عدم احلميد عبد السلطان إىل
من الشيخ قدمه ما كل وأنه رغم مبارك. أمثال الشيخ من العثامنية األمة
هذا مثل أن «ومع الوشاة وشايات  من يسلم مل فإنه العلية، الدولة  أجل 
عرف أنكره كل من وقد اجلاهل إال به يعترب عاقل وال به يعبأ ال اهلذيان
بالدين سواء بتمسكه حاله، حقيقة من يشء عىل وقف أو الشيخ مبارك

العثامنية»(٢).  تأييد اخلالفة يف بتفانيه أو احلنيف اإلسالمي
الكويت  إىل املحمرة سفره من يف مبارك الشيخ بمصاحبة إنطاكي وقام
عن رسالة وعرشين ثالثاً إنطاكي أرسل الرحلة، وخالل هذه .١٩٠٧ عام
«الرياض بعنوان  كتاب يف ومجعها العمران، جملة  يف نرشت مشاهداته

سابق، ص ص  مرجع خزعل: الشيخ خلف حسني يف .٣٩٨ ص ،١٦ املجلد املنار،  جملة (١)
.٦٩-٧٠

السابق، ص ص ٧٠-٧٣. املرجع يف التاسعة السنة ،٢٥٤ العدد العمران، جريدة (٢)
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يؤكد آخر كتاباً أصدر التايل العام ويف  واملحمرة». الكويت  بني املزهرة
اإلسالم جمد إحياء يف ورغبته العثامنية للدولة إخالص الشيخ صدق فيه
وبعض الشيخ بني العالقات  أصابت التي  التوترات وأن واملسلمني،
وأخطائهم املسؤولني  هؤالء تقدير سوء إىل تعود العثامنيني املسؤولني

العرب(١).  القادة مع يف العالقة املتكررة
لتلك وتوظيفه وبريطانيا، مبارك  الشيخ  بني  العالقات ازدياد  ورغم
فإن العثامنية، الدولة هتديدات توازن إزاء عنرص بمنزلة لتكون العالقات
وطموحاته مرشوعاته للشيخ أن  تدرك كانت الربيطانية  الديبلوماسية
مذكرة ويف  الربيطانية. املصالح مع دوماً تتوافق ال  والتي به، اخلاصة 
عن لنسدون الربيطاين  اخلارجية وزير عرب ،١٩٠٢ مارس   ٢١ بتاريخ
حرجاً، أكثر أصبح الكويت يف «أن املوقف فيها فورد الشيخ، إزاء خماوفه
ربطت بريطانيا وأن ورصيح» مبارش بشكل ملواجهته حان قد الوقت وأن
وال به، يوثق ال رجل الواضح أنه ومن مبارك « الشيخ بشخص نفسها
هو مثل التزاماتنا جتاهه كام أن تنتهي. وأين ممتلكاته تبدأ أين يعلم أحد

حمددة»(٢). غري حدود أرضه،
متده أن اهلند حكومة طلب مبارك إىل ،١٩٠٢ األول أكتوبر/ترشين ويف
التي القبائل اعتداءات عىل للرد اجلهرة، يف منطقة يضعهام كي بمدفعني

احلكم أركان توطيد

الكويت أمري السمو صاحب موالنا  تاريخ يف  الصباح اآليات بك: إنطاكي املسيح عبد (١)
أخر فإن بعض العرب، ١٣٢٦هـ). ومن ناحية مطبعة الصباح (القاهرة: بن باشا مبارك الشيخ
وممارسة نفوذها يف بسط حقها عن العثامنية دافعت نظر الدولة وجهة عن عربت التي الصحف

الثاين  ترشين نوفمرب/ املرصية أعداد ٤ اللواء جريدة املثال سبيل عىل انظر عىل الكويت. إرشافها
نيسان ١٩٠٤، و١٤ يونيو/ حزيران ١٩٠٤، و٢٠ يونيو/ حزيران ١٩٠٤، و٢٥  ١٩٠٢، و٢٦ أبريل/
 ٢٨ عدد يف اإلسالمي األسبوعية العامل وجريدة متوز ١٩٠٤، يوليو/ ١٩٠٤، و١٠ حزيران يونيو/

.١٩٠٥ أبريل/ نيسان
  Memorandum by Marquess of Lansdowne, Foreign Office, 21 March 1902 in (٢)
 Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, , pp. 224-225.
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يف اخلارجية وزارة إىل الطلب اهلند حكومة وأرسلت الناحية. تلك من تأيت
بحامية تعهدت الربيطانية أساس أن احلكومة برفضه عىل اقرتاح مع لندن
اللورد اخلارجية  وزير  ووافق  املدافع. تلك اىل له حاجة ال وأنه  الكويت،

بصفة واضحة. الكويت منطقة حتديد برشط الرأي هذا عىل لنسدون
لتحسني آخر، اىل آن  من العثامنية، الدولة سعت ،أخر ناحية من
أرسل ،١٩١٠ األول  أكتوبر/ترشين ١١ ففي مبارك. بالشيخ عالقاهتا
صاحب الكويت قائممقام األكرم األجل «جناب خطاباً إىل البرصة وايل
هناك بأن فيه خيربه املبارك» الصباح آل مبارك الشيخ حرضة السعادة
استالمها، طريقة عن يسأل وأنه الكويت، لقائمقام سنوية خمصصات
يف الرئيسية اخلزانة  من أو الفاو منطقة موازنة من تكون أن يرغب وهل

البرصة.
«حاكم بلقب خطابه موقعاً نفسه اليوم  يف مبارك الشيخ عليه ورد
يستخدمه مبارك الذي اللقب هو هذا وكان - قبائله» الكويت ورئيس
يتلق هذه مل بأنه فيها خيطره برسالة - الكويت» «قائمقام لقب وليس
بوالء العمل من يمنعه مل  ذلك وأن سنوات، منذ املالية املخصصات
املوازنة لتحميل رضورة جيد ال وأنه العثامنية، الدولة مع وإخالص
املخصصات يتلقى أن مبارك  الشيخ  رفض وهكذا التكلفة(١). هبذه
إدارة يف الستقالله تأكيداً وذلك العثامنية، الدولة قررهتا التي الشهرية
وأدبية. معنوية عالقة العثامنية هي بالدولة عالقته الكويت، وأن شؤون
إحراج يف يرغبون  من العثامنيني املسؤولني من هناك كان ذلك، ومع
١١ مايو/ايار  بتاريخ البرصة يف الصادرة الدستور فنرشت جريدة الشيخ،
 ٢٠ قدره  الصباح مبارك للشيخ شهري معاش تعيني تقرر أنه  ١٩١٢

 Kuwait Political Agency, Arabic Documents 1899-1949 (London Archive (١)
Editions, 1994), Vol 1, pp. 129-130.
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بتاريخ نفسها اجلريدة يف البرصة وايل به كذّ الذي األمر قرش، وهو ألف
مايو/ايار(١). ٢٢

عام  ففي  الشيخ. اسرتضاء وحاولت العثامنية، الدولة تيأس ومل
ملنحه العثامنية احلكومة باستعداد » الشيخ البرصة وايل أبلغ  ،١٩١١
بالده شؤون يف التدخل  عن  واالمتناع مركزه، حفظ له يضمن فرماناً
عىل الشيخ يوافق ومل عثامنيني»، رعايا أبناءه يسجل أن  برشط املحلية،
طريق عن وذلك ،١٩١٣ عام الكرّة وأعادت الدولة العثامنية االقرتاح. هذا
كل «يف باستشارته الوايل  يقوم بأن الشيخ عىل عرض الذي البرصة وايل
القبائل عىل السيطرة يف ويساعده العرب وبادية بالبرصة املتعلقة األمور
بعجلة ربطه هو العرض اهلدف من هذا أن الشيخ وأدرك الصحراء». يف
بكرب فاعتذر القبائل، مع مشكالت يف «سيدخله وأنه العثامنية، الدولة

وبلده»(٢). وانشغاله بشؤون رعيته سنه

احلكم أركان توطيد

Ibid, p. 131(١)
 From Political Agent in Kuwait Shakespear to Political Resident, November (٢)
.10,1913
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للكويت حاكم أول وهو احلكم، صباح آل صباح  الشيخ تويل منذ
إىل هدفت حذرة اتباع سياسة إىل حكام الكويت سعى أرسة الصباح، من
أراضيها. أجنبي عىل بوجود السامح وعدم بالدهم، استقالل املحافظة عىل
القرن يف هناية احلكم إىل مبارك الشيخ لوصول احلقب السابقة وشهدت
رشكة أبرزها حماولة كان  الكويت. هددت  حتديات خارجية عرش التاسع
سيايس بدعم  الكويت، شؤون يف اكرب دور هلا يكون أن الربيطانية اهلند
وسعى العربية، اجلزيرة شبه يف الوهابية  احلركة  نفوذ وتصاعد بريطاين،

الكويت. يف أفكارها ونرش نفوذها مد إىل أنصارها
لتحقيق العثامنية بالدولة  الصلة الكويت حكام استخدم  ذلك، جتاه
الطرفني، بني قانونية عالقة هناك تكن مل التحديات. مواجهة هذه يف التوازن
مثلام فعلت مع الواليات الكويت، عىل حاكام إسطنبول عينت حيصل أن ومل
اعرتاف العالقة عىل واقترصت ومرص، العريب املرشق يف العثامنية التابعة هلا
سلطة وظلت مالية. خمصصات الكويت، ومنحه بشيخ العثامنية  الدولة
دون مل حيل ذلك كان وإن ومعنوية. اسمية الكويت العثامين عىل السلطان
يف التدخل إىل البرصة، وايل وبالذات العثامنيني، املسؤولني بعض سعي
مشكلة شيخ الكويت يواجه بأن يشعرون الكويت، خصوصاً عندما شؤون

ودعمهم. العثامنيني مساعدة حيتاج إىل وأنه ألزمة، أو يتعرض
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وايل باشا محدي  حماوالت  من صفحة بدأت مبارك، حكم بداية ومع
إىل اسمي نفوذ من حيوله وان الكويت، عىل العثامين النفوذ ملد البرصة
املحافظة يف مبارك  الشيخ طموح مع التوجه هذا وتعارض عميل.  واقع
التي اإلنكليزية املصالح مع  تعارض كام حكمه، نظام استقالل عىل
دون واحليلولة  اهلند، مع مفتوحاً بحريا ممراً اخلليج  إبقاء عىل حرصت

املنطقة. يف أورويب آخر أو عثامين نفوذ أي تغلغل
يف بدأ قد عرش، التاسع القرن سبعينات منذ الكويت، اسم كان
عام ففي اإلنكليزية. واالسرتاتيجية الديبلوماسية الوثائق  يف الظهور
يربط حديد سكة خط بإنشاء بريطانية برملانية جلنة أوصت ،١٨٧١
قبل، ومن الكويت. بمدينة املتوسط األبيض البحر عىل  االسكندرونة
الكويت مليناء املالحية امليزات  عىل الضوء بييل الكولونيل تقرير ط سلّ

لربيطانيا. واالسرتاتيجية التجارية مربزاً أمهيتها
سبتمرب/أيلول  ١٦ بتاريخ  القاهرية األهرام جريدة مندوب وعربّ 
عليها  إنكلرتا وتركيز للكويت االسرتاتيجية األمهية تزايد  عن ١٩٠٤
فمنها يمتد املنطقة بأرسها. مدخل هي جداً ألهنا مهمة «الكويت بقوله
خيرج أيضاً الكويت ومن  العربية. اجلزيرة  داخل إىل الوحيد الطريق
العراق من الكويت إىل فالطريق النهرين. بني ما وبالد العراق إىل الطريق
ذلك، إىل  أضف وفروعه»(١). العرب شط يف املوجودة العقبات  يتالىف
زادت اخلليج يف األورويب التنافس وتصاعد املتغرية الدولية الظروف  أن
يف سنتناوله  الذي األمر وهو االسرتاتيجية، ومكانتها الكويت أمهية  من

الكتاب. هذا من اخلامس الفصل
من كل مصالح تالقت كيف هو اجلزء يف هذا الرتكيز عليه نريد ما 

الدولة بناء اسرتاتيجية

أيلول ١٩٠٤. سبتمرب/ األهرام، ١٦ (١)
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يناير/ ٢٣ يف احلامية اتفاق توقيع إىل قادهتام الشيخ مبارك وبريطانيا التي
عالقة حول  عثامنية إشاعات راجت البداية، منذ .١٨٩٩ الثاين كانون
للسلطات ممثلني له مع اتصاالت أن أول البعض فردد باإلنكليز، مبارك
إىل وصوله قبل لفرتة هناك  عاش حيث بومباي، يف  كانت اإلنكليزية
بتدبري بوشهر  يف الربيطاين السيايس املقيم إسطنبول واهتمت احلكم، 
تعاملت ناحيتها،  من السلطة. إىل مبارك  بوصول انتهت  التي احلوادث
عن ومسؤوالً حاكامً مستقالً مبارك باعتباره الشيخ مع الربيطانية احلكومة
بواقعة رجال الشيخ بعض م اهتُ فعندما لذلك، حلكمه. اخلاضعني سلوك
تقع املسؤولية أن الربيطانية اخلارجية اعتربت العرب، شط مياه يف سلب
للدولة يعرتف ال  مستقل «حاكم أنه باعتبار الكويت شيخ كاهل عىل

اسمية»(١).     بسلطة إال العثامنية
التي العثامنية الدولة جتاه  مبارك  موقف حول  األخبار انترشت وعندما
فقد املسلمني، ولوحدة لإلسالم رمزاً باعتبارها األيام تلك اليها يف نظر يُ كان
هلذا ومعارض بني مؤيد للمناقشة حمالً الكويت موضوع وأصبح اجلدال ثار

الكويت»(٢). املوضوع «فتنة هذا املجالت بعض ى وسمّ ذاك. أو الطرف
الستقالل وطلب محايتهم ،١٨٩٦ عام باإلنكليز يف اتصاالته مبارك بدأ
وطأة كانت  عندما وذلك العثامين، النفوذ عن بعيداً الكويت يف  احلكم
العثامنية، السلطات من بتأييد وتدخالته، اإلبراهيم يوسف مؤامرات
إظهار عىل حريصاً مبارك الشيخ  كان فقد ذلك،  مع تتوقف. ال تكاد 
الربيطانية السفينة ظهر اىل الصعود رفض لذلك، العثامنية. للدولة الوالء

الدويل التنافس استغالل

السالسل،  ذات (الكويت: تاريخ الكويت احلديث ١٧٥٠-١٩٦٥ حاكمة: أبو مصطفى أمحد (١)
 .٣٢٠ -٣٢١ ١٩٨٤)، ص ص ط١،

األول  كانون ديسمرب/ ١) عرشين،  اجلزء الكويت، فتنة  املنار: جملة املثال سبيل  عىل انظر (٢)
.٧٩٩ ١٩٠١)، ص
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اهلند حكومة أرسلتها قد كانت والتي يوليو/متوز ١٨٩٦، ٣ يف «سفنكس»
أدت الكويت، والتي وقعت يف التي صحة احلوادث من للتأكد اإلنكليزية

احلكم. وصوله اىل إىل
أوجد الكويت إىل  السفينة دخول أن تقريره يف بيكر الكابتن وذكر
أن وأضاف إليه. هبا قام التي الزيارة له  يرد  مل مباركاً وأن كبرياً، انزعاجاً
سبب عن سأله عندما وأنه قرصه، عىل العثامين العلم يرفع  كان الشيخ
النفوذ حتت الكويت  بأن انطباعاً  أخذ انه حتى اإلجابة  يف راوغه ذلك، 
كل ومع احلكم. مبارك  الشيخ تويل بعد ازداد النفوذ  هذا وأن العثامين،
تطمئن مل السلطات العثامنية فإن مبارك، الشيخ التي أبداها الوالء مظاهر
نفوذها. وكان عن جمال االبتعاد سعيه إىل حول شكوك لدهيا وكانت إليه،
إىل طلب احلامية أكثر مبارك الشيخ دفع أن العثامين السلوك هذا شأن من

الربيطانية(١).
جانب من أول اتصال فقد كان الربيطانية، الوثائق يف ورد ما وحسب
عبد  بن رحيم حممد صديقه خالل من فرباير/شباط ١٨٩٧ ١٥ يف الشيخ
عن له أعرب الذي البحرين، يف  السيايس الربيطاين الوكيل صفر، النبي
السياسة كانت  وملا  بوشهر.  يف الربيطانيني املسؤولني أحد لقاء يف رغبته
تعتربها التي املناطق شيوخ االتصال مع تتضمن عدم الربيطانية وقتذاك
ويف طلبه. عىل يتلق رداً الشيخ مل فإن العثامنية، الدولة من جزءاً بريطانيا
مرة أخر البحرين يف صديقه إىل مبارك الشيخ أرسل مارس/آذار، هناية

به. تقدم الذي طلبه مازال ينتظر إجابة عىل بأنه إياه مذكراً
املقيم  شملت الربيطانية الديبلوماسية أروقة يف مطولة مناقشات وبعد

املحسن عبد فتوح أيضاً وانظر سابق، ص ص ٢٢٨-٢٢٩. مرجع الصباح: اخلليفة ميمونة د. (١)
ذات  دار (الكويت:  ١٨٩٠-١٩٢١ الكويتية  - الربيطانية السياسية العالقات تاريخ اخلطرش:

.(١٩٧٤ السالسل،
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يف ووزارة اخلارجية اهلند يف الربيطانية اهلند وحكومة بوشهر يف السيايس
حممد إبالغ وتم الشيخ مبارك. قناة اتصال مع عىل فتح االتفاق تم لندن،
يف السيايس مساعد املقيم جاسكن مع للشيخ برتتيب لقاء صفر رحيم
املحمرة  وصل جاسكن أبريل/نيسان. وبالفعل، ٢٩ يوم املحمرة يف بوشهر
عىل نعرف ال ونحن مبارك. الشيخ  يصل  مل بينام عليه، املتفق املوعد يف
إذا وما انتظره، طاملا الذي االجتامع عن الشيخ غياب أسباب التأكيد وجه
أم أن الوقت املناسب، عدم وصول الدعوة إليه يف إىل يرجع كان السبب
السياسية األوضاع  بسبب تلبيتها  من يتمكن ومل  بالدعوة علم الشيخ
لغزو املتكررة اإلبراهيم حماوالت يوسف وخصوصاً الكويت واملنطقة، يف

السلطة. عن الشيخ وإبعاد الكويت
يستطيع ال أنه ورد فيه السيايس املقيم إىل خطاباً مبارشاً الشيخ أرسل
واقرتح مساعده. ملقابلة وفد إرسال يفضل وال الكويت، خارج السفر
معه يتباحث لكي ممثالً له مندوباً أو يرسل إليه أن السيايس املقيم عىل

مبارشة.
عىل للكويت بزيارة جاسكن السيايس املقيم مساعد قام وبالفعل، 
مبارك الشيخ وقابل سبتمرب/أيلول ١٨٩٧، ٥ يف «لورنس» السفينة ظهر
تقريراً جاسكن وقدم السفينة.  قبطان هويت الكابتن  بحضور مرتني
بدوره إىل حكومة الذي رفعه ميد السيايس املقيم إىل زيارته مفصالً عن
املقابلتني أن التقرير وسجل سبتمرب/أيلول ١٨٩٧. ٢٥ يف الربيطانية اهلند
إىل الصعود عدم يف مبارك الشيخ لرغبة وذلك الشاطئ، عىل متتا قد
السلطات مع مشكالت من له ذلك يسببه قد ما خشية السفينة 
بشأن أمرها بعد حسمت لندن قد فيه تكن مل الذي الوقت يف العثامنية

عىل الكويت. الربيطانية احلامية
من الشيخ حتذير كان جاسكن زيارة من اهلدف فإن للتقرير، ووفقاً

الدويل التنافس استغالل
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اإلنكليزية السلطات وأن القرصنة، أعامل يف ورجاله سفنه تورط مغبة
السفن ضد رعاياه  هبا يقوم قرصنة عمليات أي مسؤولية حتمله سوف
عام «هاريباسا» الربيطانية  السفينة عىل  االعتداء حادث مثل الربيطانية،
بمثل  رعاياه من أي قيام الكويت شيخ أنكر وقد العرب. شط يف ١٨٩٥
اخلليج، يف املقابل اجلانب يف هو القرصنة مصدر أن وذكر األفعال، هذه
والنهب، السلب ألعامل  مرة من  أكثر تعرضت  قد الكويت سفن وان

والقراصنة. القرصنة يف حماربة للتعاون استعداده وأبد
احلامية حتت الكويت وضع وشعبه يف يرغب هو أنه الشيخ أشار ثم
حتقق إذا وأنه املتهادن. الساحل ومشيخات بالبحرين أسوة الربيطانية،
يف والنظام القانون عىل املحافظة يف بريطانيا مع مستعد للتعاون فإنه ذلك،
أن األتراك جلاسكن ورشح اخلليج. يف عليها سيطرته يفرض التي املناطق
التهام تريد  تركيا أن يعتقدون وشعبه وأنه عليهم، االعتامد يمكن ال

احلصول(١). من ملنع ذلك الربيطانية احلامية يف الكويت، وأنه يرغب
بريطانيا، يف كسب ود الشيخ ورغبته نوايا  يف يشك انه ميد وأضاف
أن ذلك، معنى وكان  هلا. املايل ودعمه العثامنية بالدولة الرتباطه وذلك
السلطات عىل ضغط كورقة بالربيطانيني اتصاله توظيف أراد الشيخ 
حكومة وأرسلت الداخلية. بالده شؤون يف تدخلها  ومنع العثامنية
وهو لندن، يف اخلارجية وزارة إىل الربيطانية باحلامية  الشيخ طلب اهلند
الكويت شؤون يف التدخل عدم يف لسياستها استمراراً الوزارة رفضته ما

أو انتهاك. خلطر يتعرضا مل أمن املنطقة وسالمها أن طاملا
ديسمرب/ ٣٠ يف العثامنية الدولة ومنح  الدويل، التنافس ازدياد  ومع

إلنشاء  امتيازاً كابنيست فالديمري  الرويس للكونت ١٨٩٨ األول كانون 

.From Meade to Government of India, September 25, 1897 (١)
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أرسع الكويت، إىل املتوسط البحر عىل طرابلس من يمتد حديد سكة خط
بني معاهدة إبرام برضورة القرار باختاذ سالزبري الربيطاين اخلارجية وزير
االتفاق وتوقيع الكويت، التوجه إىل  من ميد وطلب الكويت وبريطانيا،
السفينة  متن  عىل ١٨٩٩ الثاين  يناير/كانون ٢١ يف فوصلها  شيخها.  مع 
غادرته ثم امليناء، يف موجودة «زحاف» العثامنية السفينة وكانت «لورنس».

التايل. اليوم يف
أربعة يف املعاهدة إبرام إىل اإلنكليز التي دعت الدوافع حتديد ويمكن
عثامنية قوات جتميع بشأن بريطانيا وصلت التي املعلومات أوهلا، أسباب:
وثانيها، السلطة.  عن مبارك وإقصاء الكويت، لغزو وجتهيزها البرصة يف
فضالً اإلنكليز، ضد التحريض يف االستانة بمامرسة الروسية السفارة قيام
سكة خط إلنشاء العايل الباب  موافقة عىل للحصول روسيا سعي عن
إلنشاء حمطة العثامنية للسلطات بطلب وتقدمها الكويت، إىل يمتد حديد
العثامنية الدولة أمالك يف تغلغلت التي أملانيا، سعي وثالثها، فيها. للفحم
وكان وبغداد، برلني بني يربط حديد سكة خط إنشاء إىل اقتصادياً وجتارياً،
كريزون تويل اللورد ورابعها، الكويت. يف اخلط هذا ينتهي املفرتض أن من
من كان كريزون فقد .١٨٩٨ امللك ورئيس حكومة اهلند عام نائب منصب
وكيالً كان اخلليج مذ أمهية منطقة أدركوا الذين الربيطانيني الديبلوماسيني
عام الربيطانية للخارجية فوزيراً  طهران، يف لبالده  سفرياً ثم اهلند، لوزارة

الربيطانية عليه. السيطرة لفرض وسعى ١٨٩٢
ارتباطاً  ترتبط اهلند أن سالمة أهم أفكار كريزون السياسية من وكان
احليلولة رضورة ذلك عىل وترتب اخلليج. عىل بسيطرة بريطانيا مبارشاً
يف الربيطاين النفوذ من احلد شأنه  من بام أوروبية دولة أي قيام  دون
عن خمتلفاً هنجاً اخلليج إمارات  جتاه سياساته يف هنج لذلك، املنطقة.
مع مفاوضات  يف الدخول  رضورة  عىل  رأيه واستقر سبقوه، من هنج

الدويل التنافس استغالل
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الربيطانية(١). احلامية حتت الكويت لوضع مبارك الشيخ
مع املعاهدة لعقد أسبابه مبارك للشيخ كانت ،أخر ناحية من 
والدور العثامنية، الدولة وبني بينه نشأ الذي اخلالف منها  اإلنكليز،
ضده، البرصة وايل باشا عداء محدي إثارة يف اإلبراهيم يوسف لعبه الذي
والتحالف للكويت، العثامنيني حليف رشيد ابن مثله الذي والتهديد
اإلبراهيم. ويوسف جاسم حاكم قطر وابن الرشيد الشيخ بني نشأ الذي
العسكرية بريطانيا  محاية  يضمن  أن مبارك أراد  األخطار، هذه وإزاء
وربام صباح. آل أرسة يف حكمها عىل واملحافظة استقالل بالده والسياسية
واالستقرار األمان للكويت تعطي أهنا باعتبار احلامية إىل هذه مبارك نظر

وفعالة. إقليمية نشطة سياسة ممارسة له يتيحان اللذين
جانب  الثاين ١٨٩٩ من يناير/كانون ٢٣ يف االتفاق توقيع تم وبالفعل،
اخلليج، يف الربيطاين املقيم ميد والكولونيل حاكم الكويت، مبارك الشيخ
يف الربيطاين الوكيل صفر  النبي عبد بن رحيم حممد  كشاهدين ووقع
ثالث منه وحرر الربيطاين، السيايس املقيم مساعد  وجاسكن البحرين
ميد ذلك وفرس عىل االتفاق. التوقيع مبارك الشيخ إخوة ورفض نسخ.
أجل من  الربيطانية احلكومة عىل الضغط  إىل  هتدف «متثيلية» كان بأنه

العثامنية. الدولة أرايض يف آل صباح أمالك محاية
من وورثته وخلفائه نفسه «عن الكويت شيخ تعهد االتفاق، هلذا ووفقاً
الكويت حكومة يف أو دولة جانب من قائمقاماً أو يقبل وكيالً بعده بأال
كام القيرصية»، البهية الدولة رخصة بغري من حدوده أخر منطقة يف أو
يرهن أو يؤجر يبيع أو يتنازل أو بأال بعده من وخلفاءه وورثته ألزم نفسه

املرصية،  األنغلو مكتبة (القاهرة: العريب اخلليج يف السياسية التيارات العقاد: صالح د. (١)
العريب بالكويت  املجتمع عن حمارضات حسني: العزيز عبد وكذلك .١٩٣-١٩٥ ١٩٦٥)، ص ص

.٢٨-٢٩ ١٩٦٠)، ص ص العالية، العربية الدراسات معهد القاهرة: )
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أو حكومة إىل أراضيه من جزء آخر أي غرض ألي أو يعطي للتملك أو
املقيم وعندما طلب الربيطانية. احلكومة موافقة دون أخر من دولة رعايا
أن طالباً رفض، االتفاق هذا عىل  التوقيع مبارك من الربيطاين السيايس
تعرضت إذا محايته عىل بريطانيا موافقة يتضمن كتايب نص هناك يكون

للخطر. بالده
بنود ضمن الرشط هذا  وضع يمكن ال  أنه للشيخ رشح أن ميد ومع
اتفاق أي يف غري وارد النص هذا مثل وان بذلك، خمول غري اإلتفاق ألنه
ومتت طلبه. عىل أرص الشيخ فإن اخلليج، شيوخ مع بريطانيا  أبرمته
الشيخ إىل من ميد رسالة تضمن لالتفاق ملحق بعمل املوضوع تسوية
ظهور حال يف الطيبة» «خدماهتا ستبذل الربيطانية احلكومة أن تؤكد
طلب عىل بناء االتفاق، إىل  بند إضافة متت كام اإلمارة. هيدد خطر  أي
من األرايض جزء أي إىل يمتد الكويت إزاء الربيطاين االلتزام جيعل الشيخ،
.األخر الدول رعايا ترصف حتت تقع  كانت  لو حتى للشيخ اململوكة
النخيل مزارع بقاء بضامن بريطانيا التزام إىل اإلشارة بذلك املقصود وكان
عدم رضورة عىل للشيخ ميد صباح. وأكد ألرسة آل مملوكة الفاو منطقة يف

.األخر الدول استثارة تتم حتى ال االتفاق عن هذا اإلعالن
ألنشطة الشيخ بوشهر السيايس الربيطاين يف متابعة املقيم ولضامن
عيل  تعيني ١٨٩٩ حزيران يونيو/ يف تم  الكويت، وألحوال  وحتركاته
جزءاً ذلك وكان الكويت». إخباريا يف «مندوباً  ليكون رضا غلوم بن
بتعيني فقامت اخلليج، يف الربيطانية الديبلوماسية ممارسات من 
مشيخات يف عملوا أخر هلا من جنسيات إخباريني ومندوبني وكالء
 ٤ يف غلوم رسائل أوىل وكانت التجاري. النشاط شعار حتت اخلليج
 ١٠ يف وآخرها الفارسية، باللغة تبت كُ والتي ،١٨٩٩ أيلول سبتمرب/
بريطاين سيايس وكيل أول تعيني قبل ذلك وكان ،١٩٠٤ ايار مايو/ 
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شهر(١). من بأقل الكويت رسمية يف بصفة
بن رسالة عيل يف ورد االتفاق، وكام هذا رسية عىل ممكناً املحافظة يكن مل

يتداولون  الكويت أهايل «فإن ، األول ١٨٩٩ كانون ديسمرب/ ١٨ يف غلوم
كام السيايس»(٢). والوكيل مبارك الشيخ بني  تم اتفاق  نبأ  رساً بينهم 
إقالة متت مبارش،  فعل وكرد العثامنية. الدولة إىل األخبار  هذه ترسبت 
شغل هذا الذي محدي باشا حمله وحل باشا، أنيس البرصة الضعيف وايل
بسبب مبارك من بضغوط تركه والذي ،١٨٩٧ عام بداية حتى  املنصب
يف بغداد يف الرويس القنصل أكده كروجلوف  وهو ما له. املعادية مواقفه
يف األول صاحبة الدور هي الكويتية «املسألة وأن أنيس باشا إلقالة تفسريه
تدابري الختاذ االستعداد يف الوايل اجلديد بدأ وبالفعل، البرصة». تغيري وايل
العايل الباب  عىل واقرتح الكويت.  إخضاع أجل  من وعسكرية  سياسية

مياه اخلليج(٣). يف املوجودة العثامين األسطول وحدات عدد أمهية زيادة
األملانية اإلمرباطوريتني إىل االتفاق  هذا توقيع عن  أخبار ترسبت كام
الربيطاين النفوذ من جديدة ملرحلة بداية انه عىل اللتني نظرتا إليه والروسية،
يف العثامين  النفوذ  لدعم  جانبهام من سياسياً  حتركاً تستدعي اخلليج يف
املحادثات االنتهاء من تم الوقت نفسه يف أنه يفرس ما هذا ولعل الكويت.

بغداد. حديد سكة بناء خط رخصة األملاين بمنح البنك املتعلقة
عندما .١٩٠٣ عام حتى رسمية بصفة معلن غري االتفاق  استمر
الكويت شيخ أن  الربيطاين العموم جملس يف  لنسدون اللورد أعلن
إعالن أول  هو الترصيح هذا وكان محاية. باتفاق بريطانيا مع يرتبط

،٥-١٠ ص ص مرجع سابق. الكويت... أخبار وتقديم): الغنيم (حترير يوسف عبداهللا د. (١)
.١٩ وص

السابق، ص ٢٤. املرجع (٢)
سابق، ص ص ١٣٥-١٣٦. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (٣)



أساساً االتفاق هذا واستمر للكويت. اإلنكليزية احلامية  بشأن رسمي
استقالهلا عىل  الكويت حصول حتى الكويتية - الربيطانية للعالقات

.(١)١٩٦١ عام
الدور بأمهية واقتناعه احلامية، بمعاهدة مبارك الشيخ ارتباط ورغم
أن يشأ مل فإنه  العثامين، التدخل ضد بالده  استقالل محاية يف الربيطاين
أن يعرف مبارك الشيخ  كان العثامنية.  الدولة مع اجلسور كل يقطع
منها صباح، آل أرسة أمالك  محاية  مثل معها كبرية مصالح للكويت
يف الكويتية والسفن القوارب تأمني وضامن الفاو، يف النخيل مزارع
أحد بتجديد فقام االستانة، مع املودة يقطع صلة مل اخلليج. لذلك، موانئ
العثامين السلطان اسم إلطالق بطلب وتقدم وتوسيعه، مساجد الكويت
الكتاب رئيس اسطنبول، رفع يف العثامين األرشيف وثائق وحسب عليه.
وبالفعل .١٩٠٠ سبتمرب/أيلول  ١٨ بتاريخ الشأن  هبذا  مذكرة للسلطان

ذلك(٢). عىل باملوافقة سنية» «إرادة صدرت
داراً للقوات البرصة وايل باشا خملص بنى عندما ،١٩٠٤ عام ويف
وتربع باملال. ودعمه مبارك الشيخ سارع العرب، شط عىل البحرية
جعل ما  وهو نفسه، العام يف العشار يف عسكرية  ثكنة بناء  لدعم
مبارك الشيخ جهود  وتبارك عليه، تثني الرسمية البرصة  جريدة 
واحلمية املكرمة هذه وأن األنور... احلميدي بالعرش «املتمسك
الكريمة عليه ذاته جبلت ما والربهان الساطع عىل الدليل الواضح
خان احلميد عبد ملوالنا  اإلخالص... وشيم الصدق سجايا من
مسامهة عثامنية لرية مخسامئة  بمبلغ نفسه العام يف تربع كام الثاين».
مماثل بمبلغ تربعه إىل إضافة احلجاز، حديد سكة خط لبناء منه

الدويل التنافس ٦١استغالل
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.(١)١٩٠٦ عام يف أغسطس/آب نفسه للغرض
مع العالقة عىل حرصه  عن تعبرياً مبارك الشيخ تربعات وتوالت

بخمسة   ١٩١١ سنة فتربع هلا. الرمزي الوالء وإظهار العثامنية الدولة 
وجاءت هذه االستانة، حريق عىل املرتتبة اآلثار ملواجهة عثامنية لرية آالف
الشيخ وأرسل البرصة، وايل بك جالل حسني لدعوة استجابة  املسامهة 
ثالثة بمبلغ نفسه العام يف تربع كام اخلالد اخلضري. سعود بواسطة املبلغ
وكتب طرابلس، حرب يف  العثامنية الدولة ملساعدة عثامنية  لرية  آالف
للدولة الفوز فيها يتمنى البرصة وايل باشا رضا حسن إىل رسالة الشيخ
وايل ورد لدعمها. مقاتلني إلرسال استعداده أعدائها، وأبد عىل العثامنية
عام ويف الدولة. اقرتاحه وغريته عىل عىل فيها يشكره عليه برسالة البرصة
ألف  عرش وبأحد احلجاز، حديد سكة خلط عثامنية لرية بألف تربع ١٩١٢

البلقان. حرب يف الدولة لدعم لرية
الدولة  أنحاء  يف جلان تشكلت البلغار، مع احلرب نشبت وعندما
اللجنة هذه رئاسة النقيب طالب السيد وتوىل للجيش، التربعات جلمع
ألف عرش احد بمبلغ التربع إىل سارع الشيخ وإزاء ذلك، مدينة البرصة. يف
يتوقع أنه فيه ورد النقيب طالب السيد  إىل  خطاباً وأرسل عثامنية،  لرية 
«وهو وذكر هبا، يقوم  التي اخلدمات  بتقدير  العثامنية الدولة تقوم  أن 
من وننتظر املتبوعة دولتنا نحو علينا الزم هو ما  أجرينا قد ولدنا يا ذا
نؤمل املتصلة والبدنية املالية اخلدمات ألن رشفنا بحق يليق ما إنصافكم

يصري تقديرها». أن حال كل عىل
العثامين املالية ناظر  إىل اخلطاب هذا  رفع  قد النقيب  السيد أن ويبدو
التقدير فيه «وواجب بخطاب ورد النقيب عىل رد الذي باشا الرمحن عبد

خزعل: الشيخ خلف وحسني سابق، ص ١٥٦٠، مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
سابق، ص ص ٧٧-٧٨. مرجع
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البحرين ألهايل شكرنا أخلص تبلغوا أن - متمنياً املقصود ومتمناً - جداً
سارعوا وتشويقكم بوطنيتكم الذين الصباح باشا مبارك وحلرضة املسلمني
األمر صدر عىل هذه اخلدمات، له وكمكافأة اإلعانة». أمر أمثاهلم يف صادقني
ووصل األوىل. الدرجة من املجيدي الوسام مبارك الشيخ بمنح السلطاين
البرصة(١). للشيخ برئاسة مفتي لتسليمه الوسام حامالً هذا عثامين وفد

فرباير/ ٣ بتاريخ باشا رضا عيل وايل البرصة خطاباً من تسلم الشيخ
األوىل  الدرجة من العايل املجيدي الوسام «بورود فيه  أفاده ١٩١٢ شباط
اخلالفة موئل وإمام املسلمني املؤمنني أمري موالنا به وتلطف أحسن الذي
جنابكم عىل األعظم اخلليفة جاللة الكرب السلطنة ومالذ العظمى
الوسام. لتسليمه  الكويت إىل  بنفسه  حيرض أن يتمنى كان وأنه  العايل»،
يضم وفد  مع الوسام أرسل فقد الشيخ، بمرض معرفته اىل نظراً  ولكن
وصاحب البرصة، مفتي الشواف أفندي امللك عبد الشيخ فضيلة
بك نعيم العزة صاحب من وكالً باشا، حممود احلاج حرضة السعادة
الوالية. إدارة جملس عضو جليبي واحلاج طه االبتدائية، املحكمة رئيس 
املناسبة هبذه عقد الذي الكبري االحتفال يف  الوسام الشيخ تقليد  وتم

السيف(٢). أمام قرص
كاماقرتحوايلالبرصة سليامنشفيق كاميل عىلالسلطانمنحالشيخالوسام
وافق وبالفعل، العلية. املتواصلة للدولة خدماته مقابل وذلك يف األول، العثامين
من عدد األحساء وعضوية مترصف بك سامي وفداً برئاسة وأرسل السلطان،

.(٣)١٩١٣ الوسام عام تقليده وتم يف البرصة، املسؤولني كبار

الدويل التنافس استغالل

خزعل: الشيخ خلف وحسني ص٢٠٠. سابق، مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (١)
سابق، ص ص ٨٣-٨٩. مرجع

 Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Op.cit,  p 132.  (٢)
سابق، ص ص ٩٣-٩٤. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٣)
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رغبة إىل تشري التي الوثائق من عدداً العثامين األرشيف ويتضمن
برقية ففي والوالء. بالتأييد للعثامنيني االنطباع إعطاء يف مبارك الشيخ 
،١٩١٣ عام الداخلية وزارة  إىل رضا بالوكالة عيل البرصة وايل من شفرية
للتأكيد عىل اليوم زاره باشا قائمقام الكويت مبارك الشيخ «أن ذكر فيها
سبيل يف والنفس باملال للتضحية  واستعداده العلية  للدولة  صداقته 
كام اإلسالمية»(١). اخلالفة مقام بجانب واحداً صفاً والوقوف خدمتها،
العام يف  الداخلية وزارة إىل  البرصة  والية  من أخر شفرية برقية يف ورد
حمل املحمرة يف أمري خزعل الشيخ إىل بزيارة مبارك قام الشيخ أن نفسه،
ودار والبرصة، املحمرة يف انكلرتا قنصيل من بكل عنده والتقى إقامته،
السيئة إن هذه النتائج القنصالن فقال البلقان، حرب نتائج احلديث عن
العريب «العنرص يف  حتامً تؤثر سوف العلية الدولة اىل بالنسبة  للحرب
دعم من يلقاه بام وغريمها  ونجد اليمن يف استقالله إعالن عىل وحتفزه 
صحراء العرب من بأن ماليني باشا الصباح عليهام مبارك ورد له. أجنبي
طفيفة إشارة ينتظرون فارس بالد إىل ومنه  عامن  بحر إىل وحلب سوريا
األجنبية الدسائس  ضد واحد رجل  قومة ليهبوا  املسلمني خليفة من
الدولة عن يف الدفاع يملكون ما وكل دماءهم باذلني االنفصال وحماوالت

العلية»(٢).

.٢٥/٦٢ رقم حمرم ١٣٣١، اسطنبول بتاريخ ١٩ يف العثامين (١) األرشيف

.٢٥/٦٤ رقم يف اسطنبول بتاريخ ٣ صفر ١٣٣١، األرشيف العثامين (٢)



اجليش بناء ثالثاً:
السالح على واحلصول

اجلانب مرهوبة عسكرية قوة الكويت امتالك أمهية مبارك أدرك 
األخطار والتهديدات يف الصحراء، وملواجهة القبائل عىل سيطرته لفرض
عالقاته مبارك ف وظّ ذلك، بالده. ولتحقيق هلا تتعرض التي اإلقليمية
حظر اتفاق وجود السالح. ورغم من قدر أكرب عىل للحصول بربيطانيا
استرياد بحظر والقايض ،١٩٠٠ عام بريطانيا وبني بينه املربم األسلحة نقل
بشأن العملية الناحية من  بريطانيا تساهلت فقد  وتصديرها، األسلحة
١٨٩٩ دخلت  عام يف أنه لوريمر ويذكر الكويت(١). إىل السالح وصول 
عليها رضت وفُ مسقط، من الكويت  إىل األسلحة من كبرية  كميات

اجلمركية. الرسوم
القرن األوىل من يف السنوات الكويت حتولت أن ذلك عىل وترتب
عىل خاصة رضيبة الشيخ وفرض السالح. لتجارة  مركز إىل العرشين
مصدراً مهامً لدخله. ومثلت الكويت، بدخول سمح هلا يُ التي البنادق
القيام من ومكنته اإلنكليز عن مبارك الستقالل مظهراً كانت كام

احلربني ١٩١٢-١٩٣٩  بني للكويت التطور السيايس واالقتصادي اجلاسم: القادر عبد نجاة (١)
.٢٣ ١٩٩٧)، ص ن، د (الكويت:
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الصحراء(١). يف القبائل حروب مهم يف بدور
يف لعبت دوراً بارزاً التي الشخصيات من الفرنيس جوجيه السيد كان
وعالقات واسعة صالت هلا وسياسية جتارية شخصية وكان هذا املجال.
سعى وإنام سالح تاجر جمرد جوجيه يكن فلم الفرنسيني، املسؤولني مع

الفصل اخلامس(٢). رشحه يف سيتم كام الفرنسية، املصالح خلدمة
عندما ،١٩٠٤ أبريل/نيسان يف الكويت إىل جلوجيه زيارة أول  وكانت
املغريب، اهللا عبد اسم نفسه عىل أطلق يف هيئة رجل عريب متنكراً وصلها
جوجيه مبارك الشيخ استضاف ذهبة. عيل الشيخ برفقة وصوله وكان
أشهر. ثالثة  بعد مسقط إىل الكويت مغادرته حتى منازله أحد يف
جوجيه نظر وجهة إىل االستامع عىل الشيخ حرص الفرتة، هذه وخالل 
أدرك ما ورسعان اخلليج، منطقة يف وسياساهتا الكرب الدول توجهات يف

ومصالح. توجهات من جيمعهام ما حجم وجوجيه من الشيخ كل
هذه  يف الشيخ  مع للسالح  صفقة أول  عقد قد جوجيه أن ويبدو
عىل  ملة حمُ بندقية ٢٠٠٠ الكويت وصل نفسه، الشهر هناية ففي الزيارة.
تدخل بضائعه شحنات  وكانت مسقط. من اآلتية السفن من عدد
ذهبة احلاج أو عقبات، ويقوم مشكالت دون من دوري بشكل الكويت

معها(٣). والتعامل باستالمها

 B. j. Slot, Mubarak Al –Sabah. Founder of Modern Kuwait 1896-1915 (١)
(London: Arabian Publishing Ltd, 2005), p 276.
مسقط يف ظهوره قبل والقانون املحاماة مارس حيث تونس يف وحياته خلفية جوجيه يف (٢) انظر
باللغة اسمه كتابة هبا تتم التي الطرق وتتعدد .٢٧٨-٢٧٩ ص  ص  السابق،  املرجع والكويت
انظر الفرنسية. باللغة االسم نطق طريقة إىل قرباً األكثر االسم بالرسم كتابة فضلت وقد العربية،

سابق،  مرجع الكويت... أخبار وتقديم): حترير الغنيم ( يوسف  عبد اهللا د. املوضوع هذا حول
.٢٣ ص

سابق، ص ص ٣٢ -٣٥. مرجع الكويت...، أخبار وتقديم): الغنيم (حترير يوسف عبد اهللا د. (٣)
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 ١٢ الكويت ميناء وصل ،١٩٠٤ أغسطس/آب من األسبوع األول ويف
٢٩ صندوقاً  من شحنة وصلت الشهر نفسه، ويف األسلحة. من صندوقاً
يف  أخر بندقية  ٨٠٠ استرياد تم كام الشيخ، خمازن إىل طريقها  وجدت 
السالح كان استرياد ،١٩٠٥ بداية ويف إيران. يف للبيع أغسطس/آب هناية
السفن متن عىل تصل  غالبيتها كانت شهرياً بندقية ألف  بمعدل  يتم
له كان قوياً جيشاً ينشئ ذلك أن من خالل مبارك واستطاع الكويتية(١).
املعارك غالبية يف بخصومه اهلزيمة إحلاق من ومتكن باع ومقدرة ومكانة.

خاضها. التي العسكرية
السالح بيع حظر اتفاق تطبيق يف تساهلها وراء بريطانيا من هدفت
اعتربته الذي رشيد ابن هتديدات إزاء ملبارك العسكرية القدرة توفري إىل
- سعود آل  العزيز  عبد مساعدة إىل هدفت  كام العثامنيني. يد يف أداة
،١٩٠٢ عام الرياض  استعادته بعد حكمه  دعم يف - الشيخ  حليف
اخلليج، سواحل عىل العثامنية السيطرة إضعاف من يتمكن حتى وذلك
ويتضح مبارك. الشيخ إغضاب يف بريطانيا رغبة عدم إىل  باإلضافة
املقيم إىل اهلند حكومة أرسلتها التي املذكرة يف الربيطاين التساهل هذا
إىل األسلحة مرور يف حركة يتدخل ال بأن يف اخلليج  السيايس الربيطاين

معينة(٢). ملدة الكويت
يف اسطنبول اإلنكليزي مقابلة السفري التقرير العثامين عن ذلك يؤكد
احلوادث حول حديث من بينهام دار وما باشا، توفيق اخلارجية لوزير 
كبرية إدخال كميات بسبب رشيد، واشتدادها وابن الوهابيني بني اجلارية
اخلارجية وزير وذكر الكويت. طريق عن احلربية واملعدات األسلحة من
هذه إىل األسلحة نقل يف الكويت تلعبه الذي الدور «إن للسفري العثامين

السالح عىل واحلصول اجليش بناء

سابق، ص ص ٣٧٣٤-٣٧٣٦. مرجع ،٦ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
سابق، ص ٢٨٥. مرجع مجال زكريا قاسم: (٢)
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عن العلية الدولة صدته  الذي الرشيد ابن وأن مؤسف،  أمر املنطقة
نتائج إىل  ويؤدي ضده موجهاً الدور  هذا  يعترب قد للكويت التصدي

فيها»(١). مسؤولية أي العلية الدولة تقبل سيئة ال
سبتمرب/أيلول  ١٦ بتاريخ مسقط  يف األهرام  جريدة ملندوب خرب ويف 
عىل الثائرين املشايخ من كثري بتزويد يقوم مبارك الشيخ أن ١٩٠٤، ورد
لعجز ذلك لوال وأنه والذخائر، السالح  من بحاجاهتم العثامنية  الدولة
الربيد يصل أسبوع «فكل وأضاف  ثورهتم. يف االستمرار عن هؤالء
يرسل بريد كل ويف  مسقط، طريق عن  الكويت إىل مرة اإلنكليزي
إىل أرضهم الذخائر من كبرية وكميات البنادق الكويتيون مئات التجار
صناديق عىل يكتبوا أن  وهي مشهورة، طريقة ذلك يف  وهلم وعمالئهم،
فإهنم يكتبون اخلرطوش صناديق احللويات أما صناديق عبارو: األسلحة
والفرنسيون اإلنكليز الضباط  وكان ناشف. ليمون  صناديق عليها:
األسلحة، هذه إىل الوصول ميناء من مجرك أو أي يف أي موظف يمنعون

الكويت»(٢). إىل ووصوهلا مرورها منع أو
سمح املنتفق،  شيخ أمام هدية  موقعة يف مبارك قوات  هزيمة وبعد
من  بندقية  ١٥٠٠ برشاء  ١٩١٠ سبتمرب/أيلول يف للشيخ الربيطانيون 
ما فقده اىل نظراً كافية غري الكمية هذه اعترب أن الشيخ مسقط. ولكن

املزيد(٣). إىل وأنه حيتاج السابقة، حربه يف وعتاد سالح من
االتصاالت من جانباً  الكويت يف الربيطانية الوكالة وثائق وتعكس
املطالبة عىل الشيخ وإحلاح املوضوع، هذا بشأن واإلنكليز الشيخ بني
بوشهر يف السيايس  املقيم أرسل  املثال،  سبيل فعىل السالح. من بمزيد

ربيع األول ١٣٢٢ هـ، رقم ٤٧٣/٣. اسطنبول بتاريخ ١ يف العثامين (١) األرشيف
أيلول ١٩٠٤ سبتمرب/ األهرام ١٦ جريدة (٢)

سابق، ص ٧٢. مرجع اجلاسم: القادر عبد نجاة (٣)
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فيه  أشار الثاين ١٩١١ خطاباً يناير/كانون ١٢ يف إىل الشيخ مبارك كوكس
الشيخ اليها حيتاج التي األسلحة مشرتيات بشأن بريطانيا نصيحة  إىل 
عىل يكون للشيخ  وكيل بمعرفة هناك ختزينها يتم بحيث  مسقط، من 
اىل وقت من الكويت إىل إرساهلا يتم أن وعىل الربيطاين، بالوكيل اتصال 

بريطانيا. وبالتنسيق مع حاجات الشيخ، حسب آخر
والذخائر التي األسلحة حجم زاد الشيخ أن السيايس إىل املقيم وأشار
لعامله الشيخ  أرسلها التي  التعليامت حسب  وذلك رشائها، يف يرغب 
اخلمس  الطلقات ذات من بندقية ٥٠٠ رشاء نجف، والتي تضمنت احلاج
مع ٢٠٠ طلقة  مارتيني و٢٠٠٠ بندقية منها، طلقة ذخرية لكل أربعامئة مع
للبنادق ذات اخلمس طلقة مائة ألف إىل إضافة وذلك منها، لكل ذخرية

املارتيني. ألف طلقة لبنادق وستامئة طلقات
يتوجه بأن نجف احلاج اىل توجيهاته أعطى أنه السيايس املقيم وأضاف
اآلخر اجلزء أما الصفقة، هذه من جزء رشاء إجراءات الختاذ مسقط إىل
دواعي الربيطانية احلكومة تتفهم أن للغاية الصعب من  أنه جيد فإنه
يزيل حتى اجلزء هذا عىل يرص الشيخ بأال كوكس ونصح عليه. احلصول
مبأن ثقة عىل وأنه احلكومة الربيطانية، وبني بينه قد حيصل فهم سوء أي
 ٨ بتاريخ له سابق خطاب يف عنه الرأي الذي عربّ ال يزال يتذكر الشيخ
األقاويل جتنب أمهية  إىل فيه  أشار والذي ،١٩١٠ الثاين ترشين نوفمرب/
من النوعية  هذه رشاء عىل  الشيخ إرصار من  تنتج والتي املطلوبة، غري

فيها. املبالغ وبالكميات األسلحة
فيها  يذكره شباط ١٩١١ بخطاب فرباير/ ١٤ يف كوكس عىل الشيخ ورد
والذخائر. األسلحة من احلجم هذا اىل  حاجته إىل تدعوه التي باألسباب
الصادرات من جتارهتا وتتكون البحري لنجد، هي املنفذ الكويت أن فذكر
وأنه إذا البحر. طريق عن تأتيها التي والواردات الرب طريق عن تصلها التي

السالح عىل واحلصول اجليش بناء
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الربي الطريق فإن الربيطاين، األسطول وجود بسبب آمناً البحري الطريق كان
واملسافرين التجار باالعتداء عىل يقومون البدو وأن اإلطالق. عىل آمن غري
التجارية املصالح من كبري جزء كان وملا وأمالكهم. بضائعهم وسلبهم
هذا لتأمني رجاله خصص بعض فإن الشيخ الرب، خالل من الكويتية يتم
بعض حصلت األخرية السنة ونصف السنة ففي خالل ذلك، ومع الطريق.
وبالتايل القوات زيادة استدعى ما وهو الكويتية، الربية عىل القوافل االعتداءات
وضع ثالثة فإنه ذلك، أمهية اىل إىل السالح والذخائر. وأنه نظراً احلاجة زيادة
أوالده سائر إمرة حتت وألف مقاتل جابر، ابنه الشيخ رئاسة حتت آالف مقاتل
من ذلك، إىل جانب الشيخ أنه، كام ذكر الرضورية. بمهامت التأمني للقيام

عن أنفسهم. يستطيعوا الدفاع حتى أهل الكويت الرضوري تسليح
عدد ازدياد وهو  السالح، من حاجاته لزيادة ثانياً سبباً الشيخ وأورد
بني عددهم يراوح والذين يف املدارس تعليمهم يستكملون الذين الطالب
وتسليحهم.  العسكرية اخلدمة ملتزم بإدخاهلم وأنه طالب، ١٢٠٠ و١٨٠٠
استريادها ومنع املهربة، رشاء األسلحة بمنع عامله قد أمر أنه إىل أشار كام
أن يعتقد وأنه بريطانيا، لالتفاق الذي عقده مع رشعي وفقاً غري بشكل
يف يأمل فإنه ولذلك، ومحايتها. الكويت مصلحة عىل  حريصة بريطانيا
من طلباته كل لرشاء الرخصة منحه عىل الربيطانية السلطات  توافق أن
يف بالفعل استخدامه تم قد سالح من  تسلمه ما أان وأضاف أسلحة،

املزيد. إىل حيتاج ال يزال عشائره، ولكنه تسليح
يرجع بأنه الشيخ برر فقد املطلوبة، الذخائر حجم  اىل  بالنسبة أما 
قيامه رغم وأنه صيد احليوانات، يف الطلقات العشائر أبناء استخدام إىل
مفتشاً أرسل وأنه العادة، هذه عن التوقف برضورة عليهم بالتشديد
وزع بذلك. وأنه يقومون يزالون ال العشائر أبناء فإن ذلك،  من للتحقق
ستة إال خمزون لديه يعد ومل والعشائر، عىل اجلنود ذخائر من وصله ما كل
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احلكومة  موافقة يطلب فإنه ولذلك، طلقة. آالف ٩ عىل حتتوي صناديق
مبعوثه  اشرتاها قد كان طلقة ألف ١٥٠ بشحن له عىل السامح الربيطانية
دون ومن وقت، أرسع يف وذلك حممد رفيع، بن يف مسقط إسامعيل األسبق
أهل من والعشائر اجلنود الذخائر عىل بتوزيع هذه الشيخ وتعهد تأخري.

عام(١). كافية ملدة تكون الكمية سوف هذه الكويت، وان
لكيفية الشيخ  رتب السيايس، املقيم من  املوافقة تصله أن وقبل 
يف مسقط يف الربيطاين القنصل  ناكس إىل فكتب الذخائر. هذه وصول
من  وبرخصة سبق للشيخ، قد فيه بأنه يذكره أيار ١٩١١ خطاباً ١٠ مايو/
رشاء تم وأنه العساكر، مسقط وذلك لتسليح من أسلحة رشاء بريطانيا،
ومن معطلة جعلها مما هلا املناسبة الذخرية من دون البنادق جمموعة من
رشاء عىل املوافقة بطلب السيايس املقيم إىل  أرسل وأنه  استخدام،  دون 
نجف الباقي عبد مريزا حسني بن وكيله وجه انه وأضاف الذخائر. هذه
الشيخ وذكر الرخصة. عىل احلصول حال يف ناكس  بمراجعة أصفهاين
الكويت: إىل البنادق هذه  لشحن طريقتني هناك أن الربيطاين للقنصل
وأنه البخارية. الربيد سفن بواسطة والثانية  املراكب، طريق عن األوىل
يف الرخصة يستغلون قد املراكب  أصحاب ألن الثانية الطريقة يفضل

.(٢)أخر أسلحة شحن
الوكيل إىل فكتب سالح. عىل احلصول طلب بإرصار، الشيخ، ويعاود 
االتفاق  بأن ١٩١١ أيلول  سبتمرب/ ٢٩ يف شكسبري الكويت يف السيايس 
عىل نص شكسبري، وبحضور كوكس، السيايس املقيم مع تم الذي
إىل جانب ٢٠٠  طلقة منها ٤٠٠ كل مع بـ٢٥٠٠ بندقية للشيخ الرتخيص
توزيع كيفية رسالته يف ،مرة أخر ورشح الشيخ، سنوياً. ذخرية ألف طلقة

السالح عىل واحلصول اجليش بناء
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للشباب الذخرية هذه من حصة  هناك ستكون أنه  فذكر األسلحة. هذه
وأنه السالح، عىل محل بتدريبهم أمر اإلسالم املدريس، ألن تعليمه أتم الذي
بأسامئهم، يتم تسجيلها أن عىل عليهم، األسلحة هذه يتم توزيع سوف
توزيعها فيتم الثانية أما احلصة األمن. حفظ أجل من استخدامها وبرشط
القراصنة، اعتداءات من  حلاميتها وذلك الغوص، سفن يف العاملني عىل

الشخصية. الشيخ قوات لتسليح ثالثة حصة وتبقى
حتى الزيادة هذه  عىل الربيطانية  احلكومة موافقة الشيخ والتمس
األخر العشائر وجتاوزات  اعتداءات من عشائره جتارة محاية له تتسنى
يمتنع أن الزيادة هذه عىل سيرتتب وأنه نارية،  أسلحة متتلك التي
يرتدعوا مل  إذا وأهنم وبتجارهتم، له، التابعة بالقبائل التحرش هؤالء عن 
السيايس الوكيل تطمني أجل ومن هلم. عىل التصدي قادرة قواته فستكون
هذه توزيع بكيفية علامً سيحيطه أنه خطابه يف الشيخ أضاف شكسبري،
عىل وُزعت استالمها قد تم األسلحة التي من جزءاً كبرياً وأن األسلحة،

.(١) شخصياً الوكيل يعرفهم الذين العشائر شيوخ
نظره،  وجهة تأكيد اىل ١٩١١ األول  أكتوبر/ترشين ٤ يف الشيخ ويعود
أن إليها وأضاف السابقة، احلجج فيه يكرر خطاباً السيايس للوكيل فريسل
بأنفسهم، وأهنم رشاء األسلحة قبل اعتادوا من قد الكويت وعشائرها أهايل
بني املربم لالتفاق وتنفيذاً الربيطانية احلكومة رغبة عىل بناء ذلك عن امتنعوا
بزيادة الدولة الربيطانية هلم تسمح أن يف يأملون وأهنم وبريطانيا، الكويت
األسلحة له يبني بأن للشيخ السيايس طلب الوكيل عىل وبناءً أسلحتهم.
املوجودة والذخرية البنادق كشفاً تفصيلياً بعدد مبارك أرسل بحوزته، التي

أوالده(٢). ومع حوزته، والتي يف التابعة له، العشائر مع

Ibid, pp. 184-186. (١)
Ibid, pp. 188-193. (٢)
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خطايب يف أثاره ما بشأن نفسه اليوم يف الشيخ  عىل شكسبري ورد
شكوك  اخلطاب وعكس األول. ترشين أكتوبر/ و٤ أيلول سبتمرب/  ٢٩
هذه األسلحة عىل احلصول بشأن أهداف الشيخ من اإلنكليزية احلكومة
األسلحة دخول كيفية معرفة الرضوري من أنه شكسبري فذكر والذخائر.
عنها عربّ التي الشيخ مطالب وأن منها، وخروجها الكويت والذخائر إىل
الشيخ طلب وأن الربيطانية، للحكومة تبليغها تم قد وشفاهة كتابة 
لد للشك مبعثاً ذلك وقد يصبح يفيده ال قد والذخائر األسلحة زيادة
هذه بكل حكومته سيحيط حال، أي عىل  وأنه،  الربيطانية، السلطات

األمور(١).
واختاذ للتفكري الكايف وقتها أخذت الربيطانية احلكومة أن ويبدو
إىل كوكس السيايس املقيم أرسل املراسالت، هذه من  عام فبعد  القرار.
تقدير  فيه ورد األول ١٩١٢ خطاباً ترشين أكتوبر/ ١٥ بتاريخ مبارك الشيخ
بتجارة السالح. اخلاصة القواعد احرتامه بشأن للشيخ الربيطانية احلكومة
من أخر دفعة أي عىل احلصول الشيخ بمقدور يكون لن انه وأضاف
التي األخرية الصفقة حجم ضخامة بسبب  القصري املد يف األسلحة
يكون أن  خطابه يف كوكس ومتنى الربيطانية. احلكومة  عليها وافقت
مسقط، من األسلحة رشاء بشأن شكسبري ما أخربه به استوعب الشيخ قد
بندقية كل حتمل بأن والقاضية لذلك، اخلاصة بالقواعد االلتزام ورضورة
عىل تطبق القواعد هذه وأن فيه، املودعة باملخزن وعالمة رقامً مشرتاة
شخص. ألي اهتاماً يتضمن ال ذلك وأشار إىل أن استثناء. بدون اجلميع
إىل اخلطاب من هذا نسخة أرسل أن كوكس اىل الربيطانية الوثائق وتشري

الشيخ(٢). وجود مكان تأكده من لعدم وأخر إىل الكويت املحمرة،

السالح عىل واحلصول اجليش بناء
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الشيخ فرد احلد، هذا عند السالح رشاء حول املراسالت تنته ومل
إياه  مذكراً  ١٩١٢ الثاين  ترشين نوفمرب/ ٧ يف السيايس املقيم  عىل مبارك
خامته يضع بأنه  الشيخ أخربه الكويت، إىل األخرية  زيارته  خالل بأنه 
والذين األهايل، عىل يوزعها التي األسلحة مجيع عىل حيمل اسمه) (الذي
اسم معرفة بغية وذلك عليها، هبم اخلاتم اخلاص بوضع بدورهم يقومون
تطلب طارئ حصل ما  إذا إليه إعادهتا متكن حتى بندقية كل صاحب
التي األسلحة  اىل  بالنسبة أما عسكرية. حلملة السالح لتوفري مجعها
ويتم االكتفاء ،أخر أي أختام عليها ال توضع فإنه العشائر، عىل توزع
األسلحة دفعة استالم رفضوا األهايل ان مبارك وأضاف الشيخ. بختم 
باستالم هذه اقناعهم حاول عندما وانه مسقط، خمزن محلت عالمة التي

بقوة(١). البنادق، رفضوا ذلك
أي  جيد يزال ال ال أنه مؤكداً ترشين الثاين نوفمرب/ يف ١٥ كوكس عليه ورد
استالم رفض يف االستمرار ذلك، وأن عىل الشيخ رعايا العرتاض سبب أو مربر
وأكد جادة اليها. حاجة يف ليسوا الكويت أهل االنطباع بأن يعطي األسلحة
املصدرة األسلحة عىل املخزن عالمة وضع أن أخر للشيخ مرة الربيطاين املقيم
أي يمكن عمل ال عامة قاعدة هو اإلنكليزية احلكومة بموافقة مسقط من
مسقط عالمة عىل وجود موافقني إذا كان رعايا الشيخ غري وأنه بشأهنا، استثناء

دون سالح(٢). من يبقوا أن هلم األفضل فإنه من األسلحة، عىل
يف كوكس خطاب إىل يف هلا توضيح مع مطالبه طرح وجدد الشيخ
مجارك كانت حتصل أن الكويت فذكر االول ١٩١٢، كانون ديسمرب/ ١٢
منع بريطانيا طلبت عندما وأنه مينائها. يف تتوقف التي األسلحة عىل
الكويت ألهايل األسايس العمل وأن الطلب، هبذا االلتزام فقد تم ذلك،

Ibid, pp. 224-226. (١)
Ibid, pp. 228-229. (٢)
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يتطلب ما وهو والبضائع، السلع جللب اهلند إىل والسفر الغوص هو
هو هذا وأن الطرق، من كثري يف األمن عدم يقظة بسبب وجود حراسة
تكون أن الشيخ وطلب األسلحة. من مزيد طلب اىل الشيخ يدفع ما
تم  ما عالمات، وأن دون من بندقية ٢٦٠٠ للقبائل البنادق املخصصة
حتتاج الكويت وأن الشيخ، جنود توزيعه عىل بعالمات سيتم استالمه
جتارة  والتوسع يف السكان ازدياد عدد بسبب بندقية سنوياً ٦٠٠ رشاء إىل
العالمات تقيض بوضع التعليامت كانت إذا انه الشيخ وأضاف اللؤلؤ.
لندن(١). من مبارشة الرشاء أن يتم يقرتح مسقط، فإنه بمخزن اخلاصة

ديسمرب/كانون  ٣١ يف الشيخ إىل له رسالة يف  السيايس املقيم  وأعاد
خطابه  يف أوضحه الذي الربيطانية احلكومة موقف عرض ١٩١٢ األول
عليها املتفق  الرشوط من ختفيف أو استثناء أي استحالة بشأن السابق
الشيخ يطلبه ما وأن  األسلحة، عىل مسقط خمزن عالمات وضع  بشأن
أمر هو  عليها عالمات  وضع دون  من بنادق إرسال  عىل املوافقة بشأن 
تعاون الشيخ تشكر الربيطانية احلكومة وأن وصالحياته، قدراته يتجاوز
الشيخ، تطمني وحاول كوكس القانونية. غري السالح جتارة حماربة بشأن
حتمل ال  أسلحة رشاء يف رغبته  الربيطانية احلكومة إىل سينقل أنه فذكر
هذا تنفيذ يف صعوبة لندن ستجد أن انه يعتقد وأضاف عليها. عالمات
مبارشة السالح  برشاء الشيخ اقرتاح احلكومة إىل أنه سينقل  كام الطلب،
الكويت عشائر العرتاض  تفهمه عدم السيايس املقيم وكرر لندن. من

عالمات(٢). حتمل أسلحة استخدام عىل
 ٢٢ يف فكتب ملطالبه. عليها، عرضه حيسد بمثابرة وواصل الشيخ،
والتربيرات  املطالب مكرراً السيايس املقيم إىل ١٩١٣ يناير/ كانون الثاين

السالح عىل واحلصول اجليش بناء
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يف يزال ال مسقط خمزن عالمة ان السالح الذي حيمل وأضاف نفسها.
من الشيخ وطلب يف استخدامه. يرغبون ال الكويت ألن أهايل اجلامرك
الشيخ إىل بيعه يتم أن لبيعه، أو مسقط إىل عىل إرجاعه املوافقة كوكس
السيايس املقيم ورد سالح(١). إىل حاجة يف ألنه املحمرة  أمري خزعل
 ١٩١٣ شباط  فرباير/ و٢ الثاين، كانون يناير/  ٢٩ يف بخطابني كوكس
االتفاق املوضوع، وأن هذا بشأن الربيطانية بموقف احلكومة فيهام أبلغه
أن  عىل من مسقط ينص بندقية ٦٠٠٠ استرياد بشأن بني اجلانبني املربم
الشيخ بإبالغ كلفته قد وأهنا مسقط، خمزن عالمة هذه األسلحة حتمل
أمراً مسقط» «عالمة  عىل واعرتاضهم  رعاياه مطالب يف تر ال  بأهنا
أن الشيخ عىل يستوجب بام األمهية من املسألة هذه  وأن صحيحاً،
وأن وسم حقاً، اليها حيتاجون كانوا ما إذا األسلحة استالم عليهم يفرض
من ولكنه جزء ورعاياه، الشيخ موجهاً ضد ليس هبذه العالمة األسلحة
الرشط هذا تعديل يف الشيخ رغبة وأن مسقط، املطبقة يف العامة القواعد

املستوردين اآلخرين(٢). جانب مماثلة من مطالب عليه سترتتب
السالح.، إىل حاجته تربر التي كل احلجج إثارة من مبارك الشيخ يمل وال

العاملني بالغوص  حاجة عىل مركزاً أيار١٩١٣ مايو/ ١٨ يف كوكس إىل فيكتب
الدخل مصدر هو الغوص وأن أهنم فقراء، ويذكر أنفسهم. حلامية السالح اىل
قلة بسبب احلياة وفقدان القرصنة ألعامل يتعرضون وأهنم هلم، الوحيد

أنفسهم(٣). عن من الدفاع بحوزهتم، والتي متكنهم املوجودة األسلحة

Ibid, pp. 240-243. (١)
Ibid, pp. 244-247. (٢)

السابق، ص ص  املرجع ١٨ مايو/أيار ١٩١٣: يف كوكس السيايس إىل املقيم مبارك من الشيخ (٣)
معرفة عىل الذين كانوا الربيطانيني الديبلوماسيني أكثر من كوكس برييس اللورد ويعترب .٢٠-٢١

وأنشطته حياته حول انظر اخلليج. بأمور وثيقة
Graves, Philip, The Life of Sir Persy Cox (London; Hutchinson & Company Ltd, 1941).
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نياته، يف يشككون  الربيطانيني املسؤولني أن يدرك الشيخ كان
مناطق بتوسيع  يغريه قد األسلحة  هذه عىل حصوله أن من وخيشون
هذه من خيفف بام واآلخر احلني بني يقوم  كان لذلك، وحكمه. نفوذه
عام شكسبري الوكيل السيايس أبلغ الشيخ املثال، سبيل الشكوك. وعىل
فرنسا  علم ترفع التي اخلري» فتح  » السفينة  قيام عن بمعلومات ١٩١٠
إىل شكسبري وكتب الكويت. إىل  مسقط  من  والذخائر السالح  بتهريب
ممتنة له  وأهنا تشكره الربيطانية احلكومة أن أيار ١٩١٠ ٧ مايو/ يف الشيخ
الشيخ بيت يف السالح إيداع يتم أن هبذه املعلومات، واقرتح تزويدها عىل
وصلت السفينة مبلغاً إياه أن التايل اليوم يف مبارك عليه ورد عليه. حمافظة
يف وحفظه عىل متنها بالقوة، السالح الذي كان إنزال وتم الكويت ميناء

قرار بشأنه(١). اختاذ حلني اجلمرك منطقة
حماربة يف الشيخ مساندة الربيطانيون إىل فقد تطلع ،أخر ومن ناحية
إىل شكسبري أرسل فقد املثال، سبيل وعىل القانونية. غري  السالح جتارة 
املقيم  نائب من رسالة وصلته أنه ١٩١٢ شباط  فرباير/ ٢٠ يف الشيخ
السالح جتارة أنشطة ازدياد عن معلومات بتوافر تفيد بوشهر يف السيايس
سوف اإلنكليزية وأن السفن خليج فارس، شامل جهة القانونية من غري
إىل مبارك الشيخ ودعا  اخلليج، يف السفن حركة عىل رقابتها من تزيد
رعاياه عىل يشدد وأن القانونية، غري السالح جتارة حماربة يف  املساعدة
مبارشة التايل اليوم يف الشيخ عليه ورد األنشطة. هذه يف املشاركة بتجنب
لرعاياه التابعة السفن  وأن الشأن، هذا يف تعهداته بكل يلتزم أنه مؤكداً
يوسف مسقط يف وكيله أبلغ وأنه رشاء، رخصة من دون حتمل سالحاً ال

السالح عىل واحلصول اجليش بناء

ورد مايو/أيار ١٩١٠،  ٧ بتاريخ مبارك الشيخ إىل شكسبري الربيطاين السيايس الوكيل (١) من
يف مايو/ أيار ٨ يف عليه الشيخ
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لغرينا»، أو لطرفنا «ال أسلحة أي بعدم نقل النواخذة بالتأكيد عىل الزواوي
شديد(١). لعقاب نفسه يعرض ذلك خيالف وأن من

جيشه قوة زيادة يف تصب كلها اجتاهات عدة يف يتحرك الشيخ كان لقد
ناحية، من فكان، وذخرية. بنادق من وعشائرها أهايل الكويت يملكه وما
األسلحة كميات  بشأن ملطالبه الربيطانية السلطات استجابة عىل يرص
نفسها احلجج وسوق املوضوع نفسه يف الكتابة من يمل يكن ومل والذخائر،
«خمزن عالمة مشكلة اإلنكليز  مع أثار ثانية، ناحية ومن مرة. من أكثر
مع خاتم الشيخ بخاتم يكتفي أن  وأمهية املشرتاة األسلحة  عىل مسقط»
رشاء درجة اقرتاح ذلك إىل عىل إرصاره ووصل يف الشخص مالك السالح.
من للتخفيف الشيخ سعى ثالثة، ناحية ومن مبارشة. لندن من السالح
بمكنته، التي العسكرية القوة زيادة  بشأن الربيطانيني  املسؤولني ختوفات

العربية. اجلزيرة شبه يف طموحاته ازدياد إىل ذلك أن يؤدي من وخشيتهم
التي  الثالثة التزامه بالتعهدات ،الفينة واألخر بني الشيخ، أظهر لذلك،
التزام أهايل بني الفارق إظهار يف يرتدد أيار ١٩٠٠، ومل ٢٤ مايو/ يف هبا أبرمها
ومن .أخر أماكن يف حيصل وما الرشعية، السالح غري جتارة بحظر الكويت
أيار ١٩١٢ الذي  ١٦ مايو/ يف كوكس السيايس املقيم إىل خطابه ذلك أمثلة
تباع األسلحة فإن جتارة السالح، بقواعد الكويت أهايل التزم بينام أنه فيه ذكر
الكويت رشاء أهايل من يريد من وأن والبوعينني، يف قطر قانوين غري بشكل
يفعلون ال وأهنم قطر. جلبه من يستطيع فإنه قانوين ، غري السالح بشكل

كدراً(٢). له يسبب ذلك ذلك احرتاماً لتعليامت الشيخ، وأن

إىل مبارك الشيخ ومن ،١٩١٣ شباط  فرباير/ ٣٠ بتاريخ مبارك الشيخ إىل شكسبري من (١)
السابق، ص ص ٧٢٩-٧٣٠. املرجع شباط ١٩١٣ يف فرباير/ ٣١ بتاريخ شكسبري

يف املرجع أيار١٩١٢ / مايو ١٦ كوكس يف الربيطاين السيايس الوكيل إىل مبارك الشيخ من (٢)
السابق، ص ص ٧٣٣-٧٣٤.



الكويت علم رابعاً:

وتتميز مواطنوها، حوله يلتف واالنتامء للوالء رمزاً الدولة يمثل علم
وأعالمها. للجيوش راياهتا التارخيية، كانت الناحية ومن البالد بأعالمها.
الدولة أعالم السفن رفعت التجارة البحرية، تقدم ومع الحقة مرحلة ويف

السفينة. صاحب إليها ينتمي التي
الثامن القرن يف البحري التجاري أسطوهلا للكويت أصبح  وعندما
آل أرسة من للكويت حاكم ثاين بن صباح، األول عبد اهللا الشيخ رفع عرش،
الكويتية، وهو العلم السفن عىل خاص علم أول ،(١٧٤٦-١٨١٣) صباح
سفنهم عىل اخلليفة عتوب رفعه الذي نفسه العلم وهو األمحر، السليمي
واستمرت السفن الكويتية .١٧٦٢ عام يف الزبارة إىل الكويت مغادرهتم عند

.(١٨١٣-١٨٥٩) بن صباح األول عهد الشيخ جابر يف العلم رفع يف
حكام خامس  صباح، بن الثاين اهللا عبد الشيخ رفع ،١٨٧١ وعام   
وذلك بسبب املضايقات األمحر، العثامين العلم صباح آل من أرسة الكويت
وكذلك العثامنية، السلطات الكويتية من جانب السفن هلا التي تعرضت
اإلعفاء مثل بذلك، ارتبطت التي باالمتيازات االقتصادية يف التمتع لرغبته
ذلك وكان العثامنية. األرايض  يف  الكويتيني أمالك محاية وضامن  اجلمركي
فرتة يف الوضع هذا واستمر الكويتية.  السفن عىل  يرفع عثامين علم أول 
حكم من األوىل السنوات حممد بن صباح، وكذلك يف الشيخ حكم أخيه
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عىل صغرية وأخر البحر قرب عالية سارية «وضع الذي مبارك الشيخ
العثامين»(١). العلم أعالمها يسكنها ورفع يف التي كان الدار

قام فعندما تطور. من مبارك بأكثر فرتة حكم العلم يف موضوع مر لقد
عليه كتبت أمحر علم رفع تم  ،١٩٠٣ عام للكويت بزيارة كريزون اللورد
يكون أن السيايس الوكيل اقرتح  ،١٩٠٥ وعام اهللا».  عىل «توكلنا  عبارة
راية العلم يكون أن واقرتح سفنها، ترفعه الذي اخلاص  علمها للكويت
وأخر ،Koweit الالتينية باحلروف مرة مكتوباً «كويت» اسم حتمل محراء
اللغة بغري مكتوبة كلمة العلم حيمل مبارك أن العربية. ورفض  باحلروف
الوكيل أعد  كام التقاليد اإلسالمية. مع يتفق ال ذلك أن العتقاده العربية
خاصة حتملها السفن جنسية وشهادة الرسمية األوراق به وقع تُ خاصاً خامتاً
خاص علم رفع مبارك قرر ،١٩١٤ وعام الشيخ(٢). عليها وافق الكويتية،
شكل أشكال: وله ثالثة كويت» » كلمة وسطه يف امحر علم بالكويت، وهو
للسفن. احلكومية، وشكل مستطيل للدوائر مربع وشكل مثلث لإلمارة،
بني مناقشة حمل كان  العلم موضوع أن إىل الربيطانية الوثائق وتشري
يكون أن  رضورة موضوع  ناقشا وأهنام نوكس، السيايس والوكيل الشيخ
العلم رفع  استمرار وارداً يعد  مل وانه هبا، اخلاص الوطني علمها للكويت
من الكويت هو، وشيوخ رفع عندما أنه نظر الشيخ وجهة وكانت العثامين(٣).

النشأة الكويت. منذ علم الشيباين): إبراهيم بن حممد وتعليق (تقديم املطريي شفاء املهدرس (١)
والرتاث والوثائق، ١٩٩٦)، املخطوطات مركز منشورات الكويت: ) االستقالل ١٧٤٦-١٩٦١ حتى
حممد محد أيضاً انظر .٩٩ ص  سابق،  مرجع خزعل، الشيخ  خلف حسني  .٦١-٦٩ ص ص
٣٩-٥٢ الكويت، ١٩٨٥)، ص ص حكومة مطبعة الكويت: الكويتي ( العلم تاريخ السعيدان:

 From Political Resident Cox, Bushire, to Foreign Office, No. 337, July 1, (٢)
.1905

يف الكويت علم بشأن الربيطانية انظر املراسالت (٣)
Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 525-540.
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العثامنية للدولة تبعيتهم عن  تعبرياً يكن مل ذلك فإن العثامين العلم قبله، 
البداية يف الشيخ رأي كان لذلك، لإلسالم. رمزاً العلم هذا بقدر ما اعتربوا
مع والنجمة وباهلالل بلونه هو كام العثامين العلم يف استخدام االستمرار هو
الكويت، لعلم اجلديد الشكل االتفاق عىل يتم ومل «الكويت»، كلمة إضافة

العثامين. استخدام العلم واستمر
للكويت يكون  أن برضورة املطالبة يف  واستمروا اإلنكليز، ييأس مل
ولكن العثامين.  النفوذ عن استقالهلا  عىل داللة وذلك اخلاص، علمها
يف مواين الكويتية السفن مصالح املوضوع حرصاً منه عىل حيسم مل الشيخ
الكويتيني أمالك عىل  حمافظة وكذلك العثامنية، للدولة اخلاضعة اخلليج
نشوب حتى العثامين  العلم رفع يف استمر لذلك،  الفاو. يف بساتني من

.١٩١٤ عام األوىل العاملية احلرب
يف الصقر محد للحاج مملوكة كويتية سفينة األثناء، تعرضت هذه ويف
عسكرية سفينة مدافع من العرتاض وقصف من البرصة إىل الكويت رحلتها
السفينة وعندما أفصحت العثامين. العلم ترفع كانت ألهنا وذلك إنكليزية،
هلا اإلنكليز سمح مبارك،  الشيخ  رعايا ألحد مملوكة وأهنا هويتها عن
وحذروه العثامين طلبوا من رباهنا إنزال العلم بعدما يف رحلتها باالستمرار

واإلغراق(١). للتدمري سفينته تتعرض أن من خوفا أخر مرة رفعه بعدم
الكويت علم يكون بأن قراره مبارك الشيخ اختذ املوقف، هذا  وإزاء 
خزعل  الشيخ بزيارة  قام  وعندما  ١٩١٤ وعام العثامين. العلم عن خمتلفا
أمحر علامً حمله ورفع العثامين العلم بإنزال الشيخ «مرشف»، أمر خيته عىل
علم أول فكان بيضاء،  بحروف «كويت»  كلمة  وسطه يف مكتوباً اللون

للكويت(٢). رمزاً طويلة لفرتة استمر وطني

الكويت علم

.١٦ ١٩٨٠)، ص القبس، ط ٢، دار مطابع هنا بدأت الكويت ( الكويت: من احلاتم: خالد عبد اهللا (١)
.٩٩-١٠٠ ص ص مرجع سابق، خزعل: خلف الشيخ (٢) حسني





الكويت(١) حدود خامساً:

فكرة هي للدول السياسية احلدود فكرة أن عىل الباحثون يتفق
اجلنسية وبمفاهيم أوروبا، يف الوطنية الدولة بظهور ارتبطت حديثة
السياق، يف هذا حدودها اجلغرافية. إطار يف رعاياها عىل الدولة وسلطة
عاشت التي اجلغرافية عموماً ارتبطت بالرقعة اخلليج فإن حدود شيوخ
عىل ذلك وترتب ذلك. عىل وتبايعهم بالوالء هلم تدين التي فيها القبائل
وقدرته قوة احلاكم حسب ،أخر اىل فرتة كانت تتغري، من احلدود أن هذه

القبائل. فيها تلك تعيش التي عىل املناطق بسط نفوذه عىل
خاض الشيخ فقد يسرياً، سهالً أو أمراً الكويت حتديد حدود يكن مل
حدود بالده، بينام محاية أجل من مع الدولة العثامنية طويلة معركة مبارك
تقليص إىل عليه والضغط معاقبته  جمال  يف العثامنية السلطات  سعت
نفوذها بسط يف  رغبتها ذلك عىل وشجعتها  الكويت.  أرايض مساحة

الدويل القانون وأساتذة املؤرخون هبا اهتم التي املسائل من الكويت حدود قضية تعترب (١)
ميمونة املثال: سبيل عىل انظر .١٩٩٠ آب / يف أغسطس للكويت العراقي الغزو بعد وخصوصاً
،(١٨٩٩-١٩١٣  ) والربيطانية  العثامنية الدولتني بني الكويتية احلدود مشكلة الصباح: خليفة
 - عرشة  الثالثة (احلولية الكويت جامعة - اآلداب  كلية حوليات من والثامنون الثانية الرسالة
الدولية. واإلرادة التارخيي احلق العراقية. الكويتية احلدود ترسيم وكذلك ١٤١٣هـ/١٩٩٣م).

.(١٩٩٢ والدراسات الكويتية، البحوث مركز (الكويت: املختصني من جلنة إعداد
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حديد بغداد. سكة هناية خلط تصلح منطقة عىل أملانيا من بدعم
عندما   ١٩٠٢ عام العثامنية الكويتية  العالقات يف األزمة اشتعلت
ومناطق وسفوان قرص أم ومنطقتي بوبيان جزيرة عثامنية قوات احتلت 
الشاميل الركن من مقربة عىل تقع التي الصبية خور  أخر جماورة لرأس
وذلك اهللا، عبد خلور  اآلمنة املخارج متثل والتي الكويت،  مليناء الرشقي
هبا متر أن املحتمل من األرايض  هذه أن وباعتبار الفعيل لوجودها كرمز
تدخل ال املناطق هذه أن كل العثامنية الدولة وادعت بغداد. حديد سكة
عن يعرب اسطنبول  جانب  من  السلوك هذا وكان  الكويت.  حدود  يف 
قانونية سيادة هلا أن ناحية، زعمت فهي من يف موقفها. عميق تناقض
عن  - أخر ناحية من - عجزت وعندما الكويت، أرايض كامل عىل
بمنزلة ذلك وكان أوصال الكويت. متزيق إىل جلأت السيادة، هذه ممارسة

الكويت وحاكمها(١). باستقالل جانبها من اعرتافٍ
ضمن تدخل  املناطق هذه أن وأكد الترصف. هذا عىل مبارك احتج
حقاً ينشئ ال االحتالل  هذا أن له بريطانيا وأكدت الكويت، حدود
مرصحاً باحتجاج،  اسطنبول يف  سفريها أوكنور وتقدم العثامنية. للدولة
انتهكوا العثامنيني وألن معها، التفاقه تنفيذاً الشيخ  تدعم بالده بأن 
وظل من االحتجاج. أكثر هو تفعل ما مل بريطانيا ولكن القائم. الوضع

املناطق. هذه عىل فعلياً العثامنيون مسيطرين
والدولة بريطانيا بني املراسالت من عديداً العثامين األرشيف ويتضمن
 ١٩٠٢ عام باشا توفيق  اخلارجية وزير مذكرة ففي الشأن. هبذا  العثامنية

يف هذه التطورات انظر سابق، ص ص ١٥٤٦-١٥٤٨. مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
- العثامين الربيطاين االتفاق وحتى احلامية اتفاق منذ للكويت الوضع الدويل زكريا الشلق: د. أمحد

الصباح  سعاد دار اإلمارة إىل الدولة (القاهرة: من (حمرر): الكويت الرشيدي د. أمحد يف ١٩١٣ عام
ص١٤١-٢١٣. ص ،(١٩٩٣ القاهرة، بجامعة السياسية والدراسات البحوث ومركز
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جنود إرسال بأن أخربه  السفري أن فيها ورد أوكنور، مع مقابلته بشأن
هناك العمل من الصباح وسفوان، ومنع رجال مبارك قرص أم إىل عثامنيني
وطلب الكويت، يف عليه املتفق القائم بالوضع وإخالالً هتديداً يشكالن
يعلم ال «بأنه عليه رد الوزير وأن العثامنية. الدولة ملوقف  إيضاحاً  منه
العسكر سوق  عن معلومات أي لديه وليست املحالن، هذان  يقع أين
وأضاف فيه»(١). للبت البرصة والية من الوضع استعالم من بد وال إليهام،
نقطة أي إىل عساكرها سوق يف مطلقة بصالحية تتمتع أن الدولة العلية

ذلك. إىل احلاجة دعت إذا من أراضيها
اخلارجية وزير مع مقابلة  يف نفسه املوضوع  أخر مرة أوكنور وأثار
ليست بأنه الوزير عليه فرد الوضع. هذا استمرار مغبة من وحذره العثامين،
وجزيرة قرص أم أن قاطعة لديه معلومات ولكن ذلك، عن معلومات لديه
األماكن هذه أن الربيطاين السفري فذكر  للكويت.  تابعتني ليستا بوبيان
العثامنيني العساكر إرسال وأن تابعة هلا، وتعد الكويت من بالقرب تقع
الوزير بلقاء السفري قام وبعد أربعة أيام، عواقب وخيمة(٢). يؤدي إىل إليها
املناطق إىل قوات عثامنية معارضة بريطانيا إرسال له فيه ثانية أوضح مرة
رجال بينها وبني مسلح اصطدام وقوع يؤدي إىل ذلك «حيث أن الكويتية 
املتفق الراهن الوضع اختل إذا ما  ويف هناك، املوجودين الصباح مبارك

حتتلها»(٣). بل بحامية الكويت تكتفي ال إنكلرتا فإن عليه
قضية  إزاء الربيطاين املوقف لتطور صورة  الربيطانية الوثائق وتعطي 
األسئلة بدأت ،١٩٠٢ عام يف أنه الوثائق إحد فتذكر الكويت(٤). حدود

الكويت حدود

.٤٢٥ /٧ رقم ٣٠ شوال ١٣١٩هـ، بتاريخ اسطنبول يف العثامين األرشيف (١)
.٤٢٦/ احلجة ١٣١٩ هـ، رقم ٥٣ ذي يف اسطنبول بتاريخ ١٤ األرشيف العثامين (٢)
.٤٢٦/ ٨٩ رقم احلجة ١٣١٩هـ، ذي يف اسطنبول بتاريخ ١٨ األرشيف العثامين (٣)

املوضوع يف هذا الربيطانية حول الديبلوماسية املراسالت انظر (٤)
.Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 41-105
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تتم إذ مل اجلغرافية، الناحية من الكويت شيخ سلطة حدود حول تتواىل
عىل الوضع املحافظة اتفاق هذه احلدود عند إبرام حتديد مناقشة موضوع
املوضوع وبقي ،١٩٠١ عام وبريطانيا العثامنية الدولة بني الكويت يف القائم

اليقني. وعدم الغموض يلفه
املعلومات من للتأكد بريطانيا سعت نفسه، العام من فرباير/شباط ويف
الكويت. لشيخ التابعة األرايض عىل عثامنية قوات  بوجود اخلاصة
وجود عن السفينة فأبلغت املناطق، هذه لتفقد حربية سفينة فأرسلت
بوبيان جزيرة ويف  اهللا،  عبد خور عىل الواقعة  قرص  أم يف عثامنية مواقع
الدولة اىل بريطانيا باحتجاج تقدمت أن ذلك عىل وترتب الكويت. شامل

القائم». «للوضع خرقاً يشكل ذلك أن باعتبار العثامنية
مارس  أوكنور فإن بوبيان، جزيرة اىل بالنسبة أنه  إىل الوثيقة وأشارت
رفض إذا أنه  وهدد منها،  العثامنية القوات لسحب  االستانة يف ضغوطه 
هناك هلم موقعاً ينشئون الربيطانيني سوف فإن املواقع، هذه إزالة األتراك
يؤيد لنسدون  اللورد يكن  فلم االقرتاح، هذا ُينفذ  ومل الشيخ. عن نيابة
الدولة مع املواجهة  تصعيد شأنه من يكون مبارش إجراء بأي القيام
إجراءات أي اختاذ قبل  الدفاع جلنة إىل  املوضوع بإحالة وأوىص العثامنية،
من اجلزء الرشقي يف الساحل عىل (الواقعة قرص إىل أم بالنسبة أما .أخر
إىل  أشارت الوثيقة فقد شامل الكويت)، ميالً ٥٠ بعد اجلزيرة العربية عىل
من وأنه ضعيف، هلا بملكيته الشيخ ادعاء وأن واضح، غري  املوقف أن

للمناقشة. طرح املوضوع الصعب
الكويت. حدود  بشأن لدهيا تصورٌ واضحٌ يكن مل بريطانيا أن ويبدو
يف لنسدون الربيطاين  اخلارجية  وزير أعدها التي املذكرة ذلك وتوضح 
ذلك إىل أرشنا كام احلدود، تلك غموض إىل فيها أشار التي ،١٩٠٢ مارس

الفصل. هذا سلفاً يف
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حلدود شامل مسح أول بريطانيا أجرت ،١٩٠٤ عام أوائل ففي
الوكيل قام العام، هذا من نيسان أبريل/ ويف وسواحلها. الكويت 
عىل ر فَ احلَ إىل منها وصل الكويت جنوب يف بجولة نوكس الربيطاين
بحري مسح عملية متت كام اجلزيرة العربية. ووسط الكويت بني احلدود
جمموعة قامت العام نفسه، من األول ديسمرب/كانون ويف الكويت. خلليج
منطقة خالهلا جابوا شاملة مسح بعملية الربيطانيني الضباط  من 
الوكيل قام هبا التي املسوح من واستفادوا والكويت، البرصة بني احلدود
اإلنكليز رسمه الذي احلدود خط وجاء الربيطانية. والبحرية  السيايس
جبل إىل متجهاً وسفوان أم قرص ليمر جنوب الصبية خور من «يسري
البت بشأن تم فقد بشأن اجلزر، وادي الباطن». أما إىل هناك ومن سنام،
القوات جانب من املحتلتني ووربة بوبيان جزيريت باستثناء غالبيتها، 

العثامنية.
بالده من أنه يقتطع باعتبار الكويت، حلدود التصور هذا ورفض مبارك
عن فضالً قرص وسفوان. هذا أم يف الدولة العثامنية احتلتها التي األرايض
تضم كل اجلزر أهنا رأ التي البحرية، الكويت حدود إىل يشري ال أنه 

العرب(١). حتى شط فيلكا جزيرة من املمتدة والسواحل
العثامنيني بني للوقيعة  مبارك  سعى مطالبه،  دعم  سبيل  ويف

 ١٩٠٥ متوز يوليو/ يف السيايس الوكيل إىل رسالة فكتب واإلنكليز.
الذي العثامين املوقع وأن الكويت، إىل تؤول  بوبيان جزيرة  أن فيها أكد
ولكن العثامنية، الدولة مقاومة يستطيع ال وأنه بالقوة، تم فيها أنشئ
حمطة فيه لتقيم املوقع هذا عىل استخدام الربيطانية احلكومة وافقت إذا
العثامين املوقع إلزالة استعداد عىل فإنه اخلليج، يف سفنها خلدمة للفحم

الكويت حدود

سابق، ص ص ١٩١-١٩٢. مرجع الشلق: زكريا أمحد د. (١)
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أي وربة ملنع جزيرة الستئجار بريطانيا سعت ،ومن ناحية أخر بالقوة.
من أي اهللا(١). ومل حيدث عبد خور يف ميناء أو قاعدة بناء من أخر قوة
وال هي استأجرت بوبيان، جزيرة للفحم يف موقعاً أقامت هي فال ذلك.
الدولة مع املوقف يف تصعيد مل ترغب أهنا ويبدو، كام ذكرنا، جزيرة وربة.

وقتذاك. العثامنية
عىل األرايض هذه العثامين يف الوجود عىل احتجاجه يف مبارك واستمر
القرص» «أم تنسب الذي فالقرص الكويت. حدود أساس أهنا تدخل ضمن
عاشوا أهايل الكويت وأن الشيخ جابر الصباح، عهد رزق يف ابن إليه بناه
املبنية فيها، القلعة املوجودة وأن جابر، الشيخ عهد جده يف املنطقة هذه يف
فيها الكويتيون نصب فقد بوبيان، أما ذلك. بحقيقة تشهد الطني، من
أما صيادون كويتيون. ويسكنها بعيد، زمن منذ األسامك لصيد «احلظور»
أربعني عاماً. نحو منذ كويتية عائالت فيها فتعيش سفوان، اىل بالنسبة
لقوافل حمطة  أهنا عن  فضالً هذا وشيخها. للكويت بالوالء ويدينون

جتارهتا.
فأشار الكويت. حدود بشأن نظرهم وجهة عرض الربيطانيون وأعاد 
باخلط خيتص ما انه يف إىل درس املوضوع، نوكس، الذي السيايس الوكيل
عرب الكويت يقطنها املنطقة الصبية، فإن هذه قرص حتى أم من الساحيل
إقامة رغم ببوبيان، يتعلق ما يف عليهم. وكذلك الشيخ بسلطة ويعرتفون
ومارست سكنتها،  الكويتية العوازم قبائل فأإن فيها، العثامنية احلامية
مل العثامنية الدولة  وإن الكويت. شيوخ بموافقة متعاقبة لعقود  الصيد

احلقوق. هذه القبائل بمنح الكويت شيوخ قيام عىل تعرتض قط
عي  يدّ الشيخ أن إىل الوكيل الربيطاين وربة، أشار بجزيرة يتعلق ما ويف

 From Sheikh Mubarak to Political Resident Cox, Bushire,  F.O. 371/154, July (١)
13, 1905.
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الربيطانية األمر، فإن الوثائق يكن وأياً شخيص(١). ملكية بسند ملكيتها
من - وأنه حاسامً، أو واضحاً موقفاً تتخذ أن تشأ بريطانيا مل أن توضح
أنه عىل  الكويت حدود موضوع مع  تعاملت  - مصاحلها نظر وجهة

املساومة عليه. احتامل يتضمن موضوع
القضايا فنية حلسم جلنة الربيطانية اهلند حكومة شكلت ،١٩٠٧ عام ويف
ووربة بوبيان جزيريت اعتبار اللجنة وأقرت الكويت. حدود بشأن  املعلقة
فيلكا جزيرة الساحل من منطقة بشأن الكويتية املطالب أما للكويت، تابعتني

.(٢)١٩١٣ عام حتى حسم دون من معلقة ظلت فقد العرب، شط حتى
الدولة مع تدور كانت التي املحادثات  يف الربيطاين املوقف تبلور 
خالل اخلليج، وذلك يف األخر والقضايا الكويت بشأن حدود العثامنية
هيئة كانت .(٣)١٩١٣ متوز يوليو/ ١٩١١حتى شباط فرباير/ من الفرتة
وهيئة لندن يف العثامين السفري باشا  توفيق برئاسة  العثامنية  املفاوضات 

الربيطاين. اخلارجية وزير غراي إدوارد برئاسة الربيطانية املفاوضات
الذي بييل تقرير إىل الذي استند الربيطاين التقليدي للموقف وخالفاً

عدم  رضورة فيه اقرتح والذي الكويت، مستقبل  بشأن ١٨٦٦ عام كتبه 
من لذلك ملا العثامنية، للدولة الكويت بتبعية الربيطانية احلكومة اعرتاف
يف اهلند حاكم هاردنغ اللورد وافق فقد الربيطانية، املصالح أثار ضارة عىل
بالسيادة  بريطانيا اعرتاف إمكان عىل ١٩١٢ الثاين يناير/كانون منتصف
استقالالً مستقلة عثامنية أن تصبح حمافظة عىل الكويت، عىل العثامنية

الكويت حدود

Memorandum Respecting Kuwait, F.O. 371/149, December 11, 1905. (١)
-١٩٠٢ الفرتة خالل وبوبيان ووربة قرص أم بشأن الديبلوماسية الربيطانية املراسالت جمموعة انظر

يف  ١٩١٠
Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 49-92. 

سابق، ص ٢٨٤. مرجع زكريا: مجال د. (٢)
العثامنية يف - الربيطانية املفاوضات يف الكويت بشأن الربيطاين املوقف تطور انظر بالتفصيل (٣)

Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 357 – 423. 
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اسمياً للدولة تابعة فهي نفسه. وضع مرص هو وضعها يكون وأن ذاتياً،
حكمها(١). الربيطانيون بينام يتوىل العثامنية

القانوين الوضع بشأن املذكرات والعثامين الربيطاين  اجلانبان وتبادل
التي باملوافقة العثامين اجلانب مذكراً  غراي  فأرسل للكويت، والسيايس
الصادر الربيطاين بخصوص الترصيح العثامنية احلكومة أعلنتها أن سبق
بالوضع  العثامنية الدولة اعرتاف وجوب بشأن  ١٩٠١ أيلول سبتمرب/ يف
الكويت وشيخ  بريطانيا بني املعقودة االتفاقات يتضمن والذي القائم،
وأشارت الكويت. حدود ضمن  وبوبيان وربة جزيريت  اعتبار ورضورة 
عىل الربيطانية احلكومة فإن ذلك، عىل املوافقة  حالة يف  أنه إىل املذكرة

عىل الكويت. العثامنية بالسيادة استعداد لالعرتاف
 ١٩١٢ نيسان  أبريل/  ١٥ يف باشا توفيق العثامين  املفاوض وأجاب
وضع يشري إىل التعبري هذا وهل القائم». «الوضع مفهوم بتوضيح مطالباً
به، العثامنية احلكومة تعرتف مل والذي ،١٨٩٩ اتفاق عقد  قبل  الكويت 
آل باعرتاف العثامنية الكويت للدولة عىل تبعية املذكرة ودللت بعده. أو
الشيخ عبد واشرتاك قائمقام، لقب ومحلهم هبذه التبعية مجيعهم صباح
عىل العثامين العلم ورفع األحساء، عىل باشا مدحت محلة صباح يف آل اهللا
حدود تشمل بأن الربيطاين االقرتاح العثامنية الدولة ورفضت الكويت.
عليها الشيخ يامرس التي احلدود هذه وأن وبوبيان، وربة جزيريت الكويت

كاظمة واجلهرة. الشامل ناحية من تتجاوز ال نفوذه
الكويت  تبعية  فيها أقر بمذكرة   ١٩١٢ متوز  يوليو/ ١٨ يف غراي ورد
دخول وعىل الذايت، باحلكم الكويت متتع عىل  مؤكدة العثامنية، للسيادة
تنسحب أن  ورضورة الكويت، حدود  ضمن  ووربة بوبيان جزيريت

 From Political Agent in Kuwait Shakespear to Political Resident in Bushire (١)
Percy Cox, May 28, 1913.
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االعرتاف عىل الطرفني باتفاق األمر  وانتهى منها. العثامنية احلاميات
عىل الكويت. العثامنية للدولة الفعلية وليس االسمية بالسيادة

ضمن وذلك الكويت، حدود بشأن اتفاق إىل الطرفان وبالفعل، وصل
من ووقع عليه كل متوز ١٩١٣، يوليو/ ٢٩ يف الطرفان أبرمه الذي االتفاق
كان غراي. الربيطاين اخلارجية ووزير باشا حقي إبراهيم األعظم الصدر
وتقسيم املنطقة، يف الربيطاين العثامين الرصاع إهناء االتفاق هذا من اهلدف
منطقة يف الدولتني بني املتبادلة املصالح حول واالتفاق النفوذ، مناطق

اخلليج.
مستبعداً والسابعة، املادتني اخلامسة الكويت يف حدود االتفاق حدد
رسمية خارطة أول التحديد هذا ويعترب وسفوان. قرص  أم منها 

للكويت(١).
نصف  يف الكويت شيخ نفوذ منطقة حتديد اخلامسة عىل املادة فنصت
وحدها الزبري خور الشاميل يكون حدها الكويت، وأن مدينة تتوسطها دائرة
وعوهة وفيلكا ومسكان وبوبيان جزر وربة تتبعها أن عىل القرين، اجلنويب
املادة هذه املناطق. ومؤد لتلك  اإلقليمية واملياه املرادم وأم وقاروه  وكربّ
وأشري الدائرة من النصف يف هذا حرصت قد للشيخ الفعلية السلطة أن
األرايض اىل بالنسبة أما  باالتفاق. امللحقة اخلارطة عىل أمحر  بخط إليه 
حقوقه الشيخ املادة، فيامرس هذه إليه أشارت ما نطاق خارج التي تقع

السابعة. للامدة وفقاً فيها
من يبدأ بخط الدائرة من اآلخر النصف  السابعة:  املادة وأضافت 

الكويت حدود

الكويتية (الكويت:  اخلرائط تطور اجلاسم: عبد القادر منرية الكويتية، اخلرائط تطور يف انظر (١)
للكويت  التارخيية ا اجلغرافي الفيل: رشيد حممد وكذلك .(١٩٩٣ والتوزيع، للنرش الربيعان رشكة
الكويت. الغنيم: يوسف وعبد اهللا ص٣١١. ،(١٩٨٥ ط٢، السالسل، ذات منشورات (الكويت:

الكويتية، ١٩٩٢). والدراسات البحوث مركز اخلرائط التارخيية (الكويت: يف قراءة
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بجنوب ماراً  الغريب الشامل  إىل متجهاً الزبري خور مصب عند الساحل
(تاركاً  سنام وجبل وسفوان البرصة) مدينة غرب ميالً ٣٥ قرص (تبعد أم
الباطن إىل احلدود وصول خط البرصة) وعند والية إىل وآبارها األماكن هذه
سنام)  احلفر وجبل بني  ويمتد قدماً ١٨٠ حوايل عمقه يبلغ جاف (واد
حدود ضمن تدخل التي الباطن حفر نقطة إىل الغريب اجلنوب باجتاه 
الكويت ضمن حدود مدخالً اجلنوب الرشقي إىل اخلط ينحرف الكويت
من بالقرب البحر يصل إىل حتى وأنطاع وبره واهلبة والقرعة الصفاه آبار

منيفة. جبل
عىل  السيادة الكويت لشيخ االتفاق من السادسة املادة وأعطت
فرض له حق وأن السابعة، املادة يف الواردة املناطق تسكن التي القبائل 
احلكومة تقوم عىل أالّ فيها، اإلدارية وممارسة السلطات وحتصيلها، العشور

الكويت. شيخ عن مستقل إداري عمل بأي العثامنية
التمهيد يف بدأت الكويت، عىل العثامنية بالسيادة بريطانيا إقرار ومع
يف تقريراً وكتب الشيخ، شكسبري فالتقى بذلك. مبارك الشيخ إلقناع
استقالل  بالده لضامن للشيخ جهود رشح أنه ورد فيه أيار ١٩١٣ ٢٨ مايو/
اإلمكان إلقرار بقدر سعت وأهنا بريطانيا، مع وعالقاهتا اخلاصة الكويت
العثامين التدخل دون كام سعت للحيلولة الشيخ، طالب هبا التي احلدود
معنى عن الشيخ سأل  وعندما واخلارجية. الداخلية الكويت شؤون  يف
مرص عالقة  متاثل سوف  بأهنا شكسبري  أجاب اجلديدة، الرتتيبات هذه 

واإلنكليز. باألتراك
يف عثامين  ممثل قبول فكرة متاماً مبارك الشيخ رفض اللقاء، هذا يف
تصبح وسوف األمور، كل يف يتدخل سوف - قوله حسب - الكويت، ألنه
عىل من سلطته يُضعف ذلك وسوف الداخل واخلارج، يف للتآمر بؤرة داره
من إشارة األمر. ويف هلذا رفضه حكومته إىل رسل يُ منه أن وطلب رعاياه.
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١٨٩٩ قد  اتفاق ذكر أن تعهداهتا للكويت، حترتم مل بريطانيا إىل أن الشيخ
١٩٠٧ نص  الشويخ عام تأجري منطقة اتفاق وأن اآلن، حيدث ما ملنع أبرم
مرة الشيخ وعاد الكويت. يف للعثامنيني قدم موضع إجياد عدم رصاحة عىل
يف ليست بريطانيا أن وذكر عثامين، وكيل تعيني موضوع إثارة إىل أخر
وطلب ومهزومون. ضعاف اآلن األتراك ألن ذلك، عىل املوافقة إىل حاجة

رفضه الفكرة. حكومته الكتابة إىل شكسبري من الشيخ
الوكيل  إىل خطاباً أرسل متوز ١٩١٣ يوليو/ ٦ الكرّة، ففي أعاد الشيخ
بمساعدة احلكومة وأنه يثق االتفاق، بشأن خماوفه عن فيه عربّ السيايس
أبنائه. يف احلكم  بوراثة تتعلق األوىل، نقاط: ثالث وأثار له، الربيطانية
«أبنائي» تعبري  تستخدم الربيطانية  احلكومة مع اتفاقاته أن  إىل وأشار 
كلمة العثامين الربيطاين االتفاق يف ورد بينام بعده، من ورثته باعتبارهم
- الكويتي االتفاق إن  والثانية، وغريهم. أبناءه يتضمن مما «خلفاء» 
يعني ما وهو أجنبية، وكيل حلكومة أي قبول  عدم عىل ينص الربيطاين
احلكومة بمشاركة تتعلق وثالثتها االتفاق. رشوط خالفت بريطانيا أن
عام اتفاق أن إىل الشيخ وأشار الرضائب. جباية يف للشيخ  العثامنية
الرضائب  جباية  أن إىل بوضوح يشري الربيطانية  احلكومة مع املربم ١٩٠٧

وحده(١). الشيخ حق من
اىل فبالنسبة وقانونياً. شكلياً التايل اليوم يف الربيطاين املقيم رد  وجاء
الشيخ يمنع االتفاق أن  ذكر  أجنبية، دولة عن  وكيل  استقبال موضوع 
ذلك. عىل وافقت قد وهي الربيطانية، احلكومة برشط موافقة إال ذلك من
ما يوجد ال  فإنه «أبناء» من بدالً  «خلفاء» تعبري استخدام اىل وبالنسبة
عىل التصديق يقترص سوف العثامنية احلكومة دور ألن اخلشية عىل يبعث
موضوع اىل وبالنسبة  منها. تدخل  دون من  احلكم توارث عملية عىل

الكويت حدود

From Political Agent Shakespear to Political Resident, May 28 1913. (١)



الدولة بناء اسرتاتيجية ٩٤

يديه حتت ليس  أنه  مدعياً متاماً الربيطاين املقيم جتاهله  فقد الرضائب،
االتفاق(١). نصوص

اخلليج يف مصاحلها اقتضت فقد الشيخ، بتحفظات تأخذ بريطانيا مل
الكويت العثامين  - الربيطاين االتفاق فاعترب التسوية. هذه إىل  الوصول
رفع يف الكويت يستمر شيخ  وأن العثامنية، السيادة حتت مستقالً قضاءً
بإدارة يتمتع ذلك، وأن يف إذا رغب كلمة «كويت» إضافة مع العثامين العلم
يف التدخل عن العثامنية متتنع احلكومة بحيث أراضيه يف مستقلة داخلية
وينسحب أراضيها، يف عسكري عمل أي وعن الشؤون الداخلية للكويت،
التولية فرمان بإصدار وأن تكتفي حاكم جديد، تويل عىل دورها عند ذلك
الوضع  عىل  باملحافظة اخلاص ١٩٠١ التفاق وتأكيداً الشيخ.  خيلف ملن
الوضع، بذلك املساس العثامنية بعدم احلكومة تتعهد يف الكويت، الراهن

بريطانية. حممية الكويت جتعل بأالّ بريطانيا تتعهد كام
تابعة تعترب الكويت حدود داخل  «النازلة» القبائل  أن االتفاق وأكد 
وال متارس املايض، يف كام كان الرضائب األعشار منها جيمع الذي للشيخ
وكفل االتفاق مستقل. إداري عمل هذا اإلقليم أي العثامنية يف احلكومة
البرصة، والية يف اخلاصة أراضيه ملكية حقوق من االستفادة حق للشيخ
يف العثامين. للقانون وفقاً والرضائب هذه األمالك للعوائد أن ختضع عىل
يف مقيم عثامين وكيل إرسال حق العثامنية للدولة  أصبح ذلك، مقابل
حدود من خرجتا اللتني قرص  وأم سفوان عىل حصلت كام  الكويت،

الكويت.
يف الواردة  التناقضات من عدد عن  تكشف القانونية النظرة إن 
الوقت لكنها يف عثامنياً، قضاءً متثل الكويت أن إىل تشري فهي االتفاق.
عسكرية قوات إرسال العثامنية الدولة عىل ومتتنع يف إدارهتا مستقلة نفسه

From Political Resident Cox to Sheikh Mubarak, July 7 1913. (١)
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أن ذلك، إىل  أضف أراضيها.  عىل عسكري عمل  بأي القيام أو إليها
وإنام موجود أصالً، غري الكويت حاكم اختيار يف العثامنية احلكومة دور
دون من احلكم يرث ملن السلطاين الفرمان إصدار يف  دورها ينحرص

من جانبها. أو اختيار تدخل
هي دليل العلم العثامين إىل الكويت كلمة إضافة فإن تقدم، عام فضالً
عن واستقالهلا أمورها إدارة احلرية يف من كبرية بدرجة عىل متتعها عميل
شيخ أبرمها التي واالتفاقات املعاهدات  ذلك أكدت العثامنية. السلطة
الذي االتفاق من املادة الثالثة عليه نصت ما وهو بريطانيا، مع الكويت
إىل حتديداً وأشارت االتفاقات، تلك مجيع يف العثامنية الدولة به اعرتفت 
ما كل ويشري و١٩٠٧. ١٩٠٤ ،١٩٠٠ ،١٨٩٩ أعوام يف املربمة اإلتفاقات
أما واسمية،  شكلية حقوقاً العثامنية الدولة أعطى  االتفاق أن إىل تقدم
يد يف ظلت فقد الكويت أمور إلدارة العملية واملامرسة  الفعلية السلطة 

الشيخ.
الوجود أكد األمر واقع يف االتفاق فإن السياسية، النظر  وجهة  ومن
بشكل مستقل. أمورها إدارة وحلق حكامها يف للكويت املستقل السيايس

أرايض اإلمارة. من جزءاً تعتربان ووربة بوبيان أن جزيريت أكد كام
مرة، من  أكثر االتفاق هذا  عىل التصديق تأجل فقد األمر، يكن وأياً 
يف عليه التصديق رضورة  عىل - والعثامين  الربيطاين  - الطرفان واتفق
بسبب ذلك  يتحقق ومل  .١٩١٤ األول  ترشين أكتوبر/ ٣١ أقصاه موعد
جانباً فيها العثامنية  الدولة  اختذت  التي  األوىل العاملية احلرب اندالع 
بني العالقات يف جديدة بداية صفحة ذلك عىل لربيطانيا. وترتب معادياً

العثامنية. والدولة بريطانيا من وكل الكويت

الكويت حدود





الفصل الثاين

االجتماعي التطور بدايات
اخلارج واالنفتاح على

مقداماً شجاعاً مبارك الشيخ «كان
سديد الفكر ثاقب  الشكيمة  قوي
زمانه، ويف واملجد. للشهرة حمباً الرأي
وكان وازدهرت.  الكويت اتسعت 
واألمن... القوة  عرص فيها عرصه
الذي وهو والدعة. الرخاء عرص
السياسية األندية يتخلل اسمه  ترك

الدولية». واملحافل
الشمالن: مرزوق سيف
الكويت تاريخ من





االجتماعية احلياة ر تطوّ

،املد واسعة اجتامعي تغري عملية مبارك الشيخ شهدت مرحلة حكم
مواطنيها الكويت وسالمة أمن بام حقق واإلدارة احلكم نظام شكل فتبلور
فتحت الباب نظامية مدرسة شهدت إنشاء أول كام بينهم. العدل وإقرار
مستشفى وأول العام، للنفع أهلية مجعية وأول احلديث، التعليم لتطور 
للحياة هنوضاً أيضاً الفرتة للجميع. وعرفت هذه الصحية الرعاية لتوفري
ودخول العرب، الفكر والثقافة رجال من حضور عدد يف متثلت الفكرية،

الكويت. إىل احلديثة التكنولوجيا مظاهر من عدد





واإلدارة احلكم أوالً: نظام

مشيخات بقية شأن ذلك يف شأهنا الكويت، يف احلكم شكل  اتسم
انعكاساً جاءت  التي القبلية التقاليد باحرتام الوقت، ذلك  يف اخلليج
هو مبارك الشيخ كان واحلكم. اإلدارة أمور وببساطة املجتمع، لواقع
ضامن يف ل املعوّ وعليه األحكام تُرجع وإليه الشكاو إليه رفع «تُ من
علامء أحد إىل حييلها كان دينية مسألة عليه تعرض كانت العدل». وعندما
األمور يف  حيكم الشيخ كان نفسه، وباملنطق حكمه. تنفيذ  ويتم  الدين، 
اثنني واحد أو إىل أودعها احلل عليه «استعىص أما إذا البسيطة، التجارية

الفصل»(١). القول هو يقررونه فام اخلربة ذوي التجار من أو ثالثة
مدينة وسط يف  له جملس خالل من الدور  هذا مبارك الشيخ  مارس
جابر الشيخ البنه جعل ثم الناس، بني اخلالفات يف للفصل  الكويت 
مكان يف ذلك ممارسة عىل  الشيخ وحرص  املدينة.  طرف يف آخر جملساً

إليه. يصل خصومة أن أو منازعة لديه شخص يمكن أي حتى عام
للشيخ.  بالوالء التي تدين القبائل جمموعة من املجتمع يتكون وكان
األمري احلاكم أو أمورها، فإن وتدبري قيادهتا شيخٌ يتوىل قبيلة لكل وإذا كان
بأنه شيخ الكويت مالريي ستانيل الطبيب ويصف البلد. مشايخ شيخ هو

سابق، ص ٢٩٤. مرجع السيايس، الكويت تاريخ خزعل: الشيخ خلف حسني (١)



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ١٠٢

الكويت صانع الصباح، مبارك الشيخ العظيم الكهل البلد يرأس «كان
تساعده وكانت الكبرية. واملقدرة الرؤية ببعد يتمتع رجل وهو احلديثة،
امتد نفوذ وقد وهناراً. ليالً سائدين واهلدوء النظام وكان قديرة. حكومة

احلقيقي»(١). العشرية الصحراء. وكان شيخ مبارك إىل
يكن مل مبارك الشيخ  إن فيقول  أسلوب حكمه مالريي عن ويضيف 
أي بمقدور كان  فقد  الصحراء. يف البدو أو الشارع رجل عن منعزالً
الرحالة ويذكر مشقة(٢). دون من  يقابله أن مشكلة أو قضية له  إنسان
أن   ١٩١٢ يناير هناية يف الكويت زار الذي  رونكيري  باركيل الدنامركي
بسعف املغطى السوق يف شارع  أطول  «عرب  يسري كان  الشيخ موكب
األثناء تلك يف  الشمس. أشعة  بعض خالهلا من يتسلل التي  النخيل

الشيخ»(٣). عىل السالم للناس يتاح كي السوق يف األعامل تتوقف كل
خالل عهد فيها عاشوا أو الكويت، زاروا الذين األجانب ويصف
الرشفة، عىل جيلس «كان فيذكر مالريي انه حكمه. ونمط جملسه الشيخ،
جمموعة أمامهم ويتقف يمينه. إىل املدينة رجال وكبار يساره، إىل البحر

احلراس»(٤). من

الرميحي غانم حممد د. من كل ترمجها  مالريي  ج ستانيل  س د. مذكرات مالريي: ستانيل (١)
سابق، ص ٣٦. مرجع ، النفط قبل الكويت عنوان رسحان حتت وباسم

السابق، ص ص ٣٧-٣٨. املرجع (٢)
العربية اجلزيرة عرب حممد اخلرجيي): منصور إىل العربية اإلنكليزية من (نقله رونكيري، باركيل (٣)
الشيباين إبراهيم بن وكذلك حممد .٦٢ العبيكان، ١٩٩٩)، ص مكتبة مجل (الرياض: ظهر عىل
الكويت: ) ١٣٣٠ هـ - ١٩١٢م عام رونكيري باركيل الدنامركي السيايس رأها كام الكويت (إعداد):
عن اإلنكليزية باللغة عرضاً حتليلياً ١٥. انظر ١٩٠٤)، ص والوثائق، والرتاث املخطوطات مركز

يف رونكيري رحلة
Peter Prent, Far Arabia. Explorers of The Myth (London: Quartet Books, 
1979), pp. 180-193.

سابق، ص ٣٦. مرجع مالريي: ستانيل (٤)



واإلدارة احلكم : نظام ١٠٣أوالً

املرصعة سجائره علبة دائامً  الشيخ  بجانب  «وجتد رونكيري ويضيف
الذي منظاره، وكذلك الطويلة، بغداد سجائر حتوي والتي باألملاس،
ربام أو اخلليج، مياه فوق مبحرة قلوعها ترفع وهي القوارب فيه يشاهد

الربيد»(١). سفينة عن يبحث
مؤلف ونستون فيذكر مستقل، كحاكم سلطاته يامرس الشيخ كان
من جزءاً اسمياً، الكويت تكن «وإن أنه شكسبري» «الكابتن كتاب
حاكم أو قائمقام، جمرد اإلنكليز يف نظر وشيخها العثامنية، اإلمرباطورية
وهو شكسبري، الكابتن زمن يف  الكويت شيخ أن إال املنطقة، هذه عىل

الصورة»(٢). هذه عن كلياً الصباح، خيتلف مبارك
مبارك الذي بناه السيف قرص يف جيتمع للشيخ اليومي املجلس وكان
أقام والذي بـ«الرساي املباركية»، يعرف وكان املحروق، الصغري باحلجر
أمامه االحتفاالت جتر كانت كام محد، الشيخ ابنه زواج حفل الشيخ فيه
املسافة منتصف  حواىل يف يقع  بأنه القرص رونكيري ويصف .الكرب
يف بناؤها تم وملحقات يتكون من مبانٍ عدة وأنه  الشاطئ، عىل املمتدة
وال مربع فناء ويتوسطه  القالع يشبه ضخم «بناء وأنه خمتلفة. أوقات
أماكن يف جعلت صغرية فوهات إنام العالية حيطانه يف شبابيك يوجد
باب خالل من اخلارجي بالعامل  كله البناء ويتصل اجلدران، من متفرقة
السكن ومها العلويني القرص جناحي بني صغري  ممر عىل يفتح صغري 
ال قنطرة أمتار ستة مخسة أو علو وعىل املمر فوق وقسم اخلدم، ويوجد
رواشيها خالل من تطل رشفة توجد أخرياً القسمني. بني تصل هلا منافذ
بالرساي القرص  بقية وتصل املدينة وعىل الشاطئ عىل  املزخرفة اخلشبية

سابق، ص ٦٣. مرجع باركيل رونكيري: (١)
 H.V.F. Winstone,  Captian Shakespear. A Portrait (London: Jonathan Cape, (٢)
1976), p. 112.



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ١٠٤

يفصلهام»(١). عريض شارع فوق وتعلو
أراد مبارك  الشيخ أن للقرص وصفه يف إنطاكي املسيح عبد ويضيف
البحت العريب عىل الطراز فشاده يف بناء قرصه قومه عوائد عىل حيافظ «أن
للضيوف». ووصف واآلخر املصون للحرم أحدمها قسمني جعل فقسمه
«أوالها عدة دوائر األول الطابق يشغل طابقني، من يتكون بأنه القرص 
جدراهنا مملوءة نظيفة غرف عن عبارة وهي اجلنود يقيم حيث احلرس دائرة
إحداها ثالث غرف عن عبارة وهي اإلمارة تليها دائرة أشغال ثم باألسلحة
عزتلو عبد األديب الفاضل حرضة األرسار، وهو كاتب أو الباشكاتب غرفة
التحريرات كاتب بني من الكتبة كبري عدد هناك ثم أفندي السامل... العزيز

إلخ». اخلرج.. وكاتب االحسانات وكاتب احلسابات وكاتب األجنبية
ويليها جابر، الشيخ جملس األشغال دائرة ييل أنه  إنطاكي ويضيف
القرص حييطها فناء هذه الدوائر فإن ووفقاً لوصفه، مبارك. جملس الشيخ
يستخدمها التي الشهرية النجدية للخيول اسطبل طرفها عند ويوجد الكبري
عن األرض يرتفع الثاين، الذي أما الدور وأعوانه. وأوالده مبارك الشيخ
واسعة صالة من تتكون التي الترشيفات قاعة فيه فتوجد نحو ثالثني درجة،
ومفروش اهلند، يف واملصنوعة  اإلفرنجي الطراز عىل بالكنبات مفروشة
صورة القاعة صدر ومعلق يف الفاخرة. الفارسية السجاجيد  أرضها عىل
هذه وييل واألباطرة. امللوك من  لعدد بالزيت وصور ملونة  للشيخ كبرية

الستقبال الضيوف(٢). األصغر من القاعات عدد القاعة

سابق، ص ص ٦٠-٦١. مرجع باركيل رونكيري: (١)
ص  ص  سابق،  مرجع ، واملحمرة الكويت بني املزهرة الرياض بك: إنطاكي  املسيح عبد (٢)
جزءاً  وأضاف للقرص، القديم املبنى سامل الشيخ جدد ١٩١٧ عام أنه بالذكر وجدير .٦٤٤-٦٤٦
السامل اهللا عبد الشيخ قام كام إليك»، اتصلت ما لغريك «لو دامت الشاميل عىل بابه كتب فيه آخر

.١٩٦١ عام القرص بتجديد
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املناسبة العنارص اختيار  عىل مبارك  الشيخ  حرص اإلطار، هذا ويف
فهد املبدع الكويت شاعر مع والد قصة للشيخ ذلك وكان يف لديه. للعمل
أدخله مما ، عصبياً املزاج، حاد العسكر صالح كان لقد  العسكر. صالح 
املسجد والتدريس إمامة ترك به إىل وأبيه أدت  زوجته مع مشكالت يف
عرف وعندما دخله. إىل انقطاع أد فيها، مما يعمل التي كان املدرسة يف
وكيل العتيقي  املحسن العبد محد بن اهللا عبد  من القصة هذه  الشيخ

إليه. حيرضه أن منه طلب أمالكه،
التي  أعدت إليك زوجتك كيف مبارك: حرض صالح «سأله فعندما
صالح العسكر الفاريس. فأجاب حممد الشيخ عليك مها حرّ وقد طلقتها،
رشعياً قاضياً العدساين خالد احلكومة الشيخ اعتمدت عىل الفور: وملاذا
هذه العسكر صالح مالحظة بعد الصباح، مبارك فسكت للكويت؟.
بتعيينه موظفاً أصدر حكمه ذلك وبعد منها! وما يعنيه وإجابته الفورية،

اجلامرك»(١). يف لديه
ذكاء ناحية،  من يعكس، فهو  معنى. من أكثر  احلوار هذا ويعكس
ويعكس، الشيخ. حضور يف وشجاعته بدهيته ورسعة  العسكر  صالح 
عن أخبار من يصله ما كل متابعة عىل مبارك حرص ،ناحية أخر من 
وبسبب الرأي. يف وللشجاعة القول، يف للجرأة واحرتامه أهل الكويت،

اجلامرك. يف صالح العسكر، وعينه احرتم ذلك
مجعها يتم التي الرسوم كانت وقتذاك، فقد به املعمول وحسب النظام
يف عمله العسكر صالح  بارش وعندما احلاكم. إىل اليوم هناية يف تُسلم
الثاين اليوم يف ذهب «املكوس»، وقتها تسمى كانت كام أو اجلامرك،
يا صالح؟ معك ما وسأله: العتيقي اهللا عبد والتقاه حصيلتها معه حامالً

للنرش  الربيعان رشكة  (الكويت: وشعره حياته العسكر.  فهد األنصاري: زكريا اهللا عبد (١)
.٣٩ ١٩٦٧)، ص ،٥ ط والتوزيع،
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العتيقي عبد اهللا فنصحه باألمس. حصلها التي الرسوم أموال إهنا فأجابه
تسليم مثل منه يتوقع سوف الشيخ فإن مبارك، إىل املبلغ هذا سلم لو بأنه
نصف عليه تسليم بأن فأجابه ما العمل؟ صالح: فسأله . هذا املبلغ يومياً

ذلك. ففعل الثاين، بالنصف واالحتفاظ فقط املبلغ
فقد املكوس،  حصيلة كل الشيخ يسلم  مل  صاحلاً أن من الرغم وعىل
شغلوا ممن مثله يتسلم يكن مل الذي املبلغ هذا مستكثراً مبارك تعجب
كثرية أموال علينا ضاعت «لقد وقال: قبل. من اجلامرك يف العمل هذا
له قرر  بأن العسكر صالح الشيخ وكافأ عمله». صالح يتسلم أن قبل 
يف وإخالصه اجتهاده مقابل يف وذلك ، عرشون رياالً قدره راتباً شهرياً
أن صالح فقرر األيام، تلك يف كبرياً مبلغاً يعترب املبلغ هذا وكان العمل.
شهرية عىل أقساط يدفعها ريال مائة بمبلغ استأجره الذي املبنى يشرتي
وسجل حسابه، من البيت ثمن دفع بذلك، مبارك علم وملا مرتبه. من
وكيالً أصبح به حتى الشيخ ثقة وازدادت العسكر. صالح  باسم البيت

عىل أمالكه(١). عاماً
نظم التي القبائل شؤون الشيخ يف كبري من جانب تدخل هناك مل يكن
تتصاهر القبائل هذه كانت  ما وعادة وعالقاهتا. شؤوهنا القبيل  العرف
ذلك بمصاهرة عىل حيرص من أول هو الشيخ وكان بعض، مع بعضها
وبقية احلاكمة األرسة بني الدم لعالقة تأكيداً  البالد يف  الكرب القبائل
واخلروج التمرد أن حوادث ومع ودعمها. وذلك ضامناً لتأييدها القبائل،
لكن يف القبائل، تاريخ يف العادية واملتكررة األمور من كانت السلطة عن
مستتبة الكويت يف القبائل أمور «كانت فقد للوريمر، ووفقاً مبارك، عهد
مبارك الشيخ يريده  ملا املعارضة وكانت   . شيئاً عنها نسمع مل إننا  بحيث

السابق، ص ص ٣٩ -٤٠. املرجع (١)
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تُذكر»(١). ال معارضة نفوذه حتت الواقعة القبائل من
بأمره حيكمون للشيخ ممثلون فيها السلطة  فتوىل املدن،  مناطق  أما
عىل يعتمدون كانوا بل  مرتبات، يتقاضون ال وكانوا تعليامته، وينفذون
يقومون كانوا التي اخلدمات مقابل يف هدايا من األهايل هلم يقدمه  ما 
كان كام  الزواج. أو  امليالد شهادات أو  املبايعة،  أوراق اعتامد  مثل هبا،
يامرسون كانوا كام والتجارة، والصيد الغوص سفن أرباح يف نصيب هلم
يف أحكامهم ويصدرون أهايل البلدة، بني املنازعات وفض القضاء أعامل
الشخصية، األحوال وقضايا النفقة باملرياث أو املتعلقة الرشعية القضايا
يستعينون ما كثرياً وكانوا اإلسالمية. الرشيعة أحكام عىل بناءً وذلك 
اخلاصة اخلالفات بشأن عليها املتفق واألعراف بالتقاليد  املعرفة بذوي

وقتذاك. يامرسوهنا الكويت أهايل كان التي االقتصادية باألنشطة
سلطته يف الشيخ شارك حيث  مبارك  عهد  يف  القضاء شأن ارتفع
املنازعات يف تفصل التي العرفية واملحكمة  الرشعي،  القايض من  كل
اخلربة. ذوي التجار من عدد من تتكون وهي السوق، يف التجارية
إىل تنتمي الرشعي القضاء مهمة مارست ممن العظمى  الغالبية  وكانت

العدساين. أرسة
ترتاوح وكانت املخالفني، عىل فرض العقوبات سلطة للحاكم وكان
الشيخ وكان وخطورهتا. اجلريمة نوع حسب عىل والسجن، اجللد بني
والقادمني الكويت أهايل  أمن هيدد من  كل معاقبة عىل حريصاً مبارك
اجلميع عىل القانون طبق وضعيف بل قوي بني يميز وسالمتهم. ومل إليها
أحد عىل بالتجاوز صباح آل من ألحد يكن يسمح ومل استثناء، دون من

الكويت. أهايل من

سابق، ص ١٥٦٧. مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
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«إن الشيخ قال - إنطاكي املسيح عبد يذكر  كام - له حديث  ويف
يف ونُعجل املجرم نتبع ألننا عندنا حتدث قلام والتعديات اجلنايات
الكلية الرصامة ونستعمل السمحاء، املطهرة الرشيعة حسب قصاصه
إمارتنا، يف شفيع. وهبذا ساد شفاعة نقبل ال بحيث القصاص إجراء يف
صنوان.. أخوان مها فإذا القوي والضعيف وعاش األمان، اهللا، وبحمد
تدينهم، وحسن الناس بداوة هو األمان باألكثر أسباب لنا يمهد والذي
اخلديعة يستعمل أو بالزور يشهد أو الكذب يستعمل من منهم فقلة
عىل حريصاً كان الشيخ أن الرشيد العزيز عبد ويسجل والغدر»(١).
للخمر شارباً ب أدّ سمعناه  «فكم اآلثام بمقرتيف الصارم عقابه إنزال
لنفيه بذكره الناس أشاد وكم  باملصونات، متحرشاً عاقب سمعناه وكم

احلياء»(٢). له جبني يند بام املتلبسني املدينة بعض من
عن عبارة كان  الذي الكويت  سجن يف تنفذ العقوبات هذه وكانت
وقيرصية الكبري السوق  مسجد بني ما السوق وسط يف يقع كبري دكان
عبد بدكان بعد فيام الدكان مي سُ وقد  منهام،  الرشقية اجلهة يف التجار
السجن نُقل  مبارك، الشيخ  زمن ويف التجار. أحد وهو القندي، العزيز
السيف قرص جنوب «هبيته» منحدر عند البحر من بالقرب مكان يقع إىل

.(٣) متاماً
بأهل الكويت حتل مشكلة حريصاً عىل مواجهة أي الشيخ كان كام
املدينة اجلراد  مجوع هامجت ،١٩١٤ آذار مارس/ شهر ففي بنفسه.
واحلبال واخليام واملظالت األقمشة عىل انقضت  هائلة، بأعداد
عاد بذلك علمه وبمجرد الصحراء، يف وقتها الشيخ كان تلتهمها. 

سابق، ص ص ٦٧٤-٦٧٥. مرجع بك: إنطاكي املسيح عبد (١)

سابق، ص ٢٢٠. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (٢)
سابق، ص ص ١٧٩-١٨٠. مرجع احلاتم: خالد عبد اهللا (٣)
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خالل من وذلك اخلطر، هذا مكافحة بنفسه يواجه لكي املدينة  إىل
يف التحكم تم حتى الصفيح وعلب الطبول بقرع الكويت أهايل قيام
أجربت عاصفة رياح شبت حيث ذلك يف الطبيعة وساعدت املوقف.

عىل الرحيل(١). اجلراد
 ١٩١٣ عام مبارك الشيخ وافق البالد، يف االجتامعية احلياة تطور ومع
كان اإلسالمية». اخلريية «اجلمعية باسم أهلية مجعية  أول إنشاء عىل
نواة الذي أسسها لتكون اخلضري اخلالد فهد بن فرحان فكرهتا صاحب
عند وحظيت ،١٩١٣ مارس هذه اجلمعية يف العام. وافتتحت لإلصالح

وجهاء الكويت وأعياهنا(٢). إنشائها بتشجيع من
للتعريف الذي وزع للمنشور وفقاً اجلمعية، تأسيس من الغرض كان
البالد يف اإلسالمية اجلامعات  إىل الدينية العلوم  طالب «إرسال هبا،
املدن أمهات من وغريها ودمشق  وبريوت كمرص الراقية العربية
صندوق من مدة حتصيلهم املصاريف يف من هلم ما يقتيض وبذل العربية،
الرصاط إىل ويرشدهم الناس يعظ  فاضل  حمدث وجلب اجلمعية، 
الفقراء ملداوة حاذقني مسلمني وصيديل طبيب جلب وكذلك املستقيم،
هو الذي املاء وتوزيع جماناً، الالزمة  العالجات وإعطائهم واملساكني
والغرباء الفقراء املسلمني أموات  وجتهيز هذه، بلدتنا حاجات أهم  من
للجمعية دعامً روبية  آالف  بخمسة مبارك الشيخ وتربع وتكفينهم»(٣).

به. االقتداء عىل اآلخرين يشجع لكي
كان أنه  يبدو اجلمعية،  إنشاء  من املعلنة األهداف هذه جانب وإىل

نافذة من وترمجة): (إعداد أشكناين عيل زبيدة يف لذلك مالريي ستانيل د. وصف  انظر (١)
النفط (الكويت:  قبل الكويت عن األمريكية اإلرسالية مستشفى يف العاملني تقارير «األمريكاين».

.٣٣-٤٠ ١٩٩٥)، ص ص للنرش، قرطاس دار
السابق، ص ١٣٥. املرجع (٢)

سابق، ص ٣٧٣. مرجع الرشيد: العزيز عبد (٣)
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ويربط اخلليج. وبالد الكويت يف مقاومة التبشري وهو مسترت، هدف هناك
حممد الشيخ أطلقها والدعوة التي اجلمعية هذه بني إقامة الباحثني بعض
إسالمية مجعيات  تكوين عىل فيها حضّ والتي ،١٩١٢ عام رضا  رشيد 
اخلليج الذي كان منطقة يف املد التبشريي املسلمني ومواجهة خدمة بغية
افتتاح  ١٩١٠ ثم عام اإلرسالية األمريكية قدوم الكويت يف مظاهره من
وإنشاء اجلمعية بني تأسيس آخرون كام يربط .١٩١٢ األمريكي املستشفى
احلدثني هذين إىل وينظرون عامني. من  بأقل  قبلها املباركية املدرسة
بالكويت، للنهوض يسعى واحد  توجه   عا مؤرشين باعتبارمها
الكويتي اخلالد فرحان بني البعض يربط كام روح العرص. عىل وانفتاحها
اخلالد كان أن ويذكر كامل، مصطفى املرصي والزعيم اجلمعية مؤسس

وتوجهه العثامين اإلسالمي(١). كامل بحامسة مصطفى معجباً
إعداد تم  الكويت، أهل  من اجلمعية به حظيت الذي الدعم ونتيجة
سعود فريج من  القبيل احلي يف القناعي، الوهاب عبد عامرة يف هلا مقر
الكليب العزيز عبد مشاري اجلمعية سكرتري وكان البحر، ساحل عىل
وأنشطة االجتامعات مواعيد بشأن لألعضاء اخلطابات كتابة توىل الذي

اجلمعية.
لنشاط العلوي الدور صص خُ دورين من مكوناً اجلمعية مبنى كان
وقامت واملكتبة. واإلرشاد  للوعظ السفيل  والدور  الطبي، املستوصف
هو البرصة من تركياً طبيباً واستقدمت وجتهيزه، املكان بتأثيث اجلمعية 
احلرب اندالع حتى املستوصف عمل واستمر أفندي. أسعد الدكتور
الكويت  مغادرة الطبيب من الشيخ طلب ١٩١٤ عندما عام األوىل العاملية
الزبري من  الشنقيطي حممد  الشيخ  اجلمعية دعت كام سياسية. ألسباب 

الفالح، ١٩٨٧)، مكتبة الكويت: ) دعاة اإلصالح علامء الكويت مالل: أبو عودة حممد خليل (١)
سابق، ص ص ٣٧٢-٣٧٤. مرجع الرشيد: العزيز وعبد ،٩٢-٩٤ ص ص
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الكويت، غادر حتى عمله  يف واستمر والتعليم، الوعظ بمهمة ليقوم
الرجلني، وبمغادرة .(١) الحقاً رشحه  سيتم كام سياسية ألسباب أيضاً

اجلمعية. أنشطة توقفت
مبكراً، تويف فقد اخلضري، اخلالد فهد بن فرحان النابه مؤسسها أما
بندر مدينة يف  فدفن الكويت، إىل اهلند من آتية سفينة ظهر  عىل وهو

.١٩١٤ اإليرانية عام عباس

للنرش، ١٩٩٧)، قرطاس دار (الكويت: الكويت األوىل يف الثقافية املؤسسات مبارك اخلاطر: (١)
.٤٤-٤٥ ص ص سابق، مرجع مالل: أبو عودة حممد وكذلك .٣٣-٥٦ ص ص





األدبية واحلياة التعليم ثانياً:

العرشين القرن ومطلع عرش التاسع القرن هناية حتى الكويت ساد
واإلسالمية العربية البالد غالبية عرفته ما يامثل للتعليم تقليدي نظامٌ
يتلقى التي الصغرية الكتاتيب من  عدد يف  النظام ذلك  ومتثل وقتذاك.
جداً. حمدودة بطريقة واحلساب والقراءة الكتابة مبادئ الطفل فيها 
أمهلوا إذا األطفال عىل البدين العقاب إيقاع يف يرتدد ال «املال»  وكان
تشمل الطفل لـتأديب  استخدمها التي األدوات وكانت دراستهم، يف
كالشتم النفيس، التخويف عن فضالً السلسلة، أو واحلبل والفلقة العصا

مظلمة. غرفة يف باحلبس والوعيد والتهديد
ويكفينا وقتذاك. املجتمع سادت التي العامة الروح مع ذلك وتوافق
ابنه: «شوف يسلمه عندما للمال الطفل أمر ويل يقوله ما عىل ذلك داللة
الطفل. تريب حتى تشاء ما افعل أي العظام»، ولنا اللحم لك مال تر يا
أخطأ أو املحدد، الوقت  يف دروسه  حفظ يف  تأخر إن للطفل والويل
يف «اخلميسية»  حيرض مل إذا أيضاً  له الويل  كل والويل  درسه.  قراءة يف
وإال مخيس، يوم للمال كل يدفع الطفل «آنة» أن هي واخلميسية وقتها.
يتجاوز عادة يكن مل شهرياً أجراً املال ويتقاىض  الطرد.  ثم  الرضب

حلم  يف حق للمال كان فقد التقاليد، وحسب  . فلساً ٧٥ أي الروبية،
األضحية، والفطرة.
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اخلتامة، يدفع أن وعليه له «خاتم» يقال  دراسته الطفل ينهي وعندما
كان غنية، فقد أرسة من الطفل كان فإذا عليه. متعارف املال من مبلغ وهي
سيفاً أهله له فيستعري فقرياً إذا كان اخلاتم أما املطلوب. بدفع املبلغ يقوم
من فريق األحياء ومعه يف يسري ثم يرتدهيام، مقصبني وعقاالً مذهباً وعباءة
الغنية ويقرأ البيوت ويدخلون قريباته، إحد أو ووالدته األطفال زمالئه
القراءة أن يبدأ عىل الغرض، هلذا عد مُ صغري اخلتمة، وهو كتيب أحدهم
إىل بكلمة «آمني»... األطفال بقية عليه فريد هدانا» هللا الذي «احلمد بجملة
املطلوب املبلغ لدهيم جيتمع إىل أن بيتاً، بيتاً البيوت يدخلون ويظلون آخره.

التعليم. مراحل من مرحلة آخر يمثل ذلك وكان للمال.
إلنشاء املناسب املناخ أوجدا عامالن توافر ،١٩١١ عام  أواخر  ويف 
التجاري النشاط ازدياد أوهلام،  الكويت. يف حديثة نظامية مدرسة أول
وموظفني كتبة بإعداد تقوم مدرسة إلنشاء التجار كبار وتطلع البالد، يف
املفكرين من عدد أفكار انتشار وثانيهام، واحلساب. الكتابة يتقنون 
األخذ إىل ودعوا اإلسالمي، العامل ختلف انتقدوا الذين اإلصالحيني 
سميت املدرسة إنشاء تم  وبالفعل، اخلرافات. ونبذ التقدم بأسباب

مبارك. الشيخ إىل نسبة املباركية باملدرسة
حفل خالل وذلك ،١٩١٠ أبريل/نيسان يف املدرسة إنشاء فكرة ظهرت
النبوي الرشيف، املولد بمناسبة القناعي عيسى بن ديوان يوسف يف أقيم
الرسول ألقىياسنيالطبطبائيكلمةأشارفيهاإىلأمهيةاالقتداءبسرية عندما
إلنقاذ املدارس وفتح التعليم خالل من يكون أن ينبغي ذلك وأن الكريم،
مقاالً أوضح الذي كتب القناعي محاسة الفكرة وأثارت اجلهل. من األمة

الكويت(١). يف حديثة مدرسة إقامة إىل والتعليم، ودعا العلم فوائد فيه

االجتامعية احلياة يف دوره القناعي. عيسى بن يوسف الشيخ اجلاسم: القادر عبد نجاة (١)
ص ٣٣-٣٤. ص د.ت)، كاظمة، (الكويت: رشكة الكويت يف والسياسية



١١٥

يف وقت هلا فاجتمع الكويت، جتار غالبية املدرسة هذه يف إنشاء ساهم
آل حممد بن  قاسم من  لكل وكان  روبية. ألف ثامنني  عن يزيد ما قصري
عبد بن أخته عبد الرمحن - وابن (١٩٥٧ عام بومباي يف - (تويف إبراهيم
األوفر من النصيب - (١٩٦٠ عام البرصة يف إبراهيم - (تويف آل العزيز
الرمحن عبد وتربع روبية، ألف بمبلغ ثالثني فتربع األول التربعات، هذه
ببيت اخلالد عائلة تربعت روبية. كام عرشين ألف بمبلغ العزيز عبد بن
بنسبة رضيبة أنفسهم عىل التجار ثم فرض  ، للمدرسة مقراً يكون كبري 
املعارف». «رضيبة عليها املدرسة أطلق استمرار لضامن أرباحهم من %١
الشيخ ابنه عني الذي مبارك الشيخ من وتشجيع بدعم كله ذلك وكان

املدرسة(١). إنشاء عىل املرشفة للجنة رئيساً نارص
عيسى  بن يوسف الشيخ إرشاف حتت  ١٩١١ عام املدرسة بناء بدأ 
عددها جملة املنار يف مؤسس رضا رشيد حممد الشيخ ويروي القناعي.
يف  علمية «مدرسة عنوان حتت ١٩١٢ مارس/آذار   ١٩ يف الصادر
إليه كتب إبراهيم آل حممد بن  قاسم الشيخ  صديقه أن  الكويت»(٢).
الربنامج وضع منه يطلب أن كلفته قد املدرسة جلنة بأن بومباي من
األكفاء. املدرسني  من جمموعة هلا خيتار  وأن للمدرسة، التعليمي
املتوقع، الطلبة وعدد املدرسة، افتتاح موعد عن يسأله عليه رد  وأنه
هذا تنفيذ عليها يتوقف التي األمور من  ذلك وغري ثقافتهم،  ودرجة
اجلواب جييئه  أن قبل املقال  هذا كتب أنه رضا الشيخ ويذكر الطلب.

الكويت. من

األدبية واحلياة التعليم : ثانياً

،(١٩٩٣ ،٢ ط ن، د. (الكويت: األول اجلزء  الكويت. تاريخ يف رجال الشهاب: يوسف (١) 
.٤٢٢ ص

،(١٩١٢ مارس/آذار  )  ٢ جزء ،١٥ املجلد املنار، يف الكويت» يف علمية  «مدرسة (٢) 
.٣٢٧ -٣٢٨ ص ص
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 ٢٢ املوافق ١٣٣٠هـ عام  حمرم من يوم أول أبواهبا املدرسة فتحت
محد من تكوّن هلا مايل جملس تعيني وتم .١٩١١ األول ديسمرب/كانون
احلمييض. صالح حممد سيف، وأمحد بن عيل بن وشمالن اخلالد اخلضري،
تنمية عىل  والعمل املدرسة، ميزانية عىل باإلرشاف املجلس واختص
عيسى بن يوسف  الشيخ  للمدرسة علمي  مدير أول وكان  مواردها. 
يوسف الشيخ وخلفه ،١٩١٤ عام حتى عمله يف استمر الذي  القناعي 
هيئة أما األزمريي. عاصم عمر السيد املدرسة إدارة وتوىل محود، بن
العزيز عبد  والشيخ  محود، بن يوسف الشيخ شملت فقد التدريس
حافظ والشيخ األحسائي، املبارك محد  بن العزيز عبد والشيخ الرشيد،

وآخرين(٢). املرصي األزهري خرايش وهبة املرصي(١)، والشيخ حممد
جديدة، إضافة إىل مواد وأضيفت فصول. إىل فيها التالميذ تقسيم وتم
تتضمن القرآن التي الدينية العلوم يشمل املنهج والكتابة، فكان القراءة
اإلنشاء تتضمن التي العربية واللغة والفرائض، والفقه الكريم والتفسري
اإلسالمي، والتاريخ واخلط، والرسوم واإلمالء والقواعد واملحفوظات
اجلغرافيا ومبادئ الرشيدة، اخلالفة وتاريخ النبوية السرية  وخصوصاً

عام  عملها حتى املباركية يف املدرسة واستمرت واحلساب(٣). واهلندسة
.(٤)١٩٥٦

وصار نجد، إىل انتقل لفرتة ثم وعاش فيها سكن الكويت، األصل مرصي وهبة حافظ (١) الشيخ
جزائر يف رجال البسام: خالد حياته قصة يف انظر لندن. يف السعودية العربية سفرياً للمملكة

.٣٣-٤٤ ١٩٩١)، ص ص ط١، والنرش، للطباعة العربية املؤسسة (املنامة: اللؤلؤ
عبد وكذلك سابق، ص ص ٧٧-٧٩، مرجع الكويت، بدأت هنا من احلاتم: خالد عبد اهللا (٢)

.٣٦٧-٣٦٩ ص سابق، مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز
سابق، ص ٢٤. مرجع القناعي، عيسى يوسف بن الشيخ اجلاسم: القادر عبد نجاة (٣)

ص ٤٥. د.ت)، د.ن، نصف قرن (الكويت: يف الكويت يف التعليم قصة نوري: آل اهللا عبد (٤)
.٩٥ ،٤٩ سابق، ص ص ١٥، مرجع الكويت، تاريخ يف وللمؤلف نفسه: خالدون
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صغرية مدرسة األمريكية اإلرسالية افتتحت  ،١٩١٢ عام بداية ويف
صحايف حديث ويف احلديثة. العلوم وبعض  اإلنكليزية اللغة لتعليم
أن  ١٩١٢ ذكر األول كانون عدد اإلرسالية يف ملجلة كالفري ادوين للقس
آباء ولكن هيود. مسلمني وثالثة تالميذ عرشة  أو بتسعة  بدأت املدرسة
فرتة، بعد املدرسة إىل أبنائهم  إرسال عن توقفوا التالميذ  هؤالء معظم
هذه خشية إىل ذلك كالفري وأرجع عملها. عن التوقف هبا إىل أد مما
املباركية املدرسة افتتاح عن فضالً املبرشين، بأفكار تأثر أبنائهم األرس من

إليها(١). الطالب التي جذبت
الفكري التنوير نشاط بدء من جزءاً املباركية املدرسة افتتاح كان
احلياة يف بارزاً دوراً املعلمني هؤالء بعض ولعب اإلصالح. إىل والدعوة
والشيخ الرشيد(٢)، العزيز الشيخ عبد الكويت مثل يف والفكرية الثقافية
يف والرغبة اإلصالح، إىل الدعوة بينهام ربطت اللذين  القناعي يوسف
عىل وتدل والشوائب. االنحرافات من الدين العرص، وتنقية جماراة روح
سبيل فعىل الوقت. هذا يف تبت كُ التي  والشعرية  النثرية  الرسائل ذلك 
-١٨٥٠) اخلليفة حممد بن  إبراهيم إىل  الرشيد العزيز عبد أرسل املثال،
بعض منه يطلب  البحرين، يف األدباء بشيخ لقب والذي  ،(١٩٣٣
الكويت، تاريخ عن مؤلف لكتابة إليها حيتاج التي التارخيية املعلومات
منطقة  يف جملة أول  ١٩٢٨ عام فأصدر التنويري،  الرشيد دور  واستمر
إبراهيم صديقه إىل رسالة وقتها وأرسل «الكويت»، جملة وهي اخلليج،

حكايات االحتكاك. صدمة وترمجة): (إعداد البسام يف خالد الصحايف احلديث نص انظر (١)
دار الساقي، ١٩٩٨)، ص (بريوت:  العربية ١٨٩٢-١٩٢٥ واجلزيرة اخلليج يف األمريكية اإلرسالية

.١٥٩-١٦١ ص
الرشيد. سرية حياته  عبد العزيز الشيخ د. يعقوب يوسف احلجي: وسريته حياته بشأن انظر (٢)

.(١٩٩٣ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:

األدبية واحلياة التعليم : ثانياً
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فيها(١). حترير املجلة والكتابة املشاركة يف عىل ه وحيضّ بذلك، خيربه اخلليفة
عبد البحرين وأديب  الرشيد الشيخ حوار وتواصل بني صلة كام نشأت

.(٢)(١٨٩٤-١٩٤٥) الزايد اهللا
لدعوة بتبنيهم املعروفني  املفكرين من عدد زيارة مبارك عهد وشهد
يف النجاة مدرسة مؤسس الشنقيطي أمني بن حممد الشيخ اإلصالح مثل
املتحمسني من كان الذي من تونس الثعالبي العزيز  عبد والشيخ الزبري،
اخلرافات، نبذ إىل يدعو وحممد عبده، وكان األفغاين الدين مجال ألفكار
والشيخ وإنجازاته، الغرب تقدم من واالستفادة الديني، الفكر وجتديد 
الكويت. لزيارة الصباح مبارك دعاه الذي املنار جملة صاحب رضا رشيد
شيخها عىل الكويت ضيفاً يف أسبوعاً أقام أنه رضا رشيد يذكر الشيخ
يوم عدا ما يوم، كل  «كنت اليومي: نشاطه ويصف قرصه.  يف  ومقيامً
بالناس اجلامع  فيكتظ البلد  مساجد أكرب يف وعظياً خطاباً ألقي الربيد،
التقو، وحب أهل من البلد، وجهاء وليلة يوم كل جمليس حيرض وكان
رضا الشيخ ويذكر دينهم»(٣). أمر من عليهم يشكل يسألون عام العلم 
مدرسة جلنة «رئيس مبارك  بن نارص  الشيخ وجمالسته مؤانسته توىل  أنه
ومراجعة العلم مدارسة  يف أوقاته عامة يشغل الذي هو ألنه الكويت 
اإلسالمية... فكان العلوم مجيع جيدة يف مشاركة صارت له حتى الكتب
عىل ذلك، وغري والفقه واألصول العقائد يف العلوم دقائق عن يسأل

-١٨٥٠ اخلليفة  حممد  بن إبراهيم البحرين: يف األدباء شيخ مع اخلليفة: حممد مي (١)
.٣٤ ١٩٩٣)، ص د.ن، ١٩٣٣(البحرين:

وأعامله، ١٨٩٤- حياته الزايد عبد اهللا البحرين العريب. نابغة اخلليج من أعالم مبارك اخلاطر: (٢)
.١٤٦ ١٩٧٢)، ص ،٢ ط د.ن، ١٩٤٥( بريوت:

سابق،  الرشيد: مرجع العزيز عبد عن نقالً ٣٩٦-٣٩٩ ١٦(١٩١٣)، ص ص جملد املنار: جملة (٣)
بدر  بريوت: ) رضا رشيد اإلمام حممد رحالت وحتقيق): (مجع أيبش يوسف وكذلك د. ،٢٢٨ ص

.٧١-٧٢ ٢٠٠٠)، ص ص والتوزيع، للنرش
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وكان النادر». العريب  الذكاء مظاهر من فهو األساتذة، عن يتلق مل أنه
وصفه الكويت عىل أهايل إجيايب وتأثري كبري وقع رضا الشيخ ألحاديث

أهلها»(١). بني «أحدث انقالباً الرشيد بأنه العزيز عبد
كان بام  الكويت أهل إحاطة يف  فعال بشكل املفكرون هؤالء ساهم 
خالل من  وذلك  والعامل، األخر واإلسالمية العربية البالد يف  يدور
املجالس، يف كانت جتري التي واألحاديث يلقوهنا كانوا التي املحارضات

واإلصالح. التقدم دين هو أن اإلسالم عىل حتض والتي
هناك كان فقد مشكالت، توترات أو حيدث دون ومل يكن هذا التطور
البغضاء، عىل وتشجع الفتنة، تبث آراؤهم كانت التي الغالة بعض
الكفر هتمة بإطالق بعضهم يقوم أن أسهل كان وما العنف. عىل وحتض
يدعى من األحساء رجل من هؤالء يف الرأي. كان واإلحلاد عىل خمالفيهم
يف نرش إىل الكويت، وبدأ األحسائي قدم العلجي صالح بن عبد العزيز
هبا، البعض تأثر فقد الرشيد العزيز  عبد يذكر  وكام األفكار. هذه مثل
أحدهم حاول  «حتى دمه واستحالل رضا  رشيد الشيخ  بتكفري وقاموا
الذي الطريق يف له وترصد زار األستاذ فيها الكويت السنة التي يف قتله
املرور من األستاذ منع القدر احلظ أن من حسن ولكن فيه، املرور اعتاد

طريقه». يف اليوم ذلك
الرجل من مضيفي هذا  طلب حدث، بام مبارك  الشيخ علم وعندما
ودعوه له ما قسم صاحبكم اعطوا هلم « قائالً الكويت مغادرته رضورة
عىل وحيكمون الفتن ممن يبثون أمثاله إىل حاجة بلده فلسنا يف إىل يذهب
منها أخرجناه وإال رسيعاً البلد يغادر دعوه والضالل، بالكفر العلم أهل
لإلسالم، املستنري  مبارك الشيخ فهم الواقعة هذه وتعكس قرساً»(٢).

السابق، ص ٣٥٣. املرجع (١)
سابق، ص ص ٣٤٥-٣٤٧. مرجع الرشيد: العزيز عبد (٢)

األدبية واحلياة التعليم : ثانياً
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أفكارهم، لرشح  اإلصالحيني للمفكرين الفرصة إتاحة عىل وحرصه
وتأمني حياهتم.

سياسية مواقف املفكرين  هؤالء بعض بتبني يرحب مل الشيخ  ولكن 
الواضح واملثال اخلارجية. السياسة جمال يف وحتديداً لتوجهاته، مغايرة
النظر وجهة تبنى فبعضهم العثامنية، الدولة جتاه  املوقف هو ذلك عىل 
األمر اخلليج، منطقة شهدهتا التي السياسية األحداث بشأن العثامنية
باالستانة عالقاته اتسمت الذي الشيخ مع مواجهة يف أدخلهم الذي
وهبة حافظ من كل  مغادرة  إىل ذلك وأد التوتر. من قليل غري بقدر

الكويت. والشنقيطي
خزعل الشيخ وأعلن ،١٩١٤ عام األوىل احلرب العاملية نشبت وعندما
عليه. بالتمرد القبائل بعض قامت لربيطانيا، تأييده أمري املحمرة جابر بن
الكويت. شيخ صديقه من طلب الشيخ خزعل دعامً أن ذلك عىل وترتب
تفصيالً سريد كام الطلب، هذا ملثل الكويت أهايل استجابة عدم وإزاء
وراء كانا بأهنام ووهبة الشنقيطي من كل واهتام اخلامس، الفصل يف
إىل مبارك الشيخ استدعامها  املوقف، هذا اختاذ عىل الكويتيني حتريض
«من حسن إنه بالقول وبادرمها غراي، السيايس الوكيل  بحضور  قرصه
وعىل ديني عىل أغار مسلم عثامين «أنا وقال ال يعنيه» ما تركه املرء إسالم
اإلنكليز مع اتفقت أين غري بسوء هلام يتعرض من أحب  وال دولتي
ال كنت وإن فيهم بالطعن  أرىض ال  وهلذا ولبلدي، يل نفع فيه  أمر عىل
بشأن أخبار إليه من وصل عهام عىل ما وقرّ دينهم»(١)، غري أحبهم وديني
بالنفي، كالمها فأجاب أوامره. عصيان  عىل  األهايل حتريض يف  دورمها
واإلرشاد الوعظ عىل يركزان  وإنام السياسة أمور يف يتحدثان ال وأهنام

سابق، ص ٢٦٠. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (١)



١٢١

الوكيل وذكر املجلس. مغادرة الشيخ منهام فطلب والتعليم.  والرتبية
الشنقيطي. يف مرتاباً يزال ال بينام وهبة بحديث حافظ اقتنع السيايس أنه
هذين بشأن اختاذه الوكيل اإلجراء الذي يقرتح عن الشيخ سأله وعندما
أراد الوكيل أن واألرجح أيام. بعد ثالثة به سيخربه بأنه أجابه الرجلني،
واستشارته حدث، بام السيايس املقيم إبالغ يف املهلة هذه يستفيد من أن

بشأن ذلك.
متجهاً الكويت غادر قد الشنقيطي كان الثالثة، األيام هذه وخالل 
من هرباً  يكن مل ذلك فإن الرشيد، العزيز عبد يسجل وكام الزبري.  إىل
العبد اهللا عبد أن فيذكر نفسه. مبارك الشيخ من بإيعاز بل الكويت،
«استدعاين الشيخ قال إليه، املقربني وأحد الشيخ العساف وكيل املحسن
اخلارج، إىل وصحبني الفور عىل قام  جملسه إىل أقبلت وملا إليه، مبارك
أذهب أن فيه طالباً يف املجلس، ن مَ يسمعه أن يريد ال كان كالماً يل وقال
يغادر أن وأساله رياالً عرشين له  وأدفع للشنقيطي  مجالً ز  وأجهّ فوراً 
بتنفيذ قمت اجلميع. وقد عن األمر أكتم وأن النهار، حلول قبل الكويت

الزبري»(١). قاصداً الشنقيطي الكويت فغادر طلبه،
كتابه يف الرشيد  أوردها التي احلادثة هذه عىل التعليق جمال ويف
هذه السيايس الوكيل حضور  أسباب أمام  نتوقف أن  بد ال بالتفصيل،
عىل بناء متت أصالً قد املقابلة هذه تكون أن احتامل إىل يشري مما املقابلة،
يف العثامنية مؤيد للدولة صوت أي إمخاد إىل هدفوا الذين اإلنكليز طلب
الشيخ مبارك قيام أن تشري إىل كام اخلليج. وغريها من مشيخات الكويت
حلامية كان سفره نفقات له وحتمّ الكويت، بمغادرة للشنقيطي باإليعاز 
التي الطريقة يف فليس عليه. القبض بريطانيا طلب من احتامل الشنقيطي

األدبية واحلياة التعليم : ثانياً

سابق، ص ص ٢٠٦-٢٠٧. مرجع الرشيد: العزيز عبد (١)
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عليه. غضبه ما يشري إىل سفر الشنقيطي الشيخ هبا دبر
األول، الكويت: يف كبار شعراء ثالثة وجود مبارك مرحلة وشهدت
الفصيح. الشعر حتى اقرتب من الشعر بلغة الذي ارتقى الفرج اهللا عبد هو
خالد هو والثاين، عبد العزيز الرشيد شاعر الكويت األول. اعتربه لذلك
القضية عن كتابه يف الوقيان خليفة د. فيه قال الذي العدساين عبد اهللا بن
لطبيعة احلقيقية  الصورة شعره يف نجد «إننا الكويتي الشعر يف العربية
البقعة تلك سكان  تشغل كانت التي البسيطة االهتاممات أو املشكالت
احلقيقية البداية مها والعدساين الفرج يعترب  عامة وبصفة الصغرية»(١).

بثالثة  الفرج  وبعده  ١٨٩٨ عام العدساين تويف وقد  الكويت.  يف للشعر
.١٩٠١ عام اي أعوام،

وكان  البدر، النارص محود الشاعر فهو الشعراء، هؤالء ثالث  أما
موقعة يف قصيدة نظم كلفه الذي مبارك للشيخ املقربني الشعراء أحد 
لد الفرتة هذه يف للشعر كانت التي املكانة ذلك ويوضح الرصيف.
نفسياً» «سالحاً يستخدمه الصباح مبارك جعلت التي الدرجة إىل الناس
أداة الوقت هذا يف الشعر فقد كان حد سواء. عىل األنصار واخلصوم إزاء
وقد تويف وختويفهم. اخلصوم إلرهاب وأداة القتال، عىل األنصار حلضّ

فيها مبارك(٢). مات التي نفسها وهي السنة ،١٩١٥ عام البدر
السياسية األفكار عىل الكويت  أهايل  انفتاح بدء تقدم بام وارتبط
خالد آل لبيت وكان املرصية. الصحافة عنها تعربّ كانت التي واالجتامعية
والتي رضا، رشيد الشيخ أصدرها التي املنار يف جملة االشرتاك السبق يف

السالسل،  ذات منشورات (الكويت: الكويت يف الشعر والشعراء عبد اهللا: حسن حممد د. (١)
.١١-١٢ ١٩٨٧)، ص ص

السالسل،  ذات منشورات الكويت: ) النارص البدر محود ديوان الدويش: العزيز عبد اهللا عبد (٢)
األول اجلزء قرنني. يف الكويت أدباء وانظر كذلك خالد سعود الزيد: .٨-٩ ١٩٨١)، ص ص ط٢،

.٣٦-٤٠ ١٩٧٦)، ص ص د.ت، ط٣، ( الكويت:
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أصدرها التي املؤيد وجريدة املسلمني،  أحوال إصالح إىل تدعو كانت
السياسات عن  للدفاع صفحاهتا كرست  والتي يوسف، عىل الشيخ
رشيد الشيخ زيارة بعد يف الكويت املنار جملة وازداد رواج العثامنية(١).

وآرائه. بأفكاره الكويت أهايل وانبهار رضا،

األدبية واحلياة التعليم : ثانياً

سابق، ص ٣٥٢. مرجع الرشيد: العزيز عبد (١)





الصحية الرعاية  ثالثاً:
األمريكي» و«املستشفى

املشيخات واإلمارات شأن يف ذلك شأهنم يعتمدون، الكويت أهايل كان
أمراضهم. ملداواة الشعبي الطب أساليب عىل اخلليج، يف األخر العربية
خدماته يقدم الذي أحد األطباء آخر آن اىل من الكويت عىل يرتدد وكان
«الطبيب» احلكيم حسن إقامته. ومن أمثلة ذلك احلاج فرتة خالل الطبية
وزوجته  ابنه ومعه  ١٩٠٠ مارس/آذار يف الكويت  إىل  وصل  الذي
حيتاجون الذين املرىض والستقبال  لإلقامة بيتاً واستأجروا وخادمهم،
الكويت. نجاحاً كبرياً يف يلق احلكيم مل احلاج حسن أن ويبدو عالج. إىل
عىل يتشاف وصوله «مل منذ أحد تقاريره، فإنه يف غلوم بن عيل ذكر وكام
فرتة  بعد غادر لذلك، عليه قليلون»(١) واملرتددون املرىض، من يده أحد

إىل البرصة. متجهاً الكويت
عندما ،١٩٠٤ إىل عام الكويت يف احلديثة الطبية اخلدمات تعود بداية
يف الكويت يف السيايس الوكيل نوكس إىل خطاباً مبارك الشيخ أرسل

له  يكون إنكليزي.. «حكيم إرسال منه سبتمرب/أيلول ١٩٠٤ يطلب ١٣
رعيتنا». ولعموم لنا نافع والعلل وذلك اإلطالع باحلكمة واجلروح

الوكيل إىل ثانياً خطاباً هبذا املوضوع من إرساله الشيخ اهتامم ويتضح

سابق، ص ٢٦. مرجع الكويت...، أخبار وتقديم): الغنيم (حترير يوسف عبد اهللا د. (١)
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إعداد  كيفية عن فيه يستفرس الثاين نوفمرب/ترشين  ١ بتاريخ السيايس 
كانت إذا وعام لألهايل، ستمنح التي األدوية تكاليف وعن الطبيب، بيت
يكون أن الشيخ واقرتح ثمنها. األهايل بدفع أو سيقوم انكلرتا تتحملها
أما العيادة، لعمل املحدد الوقت ضمن وذلك جماناً، للفقراء العالج
الوكيل رد وبعدها بيومني، نفقات عالجهم. يتحملوا أن األغنياء فيمكن
كل  سيعالج الطبيب بأن يفيد  ١٩٠٤ الثاين  نوفمرب/ترشين ٣ يف نوكس
لألغنياء عالجه ويكون  مقابل، مندون مقره إىل يذهبون الذين الفقراء
جيب ولكن متوافر،  فإنه الدواء، إىل بالنسبة أما عليه. يتفق مقابل يف 
بمعرفة إال دواء عىل مريض حيصل ال  حتى توزيعه عىل ضوابط وضع

الطبيب(١).
أكتوبر/ترشين  ٣٠ الربيطانية يف يف مقر دار الوكالة العيادة افتتاح تم
أول طبيب  وكان البحر). ساحل قبالة حالياً ١٩٠٤ (بيت ديكسون األول
هذا أعد  وقد مسلم.  هندي طبيب وهو الرمحان، داود  هو فيها يعمل
املنترشة واألمراض الكويت يف الصحية احلالة عن تقرير أول الطبيب
عام الكويت يف  الصحة عن  «موجز بعنوان وقتذاك، وذلك األهايل بني
هلذا ووفقاً .١٩٠٥ أبريل/نيسان من  الثاين يف واملحرر «١٩٠٤-١٩٠٥

 ٣١ إىل  ١٩٠٤ األول  أكتوبر/ترشين ٣٠ من الفرتة خالل تم التقرير، 
- ١١٢٧ من  الرجال (٢٣١٦ من مريضاً عالج ٣٩٧٦ ١٩٠٥ مارس/آذار

جراحية.  إجراء ١٨٦ عملية وتم األطفال)، من ٥٣٣ النساء،
يقوم الطبيب كان العيادة، أو املستوصف يف عمله  جانب وإىل
ميناء الكويت، التي تصل السفن ومتابعة احلجر الصحي، عىل باإلرشاف
د. مهمة انتهت وعندما  أوبئة. ظهور  حالة  يف احلجر  إجراءات وتطبيق 
 ١٢ يف  نوكس إىل رسالة  مبارك  الشيخ  كتب ١٩٠٧ عام الرمحان  داود

Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Vol 1, Op.cit, pp. 283-288. (١)
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الرمحان  داود «احلكيم جلناب تقديره عربّ فيها عن ١٩٠٧ آب أغسطس/
بمبارشته العموم ومن خاصة مني املمنونية من  الكويت يف إقامته مدة
إىل يطلبونه والذين ملحله  - يأتون املقصود - يعنون الذين للمرىض
حق يف يعتني وكان وزيادة به  مأمور  هو ما  النفع  من أد فقد حملهم،

فرق»(١). بال والغني الفقري
لشهور عمل  الذي ماسرت دادي أردييش جي رستم الطبيب  وتاله
ورغم .١٩٠٩ يونيو/حزيران إىل أبريل/نيسان من الفرتة خالل عدة
وأرسل طيبة. بسمعة متتع فإنه الكويت، يف رستم قضاها التي قرص املدة
فيه  يشيد  ١٩٠٩ مايو/أيار   ٢ يف خطاباً نوكس الوكيل إىل مبارك الشيخ
حاز «قد وأنه  اإلنكليزية»، القيرصية  البهية الدولة من املعني «باحلكيم

مداواته»(٢). بحسن الكويت أهل عموم ورضا رضاه
املستوصف مسؤولية توىل  الذي اهللا رمحة حممد نور  الطبيب وخلفه
أرسل فقد السابقني، الطبيبني مع فعل وكام .١٩٠٩-١٩١٢ املدة خالل
١٦ مايو/ايار ١٩١٢ خطاباً  يف شكسبري إىل الوكيل السيايس مبارك الشيخ
السلوك إال منه نشاهد مل سفره حني «إىل الذي نور بالدكتور  فيه أشاد
رعيتي أنا ومجيع وهلذا عليها. يشكر التي الطيبة واملعاملة السرية وحسن

منه»(٣). ممنونني الكويت أهايل
سبتمرب/أيلول حتى عمل الذي كييل س.س. الطبيب بعده  جاء ثم
سبتمرب/أيلول ١٩١٨ حتى  ١ يف املستوصف إغالق ذلك وأعقب ،١٩١٨
خدماته ملوظفي املستوصف وقدم ايار ١٩٢١. ٢٣ مايو/ يف افتتاحه أعيد

األمريكي الرعاية الصحية واملستشفى : ثالثاً

االستقالل (الكويت:  حتى النشأة من الكويت الصحية يف تاريخ اخلدمات اهللا اجلار فهد خالد (١)
.٥٨ ١٩٩٦)،  ص الكويتية، والدراسات البحوث مركز

Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Vol 1, Op.cit, p. 289. (٢)
Ibid, p. 291. (3)
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املستوصف وكان .١٩٥١ عام حتى باملجان الكويت وألهايل الوكالة دار
ما األسبوع أيام كل ظهراً االوىل الساعة حتى الباكر الصباح من يعمل

اجلمعة. يوم عدا
وبصفة عامة، املستوصف. أطباء أعدها التي السنوية التقارير وتوالت
الكويت يف الصحية  األحوال  أن إىل التقارير  هذه غالبية أشارت فقد
ورد ،١٩٠٦ تقرير عام ففي  األوبئة.  من  املدينة خلت وأن جيدة، كانت
حظي املستوصف عمل العام، وأن طوال كانت جيدة العامة الصحة أن
أبناء  اثنني من وفاة إىل ١٩٠٧ عام التقرير عن وأشار العامة. بالقبول من

مبارك. الشيخ
هذا جيدة تكن مل الصحية األحوال أن ورد ،١٩٠٩ عام تقرير ويف
وخصوصاً الوفيات، اجلدري وسبب عديداً من انترش مرض العام، فقد

وذلك  حالة،  ١٨٥ سو تطعيم يتم فلم ذلك رغم وأنه األطفال. بني 
أن االلتزام التقرير إىل وأشار السكان. عند الوعي الصحي ضعف بسبب
يف وأنه فيه، املرغوب املستو عىل يكن مل الصحي احلجر بإجراءات
الطاعون حاالت بانتشار مبارك الشيخ إبالغ تم مايو/ايار،  شهر هناية
استجاب احلجر. وقد إجراءات تنفيذ يف التشديد ويرضورة البحرين، يف
اآلتية السفن عىل احلجر إجراءات بتنفيذ تعليامته وأصدر لذلك، الشيخ

ومراقبتها. الكويت ميناء إىل
يف الصحي احلجر قواعد تنفيذ يف الرتاخي بعض حدث قد ويبدو أنه
يف الشيخ إىل املقيم السيايس كوكس من خطاباً فنجد .١٩٠٨ عام منتصف
بحامية  املرتبطة األساسية القواعد إىل أن فيه يشري ٧ يونيو/حزيران ١٩٠٨
وأنه مطبقة، تعد مل الشيخ من بأوامر صدرت والتي املواطنني، صحة
لقواعد عليها واملسافرين الكويت ميناء إىل اآلتية السفن إخضاع يتم ال
الربيطانية احلكومة أن إىل اخلطاب وأشار عليها. املتفق  الصحي احلجر
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تنفيذ أجل من الشيخ خدمة حتت ووضعته الكويت، يف طبيباً عينت قد
ميناء عىل املحافظة هو ذلك من اهلدف وأن الصحي، احلجر قواعد

واألمراض(١). األوبئة من الكويت خالياً
بعدم اخلاصة نفسها، املالحظة تكررت ،١٩١٠ عام تقرير ويف
مبارك الشيخ توجيهات رغم وذلك الصحي، احلجر بإجراءات االلتزام
تعرض فعندما التقدم،  بعض حدث  ولكن تطبيقها.  يف احلزم برضورة
عىل الصحي احلجر إجراءات تطبيق تم  الطاعون، ملرض بوشهر ميناء
والبرصة واملحمرة مسقط مدن أصيبت وعندما منه. اآلتية السفن ركاب
لإلجراءات اآلتية منها السفن ركاب مجيع إخضاع تم الكولريا، بمرض
اىل السفن بالنسبة اإلجراءات هذه تنفيذ يف الصعوبة كانت ولكن نفسها.

الكويتية.
املستوصف  عىل املرتددين عدد تراجع إىل ١٩١١ عام تقرير وأشار
ووجود األمريكية، اإلرسالية مستوصف نشاط بدء بسبب وذلك نسبياً،

يف  اجلدري وباء ظهور إىل  ١٩١٣ عام تقرير  ويشري فيها. أمريكي طبيب
متت وأنه األول، وديسمرب/كانون سبتمرب/أيلول شهري بني ما الكويت
وذلك بوشهر، من اآلتية والسفن القوارب عىل احلجر الصحي إجراءات

أبريل/نيسان. شهر يف الطاعون فيه وباء انتشار عقب
األمريكية، وإن  اإلرسالية مستوصف نشاط ١٩١٤ إىل عام تقرير وأشار
قطعة اإلرسالية أهد وأنه ورعايته، الشيخ بتقدير حيظى النشاط هذا 
املستوصف. بناء لغرض  رشاؤها سبق  التي  األرض إىل إضافة أرض،
الصيدليات من عدد  إقامة الصحية اخلدمات تقديم بتطور وارتبطت
وهبة حافظ الشيخ صيدلية اشتهرت  نفسه العام  ففي األدوية. لبيع 

٧ يونيو ١٩٠٨. بتاريخ مبارك إىل الشيخ كوكس من املقيم السيايس (١)
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بدأت الصيدليات هذه أن ومع القناعي. اإلله عبد السيد وصيدلية
صحية خدمة تقديم يف الرغبة عن ت عربّ أهنا غري متواضعة، بإمكانات

الكويت(١). أفضل ألهايل
أن  إىل ليشري  - مبارك الشيخ وفاة عام وهو - ١٩١٥ تقرير وجاء
عمل وأن أوبئة عامة، مل حتدث وأنه جداً، جيدة كانت الصحية األحوال
انخفاض التقرير والحظ مشكالت.  دون من استمر الصحي احلجر 

األمريكي(٢). املستشفى نشاط بسبب للمستوصف الزائرين عدد
الربوتسانتية الكنيسة أنشأهتا التي األمريكية - العربية اإلرسالية كانت
اخلليج، منطقة يف تبشريية مراكز بغية إنشاء يف الواليات املتحدة اهلولندية
يف هلا مركزاً  أقامت قد لزوارها والتعليمية الصحية اخلدمات وتقدم

يف مدن اخلليج.  أخر مراكز إنشاء إىل وتطلعت ،١٨٩١ عام البرصة
زيارة أوالها  فكانت الكويت، إىل اإلرسالية  ممثيل زيارات وتكررت
احلكم. مبارك تويل وهو عام ،١٨٩٦ زويمر عام صموئيل القس الطبيب
الكويت. وعاود مغادرة منه طلب زيارته، بأسباب الشيخ وعندما عرف
املكتبة  نشاط ملتابعة ١٩٠٣ شباط فرباير/  يف أخر مرة الزيارة زويمر
اإلرسالية كتب  لبيع الفائت العام يف إنشائها عىل الشيخ وافق التي
خالل الشيخ زويمر والتقى وقتذاك. الكويت يف املقيمني للمسيحيني
يف الشيخ يفاتح مل فإنه اللقاء، مضمون عن تقريره وحسب الزيارة. هذه

املستشفى(٣). موضوع
واستقبله الكويت. مورديك  جيمس  الطبيب زار ،١٩٠٤ عام ويف

سابق، ص ١٥٧. مرجع اهللا: اجلار فهد خالد (١)
السابق، ص ص ٧٣-٧٦. املرجع (٢)

صدمة وترمجة):  (إعداد  البسام  خالد  يف ١٩٠٣ عام للكويت زيارته عن  زويمر  تقرير انظر (٣)
دار  (بريوت: ١٨٩٢-١٩٢٥ العربية واجلزيرة اخلليج  يف األمريكية اإلرسالية حكايات االحتكاك.

.١٧١-١٧٤ ١٩٩٨)، ص ص الساقي،
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لإلرسالية مستشفى إقامة وهو - الزيارة سبب عرف وعندما الشيخ،
الطبيب حالة الكويت. ويف مغادرة منه وطلب - رفض الفكرة األمريكية
كانت التي مغادرة السفينة أصالً من الشيخ منعه ،١٩٠٥ ويلز تومس عام

الكويت. أرض قدماه تطأ ومل تقله،
الرئييس املركز نبعت من قد الكويت مستشفى يف افتتاح فكرة كانت
تم قد الغرض هلذا  املخصص املال وكان  نيويورك.  مدينة يف لإلرسالية
االجتامع يف املشاركني  أحد اقرتح التنفيذ،  تعثّر  ومع   . فعالً به التربع
املبلغ  حتويل يف واستئذانه االتصال باملتربع، ١٩٠٩ عام لإلرسالية السنوي
وواصلت االقرتاح.  هذا رفض وتم آخر،  بلد إىل للكويت  املُخصص

الكويت. املستشفى يف لبناء جهودها اإلرسالية
البرصة  يف الوحدة الطبية رئيس آرثر بنت الطبيب نفسه، قام العام يف
وقتذاك يزوره وكان خزعل، الشيخ حاكمها لعالج املحمرة مدينة بزيارة
من كالمها وكان البرصة. أرشاف نقيب رجب والسيد مبارك  الشيخ
منه يطلب أن إىل دفعه مما عنه، الشيخ فحدثا بنت،  جلهود  املقدرين
عينيها. يف أملاً  تشكو  كانت  التي  بناته  إحد لفحص  خيته  إىل الذهاب
احلدث هو ذلك وكان للشفاء. الفتاة ومتاثلت بمعاجلتها، الطبيب وقام

الكويت. يف مستشفى افتتاح مباركاً بأمهية أقنع الشيخ الذي
يف  يعالج زيارات للكويت، كان بعدة ١٩١٠ خالل عام بنت د. وقام
واستخدم الناس. بني إجيابياً انطباعاً ترك مما املرىض، من عدداً منها كل
اهللا عبد كل من ويرجح املدينة. يف وسط الكويتيني أحد هلذا الغرض بيت
بودي آل ديوان هو البيت هذا وسيف مرزوق الشمالن أن احلاتم خالد
لإلرسالية مستوصف  أول البيت هذا  ويعترب  الداخلية.  السوق قرب
من ممرض مسيحي عمله بنت يف الطبيب يف الكويت، وساعد األمريكية
األولية اإلسعافات املستوصف، وإجراء عىل لإلرشاف تركه العراق أهل
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البرصة(١).  يف ووجوده الكويت عن تغيبه فرتة خالل
عىل مستشفى إقامة اإلرسالية من مبارك الشيخ طلب ،١٩١١ عام ويف
جلنة الختيار اإلرسالية فأرسلت تبشريية، طبية وليست مهمتها تكون أن
يف كانت التي  األرض حتديد إجراءات من االنتهاء وبمجرد املوقع.
بإيفاد اإلرسالية قيام عىل مبارك املدينة، أرص حدود من الغريب الطرف
ففي وبالفعل،  املستوصف. يف العام طوال خدماته لتقديم مقيم طبيب
وهاريسون،  بنت، وهم العمل، أطباء ثالثة تقاسم ١٩١١ عام خالل 

األحد. يوم ما عدا يومياً أبوابه يفتح املستوصف ومالريي، وكان
الشيخ كان بينام فإنه مذكراته،  يف مالريي الطبيب يذكره  ما  وحسب
العائالت فيهم بمن السكان، غالبية كانت املستشفى، مرحباً بإنشاء مبارك
قوله، وحسب بلدهم. يف مسيحيني مبرشين وجود تعارض الكبرية، 
املهمة الشخصيات إحد ملعاجلة البرصة من طبيب استدعاء كان «فقد
فكانت املدينة يف املسيحيني للمبرشين مستشفى  إقامة أما . مقبوالً أمراً
اىل يتوجهون األهايل كان التحفظ، هذا ورغم باتاً». رفضاً مرفوضاً أمراً
تعرضوا إذا اجلراحية العمليات أو الطبية الفحوص إلجراء املستوصف
عام معاجلتها  متت  التي املرضية احلاالت عدد ووصل  مرض.  أو ألمل
أيضاً  شملت بل أهايل الكويت، عىل قارصة مل تكن حالة إىل ٣٨٧ ١٩١١

والبدو(٢). الفاو أهل
األرض قطعة اإلرسالية رشاء الشيخ مبارك عىل وافق نفسه، العام ويف
من القريب الصغري التل عىل منطقة اختيار وتم املستشفى، الالزمة لبناء
القطعة اإلرسالية واشرتت البلدة. من الغربية اجلهة يف والواقع الساحل

سابق،  مرجع اهللا: اجلار فهد خالد وكذلك سابق، ص ص ٤٠-٤١، مرجع مالريي: ستانيل (١)
.١٠٧-١٠٨ ص ص

سابق، ص ٥. مرجع أشكناين: زبيدة عيل (٢)
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املستشفى، إلقامة منه مساعدةً جداً بسيط بمبلغ مبارك الشيخ  من
بذلك. صكاً وأعطاهم

إجازة، يف الكويت مالريي الطبيب غادر ،١٩١٢ عام أوائل ويف
التي كالفريل إليانور والطبيبة هاريسون بول الطبيب حمله وحل 
خماطبة الناس لتسهيل اسم «خاتون حليمة» بعد فيام لنفسها اختارت
يف بدأت عملها ذكرت أهنا الكويت، يف عملها عن مذكراهتا هلا. ويف
مستوصف وجتهيز  بإعداد فقامت ،١٩١٢ الثاين  يناير/كانون ١ يوم
الشارع. مدخل مستقل عىل هلا وصالة من غرفتني ن تكوّ الذي النساء
أجرت كام  اخلطرة، احلاالت يف  املنازل تزور كالفريل الطبيبة وكانت
نساء  لد شهرة أعطاها  مما املتعرسة الوالدة  حاالت من عدداً

املدينة(١).
فقد طريفة، تبدو كانت األرض قطعة حدود  أن  مالريي ويذكر
بدل «وبالتايل  منظم غري بشكل املبعثرة احلجارة من  أكوام عليها  كانت
لبناء اإلرسالية وكلفت اجلوانب»(٢). مسبعة  بدت مستطيلة تكون  أن
البرصة قدما ميتشيغان والية من  اثنني أمريكيني مهندسني  املستشفى
الرشاء، عقد نص عىل االطالع طلبا الكويت  وصوهلام وعند  للتجارة.
احلدود قارنا مستطيلة. وعندما تكون أن جيب األرض قطعة أن ووجدا
إىل وصال باحلجارة،  الشيخ أتباع رسمها التي بتلك للعقد وفقاً املبينة
عليها املتفق األرض  احلدود وقطعة  تلك بني عالقة توجد ال أنه نتيجة
االسمنت من ووضعا عالمات بعناية، قطعة األرض دا فحدّ العقد. يف
أخربا أهنام  «ولو  : قائالً مالريي ويستطرد زواياها. من زاوية كل يف

دار  الكويت: مؤسسة الكويت ( يف طبيبة أول كنت احلاتم): اهللا عبد (ترمجة إليانور كالفريل (١)
.٣٩-٤٠ ١٩٦٨)، ص ص ط١، الكتب،

ص٤٤. السابق، املرجع (٢)
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من الكثري جتنب ألمكن يبارشا العمل أن قبل سيفعالنه بام مبارك الشيخ
املتاعب»(١).

من  املستشفى تشييد يف والبدء اخلرائط، برسم املهندسان  وقام
فيها يتم التي األوىل املرة هي هذه وكانت  باحلديد، املسلحة اخلرسانة
يف معبأ الكويت  إىل نقله تم والذي البناء، يف االسمنت استخدام
بناء لكن الغرض.  هلذا خصيصاً اإلرسالية جلبته اخلشب من براميل 
غادر بعدما خصوصا مبارك، غضب الشيخ أثار ما وهو تأخر، املستشفى
تشييد بإمتام انتهت مسؤوليتهام أن بدعو الكويت املهندسان األمريكيان
أن وكالفريل مالريي الطبيبني عىل  وكان اخلارجي. واإلطار األساسات

البناء. عملية يستكمال
العايل التل يف ببناء مسكن للطبيب دائامً حيلم كان أنه مالريي ويروي
أن إمكان حول كالفريل مرة الطبيب زميله سأل وأنه للمستشفى، املجاور
فأجابه أحدا. تفيد لن األرض للمستشفى ألهنا مبارك هذه الشيخ هيب
خذلناه أننا  يعتقد ألنه صعباً أصبح قد مبارك مع «التعامل بأن  كالفريل

أي خدمات». إلينا يقدم لن وبالتايل فإنه
اليوم يف للشيخ  بزيارة فقام أمره، أحكم قد كان مالريي أن ويبدو
فأجابه لإلرسالية، التل يعطي أن املمكن من  كان إذا عام وسأله نفسه،
بإعادة وقيامهام املهندسني  بقصة فأخربه تعني؟ ماذا باستغراب: الشيخ
البيع عقد يف املنصوص عليها املساحة مع تتفق لكي األرض حدود رسم
حدودي غريتم حدودي، أنكم تقصد هل ماذا؟ : قائالً مبارك «وانفجر
سنوات لقد مىض أكثر من ثالث نفد. قد صربي إن حكيم يا أسمع أنا؟.
مستشفى ببناء حينئذ وعدتم وقد إلرساليتكم. األرض  تلك بيعي عىل

نفسه، ص ٤٦. املرجع (١)
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متى سيتم. يعلم واهللا وحده بعد، املستشفى بناء يتم ومل وإرسال طبيب.
تأيت واآلن أنت. ستمكث كم أعلم وال ويذهبون فيأتون األطباء أما
االمتيازات كل بإلغاء جدياً  أفكر إنني ت. ريِّ غُ قد بأن حدودي لتخربين
اجللسة أن الشيخ له وذكر الكويت»، من وبإخراجكم لكم أعطيتها التي

فسارع مالريي باالنرصاف. انتهت، قد
متبعاً عرفاً خالفوا أهنم قد وأدرك يده، يف قد أسقط يذكر مالريي أنه
فتح دون من بانتظام الشيخ يزور أن سو أمامه يكن الكويت، ومل يف
للشيخ وقال شجاعته  استجمع مرة،  ويف  .أخر مرة األرض موضوع
يعتربون الكويت أهايل أن  السمو صاحب يا  شك بال  تدرك «إنك
فإذا خطرية. وهذه هتمة ال ختصها، أرضاً أخذت ألهنا مذنبة اإلرسالية
سموك فعىل تكن، مل اإلرسالية. وإذا معاقبة جيب التهمة صحيحة كانت
أرضنا قطعة بزيارة  سموك  تقوم أن اقرتاح  ولديّ علناً. ذلك تقول أن
الفكرة بأن مبارك، ورد حضورك»(١). ويف علناً قياسها  جيري لكي

ينفذها. سوف وأنه جيدة،
قام مطرياً، يوماً وكان ،١٩١٤ فرباير/شباط  ٩ يوم  ففي وبالفعل،  
الربيطاين، السيايس والوكيل جابر، األكرب ابنه ورافقه بالزيارة  الشيخ
تتجاوز مل اإلرسالية أن منه وتبني القياس، وتم الكويت. أعيان من وعديد
فإن مالريي،  رواية وحسب إياهم. الشيخ باعها التي األرض حدود
لطبيعة الكويتيني تطمني إىل منها هدف إىل احلارضين كلمة وجه الشيخ
الذين الناس هؤالء من اليوم  نفيس أسال  «أنا  قائالً املستشفى، عمل
هم هل سياسيون؟ كال. هم نقف عليها؟ هل التي األرض قطعة بعتهم
واهللا لتعليمنا، حرضوا لقد هنا؟ إىل حرضوا ملاذا كال. جتارية؟ مؤسسة

نفسه، ص ٥٠. املرجع (١)
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ويعتنوا مستشفى يبنوا لكي  حرضوا لقد تعليم. إىل حاجة يف أننا يعلم
طلب اإلجيايب، هذا السياق ويف لنا». خدمة ألداء حرضوا بمرضانا. لقد
املستشفى من القريب التل الصغري إضافة عىل الشيخ املوافقة من مالريي
للطلب، واستجاب الشيخ عليه. بيت األطباء بناء يتم حتى األرض إىل
لذلك. املطلوبة احلدود لتحديد الغد يف سيحرضون رجاله أن وذكر
دون من للمستشفى الشيخ منحه الذي املكان حتديد تم وبالفعل،

مقابل(١).
حرص أوال،ً تبني، فهي داللة ومعنى. من أكثر الراوية إىل هذه وتشري
بتوفري ومروراً ذلك، طلبه من ابتداءً املستشفى إقامة عىل مبارك الشيخ
احرتام ، ثانياً توضح،  وهي البناء. لعملية ومتابعته الالزمة،  األرض 
جتاوزوا حدود األمريكيني أن لتصوره وغضبه السائدة، لألعراف الشيخ
يف الكويت عن باإلبعاد إياهم وهتديده هلم، املخصصة  األرض قطعة 
إىل الشيخ ورجوعه  حكمة إىل ، ثالثاً تشري، وهي ذلك. من التأكد حال
اإلرسالية أطباء أن له وتبني ، صحيحاً لألرض جاء القياس فعندما احلق.
هبم وأشاد متاماً موقفه تغري هلم، املخصصة األرض حدود يتجاوزوا  مل
مسكن إقامة يف رغبوا التي األخر األرض قطعة وبدورهم، ومنحهم

مندون مقابل. الطبيب عليها،
بـ«املستشفى رف عُ الذي املستشفى  تشييد من  االنتهاء وتم

وكان  دوالر. ٦٠٠٠ بتكلفة   ١٩١٤ األول أكتوبر/ترشين يف األمريكي»
أبواب يف  املثبتة الزجاج  ألواح من كبري بعدد اتسم مميز شكل للمبنى
البيت باسم طويلة ملدة  رف  عُ املستشفى أن حتى ونوافذه، املستشفى
ملدة وزوجته مالريي سكنه الذي الطبيب منزل بناء تم كام الزجاجي.

نفسه، ص ٥٢. املرجع (١)



١٣٧

واملعدات  األثاث شحنات الشيخ أعفى  املستشفى، ولدعم سنة. ٢٧
يف تقديم خدماته املستشفى اجلامرك. واستمر هذا رسوم من له الالزمة
كأول األمريي املستشفى أنشئ عندما ،١٩٤٩ عام حتى الكويت ألهايل

حكومي(١). مستشفى
وكان ترددهم املستشفى، بافتتاح هذا األمر يف بادئ الكويتيون هيتم مل
التي الطبية باخلدمات الكويتيني ثقة ازدادت ، وتدرجيياً حمدوداً. عليه
خارج إىل املستشفى نشاط  وامتد عليه، املرتددين عدد فزاد يقدمها،
األحساء، من بن سعود عبد العزيز األمري قدم ،١٩١٤ عام ففي أسواره.
يرسل مبارك أن من املصابني باملالريا، وطلب جنوده كبري من عدد ومعه
وبالفعل مدينة الكويت. فيه غرب أقاموا املكان الذي يف ملعاجلتهم طبيباً
الرياض إىل عدة  بزيارات  هاريسون الطبيب قام كام  عالجهم، تم

ونجد.
بناء يف  ورشعت الكويت إىل األمريكية اإلرسالية  قدمت عندما
الفكرة ألن بالنساء، خاصة  مستشفى بناء نيتها يف  يكن مل املستشفى،
الرجال فيه يشرتك  فقط واحد مستشفى تأسيس عىل مقترصة كانت 
تأسيس الرضوري من أنه بعد ما يف أدركت اإلرسالية لكن والنساء.
املرأة عاشت  حيث الكويت، واقع مع متاشياً بالنساء خاص  مستشفى
للرجال يف مستشفى العالج بتلقي هلا يسمح ال وضع يف آنذاك الكويتية
املستشفى هذا يف العمل بارشت طبيبة أول وكانت أطبائه. أيدي وعىل
بعدها وجاءت .(٢) سلفاً إليها أرشنا  التي كالفريل إليانور الدكتورة هي

شفيقة». «خاتون اسم عليها أُطلق التي ألس ماري

األمريكي الرعاية الصحية واملستشفى : ثالثاً

نفسه، ص ٥٥. املرجع (١)
مرجع خالد احلاتم: اهللا عبد وكذلك سابق، ص ص ١١٠-١١١. مرجع اهللا: اجلار فهد خالد (٢)

.١٠٣ سابق، ص ص ٩٠-٩٣،
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الثاين يناير/كانون ويف يف الكويت. التقدم رموز أحد املستشفى أصبح
من شاهده بام إعجابه وأبد للمستشفى بزيارة مبارك الشيخ قام ،١٩١٥
وأضاف شاهده. بام أعجب الشيخ أن إىل مالريي ويشري علمية. أجهزة
وعندما امليكروسكوب. ماهية عن الشيخ سأل اخلاص، مكتبي «ويف
اجلهاز عىل ووضعته برغوثاً، أظهرت  نظرياً  رشحه يف صعوبة وجدت
الربغوث. هذا الشيخ ينس ومل جداً... املكرب منه رؤيته بشكله وطلبت 
الربغوث والتسلية رؤية يطلبون الناس من كثري الينا جاء عدة، أيام فبعد
لفرتة ذلك استمر وقد الشيخ. فعل كام بامليكروسكوب برؤيته مكرباً جداً
طويلة، الكويت مدة حديث الصغري الربغوث وبقي هذا ليست قصرية.
املستشفى زيارة عىل  حرصت كام .(١)« أيضاً للمستشفى شهرة وسبب
البرصة، نقيب كالسيد رجب الكويت قدمت التي الكبرية  الشخصيات
وحاكم امللك  نائب  هاردنغ  واللورد املحمرة، أمري خزعل والشيخ

اهلند.

اخلليج يف  األمريكية اإلرسالية حكايات االحتكاك. صدمة وترمجة): (إعداد البسام  خالد (١)
أنه عىل ورد خطأ الزيارة أن تاريخ ويالحظ سابق، ص ٨٦. مرجع ،١٨٩٢-١٩٢٥ واجلزيرة العربية
الثاين نوفمرب/ترشين يف تويف مبارك الشيخ ألن ذلك ممكناً يكن ومل الثاين ١٩١٦، كانون يناير/ ٢٧

.١٩١٥



مظاهر إدخال  رابعاً:
احلديثة التكنولوجيا

العلمي التقدم  منتجات دخول بداية مبارك الشيخ عهد  شهد
ففي الكويت. إىل واملخرتعات اآلالت من األورويب والتكنولوجي
تسجيل وآلة والسيارة، الكهرباء األوىل  للمرة الكويت عرفت عرصه،
الثلج، صناعة وآلة الغازية، واملراوح واحلاكي،  والكامريا، الصوت،

تقطري املياه. وماكينة اخلياطة، وماكينة
الكويت. واستخدم الناس دخلت الكهرباء قد تكن مل األيام، هذه يف
صغرية اسطوانية علبة «وهو الليل خالل اإلضاءة  لغرض «الكنديري»
لتوضع غطاؤها ويثقب ، مثالً لالشتعال، كالشحم قابلة زيتية متأل بمواد
املواد». بتلك ابتالهلا بعد تشعل القطنية األقمشة اخليوط أو فتيلة من فيه
حل الذي الرساج ظهر ثم الشحم، من بدالً استخدم الكاز، دخول وبعد

الكنديري(١). حمل
الشيخ اشرتاه الذي  ذلك الكويت عرفته كهربائي مولد  أول كان
هندي رجل  يديره وكان  السيف. قرص يف ووضعه اهلند، من مبارك
يُدعى آخر هندي شاب إدارته يف الغاية، وعاونه هلذه خصيصاً أحرضه

.٥٥ السالسل، ١٩٨٤)، ص ذات (الكويت: الكويتية ذكرياتنا مع : (١) أيوب حسني
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وتوضح بالكهرباء. سفينته إضاءة إىل الشيخ سعى كام عباس. احلاج
الوكيل إىل خطاباً أرسل الشيخ أن الكويت يف اإلنكليزية الوكالة وثائق
حتى الكهربائي» رساي حواويج «تفصيل معرفة بشأن نوكس السيايس
بأنه نفسه اليوم  يف  الوكيل ورد بالكهرباء. الشيخ سفينة إضاءة متكن 
نفسها الوثائق تشمل كام لطلبه(١). االستجابة  الفنيني أحد من سيطلب
 ٢٧ بتاريخ الشيخ مبارك إىل السديراوي سامل من حممد بن املوجه اخلطاب
يف  للعمل أحدمها شخصني مع بالتعاقد قيامه ١٩١٤ بشأن أبريل/نيسان
أن عىل سنة ملدة يعمالن سوف وأهنام الكهرباء، يف ماكينة والثاين املوتور
بتعليم منهام كل يقوم وأن ومعاشهام، تكلفة إقامتهام يقوم الشيخ بتحمل
استدعت حمل اآلخر إذا حيل منهام أن ألي عمله حتى يمكن طبيعة اآلخر

ذلك(٢). الرضورة
ويذكر الفوتوغرايف. للتصوير آلة أول إدخال الشيخ عهد شهد كام
آلة كانت فلو احلقيقة. إىل األقرب هو الرأي هذا أن احلاتم اهللا عبد 
للشيوخ الصور  التقاط يف  الستخدمت ذلك قبل أدخلت قد التصوير
صورة بينها جيد مل عليها اطلع التي القديمة الصور معظم وأن واحلكام،
اآللة هذه جلب  من أول  إن  قال ويُ مبارك. عرص قبل واحداً منظراً أو
فن أتقن الذي ،١٩٠٩ عام شكسبري السيايس  الوكيل كان الكويت إىل

الفوتوغرايف(٣). التصوير
السيارة وهي الكويت، عرفتها  سيارة دخول أول أيضاً عهده وشهد
وأحد املعروف التاجر إبراهيم آل حممد  بن قاسم الشيخ أهداها  التي

١٠ يونيو/حزيران ١٩٠٧. بتاريخ نوكس الكويت السيايس يف الوكيل إىل من مبارك (١)
Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Op.cit, pp. 410-411.

Ibid, p. 416. (2)
مبارك واملتداولة للشيخ املشهورة رسم الصورة وهو الذي بارعاً، رساماً أيضاً شكسبري كان (٣)

اآلن. حتى
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إال السيارة هذه مبارك يستعمل ومل الشيخ. إىل الدورة  مقاطعة مالكي
ينقصها بدائية سيارة كانت وألهنا الطرق وضيقها، وعورة بسبب قليالً

الراحة. أسباب من الكثري
لد العجائب أعجوبة الكويت وصوهلا يوم السيارة هذه وكانت
سمعوا هديرها. إذا أو آتية هلم الحت إذا منها يفزعون وصاروا األهايل،
يُدعى رجل أعطى عندما حدث ما هبا،  ارتبطت التي الطرائف ومن
حتى ذهباً لرية خنفر أبو حسني عيل اهللا أبو جروا سائقها عبد مبارك بن
السيارة وهي أقبلت التجار. وملا يف قيرصية هبا والسري بركوهبا له يسمح
مرور عند  كعادهتم  احرتاماً ووقفوا دكاكينهم، من الناس  خرج تزمر،

موكبه. أنه الشيخ مبارك ظانني موكب
يملكه  كان  ١٩١٢ عام الكويت يف الثلج لصناعة معمل أول وأنشئ
أقامه وقد حملب، صالح اخلواجة وهو الكويت، أهايل من هيودي رجل
املعمل وبارش خليفة. آل جامع  من بالقرب مبارشة  البحر ساحل عىل
إقبال وكثر السنة،  هذه صيف يف  الباعة بواسطة وتوزيعه الثلج إنتاج 
مل حدث ما افتتاحه، من قليلة وبعد مدة رشائه. عىل وازدحامهم الناس
بتحريم جهاراً تنادي املتعصبني أخذت من مجاعة أن ذلك ، متوقعاً يكن
الذي أمامه األمر العراقيل ويضعون يناوئونه وصاروا منه، الثلج  رشاء 
بيعه ثم إغالقه  إىل واضطر عمله، يف االستمرار اخلواجة معه يستطع مل

بعد. ما يف
الزيدي اهللا عبد  أدخل ،١٩١٥ عام وحتديداً مبارك، عهد أواخر ويف 
الكويت، إىل الغراموفون آلة الزبري  من الراشد آلل التابعني أحد
هذه بأمر الناس  علم إن وما الصفاة. ساحة يف له مقهى  يف ووضعها
ال الزيدي وصار إليها. واالستامع ملشاهدهتا حتى توافدوا اآللة العجيبة
اآللة هذه وصارت هندية. فرد «آنة» يدفع كل أن بعد إال للناس يشغلها

احلديثة التكنولوجيا مظاهر إدخال رابعاً:
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القيامة»، عالمات من «هذه إن قائل فمن واملجالس، البيوت حديث
ذلك غري إىل ويغني» فيها حاطينه الشيطان أن إال أُصدق وقائل آخر «ما
والده سفر فرصة بتدينه، املعروف املبارك، سامل الشيخ واغتنم أقوال. من

استخدامها. ومنع املحمرة إىل
املتقدمة، التكنولوجيا  منتجات  إدخال من شهده  ما إىل وباإلضافة
لالتصال الثالث  الرئيسية الوسائل إدخال بداية مبارك عهد شهد فقد

والتليفون(١). والربيد التلغراف وهي: اخلارج، مع
خطاب يف املوضوع هذا إىل إشارة أول فنجد التلغراف، اىل بالنسبة أما
يوليو/متوز  ١٣ يف بوشهر يف الربيطاين املقيم إىل مبارك الشيخ من موجه
إىل  مد سلك تلغراف فكرة عليه عرض البرصة وايل بأن فيه يفيده ١٩١٠
الكويتيني الرعايا موافقة عدم بحجة ذلك عىل يوافق مل وأنه الكويت، 

عامني(٢). ملدة معلقاً املوضوع األمر، وظل هذا عىل
وأثار  الشيخ  كوكس السيايس املقيم التقى ١٩١٢ يوليو/متوز  ٢ ويف 
بالعامل اتصاهلا يسهل  حتى الكويت إىل تلغراف خط مد فكرة معه
يوليو/متوز  ١٣ ويف الفكرة. عىل مبدئية  بصفة الشيخ فوافق  اخلارجي،
جدية فيه يؤكد الشيخ  إىل خطاباً السيايس املقيم أرسل نفسه، العام من 
سوف شكسبري السيايس الوكيل وأن إنشاء اخلط، يف الربيطانية احلكومة

وموعده(٣). العمل حييطه بتفصيالت
يف كوكس السيايس املقيم إىل خطابه يف موافقته لتأكيد الشيخ وعاد
الالزمة إلنجاز  التسهيالت كل توفري عىل وحرصه يوليو/متوز ١٩١٢ ٢٦

الكويت يف يف والتلغرافية الربيدية اخلدمات بشأن الربيطانية الديبلوماسية املراسالت انظر (١)
Records of Kuwait 1899-1961, Vol 4, Economic Affairs, pp. 3-21.

Ibid, p. 118. (٢)
Ibid, pp.296-297. (٣)
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أن خطابه  يف الشيخ وأورد وأهلها. للكويت الصالح حيقق بام ذلك
وشعبنا». احلكومة إىل وسهولة راحة مصدر سيكون الربق «وجود

يف  اهلند حكومة سكرتري إىل كوكس أرسل أغسطس/آب، ٦ ويف
عىل مبارك الشيخ موافقة فيه أبلغ خطاباً الربيطانية اخلارجية  وزارة
البهية «الدولة وأن ملوافقته، الشيخ إىل شكر أرسل خطاب كام املرشوع.
املقصود - وهتيأكم الصدوقية مساعدتكم ويستحسنون يقدرون دائامً 
ولكن واملدنية»(١). الزمان مقتضيات يستدل من كام للتقدم وهتيؤكم -

بريطانيا  ١٩١٧ أقامت عام ففي الشيخ مبارك، وفاة بعد إال ينفذ مل املرشوع
الذي الربق أسالك عليها ومدت الكويت إىل البرصة من احلديد األعمدة

الكويت باسم «التيل» أي التلغراف. يف وقتها عرف
مكاتب أحد من  برقياته يُرسل الشيخ كان حكمه، فرتة  وخالل 
التي الربقيات عربمها يتلقى كان كام بوشهر،  أو الفاو  يف التلغراف
إىل  شكسبري أرسل ١٩١٠ مايو/أيار   ٩ ففي املثال، سبيل وعىل تصله.
الفاو تلغراف مدير مكتب من برقية بورود فيه خيربه مبارك خطاباً الشيخ
يوم إنكلرتا وسلطان اهلند صباح السابع ملك  إدوارد وفاة خرب يتضمن
برقية  إرسال منه طالباً يف ١٢ مايو/أيار الشيخ عليه ورد مايو/أيار. ٧
امللك البنه ويتمنى العادل  امللك هذا لوفاة أسفه خالص عن فيها  يعرب

النجاح(٢). جورج
يأتون األهايل  كان فقد وقتذاك، املتبع الربيد نظام وبخصوص
بعد الغاية هلذه خمصص كيس يف ويلقوهنا املزيد ديوانية  إىل برسائلهم
رجل ذلك بعد ويقوم هندية. بريد طوابع أصحاهبا عليها يلصق  أن
لتوزيعه الربيد دائرة إىل وتسليمه البرصة، إىل الربيد بنقل مزيد  آل من

Ibid, pp.298-303. (١)
 Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Vol 1,Op.cit , pp. 696-704. (٢) 
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مل التي والرسائل الطرود، أما وخارجه. العراق داخل بريدها ضمن
من خالل كانوا يرسلوهنا فقد الطريقة، هبذه إرساهلا أصحاهبا يف يرغب
الشيخ أما الكويت. ميناء يف ترسو  كانت  التي  السفن وقادة املسافرين 
خالل من برسائلهم يبعثون كانوا فقد  املقربون،  األرسة وأفراد مبارك

نقلها(١). تتوىل كانت التي الربيطانية الوكالة
مكتب فتح عىل الربيطانية  احلكومة مع الشيخ اتفق  ،١٩٠٤ عام ويف
فرباير/ ٢٨ يف وأصدر والتجار. التجارة أمور لتسهيل وذلك للربيد،
وافقت قد الربيطانية احلكومة «إن فيه ورد إعالناً العام  هذا من شباط
الكويت»(٢). بريد يف دائرة تأسيس عىل التجارية واملنفعة رغبتي حسب
الطريق عىل السيايس الوكيل ببيت ملحق مبنى يف املركز أقيم وبالفعل،
يف اهلندي الربيد ختتم بخاتم الرسائل وكانت العسعويس، سكة العام -

بوشهر.
للربيد مكتب رسمي افتتاح أول تم الثاين ١٩١٥، يناير/كانون ٢١ ويف
الربيد إدارته «إدارة وتولت الربيطانية. الوكالة مبنى مقره كان الكويت يف
الرسائل ختم بدأ بوشهر،  يف اهلندي الربيد  خاتم من وبدالً اهلندية».
،Koweit اإلنكليزي اهلجاء مكتوباً حسب الكويت(٣) بخاتم حيمل اسم
الطوابع واستخدمت .Koweytو Koete خمتلفة(٤) مثل بأشكال تب كُ كام
لدفع بريطانيا ملك اخلامس جورج امللك صورة حتمل التي كانت اهلندية

الربيد. رسوم

.١٦٠ ،١٤٠-١٤١ ،١١٦ ،١١٣ ،١٠٥-١٠٧ ص  ص  سابق،  مرجع احلاتم: خالد اهللا عبد (١)
سابق، ص ١٣٨. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٢)

من  الكويت، واستمر يف بريطاين سيايس وكيل أول تعيني عند ١٩٠٤ عام هذا اخلاتم مم صُ (٣)
سنة. ١١ ملدة استخدام دون

وهو اآلن،  اإلنكليزية باللغة املألوف بالشكل لتكتب اهلجاء تغيري تم ،١٩٢٣ عام يف  (٤)
Kuwait.
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عني  عندما ١٩٢٩ عام حتى موقعه يف الربيد مكتب واستمر 
مسكناً البيت استخدام يف ورغب  سياسياً. وكيالً  ديكسون الكولونيل
فيه العمل واستمر للربيد.  مكتباً الستخدامه  آخر موقعا فاستأجر له،
الشخصيات كان من أكثر بالذكر أن ديكسون وجدير .(١)١٩٤١ عام إىل
حتى تقاعده فيها بعد استقر إنه حتى بالكويت، التي ارتبطت الربيطانية

.١٩٥٩ عام وفاته

البحوث  مركز (الكويت: الكويت  يف الربيدية اخلدمات تاريخ مجال: اهلادي عبد حممد (١)
من ملحات العبد املغني: عادل حممد وكذلك .١٣٣-١٣٦ ١٩٩٤)، ص ص الكويتية، والدراسات
الكويتية، ١٩٩٤)، ص ص والدراسات البحوث مركز الكويت (الكويت: يف الربيد طوابع تاريخ

 Neil Donaldson, The Postal Agencies in Eastern Arabia and = أيضاً انظر .١١-١٣
The Gulf ( London; Harry Hayes, 1975), pp 94-103.

احلديثة التكنولوجيا مظاهر إدخال رابعاً:





اإلجتماعية األوضاع خامساً:

عىل تقع التي الكويت مدينة كانت عرش، التاسع القرن هناية يف
السكني) (احلي فريج من رشقاً يبدأ  الطني  من بسور حماطة الساحل
الرازق العبد (باب)  بدروازة  مروراً سعود بفريج غرباً  وينتهي  البطي،
طول عىل ويمتد باملدينة، املحيطة البوابات من وبغريها املدينة، وسط يف
حواىل فهو الداخل، إىل املدينة عمق أما كيلومرتات. ملسافة ثالثة الساحل
طريق اليها عن قدومه إنطاكي املدينة عند املسيح عبد ويصف كيلومرت.
البحر حول منترشة وهي منا... تدنو الكويت بنايات «كانت البحر بقوله

بعيدة»(١). مسافات عىل
وكانت بقليل. خلفه أو الساحل عىل تقع املدينة بيوت معظم كانت 
أكثر يضم املنزل الواحد وكان البحرية. الصخور من أو من الطني تبنى
«مبنية  بأهنا ١٩٠٧ عام املدينة شكل إنطاكي ويصف وأرسة. جيل من 
وفيها من مستطيل شكل عىل وهي ضيقة وشوارعها العريب الطراز عىل
حيث املواسم أيام الثامنني يف يبلغ وقد ألفاً اخلمسني عىل يربو ما السكان

والرشاء»(٢). للبيع البلد نجد عربان ينزل

سابق، ص ٦٢٤. مرجع بك: إنطاكي املسيح عبد (١)
السابق، ص ٦٥١. املرجع (٢)
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زيارته عن األمريكية اإلرسالية تقارير يف بنت  الطبيب ويضيف
والطني،  الرميل احلىص من مبنية املدينة بيوت أن  ١٩١٠ عام للكويت
الشيخ دور إىل املدينة نظافة وترجع والشوارع. األزقة متتاز بنظافة وأهنا
خارج ومحلها  القاممة لتجميع كبريتني عربتني هلا استقدم الذي مبارك
شدة فبحكم اللون األخرض، تعرف أهنا مل املدينة زوار سجل كام املدينة.
واستخدمت أشجار النخيل نادرة، األشجار املياه، كانت وندرة احلرارة
سفنهم ويوجهون البحارة هبا يسرتشد كعالمة  وجدت التي القليلة

جتاهها.
أكثر ومهذب ودود  «شعب بأنه الكويتي الشعب بنت  د. ويصف
واألدب. باللياقة يتمتعون  هنا واجلميع املنطقة. يف آخر  شعب أي من
ومل والطيب. العادل احلاكم وجود هو ذلك كل وراء السبب أن وأعتقد
من رأيتها  كام  تعترب نفسها املدينة إن  بل فقط جيدة الناس معاملة نجد
هؤالء «إن فيقول الكويت كام الحظ بنت كرم أهل اخلليج». مدن أنظف
مع حقيقي سباق يف يصبحون قاسية ظروف وسط يعيشون الذين البرش
رشاء أو بيع عند منهم الواحد يساوم قد جداً، بسطاء ولكنهم احلياة...
إذا عنده  خروف آخر بذبح يقوم لكنه بسيطة، نقود قطعة ليوفر سلعة 

 .(١)« ضيفاً خيمته عىل جئت
الدين بتعاليم والتزامهم الكويتيني تديّن بنينيجس الطبيب والحظ 
الكويت  يف القول إن اإلسالم ال بد من يشء «قبل كل ١٩١٥ عام ،فكتب
غروب عند الساحل بقرب تتمتع فعندما األهايل. لد قلعة حصينة هو
املوجودين الرجال مجيع أن  ستشاهد  بد ال  فإنك يوم أي يف الشمس
الصغار يؤدون مجيع األوالد رأيت إنني بل الصالة. يؤدون السفن داخل

واجلزيرة اخلليج مدن يف اإلرسالية األمريكية رحالت القوافل. وإعداد): (ترمجة البسام خالد (١)
.٨٥ ص ،٧٤ والنرش، ١٩٩٣)، ص للطباعة األيام مؤسسة البحرين: ) العربية ١٩٠١-١٩٢٦
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ذلك وبجانب قبل. من مثله أرَ مل بشكل  وخشوع  بحرص الصلوات
سجل كام الصلوات». أداء أوقات مجيع يف بالناس غاصة املساجد جتد
زيارة يف وأنه املدارس، من تنطلق  كانت التي الدينية  لألناشيد استامعه
الصغريات البنات فيها تتعلم مدرسة  بيته يف  وجد الكويتيني  أحد ملنزل

القرآن(١).
مبارك، فيذكر عهد يف الكويت وجدت يف حيث املساجد التي أما من
من واحد  ولكنه املساجد هذه  أقدم يعرف ال أنه الرشيد العزيز عبد
مسجد أما العدساين. ومسجد بحر ابن ومسجد خليفة آل مسجد ثالثة:
خليفة آل إىل اسمه  وانتسب البحر  شاطئ عىل  يقع كان  فقد خليفة آل
بنائه بإعادة مبارك  الشيخ فقام  صغرياً مسجداً وكان  البحرين، حكام
السلطان إىل نسبة احلميدي باملسجد وسامه كبرية زيادة مساحته وزيادة
الذي بدر آل مسجد األيام تلك  يف الشهرية املساجد ومن احلميد. عبد
مبارك  الشيخ قام ١٨٩٧ ثم القبيل عام احلي  يف البدر نارص احلاج أسسه
الصقر اهللا بن عبد حممد بناه الذي الصقر ومسجد ،١٩١٠ عام بتوسعته
عام األول  الشور ملجلس رئيساً أصبح والذي الشهري، التمور تاجر
الفالح) يف حي القبلة (فريج صقر أخيه مع املسجد هذا وقد بنى .١٩٢١

نصف(٢). وآل وهالل السوق ومساجد ،١٩٠٧-١٩١١ الفرتة خالل
جوار إىل السنة فيها فعاش الديني. بالتسامح الكويت رفت وعُ
تسوده جو  يف وإيران والبحرين  العراق  من  إليها قدموا  الذين الشيعة
«حسينية  عرف باسم آل معريف مبنى بنى ١٩٠٦ عام ويف والتعاون. املودة
الشيعة اإلخوة  فيه جيتمع  اجتامعي ديني منتد هي واحلسينية معريف».
به يقوم الذي الديني والتوجيه لإلرشاد  الدينية واملواسم األعياد أيام

االجتامعية خامساً: األوضاع

السابق، ص ٩٣. املرجع (١)
سابق، ص ص ٤١-٤٦. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (٢)
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شهور يف عادة  مفتوحة احلسينية أبواب  وكانت  الدين. وعلامء اخلطباء
أما الكويت.  يف حسينية أول هي هذه وكانت ورمضان. وصفر حمرم
الشيخ تربع التي احلسينية وهي ،١٩١٨ عام افتُتحت  فقد حسينية ثاين 
باسم بعد ما يف رفت لذلك عُ إلقامتها. روبية آالف عرشة بمبلغ خزعل
باألخشاب وفاته قبل مبارك الشيخ  هلا تربع  وقد اخلزعلية». «احلسينية
املنطقة يف  الكبري مبارك شارع يف تقع  وكانت  بنائها. إلمتام  الالزمة
الديني نشاطها ممارسة يف احلسينية هذه  واستمرت املركزية.  التجارية

العرشين(١). القرن منتصف حتى واالجتامعي
يظلله مناخ يف  واليهود املسيحيني من جالية الكويت يف  عاشت كام
يف الكويت زار الذي زويمر صموئيل الطبيب القس ويؤكد التسامح.
سليم  قيام عىل وافق الشيخ  أن فيذكر  املناخ. هذا ١٩٠٣ فرباير/شباط
ملدة عام، مسكن باستئجار - املوصل مدينة من مسيحي وهو - عنتون
الرئييس السوق يف تقع  كانت  التي اإلرسالية  كتب لبيع مكتبة وفتح
ظهر عىل عنتون استقبله الكويت، وصوله عند انه ويضيف للمدينة.
اخلمسة. وأطفاهلام زوجته فيه مع عاش الذي منزله  وأخذه إىل السفينة،
نسكن لكوننا مضايقات، بأي  حيس  ومل شديدة «براحة شعر وأنه
كان كثريين زواراً التقى أنه يذكر و مسلمة». عائالت بقرب كمسيحيني
من عدداً ناقش معهم وأنه متصوف، ومسلم هيودي، بينهم حاخام من 

الدينية(٢). املوضوعات
األعياد يف الناس فيها يتجمع التي األماكن هي  الديوانيات وكانت 

.١٨١ ص سابق، مرجع السيايس، ج ٢، الكويت تاريخ الشيخ خزعل: حسني خلف (١)
صدمة  وترمجة): (إعداد البسام خالد يف ١٩٠٣ عام للكويت زيارته عن  زويمر  تقرير انظر (٢)
سابق،  مرجع ،١٨٩٢-١٩٢٥ العربية اخلليج واجلزيرة يف األمريكية اإلرسالية حكايات االحتكاك.

.١٧١-١٧٤ ص ص
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األخبار تداول فيها ويتم احلي، مشكالت تبحث وفيها واملناسبات، 
رمضان شهر  ويف السوق. يف  السلع أسعار حول املعلومات وتبادل
الكريم فيها القرآن يُرتل الليل طوال مفتوحة هذه البيوت تظل الفضيل
حسب الناس جيلس كان الديوانية، ويف املكان. لفقراء ويُقدم فيها اإلفطار
وملدة وثروهتا، األرسة مكانة تُعرف وسمته املجلس حجم ومن مراتبهم.
وكان االجتامعي. واملركز واملقهى النادي بمكانة املجلس كان طويلة،
جيتمعون واألدب والدين الفكر  رجال من  املجالس أصحاب بعض
وتُعطى األحاديث جمالسهم يف تُلقى حيث والشعر الكتب لقراءة
هذه املجالس مثل ويف العلم. لطلبة قبلة ويصبح هذا املجلس الدروس.

الدين واللغة واألدب(١). كتب يف مكتبات جدت وُ
العزيز عبد ويذكر الكويتيني. حياة يف مهمة مناسبة األعياد وكانت
أسبوع العيد أشغاهلم «تعطيل الكويتيون اعتاد مبارك عهد أنه يف الرشيد
حلقة حي كل أهل ن فيكوّ هنار،  كل احلربية  باأللعاب واشتغاهلم كله
وينشدون ويلعبون يرقصون وهم املسباح كخرز انتظموا قد رجاهلم من
ويملؤون وبالطبول  بالدفوف  ويرضبون  احلربية احلامسية األناشيد
وكان السيوف». بوميض األبصار وخيطفون البنادق رمي من الفضاء
عىل الكويتيني ويشجع كبرياً اهتامماً األنشطة هبذه هيتم مبارك الشيخ

هبذه املناسبات(٢). االحتفال
من ومهاجرين زوار استقبال تعودوا قد الكويت أهايل كان وإذا
من األوروبيني ظهور فإن واهلند، وفارس قبائل نجد، ومن العراق أبناء
شوارع يف مألوفاً منظراً يكن مل باالمحرار املشوبة البيضاء البرشة ذوي 

الديوانية يوسف الكندري: يعقوب والسيايس االجتامعي دورها وتطور الديوانية تاريخ يف انظر (١)
الكويت، ٢٠٠٢). جامعة الكويتية (الكويت:

سابق، ص ٣٣٥. مرجع الرشيد: العزيز عبد (٢)

االجتامعية خامساً: األوضاع
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ظاهرة يعتربون كانوا  األوروبيني أن مالريي ستانيل ويسجل الكويت.
يف يالحقوهنم كانوا  األطفال أن فيذكر ،١٩١١ عام الكويت يف غريبة
بني باحلجارة علينا ويلقون الالذع، الكالم لنا يوجهون «وهم الشوارع
ومتكربين، فكانوا متحفظني العليا، الطبقات أبناء واألخر». أما الفينة

وأدهبم ولطفهم»(١). احلميدة عىل أخالقهم وحافظوا
بأن   ١٩١٥ عام الكويت نساء وسط جتربتها مالريي  السيدة وحتكي
كام عليهن. غريبة بدت  التي مالبسها من انبهرن قد  الكويتيات النساء
مالبسها ألن هلا مشاهدهتم عند ويضحكون يصيحون األطفال كان 
النساء عن انطباعها غريت أهنا وذكرت إليهم. بالنسبة مألوفة تكن مل
خلقهن وحسن لوداعتهن وإدراكها هلن، معرفتها بعد الكويتيات

الشديد(٢). وكرمهن 
 ١٩٠٤ عام اللبنانية  املرشق جملة يف الكرميل انستاس  األب  وكتب
من رشهبم وإنام جارٍ هنر الكويت يف «ليس فيه جاء  الكويت  عن بحثاً
والتجار واألكابر الشيخ وأما وماؤها رشوب. كثرية وهي واآلبار الركايا
- فيلكة اسمها الكويت من قريبة جزيرة من رشهبم ماء فيستجلبون
زرع»(٣). فيها مائها ولعذوبة - فيلجة) يلفظوهنا (وهم فيلكا املقصود
عام، أكثر من املطر انقطع فإذا  األمطار  مياه من متتلئ اآلبار كانت هذه
ويصبح والقحط اجلدب ذلك «يعم حيدث كان وعندما نضبت مياهها.
يف املساجد الناس فيستغيث  املطر، إال سقوط  هلا حل ال يف حمنة األهايل
الغيث عليهم ينزل وجل أن عز اهللا احلارة ويترضعون إىل الدعوات وتتىل

.٤٣ ص سابق، ص ٣٦، مرجع مالريي: ستانيل (١)
العربية ١٩٠١-١٩٢٦، واجلزيرة اخلليج مدن يف األمريكية اإلرسالية رحالت القوافل. البسام:  خالد

سابق، ص ص ١٠٨-١١٠. مرجع (٢)
.٤٥٥ ١٠ ( ١٩٠٤)، ص العدد املرشق، السنة ٧، جملة «الكويت». الكرميل: أنستاس (٣)



١٥٣

والرخاء»(١). اخلري ليعم
حياهتم يف واعتمدوا  العذبة، املياه قلة الكويت أهل عانى لقد
تقع وكانت العذب باملاء جتود التي اجلوفية اآلبار مياه عىل  ومعيشتهم
وكانت احلمري. ظهور عىل «قرب» يف نقلها ويتم املدينة،  أسوار خارج
وكانوا والنقرة. وكيفان  وحويل الشامية مناطق يف موزعة اآلبار هذه
بأصوات عالية باسم يصيحون الفريج، ويدخلون املدينة يصلون عندما
مروق. ماء الشامية،  ماء  حويل، ماء مثل: املاء منه جلبت الذي البئر
مللئها السور  بوابة من باخلروج يسارعون املاء من القرب تفرغ وعندما
سواء الفرد كمية املياه التي يأخذها عىل ضوابط هناك تكن ومل ثانية. مرة

البيع. أو لالستعامل اخلاص
املدينة وسط الكشك مبنى من بالقرب (املاي) للامء هناك سوق وكان
قيمة متوسط وكان للمشرتين، انتظاراً البائعون فيه يتجمع القديمة
املاء الرشوب وقيمتها من ونصف» «قرآن العذب املاء من الصغرية القربة
وكانت املنازل، داخل امللوحة متوسطة آبار هناك وكانت «نصف قرآن».
وطهو الرشب عدا ما والنظافة/ االستحامم أغراض يف تستخدم مياهها
يف تكون املطر  ماء حلفظ  مياه  خزانات الكويت أهل  أنشا كام  الطعام.

املاء(٢). جلمع يتبعوهنا أكثر من طريقة هناك بيوهتم، وكان
املياه إىل احلاجة زادت املدينة، يف والسكنى السكان عدد ازدياد ومع
إىل  العرب شط من املياه لنقل عملية  أول  متت ١٩٠٩ عام ويف العذبة. 
من عدد يف سفينته عىل املياه نقل الذي اليعقوب الكويت بواسطة حممد 
حيقق جعله مما لألهايل ببيعها وقام الفاو من باملاء الرباميل اخلشبية، وأتى

سابق، ص ١٣٥. مرجع حسني: أيوب (١)
يعقوب وكذلك .١٣٠-١٤٣ ص ص املرجع السابق: املاء وتوزيع جلب تفصيالت يف أنظر (٢)

.٩٢-١٠٠ ص مرجع سابق، ص وذكريات، صور القديمة الكويت احلجي (إعداد): يوسف

االجتامعية خامساً: األوضاع



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ١٥٤

النشاط، هذا الربح يف حجم وعندما أدرك آخرون يكن يتوقعها. مل أرباحاً
وهي املاء» ميّت «بوم سُ والتي العمل، هبذا تقوم التي عدد السفن ازداد
اخلشبية باخلزانات جمهزة كانت العذب  املاء  لنقل  صنعت رشاعية سفن 

الصنع. املحكمة
ويقوم  املاء، بائعو يتجمع حوهلا كان إىل الكويت السفينة تصل وعندما
التي الصفيح علبة  أو األغنام جلد  من املصنوعة  قربته  بملء منهم كل
أقرب يف لبيعها يرسع بحامره أو عىل ظهره وحيملها العذب، باملاء يمألها
«الكنادرة»، ومجعها «الكندري»  مهنة الوقت هذا  يف وظهرت فريج.
املاء عىل نقل بحرفة واشتغلت الكويت إىل أتت إيران من جمموعة وهم
القامة بطول  خشبي رمح عن عبارة  و«هو «الكندر»،  بواسطة أكتافهم 
هذه فإن ذلك، ومع (قوطى)»(١). التنك من علبتان طرفيه كال تتدىل يف

املاء. من األهايل تسد حاجات أن تستطع مل السفن
وتقلبات للرياح وتعرضها السفن هذه توقيتات انتظام عدم وبسبب
رشاء الشيخ مبارك قرر إليها، حيتاجون إىل من وصوهلا يؤخر البحر، مما
«سعيد» باسم بعد ما يف ميت سُ اهلند من باخرة فاشرت الغاية، هلذه باخرة
هذه وكانت واسع. خزان ذات الغرض صصة هلذا خمُ كبرية باخرة وكانت

متتلكها حكومة الكويت(٢). باخرة أول هي
مبارك الشيخ اشرت املاء، اىل احلاجة  وتزايد املشكلة استمرار ومع
للرشب  البحر وجعله صاحلاً مياه تقطري لتحلية ماكينة أول ١٩١٤ عام يف
أجل من جداً مرتفعة  مدخنة ذات وكانت ،األخر واالستخدامات
من الشيخ اشرتاها وقد املدينة. عن املاكينة  من الصادر الدخان إبعاد
ألف ومخسني  مائتني  بمبلغ للمالحة اإلنكليزية  «سرتيك» رشكة خالل 

سابق، ص ١٣٧. مرجع حسني: أيوب (١)
سابق، ص ١٥٦. مرجع احلاتم: خالد عبد اهللا (٢)



١٥٥

موجات احلاجة القضاء عىل هو وراء ذلك من وكان هدف الشيخ روبية.
يف وبالذات واآلخر، احلني بني الكويت انتابت التي للعطش الشديدة
من العذبة املياه بنقل الصغرية السفن  فيها  تتأخر كانت التي الفرتات
كانت تسبب التي األمراض من األهايل وكذلك إنقاذ الكويت، إىل الفاو
العفنة املياه  رشب  بسبب الكويتيني مئات ضحيتها  ويذهب األوبئة

باجلراثيم(١). واملليئة 
الكويت إىل الفنيني من فريق ومعها املحطة الرشكة أرسلت وبالفعل،
الفكرة مبارك صاحب الشيخ أن وتشغيلها. غري تركيبها عىل «لإلرشاف
املاحلة  اخلليج مياه حتيل وهي هذه املحطة ثامر ير أن قبل ١٩١٥ تويف عام

عذبة»(٢). مياه إىل
عام وذلك عام، محام أول مبارك الشيخ عهد فقد أنشئ يف ذلك، ومع
مبارك الشيخ يف براحة البلدة وسط مكان يقع يف احلامم يف ١٩١٥. وبُني هذا
.(٣)١٧٨٢ عام الفاضل أسسه مبارك الذي املسجد من وبالقرب الصباح
بسبب توقعأصحابه كام من األهايل واإلقبال النجاح احلامم هذا يلق ومل

العذبة(٤). املياه قلة
املرأة لعبت فقد مبارك، الشيخ عهد  يف  املرأة أوضاع إىل وبالنسبة 
للغوص املدينة خارج الرجل كان ألن املجتمع يف أساسياً دوراً الكويتية

السنة. شهور غالبية يف التجارة أو
دخل حتى اخلشب نار عىل طعامها تطهو الكويتية املرأة  وكانت 

.١٥٧ ص املرجع السابق: (١)
مركز تصدر عن دورية راسلة الكويت، يف رسالة الكويت» يف قصة املاء من ووثائق «صفحات (٢)

.١٠ ٢٠٠٥)، ص مارس ،١٠ - العدد (السنة الثالثة البحوث والدراسات الكويتية
 ،( ٢٠٠٢ ،٢ ط ( الكويت: القديمة الكويت مساجد تاريخ الرومي: حممد بن بن سامل عدنان (٣)

.١٣٠ ص
سابق، ص ١١٢. مرجع احلاتم: خالد عبد اهللا (٤)

االجتامعية خامساً: األوضاع



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ١٥٦

رجل  يد  عىل  ١٩٠٢ عام األوىل للمرة  الكويت (الكاز) الكريوسني 
من صفائح يف اهلند من استورده وقد ماكنزي، كريي يُدعى إنكليزي
املستورد الكاز كان  خشبي. صندوق يف صفيحتني كل ووضع التنك، 
والصنف اآلخر حيمل حيمل عالمة األسد، صنف عالمتني، حيمل إحد
عدداً مُ التجار عىل هذه املادة نامذج بعرض ماكنزي عالمة الشمس. وقام
احلذر موقف أخذوا أهنم غري  ورائها. من املتحققة واألرباح املنافع هلم
سيتفق من أول أن فقد أعلن بضاعته، ترويج يف ماكنزي من منها. ورغبة
عىل االتفاق  ورسا غريه.  دون الكاز  ببيع االنفراد  حق له سيكون معه
املحتكر الوكيل ما بعد أصبح يف الذي العمر أمحد  الشيخ بن  عيل احلاج
من أصبح حتى  الكويت، أهايل بني  برسعة انترش الذي الكاز السترياد 

بيت(١). لكل املواد الرضورية
يف املنزلية، كان يستخدم األغراض يف الكاز استخدام وباإلضافة إىل
عىل يرتفع كان كل مساء يف أنه الشمالن سيف مرزوق فيذكر السفن. إرشاد
«رساج الكاز» كبري رساج السيايس الوكيل مبنى يف املقامة السارية العالية
فكانت الكويت. ميناء من اقرتاهبا ليالً عند السفن الرشاعية هتتدي به كانت
لفرتة وظل  هداه. عىل  البحر يف طريقها وتشق بعيد من تشاهده السفن
الروسية الديبلوماسية ورصدت يف املدينة(٢). الوحيد من نوعه الرساج

القنصل  كروغلوف كتب  ١٩٠١ أيار مايو/ منتصف  ففي التطور،  ذلك
،(٣) ليالً امليناء إلنارة عالية سارية نصبوا قد اإلنكليز بأن يف بغداد  الرويس
بارز «بناء بأنه السيايس  الوكيل منزل  وصف الذي رونكيري سجله كام 

السابق، ص ١١٠. املرجع (١)
يف عاماً أربعون سيف: آل الشمالن  مرزوق  سيف تقديم  سعود)  (أم ديكسون  فيوليت (٢)

ص١١. للنرش، ١٩٩٤)، قرطاس دار (الكويت: الكويت
القرن خالل الدولية وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر د. (ترمجة بونداريفسكي غيورغي  (٣)

سابق، ص ٢٠٢. مرجع ، العرشين القرن وأوائل عرش التاسع



١٥٧

فوقها وضع عالية سارية فوق الذي ارتفع الربيطاين العلم أمامه يرفرف
امليناء»(١). البحارة إىل هيدي أمحر فانوس

ما عدا يف الكويتية األهازيج فيها تغنى الزواج بسيطة كانت حفالت
الشيخ مبارك، ابن محد مثل زواج املؤرخون، التي سجلها الكرب األفراح
احتفاالً ضخامً الشيخ نظم فقد .١٩٠٨ عام السامل اهللا عبد حفيده وزواج
ومرص. العراق من واملغنون املوسيقية الفرق فيه  استدعيت املدينة  يف 
مبارك، للشيخ الصدوق الصديق خزعل الشيخ الزفاف حفل وحرض
سعود زواج وكذلك . أعيان املحمرة وعدد من بن حممد، صباح والشيخ

.(٢)١٩١٠ عام الصباح مبارك بنت البيبي عىل الصباح بن حممد
بدايات شهدت مبارك الشيخ حكم فرتة إن القول  يمكن  وهكذا، 
والصحة التعليم جماالت يف الكويت احلديثة احلياة مظاهر  دخول
سكان عدد زيادة بذلك وارتبطت املختلفة، التكنولوجية واملبتكرات
الغربية الدول من األجانب سلوك أنامط  إىل  أهلها وتعرف الكويت،
االجتامعية األوضاع عىل التطور هذا يقترص ومل إليها. قدموا الذين 
وهي مهمة، تطورات والتجارية االقتصادية احلياة بل شهدت فحسب،

الثالث من الكتاب. الفصل يف له نعرض ما

سابق، ص ٧١. مرجع باركيل رونكيري: (١)
خان تدوينات من األعيان ووفيات حوادث فيها رسالة (حمرر): الشيباين إبراهيم حممد بن (٢)
حسني وكذلك .١١٣ والوثائق، ٢٠٠٦)، ص املخطوطات (الكويت: مركز القناعي عبد اهللا هبادر.

سابق، ص ص ٢٨٨-٢٩٩. مرجع خزعل: الشيخ خلف

االجتامعية خامساً: األوضاع





١٥٩

حمفوظات - من وتوقيعه الشيخ مبارك ختم
الكويتية. والدراسات البحوث مركز



١٦٠

.١٩٠١ صورة للشيخ مبارك عام



١٦١

.١٩٠١ عام «فرياج» الروسية السفينة ضباط مع مبارك الشيخ



١٦٢

.١٩٠٧ عام شيخ املحمرة خزعل الشيخ مبارك وصديقه الشيخ



١٦٣

السيف. قرص من واجلديدة االجزاء القديمة بني يربط كان الذي اجلرس عىل واقفاً مبارك الشيخ



١٦٤

.١٩١٢ صورة للشيخ مبارك عام



١٦٥

ابنه الشيخ جابر. يساره اىل واقفاً ويظهر األخرية سنواته يف مبارك الشيخ

الطلق. اهلواء يف يف جملسه مبارك للشيخ صورة





الثالث الفصل
الغقتصادي التطور بدايات

واملالية التجارية وتنظيم احلياة

بلده لتجار خزائنه يفتح «كان
األلوف بمئات  منها ويمدهم 
قسامً ويبيعون هبا ليتاجروا وعرشاهتا
ويمهلهم البرصة يف أمالكه  متر من
رغبة ذلك كل طويالً إمهاالً بالقيمة 
ولقد ثروهتم. وزيادة جتارهتم نمو يف 
العظيمة االنفعاالت تصيبه كانت
األموال يف بخسارة أحدهم أصيب إذا

واألوالد».

الكويت تاريخ الرشيد: العزيز عبد





الثالث الفصل
اإلقتصادي التطور بدايات

واملالية التجارية وتنظيم احلياة

يف الكويت، اإلصالح يف رواد أحد القناعي، عيسى بن يوسف يقول
اتسعت عهد مبارك يف «إنه الكويت» تاريخ من «صفحات كتابه بعنوان
األمن واستتب فارس، خليج هلا اسم كبري يف العمران، وصار وزاد الكويت
متر يف البواخر وأخذت التجارة، وتقدمت الثروة، وزادت الكويت، بادية يف
للحصول الغواصون وبلغ منها، ورجوعها البرصة ذهاهبا إىل أثناء الكويت

واملحصول»(١). السفن يف يف االتساع النهائي اللؤلؤ احلد عىل
فالصحراء والبحر. حمكومة بالصحراء نشأهتا الكويت منذ عاشت لقد
والكأل. املاء عن بحثاً والرتحال واملاعز اجلامل البادية وتربية حياة فرضت
التجارة خالل عىل العامل من الكويت منفذ كان ،أخر ناحية من والبحر

اللؤلؤ. وصيد
طبيعياً منفذاً املوقع وجعلها هذا جغرايف فريد، بموقع الكويت متتعت

مرص، ١٩٤٦) سعد دار القاهرة: ) الكويت تاريخ من صفحات بن عيسى القناعي: يوسف (١)
.٢٢-٢٣ ص ص



واملالية التجارية احلياة وتنظيم االقتصادي التطور بدايات ١٧٠

خالل من بالعامل يتصل بحرياً ومنفذاً اجلزيرة، شبه الرشقي من للشامل
الكويت متتع عليها التي ساعد الرتانزيت لتجارة مهامً ومركزاً التجارة،
للجزيرة الرشقي الساحل عىل  املوجودة املوانئ أفضل كان ممتاز بميناء
يف امليناء زار الذي  فارياج الرويس الطراد  قائد  تقييم وحسب العربية. 
عىل ساحل مرفأ أفضل شك «بال الكويت هي فإن ،١٩٠١ سبتمرب/أيلول
الرشقية الشاملية للرياح مكشوف واسع جون عمق يف العريب، يقع اخلليج
من الشاطئ أقل مقربة عىل تقف السفن فإن اجليد، القاع ونظراً إىل فقط،
التجديف الرسو قوارب وباستطاعة عباس، بندر أو بوشهر يف مما نسبياً
يف متتد شبيهة بالثغر غري كبرية فتحة توجد ألنه صعوبة، دون املد من أثناء
بالكمية املطلوبة إيصاهلا يمكن السفن ألجل الالزمة واألطعمة البحر...

.(١)« نسبياً مرتفعة غري وبأسعار بنوعية جيدة
من إليها التي تصل  والبضائع السلع تفريغ إمكان عىل ذلك  وترتب
يف الداخل مدن إىل تذهب لكي  شحنها وإعادة وختزينها  البالد خمتلف
البضائع خمتلف كانت الكويت، خالل فمن العربية. اجلزيرة شبه رشق
رائجة سوقاً تعترب الكويت  كانت كام  الصحراء، يف الساكنني إىل  تنقل

الشام(٢). وبادية واألحساء نجد ألهايل
اجلهات أصبحت من الكويت أن إىل السعوديني  املؤرخني ويشري أحد
كانت وبضائع سلع من إليه حيتاجون ما لرشاء قصدها التجار النجديون التي
اجلهات التي أيضاً من أصبحت كام من األمصار. وغريها اهلند من تصلها
خاصة(٣). الغوص بصفة جمال يف للعمل احلياة سبل هبم ضاقت من يقصدها

املركزي لألسطول الدولة أرشيف من مواد .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف  روسية سفن (١)
.٩٢ التقدم، ١٩٩٠)، ص دار (موسكو: توما سليم ترمجة احلريب، البحري

سابق، ص ١١٠. مرجع للكويت، التارخيية اجلغرافيا الفيل: رشيد حممد د. (٢)
الرياض:  والكويت ( السعودية األوىل بني الدولة العالقات العثيميني: الصالح اهللا عبد د. (٣)

.٨٥ ١٩٩٠)، ص ط٢، د.ن،
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الكويت، عرب يمر اجلزيرة التجارة يف من األكرب «أن اجلزء ويذكر رونكيري
البلد إهنا اجلزيرة. لوسط ولكن للعراق، فقط ليست البوابة فهي  ولذلك
طبيعية»(١). طرقاً يملك  الذي موسندام ورأس العرب شط  بني الوحيد 
ثغور أهم  أحد الكويت أن - نفسه املعنى مؤكداً - إنطاكي  ويضيف
ما منها يستوردون النجديني،  ميناء  «ألهنا التجارية الناحية من اخلليج
اخليول وأمهها حمصوالهتم،  بواسطتها ويرسلون  اهلند من إليه حيتاجون
واهلند»(٢). فارس خليج وثغور  وبغداد البرصة إىل الشهرية، النجدية
التقارير أحد يف فورد مرص، إىل وصلت حتى جتارة أهايل الكويت واتسعت

صالح  سليامن سعود الكويت - وهو أهايل أن أحد ١٩٠٠ عام الربيطانية
جنى وأنه مرص، إىل وتصدرها الكويت من اجلامل يشرتي كان - الشبيل

التجارة(٣). هذه من وفرياً ربحاً
أن  يتضح  ١٩٠٥-١٩٠٦ عامي خالل التجاري  للتبادل  حتليل  ويف 
الرئييس املصدر مثلت التي اهلند مع كانت  الكويت  جتارة من  %٣٠٫٧
مع و٢٦٫٧% والدقيق، والشاي والسكر األرز مثل الغذائية، املواد ملعظم
وكانت أهم إيران. مع  بريطانيا، و٩٫٢١% و١٤٫٦% مع العثامنية، الدولة
والصوف، واجللود،  واخليول،  البادية، من والسمن اللؤلؤ، الصادرات
واحلريرية، القطنية املنسوجات يف فقد متثلت الواردات أهم  والتمر. أما
واألخشاب، والشعري، والزيوت، والدخان، والقمح والشاي، والسكر،

اجلزيرة العربية عرب اخلرجيي): حممد العربية منصور إىل اإلنكليزية من (نقله باركيل رونكيري (١)
كام الكويت (إعداد): الشيباين إبراهيم بن حممد سابق، ص ٧٥. وكذلك مرجع مجل، ظهر عىل

سابق، ص ٢٣. مرجع - ١٩١٢م، ١٣٣٠ هـ رونكيري عام باركيل الدنامركي السيايس رأها
سابق، ص ٦٥١. مرجع واملحمرة، الكويت بني املزهرة الرياض إنطاكي: املسيح عبد (٢)

 Political Resident, Turkish Arabia to Political Resident, Bushire, 25 June (٣)
 1900 in Records of Kuwait, Vol 6, Foreign Affairs,  p 4.



واملالية التجارية احلياة وتنظيم االقتصادي التطور بدايات ١٧٢

من الرشاعية بالسفن الذي جيلب واملاء السفن، يف تستخدم التي واحلبال
اخلليج(١). شط

السيايس الوكيل وكان سابق، ص ٧٤. مرجع العرشين، القرن يف العرب جزيرة وهبة: حافظ (١)
وأنواع تصله التي السفن  عدد مسجالً الكويت ميناء احلركة يف عن حالة دورية يرسل تقارير

انظر التي حتملها، البضائع
Notes on Kuwait harbour prepared by Political Agent, Kuwait, 1907 in Records 
of Kuwait, Vol 4, pp.731- 753.



بالتجارة الشيخ اهتمام أوالً:
التجار ودعم

الكويت بالنسبة إىل احلياة عصب هي التجارة أن مبارك الشيخ أدرك
لنهضة املناسبة البيئة إجياد إىل السبل بكل سعى لذلك والكويتيني،
ازدهار التجارة إىل أد مما الكويت، يف التجارة ولزيادة حركة االقتصاد
حتقيق عىل الشيخ سهر إىل ذلك إرجاع ويمكن . واسعاً يف عرصه ازدهاراً
السلب من التجارة وحفظ القرصنة، أنشطة وحماربة األمان، من جو
عليها - وبحراً براً - يعتدي من  عىل الصارم العقاب  وإنزال  والنهب، 
التي القبائل ملعاقبة محالت بنفسه الشيخ قاد مرة من  وكم أهلها. وعىل
بأعامل تقوم التي السفن لتدمري أو الكويتيني، التجار لقوافل تعرضت
تأمني أرواح التجار، وانتعاش نشاطهم. ذلك شأن من وكان القرصنة.

عام فنظم والبرصة. الكويت بني الطريق الربي بأمن الشيخ اهتم كام
قتل  نفسه، العام ويف القوافل. حلامية الكويت مدينة حراسة عملية ١٩١١
مدينة من الطريق بريدة كان يف بلدة من الرواف، وهو تاجر العزيز عبد
فقتلوه، البدو رجال من جمموعة عليه هجم عندما الكويت إىل الزبري 
بتعقب أمر بذلك، مبارك الشيخ علم وعندما أمواله. عىل واستولوا
املنهوبة، من األموال جزء ومعهم منهم عدد عىل قبض اجلناة. وبالفعل،
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حلراسة رجالً أربعني بتعيني وأمر رجاله ملتابعة باقي املجرمني، أرسل ثم
الكويت والزبري(١). بني الطريق

الكويت أصبحت أن والطمأنينة األمان من سيادة مناخ وترتب عىل
والعراق وفارس نجد من  واخلربة احلرف ألصحاب  جاذبة منطقة
أنشطتهم وممارسة الكويت، يف السكنى فضلوا  والذين واألحساء،
الوحيد البلد «هي الكويت إن بقوله املعنى هذا  رونكيري ويؤكد  منها. 
اجلزيرة وسط سكان عىل سهل فقد . مستقالً يعترب الذي املنطقة يف
لألتراك العرب حيمله الذي العميق الكره إن البحر... إىل الوصول
حيكمها التي املناطق يف التجارية  احلركة عىل عميقاً  أثراً ترك العثامنيني
احلالة هذه عالج عىل يساعد مل الرتكي احلكم أسلوب أن كام األتراك،
الرتكية هو اجلامرك لنقاط اجلزيرة وسط سكان لتجنب أخر وسبب ...
عرب فإن الكويت أما ... السالح يف  والتعامل للتجارة الرتكي املنع 
أو يصادر أحد هلم أن يتعرض دون من الوصول إليها يستطيعون الداخل

قوية»(٢). الكويتي احلاكم سلطة ألن أسلحتهم
املنحرفني أن ندرت  وعقاب األسواق بمراقبة الشيخ قيام شأن وكان من
أسواق أحد يف جتواله  أثناء إنطاكي والحظ الكويت.  يف الرسقة جريمة 

فيه  قصري مكتب «وكل واحد أمامه الصيارفة وجود ١٩٠٧ عام الكويت يف
ونقود فارسية ونقود أنواعها عىل  عثامنية نقود بني تتنوع التي النقود أنواع
عىل مكاتبهم يقفلون املساء يميس عندما الصيارف أن هؤالء وعلمت هندية.

مطمئنني عىل أمواهلم»(٣). آمنني إىل منازهلم وينرصفون أموال من فيها ما

سابق، ص ٢٨٩. مرجع للكويت، السيايس التاريخ خزعل: الشيخ خلف حسني (١)
(إعداد): الشيباين إبراهيم بن وكذلك حممد سابق، ص ص ٧٦-٧٧. مرجع باركيل رونكيري: (٢)

سابق، ص ص ٢٤-٢٥. مرجع رونكيري، باركيل السيايس الدنامركي رأها كام الكويت
سابق، ص ٦٥٣. مرجع بك: إنطاكي املسيح عبد (٣)
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مبارك الشيخ  قيام بسبب التجارة ازدهرت فقد ذلك، عن وفضالً 
أن يصلوا الكويت جتار هبا استطاع والتي السفن الكبرية بتشجيع صناعة
وسائل بتوفري الشيخ  اهتامم  ذلك رافق بعدها. وما اهلند إىل بتجارهتم
بريطانيا احلامية مع إبرامه اتفاق فبعد باهلند. تربط الكويت التي االتصال
الربيطانية اهلندية البخارية السفن رشكة مع اتفاقاً الشيخ عقد ،١٨٩٩ عام

ميناء  يف سفنها ترسو لكي British Indian Steam Navigation Company

وأد أسبوع. كل باخرة بمعدل وذلك والبضائع، للركاب الكويت
بال شهر  كل  مرة اهلند عىل  الرتدد التجار إمكان يف أصبح  أنه إىل ذلك
كانت السفن املحملة التي الصعوبات مواجهة دون أو عناء، ومن مشقة
بإنشاء الشيخ وقام املحمرة. ميناء يف ترسو  كانت عندما هلا تتعرض
وذلك عليها،  يرتددون الذين الكويتيني ملساعدة بومباي يف له  وكالة
وحفظ ،أخر جنسيات من اآلخرين التجار مع معامالهتم بتسهيل
حممد. ابنه وبعده  السديراوي سامل وأدارها الغربة. يف وهم حقوقهم
اهلند هلم يف جتارية مكاتب افتتاح عىل التجار الكويتيني كام شجع مبارك
الكويت أهل قام أن ذلك من ونتج التصدير واالسترياد. لتقوم بأنشطة

هبدف التجارة(١). واخلليج واهلند إيران موانئ بارتياد
االقتصادية األنشطة وأصحاب التجار بني يتوسط مبارك الشيخ كان
التجار أحد عندما يتأخر حقه، وبالذات منهم عىل كل حصول للتأكد من
بالوكيل باالتصال يقوم بعضهم وكان الوقت املحدد. يف قرض سداد عن
السيايس الوكيل  كتب املثال، سبيل وعىل األمور.  هذه بشأن السيايس
 ١٩٠٩ مارس/آذار   ٢٠ يف للشيخ األكرب  االبن جابر الشيخ إىل نوكس 
قد  رياالً كان ٢٧ مبلغ اسرتداد غصان عىل بن مساعدة خلف منه يطلب

البحوث  مركز الكويت: الكويت ( النشاطات البحرية القديمة يف احلجي: يوسف يعقوب (١)
 .١٨٢-١٨٣ ٢٠٠٧)، ص ص الكويتية، والدراسات
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فايز القصاب. اهللا بن عبد عيل منه اقرتضها
أكتوبر/ ١٠ يف الشيخ إىل شكسبري السيايس الوكيل أرسل ،أخر ومرة
خيربه  الذي جعفر مريزا وصله من الذي اخلطاب بشأن ١٩٠٩ ترشين األول
لد املستحقة حتصيل الديون من يتمكن الكويت مل من سفره عند أنه فيه
بتحصيل القيام مبارك الشيخ من الوكيل ويطلب الكويت. أهايل بعض
اليوم يف الشيخ عليه اخلطاب. ورد مع  املرفق  للكشف وفقاً  األموال هذه
من حيصل وأن األشخاص، عن هؤالء تابعيه بالبحث أحد بأنه كلف نفسه

عليهم. الدين ثبوت من التأكد بعد دين من عليه ما عىل منهم كل
ففي ٤ مارس/آذار ١٩١٠، هذا احلد، ينته عند مل املوضوع أن ويبدو
وأن الكويت،  إىل جعفر  مريزا بقدوم يفيده الشيخ إىل شكسبري أرسل
إىل سوف يذهب وأنه اسرتدادها، من يتمكن مل الديون التي بعض هناك
ورد عليه املساعدة. الشيخ ويرجو من االله، بن عبد عبد اهللا الشيخ برفقة
عن املدينني امتناع أحد حال يف سيساعده أنه مؤكداً نفسه اليوم يف الشيخ

واإلنصاف». «احلقانية ملبادئ تأكيداً السداد، وذلك
مارس/آذار   ١٤ يف  الشيخ إىل آخر خطاباً السيايس الوكيل وأرسل   
الكويت، خارج بعضهم فوجد املدينني إىل توجه جعفر بأن مريزا خيربه
وأشار عنده. ديناً له  أن أنكر والبعض الدفع، عن  امتنع البعض وأن
استدعاء الشيخ من وطلب بوشهر، عاد إىل جعفر مريزا أن إىل شكسبري
وأن ال، أو بالفعل األموال هذه اقرتضوا قد إذا كانوا مما للتأكد املنكرين
التحقيق  يقرص يف مل بأنه مارس/آذار ١٦ يف مبارك فرد ذلك، عىل يقسموا
وأنه سند. أو صحة أي  جعفر  مريزا الدعاء جيد ال وأنه املذكورين مع

«بطريق احلق»(١). اإلنكليزية  الدولة رعايا بمساعدة يقوم

Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Op.cit, p p 529-532, 543-548. (١)
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ما. موضوع يف اإلنكليزية السلطات تدخل يطلب الشيخ كان كام
 ٢٩ يف نوكس السيايس الوكيل إىل الشيخ أرسل املثال، سبيل وعىل 
عبد  وهو اللؤلؤ، جتار أحد مشكلة بشأن رسالة ١٩٠٨ سبتمرب/أيلول
الذي الشخص،  أن هذا املشكلة وملخص سلطان. بن سامل بن الرازق
اقرتض اهلند، يف نيابة عنهم ويبيعه الكويتيني التجار من اللؤلؤ جيمع كان
أثناء  املشاري الوهاب عبد بن  حممد  من  روبية آالف مخسة ١٩٠٧ عام
حيث البرصة إىل توجه وبعدها، اللؤلؤ. لديه وأودع بومباي، يف توقفه

اللؤلؤ. بيع يف املشاري تأخر أن هناك. ويبدو تويف
السلطات تدخل  السيايس الوكيل  من مبارك  الشيخ طلب لذلك
أحد خالل من وتقوم اللؤلؤ، عىل يدها تضع وأن اهلند يف الربيطانية
انخفاض يف التأخري أن يتسبب من خوفاً أقرب وقت يف ببيعه مترصفيها
اللؤلؤ أصحاب عىل الدين سداد الثمن بعد توزيع يتم وأن اللؤلؤ، سعر
يتحمل بينام كامالً نصيبه عىل التجار أحد حيصل ال  بحيث بالعدل، 
جتار مجيع حيرتمه الذي اللؤلؤ  قانون  هو  هذا وأن  خسارة، اآلخرون
بوضوح يفيده نفسه اليوم يف الشيخ بالرد عىل نوكس وسارع الكويت.
كوكس الكولونيل بوشهر يف السيايس املقيم إىل سريسله وأنه الطلب،

الختاذ الالزم.
خروج الربيطانية احلكومة منعت األوىل، العاملية احلرب قامت وعندما
نعتبعض مُ وبالفعل ترخيص.  عىل بناء  إال  اهلند من واألموال  السفن 
حمملة اإلبحار  من اهلند موانئ يف موجودة كانت التي  الكويتية السفن
الربيطانية السلطات  لد مبارك الشيخ فتدخل والبضائع،  باألطعمة
السفن هذه  وصول  كان وملا املطلوبة.  الرخصة السفن هذه إلعطاء
السلع يف ندرة حدوث من وخوفاً ، طويالً وقتاً يستغرق  الكويت إىل
يف الربيطاين السيايس الوكيل من  الشيخ طلب  األسواق، يف املوجودة
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إىل بالسفر البخارية السفن بالسامح إلحد حكومته من اإلذن الكويت
.(١) يوماً عرش مخسة كل مرة الكويت

اإلجراءات من الكويت العديد يف الربيطانية الوكالة وثائق وتكشف
 ٢٩ ففي وممتلكاهتم،  الكويت جتار حلامية مبارك  الشيخ اختذها  التي
عامن سلطان بن تركي فيصل إىل السيد الشيخ كتب ،١٩١٠ مارس/آذار
عىل الذي يعمل رعاياه أحد صالح حممد النوخذة عىل القبض منه يطلب
إىل هارباً العمل ترك والذي الشيخ، بريق وترفع كويتي يملكها سفينة

مسقط(٢).
 ٤ يف شكسبري السيايس الوكيل إىل الشيخ كتب  نفسه، االجتاه ويف
سعود  النوخذا  ملصلحة التدخل منه يطلب ١٩١٢ الثاين نوفمرب/ترشين
مدينة إىل بحارة سفينته أحد منه هرب الذي أهايل الكويت من املطريي
وأن  روبية،  ٤٦٠ قدرها النوخذة حلساب أموال وعليه باهلند كلكتا
السلطات لد استخدامها النوخذة حتى يمكن وكيل إىل رسالة يكتب
بأن نفسه اليوم يف الوكيل عليه ورد حقه.  الستعادة اهلند يف الربيطانية

ذ(٣). فِّ نُ قد طلبه
جتار عبد الرمحن اإلبراهيم أحد بشأن العام نفسه يف الشيخ تدخل كام
سداد عىل قدرته عدم إىل أدت خسارة جتارته والذي بومباي، يف اللؤلؤ
عىل احلصول لضامن الشيخ تدخل طلبوا الذين الكويت لتجار ديونه
الرمحن عبد عم (ابن اإلبراهيم قاسم يقوم بأن الشيخ فوعدهم أمواهلم.

سابق، ص ص ١٥٧-١٥٨. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (١)
يف /آذار ١٩١٠ ٢٩ مارس بتاريخ تركي بن إىل السيد فيصل مبارك الشيخ من (٢)

 Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Vol 1,Op.cit. p. 716.
ورد الثاين ١٩١٢، ترشين نوفمرب/ ٤ بتاريخ شكسبري إىل الوكيل السيايس مبارك من الشيخ (٣)

.١١٧-١١٩ ص ص السابق، املرجع يف عليه شكسبري
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يده يضع سوف بأنه وهدده بذلك، الكويت) أغنياء أبرز وأحد اإلبراهيم
املطلوبة. الديون يسداد مل ما اجلورة منطقة اإلبراهيم يف مزارع آل كل عىل
سنوية، أقساط عىل الديون هذه بدفع اإلبراهيم قاسم التزم وبالفعل،
له الشيخ أرسل ،١٩١٣ عام ويف الشيخ. وبني بينه وثيقة ونشأت عالقة
فأمر باالحرتام، الشيخ واستقبله الكويت، إىل بومباي من لسفره مركباً
عند قاسم ونزل السفينة. وصول عند مدفعية طلقات أربع تطلق بأن
الفيلية للشيخ إىل مركب يف الكويت من  سافر ثم بيته، يف الشيخ مبارك
حتى منه املطلوبة األقساط يف دفع قاسم واستمر مبارك. بن بصحبة جابر

ذلك(١). عن توقف ثم مبارك، الشيخ وفاة
تصل عندما بالضيق الشيخ إصابة عن الربيطانية الوثائق  كام تكشف
أنه التجار. من أمثلة ذلك ببعض خسارة كبرية أملت عن أخبار سمعه إىل
بالبرصة  العثامنية السلطات ألقت ١٩٠٥ الثاين  كانون يناير/ ٢٠ يوم يف
عىل بناء صدر القبض أمر  وأن الكويتيني، التجار  من ثالثة القبض عىل

الرشيد(٢). ابن من وشاية
كوكس  السيايس  للمقيم الشيخ أرسل ١٩١٢ مايو/ايار   ١٦ ويف 
تفتيش خالل  اإلنكليزية السفن  جتاوزات عىل فيه يعرتض خطاباً 
غري أسلحة عدم محلها من للتأكد اخلليج مياه يف املبحرة السفن الكويتية
األسلحة جتارة منع باتفاق التزامه إطار يف أنه الشيخ وذكر  مرخصة.
عندما ولكن بالتفتيش، اإلنكليزية السفن قيام وافق عىل القانونية، غري
أرشاف «من كويتيون سفناً يملكها مهمتها، وتفتّش السفن هذه تتجاوز

خان تدوينات من األعيان ووفيات حوادث رسالة فيها (حمرر): الشيباين بن إبراهيم حممد (١)
مرجع خزعل: الشيخ خلف  حسني  وكذلك .٢٧ ص  سابق،  مرجع القناعي، اهللا عبد هبادر.

سابق، ص ٢٩١.
 Political Diaries of the Persian Gulf, Vol 1 1904-1906 (London, Archive  (٢)
Editions, 1990), p.27.
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الغانم، شاهني بن خليفة مثل بيتي» وجريان وأكربهم الكويت أهل
البدر ونارص عيسى، بن  اللطيف وعبد الغانم، حممد  بن أمحد وعمه
أمراً يعترب ذلك فإن أيام، ثالثة ملدة وتعطيلهم غري الئق وإهانتهم بشكل

مقبول. غري
«وكشفوا للتفتيش البضائع اإلنكليزية أنزلت السفن أن الشيخ وذكر
النواخذة عىل وإن البحر، يف السلع من فقدان كثري إىل أد مما خشبهم»
بالسفن نفسها، حلقت التي اخلسائر البضائع، باإلضافة إىل هذه دفع ثمن
أي إىل  يستند ال  ما وهو  الكويت» أهل ظن يف «سوء يعكس ذلك وأن
- وحفض بحقنا الالئقة املعاملة حسن  «نلتمس أننا مضيفاً أساس، 
غري سالحاً ينقلون أو ال حيملون رعاياه وأن - رشفنا». حفظ املقصود
أيضاً رشيف فهم عىل - أحافظ املقصود - أحافض مرخص، وأنه «مثلام أنا

ألمري»(١). ويمتثلون رشفهم عىل - املقصود حيافظون - حيافضون
أصدر له، التابعة والسفن للتجار الكويتية اهلوية إثبات جمال  ويف 
أغسطس/ ٢ يف الصادرة الشهادة نامذجها ومن للتجار. شهادات الشيخ
الكويت  أهايل من بأنه تشهد والتي  اخلليل  بن حممد اهللا  لعبد ١٩١١ آب
وحتمل التجارة».  وصنعته الكويت يف وساكنني متولدين جد عن «أباً

الصباح(٢). الكويت مبارك خاتم حاكم الشهادة
عىل «الواقفون إىل موجهة للسفن مماثلة شهادة الشيخ  وأصدر
الدول مجيع من بالبنادر والساكنني بالبحار  السالكني من هذا  مرسومنا
أكتوبر/ ٧ بتاريخ الصادرة الشهادة ذلك  مثال املتحابة»  الفخام العظام 
عيسى  اللطيف بن عبد ملك الساملي املسامة «للبغلة ١٩١١ ترشين األول

يف أيار ١٩١٣ ١٦ مايو/ بتاريخ كوكس السيايس املقيم إىل مبارك من الشيخ (١)
 Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Op.cit, p p. 733-734. 

السابق، ص ١١٤. املرجع يف الشهادة من صورة انظر (٢)
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دراية حكم  من نأمل وتابعنا الكويت أهل مجاعتنا من  هو  حجي بن
باملعاملة يعاملوه أن عليه ووقفوا  إليه نظروا إذا  املتحابة العظام الدول
ورشائط وروابط وقوانني به أصول - املقصود جرت - كام جرة الالئقة

املتحابة»(١). الدول
أجل من األسلحة حلمل  للسفن إجازة شهادة الشيخ أصدر كام
يف العتداء التعرض حالة يف  نفوسهم» «عىل واملحافظة عنها الدفاع 
من وأنه ووالده، مالكها واسم السفينة، نوع الشهادة وتتضمن البحر.
األسلحة وعدد البحارة،  وعدد ووالده، النوخذة واسم الشيخ،  رعايا

السفينة وأنواعها(٢). عىل املوجودة

املرجع نفسه، ص ١١٥. الشهادة يف من صورة (١) انظر
املرجع نفسه، ص ص ٣-٨. الشهادة يف من صورة (٢) انظر





االقتصادية األنشطة ثانياً:
ألهايل الكويت

التجارية للحياة مبارك الشيخ وفرمها اللذين من االهتامم والرعاية نتج
فقد اقتصادها، وتوسع  الكويت ثروة ازدهار البالد، يف واالقتصادية
بالبحر، وثيقاً ارتباطاً التجاري  والنشاط  االقتصادية  الثروة ارتبطت
وجتارة صيد يف تتمثل للكويتيني الرئيسية االقتصادية األنشطة فكانت
املهن من وعدد األسامك، وصيد والتجاري، البحري والنقل اللؤلؤ،
والتصنيفات القواعد وبلورة احلرف هذه بتنظيم الكويتيون وقام اليدوية.

العمل(١). لتنظيم

عىل اللؤلؤ الغوص -١
ليس الدخل مصادر أهم أحد  يمثالن وجتارته اللؤلؤ عىل الغوص كان
سوقٌ مدينة كل وكان يف أيضاً، اخلليج مناطق غالبية يف بل فقط يف الكويت

كان عرش، والثامن عرش السابع القرنني وخالل ورشائه. اللؤلؤ لبيع رائجة

-١٨٩٩ عام الربيطانية احلامية حتى النشأة من الكويت «إمارة إبراهيم: توفيق حسنني (١)
سابق، ص ١٩٣. مرجع (حمرر): الرشيدي أمحد د. اخلليجية» يف العالقات
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ومنها العراق، يف وبغداد البرصة أسواق إىل اخلليج مدن من اللؤلؤ مع جيُ
التجارية، السفن اخرتاع وبعد أوروبا.  إىل ثم وإسطنبول الشام إىل يُصدر
يف شهور اللؤلؤ صيد موسم وكان اهلند. العراق إىل اللؤلؤ من حتولت سوق

بشهر سبتمرب/أيلول. وانتهاءً مايو/ايار شهر ابتداءً من الصيف
حتى عامة، بصفة اللؤلؤ جتارة ازدهرت  مبارك، الشيخ عهد ويف 
سفن.   ٨١٠ حوايل إىل صيده متارس  التي الكويتية السفن عدد  وصل 
بلغ  كام بحاراً، ٧٠ حوايل الواحدة السفينة يف البحارة عدد وكان متوسط
يوسف  الشيخ تقدير حسب وذلك روبية، ماليني ٦ حواىل الغوص عائد
ازدهاراً اللؤلؤ جتارة ازدهرت عهده، أواخر ويف عيسى القناعي(١). بن

وصادفت  احلد. جماوزة أي بسنة «الطفحة» ١٩١٣ سنة ميت حتى سُ بالغاً
يتمكن فلم الصيف،  فصل  يف  املبارك رمضان شهر جاء أن الفرتة هذه 
هذه بتعبري - الغطس موسم  واقترص عملهم. ممارسة من الغواصون 
الغواصون للغوص يذهب حيث وبعده، رمضان شهر بداية قبل األيام -
طعام تناوهلم بعد عيد الفطر أيام أول يف إليه ويعودون الشهر، قبل بدء

غوصني. الغوص اعترب لذلك اإلفطار.
املكرمة علامء مكة أرسل إىل النواخذة بعض الطريفة أن احلوادث ومن
وهل الصيام، أثناء يف مرشوعية الغوص عن منهم يستفرس الرشيف واألزهر
مع ترافق أن موسم الغوص الفتو هذه طلب ال. وكان سبب باح أم هو مُ
اإلجابة فجاءت الشيخ مبارك، حكم من األخرية السنوات يف رمضان شهر
باح مُ بسببه غري اإلفطار وأن رمضان، شهر خالل باح مُ غري  الغوص بأن

الشهر(٢). هذا خالل الغوص منع الفتاو هذه مؤد وكان أيضاً.

.٨٩-٩٠ ص وص سابق، ص ٨٤، مرجع احلجي: يوسف يعقوب (١)
واخلليج العريب (الكويت:  الكويت يف اللؤلؤ عىل الغوص تاريخ الشمالن: مرزوق سيف (٢)

.٢٧٥ ١٩٨٦)، ص ،٢ ط د.ن،
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وسفن أنشطة من هبا وما ارتبط عىل اللؤلؤ الغوص حرفة لقد كانت
نوعٍ ولكل أنواعاً، املهنة سفن هذه للكويتيني. وكانت الرئيسية هي املهنة
البقارة. أو نوع البتيل هناك كان املثال، سبيل فعىل به. أسامء خاصة منها
الثاين أسامء من ومساعد. وكان ومصارع، أسامء األول سعيد، من وكان
وهو السمبوك، السنبوك أو يسمى آخر نوع هناك واحلمر. وكان املياسة،
،األخر إىل األنواع باإلضافة وذلك احلجم. الصغرية السفن  إىل يشري
مرزوق، سفن منها وكان والبوم، وجاليوت الشوعي منها والتي

واملصطلحة. ومشهور، ومنصور،
بسفنهم يذهبون وكانوا بالطواشني، يسمون فكانوا اللؤلؤ جتار أما
وإىل واألحساء، والبحرين، وقطر، الكويت، مياه يف اللؤلؤ مغاصات إىل
البحرين يرتددون إىل كانوا كام يف بعض األحيان. البعيدة مغاصات عامن
والرشاء للبيع اخلليج يف منطقة اللؤلؤ لتجارة مركز أكرب كانت تعترب التي
املطريي، هالل الفرتة هذه يف الطواشني  أشهر من وكان املؤن.  د وّ وتَزَ
وكذلك الكويت، يف النواخذة أشهر من يعترب الذي القطامي وعيسى

يف املدرسة املباركية. معلامً يعمل أن قبل املرصي حافظ وهبة
أنه حتى املهنة  هذه يف الكويت أهايل من كبري عدد عمل وعموماً،
خالل الغوص  موسم يف  الرجال من خالية الكويت مدينة تبدو  كانت
شعبية مناسبة الكويت إىل الغواصني عودة  وكانت الصيف.  شهور 
«ليس هناك ذلك بقوله احلجي يوسف يعقوب ويصف هلا الناس. حيتشد
إىل الغواصني عودة مثل روعته يف القديمة يفوق الكويت يف  مشهد من
املدينة عىل  الغوص سفن تقبل حني الغوص موسم انتهاء بعد املدينة
وعىل البحر. غطت وقد النورس طيور وكأهنا البيضاء أرشعتها رافعة
ينتظرون وأطفال ونساء رجال  من األهايل  طوابري تقف الساحل طول
متصلة أشهر أربعة تركوهم الذين أحبائهم الستقبال السفن هذه وصول

الكويت ألهايل االقتصادية األنشطة



واملالية التجارية احلياة وتنظيم االقتصادي التطور بدايات ١٨٦

عىل اللؤلؤ»(١). للغوص شاقة رحلة يف
الذين اهلند ثراء أمراء وتراجع اليابان، يف الصناعي ابتكار اللؤلؤ ومع
النفط واكتشاف اللؤلؤ، عىل للطلب الرئيسية املصادر يمثلون أحد كانوا
انقرضت، حتى تدرجيياً التناقص اللؤلؤ يف مهنة صيد أخذت الكويت يف

صيد  يتبق من سفن مل ١٩٥٥ عام أنه الغواص حتى أمهية تناقصت ومعها
وعرشين سفينة. بني عرش يرتاوح ما ضئيلٍ عددٍ سو اللؤلؤ

البحري التجاري النقل -٢
بعد الكويت أهل لدخل مصدر البحري ثاين أهم التجاري مثل النقل
املستورد اخلشب من الرشاعية السفن من أسطوالً أهلها وأقام الغوص.
العريب بشاطئيه اخلليج موانئ مجيع ترتاد السفن  هذه  وكانت اهلند. من
أفريقيا، ورشق  واهلند، باكستان، يف بلوشستان وموانئ والفاريس،
التجارية البضائع لنقل وذلك األمحر، والبحر العربية اجلزيرة وساحل
واألقمشة. واألخشاب واحلبوب كالتمور أنواعها بمختلف والسلع
تدرجيياً االنقراض  يف السفن هذه  بدأت البخارية،  السفن تطور ومع

.(٢) متاماً اختفت حتى
نشاط الزدهار مواتية فرصة األوىل  العاملية احلرب نشوب وكان
الربيطانية العسكرية القيادة الستيالء وذلك الكويتي، األسطول
اهلند رشكة غلها تُشَ كانت  التي الكرب التجارية  النقل سفن مجيع  عىل
يف تعمل كانت التي البحرية  التجارية الرشكات من وغريها الربيطانية 

سابق، مرجع وذكريات، صور القديمة الكويت (إعداد): احلجي يوسف  يعقوب (١) 
.٣٧ ص

الرشاع (الكويت:  رحلة أو البحري وتارخيها الكويت املزيني: العزيز عبد أمحد ذلك انظر يف (٢)
.(١٩٨٦ ط١، السالسل، ذات
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هذه توقف إىل ذلك أد اجلهد احلريب. وقد ألغراض املنطقة، وتوظيفها
السفن عىل الطلب وازدياد اخلليج، موانئ  إىل البضائع نقل عن السفن
لبناء يتسابقون التجار وجعل النقل أجور  ارتفاع إىل أد مما الرشاعية،
وقتها كان يُعرف كام أو باهلند كلكوتا ميناء الكويت، ويف يف السفن هذه
هذه أشهر من وكان كاليكوط. أو فاليقوط ميناء باسم الكويت أهل بني

و«سمحان»(١). و«املحمدي»، الربوالبحر»، «نور السفن
بناء السفن. فكانت صناعة بتقدم البحري التجاري وارتبط ازدهار النشاط
واتصف اهلندي، الساج خشب من  تصنع والبغلة  كالبوم  الرشاعية املراكب
وصيانتها صناعتها يف واإلتقان باملهارة السفن  صناعة بحرفة  العاملون
واحلاج أمحد، احلاج سلامن وولده الصناع هؤالء أشهر وكان من وترميمها.

محود بن بدر. واحلاج اهللا، وعبد جاسم وأخواه راشد بن صالح
يف السفن بصناعة اخلاصة املؤرخون سجلها  التي القصص ومن
أهل يستخدمها كان التي السفينة  وهي البغلة،  طراز من الكويت
عبد النوخذة أن الرشقي،  أفريقيا وساحل اهلند إىل السفر يف  الكويت
البغلة. نوع من سفينة  لبناء  جروف حممد مع تعاقد العسعويس الرمحن 
وصل األثناء،  هذه ويف اخلارجي. هيكلها اكتمل حتى العمل يف وبدأ
وعندما الكوفة. إىل  وهرب جروف فخاف احلكم إىل مبارك الشيخ
استكامل برضورة وأوىص خييبه». «اهللا ضاحكاً علق باألمر الشيخ علم
عرفت التي السفينة بناء أكمل  الذي  راشد  بن  صالح فاختري السفينة،

املحمرة(٢). حاكم خزعل املرداوي الشيخ إىل صاحبها نسبة باملرداوية
وظائفهم حيث من السفينة ظهر  عىل  العاملون البحارة  وانقسم

الكويت ألهايل االقتصادية األنشطة

سابق، ص ص ١٦٤-١٦٥. مرجع احلجي: يوسف يعقوب (١)
الشعبي  الرتاث (قطر: مركز الكويت يف الرشاعية السفن صناعة احلجي: يوسف يعقوب (٢)

.٢٥٣-٢٥٤ ١٩٨٨)، ص ص العربية، اخلليج لدول
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ومهمته السفينة، رئيس وهو الربان: أوهلا، أنواع.  مخسة إىل ومراتبهم
وثانيها، األمان. بر  إىل تصل حتى عليها والسهر وقيادهتا توجيهها
الذي املحار البحر الستخراج قاع يف  يغطسون الذين الغواصون: وهم
بأي االستعانة دون من  املهمة هبذه يقومون وكانوا اللؤلؤ. عىل حيتوي
الذين السيوب: وهم وثالثها، األيام. هذه نعرفها الفنية التي املعدات من
الغواص. من إشارة أول عند  البحر قاع من الغواصني  يسحبون كانوا
ويساعدون السفينة يف خيدمون الذين الفتيان وهم الرضيف: ورابعها،
وهو التبّاب: وخامسها، أسهم الغوص. من واحد سهم وهلم السيوب،
ومناولة والقهوة الشاي عمل مثل البسيطة يقوم باخلدمات الذي الصبي
من أو طعام يتناوله من ما  عدا فيام أجر دون من عادة ويعمل األشياء.

له(١). أو البحارة يقدمها النواخذة اإلكراميات التي

صيد األسامك -٣
واحلياة للرزق مصدر  أهم ثالث هي األسامك صيد مهنة كانت
األسامك وكان صيد البحري. الغوص والنقل بعد الكويت يف االقتصادية
يف املجداف استخدمت التي الصغرية من السفن جمموعة من خالل يتم
مل هذه السفن فإن صغر حجمها، إىل ونظراً بعد. فيام الرشاع ثم البداية،

الشواطئ. عن أن تبتعد كثرياً مقدروها يف يكن
لصيد األسامك الصيادون استخدمها التي التقليدية الطرق ومتثلت أهم

يأيت(٢): ما يف

١٩٦٤)، ص ص د.ن، ط ٢، البحار ( الكويت: علم دليل املحتار يف القطامي: عيسى (١)
.١٩٣-١٩٦

املرجع السابق. (٢)



١٨٩

خمتلف أنواعه. بالشباك عىل الصيد *
األسالك من مصنوع  قفص عن عبارة وهو الكركور، أو القرقور  *
فتحة  وهلا أقدام، ٥-٦ بني ما ارتفاعها يبلغ  شبكة  شكل  يف املعدنية
الطعم، بداخلها ويوضع السمك.  لدخول جوانبها  أحد يف خمروطة 

لسحبه. سميك بحبل أعالها يف وتربط
يقوم ثم النور، عىل  السمك يتهافت بحيث ليالً النار استخدام *

حادة. بآلة باصطياده الصيادون
اسكولد الرويس الطراد الحظ قائد ،١٩٠٢ وعند زيارته للكويت عام
بسيطة سنارات بواسطة األسامك بصيد تقوم كانت التي القوارب كثرة 
السمكة. تلو السمكة «ينتشل كان  القارب صاحب وأن الصنع،
الكويت شواطئ  عند واصطياده جداً، كثري يبدو، ما عىل والسمك،
الشاطئ تصادف عىل املدينة إىل الوصول فقبل األساليب: بأبسط جيري
أثناء إليها السمك كبرية يدخل بأعداد القصب من أسواراً امتداده وعىل

اجلزر»(١). أثناء فيها ويبقى املد

واليدوية الصناعية احلرف -٤
ارتبطت التي الصناعات جمموعة من مبارك عهد يف الكويت شهدت
ذلك ومن اليومية،  الناس وحاجات السائدة االقتصادية باألنشطة
وصناعة واخليام، الشعر الصيد، وصناعة بيوت وأدوات السفن، صناعة
األسواق بعض  وسميت  والنسائية، الرجالية العباءات مثل  املالبس 
وسوق البشوت، سوق الصاغة، سوق مثل: الصناعات هذه بأسامء

الكويت ألهايل االقتصادية األنشطة

لألسطول املركزي الدولة أرشيف من مواد  .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف روسية  سفن (١)
سابق، ص ١٣٢. مرجع البحري احلريب،
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إلخ»(١). السالح...
اعتمدت السفن التي صناعة هي بالطبع، هذه الصناعات، أشهر كان
وكانت السمك، وصيد البحري والنقل اللؤلؤ استخراج أنشطة عليها
السفن وكانت أفريقيا، ورشق اهلند من األخشاب  استرياد عىل  تقوم
سوف كانت إذا وعام صناعتها، من املستهدف حول حجمها يف ختتلف
البحر إىل بعيداً تسافر سوف أهنا  أو الكويت حدود من بالقرب تعمل 
أهايل مهارة شكسبري السيايس الوكيل والحظ اهلندي. واملحيط  األمحر 
من الكويتيون التجار جلبها  التي «فاألخشاب السفن بناء يف الكويت
لوح كل ليأخذ  وخربة بالغة بعناية تقطع  الرشاعية السفن  عىل  أفريقيا
صورهتا السفينة تأخذ وهبذه الطريقة األخر، اللوح جوار إىل متاماً مكانه
من وليس الطبيعة  صنعته عمالً فعالً تبدو روعتها من وكأهنا الكاملة،

اإلنسان»(٢). صنع
املرتبطة الصناعات الكويتيون عرف السفن، صناعة جانب وإىل
السكاكني أنتجت  التي واملسامري احلدادة صناعة  مثل اليومية  بحاجاهتم
الطهو كأدوات النحاسية األدوات وصناعة البناء، وأدوات واملطارق
األسلحة، وصناعة الذهب،  وصناعة  والشاي، القهوة  وأباريق  والطعام
اللبن. وحفظ املياه لنقل ارتبطت بتصنيع القرب التي اجللدية والصناعات
الصابون(٣). وصناعة  احلبوب، وطحن البناء، حرفة ذلك إىل أضف
من التقليدي النسيج حياكة وحرفة احلصري صناعة حرفة هناك  وكانت

الكويت. بادية يف السدو

للنرش،  قرطاس دار (الكويت: الكويت تاريخ يف أبحاث  التميمي: خلف املالك عبد (١)
يف والقانون التاريخ بني اليدوية احلرف احلمداين: حسن عيل  كذلك وانظر  .٩٣ ص  ،(١٩٩٩

للنرش، ١٩٩٤). زيد دار لندن: ) الفرتة ١٨٩٦-١٩٥٠ من الكويتي القديم املجتمع
H.V.F Winstone., Captian Shakespear; A Portrait, Op.cit, p. 119. (٢)

السابق، ص ص ٩٤-٩٥. املرجع (٣)



١٩١

حرفة الكويتيون عرف السابقة، االقتصادية األنشطة إىل  وباإلضافة
اجلهراء ففي  وفيلكا. اجلهراء أبرزها  من كان  التي ،القر يف  الزراعة
القرص أوهلام قرصان فيها وكان نخيل، وزراعة آبار وبساتني هناك كانت
فهي جزيرة فيلكا أما خللف باشا النقيب. وثانيهام مبارك، للشيخ األمحر
وبساتني مزارع فيها وكان السطح، قريبة إىل اآلبار فيها ومياه ماؤها عذب
الكويت التي احرتف بادية كام كانت هناك ناظرهيا(١). أبصار تفتن مجيلة

القوافل(٢). يف جتارة بارز دور هلم وكان الرعي، حرفة أغلب أبنائها

الكويت ألهايل االقتصادية األنشطة

سابق، ص ص ٤٧-٤٨. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (١)
الكتب،  دار مؤسسة دراسة ميدانية (الكويت: الكويت. يف البداوة الشكيل: إبراهيم انظر (٢)
الكويت  يف بادية ال مقدمة لدراسة البادية. تراث وآخرون: حممد احلداد وكذلك .(١٩٨٧ ،١ ط

أيضاً: وانظر .(١٩٨٧ د.ن، (الكويت:
H.R.P. Dickson, The Arab of The Desert: A Glimpse into Badwin Life in 
Kuwait and Saudi Arabia (London: George Allen & Unwin, 1949). 





األسواق والنشاط التجاري ثالثاً:

ومتابعته مبارك الشيخ سياسات نتيجة الكويت أسواق ازدهرت
واجلامرك الرضائب جمايل يف من إجراءات اختذه وملا فيها، جيري ملا املبارشة

الكويت(١). لثروة مهامً مصدراً التجاري النشاط جعل مما

األسواق -١
ظهر عقب األسواق يف بجولة  يقوم  أن مبارك  الشيخ  عادة من  كان
أسودان. حصانان جيرها فيكتوريا طراز من مجيلة سوداء بعربة يوم  كل
القديم املقهى أمام جيتمع مع األهايل أن هو ذلك من الشيخ غرض وكان
احلدود يف األسعار أن من وليتأكد شؤوهنم(٢)، عن السوق ليسأهلم يف
واختلف الكويت. أهايل أكثرية قدرة جتاوزها يضمن عدم وبام املعقولة،
سلطته استخدم ، فأحياناً .أخر إىل حالة التعامل من الشيخ يف أسلوب
التجارة آلليات وبفهمه األحيان، أكثر يف األسعار، ولكنه خلفض كحاكم

اقتصادياً. أسلوباً استخدم التجارية، واحلياة

يف هلذه التطورات الديبلوماسيني الربيطانيني رؤية انظر (١)
Records of Kuwait, Vol 4, pp. 615-629.   

سابق، ص ٣٧. مرجع مالريي، ج ستانيل د. مذكرات مالريي: ستانيل (٢)
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من اللحوم أسعار ارتفاع األهايل من ضج حني فإنه املثال، سبيل فعىل
طمأهنم مبارك، إىل الشيخ وشكوا آنة، عرشة اثنتي إىل للوقية عرش آنات
إليهم وأصدر «القصاصيب»، اللحم باعة مجيع إليه واستدعى الشيخ 
فإن وإال آنات، وثامين روبية اللحم  أوقية  سعر  يكون بان مشدداً  أمراً
فوجئ التايل، اليوم صبيحة ويف الصارم. للعقاب سيتعرض املخالف

مبارك. عىل الشيخ سخطهم فاشتد الغريب السعر هبذا األهايل
آالف أخذت حتى الكويت خارج تنترش الغالء أخبار كادت وما
من ذلك انخفاض ونتج حدب وصوب، من كل الكويت إىل ترد األغنام
الناس أدرك وحينئذ البلد. الرخاء وعم املعتاد من أقل إىل اللحوم أسعار
القائل املثل وتذكروا اللحم،  أسعار  رفع  من مبارك  الشيخ يقصده ما

الغال جالب»(١). «سوق
وإرشافه والنهب، السلب من التجارة بحامية الشيخ اهتامم ونتيجة
املسيح عبد ويصف الكويت. سوق ازدهرت األسواق عىل املبارش
للوارد الكويت هي «جتارة  بقوله مبارك عهد يف الكويت سوق إنطاكي
التجارية احلركة أما التجار. من أهلها وأكثر الثغور املهمة والصادر شأن
بالناس، غاصة األسواق كانت حيث زاهية نامية رأيتها فقد األسواق يف

أوقات املواسم»(٢). من ليس فيه كنا الذي الوقت أن يل دليل وقال
كانت بل  للتجارة، مكاناً فقط تكن مل السوق أن  رونكيري ويضيف
قافلة تستعد كانت عندما وأنه ومنها، الكويت إىل للقوافل منطلقاً
من اجلنويب اجلزء يف بالتجمع مجاهلم  مع اإلبل رعاة يقوم  لالنطالق
كام السوق ويصف الصحراء. إىل بضاعتهم التجار  حيمل ومنه السوق
خيام  من وتتكون والبضائع بالناس مزدمحة بأهنا ١٩١٣ عام شاهدها

سابق، ص ٢٧١. مرجع الكويت، بدأت هنا من احلاتم: خالد عبد اهللا (١)
سابق، ص ص ٥٦١-٥٦٢. مرجع بك: إنطاكي املسيح عبد (٢)



١٩٥

من اخلشب قواعد عىل من احلصري وأوراق النخيل ترفع كثرية مصنوعة
سوداء خيام أطرافها  عىل وتقع  بضائعهم، لعرض  حتتها الباعة جيلس 
عامل الشيخ الذين يوجد فيها كام أهل الكويت. من الرحل البدو يقطنها
من مقربة وعىل للرضيبة. اخلاضعة البضائع عىل الرضائب جيمعون

من إيران(١). عادة كان يستورد الذي سوق الفحم كانت السوق أيضاً
يرتادها التي الكبرية وسوقها املدينة وسط بنت الطبيب يصف كام
التجارية العالقات تعتمد نشطة بأهنا سوق خمتلفة ومدن مناطق من العرب
كان وعندما .أخر النقدي أحياناً التبادل وعىل املقايضة أحياناً، عىل فيه
وكانوا معاملتهم، الكويت  جتار أحسن  السوق،  إىل يفدون البادية أهل
يف د ثمنها يُسدّ أن عىل بيعها حلني سبيل القرض عىل البضائع يسلموهنم

املقبل(٢). املوسم

املتداولة العمالت -٢
فرتة التعامل يف فقد كان األسواق، يف املتداولة شأن العمالت يف أما
وقتذاك يف الكويت ي سمّ ما عملة، كان منها من بأكثر جيري مبارك حكم
الفضة من مصكوك ريال نمسوي احلقيقة هو يف الذي الفرنيس» «الريال
روبيتني نحو يوازي وزنه وكان النمسا، ملكة تريزا امللكة صورة محل
يف تداوهلا جر فضية عملة أكرب الريال هذا ويعترب من الفضة. ونصف
عرشينات حتى استخدامه واستمر الرشائية، القيمة ناحية من الكويت 

القرن املايض.

(إعداد): الشيباين إبراهيم بن وكذلك حممد سابق، ص ص ٧٧-٧٨. مرجع باركيل رونكيري: (١)
سابق، ص ص ٢٥-٢٦. مرجع رونكيري، باركيل السيايس الدنامركي رأها كام الكويت

واجلزيرة اخلليج مدن يف األمريكية اإلرسإلية رحالت القوافل. وإعداد): ( ترمجة البسام (٢) خالد
سابق، ص ص ٧٤-٧٥. مرجع ،١٩٠١-١٩٢٦ العربية

األسواق والنشاط التجاري
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باسم  الكويتيون ها سامّ التي الثانية»  «الروبية  عملة استخدمت كام 
استخدمت كام  عليها. فيكتوريا  امللكة صورة وجود إىل نظراً بنت» «أم
والتي السابع، إدوارد امللك عهد يف صكت التي الثالثة» «الروبية عملة 
كانت العملة عىل امللك ألن صورة صلعة» «أم باسم الكويتيون ها سامّ

و٢  آنات، وأربع روبية، نصف العملة هذه وشملت أصلع. وهو تظهره
باسم «املتليك» يف الكويت األخرية الفئة وعرفت هذه واحدة. وآنة آنة،
وجدير  املعدن. وتعني اإلنكليزية،  باللغة Metal كلمة من مشتقة وهي
من جعلها مما  قليلة «اآلنة» هذه  من صكت  التي الكمية أن بالذكر
السابع إدوارد  امللك صورة غريها عن يميزها وكان النادرة. العمالت
الكويتيون ها سامّ التي الرابعة الروبية عملة رفت عُ التاج. كام مرتدياً عليها
العملة عىل يبدو اخلامس كان جورج امللك ألن وذلك الشايب» «روبية
الفضية، العمالت هذه جانب شاربيه وذقنه. وإىل السن مطلقاً يف كبرياً

.(١)١٩١٣ عام الكويت يف النقد أوراق استخدام فقد بدأ
نوفمرب/ واحتالل بريطانيا للبرصة يف األوىل، العاملية احلرب نشوب ومع
العراق. أسواق اإلنكليزية يف الذهبية اجلنيهات استخدام بدأ الثاين ترشين
إىل الذهبية النقود تلك هتريب احتامل من الربيطانية السلطات وختوفت
وكتب للتعامل، كأساس اهلندية الروبية استخدام عىل فأكدت العثامنيني،
بالروبية التعامل وجوب بشأن مبارك الشيخ إىل كوكس السيايس املقيم
«معامالت طرفنا مرتبطة بأن الشيخ فأجابه الذهبية. النقود هتريب وحماربة
يوجد وال اهلند يف هي كام يف الروبية والريال ومجيع معامالت طرفنا باهلند

الرب قطعاً»(٢). داخل إىل ذهباً يرسل طرفنا أحد يف

مركز  (الكويت: التاريخ  عرب الكويتية العملة معرض دليل املغني: العبد حممد عادل  (١)
.١١-١٧ ١٩٩٦)، ص ص الكويتية، والدراسات البحوث

سابق، ص ١٦٣. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٢)
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واجلامرك الرضائب -٣
تستحق منتظمة  مالية موارد مبارك قبل الكويت شيوخ لد يكن  مل
قبائل جتمعها كانت  التي الزكاة من  إليهم يصل كان ما  سو الذكر 
عىل مجركي رسم  من %٣ حصيلة متثل التي الضئيلة واألموال البادية،
وإنام الشيوخ، من أحد يفرضه هذا الرسم مل أن واحلقيقة األنشطة. بعض
الكافية املوارد لديه تتوافر تكن  مل الذي للشيخ مساعدة التجار  به بادر
أيضاً رضت  فُ مبارك، قبل ما فرتات  ويف والبالد. احلكم شؤون إلدارة
كانوا الذين للحراس تُدفع كانت ولكنها  احلوانيت عىل الرسوم  بعض

املدينة. حلراسة ليالً يسهرون
جتارها، ثروة  واتساع الكويت جتارة ازدياد  ومع  مبارك، عهد ويف
الرضائب بعض  فرض إىل مبارك جلأ ومعاركه، اجليش نفقات وازدياد
إلقناع وسعى اجلامرك. عىل إضافياً رسامً ففرض اإلضافية، والرسوم
التجارة حلامية األموال هذه وأنه يستخدم مصلحتهم، يف ذلك بأن التجار

طرقها(١). وتأمني
سبيل فعىل التجار. عن الشيخ نظر وجهة اختلفت األحيان، ويف بعض
السالح، املال لرشاء  إىل مبارك الشيخ وحاجة هدية معركة فبعد املثال،
اللؤلؤ. جتار وخصوصاً الكويت، جتار عىل الرضائب من مزيداً فرض
أوامره الشيخ أصدر املقررة، الرضائب دفع عن بعضهم امتنع  وعندما 
لنشاطهم، وذلك  الرئييس املصدر يعترب الغوص الذي بمنع ١٩١١ عام يف

عليهم. للضغط كوسيلة
إلبالغه الشيخ مقابلة إىل وسعوا القرار، هذا جتار اللؤلؤ عىل اعرتض
من الكويتيني، كل وعىل عليهم، يقع سوف الذي املايل الرضر  بحجم

سابق، ص ٤٢٢. مرجع الكويت، يف تاريخ رجال الشهاب: يوسف (١)
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جتارهتا. وأساس الكويت ثروة مصدر هو الغوص نشاط ألن ذلك جراء
املقررة. الرضائب دفع إىل سارعوا الشيخ، إرصار وجدوا وملا

بن منهم وهم هالل ثالثة عدا ما التجار غالبية االجتاه هذا يف سارت
فاستدعاهم عيل، بن  وشمالن مضف،  بن وإبراهيم  املطريي، فجحان
الشيخ، فعل رد من وخوفاً الرسوم. دفع رفضهم عىل وأنبهم الشيخ
ومنطقة البحرين بني ما وتوزعوا الكويت مغادرة عىل أمرهم أمجعوا

األحساء. يف جنة تدعى
التجارة يدرك قيمة كان الذي نفس الشيخ كبرياً يف أثراً األمر هذا ترك
يف فشل الوفد لكن ملصاحلتهم، وفداً فأرسل الكويت. القتصاد والتجار
معه حامالً سامل الشيخ نجله بإرسال مبارك الشيخ فقام بالعودة. إقناعهم
تنايس إىل إياهم داعياً عىل العودة، ويطمئنهم فيه هم حيضّ والده خطاباً من
جتار الكويت ونصح آخرون. ومل يعد البعض عاد أخر ومرة حدث. ما
بالعودة. املطريي هالل إلقناع شخصياً تدخله برضورة  مبارك الشيخ
بن إبراهيم من  كل ومعه «مرشف» خيته يف البحرين إىل الشيخ فسافر
هو الشيخ  حضور أن املطريي هالل واعترب عيل. بن وشمالن مضف 

وانتهت املشكلة. الكويت إىل اجلميع وعاد كافية. ترضية من أكثر
رضائب وهي العقارية». «الرضائب أيامنا يف يامثل ما مبارك فرض كام
وهدف الشيخ البيع(١). عند بيت تقيض بدفع ثلث قيمة كل عىل املنازل
ألهايل وفرها التي املنحة استخدام إساءة دون احليلولة إىل ذلك من 
مساكن لبناء للكويتيني جماناً  األرض يقدم  الشيخ كان فقد الكويت،
« «جتارياً املنحة تلك تُستغل ال وحتى حاجاهتم. عىل بناءً هلم وألرسهم

هذه الرضيبة. الشيخ فرض وألغراض الكسب،

سابق، ص ١٨٩. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (١)
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 ١٨٩٩ مايو/أيار يف بتنظيم شؤون اجلامرك، فأسس مبارك الشيخ واهتم
وكانت بعدة شهور، بريطانيا مع احلامية معاهدة توقيعه بعد اجلمرك دائرة
اجلمرك موقع  وكان  .١٩٢١ عام حتى الوحيدة احلكومية اإلدارة هي 
من اجلمرك بوابة وكانت القديم، الكويت سور يف نايف دروازة أمام
من يبدأ اجلمرك يف وكان العمل املدينة. ناحية من البوابة بقرب الداخل
ظهراً، عرشة الثانية حتى السابعة أو  صباحاً والنصف السادسة الساعة 
عىل تفرض اجلامرك الشمس. وكانت غروب الثانية حتى الساعة من ثم

العراق. من اآلتية والبضائع واجللود واألغنام اإلبل مثل الواردات
ما مجيع ٥% عىل قدرها رسوماً الشيخ فرض ،١٨٩٩ مايو/أيار  ويف
العثامنية، من املوانئ اآلتية تلك فيها بام وبضائع سلع من إىل الكويت يرد
هذا وأخذ . كامالً إعفاءً اجلامرك من معفاة الوقت حتى ذلك كانت والتي
الفعل وجاء رد بعض السلع. عىل %١٠ بلغ أن إىل تدرجيياً الرسم يزداد
البرصة وايل باشا محدي أرسل عندما آب ١٨٩٩، ٢٥ أغسطس/ يف العثامين
رئيس ليامن «وجود الرضوري من أنه فيها يبلغه إىل الشيخ مبارك رسالة
ذلك املرتددة اىل السفن عىل (اإلرشاف) للنظارة الكويت بطرف (ميناء)
عىل رئيساً افندي حسن البرصة ليامن رئيس تعيني تم  قد وأنه الطرف،

وهو  أيلول، سبتمرب/ ٢ بتاريخ مبارك الشيخ عليه ورد الكويت». ليامن
تستقبل «ال الكويت بأن جنود، ويرافقه مخسة أفندي حسن وصول وقت
تراجع وسفائنهم أحرار) وحشيني (أي أهله هذا املحل وأن أجنبية سفناً
قبل»(١). من العادة عليه جرت ما لتغيري معنى فال  البرصة ليامن  إدارة
الشيخ استقباهلم، الكويت، رفض ورفاقه إىل أفندي حسن وصل وعندما
إىل يشري ما اإلجراء يف هذا وكان التايل. اليوم بمغادرهتم الكويت يف وأمر

سابق، ص ٤٩. مرجع الكويت...، أخبار وتقديم): حترير ) الغنيم اهللا يوسف عبد (١)
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له. الربيطانية السلطات بدعم ومعرفته بنفسه ثقته
أرايض تدخل كانت القوافل التي مجركية عىل الشيخ رسوماً كام فرض
الرسم هذا أخذ كل قافلة. ثم حلجم وفقاً الرسوم وقدرت هذه الكويت،
التجارية. األنشطة األصناف من  بعض عىل %١٠ إىل وصل حتى يزداد
خمزن إنشاء منها للتجار كبرية تسهيالت الشيخ قدم ذلك، مقابل ويف
وتوفري وتفريغها، استالمها حلني بضائعهم حلفظ باحلجارة مبني كبري
عىل واالسترياد التصدير رسوم فعت رُ كام حلاميته.  الالزمة احلراسة

الرب(١). طريق عن تنقل التي والسلع البضائع
بمعدل دوالر البنادق  من الواردات عىل رضيبة فرض ،١٩٠٤ وعام
ويف عام ١٩٠٩  دوالرات. ستة إىل ١٩٠٧ عام عىل كل بندقية ارتفعت يف

والقهوة. الواردات وخصوصاً الشاي عىل الرضائب ،أر مرة زيدت،

سابق، ص ص ١٥٦٦-١٥٦٧. مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج



الفاو التمور يف رابعاً: مزارع

مزارع بتنمية أيضاً الشيخ فقد اهتم التجارية ، احلركة تنظيم جانب إىل
لدخل إضايف كمصدر وذلك الفاو، منطقة يف صباح آلل اململوكة النخيل
هذه وكانت احلكم. متطلبات  ملواجهة  يستخدمه أن يستطيع الكويت
كوت يف وكذلك العرب، شط عىل والصوفية الفاو منطقة يف  البساتني
ومناطق العجرياوية، وجزيرة املحمرة،  من بالقرب جزيرة وهي الزين 

والدوارس. كردالن
له  زيارة خالل  إنطاكي املسيح عبد إىل الشيخ ذكره ما هذا يوضح  
له «كيفية زراعة  رشح عندما ١٩٠٧ عام يف الفاو يف إلحد مزارع النخيل
قبل فائدة ذا يكن مل  النخيل هذا وأن باستثامره، يعنون وكيف  النخيل
«العلب» يف بونه ويوضّ يتسوقونه  فجعلوا إليه األجانب  أيدي متتد أن
ألهايل كرب ثروة مورد فأصبح وأمريكا أوروبا  جهات إىل ويرسلونه

البالد»(١).
دخل مزارع الفاو أصبح حتى املنطقة هذه يف الشيخ األرايض واشرت
استخدام هذه إىل البرصة والة بعض وسعى يف ميزانيته. دائامً بنداً يمثل
أراد فعندما االقتصادية. الناحية  من الشيخ عىل  للضغط كأداة املزارع

سابق، ص ٦٤٠. مرجع بك: إنطاكي املسيح عبد (١)
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بالبرصة الزهري عائلة من اشرتاها  قد  كان التي األرايض بعض تسجيل
اعرتض (الطابو)، األمالك تسجيل دائرة يف باسمه  باشا سعدون ومن
مبارك الشيخ أن  بحجة بك حسن  الرمحن عبد البرصة  وايل ذلك عىل 
القبائل مجيع بأن الوايل معرفة  رغم وذلك عىل عثامنية، جنسية  حيمل ال
اخلطابات من العديد أرسل الشيخ أن ومع اجلنسية. تكن حتمل مل العثامنية

الرياح. أدراج ذهبت فإهنا إسطنبول، إىل
حكامً البرصة حمكمة أصدرت ،١٩٠١ األول كانون ديسمرب/  ويف
ألبناء الزين ضيعة يف  الواقعة األرايض يسلم بأن الشيخ  عىل غيابياً
اخلالف حلسم جلنة السلطان بتشكيل أمر طلب الشيخ، وبناء عىل أخويه.
حاجي من كالً اللجنة هذه وضمت البرصة،  يف الشيخ  ممتلكات حول
للسلطات ممثالً القرطاس الوهاب وعبد مبارك، للشيخ ممثالً منصور
بأن اللجنة البرصة. وقضت يف الربيطاين القنصل كراو ومسرت العثامنية،
للشيخ ومطلقة خاصة هي ملكية الفاو يف منطقة املوجودة األمالك مجيع
قرار وأرسل  أخويه. أبناء اىل األخر األرايض تؤول أن عىل مبارك
وايل فاعتمدها متوز ١٩٠٤، يوليو/ ١١ يف البرصة بصفة رسمية إىل اللجنة
لطلب استجابة عليه وصدق القنصل الربيطاين الوالية، وجملس البرصة

مبارك. الشيخ
عبد عىل القبض العثامنية السلطات ألقت  ،١٩٠٢ مايو/أيار   ٢٨ ويف
مراسلة جريدة بتهمة وذلك يف البرصة، الشيخ وكيل البدر سامل بن العزيز
احلكومة حظرت والتي لندن، كلكتا  يف تصدر كانت التي «اخلالفة»
البوليس استوىل كام سياساهتا، ضد حترض ألهنا أراضيها دخوهلا العثامنية
بالعراق. املوجودة الشيخ أمالك حجج عىل منزله تفتيش أثناء العثامين
عن سبب القبض مستفرساً الوايل إىل أبرق باخلرب، الشيخ عرف وعندما
من مرسوم  عىل بناء حصل قد القبض بأن الوايل وأجاب  وكيله. عىل



٢٠٣

سنني. عرش ملدة  بالسجن املحكمة وعاقبته حماكمته، وجرت السلطان،
تدخل  نتيجة  ١٩٠٥ عام عنه أفرج  حتى مسجوناً الشيخ وكيل  وظل
الكويت إىل  بالسفر له وسمح سجنه.  مدة لتقليل  الربيطانية السلطات

العراق(١). يف املراقبة حتت لإلقامة ثم العودة
الفاو يف  املياه سدود كرس عىل العثامنيون اجلنود أقدك ،١٩٠٥ وعام
الشأن. هبذا خطاباً البرصة وايل إىل فأرسل الشيخ بأراضيه، الرضر إلحلاق
التي النخيل مزارع بأن الوايل  ادعى للبرصة، بك حمرم والية فرتة  ويف
الربيطانية. احلكومة نيابة عن اشرتاها إنه إليه بل تعود ال الشيخ اشرتاها
البرصة وايل لد كوكس السيايس الربيطاين املقيم الفرتة، تدخل هذه ويف

أمالكه(٢). يف الشيخ لعدم مضايقة
ففي العثامنية، والسلطات مبارك الشيخ بني اخلالفات تتوقف ومل
من  جزءاً املنتفق شيخ باشا سعدون من الشيخ اشرت عندما ١٩٠٦ عام
عثامنية، لرية اآلف ثامنية بمبلغ الغرب أم منطقة يف املوجودة أراضيه
يف باسمه األرايض هذه تسجيل البرصة يف العثامنية  السلطات رفضت
تبعيته التي تبني العثامنية الوثائق يمتلك وال عثامنياً ليس أنه بحجة الطابو
األرايض هلذه ملكيته تسجيل  عن امتناعها ذلك عىل  وترتب للدولة.
النفوس «سجل يف نفسه وأعضاء أرسته يقم بتسجيل مل ما أجنبياً باعتباره

به(٣). القيام مبارك رفض الشيخ ما وهو العثامين».
أرايض عىل  باالعتداء العثامنية السلطات قامت الرفض،  هذا وإزاء
منتصف يف حدث مثلام املدبرة احلوادث بعض الشيخ وبساتينه. ووقعت

.١٥٦٠ سابق، ص ص ١٥٤٨-١٥٤٩، مرجع ،٣ ج اخلليج: دليل لوريمر: ج (١) ج
سابق، ص ص ٧٩-٨٠. مرجع الشيخ خزعل، حسني خلف (٢)

مرجع ،١٨٤٠-١٩١٤ العربية اإلمارات لتاريخ دراسة العريب. قاسم: اخلليج  زكريا د. مجال (٣)
سابق، ص ٢٨٩.
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الفاو  يف  الشيخ ممتلكات بني  يفصل الذي هدم اجلرس عندما ١٩٠٧ عام
من الشيخ ختوف ألراضيه. املجاورة العثامنية العسكرية القلعة وبني
الربيطانية السلطات من وطلب أمالكه، ضياع من وخيش التطور، هذا
لذلك، أصلحت ونتيجة وممتلكاته. حقوقه عىل االعتداء لوقف التدخل

عليه. كان ما وأعادته إىل اجلرس العثامنية السلطات احلربية
بطلب تقدم عندما ،١٩٠٨ األول يف ديسمرب/كانون رة الكّ الشيخ أعاد
وللمرة به. املحيطة واملناطق الفاو منطقة يف الزراعية أمالكه لتسجيل
عىل الشيخ حصول بعد إال التسجيل  عىل البرصة  وايل يوافق مل  الثانية

ذلك(١). تثبت التي الرسمية األوراق وتقديم العثامنية اجلنسية
من الشيخ مبارك خطاباً بالكويت الربيطانية الوكالة وثائق وتتضمن
املؤرخ اخلطاب نص وحسب بوشهر. يف كوكس السيايس املقيم  إىل
باشا أمحد من كل  بقدوم فيه الشيخ  أفاد ،١٩١٠ يونيو/حزيران   ٥ يف
بيع صفقة إلمتام الكويت إىل القرطاس باشا الوهاب وعبد الزهري 
وايل إىل السامل العزيز عبد مبعوثه أرسل وأنه الفداجية، بمنطقة  أرايض 
األرض. قياس  البرصة وايل من وطلب الصفقة، هبذه إلخباره البرصة
البيع بتأجيل تفيد إسطنبول من أوامر تلقى أنه البرصة وايل  رد وكان 
الشيخ أبناء باسم كان إذا ما العقد يمكن تسجيل وأنه آخر، إشعار حتى
الذي طلب رفضه الشيخ وهو ما العثامنية، اجلنسية عىل حصوهلم برشط
أن والسيام وقت،  بأرسع املوضوع هذا يف التدخل السيايس  املقيم من
من املاضية السنة عن األرض عن العوائد املقررة قد طلب البرصة وايل
العثامنية السلطات اعرتاف عدم يعني مما منه، وليس هلا األصليني املالك

قيام إىل  باشا مدحت حكم هناية من السيايس العراق تاريخ الرمحن، عبد حممد  أرشف  (١)
شمس،  جامعة عني اآلداب - كلية مقدمة إىل ماجستري رسالة ) االحتاديني ١٨٧٢-١٩٠٨ حكم

.٣٢٦-٣٣٠ ص ص (١٩٩٣
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للمقيم الشيخ  وذكر  فيها. إصالحات  من به قام وما  لألرض بملكيته
ملتزمة بريطانيا  فإن  الطرفني، بني املربمة املعاهدة  حسب بأنه السيايس

رفع  بأنه يفيد يونيو/حزيران  ٧ يف كوكس عليه ورد أمواله(١). بحامية 
بالرأي خيربه  سوف  وأنه بالتلغراف، اإلنكليزية احلكومة  إىل املوضوع

وصوله. حال
له،  جديدة مشكلة ختلق أن أرادت العثامنية السلطات أن ويبدو
يونيو/ ١٢ بتاريخ مبارك الشيخ إىل البرصة  وايل نظيف سليامن فأرسل

باشا  وحمرم بني الشيخ املربم العقد أن يشري فيه إىل خطاباً ١٩١٠ حزيران
األربعة األخوة ملصلحة البيعة أن  عىل ينص كان السابق  البرصة  وايل
البيع ليكون املستفيد من تعديل طلب الشيخ وأن مبارك، أبناء من الكبار
بخصوص عليه ينبغي ترك ما نَُّص وأنه اآلن، له حيق وهو ما ال نارص ابنه
الشيخ من البرصة وايل عن استياء اخلطاب عرب كام هو. كام الفداجية أمالك
عىل أهايل باهلجوم أتباع الشيخ لبعض اهتامات من تردد ما بسبب مبارك
يفيد  خطاباً يف البرصة الشيخ وكيل أرسل يونيو/حزيران ٢٩ ويف الزبري.
وإجراء القياسات البيع عن الزهري باشا عدول أمحد عن أخبار بورود فيه

الواقع(٢). من أقل الشيخ عرضها التي القيمة أن بحجة الالزمة
السيايس  املقيم شكسبري إىل السيايس الوكيل أرسل يوليو/متوز ٢٤ ويف
خطاب عىل يطلعه لكي  استدعاه  مبارك الشيخ بأن  فيه  خيربه كوكس
أكثر «اعتربه من من شخص خطاب عىل وكذلك البرصة، يف وكيله من
اسمه. وتضمن عىل رسية املحافظة منه وطلب البرصة» يف نفوذاً الرجال

املوضوعات اآلتية: اخلطاب
عن النكوص يف إسطنبول لتوه من الزهري العائد أمحد باشا رغبة -١

Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Op.cit, pp 101-108. (١)
Ibid, pp. 120-122. (٢)

يف الفاو التمور مزارع
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أن أو  دقيقة غري املقاييس أن بحجة للشيخ الفداجية أرايض  بيع
من فإنه احلجة، تكن أنه أيا شكسبري وأضاف مناسب. الثمن غري
الشيخ مبارك جيد املوضوع، وسوف فتح يُعاد أنه سوف  الواضح
حقه عن  «للدفاع تركية حمكمة أمام الوقوف عىل قادر  غري نفسه 

العادل».
بد ال باشا أمحد يأخذه الذي  املسار أن شكسبري الشيخ وأخرب   -٢
تبني منه طلب الذي هو الوايل كان وربام بتأييد الوايل، حيظى أنه
الرتكية، اجلنسية قبول عىل مبارك  إلجبار  وذلك املوقف، ذلك
البيع أن إعالن فكرة أن وأضاف شكسبري  مالياًً. استنزافه  وعىل 
له، الشيخ  دفعه الذي املبلغ وإعادة سليم، غري ملبارك تم  الذي
دفع منذ أن مباركاً العثامنية، خاصة السلطات فيه ما تفكر توضح
ل حتمّ بأكمله. كام املبلغ العام،  عام ونصف منذ األقل عىل مدة،
بعض وتشييد والزراعة،  الري أساليب لتحسني كبرية مبالغ

األبنية.
أمحد أن مبارك الشيخ لد املوجودة الرسية الرسائل تكشف -٣
يقدمون النقيب) (ابن طالب وسيد املنديل ويوسف الزهري باشا
فرصة أمامهم وأن الشيخ. عن البرصة  لوايل خاطئة معلومات
العمل. هبذا القيام عىل هلم مكافأة أموال عىل  للحصول كبرية
االفرتاءات هذه سيصدق البرصة  وايل فإن الشيخ، رأي وحسب
يف أعضاء اثنان (منهم  ومهمني معروفني أناس من صادرة ألهنا
مبارك الهتام املهيأ الوايل إن بصدق، الشيخ قال وكام الربملان).
عدم رغم عىل  االدعاءات  هذه  سيصدق اإلنكليز  مع بالتعاون

يف الواقع. صحتها
من ثقة عىل ختوفاته، وإنه يف حمق الشيخ مبارك شكسبري إن وأضاف
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هؤالء يقوله ما يصدق سوف  البرصة يف  الربيطاين القنصل أن
الشيخ. ضد إدعاءات من الثالثة األشخاص

والتخوف شعر بالقلق وأنه معه، رصحياً كان الشيخ أن ذكر شكسبري -٤
لتسجيل الوايل حماوالت كل قاوم  وأنه  العثامنية،  التحركات من

عثامنيني. كرعايا أبنائه
حريصاً يكون  بأن مبارك الشيخ  نصح  أنه شكسبري وأضاف -٥
الوقت يف التحركات هبذه  يقوم الذي البرصة وايل مع تعامله يف 
وكسب استفزازه املناسب  غري  من وأنه للشيخ، فيه يتودد الذي
وأوالده نفسه يسجل لن أنه الشيخ له وأكد الرصيح، عدائه
احلكومة إىل يتطلع وأنه بريطانية، موافقة دون من عثامنيني كرعايا

املشكلة. هذه حل يف ملساعدته اإلنكليزية
الذي األسلوب  بشأن  نصيحته طلب الشيخ أن شكسبري  ذكر -٦
عىل األرض للسيطرة رجاله بإرسال الزهري باشا أمحد قام إذا يتبعه
شكسبري وكانت نصيحة أتراك. ضباط بمعاونة بمفردهم أو سواء
رجاله توجيه الشيخ عىل وأن القوة، إىل اللجوء  التحذير من هي
بكرم الرجال هؤالء ومعاملة الوقت كسب عليهم بأن املنطقة يف
اختاذ سلطة يملكون ال عامل جمرد بأهنم وإخبارهم وفادة، وحسن
هؤالء ينصحوا  وأن الشيخ، من أوامر  لدهيم ليس وأنه قرار،
بأن الشيخ شكسبري وأفاد مبارشة. مبارك الشيخ بمخاطبة الرجال

املنطقة. عامله يف إىل به وأرسل الرأي هبذا اقتنع
طالبه مباركاً الشيخ بأن السيايس املقيم إىل خطابه  شكسبري  وختم
يوليو/ ١٣ ففي مبارك، الشيخ ينتظر ومل الربيطانية. رد احلكومة برسعة
أن إىل فيه  أشار كوكس الربيطاين  للمقيم خطاباً  أرسل ،١٩١٠ متوز
جزء هي اشرتاها التي الفداجية أرايض لتسجيل يواجهها التي املشكالت

يف الفاو التمور مزارع
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البرصة وايل  وأن وابتزازه،  عليه  للضغط العثامنية  السلطات سعي من
اختاذ رسعة الشيخ منه رفضه. وطلب وهو ما خط تلغراف مد منه طلب

القرار(١).
أمحد من  األرض اشرت قد  فهو صحيحة،  الشيخ  توقعات  كانت
وقام استلمها أنه كام الثمن. كامل له  ودفع قانوين، بشكل الزهري  باشا
حتفظ أي - الزهري باشا أمحد   - البائع لد يكن  ومل بزراعتها، أتباعه 
اخلطاب ذلك يؤكد األرض. الشيخ مبارك هلذه عىل ملكية أو اعرتاض

 ١٩١٠ سبتمرب/أيلول  ١٣ يف الشيخ إىل الزهري باشا أمحد أرسله الذي
عليكم بعت «أنا فيه وذكر  املبارك رمضان شهر  بحلول فيه هنأه  الذي
بدعو بذلك تعرتف ال العثامنية السلطات ولكن مني». اشرتيتو وأنتم
وأهنم قيوداتنا». يف  بيعها جمهول هي بيعها تدعون التي «األرايض أن
األرض، عىل املقررة والرسوم العوائد بدفع يطالبونه ذلك أساس  عىل
الرسوم باعتباره بدفع هذه الشيخ مطالباً إياه إىل اخلطاب هذا يكتب وأنه
ادفع أن إىل مضطراً «فبقيت خطابه يف وذكر لألرض، احلقيقي املالك
املبلغ يل أن حتولوا سعادتكم فأرجو من لكم.  املبيوعة الفداغية مياري
احلكومة إىل  سآخذها التي القوجانات وأرسل املريي ألسد املذكور 
أعقاب ويف نفسه، ويف العام رضوري»(٢). وهذا يش وأظهرها باسمكم
واشرت اهلند، يف الفاو يف مزارعه متور الشيخ مبارك باع هدية، معركة

وعتاداً. سالحاً بثمنها
بعد وذلك طيبة، أمالك الشيخ انتهى هناية تسجيل موضوع أن ويبدو
املناسبات من عدد يف العثامنية للدولة املالية املسامهات الشيخ م  قدّ أن
ثمرهتا، بعد والتي كانت الكتاب، من األول الفصل يف إليها أرشنا التي

Ibid, pp. 123-127. (١)
Ibid, p 128. (٢)
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خطاب البلغار، يف العثامنية  الدولة  حرب  لدعم السخي الشيخ تربع
الباب  من أمر بورود فيه يعلمه الشيخ إىل ١٩١٢ البرصة عام وايل وكيل
األوراق «وإعطائكم الطابو دائرة يف أمالكه بتسجيل له يسمح العايل
أجرينا فقد وعليه العثامنية. العشائر من كأمثالكم األصول عىل اخلاقانية
بارش لذلك، ونتيجة هذا». يقتيض من الدوائر الالزمة ملن التبليغات هنا

لتسجيل أمالكه(١). أوراقه بتقديم الشيخ مبارك
احلرب نذر  ظهور مع للشيخ العثامنية السلطات مضايقات  وعادت
يدعم سوف مباركاً الشيخ أن من البرصة يف  أشيع وما األوىل، العاملية
حسني يذكر ما وحسب املدينة. قواهتا هتاجم عندما اإلنكليزية احلكومة
أمالك بحجز أمرها البرصة والية «أصدرت أنه خزعل  الشيخ خلف 
األمريية الرسوم عنها يدفع مل بأنه مدعية بالفاو  التي مبارك الشيخ
فيه خيربه باشا خالد الفاو قائمقام إىل الشيخ خطاباً فأرسل  املستحقة».
لد األموال موجودة وأن الرسوم األمريية، هذه تطلب مل السلطات بأن
حتدده وقت  أي  يف لدفعها استعداد عىل وهو  السامل، العزيز عبد  وكيله

العثامنية. احلكومة
إبقاء عىل حريصاً الشيخ كان فقد املوقف العثامين، من هذا الرغم وعىل
بمناسبة هتنئة رسالة البرصة وايل بك صبحي إىل فأرسل املودة، حبال
البرصة إىل أهايل العثامنية السلطات دعت وعندما املبارك. األضحى عيد
أن مبارك الشيخ من صبحي بك وطلب لتموين جيوشها، بالتمور التربع

طلبه(٢). مبارك الشيخ نفذ التمر، » من مناً «ثالثة آالف بمقدار يتربع
وعامله مبارك للشيخ  املستمرة العثامنية السلطات مضايقات ولعل 
االتفاق من التاسعة املادة ورود  يفرس ما هو بذلك، اإلنكليز ومعرفة

سابق، ص ٨٩. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (١)
.٩٥-٩٧ ص ص السابق، (٢) املرجع
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الكويت  شيخ حقوق يوليو/متوز ١٩١٣ بشأن ٢٩ يف املوقع االنغلوعثامين
الشيخ وحريته التامة يف حق عىل املادة ونصت البرصة. بوالية أمالكه يف
والنظم للرضائب ختضع وأن العثامين، القانون لقواعد فيها وفقاً الترصف

العثامنية.
االقتصادية احلياة شهدته الذي التغري السابقة حجم الصفحات وتوضح
تضمن تنظيم األسواق ورواجها، والذي عهد الشيخ مبارك، يف والتجارية
عىل مصالح الشيخ وحرص وإليها، الكويت من التجارة حركة وتنشيط
وكان والبحرية. الربية التجارة  طرق وتأمني ومحايتها، الكويت جتار
يستطيع أحد من ما أنه  واضحاً «كان بأنه األوضاع هلذه لوريمر  تقييم 
أدرك لقد  مبارك»(١). الشيخ من أفضل الداخلية الكويت شؤون إدارة
الكويت، يف  واالستقرار األمن بتحقيق يرتبط التجارة رواج أن  الشيخ 
لتحقيق نشطة إقليمية سياسة اتباع إىل دفعه هبا، مما املحيطة املناطق ويف

الكتاب. من التايل الفصل نرشحه يف سوف ما ذلك، وهو

مرجع سابق، ص ١٥٦٦. ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج



الرابع الفصل
وتوظيف اإلقليمية العالقات

السياسية املوارد

اسـتفاد الكثري من داهية مبـارك كان
نافذاً رصيناً، والسلطة. ممارسة احلكم
حسـاهبا، هلا حيسـب األمـور جلوهـر
املنـاورة، فنـون يتقـن بارعـاً ذا خـربة،
اصطياده، الصعـب من ديبلوماسـياً
يعرف كان بالقوة. له مشهوداً وحاكامً
السـلطان منـه ينـل فلـم مـا يريـد.
فقد سـو احـرتام اخلالفـة، العثـامين
عـىل االحتفـاظ مبـارك مصمـامً كان

وحكمها. الكويت باسـتقالل
ارمسرتونغ: الربيطاين  الكاتب
العرب بالد سيد





الرابع الفصل
 العالقات اإلقليمية

السياسية املوارد وتوظيف

بالرصاعات امتألت كرب حتول فرتة مبارك حكم مرحلة كانت
بني رصاعات هناك  كانت والدولية. اإلقليمية السياسية  والتحوالت
اجلزيرة شبه قلب  يف املرير الرصاع  أمهها  ومن اخلليج، إمارات شيوخ
التنافس وألقى نجد. عىل السيطرة حول يدور سعود وآل رشيد آل بني

اإلقليمية. الرصاعات هذه عىل بظالله اخلليج عىل األورويب
باألعامل مليئة كانت مبارك الشيخ حكم فرتة أن رغم وعىل
الشيخ، فإن قائم، العتداء مواجهة أو خلطر حمتمل استباقاً العسكرية،
سوراً أو يبنِ القديم الكويت سور جيدد مل عهده، يف متبعاً وخالفاً ملا كان
املستشفى يف يعمل كان الذي  مالريي الطبيب سأله وعندما  جديداً.
«أنا كان جوابه الكويت، حول سوراً تبن مل ملاذا الكويت: األمريكي يف

السور»(١).
أيلول  سبتمرب/ ١٦ يف مسقط يف املرصية األهرام جريدة مراسل ل وسجّ

وباسم الرميحي غانم حممد (ترمجة  مالريي ج  ستانيل  س د. مذكرات مالريي: ستانيل (١)
سابق، ص ٢٨. مرجع النفط، قبل الكويت عنوان رسحان) حتت
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مشايخ  جلميع محيم هو صديق الكويت شيخ  «الشيخ مبارك أن ١٩٠٤
الذي أيضاً وهو والعراق. العربية اجلزيرة طريقي عىل الضاربني العربان

من  اليه حيتاجون  ما بكل كلم ٥٠٠ حتى الثائرين املشايخ مجيع يمد
واملؤن». والذخائر السالح



الصراع املراوحة بني منط أوالً:
جند أمراء مع العالقة والتحالف:

السنوات يف والعداء بالتوتر  والكويت نجد بني  العالقات اتسمت 
وآل سعود آل بني بالرصاع ذلك وارتبط  احلكم،  مبارك لتويل  السابقة
رشيد آل متعب  بن العزيز عبد نجح فعندما نجد. حكم حول  رشيد
معركة يف سعود  آل وهزيمة الثانية السعودية الدولة أركان تقويض  يف
عبد  اإلمام اضطر الرياض، يف عاصمتها واحتالل ١٨٩١ عام املليدة
بعدها ذهب  ثم قطر،  يف لفرتة فعاش نجد، مغادرة إىل الفيصل الرمحن
عبد ابنه معه مصطحباً حكمه لفرصة مناسبة إلحياء انتظاراً إىل الكويت

ثامين سنوات. عمره آنذاك وكان العزيز،
الشيخ رعاية ظل يف  العزيز عبد األمري نشأ  الكويت، ويف 
األمور من كثري يف معه  وأرشكه شخصياً، به  اهتم الذي مبارك
خري فيذكر  متميزتني. ومهارة خربة الشاب األمري أكسب مما
التي لألمري  األوىل املدرسة كانت الكويت أن الزركيل الدين
مبارك الشيخ «أيام وأن العملية، السياسة ممارسة فنون فيها تلقى
ونتائجها مقدماهتا تنطبع كانت واملحاورات باملناورات املليئة
آنس فيه مبارك حني بعضها يف اشرتك وقد العزيز. عبد ذهن يف
جملسه حلضور املجال وفسح له منه اللبق. فقربه األملعي صفات
والروسية اإلنكليزية  احلكومات ممثيل مع أحاديثه إىل واالستامع
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الشيخ جمالس «أن آخر مؤلف ويضيف والرتكية»(١). واألملانية
يدور مما تضم، مدرسة العزيز عبد  الشاب إىل بالنسبة  كانت
العرب مع التعامل طريقة يف وجتارب خربة أحاديث، من فيها
العزيز عبد التقى مبارك، الشيخ جملس ففي األجانب»(٢). ومع
رشكات، يف ومسامهني جتاراً واألديان: األقطار خمتلف من «رجاالً
ومغامرين سياسة وموظفني، ورجال وصيارفة بورصة، وعمالء

.(٣)«وعمالء للدول الكرب
مبارك قام به الشيخ ما أن نجد تاريخ عن يف كتابه ويضيف ديكسون
الذي النحو عىل العزيز سياسياً عبد األمري تنشئة األكرب يف الفضل له كان
السياسية األوضاع عىل العزيز عبد اطلع الكويت، ففي به(٤). متت
عىل سياسات مبارك الشيخ خالل جملس من وتعرف والدولية، املحلية

املنافسة. األخر الدول سياسات عىل وكذلك اخلليج، يف بريطانيا
جلهود املدعم رشيد آل بموقف والرصاع التوتر  عالقات ارتبطت كام
الوضع هذا اإلبراهيم يوسف استغل  فقد الشيخ.  ضد اإلبراهيم يوسف 
ذلك، حتقيق ويف سبيل الكويت. لغزو معهم والتعاون آل رشيد، لتشجيع
قطر أمري ثاين اهللا آل رشيد والشيخ جاسم بن عبد بن حممد جر التنسيق بني

.١٨٩٧ عام األول وفاة بسبب مل يتحقق ما الكويت، وهو عىل للهجوم
لذلك، رشيد. آل وأمراء مبارك الشيخ عالقات العداء بني واستمرت

للماليني)، العلم  دار (بريوت:  العزيز عبد  امللك سرية الوجيز الزركيل: الدين خري (١) 
.٢١ ص

ص ٩١. الريس)، رياض دار ومستقبلهم (لندن: ماضيهم سعود. آل جربان شامية: (٢)
الفتاح عبد العربية إىل  نقله مملكة. ومولد بطل سرية سعود. آل العزيز عبد نيشان: بنوا (٣)

ص ٦١. ت)، العريب، د الكاتب دار ياسني (بريوت:
 H.R.P. Dickson, Kuwait and her Neighbours (London, George Allen & (٤)
Unwin 1956) p. 136.
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الذي بالده، الدائم لتهديد املصدر هذا إهناء رضورة يف الشيخ تفكري كان
ما وهو الرياض، يف ملكهم استعادة أجل من سعود آلل  بدعمه حتقق
األمري عبد العزيز مدينة  بدخول عام ١٩٠٢ الثاين يناير/كانون ١٥ يف حتقق
التحالف من مرحلة بدأت الرياض، عىل سعود آل وبسيطرة الرياض. 
العسكرية والسياسية والشخصية. مظاهره كانت له الكويت ونجد بني

الشيخ ربطت بني التي اإلنسانية العالقة يف األخري اجلانب هذا ومتثل
«ولدي»، بكلمة  العزيز عبد األمري  ينادي مبارك الشيخ  فكان واألمري.
تبقي ال وتدافعاهتا السياسة «والدي». ولكن أمور بلقب الثاين عليه ويرد
«الولد» و«والده» بني الظهور يف اخلالفات بعض فبدأت حاله، عىل شيئاً
إىل أبداً تصل مل ولكنها واالقتصادية، السياسية، املصالح نتيجة اختالف

العلني. الرصاع أو اخلالف حد
بني  العداء من بحالة ١٨٩٧-١٩٠٦ من املمتدة  السنوات اتسمت لقد
لعمه خلفاً حائل إمارة توىل الذي رشيد آل متعب بن عبد العزيز األمري
العثامنية الدولة وكانت  مبارك. الشيخ  وبني  رشيد آل اهللا عبد بن حممد
من تشجيع مماثل دعمه الذي وهو األمر ضد الشيخ، الرشيد ابن تشجع
لتقويض حكم وسيلة أي يتوقف عن استخدام الذي مل اإلبراهيم يوسف

مبارك.
وإجياد األطراف هذه بني التفريق إىل  مبارك سعى ذلك، مواجهة يف
موغراً األحساء مترصف صداقة  فكسب بينها. ما  يف التنافس أسباب
وكان للدولة العثامنية. الوالء بعدم إياه ومتهامً ثاين، جاسم بن ضد صدره
ذلك عىل أمري قطر لعقابه. ورد سفينة البرصة وايل أرسل أن ذلك، شأن من

العسكري. بالدعم إياه واعداً الكويت احتالل عىل الرشيد بتشجيع ابن
،١٨٩٩ عام العثامنية والدولة مبارك  الشيخ  بني  العالقات توتر ومع
ورائه من جيني سوف مبارك للشيخ العداء إعالنه أن الرشيد ابن أدرك 

نجد أمراء مع والتحالف:العالقة الرصاع بني املراوحة نمط : أوالً
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السيطرة توفر له أن يمكن العثامنية الدولة وأن وتأييدها، إسطنبول دعم
خالله من تستطيع بحري منفذ  لنجد  يكون  حتى  الكويت ميناء عىل
عام الكويت ملهامجة االستعداد  يف الرشيد ابن وبدأ جتارهتا(١). تنشيط 

وعدد  رجال مبارك بعض ذلك الواقعة التي حدثت بني يف منتهزاً ١٩٠٠
هؤالء التجار. بعض قتل عليها ترتب والتي حائل، جتار من

الصباح سامل والشيخ الصباح محود الكويتي بقيادة الشيخ اجليش كان
العزيز عبد جيش يتحرك أن وقبل النجدية. الكويتية احلدود يرابط عىل
كبرية هزيمة وهزمهم عليهم،  باهلجوم الكويتي اجليش قام رشيد، بن
شيخ نحو جيشه وقاد مهامجة الكويت. عن الرشيد ابن إىل عدول  أدت
جتاوزات، من قبيلته من  وقع عام ليثأر منه املنصور باشا سعدون املنتفق
من كثري عىل واستوىل وهزمهم الكويت، لشيخ تأييده بسبب وأيضاً

أمواهلم.
له فجهز النجدة، منه طالباً مبارك بالشيخ باشا سعدون استنجد
سامل. وابنه  محود الشيخ بقيادة العراق داخل الساموة باجتاه سار جيشاً
األمري يرافقه وكان الزبري، طريق عىل  آخر بجيش مبارك الشيخ  وسار
اخلميسية، إىل وعند وصوله سعد. األمري وشقيقه سعود العزيز بن عبد
عن التوقف فيها  منه يطلب البرصة وايل باشا حمسن من رسالة تلقى
الشيخ أمام يكن مل الزبري. يف ملقابلته للحضور ويدعوه الرشيد، ابن قتال
من برقية أيضاً  (ووصلته البرصة وايل  لطلب االستجابة سو مبارك
متظاهراً باشا حمسن ملقابلة الزبري إىل فعاد نفسه)  بالطلب بغداد  مشري
ابن أثر باقتفاء أمر جيشه قد كان بعدما العثامين، للسلطان أمامه بالوالء
من الكويتية القوات متكنت  وبالفعل، قواته. مع واالشتباك الرشيد

سابق، ص ص  مرجع العربية، اإلمارات لتاريخ دراسة العريب. اخلليج قاسم: مجال زكريا (١)
.٢٦٨-٢٦٩
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ابن قوات فيها هزمت قصرية معركة ودارت الرشيد، ابن بجيش اللحاق
الرشيد(١).

مهامجة الكويت، عىل الرشيد ابن حيرض البرصة وايل باشا محدي أخذ
تم إذا الكويت بحكم ووعده بل والسالح، باملال باملساندة ووعده
يتدخلوا لن اإلنكليز أن له أكد  تشجيعه، جمال  ويف عليها. االستيالء
كان جهته، ومن العثامين. للسلطان التابعة املناطق يف داخيل خالف يف
للتجارة نشطاً مركزاً باعتبارها الكويت عىل للسيطرة يتطلع الرشيد ابن
عىل سيطرته أن ر قدّ كام العرب. بالد خمتلف من وكذلك نجد، من اآلتية
املفروضة اجلامرك حصيلة كبرياً من مصدراً خلزينته جتلب سوف الكويت
الكويت إىل نفوذه أن امتداد ذلك كله، إىل أضف والسلع. البضائع عىل
وسوف حكمهم، استعادة يف سعود أي أمل آل من أعداءه يفقد سوف

مبارك. عىل يقيض
شمر قبائل وأخذت الرشيد، وابن  مبارك  بني العداوة استمرت
اخلارجة القوافل عىل  لالستيالء وتسعى الكويت، أطراف عىل تعتدي
عام جيشاً مبارك الشيخ حرك االعتداءات، هذه استمرار وإزاء منها.

 إحد عىل باهلجوم وأمرهم سامل، وولده محود الشيخ أخيه بقيادة ١٩٠١
الرخيمة، منطقة يف  موجودة كانت والتي الرشيد، البن التابعة القبائل 

النرص. الكويت جيش وحقق
إياه مبرشاً  املحمرة  حاكم خزعل صديقه إىل مبارك  الشيخ وأرسل
اهللا وبحمد منه ينتقم اهللا  معتد كل ان يف شك  «ال وأنه املعركة بنتيجة
حمذراً عليه بالرد خزعل الشيخ وسارع الدمار»(٢). إىل أمره آخر أن تعاىل

نجد أمراء مع والتحالف:العالقة الرصاع بني املراوحة نمط : أوالً

وكذلك سابق، ص ص ٩٨-٩٩. مرجع وأجماد، تاريخ املزين: اهللا حممد عبد سامل اهللا عبد (١)
سابق، ص ص ٣٥-٣٦ مرجع ج٢، السيايس، الكويت تاريخ خزعل: الشيخ خلف حسني

السابق، ص ٣٣. املرجع يف مبارك الشيخ خطاب نص (٢)
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حذره، يأخذ أن عليه رشيد، وأن آل العزيز األمري عبد له مما خيطط إياه
وعدداً الثقيل، النوع من مدفعني له وأرسل مقبلة.  جلولة العدة ويعد

من البنادق والعتاد. كبرياً
قد سعود  آل فيصل بن  الرمحن عبد اإلمام كان األثناء، هذه ويف
آل رشيد، فأشار الرياض من اسرتجاع عزمه حول مبارك الشيخ استشار
«عازم مبارك) (أي ألنه الوقت بعض واالنتظار بالرتيث الشيخ  عليه

نواحي نجد». كل يف الرشيد ابن نفوذ السري للقضاء عىل عىل قريباً
األمر، فقرر استباق الكويت، لغزو يستعد الرشيد أن ابن مبارك أدرك
جيوشه بقادة فاجتمع العدة، يعد وبدأ اجهاضية. برضبة يقوم وأن
قتال عىل بعزمه  فيه خيربه باشا سعدون إىل وكتب اجلهرة، يف املرابطة
قوات التحقت وبالفعل، بقواته. إليه احلضور منه  وطلب الرشيد،  ابن
القبائل إىل رجاله الشيخ أرسل ثم يف اجلهرة، الشيخ بجيوش السعدون
عىل مبارك الشيخ وسار احلرب. يف معه للمشاركة يدعوها  له املوالية
األمري إىل أمورها وأسند قتال، دون من العارض ففتح رأس هذا اجليش
دون من وبريدة عنيزة مدينتي من كالً فتح  ثم سعود.  بن  العزيز عبد 
سعود ابن بقيادة من القوات جزء اجته األثناء، هذه . وخالل تقريباً قتال
يتمكن مل ولكنه املدينة، دخول يف نجح وبالفعل، الرياض. عىل للسيطرة

احلاكم. قرص عىل السيطرة من
املصدر أن  أدرك الرشيد، ابن إىل املعلومات  هذه وصلت وعندما
مدينة سعود ابن دخول وليس مبارك، قوات هو عليه للخطر الرئييس
منطقة يف اجلمعان والتقى شمر. قبائل  من قواته فجمع الرياض، 
الرشيد ابن ملصلحة املوقعة وانتهت .(١)١٩٠١ مارس/آذار يف الرصيف

حائل والقصيم. ما بني التنومة ماء قرب بلدة الرصيف (١)
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محود اُستشهدوا الذين بني  من وكان الكويتية، للقوات فادحة  وهبزيمة
جواً مما أشاع اهللا الصباح، عبد خليفة بن عمه وابن مبارك الشيخ شقيق
إىل التهوين مبارك الشيخ دعا ما وهو الكويت، أبناء بني احلزن عاماً من
بابن اهلزيمة إلحلاق دة  العُ يعد سوف أنه وتأكيده ومواساهتم،  عليهم،

القريب. املستقبل يف الرشيد
املؤرخ فيذكر  الكويتية، القوات هزيمة  أسباب حول اآلراء وتتعدد
ابن لقوة الصحيح التقدير عدم  إىل يرجع ذلك أن الرشيد العزيز عبد 
مل الذين «األعراب عىل مبارك الشيخ واعتامد القتال، بدء  قبل الرشيد
هو الرئييس السبب أن  آخرون وير وطنية».  عقيدة أو  ملبدأ حياربوا
وعدم سعود، آل  ورتل صباح آل رتل  مها  رتلني  مبارك  قوات انقسام

الرتلني(١). بني الكامل التنسيق وجود
هزيمة أن الروسية، الوثائق واقع من بونداريفسكي، غيورغي ويضيف
قبائل من غالبيتهم من حلفائه، جزء تراجع إىل األوىل «بالدرجة ترجع مبارك
عربان نظر وجهة فمن املعركة. يف عن املشاركة اللحظة األخرية نجد، يف
بينام استدعى توقعوا، مما أكثر القتال نجد، طالت فرتة من الوسطى املناطق
عن مواشيهم وأغنامهم... فضالً مع فوراً االرحتال اجلفاف حلول األمر مع
فقاموا مبارشة املعركة قبل بعض الشيوخ رشوة رشيد يف ابن نجاح وسطاء
انتقلوا قبيلة شيبان إىل ينتمون آالف حمارب ثالثة وأن رجاهلم... بسحب
مبارك قوات عىل من اخللف وهجموا الرشيد، صف ابن املعركة إىل خالل

رضراً بليغاً»(٢). هبا أحلق مما والفوىض، صفوفها الذعر وأحدثوا يف
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ص ص (١٩٦٢ العريب،  الكاتب دار (بريوت: الكويت تاريخ أضواء عىل قلعجي: قدري (١)
.٧٨-٧٩

القرن خالل الدولية وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر  (ترمجة بونداريفسكي غيورغي  (٢)
سابق، ص ١٨٥. مرجع العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع
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فسارعت املعركة، هذه يف تل قُ قد  مبارك  الشيخ بأن  إشاعة ورست
يرتتب ما قد الكويت ملواجهة إىل احلربية إحد سفنها إرسال إىل بريطانيا
زارالكويت  أبريل/نيسان،  ١٨ ويف استقرار.  عدم من الشيخ وفاة عىل 
الشيخ بقاء من بنفسه ليتحقق اخلليج الربيطاين يف الكولونيل كمبال املقيم
الشيخ أن تقريره، يف كمبال  ذكر وكام الطريف، ومن احلياة.  قيد عىل 
جعل ما وهو إشارة، بأي الرصيف موقعة يف حدث إىل ما يرش مل مبارك

إليه(١). اإلشارة أو هذا املوضوع إثارة يف يرتدد كمبال الكولونيل
عام صيف حارص يف بأن الرصيف، معركة نتيجة الرشيد  ابن واستغل
ولكنه  بني سكاهنا.  والرعب الفزع إثارة إىل أد مما الكويت مدينة ١٩٠١
شيخ قوات حتالفاً يتكون من عليه أن يواجه كان فقد هدفه، حتقيق يف فشل
قبيلة وشيوخ السعدون، باشا نارص  قيادة حتت املنتفق وقبيلة الكويت،
عسكرية سفن  وجود أن ذلك، إىل أضف  سعود.  وآل مرة، وبنو املطري،

الرشيد. تقدم البن ألي رادعاً كانت الكويت ميناء يف إنكليزية
الكويت إىل مرة أخر كمبال عاد نفسه، من العام أغسطس/آب ويف
اهلدنة أو الصلح من نوع بمهمة السعي لتحقيق كريزون اللورد من مكلفاً
هبذه خزعل الشيخ  يقوم أن مبارك واقرتح  الرشيد.  وابن  الشيخ بني 
إلبالغه البرصة يف الربيطاين بالقنصل االتصال جر وبالفعل، املهمة.

الرشيد هناك. العزيز عبد األمري مع وكيل وللتنسيق بذلك،
لتقدمه واسعاً الباب يفتح الرصيف سوف أن نرص الرشيد ابن تصور
حيدث، مل ذلك ولكن الكويت. السيايس عىل نفوذه وفرض العسكري،
تقارب إىل أد نجد وأمري الكويت  شيخ بني املحتدم الرصاع  هذا ألن
السلطات فوعدت القائم. الوضع عىل املحافظة أجل من عثامين - بريطاين

  From Political Resident Col Kemball, Bushire to Viceroy Governor of India, (١)
April 18, 1901.
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من نجد أمري ستعمل ملنع وأهنا الكويت، احتالل تنوي ال بأهنا العثامنية
تنوي ال أيضاً بأهنا بريطانيا وعدت ذلك، مقابل ويف عليها. شن هجومٍ
إلقناع الشيخ تعمل سوف وأهنا عليها، احلامية إعالن الكويت أو احتالل

عىل نجد. اهلجوم بعدم
الدولة  لد لندن فتدخلت اإلنكليزية، اجلهود الدبلوماسية وتتابعت
األعظم الصدر مذكرة ففي عليه. اتُفق ملا تنفيذها  من للتأكد العثامنية
أن ورد ،١٩٠١ األول  ديسمرب/كانون ٣١ يف السلطان إىل باشا  سعيد
منه وطلب العثامين اخلارجية  وزير قابل إسطنبول يف اإلنكليزي السفري
السفري وأن  الكويت، نواحي من الرشيد ابن قوات النسحاب التدخل
قد األماكن يف هذه الرشيد ابن بقاء أن اخلارجية لوزير ذكر األملاين أيضاً
إلقناع التدخل عىل العثامين السلطان ووافق ضارة(١). نتائج  إىل يؤدي

الكويت. نواحي من قواته بسحب الرشيد ابن
وزارة إىل  لندن يف  العثامنية السفارة أرسلتها التي الربقية وتضمنت 
وزير  لنسدون اللورد من الثاين ١٩٠٢ مذكرة يناير/كانون ١ يف اخلارجية
توازن عىل املحافظة يف انكلرتا «رغبة إىل  فيها أشار الربيطاين اخلارجية
الكويت يف الرب إىل املنزلة  مدافعها ستسحب وأهنا الكويت، يف القو
الرشيد ابن انسحب لذلك، ونتيجة نجد»(٢). أمري قوات فور انسحاب
عن وكانت املعلومات التي وصلته الرصيف. نرص ثامر أن جيني دون من
مبارك ضد بالقتال وانشغاله غيابه، فرصة منتهزة ضده القبائل بعض مترد

الرياض. إىل العودة يُرسع يف جعله إضافياً عامالً
نظره. وجهة من املتخاذل  العثامين املوقف من الرشيد ابن  غضب
البرصة، يف الربيطاين القنصل التقى العثامنيني،  مع صربه  نفد وعندما
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الربيطانية اخلارجية ولكن نجد، عىل الربيطانية احلامية إعالن عليه واقرتح
احلامية طلب سعود إىل آل سعى االجتاه نفسه، ويف ذلك(١). عىل مل توافق
أرسل ،١٩٠٤ أغسطس/آب   ١٨ ففي رشيد. آل  مواجهة  يف  الربيطانية
نوكس بالكويت السيايس  الوكيل إىل سعود  آل فيصل بن الرمحن عبد
هناك وأن العثامنية، الدولة إىل رشيد آل بتقرب علامً فيه حييطه خطاباً
ال وأنه سعود، آل ضد «املدينة» من تركية قوات لتحريك  خططاً
وأنه «داخلني بريطانيا دعم يطلب وأنه ذلك، بمواجهة استطاعة لقواته
حتت نكون ونحن ممالكنا باحلامية عىل القيرصية دولتكم البهية عىل دخالة

أمركم»(٢).
لتوجيه رضبة حان قد الوقت أن بحنكته وخربته الشيخ مبارك أدرك
هيدد خطر أي  متاماً ينتهي وبحيث داره، عقر يف الرشيد ابن ضد قاتلة
الذي الوقت يف رشيد عسكرياً، آل شغل يف خطته ومتثلت الكويت. به 
مبارك الشيخ فخرج  الرياض. باقتحام سعود بن العزيز عبد  فيه يقوم
هذه يف للبقاء عىل رأس جيشه لكي يضطر ابن الرشيد اجلهرة منطقة إىل
الشيخ دعم نفسه، الوقت يف فيها. له املوالية العشائر عن دفاعاً  املنطقة
وإعادة الرياض لدخول والعتاد  بالرجال سعود بن  العزيز عبد األمري
لغزو الرياض بعد الثانية املحاولة هي هذه وكانت السعودية. الدولة بناء

.١٩٠١ عام بداية يف األوىل املحاولة
الشيخ  زوده أن ١٩٠١ بعد عام هناية يف الكويت من سعود ابن خرج
 ١٥ يف مهمته يف نجح وعندما والزاد.  واملال والسالح باجلامل مبارك

سابق، ص ٢٧٩. مرجع مجال زكريا قاسم: (١)
  Kuwait Political Agency, Arabic Documents 1899-1949, Vol, Op.cit, p 580. (٢)
سبتمرب/  ٥ يف فيصل بن الرمحن عبد خطاب عىل رد نوكس السيايس الوكيل أن بالذكر وجدير

احلكومة الربيطانية. كوكس إليصاله إىل الربيطاين املقيم إىل خطابه أرسل بأنه ١٩٠٤ أيلول
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ليبلغ الكويت  إىل رسوله  إرسال  إىل سارع ،١٩٠٢ الثاين يناير/كانون
الوثائق وتعرب النرص. هبذا الرمحن عبد  اإلمام ووالده مبارك الشيخ
راتسالو فيكتب دعم الشيخ مبارك البن سعود، عن بوضوح الربيطانية
يساعد مباركاً  «أن االستانة يف  سفريه إىل البرصة  يف الربيطاين القنصل 
شيئاً حيقق أن سعود) (ابن باستطاعته  يكن  ومل وحيرضه، سعود  ابن 
لذلك، نجد. أمور يف أكثر الكويت تتورط أن بدون مساعدته»، وخيش
ما يمكن وأن يتجنب ذلك، يف بأال يتورط الشيخ حتذير لندن إىل سارعت

مواجهة مع األتراك. يدخله يف أو يورطه أن
اإلنكليزية الديبلوماسية  فيها تتخذ التي األوىل املرة هي هذه تكن مل
يف التدخل من الشيخ حتذير عىل الربيطانيون دأب فقد  املوقف، هذا
أرسله ما التحذيرات هذه أبرز من  كان  إمارته. حدود تتجاوز شؤون
ديسمرب/كانون  ١٠ يف الشيخ إىل السيايس املقيم بأعامل القائم كمبال
تضطر قد خطوات أي تتخذ أال  «أميل فيها ورد والتي ،١٩٠٠ األول
أنكم يبدو يل بالدكم. شؤون يف رصامة تدخالت أكثر اختاذ إىل اآلخرين
أنصحكم إنني  نجد. أمري إثارة يف باستمراركم خطرية سياسة متارسون

واالستقرار»(١). األمن إىل والركون ذلك، بالتوقف عن جمدداً
والذخائر، باألسلحة عسكرياً سعود ابن بدعم مبارك الشيخ يكتف مل
لدعمه أيضاً سعى بل قواته، إلعاشة الالزمة  واملؤن  بالسلع واقتصادياً
وايل باشا نوري مصطفى الشيخ فخاطب العثامنية. الدولة لد سياسياً
منه طالباً الرياض، مدينة عىل سعود ابن بسيطرة علامً إلحاطته البرصة
ابن بإمارة االعرتاف برسعة إياه ناصحاً العايل الباب إىل األمر رفع

سعود.
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سابق،  مرجع الصباح، مبارك الشيخ حياة القاسمي: بيان الكويت. سرية حممد بن سلطان (١)
.١٢٦ ص
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الدور أمهية عىل واألجانب،  العرب والباحثون، املؤرخون ويتفق
دولة أجداده. إلقامة سعود ابن جهود دعم مبارك يف به الشيخ قام الذي
سارع نجد، يف  تقدمه ملنع سعود ابن  ملواجهة  رشيد ابن سعى  فعندما
عىل إليه واملؤن التي أرسلها والذخرية باألسلحة دعمه مبارك إىل الشيخ
السيايس الوكيل إليه أشار ما وهو .األخر تلو الواحدة قوافل شكل
تثبيت يستطيع ال سعود  ابن «أن تقاريره أحد يف أورد عندما نوكس 
من املعونة طلب يستطيع ال أنه وحيث خارجية. مساعدة دون من نفسه
مبارك»(١). الشيخ إال ملجأ له فليس رشيد، ابن مع املتحالفني األتراك
قواته استخدم بل سعود، ابن قوات دعم حدود عند الشيخ يتوقف ومل
قبيلة تأييد  عىل حصل الرشيد ابن أن بلغه فعندما اهلدف، هذا  لتحقيق
من جيشاً أرسل حوهلا،  حصار فرض يف  وبدأ الرياض ملهامجة الظفري
هذا  ملواجهة الغانم صقر بقيادة الثاين أكتوبر/ترشين ٥ يف الكويت

التطور.
السفري إىل له تقرير  يف راتسالو البرصة يف الربيطاين القنصل  وأشار
مبارك  أن «من املعروف أنه ١٩٠٢ آب أغسطس/ اآلستانة يف يف الربيطاين
األخري متكن ملا مساعدته ولوال طويلة، مدة سعود منذ ابن ويشجع يدعم

االنتصارات»(٢). هذه حتقيق من
أشار الذي يف البرصة الرويس القنصل أداموف إليه أشار نفسه املعنى
نجاح  من سعود ابن حققه ما أن  ١٩٠٢ أبريل/نيسان   ٢ له يف تقرير يف 

١٩٠٢-١٩٢٢م    هـ   ١٣١٩-١٣٤١ والكويت نجد  بني  العالقات السعدون: محود خالد (١)
مبارك الشيخ دور كل الباحثني عىل ويتفق .١٠٠ ١٩٩٠)، ص ط٢، السالسل، ذات (الكويت:
تاريخ اهللا الصالح العثيميني: املثال: عبد عىل سبيل انظر العزيز. عبد األمري يف اإلعداد وجتهيز
تاريخ املختار: الدين وصالح ،٥٠ ص ،٢ دن، ١٩٩٩)، ج السعودية (الرياض: العربية اململكة
ص ٣٣.  احلياة)، منشورات دار مكتبة وحارضها (بريوت: ماضيها السعودية العربية اململكة

سابق، ص ٢٣١. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (٢)
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من الكويت شيخ له قدمه ما عىل األوىل بالدرجة «يرتكز وانتصارات
«ركن بأنه مباركاً  الشيخ الرشيد  العزيز عبد  ويصف مساعدات»(١).
اإلمدادات إليه يبعث فرتاه يعتمد، عليه الذي األعظم سعود ابن
إثر يف والقافلة الثانية تلو الواحدة احلمالت إليه  وخيرج وكرم بسخاء
مباركاً فإن ذلك وفوق .أخر والذخرية تارة تارة أختها حتمل األطعمة

مدينته»(٢). يف وهو له احلربية اخلطط يرسم كان
،١٩٤٩ عام الكويت يف مالريي ستانيل د. ألقاه خطاب مستهل ويف
عندما األيام تلك «يف قال مبارك مرحلة عن ذكرياته فيه يسرتجع كان 
العريب. للداخل الرئييس امليناء هي الكويت كانت  الكويت إىل أتيت 
حتكم كانت التي الكويت من كان البد أن يمر نجد إىل يرسل يشء كل
وكام التاريخ. كل يف العرب رجال أعظم من الوقت من واحد ذلك يف
اليوم، بقوته سعود  ابن له يدين  الذي  مبارك  الشيخ أنه  لكم سأوضح
والطموحات العربية الدولة إدارة فن مبارك الشيخ من تعلم إنه حيث

العربية»(٣).
الشيخ سريّ  ،١٩٠٣ عام ففي واألمري. الشيخ بني التعاون  واستمر
ضد مبارك بن جابر والشيخ  سعود بن العزيز عبد بقيادة  محلة مبارك
الرشيد، ابن مع  حتالف قد كان الذي  مطري، شيخ الدويش سلطان
للهجوم استعداداً  احلدود قرب «جولبن» منطقة يف  قواته ومتركزت
استكامل قبل املبادرة  زمام أخذ هي مبارك خطة وكانت الكويت. عىل
به وأنزلوا الدويش، الكويتيون أدرك وبالفعل، استعداداته. الدويش

فادحة. خسائر
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سابق، ص ص ١٧٥. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (٢)

سابق، ص ١١. مرجع وترمجة): (إعداد أشكناين عيل زبيدة (٣)
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هبذه منشغالً سعود بن العزيز عبد كان عندما نفسه، الوقت ويف 
اخلرب وصل الرياض. وعندما ملهامجة اإلعداد يف الرشيد بدأ ابن احلملة،
النجدة من وطلب الكويت، مدينة إىل  العودة إىل  سعود، سارع ابن إىل
جولبن معركة من العائد اجليش إىل أوامره أصدر الذي مبارك الشيخ
عن تراجع الرشيد، ابن إىل ذلك وصل وعندما الرياض. إىل بالسري

املدينة(١). مهامجة 
واألمري املُحنك الشيخ بني  العالقة  يف فتور حدث  ، وتدرجيياً
استعادة يف سعود آل العزيز عبد نجح ،١٩٠٤ ربيع فمع هناية الشاب.
أبرز وأصبح واحداً من لسيطرته، نجد أرايض أجداده وإخضاع كل
واملادي السيايس الثقل بحكم بأنفسهم ثقة وأكثرهم العرب زعامء
الباحثني أحد ما وصفه وهو العربية. اجلزيرة شبه يف متثله نجد الذي
ضمن «االختالف مرحلة إىل املطلق» من مرحلة «التحالف بالتحول

التحالف»(٢). إطار
مع العالقات يف جفوة أوجد قراراً ابن سعود اختذ ،١٩٠٥ عام ففي
من حاجاهتا تشرتي التي النجدية القوافل كانت فقد مبارك. الشيخ
خمتلفة طرقاً  استخدامها بسبب عليها املقررة الرسوم  تدفع ال الكويت
تلك مع عنه ممثلني بمصاحبة قراراً األمري اختذ لذلك، الصحراء. عرب
دون وذلك من الكويت، مغادرهتا قبل املقررة الرسوم الستيفاء القوافل
استقباالً القرار هذا الشيخ يستقبل ومل إبالغه. أو مبارك استشارة الشيخ
ممارسة يتضمن - املهم هو وهذا - به من ناحية، وألنه ألنه فوجئ طيباً
مبارك الشيخ وأمر أراضيه. عىل الكويت شيخ سلطة أخر غري لسلطة

القرار. هذا بتنفيذ السامح بعدم عامله

سابق، ص ص ١٢٠-١٢١. مرجع املزين: حممد اهللا عبد سامل اهللا (١) عبد
سابق، ص ١٦٥. مرجع السعدون، محود خالد (٢)
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واشرتط أهايل الكويت، مع بمنع االجتار سعود ابن أمر ذلك، وإزاء
سنوي ختصيص راتب يتم أن رشوط: ثالثة واحد من قبول املنع إلهناء هذا
الكويت، أو سوق يف الرسوم صل بأن حيُ سعودي ملوظف السامح أو له،
إىل وباإلضافة إليه. وإرساهلا الرسوم هذه بتحصيل الكويتيون  يقوم أن
خالف فقد النجدية، التجارة  قوافل تدفعها التي الرسوم  بشأن اخلالف
رشحه الذي النحو عىل مناسبة من أكثر  يف الشيخ نصيحة سعود ابن

بالتفصيل(١). الرشيد العزيز عبد املؤرخ
الرشيد،  ابن مع اتصال قنوات يف فتح الشيخ بدأ ذلك، عىل فعل وكرد
تعود حتى سعود ابن عىل  الضغط إىل ذلك وراء من الشيخ وهدف
ويوسف الرشيد ابن بني الفرقة زرع عهدها، وإىل سابق بينهام إىل العالقة
الدولة مع الشيخ  عالقة حتسني التطور هذا شأن من وكان اإلبراهيم.

العربية. اجلزيرة يف شبه حليفها الرشيد ابن تعترب كانت التي العثامنية
مع تفاهم إىل  للوصول مبارك وساطة سعود ابن طلب ،١٩٠٥ عام
مع اتفاق إىل للوصول عىل استعداد سعود ابن العثامنية. وكان السلطات
القائمقام، لقب وقبوله العثامنية، للدولة بالتبعية اعرتافه يتضمن العثامنيني
ما رسعان ولكن وبريدة.  عنيزة يف عثامنية قوات وجود عىل واملوافقة
فبسبب السياسة، هذه يف لالستمرار سبباً سعود ومل جيد ابن املوقف، تغري
القصيم، يف العثامنية القوات ضد القبائل شنتها التي املستمرة الغارات
منافس يعد هناك ومل قواهتا، سحب العام يف هناية العثامنية الدولة قررت

نجد(٢). يف سعود ابن حلكم
١٩٠٦ أمد  عام الشيخ واألمري. ويف بني التحالف عالقات واستمرت

نجد أمراء مع والتحالف:العالقة الرصاع بني املراوحة نمط : أوالً

سابق، ص ص ٢١١-٢١٧. مرجع الرشيد: العزيز عبد (١)
م   ١٩٠٢-١٩١٤ هـ   ١٣١٩-١٣٢٣ املحيطة   بالقو نجد عالقات  العرينان: اهللا عبد منرية (٢)

.١٩٥-١٩٧ ١٩٩٠)، ص ص (الكويت: ذات السالسل،



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ٢٣٠

وقتذاك قيمتها بندقية قدرت آالف سعود بثالثة آل قوات الشيخ مبارك
. دوالر(١) ألف ومخسني مائة بمبلغ

نيسان عام أبريل/  لألحساء يف احتالله بعد ابن سعود مكانة زادت
الذي شكسبري فأخرب بريطانيا. مع مبارشة اتصاالت بإجراء ١٩١٣، وبدأ
العرب. أمراء من ألحدٍ حساباً يعمل يعد مل أنه لديه، حلكومته ممثالً أصبح
معهم لالتفاق أن رشطه اإلنكليز أبلغ سعود، ابن طموحات تصاعد ومع
مبارك الشيخ وأن يعود وعامن، ومسقط قطر احتالل عىل له يوافقوا أن
يف مبارك شكوك ازدياد إىل كله ذلك أد وقد األصلية. حدوده إىل

سعود. ابن خمططات
تصاريف وأهنكته السبعني، جتاوز قد  كان الذي مبارك الشيخ شعر
عمل الذي للدور خصامً سوف يكون ابن سعود نفوذ تصاعد أن احلياة،
عبد األمري شعر فقد ،أخر ناحية ومن الكويت. به تقوم لكي طويالً
مبارك، الشيخ عباءة من خيرج لكي األوان آن قد أنه سعود بن العزيز
مزدوجة سياسة الشيخ اتبع لذلك، به. اخلاصة دبلوماسيته له تكون وأن
الرصاع من االستفادة الرشيد، وحاول السعود وابن ابن مع عالقاته يف

منهام بإضعاف اآلخر. كل يقوم حتى بينهام الناشب
الشيخ منه  طلب نجد، أمري مع التفاوض العثامنيون أراد وعندما
إبراز إىل وراء ذلك من الشيخ وهدف الكويت. ذلك يف حيصل أن مبارك
عىل سعود ابن األمري وافق وبالفعل، املنطقة. يف ونفوذه اإلقليمي دوره
نجد بني تقع كويتية منطقة وهي الصبيحة، منطقة يف املؤمتر ينعقد  أن

نفسه. للمعنى تأكيد وفد كويتي لالجتامع يف حضور وكان والكويت.
ألسباب واألمري، الشيخ  بني االختالفات هذه وجود رغم وعىل

سابق، ص ١١٨. مرجع السعدون: محود خالد (١)
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بينهام. تربط  التي التحالف منهام متمسكاً بعالقات كان كل فقد خمتلفة،
التي والكويت نجد بني احلدود رسم  معاهدة  قعت ووُ ،١٩١٤ عام ويف
تعاون كام وحدودها. الكويت بوضع سعود آل بمقتضاها اعرتف 
يف سعود ابن  إىل الشيخ فأرسل األوىل، العاملية احلرب خالل الطرفان
ألهنا  لربيطانيا، تأييده إلعالن إياه  داعياً ١٩١٤ األول أكتوبر/ترشين
تعاونه مؤكداً سعود ابن ورد أعداء العرب. هم األتراك بينام دولة السالم

مبارك(١). يتخذه الذي نفسه املوقع ووقوفه يف بريطانيا، مع
واتضح ض لتهديد. عندما تعرّ ابن سعود دعم يف أبداً الشيخ يرتدد مل
عام الرشيد ابن قوات جراب أمام يف موقعة سعود ابن هزيمة ذلك بعد
مترد قبائل  وإىل مكانته، واهتزاز وضعه، تدهور إىل أد الذي األمر ١٩١٥
ابنه بقيادة جيشاً فأرسل مبارك اهلفوف، يف له وحصارهم عليه، العجامن
يف الكويتيون ونجح ورجاله. العزيز عبد لنجدة أمحد اجلابر وحفيده سامل

القطيف. العجامن بالقرب من قوات وهزيمة احلصار، رفع

 ١٩٢٣-١٩٢٤ الكويت ومؤمتر العزيز عبد امللك العزيز: عبد بن منصور بنت مويض (١)
 .٨٢ ١٩٩٢)، ص ،٢ ط (بريوت: د.ن،
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التحالف:  ثانياً: منط
احملمرة شيخ مع العالقة

للغاية. قديمـة املحمرة شـيوخ الكويت وأمـراء بني العالقـات تعتـرب
حتدها العـراق، جنوب رشق تقـع بعربسـتان يت سـمّ التي املنطقـة فهـذه
شـط وغربـاً البختياريـة جبـال ورشقـاً امتـداد كردسـتان شـامالً جبـال
الناحية النظرية تابعة من كانت أهنـا ومع اخلليج العريب. وجنوباً العـرب،
الالزمة العسـكرية القدرة متتلك فـارس مل فإن الفارسـية، لإلمرباطوريـة
عىل املحمرة أمراء حافظ السياق، هذا ويف عليها. سيادهتا الفعلية ملامرسـة

اسـتقالهلمالداخيل.
شط  رشق إىل عرش، كانت املنطقة الواقعة السابع القرن بداية وحتى
الذي املطلب،  عبد بن  مبارك الشيخ حيكمها عربية إمارة متثل العرب
فرتة ويف والعثامنية. الفارسية  الدولتني  من كل عن مستقالً إمارته حكم
الشؤون يف التدخل األول عباس الشاه حماولة منصور الشيخ قاوم تالية،
التي الفارسية إىل القوات النضاممه الشاه دعوة رفض إلمارته، كام الداخلية
جمموعات هاجرت القرن، هذا منتصف ويف .١٦٢٣ عام بغداد حارصت

إىل عربستان. والكويت العراق من العربية كعب بني قبائل من
الداخلية شؤوهنا عربستان أدارت  عرش، الثامن القرن أوائل ومنذ
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العثامنية، السلطات  وسعت  الفارسية، احلكومة عن كامل استقالل يف
محلة كعب، فتوجهت بني قبائل شوكة إلضعاف اإلنكليز، مع بالتعاون
القبائل بانتصار انتهت ،١٧٦٣ عام اإلمارة إىل مشرتكة - بريطانية عثامنية
أشد مارست عسكرية محلة فارس أرسلت بعامني، وبعدها  العربية. 
لعاصمتهم العرب السكان هجر إىل أد مما والتدمري،  العنف صنوف
فقدت أن ذلك، عىل وترتب «الفالحية». قرية إىل  واللجوء «قبان» يف 
كان املتناثرة العصبيات من جمموعة إىل وانقسمت  وحدهتا، اإلمارة
.١٨١٩-١٨٨١ جابر الشيخ حكمها توىل التي «املحيسن» مجاعة أبرزها

(١٨٨١-١٨٩٧) وخزعل (١٨٩٧-١٩٢٥). مزعل ولداه بعده ومن
مدينة قرية الفالحية إىل من اإلمارة انتقلت عاصمة التطور، هذا وخالل
العرب، شط يف قارون هنر مصب قرب كعب بني عرب بناها املحمرة، التي
نظراً هبذا االسم يت سمّ وقد .١٩٢٥ عام حتى لعربستان عاصمة واستمرت
،١٨٢٧ عام ويف إيران. يف خرمشهر بمدينة اآلن وتسمى تربتها، امحرار اىل
حاكم سلطان بن سعيد السلطان من عربستان أمري غيث  الشيخ طلب
استقالل عىل الفاريس  الضغط إيقاف هبدف  عسكرياً دعامً  وعامن مسقط
-١٨٦٢ جابر الشيخ عهد يف عربستان يف االستقاليل االجتاه وتدعم بالده.

الربيطانية. السفن ملرور الكارون هنر فتح رفض الذي ١٨٨١
يونيو/ من  امتدت التي خزعل  الشيخ  حكم فرتة  تعترب السياق، هذا يف

منطقة  تطور يف  املهمة الفرتات من  أبريل/نيسان ١٩٢٥ ١٨٩٧ حتى حزيران
.(١)أخر ناحية من وبالكويت ناحية، من العثامنية بالدولة وعالقتها عربستان

الكويت املنصور:  حممد العزيز عبد وخزعل، مبارك الشيخني بني الوثيقة  العالقة انظر (١)
وكذلك .(١٩٨٠ السالسل،  ذات دار (الكويت: ١٨٩٦-١٩١٥ والبرصة  بعربستان وعالقتها
من جمموعة أيضاً وانظر .٢٤٦-٢٦٠ ص  ص  سابق،  مرجع خزعل، الشيخ خلف حسني
ص ص   ،(١٩٨٩ للموسوعات،  العربية الدار (بريوت: املحمرة أمري خزعل  الشيخ  املؤلفني:

.٥٢-٥٦
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بني ربطت  إذ واضح، بشكل وخزعل مبارك نظر وجهات توافقت فقد 
عدة: وشائج الرجلني

بالدمها  استقالل عىل املحافظة يف الرغبة ، أوالً بينهام، دت فوحّ  
وكان خارجي. تدخل دون من الداخلية شؤوهنام إدارة  حرية وصون
بتاريخ املرصية جريدة املؤيد نرشته ما االستقالل هذا مظاهر ممارسة من
تسليم  عن املحمرة أمري خزعل الشيخ امتناع بشأن ١٩ مايو/ايار ١٩١٠
طلب إىل إسطنبول دعا مما العثامنية،  احلكومة تطاردهم الذين املتهمني

الالزمة(١). التدابري الختاذ فارس حكومة تدخل
الكويتية السفن له تعرضت الذي باخلطر الشعور ، ثانياً بينهام، وربط
من مضايقات من أيضاً له تتعرض كانت وما عربستان، موانئ يف
القراصنة نشاط من وكذلك املنطقة، يف البلجيكية اجلامرك يف العاملني
ذلك من وزاد عربستان. العرب وسواحل شط مدخل نشطوا يف الذين
أقل درجة وإىل وأملانيا، وروسيا بريطانيا بني احلادة التنافسات احتدام

املنطقة. يف وفرض هيمنتها تكريس نفوذها هبدف فرنسا،
الواليات استقالل يف  والرغبة العريب، الشعور ، ثالثاً بينهام، ربط كام
يف الفارسية الدولة وعن الكويت، حالة  يف  العثامنية الدولة عن العربية
من البند «رابعاً» تفصيالً يف له نعرض سوف ما املحمرة(٢). وهو حالة

الفصل. هذا
قرصاً بنى مباركاً  أن الرجلني بني الوثيقة العالقة هذه مظاهر ومن
الفيلية قرصاً يف الكويت لشيخ خزعل وبنى الكويت، يف للشيخ خزعل
من وبلغ الصيد. ورحالت الزيارات، الشيخان وتبادل قرصه. بجوار

املحمرة شيخ مع التحالف: العالقة نمط ثانياً:

Kuwait Political Agency, Arabic Documents 1899-1949, Vol 1 (١) 
   Op.cit, p. 112.

سابق، ص ص ٦٨-٧٣. مرجع منصور: حممد العزيز عبد (٢)
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من كتاباً  كتب (ابنه) خزعل  الشيخ خلف حسني  أن الصلة  هذه عمق
املراسالت نصوص فيه  أورد السيايس الكويت تاريخ عن أجزاء مخسة

مبارك. والشيخ بني أبيه املتبادلة واخلطابات
عام خزعل  الشيخ قبول الرجلني، بني الصلة عمق عىل يدل ومما
هناك حماولة  كانت فقد اليعقوب. حممد بشأن مبارك الشيخ شفاعة ١٩٠٠
وهو أحدهم هرب املتآمرين، عن شف كُ وعندما الشيخ خزعل، الغتيال
عليه فأشاروا وحيميه، به يستجري  من ليجد البرصة إىل اليعقوب حممد
الشيخ يرد ال الذي الوحيد الشخص ألنه الكويت بشيخ يستجري أن
محاية وطلب الكويت إىل اليعقوب ذهب وبالفعل، وساطته. خزعل 
عتباً يتضمن  خطاباً أرسل بذلك، خزعل الشيخ علم وعندما شيخها. 
«قبوله بأن مبارك فأجابه عىل قتله. تآمر من بحامية مبارك الشيخ قيام عىل
وقد عفا وتوبته. حتقق له ندم املذكور أن بعد إال يكن اليعقوب مل حممد 
البلدين ألن  ذلك دون حيول ما جيد مل األخوية إذ مقتضيات عنه بحكم
يفرق ال  واحدة نفس أهنام إال اسمني كان وإن ومبارك وخزعل واحدة
عىل مبارك أقر الرسالة، هذه خزعل الشيخ قرأ وعندما مفرق»(١). بينهام

به. قام ما
النصار. قبيلة بشأن مبارك لوساطة خزعل الشيخ استجاب ،أخر ومرة
عليهم، املقررة  الرسوم دفع عن  القبيلة  هذه أبناء امتنع ،١٩٠٣ عام ففي
اإلعداد إىل خزعل الشيخ  دفع الذي األمر  والعصيان  للتمرد واستعدوا
أمرهم، يف مبارك الشيخ  فتوسط وتأديبهم. عليهم، عسكرية  محلة لشن
هلم يدفع بأن وتعهد  الكويت. إىل ينزحوا أن برشط  خزعل واستجاب

الكويت. بالفعل إىل ونزحوا ذلك، فوافقوا عىل ملعيشتهم، رواتب سنوية

(بغداد: الثالث اجلزء املحمرة. يف العربية إمارة كعب احللو: األهواز (عربستان) نعمة عيل (١)
.١٣١ ١٩٦٩)، ص ،١ ط البرصي، دار
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وقّع خزعل. فعندما لشفاعة يستجيب مبارك الشيخ املقابل، كان ويف
الصباح، محود الشيخ عليها يوافق مل ،١٨٩٩ عام الربيطانية احلامية اتفاق
وعندما بالعراق. الدوارس منطقة يف لإلقامة أرسته مع الكويت ترك وقرر
العيش، سبل فضاقت هبم وعائلته، سليامن أخاهم أوالده طرد محود، تويف
الشيخ عند له يشفع شخصاً  جيد فلم الكويت، إىل العودة سليامن  وقرر
عاد وعندما الشفاعة، مبارك وبالفعل، قبل خزعل. الشيخ سو مبارك

إليه. إىل الكويت أكرمه الشيخ، وقربه محود ابن
دعم اآلخر يف يرتدد مل وخزعل من مبارك أياً أن غريباً يكن لذلك، مل
عندما زار القنصل ،١٩٠١ عام ففي ألزمة. أو ملشكلة يتعرض كان عندما
بني العالقات توثيق عليه وعرض مبارك، الشيخ بوشهر يف الرويس
تأييد هو  العرض هلذا مبارك رفض أسباب أحد كان وروسيا،  الكويت
الرويس القنصل ذكر وعندما املحمرة. مجرك عىل بلجيكا لسيطرة روسيا
بأن مبارك أجاب  الفارسية، املدن بقية يف حيدث املحمرة حيدث يف ما أن
فارس، من جزءاً مل تكن أخر، ألهنا عن أي مدينة فارسية ختتلف املحمرة
الشيخ خزعل وأن كعب، بنو حيكمها التي العثامنية املاملك إحد هي وإنام
كانت دولة أي مع اتفاقاً جيري «أن  يمكن  ال  الذي احلميم صديقه هو 
جيري وال واحد، واحدة وبلد يد االتفاق، ألهنام هذا يف معه يشرتك مل ما
ببحث الرويس القنصل فوعد اآلخر»(١). يشمل مل ما أحدمها عىل أمر
مبارك بني الشيخ للصلح خزعل الشيخ توسط نفسه، العام ويف املوضوع.

.(٢)جهة أخر العثامنية من واحلكومة جهة، سعود من آل العزيز وعبد
سفينة تعرضت ،١٩٠٢ عام أنه أيضاً الوثيقة هذه العالقة ومن مظاهر

املحمرة شيخ مع التحالف: العالقة نمط ثانياً:

.١٢٥-١٢٦ ص ص السابق: (١) املرجع
،(١٩٦٠ والطباعة،  التجارة رشكة (بغداد: العريب اخلليج عن أحاديث الداود: حممود عيل (٢)

.١٥-١٨ ص ص
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عندما قرصنة  ألعامل  املنيس محد احلاج يملكها بالبضائع  حمملة كويتية 
بوبيان، جزيرة من  بالقرب  الكويت  إىل البرصة من طريقها يف كانت
مبارك الشيخ عرف وعندما  رجاهلا. بعض وقتل بضائعها كل لب  وسُ
وأبرق اجلناة، هوية عن للبحث «القصبة» منطقة إىل أرسع بذلك،
واليها عىل األمر لعرض البرصة  يف وكيله السامل العزيز عبد احلاج إىل
الشيخ وعندما علم إىل نتيجة. اجلهود هذه تؤد ومل باشا، نوري مصطفى
مبارك، بالشيخ واجتمع املحمرة، األهواز إىل من عاد حدث، بام خزعل

عليهم، وتسليمهم إليه. والقبض اجلناة، معرفة من ومتكن
كانت مسقط  من آتية باخرة املحمرة ميناء يف رست ،١٩٠٧ وعام
اجلمرك مدير فأراد الكويت. جتار إىل منها قسم يعود  بضائع حتمل 
ربان السفينة فرفض إىل الرب لتفتيشها، احلمولة تلك ينزل أن البلجيكي
غضب حدث بام مبارك علم وعندما مسقط. إىل وعاد هبا الطلب، هذا
نوكس، الربيطاين الوكيل إىل احتجاج رسالة وأرسل شديداً،  غضباً
مدير بإنذار حدث، فأرسع األخري بام خيربه خزعل الشيخ إىل كتب كام
الكويت، لشيخ عليه االعتذار وأن العمل، مثل هذا تكرار بعدم اجلمرك

بالفعل. حدث ما وهو
الكويتية القوات فيها تعرضت التي ،١٩١٠ عام هدية  موقعة وبعد 
رشاء كميات إىل احتاج الشيخ مبارك املنتفق، قبائل يد عىل خلسائر كبرية
دعمه مبارك  عىل خزعل عرض وعندما والذخائر. األسلحة من كبرية
شكل يف الدعم  هذا يكون أن مبارك طلب والسالح، والرجال باملال
خزعل الشيخ به ما قام وهو املطلوبة. األسلحة اهلند لرشاء تباع يف متور

يف القصبة. عامله سلطان احلاج خالل من
خزعل الشيخ وإعالن ،١٩١٤ عام يف األوىل العاملية احلرب قيام ومع
حممد بقيادة  العثامين  اجليش من قوة تقدمت الربيطاين، للموقف دعمه



٢٣٩

عربستان إمارة أطراف إىل الدين رجال من عدد مع الداغستاين فاضل
للدولة ملوقفه املعادي بالكفر إياه متهمني خزعل الشيخ ضد القبائل إلثارة
من املدعومة القبائل حركة عصيان ذلك، تصاعد عىل العثامنية. وترتب
مشعل السيد بن جابر قيادة قبائل بنو كعب حتت فهبت العثامنية، القوات
الشيخ ابنه بقيادة جيشاً خزعل الشيخ إليهم فأرسل البدو، بعض ومعهم

عليهم. وانترص جاسب،
الفيلية، يف كان الذي مبارك الشيخ  اىل  األخبار هذه وصلت عندما
ابنه كتب إىل القبائل، عصيان إمخاد من الشيخ خزعل يتمكن أال وخيش
خزعل. الشيخ لدعم الكويت أهل  من جنود  إرسال منه يطلب جابر
الذين الكويت أهايل من كثري من جانب ذلك الطلب استحساناً يلق ومل
الشنقيطي أمني حممد الشيخني وبأفكار العثامنية بالدعايات تأثروا
فأصدرا فتو العثامنية، للدولة املؤيدين من كالمها وكان وهبة، وحافظ
يف واإلسالم اخلالفة دولة هي التي العثامنية، الدولة منارصة  عدم بأن
له موضحاً  والده  إىل جابر فكتب الدين. عن ارتداداً يعد احلرب، هذه
أعيان من عدد دعا مما كبرياً غضباً لذلك مبارك الشيخ املوقف، وغضب
وذلك مضف، بن إبراهيم  احلاج رأسهم وعىل إليه،  للذهاب الكويت

غضبه. ثورة من للتخفيف
الصحيح وجهه عىل برشح األمر قيامهم لعدم اللوم هلم الشيخ ووجه
جيشاً يل يرسل أن جابر ابني من أطلب مل «أنا وقال الكويت،  ألهل 
خالية لتكون سفن عدة يرسل أن طلبته الذي خزعل، وإنام مع ليحارب
بالعودة وأمرهم األمر».  لزم إذا وأمواله خزعل أثاث  لنقل جاهزة
أن بعد  حدث ما  وهو السفن، هذه  بتجهيز فوراً  والقيام الكويت،  إىل 
كان سفن ست بالفعل، وأرسلت، الناس. من الكثري إقناع من متكنوا
الفيلية. يف خزعل الشيخ قرص أمام  ورابطوا  ، رجالً وثامنون مائة عليها 

املحمرة شيخ مع التحالف: العالقة نمط ثانياً:
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إمخاد يف خزعل الشيخ نجح  فقد كويتية، مشاركة أي  األمر يتطلب ومل 
يف الربيطاين اجلهد العسكري دعم يف قواته شاركت كام القبائل، عصيان

.(١)١٩١٥ عام الربيطانية القوات احتلتها التي البرصة مدينة
مع عالقته وتدهورت ، قوياً حليفاً خزعل فقد مبارك، الشيخ وبوفاة
لسياسة وقبوهلم خان، رضا الشاه إىل اإلنكليز تأييد حتول بسبب بريطانيا
الشيخ ضعفت سلطة وتدرجيياً، عربستان. عىل سيطرهتا فرض يف فارس
بسبب استعادهتا عىل العسكرية القدرة له تتوافر ومل قبائله،  عىل خزعل
مجع يف عامله  سلطة تراجعت كام القبائل، لتلك الفارسية  القوات تأييد
عىل اإلداري نظامهم الفرس وفرض اإلمارة. يف والرسوم  الرضائب
أصدرت ثم دائمة، فارسية عسكرية حامية األحواز يف وتأسست املنطقة،
وأخرياً «خوزستان». إىل اإلمارة من «عربستان» اسم بتغيري قراراً طهران
عىل الشيخ القبض فارسية عسكرية قوة ألقت ١٩ أبريل/نيسان ١٩٢٥، يف

٣٠ يونيو/حزيران  يف وفاته حتى فيها طهران، وعاش ونقلته إىل خزعل
وسبعني سنة(٢). مخس عن ١٩٣٦

مرجع الرشيد: العزيز عبد وكذلك .١٢٥-١٤٣ ص  ص  سابق،  مرجع احللو: نعمة عيل (١)
سابق، ص ٣٤.

الشيخ حكم ناجي): اجلبار عبد  (ترمجة ستمرك فيوضور وليام التطورات هذه يف انظر (٢)
اخلليج  دراسات مركز منشورات البرصة: (جامعة عربستان إمارة  واحتالل جابر  بن خزعل

.(١٩٨٣ العريب،



والصدام التنافس ثالثاً: منط
قطر شيخ مع العالقة العسكري:

الثاين النصف يف قطر وشيوخ الكويت شيوخ بني العالقة  اتسمت
تويل عىل املرحلة السابقة ففي واخلصومة. بالعداء عرش التاسع القرن من
العثامنية الدولة مع الكويت شيخ تعاون الكويت، حكم مبارك الشيخ
قطر شيخ ثاين جاسم بن الشيخ أيد حكمه، ضد شيخ قطر. ويف مرحلة
الشيخني بني  تنافس هناك كان كام ضده، اإلبراهيم يوسف مؤامرات

العربية. اجلزيرة شبه يف اإلقليمي النفوذ عىل القويني
حممد الشيخ من  العثامنيون طلب  عرش، التاسع القرن تسعينات يف 

محلة  يف مساعدته ١٨٩٢-١٨٩٦ الفرتة خالل  الكويت حاكم الصباح
الشيخ، وافق وبالفعل، قطر. ضد العثامنية الدولة هبا تقوم عسكرية
إىل وصلت البدو من كبرية قوة  بقيادة مبارك  الشيخ  شقيقه وكلف
فإن التارخيية، املصادر بعض تذكر ١٨٩٣. وكام يف مارس/آذار األحساء
ولكن باملشاركة، العثامنيني فتظاهر مع سياسية بمناورة قام الكويت شيخ
عمل عسكري يف تشارك أن أو فعيل يف اشتباك قواته تدخل أن دون من
من براً سافرت التي الكويتية القوة تباطأت فقد لذلك، ضد القطريني.
قد العسكرية العمليات قطر بعدما كانت إىل وصلت وبحيث الكويت،
العثامين اجليش هزيمة قطر احلملة عىل هذه نتيجة وكانت متاماً. انتهت
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حتقيق يف وفشلها كبرية،  هزيمة البرصة وايل باشا حافظ قاده الذي 
هدفها(١).

اخلصومة من بمزيج وجاسم مبارك الشيخني بني العالقة اتسمت
اإلبراهيم يوسف  جهود جاسم الشيخ أيد السياق، هذا ويف والتنافس.
تأليب يف حماوالته فشل فبعد احلكم. عن إلبعاده مبارك ضد ومؤامراته
 ١٨٩٧ عام أوائل يف اإلبراهيم اجته مبارك، ضد وبريطانيا الدولة العثامنية
يف قطر دعم يف بدوره ذلك مربراً والتأييد، للعون طلباً جاسم الشيخ إىل
خطة تنفيذ عىل واتفقا ١٨٨٨. وتالقت األهداف، عام مع أبو ظبي حرهبا
حائل، شيخ  من  الدعم طلب وعىل وبحراً، براً  الكويت عىل للهجوم
منارصة عن العجامن قبيلة إبعاد عىل والعمل  الرشيد، ابن من وكذلك
من الشامل من الكويت  غزو جيري  أن  عىل  تقوم اخلطة وكانت مبارك. 

جانب ابن ثاين. اجلنوب من ومن الرشيد، ابن جانب
يف اخلطة كانت  ،١٨٩٧ الثاين نوفمرب/ترشين بداية  يف وبالفعل،
حممد العمل، ووفاة هلذا العثامنية الدولة  معارضة  لوال التنفيذ سبيلها إىل
مترصف باشا سعيد إقناع يف مبارك نجح فقد نفسه. العام يف الرشيد بن
وايل إىل الكتابة  إىل باشا سعيد دفع ما وهو املوقف، بخطورة األحساء
يؤدي سوف ثاين بن  جاسم الشيخ له خيطط ما أن إىل إياه منبهاً البرصة 
واضحاً عىل اعتداءً يمثل وأنه املنطقة، يف األمن وهتديد االستقرار عدم إىل
ابن إىل العثامنية وفداً الدولة فقامت العلية». للدولة املطيع «اخلاضع مبارك

مبارك. بأي إجراء ضد القيام من له البرصة وايل حتذير ثاين أبلغه

١٨٦٨-١٩١٦ (الكويت:  بني الفرتة ما السيايس لقطر يف التطور املنصور: العزيز حممد عبد (١)
حلمي حممود املرحلة هذه تفاصيل يف أيضاً انظر .١٥١ ص  ،(١٩٨٠ ،٢ ط السالسل، ذات

ثاين  آل حممد بن قاسم الشيخ عهد يف واالجتامعي  السيايس قطر تطور وآخرون: مصطفى
.(١٩٨٠ د.ن، (الدوحة:



٢٤٣

الرسمي املوقف تطور إسطنبول العثامين يف األرشيف وثائق وتوضح
للوزارة العسكرية  اللجنة  اجتامع  عن تقريراً فتتضمن املوضوع. هذا إزاء
يف أحوال  للبحث ١٨٩٧ عام رضا باشا الدفاع) (وزير رس عسكر برئاسة
أن يف التقرير وجاء الكويت. وجتهيزه قواته لغزو قطر جاسم الثاين قائمقام
يف بغداد السادس احلربية للجيش دائرة األركان رئيس باشا حمسن الفريق
الكويت، ملسألة مرضية  تسوية إىل املؤدية السبل عن بالبحث واملكلف
التسوية وتعليق التسويف عىل درج البرصة وايل أن فيها ذكر بربقية بعث
حتى عمالً  ينهي ال أنه عنه تواتر وأنه هدايا، أو مال عىل احلصول بغية
تعيني تضمنت التي التدابري من بعدد التقرير وأوىص أجراً. عنه يقبض
حممد ورثة حقوق تسوية يف واإلرساع البرصة، عىل والياً باشا حمسن الفريق
فخرية، بصورة الكويت قائمقامية الصباح يف وتعيني مبارك الصباح، باشا
باشا رضا قيام ذلك وأعقب للكويت(١). التصدي الثاين من جاسم ومنع

السلطان(٢). اللجنة إىل إليها التي انتهت التوصيات مذكرة بشأن برفع
متابعة بشأن اجتامعاً اخلاصة الوزارية اللجنة عقدت أسبوع، وبعد
الكويت، عىل لالعتداء قطر قائمقام ثاين بن جاسم  استعداد موضوع 
والتي (بوشهر) بوشري بندر من أرسلها التي الربقية ضوء  عىل وذلك
وقررت اللجنة الرد للسلطان وللدولة العثامنية. بالوالء مشاعره تضمنت
للكويت التصدي بعدم عليه والتأكيد املخلصة، مشاعره  وتقدير عليه
يف «كل ما قاله أن وأضافت خطرية. مضاعفات يؤدي إىل قد ذلك ألن
تعيينه كيفية عن وعدلت االعتبار العلية يف الدولة أخذته مبارك الصباح

الكويت»(٣). قائمقامية يف

قطر مع شيخ العالقة العسكري: والصدام التنافس نمط ثالثاً:

يف إسطنبول بتاريخ ٢ رجب ١٣١٥ هـ، رقم ١٧٠/٤. األرشيف العثامين (١)
١٧٠/٤٨ رقم يف إسطنبول بتاريخ ٢ رجب ١٣١٥هـ، األرشيف العثامين (٢)
يف إسطنبول بتاريخ ٩ رجب ١٣١٥ هـ، رقم ٩٠/٢٥. األرشيف العثامين (٣)
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الوثائق حتليل هذه ولكن جاسم، الشيخ برقية مضمون ال نعرف ونحن
الدولة الذي أصاب التنظيمي والضعف اإلداري الرتهل مد يشري إىل
البرصة لوايل مبارشة اهتامات وردت سابقة، برقية ففي العثامنية.
مبارك قرارها بتعيني عن الوزارية اللجنة تعدل الوثيقة ويف هذه بالفساد.
العام يف تعيينه قررت  ثم برقية، عىل بناء الكويت  قائمقام منصب  يف
حتى اللجان العثامنية أروقة داخل ثالثة أشهر يف األمر واستغرق نفسه.
باشا رفعت األعظم الصدر برئاسة اخلاصة الوزارية اللجنة إىل وصل
العمل البرصة يف األرشاف نقيب افندي رجب «بتكليف أوصت  التي

إىل البرصة»(١). مبارك الصباح جلب أجل من
والية من شفوية برقية رئاسة الديوان اهلاميوين تسلمت نفسه، العام ويف
فيها جاء باشا حمسن قواهتا الفريق قائد وتوقيع توقيع واليها، البرصة محلت
حقوق صيانة عن الدفاع عىل مرص قطر قائمقام الثاين جاسم الشيخ  أن 
الورثة حصول يشء إال عزمه عن يثنيه «ال مبارك، وأنه ورثة أخوي الشيخ
وأويص باالنسحاب». العايل الباب  من إليه أمر  صدور أو عىل حقوقهم
يف قائمقامية الصباح بتعيني مبارك العسكري وقائدها وايل البرصة من كل
جاسم حلمل الرسيعة الوسائل واستخدام الورثة، حقوق الكويت، وتأمني
أنه الدولة العلية وإعالمه ألوامر جانب الطاعة واالنقياد التزام «عىل الثاين

يرتكبها»(٢). خمالفة عن كل املسؤولية سيكون مسؤوالً أشد
الربقية هذه  مضمون يف للبحث اخلاصة الوزارية اللجنة وانعقدت
التصدي من وحتذيره الثاين جاسم الشيخ  إىل إنذار «توجيه وقررت
حمسن الفريق بقيادة الكويت  إىل  عسكرية قوة وإرسال للكويت،
مجلة من  ذلك بأن  والتظاهر إرساهلا من املقصود اهلدف وإخفاء باشا 

يف إسطنبول بتاريخ ٩ شوال ١٣١٥ هـ، رقم ٩١/٢٩. األرشيف العثامين (١)
يف إسطنبول بتاريخ ٢٢ رجب ١٣١٥ هـ، رقم ٩٠/٥٦. األرشيف العثامين (٢)
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الكويت مهامجة من الثاين جاسم يبيته ما  إزاء املتخذة العسكرية التدابري
وغزوها»(١).

مبارك. الشيخ مع خصومته عن الثاين جاسم الشيخ  يتوقف ومل
برقية السلطان  إىل  قطر شيخ أرسل ،١٨٩٨ الثاين  يناير/كانون ٢٧ ففي
اجليش مشري ويتهم  اخلالفة، صاحب جلناب وتأييده تبعيته فيها يعلن
عام خاطئة صورة وتقديم الصباح،  مبارك من  رشاو بتلقي السادس
عىل التدخل العثامنية السلطات جاسم الشيخ وحضّ الكويت. حيدث يف
إدارة عن ومستقل معمور أن الكويت «بلد مضيفاً الكويت يف العسكري
لضبطه الفرصة  هذه  اغتنام املصلحة فتقتيض وسياستها، العلية الدولة

وتسخريه»(٢).
الرعب يبث أن وأراد  التطورات، تلك  إزاء ساكناً مبارك  يقف ومل
الكويت عمل ضد بأي القيام عن  يثنيهم بام  جاسم أنصار بني واخلوف
 إحد  ١٨٩٨ أبريل/نيسان يف هاجم فقد لذلك، . مستقبالً وقبائلها
«احلوير»، قبيلة وهي جاسم، الشيخ محاية حتت كانت  التي القبائل 
مل مباركاً أن جاسم وتصور ودواهبا. من ماشيتها كبري واستوىل عىل عدد
عىل باهلجوم قواته العثامنيني، فقامت من بدعم إال الفعل هذا عىل يقدم

من اجلانبني. القتىل من عدد عن وقوع مما أسفر قطر العثامنية يف احلامية
عسكرية بحملة  نفسه  العام من يوليو/متوز يف مبارك الشيخ قام كام
هي وكانت والنهب، السطو بعمليات لقيامهم هاجر» «بني قبيلة ضد
قطر شيخ واشتكى  جاسم. للشيخ  بالوالء تدين  التي القبائل من أيضاً
شيخ قوات عليها استولت التي الغنائم أن باعتبار العثامنية الدولة إىل 
التدخل العثامنيون ورفض ممتلكاته. بعض تتضمن هاجر بني من الكويت

قطر مع شيخ العالقة العسكري: والصدام التنافس نمط ثالثاً:

.٩٠/٥٦ رقم يف إسطنبول بتاريخ ٢٤ رجب ١٣١٥هـ، األرشيف العثامين (١)
.٩١/٢٩ رقم ،١٨٩٨ dالثان كانون يناير/ يف إسطنبول بتاريخ ٢٧ األرشيف العثامين (٢)
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يف مصاحلهم  خدمت مبارك  الشيخ حتركات  أن إىل يشري مما البداية  يف
شيخي التقريب بني إىل العثامنية السلطات سعت مرحلة تالية، ويف قطر.

يذكر(١). نجاح دون من وقطر الكويت
الشيخ دعم ،١٩٠٨ عام ففي الشيخني. بني العداء  حالة واستمرت
قطر يف الوكرة مدينة  يف البوعينني قبيلة به قامت الذي العصيان مبارك
وأنصارمها الوكرة شيخ  الرمحن عبد وابنه جاسم الشيخ اهتمت التي
ويف جد. عن فيها أباً التي عاشوا عن أراضيهم إىل إبعادهم يسعون بأهنم
يطلبون البرصة وايل إىل أرسلوا نفسه، العام من الثاين نوفمرب/ترشين
املعتمد وتدخل أراضيهم. يف وجودهم حلامية عثامنية حامية إرسال  منه 
إدوارد السري من  جاءته التي التعليامت عىل بناء البرصة، يف  الربيطاين
احلكومة  وأبلغ األول،  ديسمرب/كانون ١٥ يف اخلارجية وزير جراي
وبالفعل، التدخل.  يف العثامنية الدولة بحق لندن اعرتاف بعدم  العثامنية

حلامية القبيلة. عسكرية حامية أي تُرسل
املمكن االستمرار من يعد مل أنه القبيلة التطور، شعر قادة هذا وإزاء
شيخ عليها يسيطر  التي املناطق إىل الرحيل فطلبوا قطر، يف إقامتهم يف
إىل الطلب فوجهوا ملطلبهم، يستجب فلم اخلليفة آل عيسى البحرين 
التي الصبية»  «قرص منطقة وأسكنهم هبم، رحب الذي  مبارك  الشيخ
ألف من عددهم أكثر وكان ،١٩٠٩ األول أكتوبر/ترشين يف إليها انتقلوا
اجلبيل سنة مدينة وأسسوا ساحل األحساء اجتهوا إىل فرتة وبعد رجل.

.(٢)١٩١١

والعراق العربية اجلزيرة برشق السياسية  الكويت عالقات  الصالح: نارص حممد  نورية (١)
.٥٧-٥٨ ١٩٧٧)، ص ص ،١ ط السالسل، دار منشورات ١٨٦٦-١٩٠٢(الكويت: العثامين

سابق، ص ص ١٦٢-١٦٥. مرجع املنصور: العزيز حممد عبد (٢)
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- العثامنية عامة وبصفة الكويتية، - العثامنية العالقات  ارتبطت
السنوات يف  العثامنية الدولة شهدهتا التي  السياسية بالتطورات  العربية، 
جتديد يف اإلصالح والرغبة حركة تنامي فمع العرشين. القرن من األوىل
بانقالهبا قامت التي والرتقي االحتاد مجاعة يد عىل اإلمرباطورية دماء
اجلدد» «األتراك باسم  وقتذاك عرف  ما وتويل ،١٩٠٧ عام الدستوري
عبد السلطان وخلع ،١٩٠٨ عام جديداً دستوراً وإعالهنم السلطة،

ازدادت خماوف العرب  احلكم، رشاد حممد أخيه وتويل ١٩٠٩ سنة احلميد
وهواجسهم.

«حارضة باعتبارها العثامنية الدولة إىل العرب  مجهرة نظر قبل، فمن 
سلطاهنا يمتد والتي اإلسالمية، للخالفة الوريثة والدولة اخلالفة»
االحتاد مجاعة وصول  مع ولكن العرب. بالد أرجاء كل عىل املعنوي
فيهم بعث إلسطنبول جديداً وجهاً  العرب  أدرك  السلطة، إىل والرتقي 
مركزية سياسة اتباع إىل العثامنية الدولة جلأت فقد  اخلوف،  من  مزيداً
يف هلا التابعة واملناطق الواليات عىل الفعلية السيطرة ممارسة إىل هتدف
حزب سعى كام الرمزية. أو القانونية بالسيادة االكتفاء وعدم اخلليج،
من يكون تركي غري حميل نفوذ أي عىل احلاكم إىل القضاء والرتقي االحتاد

للدولة. التابعة الواليات يف الوالة من سلطة احلد شأنه
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اجلامعة  حركة تطورت عندما تدهوراً العرب مع العالقة وازدادت
«اجلنس تفوق إىل رصاحة دعت التي الطورانية»، «احلركة إىل العثامنية
يف األقاليم الوحيدة الرسمية اللغة هي الرتكية جعل اللغة الرتكي»، وإىل
وزاد العربية، والفكرية  السياسية القيادات ثائرة أثار ما وهو  العثامنية.
الفتاة». «تركيا أنصار عهد يف  العثامنية الدولة لسياسات معاداهتم من
كل ومع  مبارك  الشيخ مع مبارش رصاع إىل السياسات هذه أدت وقد

العرب. استقالل العربية التي هدفت إىل القيادات
اإلسالمية، اخلالفة أصحاب هم العرب أن يعتقد مبارك كان الشيخ لقد
عىل وحدة ومع ذلك، فمحافظة واألمم. الشعوب بقية من هبا أحق وأهنم
إىل وكان يدعو مع الدولة العلية، املودة عالقات بقاء عىل حرص املسلمني
التي املقاالت جمموعة مبكراً ذلك  عن تكشف  واألتراك. العرب  وحدة
الفصل يف دوره إىل أرشنا الذي - جوجيه الفرنيس السالح تاجر كتبها
الشيخ مع مناقشاته فيها إىل أشار والتي ،١٩٠٥ نيسان أبريل/ يف األول -
من كل حتجيم أجل من الشيخ سياسة وإىل العرب مستقبل حول مبارك

يف الكويت(١). والربيطاين العثامين التدخل
مبارك انتقد ،١٩٠٧ عام إنطاكي املسيح عبد  مع  للشيخ حديث ويف 
أن وذكر وأمرائهم، العرب شيوخ بني للنزاعات العثامنية الدولة تشجيع
هذه وأن باخلالفة» يطالبوهنم لئال العرب  احتاد  من  ربام «خيافون األتراك
آل وهؤالء العرب. بحقيقة جهلهم من «وهي أساس هلا ليس املخاوف
املكرمة ومكة املنورة املدينة حتى دخلوا طويلة الدولة مدة حاربوا سعود
وأننا منهم. قلب واحد عىل ذكرها خيطر مل بل باخلالفة ينادوا مل ذلك ومع
هم الزمان ورجال هذا دولة وأن ، دولة ورجاالً زمان لكل أن نعرف مجيعاً

 B. j. Slot, Mubarak Al –Sabah. Founder of Modern Kuwait 1896-1915, (١)
Op.cit,  p. 279, p 383.
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املسلمني». ويؤيد كلمة اإلسالم مما يعز راية فيهم اخلالفة فبقاء األتراك،
هو بل فقط ممكناً «ليس األتراك مع العرب احتاد  أن  الشيخ وأضاف
التوفيق يف يسعى الذي هو إيامنه يف الصادق واملسلم احلقيقي حمتم واجب
العثامنية الدولة يشء بإصالح كل «قبل يكون ذلك سبيل وأن األمتني»، بني
عباد حقوق يبيعون الذين املرتشني اخلائنني هلؤالء أثر فيها يبقى  حتى ال
الدولة شؤون توىل «إذا وأنه ملنافعهم»، الدولة  بمصالح ويضحون اهللا
اخلالفة مصلحة سبيل يف بمصاحلهم يضحون احلقيقيون الذين املصلحون
والرضاء الرساء عىل فنصافحهم الوالء يد لنا  يمدون حينئذ واإلسالم
اهللا، بإذن خيرتق ال وسياجاً تقهر قو ال العرب أمراء يرون من  وحينئذ
سبيل يف ونفوذه وأمواله نفسه يبذل إال كبري شيخ أو أو أمري منا ما وواهللا
الدولة يل أصفت  لو إذا  أنا وها واإلسالم. العثامنية  اخلالفة عن  الدفاع
بغداد يف املخيم السادس اهلاميوين الفيلق عن ألغنيتها والود اإلخالص
ولكل لك أؤكد «وإين بقوله حديثه الشيخ وأهنى ذلك». شاءت بجملته إذا
أنفسهم وإذا الرتك من للخليفة أشد إخالصاً بجملتهم العرب بأن إنسان

أصلحهم اهللا»(١). عامهلا فذلك ملظامل عن الدولة منحرفني بعضهم كان
الكويت زيارته عند رشيد رضا للشيخ الشيخ مبارك أكده نفسه املعنى
فرض إىل وسعت إليه  أساءت العثامنية الدولة أن له فذكر  ،١٩١٣ عام
مباركاً أن رضا  الشيخ ويذكر منها. وإخراجه الكويت عىل  سيطرهتا 
نقيب وذكر وعشريته؟ بلده من النفي به استحق الذي ذنبه ما هو «سأهلم
عند هلا باملال وإعانته مبارك) إخالص (أي من إخالصه يعرفه البرصة بام
مني مل يكن بطلب الكويت أمر يف اإلنكليز من تدخل حادثة. فام كان كل
عىل البلد راية أرفعها أختار لنفيس أن عيل عرضوا وقد سببه. هذا كان بل

العرب الستقالل الدعوة رابعاًً:

ص  ص  سابق،  مرجع واملحمرة، الكويت بني املزهرة  الرياض بك: إنطاكي املسيح عبد (١)
.٦٨٢-٦٨٣
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تراها العثامنية الراية  ذلك وهذه فأبيت محايتهم  حتت االستقالل وأعلن
رأيس»(١). فوق مرفوعة يوم كل

فتى جريدة يف مقاالً بغداد من حلمي إبراهيم كتب االجتاه، هذا ويف
توتر  فيه إىل أشار ومستقبلها، اجلزيرة مايض عن ١٩١٤ عام البريوتية العرب
اخلروج إىل سبيل «ال وأنه العثامنية، والسلطة  العرب أمراء بني  العالقات
والتشمري العربية األمصار إدارة يف رشيدة سياسة باتباع املأزق إال هذا من
بني املساعي الربوع وتوحيد يف هاتيك التمدين لواء لنرش ساعد اجلد عن
هنضت إذا حتى رضاهم، واستجالب قلوهبم وتأليف والزعامء األمراء
احلقوق من  عليها وما هلا ما العربية الشعوب وعرفت علمية هنضة البالد
سلطتها حتت كرب عربية قطعة تؤلف أن الدولة استطاعت والواجبات 
ثلة به وقامت استحساناً االقرتاح هذا القى ومتى تلك اإلمارات، فتوحد

سيكون باهراً زاهراً»(٢). اجلزيرة مستقبل إن فقل الدولة رجال من
إطاره يف نشـأت الذي والفكـري السـيايس املنـاخ البيئـة هـذه مثّلـت
املطالبـة باإلصـالح، وحتقيـق والتيـارات الفكريـة السياسـية احلـركات
رد أول كان العثامنية. الدولة عن العرب احلكم، واستقالل يف الالمركزية
مهادنة السـعي إىل هو النقيب وطالب وخزعل مبارك لزعامء املنطقة فعل
انضم اهلدف هذا أجل ومن وكسـب ثقتهم. إسـطنبول، يف اجلدد احلكام
املامرسـة ومن واقع والرتقي. االحتاد مجعية إىل وخزعل مبـارك الشـيخان
للشيخني استحالة اتضح البرصة، والة اتبعها والسياسـات التي العملية،

املهادنة(٣). سياسـة نجاح

اإلمام  رحالت وحتقيق): (مجع أيبش يوسف ٣٩٦-٣٩٩ (١٩١٣)، ص ص ١٦ جملد املنار، (١)
سابق، ص ٧٢. مرجع رضا، رشيد حممد

نيسان ١٩١٤). (بريوت: ٢٦ أبريل/ العرب فتى ومستقبلها، اجلزيرة مايض إبراهيم حلمي: (٢)
.٢٢٨ ص و سابق، ص ص ٨٠-٨١، مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٣)
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بتوتر اجلدد  القادة من  البرصة بوالة مبارك الشيخ عالقة واتسمت
االحتاد حزب توجهات عن املعربة «طنني» جريدة شن إىل أد كبري
اقرتح الذي حقي إسامعيل بقلم ضده عنيفة هجوم محالت  والرتقي 
ومل يكتف العلية. للدولة إعالن والئه عىل بالقوة الشيخ إرغام رضورة 
لشن املنتفق قبائل شيخ باشا سعدون استخدموا بل بذلك، االحتاديون
يونيو/ يف هدية موقعة يف  وذلك مبارك،  قوات عىل عسكري هجوم

الكويتيني. هبزيمة انتهت والتي ،١٩١٠ حزيران
حزب االحتاد وصول بني ربطت والدراسات البحوث غالبية أن ومع
االحتادية االجتاهات بروز وبني  العثامنية، الدولة السلطة يف إىل والرتقي
التوجه هذا  عن أفصح مباركاً الشيخ فإن ،أخر ناحية من العربية 
جاسكن إىل  خطاباً الشيخ أرسل ،١٨٩٨ يونيو/حزيران ففي مبكراً.
من سلطة نفسها حترير يف ترغب املنتفق يف السعدون أرسة فيه أن خيربه
الذي مبارك هو الشيخ يكون ربام بأنه ذلك عىل جاسكن وعلق األتراك.
الربيطاين. النفوذ ظل يف كبري» عريب «ائتالف تكوين عن ألفكار يروج 
احلامية اتفاق توقيعه بعد وأنه جداً، طموح رجل مباركاً الشيخ أن وذكر
سلطته حتت الكرب العربية القبائل بني احتاد  إقامة «حياول بريطانيا مع
إذا وأنه الرتكية. االعتداءات ملواجهة كافية بدرجة قوياً احتاداً ليكون 
جتعلهم كافية مربرات هلؤالء الناس يقدم أن عليه فإن األمر كذلك، كان
حتى وذلك األتراك،  بطرد وتقوم تدعمه خلفه قوة هناك أن يصدقون

الدخول معه». عىل يشجعهم
فاشرتك الترتيك، ضد سياسة العربية احلركة يف مبارك الشيخ وساهم
«احلرية حلزب فرع إنشاء يف خزعل والشيخ النقيب  طالب السيد مع
توجهات وعارض الالمركزية، سياسة عن دافع الذي واالئتالف»
العثامنية الدولة قبضة تشديد  لسياسة الداعم والرتقي»  «االحتاد حزب

العرب الستقالل الدعوة رابعاًً:
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يف الفرع هذا تأسس وقد الرتكي، بالطابع وطبعها العربية املناطق  عىل
اإلصالحية البرصة مجعية مبارك أيد كام .١٩١١ يف أغسطس/آب البرصة
هدفت  والتي  ١٩١٢ فرباير/شباط يف النقيب طالب السيد أسسها  التي
املؤرخ ويصل العثامنية. الواليات يف اإلدارية الالمركزية نظام تطبيق إىل
القول «ويمكن أنه إىل التطورات لتلك حتليله من  الداود عيل حممود
من به كل القيام أحسن  الذي البارع السيايس الدور إن مبالغة من دون
اخلطورة بالغة بداية كانت ومبارك، خزعل العظيمتني، الشخصيتني
القومية احلركات ثم ومن احلديثة  واإلمارات الدول ظهور  إىل بالنسبة

اخلليج العريب». حوض يف العربية
مؤمتر مثل املؤمترات من عدد يف مبارك الشيخ السياق، اشرتك هذا ويف
قرص يف انعقد والذي ،١٩٠٩ مارس/آذار يف املحمرة) (عاصمة الفيلية
املنتفق قبائل زعيم وسعدون باشا الشيخ خزعل وحرضه خزعل، الشيخ
حرضه كام  العراق،  عشائر من والقرنة العامرة عشائر رؤساء من وعدد
والسيد البرصة لواء إدارة جملس  عضو  القرطاس الوهاب عبد أيضاً 
العرب، الزعامء هؤالء كلمة مجع هبدف وذلك النقيب، رجب يوسف
الدولة عينت لذلك، فعل وكرد البرصة. والية  يف  بحقوقهم واملطالبة 
من نوفمرب/ترشين الثاين يف البرصة والياً عىل نظيف بك سليامن العثامنية

للعرب. معاداة من أكثر الوالة وكان العام نفسه،
احلج فريضة تأدية  مرص خديوي حلمي عباس نية خرب ذاع وعندما
خزعل سعود والشيخ بن العزيز عبد مع الشيخ مبارك أجر ،١٩٠٩ عام
مقابلته اقرتاح بشأن مشاورات العرب واألمراء الشيوخ من وغريمها
كام العرب. إىل وإعادهتا األتراك من اخلالفة نزع فكرة ومناقشة للخديوي
أكرب البالد يرأس أنه عليه بحكم اإلسالمية اخلالفة عرض ناقشوا إمكان
قرشياً ليس أنه وهو  رئييس، رشط  ينقصه أنه وجدوا ولكنهم العربية،



٢٥٣

مكة، أمري عيل بن حسني الرشيف  نحو أنظارهم اجتهت لذلك، . عربياً
واالحرتام(١).  الود مشاعر ويكن له مبارك يراسله، الشيخ كان والذي

انعقد  الذي  ١٩١٣ عام  املحمرة  مؤمتر يف مبارك الشيخ  شارك  كام  
والنقيب خزعل وبحضور البلقان، حرب خالل اهنامك الدولة العثامنية يف
وللتخطيط باستقالله، واملطالبة العراق مستقبل للبحث يف ، وذلك أيضاً
وتصدت الرتكية. العربية العالقات تردي بعد العربية السياسة ملستقبل
فيها املشاركني واهتمت باهلجوم، االجتامعات هلذه العثامنية الصحافة 

العثامنية. إضعاف نفوذ الدولة عىل بالعمل
الواليات وأصدرت قانون سياستها، يف العثامنية استمرت السلطات
عليها. فعيل بشكل الدولة  سلطة وفرض املركزي، االجتاه دعم  الذي
البرصة وايل من وطلب للقانون، رفضه النقيب طالب السيد وأعلن 
مبارك حلليفيه وأرسل للعرب، املعادين العثامنيني  املوظفني إبعاد
برسعة. إليه مبارك استجاب ما وهو والعتاد، بالسالح وخزعل لنجدته
التخطيط إىل النقيب السيد دعا مما البرصة يف األمني املوقف وتدهور 
العرب مستقبل العربية لبحث اجلزيرة زعامء جيمع الكويت مؤمتر  لعقد

مشكالهتم. وحل
واألمري حسني، الرشيف إىل الدعوة جهت وُ ،١٩١٤ عام بداية ويف
السعدون، باشا وعجمي الرشيد، سعود واألمري سعود، آل العزيز عبد
اعتذار وبسبب املؤمتر. حلضور النقيب طالب والسيد  خزعل، والشيخ
مل املدعوين، من عدد وكذلك  احلضور، عدم عن آل سعود العزيز  عبد

املؤمتر(٢). ينعقد 
احلركات عن بعيدة أو  منعزلة تكن  مل  الكويت أن تقدم ما ويؤكد

العرب الستقالل الدعوة رابعاًً:

سابق، ص ص ١٧٠-١٧١. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (١)
السابق، ص ص ٢٧٥-٢٧٦. املرجع (٢)
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ومطالبة العرب، عن حقوق مدافعة العريب يف املرشق ظهرت التي العربية
وأن أنفسهم، يف حكم العرب وحق الالمركزية من بمزيد العثامنية الدولة

االجتاه. هذا رموز أحد كان مباركاً الشيخ



٢٥٥

علم أول يرفع جنوده وأحد .١٩٠٣ عام كريزن اللورد استقبال جواده يف عىل صهوة مبارك الشيخ
الكويت. اسم حيمل

.١٩٠٧ عام مبارك الشيخ بناه الذي السيف قرص



٢٥٦

.١٩١٤ عام البرصة أرشاف نقيب - النقيب طالب مع مبارك الشيخ



٢٥٧

.١٩١٠ من األرستني عام جمموعة مع آل سعود العزيز عبد االمري يمينه مبارك واىل للشيخ صورة



٢٥٨

الكويتية. مبارك للسفن أصدرها الشيخ الشهادة التي من صورة

الكويتيني. التجار هوية الشهادة التي اصدرها الشيخ الثبات من صورة



٢٥٩

الكويت. يف باألسلحة التعامل بمنع الشيخ تعهد



٢٦٠

املهرب. عن السالح بحثاً السفن بتفتيش ية وااليران الربيطانية للسفن الشيخ موافقة وثيقة



٢٦١

السفن للدفاع عىل هبا املرصح األسلحة الثبات مبارك الشيخ اصدرها من الشهادة التي صورة
النفس. عن



٢٦٢

االسلحة. جتارة بمحاربة الشيخ تعهد



الفصل اخلامس
حول الكويت الدويل الصراع

سياسته يف مبارك «...واستغل
اإلنكليزية التناقضات وبراعة بحنكة
الروسية، - واإلنكليزية الرتكية،  -
يغفل ومل بل األملانية،  - واإلنكليزية
اخلالفات أيضاً استغالل عن الرجل
اهلندية اإلنكليزية السلطات بني
واحلكومة كريزون اللورد بزعامة
السلطات وبني لندن، يف الربيطانية
البرصة يف والعسكرية املدنية
وبني احلكومة بينها وكذلك وبغداد،

االستانة». يف
بونداريفسكي:  غيورغي
خالل القرن الدولية وعالقاهتا الكويت
القرن العرشين وأوائل عرش التاسع





الفصل اخلامس
حول الكويت الدويل الصراع

يف حتول ونقطة فاصلة مرحلة للكويت مبارك الشيخ حكم فرتة مثلت
للتنافس تعاظامً املرحلة هذه شهدت ناحية، فمن اخلليج. منطقة تاريخ 
املراسالت وتوضح املنطقة، يف نفوذها لتكريس األوروبية الدول بني
املحموم التنافس اخلليج جو إمارات يف  الدول هذه ملمثيل الدبلوماسية 
مؤسسات إحياء حماولة الفرتة هذه شهدت ،أخر ناحية ومن بينها.
هذه ولكن الوزراء. رئيس باشا مدحت بدأها التى العثامنية الدولة
سعي ومل توقف اإلمرباطورية، أحوال تدهور وقف يف مل تنجح اجلهود
السابق العام ويف املريض. تركة رجل أوروبا تقسيم إىل األوروبية الدول
أوصال بتفكك انتهت التي األوىل العاملية احلرب نشبت وفاة الشيخ، عىل

العثامنية. الدولة
فالدولة الكويت، يف الوضع عىل الدولية التحوالت هذه وانعكست
فرض من يمكنها العسكرية ما او االقتصادية القدرة من مل متلك العثامنية
هلا صاعدة أوروبية دول أدوار برزت املقابل، ويف أقاليمها. نفوذها عىل
بريطانيا كان أبرزها ، ويف الكويت خصوصاً اخلليج، منطقة يف مصاحلها
الغريب الساحل شيوخ مع االتفاقيات من سلسلة عقد يف  نجحت التي 
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من للحد وسعت مياهه، عىل البحري أسطوهلا وسيطر اخلليج، من
هلا نفوذ مناطق إلجياد والروسية والفرنسية األملانية الدبلوماسية نشاط 

اخلليج. يف
طمحت ،١٨٧٠ عام يف متأخراً القومية وحدهتا التي حققت فأملانيا
زعيمها فسعى العثامنية، الدولة مناطق يف االقتصادية توسيع مصاحلها يف
امتيازات عىل احلصول هبدف إسطنبول مع عالقاته توثيق  إىل بسامرك
الدافئة املياه اىل للوصول سعيها روسيا وواصلت فيها. وجتارية  مالية 
اإلنكليزي النفوذ إبعاد يف نجحت قد كانت والتي فرنسا اما اخلليج. يف
فقد ،١٨٦٩ عام افتتاحها بعد وإدارهتا  السويس قناة حفر  عملية عن
خضم ويف  املريض. الرجل تركة  يف نصيبها  هلا يكون أن عىل حرصت
القرن من األخري العقد ففي وتبدلت، املواقف تغريت التنافس،  هذا
سيطرهتا بريطانيا أفقد مما وفرنسا  مصالح روسيا تقاربت عرش، التاسع
أملانيا بني  آخر  تقارب حدث كام املتوسط، األبيض البحر يف البحرية

العثامنية. والدولة
كل وكانت للكويت. االسرتاتيجية األمهية برزت السياق، هذا يف
يف ينتهي اخلليج  إىل يصل حديد سكة خط إلقامة األوروبية املشاريع
يف يف مسقط املرصية مندوب جريدة األهرام وصف وحسب الكويت.
جداً مهمة  «الكويت فإن  ،١٩٠٤ سبتمرب/أيلول  ١٦ يف الصادر عددها
داخل إىل  الوحيد  الطريق يمتد فمنها بأرسها، املنطقة  مدخل  هي ألهنا
ما وبالد العراق إىل الطريق خيرج أيضاً الكويت ومن العربية، اجلزيرة
املوجودة العقبات يتالىف العراق إىل الكويت فالطريق من النهرين، بني

وفروعه». العرب شط يف
مذكراته يف رونكيري الدنامركي املبعوث نفسه املعنى عن وعرب
القوة الكويت ستبقى هي تتحكم يف التي الرئيسية  القوة «إن بقوله 



حول الكويت الدويل ٢٦٧الرصاع

العرب»(١). تتحكم بشط التي
خطوط عىل وان يبقي التطورات، هذه مع يتعامل مبارك أن كان عىل
إسطنبول وخصوصاً نفسه، الوقت  يف طرف من أكثر  مع االتصال 
من يستفيد وأن  مرحلة، كل يف الرابح اجلواد عىل يراهن وأن ولندن،
هبدف املحافظة عىل الدولة العثامنية ممتلكات عىل األورويب التكالب هذا
الداخلية الشؤون إدارة يف األجنبية القو تدخل  وعدم بالده استقالل
الكتاب مؤلف  غريفز  الربيطاين الكاتب  ذلك عن وعرب للكويت.
يف السيايس الربيطاين املقيم كوكس برييس السري حياة قصة عن الرئييس
استطاع وجندياً وديبلوماسياً سياسياً كان مباركاً الشيخ «إن بقوله اخلليج
يف املتصارعة من القو العسكرية املامرس عليه، سواء للضغط التصدي

العراق»(٢). يف األتراك العربية أو من اجلزيرة شبه
وكيف الربيطاين، - العثامين التنافس تطور األول الفصل يف رشحنا لقد
هذا إىل أحياناً يتقرب بحيث منه االستفادة إىل سعى مباركاً الشيخ أن
بني الشيخ املصالح توافق وأن اآلخر، الطرف إىل الطرف، وأحيانا أخر
التي االتفاقات آخر كان والذي ،١٨٩٩ اتفاق توقيع إىل أد واإلنكليز
من بريطانيا هدف وكان ومشيخاته.  العريب اخلليج إمارات  مع وقعت
وامتالك اخلليج، يف البحري أسطوهلا سيطرة عىل االتفاقات املحافظة هذه

اجلزيرة العربية عرب اخلرجيي): حممد العربية منصور إىل اإلنكليزية من (نقله باركيل رونكيري (١)
كام  الكويت (إعداد): الشيباين إبراهيم بن وكذلك حممد . سابق، ص ٧٣ مرجع مجل، ظهر عىل

سابق، ص ٢٢. مرجع رونكيري، باركيل الدنامركي السيايس رأها
للنرش  الصباح عيل مؤسسة  (الكويت: الكويت شخصية من جوانب سلطان: غانم (٢)
ت. أرنولد سري كولونيل لفتنانت التطورات هذه يف كذلك انظر  .١٢٠ ١٩٩٠)، ص والتوزيع،

والثقافة،  القومي الرتاث وزارة (مسقط: اخلليج تاريخ  اهللا): عبد أمني حممد  (ترمجة ويلسون 
وخصوصاً الكويت انظر جتاه اخلليح، األوربية الدول سياسات ١٧٩-٢٠٣. ويف ١٩٨١)، ص ص

(الكويت:  واملعارص  احلديث  العريب اخلليج تاريخ يف دراسات اخلصويص: عباس الدين بدر
.١٥-١٧٧ ١٩٨٨)، ص ص السالسل، ذات منشورات
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من وكان املنافسة. الغربية الدول أساطيل أمام موانئه إغالق عىل القدرة
وعبارات نبيلة أهداف شكل يف  السياسة هذه بريطانيا تربر أن الطبيعي
أعامل ومكافحة اخلليج»، مياه «السالم البحري يف حتقيق مثل ديبلوماسية

مياهه. يف التجارة حركة هددت التي السلب والقرصنة
املعاهدات هذه إلبرام الربيطاين  السعي عن بعيدة الكويت  ظلت
بناء إىل العثامنية الدولة توجه اتضح عندما عرش التاسع القرن هناية حتى
الشأن هبذا  امتيازاً أعطت وأهنا أملانية، رشكات تنفذه حديد سكة خط 
هي الكويت كانت املرشوعني كال يف وأنه كابنست، الرويس للكونت

له. النهاية نقطة
 ٣٠ يف العثامنية احلكومة منح يف متثل فقد كابنست، مرشوع أما
يمتد  احلديدية للسكك  خط إنشاء  امتياز ١٨٩٨ األول ديسمرب/كانون
محص مدينتي عرب ويمر املتوسط، البحر األبيض طرابلس عىل ميناء من
حال تنفيذه يف املرشوع، هذا شأن وكان من الكويت. إىل وصوالً وبغداد،
اىل العسكرية لقواهتا الرسيع النقل القدرة عىل العثامنية للدولة يوفر أن

الكويت ومنطقة اخلليج.
خط هو االستعامري االورويب التنافس  أجج  الذي اآلخر  املرشوع
األملاين - العثامين  للتقارب ثمرة كان الذي برلني-بغداد، حديد سكة 
إىل أملانيا منه هدفت والذي عرش، التاسع القرن  من  األخري الربع يف
العثامنية التابعة للدولة املناطق وجتارية يف اقتصادية مصالح عىل احلصول
عرض السياق، هذا يف األملانية.  للسلع املناطق هذه أسواق تفتح  وأن
ميناء حديد يربط سكة إنشاء خط فكرة احلميد السلطان عبد عىل األملان
بخط باسطنبول برلني ربط تم وذلك بعد أن العريب، باخلليج البوسفور

مماثل. حديد
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الربيطاين النفوذ تكريس  أوالً:
اخلليج يف

الثامن القرن من  األخري الربع إىل بالكويت الربيطاين االهتامم يعود
اآلتية الربيطانية السفن حتولت البرصة عىل الفرس استوىل فعندما عرش،
إىل الرب  طريق عن بضائعها نقل تُ ومنه الكويت، ميناء إىل اخلليج إىل
يف املوقف ١٧٧٩. وتكرر عام حتى واستمر ذلك العريب، بلدان املرشق

بصفة  الربيطاين، املقيم مركز انتقل عندما ١٨٢١ األول ديسمرب/كانون
السلطات مع املتوترة العالقات بسبب  الكويت  إىل البرصة من موقتة،

العثامنية.
لوجودها العريب جزء متمم اخلليج يف نشاطها أن تر بريطانيا كانت
وأن السويس، عىل قناة نفوذها والسودان ولضامن مرص يف االستعامري
أفضل يمثل املتوسط ساحل إىل  والعراق الكويت من الربي الطريق
الربيطاين الديبلومايس القرار كان ذلك، وحيال الربية. ملواصالهتا طريق
سياسة وانصبت  الكويت.  عىل محايتها وبسط نفوذها لتثبيت بالسعي
العربية، اجلزيرة شبه سواحل عىل نفوذها بتدعيم االهتامم عىل بريطانيا
االصطدام اإلمكان بقدر تتجنب وأن اخلليج، مداخل يف والتحكم
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شبه اجلزيرة(١). يف الداخلية بالقو
وهو  مبارك، الشيخ مع اتفاق عقد إىل سعت بريطانيا اإلطار، هذا يف
ميد  جون مالكومل وقع عندما ١٨٩٩ الثاين  يناير/كانون ٢٢ يف حتقق  ما
وترية اتفاقات احلامية عىل جاء اتفاقاً، اخلليج السيايس الربيطاين يف املقيم
وأال يتنازل ،أخر دولة ممثالً ألي أو وكيالً الشيخ يستقبل بأال ،األخر
رعايا أي حكومة أو أراضيه إىل من جزء أي وال يؤجر يرهن وال يبيع وال

دون موافقة احلكومة الربيطانية. من ،أخر دولة
التي أعطت  واالتفاقات االلتزامات من لعدد فاحتة االتفاق هذا وكان
األسلحة جتارة بحظر التعهد مثل الكويت، يف متميزاً  وضعاً لربيطانيا

١٩٠٠ عندما  شهر مايو/ايار من والعرشين الرابع يف الشيخ أعلنه الذي
منفصلة: إعالنات ثالثة أصدر

دخول أمنع كلية أن قبلت قد «أين جانب الشيخ تعهداً من أوهلا تضمن
أصدرت قد املنع إجراء هذا وألجل منها واخلروج الكويت اىل األسلحة

األمر». هبذا املبارشين مجيع إىل واشتهاراً إعالناً
تفتيش  حق واإليرانية الربيطانية السفن يعطي إعالناً ثانيها، وتضمن،
بمصادرة تقوم وأن الشيخ، بريق وترفع كويتيني لرعايا اململوكة السفن 
الذي اإلعالن ونص قانونية. رخصة دون من عليها توجد أسلحة أي
الواقفون «فليعلم الكويت حاكم صباح بن مبارك الشيخ من عنوان: محل

دراسة   .١٨٩٩-١٩٤٧ العريب اخلليج  يف الربيطاين السالم إبراهيم: الغني عبد العزيز عبد (١)
قضية وغزاة. أمراء  املؤلف ولنفس .١٣-١٥٨ ص ص   ،(١٩٨١ املريخ،  دار (الرياض: وثائقية
أيضاً وانظر (بريوت: دار الساقي، ١٩٩٥). وثائقية دراسة اخلليج. يف اإلقليمية والسيادة احلدود

Brian Cooper Busch,: Britain and The Persian Gulf 1894 -1914, Op.cit, pp. 95-
132, 187-234, 304-347. 
Frederick F. Anscombe: The Ottman Gulf . The Creation of Kuwait, Saudi Arabi 
and Qatar (New York: Colombia University Press, 1997), pp. 91-112.
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الدولة اإلنكليس ومناور الدولة البهية القيرصية مناور أن هذا كتابنا عىل
الدولتني بريق عليها التي  السفن يفتشوا أن اجازة هلم  االيران العلية
وأن الكويت عىل (املتعنّق) البحر يف وبريقنا املذكورتني الفخيمتني 
احلربية األسلحة وسائر (البنادق) التفقان مجيع املال بطريق بيت يقبضوا
«كانت سواء حتمل أسلحة بأهنا االشتباه يف حالة وذلك فيها...» املوجودة

العجم». ممالك اهلند أو إىل بنادر حممولة املوجودة األسلحة
اهلند ممالك يف األسلحة «معامالت أن إىل فأشار الثالث اإلعالن أما
وسائر والفشق (الطلقات) (البنادق) التفق «دخول ممنوعة»، وأن وااليران
فإن البيان، يذكر وكام يف الكويت وتوابعه». ممنوع مطلقاً وخروجها األسلحة
املخالفة للقانون(١). هذه املعاملة منع وإيران يف بريطانيا مساعدة هدفه هو
مل الشيخ أن إىل - األول الفصل يف رشحه كام سبق - الوقائع وتشري
كويتية عسكرية قوة إنشاء يف مع هدفه تعارض الذي التعهد  يلتزم هبذا
آل العزيز عبد رأسهم وعىل اجلزيرة، شبه يف أنصاره ولدعم حلامية بالده،
اإلنكليزية الديبلوماسية  املراسالت من عديد يف ورد ما ورغم سعود.
عىل حريصة  تكن مل اهنا إما فاحلقيقة  السالح،  جتارة ملنع متابعتها حول 
جتارة متنع التي الكافية بالدرجة الشيخ حصار من تتمكن مل أو أهنا ذلك،

يف إغضابه(٢). ترغب مل أهنا أو الكويت، يف السالح
وثائق وتشري الرقيق. جتارة حتريم عىل الشيخ نفسه، وافق السياق ويف
إىل كوكس السيايس املقيم من  خطاب الكويت إىل يف الربيطانية الوكالة
ال يمكن  حادثة إلبالغه يأسف فيه أيلول ١٩١٠ سبتمرب/ ٦ بتاريخ الشيخ
بن حممد تابع سامل وهم ثالثة من الكويتيني عنها، وهي قيام النظر غض

Kuwait Political Agency, Arabic Documents, Vol 1, Op.cit, pp. 726-728. (١)
 B. j. Slot, Mubarak Al –Sabah. Founder of Modern Kuwait 1896-1915,  (٢)

 Op.cit, p. 276.
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سبعة باستقدام بوزينة حممد بن وأمحد احلجازي، وحممد احلويج، اهللا عبد
سوق يف لبيعهم ديب إىل الكويت من وأنثيني) ذكور، (مخسة اخلدام  من
وافق ان سبق الذي الرقيق جتارة حتريم اتفاق خيالف ذلك وأن الرقيق،

الشيخ عليه.
بكل  ورعاياه هو يلتزم بأنه سبتمرب/أيلول ١٠ يف  الشيخ ورد
وأن للوجدان». ومغاير للقوانني  منافٍ هو ما كل و«منع االتفاقات
أهل الكويت، من السيايس ليسوا املقيم خطاب األِشخاص املذكورين يف
وهم منا املتوطنني غري جمازاة طلب جتوز «ما وأنه لسلطته، خيضعون وال
أي وصول أوامره برتقب أنه أصدر وأضاف الشيخ يف ديار بعيدة عنا».

 .(١) صارماً عقاباً يلحق هبم سوف وأنه الكويت، إىل الثالثة من هؤالء
ألي  السامح بعدم ١٩٠٤ عام  فرباير/شباط ٢٨ يف الشيخ والتزم
من «إين أصدره الذي البيان يف فورد بريد. بإنشاء مكتب أخر حكومة
قبل حكومة من بريد دائرة بتأسيس أي السامح  عدم عىل أوافق ناحيتي
من وعن خلفائي نفيس بالنيابة عن التعهد أكتب هذا وعليه هاهنا أخر

بعدي»(٢).
بندر  قطعة من األرض جنوب تأجري عىل ١٩٠٧ عام الشيخ وافق كام
الستقبال كمرسى الستخدامها وذلك الربيطانية  احلكومة إىل الشويخ
أول  ترشين أكتوبر/ ١٥ يف اإلجيار عقد توقيع وتم اإلنكليزية. السفن
نفسها التي  املنطقة وهي سنوياً. روبية ألف ستني مقابل يف وذلك ١٩٠٧

يف الشيخ ورد ،١٩١٠ أيلول  سبتمرب/ ٦ يف مبارك الشيخ إىل كوكس السيايس املقيم من (١)
الديبلوماسية املراسالت  أيضاً وأنظر السابق، ص ص ٥٨-٦٢. املرجع يف  أيلول سبتمرب/  ١٠

 Records of Kuwait, Vol 4, يف اخلليج ومنطقة الكويت يف الرق بشأن موضوع الربيطانية
 pp. 277- 284.

سابق، ص ١٣٨. مرجع السيايس، الكويت تاريخ خزعل: الشيخ خلف حسني (٢)
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ورفض ،١٩٠٠ عام العثامنية الدولة من يف رشائها أملانيا رغبت أن سبق
الطريق قطع إىل ذلك بريطانيا هدفت من أن واألرجح ذلك(١). الشيخ
يف هنايته تكون بغداد حديد سكة خط  بإنشاء  األملاين املرشوع أمام
قرار الرشيد العزيز عبد يفرس بينام فيه. بريطانية مشاركة مندون الكويت،
العثامنيني احتالل من املنطقة عىل هذه خشيته من نبع بأنه  مبارك الشيخ

بوبيان(٢). جزيرة حدث يف كام هلا
مساعد  إىل  نوكس السيايس الوكيل من املرسل التلغراف ويوضح
رفعه الذي ،١٩٠٧ أغسطس/آب   ٢٣ يف بيل بوشهر  يف السيايس  املقيم
حمادثاته تفاصيل اإلنكليزية، سكرتري حكومة اهلند دين لويس إىل بدوره
أكد الشيخ أن نوكس فذكر املنطقة. هذه تأجري بشأن مبارك الشيخ  مع 
متنح أن أوهلا،  رشوط: بثالثة وذلك عليه، االتفاق تم ما بتنفيذ التزامه
وأن االتفاق، عىل بالتوقيع ملمثليها رصحياً تفويضاً الربيطانية احلكومة 
احلكومة قيام عدم وثانيها،  مضموهنا. عىل رسمية مصادقة هناك تكون
الكويت، حدود داخل يف  مجارك أو رضائب أي  بفرض  الربيطانية 
فرض بسلطة لنفسه حيتفظ  الشيخ وأن تأجريها، يتم  التي املنطقة ويف
نظاماً مجركياً الرعايا الربيطانيني عىل يطبق سوف وأنه ومجعها، الرضائب
عىل تفرض سوف اجلامرك  وأن رعاياه، عىل يطبقه الذي  لذلك مماثالً
دون من  زيادهتا تتم ال النسبة هذه وأن السلعة، ثمن من نسبة أساس
بأهنا احلكومة الربيطانية بتأكيد الشيخ ترحيب وثالثها، الطرفني. موافقة
أن يف ترغب وأهنا  للكويت، الداخلية الشؤون يف التدخل ترغب يف ال 

أحد». أمام مسؤوالً وليس «قوياً ومستقالً الكويت تر شيخ
املوافقة إصدار يف اإلرساع برضورة رؤساءه السيايس الوكيل ونصح

.١٩٢٢ إهناء هذا العقد عام تم (١)
سابق، ص ص ١٩٨-١٩٩. مرجع الكويت، تاريخ الرشيد: العزيز عبد (٢)
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حاكم الكويت وأضاف إن االتفاق. هذا عىل التوقيع وتفويضه الرسمية
عليهام تعود املادية التي سوف للمنافع ليس االتفاق هبذا رحبا جابر وابنه
يف املستقبل»، تتبع سوف التي للسياسة «مؤرشاً باعتباره ولكن فحسب،
وأن اإلنكليز، سيطرة حتت تكون سوف بغداد حديد سكة بأن وضامناً

الشويخ(١). بندر يف اخلط ستكون هناية
املقدمة  للطلبات يستجيب بأال يوليو/متوز ١٩١١ ٢٩ يف الشيخ وتعهد
مشورة بعد إال صيد االسفنج أو اللؤلؤ للبحث عن أخر دول أي من
يوليو/متوز ١٩١٢  ٢٦ يف مبارك ووافق الشيخ الربيطاين. السيايس املقيم

السلكي. تلغراف حمطة إقامة عىل
كوكس  الربيطاين السيايس املقيم طلب عىل وبناء إىل ذلك، إضافة
حق  يمنح بأال ١٩١٣ األول  ترشين أكتوبر/ ٢٧ يف الشيخ تعهد -
هذا وكان الربيطانية. تزكيه احلكومة ملن إال أراضيه يف النفط استغالل
أصبح بمقتضاه والذي املانعة»، «االتفاقات نمط ضمن يدخل االتفاق
بريطانيا وسعت  النفط. عن والتنقيب  البحث  حق وحدها لربيطانيا 
عن بالبحث أوروبية أخر دول قيام دون احليلولة إىل ذلك وراء من
الربيطاين ازداد اإلدراك املبكر، الوقت هذا ففي الكويت(٢). النفط يف
يف الربيطاين العموم جملس وشهد النفط، منابع عىل السيطرة بأمهية
الذي  األمر املوضوع هذا حول صاخبة مناقشات ١٩١٣ يوليو/متوز
الشيخ خماطبة إىل بوشهر  يف الربيطاين  السيايس املقيم كوكس دفع
يف النفط عن التنقيب حق إعطاء بعدم كتابة التعهد منه طالباً مبارك

From knox to Bill, August 23, 1907 in Arabic Documents, Op.cit, pp. 396- (١)
397.

الكويت يف يف عن النفط التنقيب بشأن الربيطانية الديبلوماسية املراسالت انظر (٢)
  Records of Kuwait, Vol 5, Petroleum Affairs,  pp.3-14.
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الربيطانية. احلكومة ترشحه ملن إال بالده
عىل مبارك الشيخ  وافق التعهد، هذا عىل بريطانيا حصول وعقب
ويف النفط فيها. وجود حيتمل التي لتحديد املناطق جيولوجي مسح إجراء
املزودين واجليولوجيني املهندسني من بعثة بريطانيا أوفدت ،١٩١٤ عام
من الشيخ وقدم الغرض. هلذا الالزمة واالستكشاف البحث  معدات
بإرشاد سامل ابنه وكلف البعثة، مهمة لتحقيق الالزمة التسهيالت  جانبه
بتوفري بدوره قام والذي الربقان، منطقة يف النفط موقع  إىل الربيطانيني

البحث والتنقيب. إلمتام املطلوبة اإلمكانات
 ،(١)١٩٠٩ عام تأسست التي الفارسية - اإلنكليزية النفط رشكة أن ومع
مسامهة رشكة كانت الكويت، النفط يف البحث عن  امتياز عىل  وحصلت
عىل الربيطانية احلكومة  حرصت فقد  خاصة،  أموال رؤوس من تتكون
مما أسهمها من نسبة لذلك، اشرتت الرشكة. هذه يف نصيب هلا يكون أن
جملس قرارات كانت كام اإلدارة، جملس يف عضوين تعيني حق أعطاها 

والبحرية(٢). اخلزانة وزاريت من ملراجعة خاضعة الرشكة إدارة
شيخ مع  االتفاق توقيع عىل عامني  مرور بعد أي   ،١٩٠١ وعام
بموجبه تعهدت  العثامنيني مع رسياً اتفاقاً بريطانيا  عقدت الكويت،
تسعى واخلليج، وأن العربية اجلزيرة شبه يف الواقع األمر عىل باملحافظة
املوايل الرشيد ابن عىل عسكري هبجوم يقوم ال حتى مبارك لد الشيخ
من ملنعه الرشيد ابن  لد إسطنبول تسعى  ذلك، مقابل ويف  للعثامنيني.

االتفاق. هبذا عىل معرفة مبارك الشيخ يكن ومل الكويت. مهامجة

- اإليرانية. اإلنكليزية النفط رشكة إىل ١٩٣٥ عام اسمها تغري (١)
،١٩١٤-١٩٣٩ بني احلربني للكويت واالقتصادي السيايس اجلاسم: التطور القادر نجاة عبد (٢)

ذلك تفاصيل يف أنظر .١٩٧-١٩٨ ص مرجع سابق، ص
 Chisholm, Archibald H. T., The First Kuwait Oil Concession Agreement. A 
Record of The Negotiations, 1911-1934 (London: Frank Cass, 1975).
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فقد  جسام، ١٩٠٢ لتحديات يف عام اخلليج يف الربيطاين النفوذ تعرض
والعراق، والبحرين الكويت  يف  العثامين الوجود  لتأكيد السلطان سعى
الروس أهنم الديبلوماسيون يف إيران، وأعلن أركانه األملاين النفوذ ووطد
وأد اخلليج. أو إيران جنوب يف متميز موقع يعرتفون لربيطانيا بأي ال
السلطات قلق تصاعد إىل العام هذا  يف  الفرنيس - الرويس التحالف

اخلليج. منطقة يف نفوذها مستقبل حول الربيطانية
إسطنبول أوكنور يف الربيطاين السفري اقرتح ،١٩٠٣ يونيو/حزيران يف
سياسة اتباع من كجزء وذلك الكويت،  يف  بريطانية وكالة دار فتح
لكن االقرتاح، أيدت اهلند حكومة أن  ومع  اخلليج. يف نشطة بريطانية
االلتزام عىل خروجاً يمثل أنه عىل أساس يف لندن رفضته اخلارجية وزارة
عام مع الدولة العثامنية بريطانيا به تعهدت القائم الذي الوضع  باحرتام
قد تُفهم االقرتاح هذا عىل املوافقة أن اخلارجية وزارة تقدير ١٩٠١. وكان
االتفاق تم وسط، وكحل الكويت.  الستقالل بريطاين دعم  أهنا عىل 
العالقة لتأكيد للكويت دورية بزيارات الربيطانيني املسؤولني قيام عىل 

البلدين. بني اخلاصة
نائب امللك كريزون اللورد قام الثاين ١٩٠٣، نوفمرب/ترشين ٢٨ ويف
العربية، اإلمارات من عدداً شملت اخلليج منطقة بزيارة إىل وحاكم اهلند
بريطانيا بني الروابط  توثيق إىل الزيارة هذه وهدفت الكويت. منها
نفوذ بريطانيا ومتابعة معاهدات، تربطهم هبا الذين املناطق هذه وشيوخ
بمنزلة كانت الزيارة هذه أن واحلقيقة، فيها(١). والتجاري السيايس

يف اخلليج. الربيطاين النفوذ لتأكيد بحرية تظاهرة عسكرية
الشيخ ونظم كبري. حريب أسطول يصاحبه الكويت اىل كريزون وصل

سابق، ص ص ٣٨٣٣-٣٨٣٤. مرجع ،٧ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
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عبد األستاذ ووصف بمثله. عهد للكويت يكن مل حافالً له استقباالً مبارك
«منتهى يف كان بأنه هذا االستقبال املناسبة، هذه حرض الذي العزيز الرشيد،
حتى اإلمكانات كل االستقبال هلذا مبارك الشيخ ر وسخّ والذوق»، الروعة
عربة أحرض أن ممّا فعله وكان اإلنكليز. أمام مهيب بمظهر الكويت تظهر

الربيطاين(١). الضيف الستخدام اهلند، وذلك من جترها أربعة خيول
 ٢٨ يوم صباح من العارشة الساعة يف كريزون اللورد وصول كان
احلربية السفينة ترافقها «هاردنغ» السفينة مستقالً الثاين نوفمرب/ترشين
السفن من عدد من بحرية وتظاهرة «بومني» والسفينة «هياسنت» 
من أميال ثالثة حواىل بعد  عىل الشويخ بندر يف  رسوها وكان الكبرية.
مبارك الشيخ بيت أمام املنصوبة  املدافع أطلقت وعند وصوهلا، املدينة.
بالضيف  للرتحيب السفينة  إىل مبارك الشيخ صعد ثم حتية، طلقة ٢١
وعاد الزيارة. تفاصيل ملعرفة كمبال السيايس املقيم يرافقه الربيطاين
تبادل وتم جابر، الشيخ ابنه بصحبة الظهر بعد الثالثة الشيخ مرة ثانية يف

حتية. طلقات له مخس مدافعها أطلقت السفينة وعند مغادرته اهلدايا.
كريزون عىل اللورد نزل الثاين، اليوم صباح من العارشة الساعة ويف
عىل وأوالده مبارك الشيخ انتظاره كان يف الشويخ، حيث بندر يف األرض
بينام له، املُعدة العربة امللك نائب واستقل الفرسان.  من جمموعة رأس
النارية العيارات إطالق وحترك املوكب وسط اجلياد. له املرافقون امتطى
وأحاط الكبري. بالضيف ترحيبهم عن للتعبري الفرسان  أطلقها التي 
إىل بعنف يركضون  اخليالة من «كوكبة لوريمر وصف وفق بالعربة،
يقفزون وهم اهلواء يف مطلقني عيارات طبنجاهتم مرشعني حراهبم األمام
بجامله، «أخاذاً كان بأنه املنظر لوريمر ويصف أنفسهم». حول مستديرين

سابق، ص ص ٤٢-٤٣. مرجع الكويت، بدأت هنا من احلاتم: خالد عبد اهللا (١)
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برتقالية ومحراء من األلوان الرباقة الفضفاضة  بألبستهم الفرسان كان إذ
الرشيقة»(١). العربية  خيوهلم ظهور  عىل من اهلواء يلوحها ذهبية أو
املناسبة عىل لتضفي البيضاء املدينة بيوت جدران  عىل الرايات فعت ورُ
«باألراجيز األهايل أصوات  ارتفعت  نفسه، الوقت  ويف  . وفرحاً هبجة

الضيف»(٢). بتحية وعال اهلتاف النساء وزغردة (العرضات) احلامسية
صورة يعطيه وأن الربيطاين، الضيف يبهر أن مبارك الشيخ أراد لقد 
مائتني من أكثر االستقبال هذا يف والكويتيني. واشرتك العرب عن طيبة
املرتجلني. من آالف أربعة وحواىل اهلجانة من وعرشين الفرسان من

اهللا». عىل عبارة «توكلنا أمحر عليه لونه علم رفع تم وهبذه املناسبة،
عىل الناس اصطف التي املدينة شوارع عرب كريزون اللورد  توجه
حيث البحر، عىل املُطل إىل بيت الشيخ وصل حتى به جوانبها للرتحيب
يف  غرفة االستقبال يف قد اجتامع وعُ .أخر طلقة ٣١ املدافع له أطلقت
وملكة ملك صور حتوي هلذه املناسبة ملونة بصور زينها الشيخ، وقد منزل
أبناءه، امللك لنائب مبارك الشيخ وقدم فيكتوريا. السابقة وامللكة انكلرتا
األحاديث، بعض الرجالن وتبادل العربية، القهوة فناجني تقديم تم كام

سفينته. إىل عائداً اللورد انرصف ثم
كريزون، اللورد مبارك الشيخ زار الظهر، بعد الثانية الساعة ويف
الربيطانية، احلامية  مفضالً العثامنيني مع له عالقة كل أهنى أنه له وأكد 
كام موقفه. لتغيري وروسيا فرنسا  قدمتها التي  العروض كل رفض وأنه
السلطات اعتقلته  الذي  البرصة  يف  الشيخ وكيل قضية عن حديث دار
عن االمتناع إىل الشيخ اللورد ودعا العظمى. اخليانة بتهمة العثامنية 
اخلارجية وزير املقابلة وحرض العربية. اجلزيرة وسط شؤون يف التدخل

سابق، ص ص ٣٨٧٤-٣٨٧٥. مرجع ،٧ ج اخلليج، لوريمر: دليل ج (١) ج
سابق، ص ١٣٨. مرجع الشيخ خزعل: حسني خلف (٢)
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وزير اصطحب املقابلة انتهاء وبعد اخلليج. يف السيايس واملقيم الربيطاين
مرافقة كانت التي «هياسنت»، احلربية البارجة لزيارة الشيخ اخلارجية
الشيخ فيها يتفقد التي  األوىل املرة  هي هذه وكانت «هاردنغ». للسفينة
ومدافعها، وبآالهتا هبا كبرياً اهتامماً أظهر لذلك، كبرية.  حربية باخرة

له(١). حتية مخس طلقات البارجة أطلقت مغادرته وعند
إىل هلا وكيل إرسال عىل الربيطانية احلكومة وافقت الزيارة، وبعد
يف بريطاين وكيل كأول نوكس  الكولونيل تعيني تم وبالفعل، الكويت.
استقبله  ٥ أغسطس/آب، يف إليها وصوله وعند .١٩٠٤ يونيو/حزيران
مالئامً مكاناً  جيد حتى  موقتة بصفة قرصه يف اإلقامة  إىل ودعاه  مبارك،
عىل شمالن فريج يف الرشق منطقة يف مبنى نوكس  واستأجر لسكنه.
بمنزلة كان اآلن) اخلارجية لوزارة اجلديد املقر مواجهة (يف البحر ساحل
ديكسون بيت الكويتيون ه سامّ الذي البيت وهو السيايس، الوكيل مقر
عام عني الذي ديكسون السيايس الوكيل زوجة وهي  اآلن) سعود (أم

.١٩٢٩
حكومة  رسالة عنها عربت كام الوكيل السيايس، مسؤوليات ومتثلت
يف أيلول ١٩٠٤، سبتمرب/ ٧ بتاريخ بوشهر يف السيايس املقيم إىل اهلند
الشيخ مع صداقة عالقات وإقامة هتيئة  هو األول هدفه «يكون أن
التجارية املصالح وتأمني الكويت، يف الرئيسية والشخصيات مبارك
العمليات بمراقبة يقوم وأن املجاورة، الكويت واملناطق يف اإلنكليزية
أخر لقوة أو تركية نوايا أي عن الكويت واإلبالغ الرتكية عىل حدود
ثمة أن االعتقاد إىل  يقود تطور أي  أو  القائم  الوضع تغيري أو للتدخل
عىل أن  اخلطاب ويضيف  الكويتية». احلدود انتهاك إىل تسعى  قو

ص ٣٨٧٦-٣٨٧٧. ص سابق،  مرجع ،٧ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
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بشأن معلومات رسية ودقيقة عىل للحصول يسعى «أن نوكس الكابتن
كام نجد، عىل السيطرة بشأن الرشيد وابن سعود ابن أرسيت بني الرصاع
السالح جتارة بشأن معلومات عىل يف احلصول ترغب اهلند حكومة أن
من سعود ابن حلساب أسلحة استرياد مد يتم أي وإىل الكويت، مع

الكويت»(١). خالل
بموضوع يتعلق ما يف العثامين األرشيف وثائق متابعة الطريف ومن 
املوافق  ١٣٢٢ شعبان   ١١ ففي الكويت. يف الربيطاين  السيايس الوكيل
البرصة وايل  وكيل باشا فخري أرسل االول ١٩٠٤، أكتوبر/ترشين ٢٠
- نوقص يدعى إنكليزي «ضابط فيها يقول العايل الباب إىل برقية شفرية
اإلنكليزية احلكومة فأرسلته جيش اهلند يعمل يف كان - املقصود نوكس
النظامي. اهلندي اجليش جنود من ثامنية مع سياسياً مأموراً الكويت إىل
بالناس، وخيتلط يف املقاهي، وجيلس خصصت إلقامته، دار يف اآلن ويقيم

الكويت»(٢). واملعامالت يف اإلدارية الشؤون يف ويتدخل
وزير لنسدون اللورد لندن يف العثامين السفري قابل التايل، اليوم ويف
«إنه قائالً ذلك لنسدون فأنكر املعلومات، هبذه وأخربه الربيطاين اخلارجية
موقتة»، وسجل اسمه بصورة الكويت إىل اهلند حكومة أرسلته مدين مأمور
 ،أخر مرة قابله الثاين نوفمرب/ترشين ٤ ويف األمر(٣). يبحث هذا لكي
اإلنكليزي» السيايس  «املأمور سحب حكومته طلب جديد من له وأكد
هذا أرسلت اهلند  حكومة  بأن بريطانيا خارجية وزير عليه  فرد ، حاالً
املسائل بعض  بحث  أجل من وذلك موقت، بشكل الكويت إىل  املأمور

(الكويت:  اخلليج  يف  له التابعة والوكاالت الربيطاين املعتمد سجالت توزون: بنلوب  (١)
.١٣-١٤ ١٩٩٣)، ص ص ،١ ط والرتاث والتوثيق، املخطوطات مركز منشورات

اسطنبول بتاريخ ١١ شعبان ١٣٢٢ هـ، رقم ٤٨٠/١١٣. يف العثامين (٢) األرشيف
.٤٨٠/١١٣ رقم األول ١٩٠٤، ترشين أكتوبر/ يف اسطنبول بتاريخ ٢١ األرشيف العثامين (٣)
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الدولية، القوانني  ألحكام مغاير ذلك  بأن  السفري عليه فرد الشيخ، مع
لديه أولويات بأن الوزير وعلق دائمة. أو موقتة بصورة كان إرساله سواء

بالكويت(١). دائامً نفسه أن يشغل ال يمكنه وأنه ،أخر واهتاممات
وزارة دائامً، فإن التعيني اعتربت هذا حكومة اهلند أن من الرغم وعىل
وجوده أن إىل العثامنية احلكومة ونظرت موقتاً. أمراً اعتربته اخلارجية
استقبال حق يملك ال الكويت شيخ  ألن  فيه، مرغوب غري  أمراً يمثل
مرضه، وبسبب  العثامين، االحتجاج هلذا ونتيجة ديبلوماسيني. ممثلني
شخص يعني ومل الثاين ١٩٠٥، كانون يناير/ ١٩ يف نوكس الكويت غادر
الرمحان داود الطبيب معاونه للوكالة االعتيادية تسيري األعامل وتوىل آخر.
واستمر األول ١٩٠٥. ترشين أكتوبر/ ٢٥ يف مرة ثانية عودة نوكس حتى

.١٩٠٩ عام حتى عمله يف
وإعداد وتفقدها، العشائر  مناطق زيارة نوكس مهامت  إحد وكانت
إىل احلدود  بجولة ١٩٠٤ عام فقام والسياسية، االجتامعية أوضاعها عن التقارير
عام من الثاين يناير/كانون ويف القرص. وأم وسفوان اجلهرة وزار العثامنية، 
املنطقة(٢)، هذه أورويب يزور رحالة أول وكان حفار إىل منطقة وصل ،١٩٠٦

الكويت(٣). يف مناطق جنوب برحلة قام نفسه، العام من مارس ويف
بني  مجع الذي وهو شكسبري، وليام الكابتن منصبه يف نوكس  وخلف

.٤٨٠/١١٣ رقم الثاين ١٩٠٤، ترشين نوفمرب/ يف اسطنبول بتاريخ ٥ األرشيف العثامين (١)
والذي ،١٩٠٦ شباط فرباير/ يف الرحلة هذه عن نوكس كتبه الذي التقرير نص انظر (٢)

يف زارها التي املناطق بأسامء يتضمن قائمة
 Report on Tour of Political Agent at Kuwait to Hafar al Batin in February 1906 
 with glossary of vernacular words used in report, January 1906 in  Records of

الربيطاين كوكس يف املقيم إىل نوكس الوكيل السيايس تقرير نص (٣) انظر
 Political Agent, Kuwait to Political Resident, Bushire inclosing notes of Agent’s  
tour in March 1906 of southern Kuwait, 28 March 1906 in Ibid.,  pp. 29-31.

 Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op. cit pp. 6-28.

اخلليج يف الربيطاين النفوذ تكريس : أوالً



اخلارج عىل واالنفتاح االجتامعي التطور بدايات ٢٨٢

األرض مسح يتقن فن وكان واجلغرافيا، والعلم واحلرب الديبلوماسية
االستكشافية كان الرحالت الطبوغرافية. وقام بعدد من اخلرائط ورسم
من العربية اجلزيرة شبه فيها ١٩١٤، واخرتق عام هبا قام التي تلك أطوهلا
يف السويس مدينة حتى وسيناء فالعقبة فاجلوف الرياض،  إىل الكويت
ضد جراب معركة يف تل وقُ سعود، ابن مع وثيقة عالقات وأقام مرص.

.١٩١٥ الثاين يف يناير/كانون الرشيد ابن قوات
لربيطانيا السيايس النفوذ ازدياد بقلق، تراقب، العثامنية احلكومة كانت
النفوذ هذا لوقف أي سياسة تبني عىل قادرة تكن مل أهنا ومع الكويت. يف
عىل واالحتجاج وجهة نظرها طرح عىل حريصة كانت فقد حصاره، أو
السيايس بالوكيل تعرتف مل أهنا ذلك مظاهر ومن بريطانيا. به تقوم ما
اجلمركية التسهيالت تطبيق ورفضت ديبلوماسياً، مبعوثاً باعتباره نوكس
له حقيبة وصلت فعندما عليه. الديبلوماسيني املمثلني حلقائب املمنوحة
عدم من اجلمركية العادية، والتأكد اإلجراءات تطبيق تم الفاو، يف ميناء

الرسوم عنها(١). دفع تستوجب وجود بضائع
تضمن   ١٩٠٤ عام هناية ففي ،أخر مرة االحتجاجات هذه وتكررت
الديوان إىل فريد باشا اسطنبول مذكرة الصدر األعظم يف األرشيف العثامين
وزير هبا تقدم التي االحتجاج مذكرة السلطان  عىل فيها يعرض اهلاميوين،
إنكليزية سفن مخس «ورود بمناسبة احلكومة الربيطانية إىل العثامين اخلارجية
وجاء الصباح». ملبارك جهرا قرص اإلنكليزي عىل العلم الكويت ورفع إىل
نتائج ديبلوماسية عن حماوالت من العايل الباب ما يبذله تُسفر مل إذا «أنه فيها

(رسالة   ١٨٤٠-١٩٠٩ العرب  جزيرة شبه وشامل العثامنيون  جاسم: القادر  عبد نجاة  (١)
،(١٩٧٦ اآلداب، كلية - شمس عني جامعة - احلديث درجة الدكتوراه يف التاريخ لنيل  مقدمة

.٢١٢ ص
يف اسطنبول بتاريخ ٢٢ شوال ١٣٢٢ هـ، رقم ٤٨٢/١٢٩. األرشيف العثامين (٢)



٢٨٣

الشأن»(٢). هبذا حتكيم دويل إىل اللجوء فسيتم إجيابية،
اعرتاضها وخصوصاً العثامنية، الدولة احتجاجات استمرار وإزاء
الطرفني بني مفاوضات بدأت الكويت، يف دائم سيايس وجود وكيل عىل
تضمن اعرتاف ،١٩١٣ عام العثامين االتفاق الربيطاين - توقيع إىل أدت
اعرتاف تضمن  كام الربيطانية، - الكويتية  باالتفاقات  العثامنية الدولة
مل االتفاق هذا ولكن العثامنية. للدولة القانونية الكويت بتبعية بريطانيا 

األوىل(١). العاملية احلرب اندالع عليه بسبب التصديق يتم
ضد فيها العثامنية الدولة ومشاركة احلرب، اندالع هذه عىل وترتب

أغسطس/آب   ١٨ ففي للكويت. السيايس الوضع تغيري بريطانيا،
احلرب بنشوب مبارك الشيخ اخلليج  يف الربيطاين املقيم  أبلغ  ،١٩١٤

تأييده  جمدداً أغسطس/آب ٢١ يف الشيخ رد وجاء وأملانيا. بريطانيا بني
يف العسكرية املواقع إلخالء قواته سيحرك وأنه الربيطانية، للحكومة 
الواقعة اجلزر من وكذلك األتراك، اجلنود من واألرايض الكويتية اجلزر

الكويت. من جزء هي والتي يطالب هبا التي مدخل شط العرب يف
الربيطاين السيايس املقيم وجه ،١٩١٤ الثاين  ترشين نوفمرب/ ٣ ويف
الكويت، شيخ يقوم أن فيه  طلب مبارك الشيخ إىل  خطاباً  اخلليج يف
والشيخ نجد، أمري سعود ابن مع العرب، وحتديداً مشايخ مع بالتعاون
الرتكية السيطرة من البرصة حترير  عىل بالعمل املحمرة، شيخ خزعل
الرتكية ومنع اإلمدادات وسفوان وبوبيان، قرص أم عىل باهلجوم وذلك
ومحاية املنطقة، يف الربيطانية املعدات وتأمني البرصة، إىل الوصول من

وأمالكهم(٢). البرصة يف املقيمني الربيطانيني

سابق، ص ص ١٤-١٥. مرجع الربيطانية، الوثائق يف الكويت األعظمي: محدي وليد د. (١)
اخلليج دراسات جملة األوىل، العاملية احلرب العريب يف واخلليج بريطانيا قاسم: زكريا مجال د. (٢)

.٨٨-٩٥ يوليو/متوز ١٩٧٥)، ص ص الثالث، العدد األوىل، (السنة العربية واجلزيرة
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والتعهد لربيطانيا، مساعدته عىل الكويت شيخ شكر وتضمن اخلطاب
حدائق تبقى أن وضامن الرتكية، احلكومة إىل حتريرها بعد البرصة إعادة بعدم
يف والقرنة، الفاو منطقتي بني تقع التي الكويت، لشيخ اململوكة النخيل
الربيطانية احلكومة تضمن كام الرضائب. من معفاة أبنائه، وحيازة حيازته
الذي يقوم ترتتب عىل اهلجوم آثار أو تداعيات أي من الكويت شيخ محاية
حكومة هي الكويت» «مشيخة بأن واالعرتاف العثامنية، الدولة ضد به
املنطقة التي ضمن الكويت إدخال وتم الربيطانية(١). احلامية مستقلة حتت
الوقت ويف اخلليج. يف اهلندية احلملة  لقوات  «D» القوة من إدارهتا متت
.١٩١٤ الثاين نوفمرب/ترشين يف البرصة باحتالل بريطانيا سارعت نفسه،
وقامت بإغالق اخلليج. مدخل عىل البحرية سيطرهتا ذلك عىل وترتبت

العثامنية. الدولة احلصار عىل إلحكام الكويت شواطئ
أهنا يدرك مبارك وكان سهلة،  أو  يسرية  اإلجراءات هذه تكن مل 
منهم طلب  فعندما الكويت، أهايل  بعض جانب من  مقاومة ستالقي
بمساعدة لقيامه عليه الثائرين  ضد خزعل للشيخ  املساعدة تقديم
الشيخ، طلب تنفيذ  األهايل رفض البرصة، احتالل يف اإلنكليز
اللذين وهبة وحافظ الشنقيطي الشيخني  من كل ذلك يف وشجعهم
لتعاليم خمالفة يمثل املحمرة لشيخ مساعدهتم أن لألهايل  رشحا
بذكاء - رشحه  سبق كام - املوقف هذا  مع الشيخ  تعامل  اإلسالم.
قتال، أي يف املشاركة منهم يطلب مل أنه لألهايل فأعلن وديبلوماسية،
الشيخ إليها  حيتاج  التي املؤن لنقل الالزمة السفن توفري طلب بل 
ووضعوا األهايل، استجاب الفهم، هلذا ووفقاً الرضورة. عند خزعل

ترصفه(٢). حتت السفن

سابق، ص ص ١٨٥-١٨٦. مرجع ، العريب... اخلليج نوفل: سيد د. (١)
سابق، ص ص ٢٠٣-٢٠٥. مرجع الرشيد، العزيز عبد (٢)
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بشأن مطالبه  لتأكيد العاملية احلرب  قيام فرصة مبارك  الشيخ انتهز
يف املوجودة العثامنية احلاميات  قواته فحارصت الكويت. حدود
جلزيرة اجلنويب اجلزء يف املوجودة القوات  وكذلك قرص، وأم سفوان
وجودها فإن  البرصة،  دخول من  تتمكن مل  قواته أن ومع بوبيان.
احتلت الفاو التي الربيطانية للقوات مساعداً كان عامالً منها بالقرب
البرصة نحو مسريهتا  واصلت ثم  ،١٩١٤ الثاين  نوفمرب/ترشين ٦ يف

كوكس  الربيطاين املقيم وأبلغ نفسه. الشهر من ٢٢ يف احتلتها التي
رعاياه. بني وذلك لنرشه هبذا النرص، الكويت شيخ احلملة رافق الذي
صدورنا انرشحت - املقصود - «انرشحة فيها ذكر بربقية فرد الشيخ
السارة البشارة هذه من  واالستبشار والرسور الفرح غاية  يف ورصنا
والبعيد، منهم القريب رعايانا،  عند مجيع ذاك غاية يف أشهرنا وبوقته
الفرح كامل اجلميع فحصل عند العشائر من رؤساء املحبني مجيع وعند

والرسور»(١).
لتأكيد  الثاين نوفمرب/ترشين  ٢٥ يف  أخر برقية الشيخ وأرسل
روبية، ألف مخسني بمبلغ بالتربع عملياً موقفه عن  وعرب نفسه. املعنى
مجع هبدف اهلند يف التي تأسست اخلريية جون سانت مجعية لدعم وذلك
وإلظهار الربيطاين(٢). اجليش من واجلرحى املصابني اإلعانات ملساعدة
السيايس املقيم أرسل بتعهداهتا، احلكومة الربيطانية والتزام حسن نواياها
النخيل مزارع من يملكه بام يطلب فيه بياناً خطاباً مبارك الشيخ إىل كوكس

الرضائب. من يف إعفائها البرصة للنظر يف
بعض أثارها التي املشكالت حلل هذه الفرصة مبارك الشيخ واستغل
بعض تسجيل  دون للحيلولة وضعوها التي والعراقيل البرصة والة

.١٥٥-١٦٠ ص  ص سابق، الشيخ خزعل: مرجع خلف حسني (١)
السابق، ص ١٦١. املرجع (٢)
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املقيم إىل  فأرسل البرصة.  يف األمالك تسجيل دائرة يف باسمه أمالكه
البرصية األوقاف  عن  الصادر اإلعالن إىل فيه أشار خطاباً  السيايس

«الطابو»،  سندات إصدار بخصوص  ١٩١٥ أبريل/نيسان   ١٣ بتاريخ
أمالكه. تسجيل إلهناء التدخل منه وطلب

اللورد قرر  البرصة، يف الربيطانية للحكومة األمر  استقر أن  وبعد
بشكل للتعرف اخلليج إمارات زيارة اهلند وحاكم امللك  نائب هاردنغ
يف قام وبالفعل وشيوخها. أمرائها واجتاهات أوضاعها عىل مبارش
الشيوخ موعداً  لبقية وحدد للبحرين، بزيارة   ١٩١٥ الثاين يناير/ كانون 
غالبية يف االستقرار عدم ظروف بسبب ولكن الكويت، يف ملقابلته
أمري عيسى بن محد الشيخ احلضور سو من يتمكن مل اخلليج،  مناطق 

البحرين.
جابر  الشيخ  صعد الكويت، ميناء  البحري  موكبه وصول وعند   
ودعاه مبارك، الشيخ التقاه التايل  اليوم  ويف به. للرتحيب بارجته  إىل 
وخالل «السيف». يف الشيخ اللورد قرص فزار  الكويت، مدينة  لزيارة
مسلمون مثلنا  وهم األتراك نعاد مل «إننا مبارك الشيخ له قال  اللقاء،

الشهري: العريب الشعر ببيت استشهد ثم استقاللنا». عىل إال خوفاً
بالنار من الرمضاء كربته       كاملستجري عند بعمرو املستجري

بآخر. يستبدلوا مستعمراً أن  يريدون  ال  العرب أن يقصد مبارك وكان
للحكومة طمع ليس األمري حرضة يا «ال ورد قائالً هاردنغ الرسالة وفهم
معتمدهيا أحد وإذا بدا من املعتدي عليكم. لصد إال نأت ومل بلدك يف فيك وال

ستنصفك»(١). وهي إليها ترفع األمر إال أن عليك فام تكرهه يشء

سابق، ص ٢٠٣. مرجع الرشيد: العزيز عبد (١)



لربيطانيا الفرنسية  ثانياً: املناوءة
اخلليج يف

من أولويات عموماً اخلليج منطقة الفرنسية السياسة اخلارجية تعترب مل
يف املغرب العثامنية الواليات عىل جهدها تركز فقد االستعامري، نشاطها
الديبلوماسيون املبعوثون نشط مع ذلك، فقد األفريقية. القارة ويف العريب
الربيطاين، وكانعكاس النفوذ  مناوءة  هبدف اخلليج منطقة يف الفرنسيون
التنافس هذا واستمر والسيطرة.  النفوذ بسط عىل البلدين بني  للتنافس
ذلك وترتب عىل .١٩٠٤ عام البلدين بني الودي» «االتفاق توقيع حتى

الفرنسية. للجهود التدرجيي الرتاجع
وثار خالف  عرش، التاسع القرن هنايات باخلليج يف اهتمت فرنسا  لقد
هلا  عىل قاعدة للحصول فرنسا سعي بسبب ١٨٩٨ عام بريطانيا مع حاد
عدد يف هلا قنصليات الفرنسية احلكومة أنشأت كام مسقط. سلطنة يف
الساحلني موانئ جتوب العسكرية سفنها وبدأت اخلليج، إمارات من
إجراء إىل  الفرنسيون سعى نفسه،  العام ويف للمنطقة. والغريب الرشقي

سيايس(١). مبارك إلبرام اتفاق تعاون الشيخ مع مفاوضات

القرن خالل الدولية وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر د. (ترمجة بونداريفسكي (١) غيورغي
سابق، ص ص ١٢٦-١٢٧. مرجع العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع
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تاجر املجال هذا يف  مهامً دوراً لعبت التي الشخصيات من كان
الوثائق تفصح والذي قبل، من إليه أرشنا الذي جوجيه السالح الفرنيس
لد بنفوذ كبري متتع فقد تاجر، جمرد يكن مل أنه والربيطانية عن الفرنسية
عن دورية إليها تقارير يرفع وكان اخلليج، منطقة يف السلطات الفرنسية
سعى وإنه الفرنسية، املصالح يف وتأثريها الربيطانية أنشطة الديبلوماسية
من جمموعة نرش أنه ، سلفاً ذكرنا فكام الكويت. يف الربيطاين النفوذ ملناوءة

من  الشيخ املستمر ختوف إىل فيها ١٩٠٥ أشار نيسان أبريل/ يف املقاالت
إىل هيدف وإنه الكويت، شؤون يف التدخل والعثامنيني الربيطانيني حماولة

ذلك. احليلولة دون
وجوجيه، الشيخ بني  الوقيعة الربيطانيون حاول ذلك، مواجهة يف
القاهرية األهرام جريدة نرشهتا التي املقالة وراء بأنه كان األخري واهتموا
تضمنت  والتي مسقط، يف مراسلها بقلم  ١٩٠٤ أيلول  سبتمرب/ ١٦ يف
مسقط يف الربيطاين  الوكيل غراي فاهتم لإلنكليز. معادية معلومات
الكويت عن معلومات  تتضمن وأهنا املقالة، هذه وراء بأنه جوجيه 
له مبارش مصدر دون  من معرفتها مسقط يف األهرام مراسل يمكن ال
متهامً الشيخ عىل املقالة  نوكس  السيايس الوكيل وعرض الكويت. يف
الشيخ بني وقيعة إحداث  يف أمالً املعلومات هذه مصدر بأنه جوجيه

ذلك. يف ينجح مل ولكنه الفرنيس، والرجل
مقرتحاً الشيخ إىل جوجيه كتب ،١٩٠٤ الثاين ترشين نوفمرب/  ويف
إلزالة العثامين السلطان  وبني بينه بالوساطة وروسيا  فرنسا تقوم أن
مذكراً ورد الدعوة، هلذه يستجب مل الشيخ ولكن بينهام، اخلالفات 
يف للتدخل وسعيها له املعادية العثامنية السلطات بسياسة جوجيه
عليه. يوافق وال به يسمح الذي ال األمر الداخلية، وهو الكويت شؤون
عىل  ١٩٠٥ شباط  فرباير/ ٢٨ يف لالحتجاج  ،أخر مرة نوكس،  وعاد
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هبا، له علم أي مبارك فأنكر الكويت، جتارة السالح إىل يف دور جوجيه
مقاالت ألنه نرش الكويت من جوجيه بطرد قراراً أصدر بأنه وأخربه بل

تيسء اليه(١).

اخلليج املناوءة الفرنسية لربيطانيا يف : ثانياً

B. j. Slot, Op.cit, p 280, pp. 284-285. (١)





قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

إىل األملانية السياسة اجتهت املتنافسة، األوروبية الدول بني من
يف سيطرة السياسة أمام هذه الرئيسية ومتثلت العقبة التوسع رشقاً.
الذي الطريق ماعدا  اهلند، إىل للوصول الطرق كل عىل اإلنكليز
ذلك إىل وأد اخلليج. العربية إىل البالد عرب الصغر آسيا يف يمر
القيرص وإعالن العثامين، والسلطان األملاين القيرص بني التقارب
إسطنبول إىل بخرباء وبعث املسلمني. خلليفة خملصاً» «صديقاً نفسه
وشهدت وإصالحها. العثامنية اإلدارة تنظيم إعادة مشاريع القرتاح
بريطانيا  بني اقتصادياً تنافساً  ١٩١١-١٩١٤ الفرتة يف اخلليج منطقة

وأملانيا(١).
سكة  مرشوع  أوهلام، كان رئيسيني، جمالني يف األملاين النشاط برز  
لسنوات اإلنكليزي - األملاين للرصاع حموراً أصبح الذي بغداد حديد
جتارة يف الدخول إىل األملانية الرشكات سعي ثانيهام، وكان  عدة.
نفسه. اخلليج موانئ بني أو اخلليج  إىل أوروبا من سواء الشحن
وذكر األملاين، النفوذ لبسط أداة  األملانية الرشكات بريطانيا  واعتربت

،(١٩٨٨ دن،  الكويت: ) الربيطانية  احلامية  ظل يف الكويت  الصباح: اخلليفة ميمونة د. (١)
.٢٩-٣٢ ص ص
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ما يف تشكل سوف األملانية االقتصادية املرشوعات أن كريزون اللورد
السياسية(١). للمطالب أساساً بعد

سكة رشكة بتأسيس  بدأ فقد بغداد،  حديد  سكة مرشوع بشأن أما
األملانية،  املالية من الرشكات عدد من بدعم ١٨٩٩ األناضول عام حديد
من  الثاين ترشين نوفمرب/   ٢٧ يف احلميد عبد السلطان منحها التي
ورد بالبرصة. بغداد وصلت التي احلديدية السكة امتياز مد نفسه العام
الرويس التقييم العثامين، وكان للسلطان شكر بربقية األملاين اإلمرباطور

األملانية»(٢). للسياسة كبرياً «انتصاراً يعترب لفرمان السلطان أنه
باعتبارها الكويت  إىل النظر من األملانية الديبلوماسية انطلقت لقد
حكومتها ألوامر يمتثل  حاكمها وأن العثامنية، للدولة تابعاً إقليامً
بني وقعت قد تكون  ربام اتفاقات  بأي تعرتف ال وأهنا وتوجيهاهتا،
أن اعتربت كام ذلك. يف احلق يملك ألنه ال الربيطانية واحلكومة الشيخ
تم االتفاق عليه ملا مناهضاً عمالً متثل الكويت يف بريطانية» «حممية إقامة
غري ترصفاً اإلجراء هذا مثل تعترب برلني وأن ،١٨٨٨ عام برلني يف مؤمتر

ودي.
بتاريخ  لندن يف السفري األملاين ميرتنيخ الكونت ذكر السياق، هذا  ويف
اجلاللة، بالتهديد  صاحبة حكومة منعت «إذا أنه سبتمرب/أيلول ١٩٠٠ ٣
فإهنا الكويت، يف القوات إنزال من العثامين السلطان القوة، وباستخدام
الربيطانية سبق للحكومة التي السلطان» االعرتاف بسلطة ترفض بذلك
أن االملاين، أكد فيها إىل اإلمرباطور امللك أرسلها يف مذكرة هبا االعرتاف

،١٨٤٠-١٩١٤ العربية اإلمارات لتاريخ دراسة العربية اإلمارات تاريخ زكريا قاسم: مجال د. (١)
املرشوع يف هذا حول القو األوروبية تفاصيل رصاع انظر سابق، ص ٤٢٤. مرجع

 Mead, Merle, Edward: Turkey. the Great Powers and the Baghdad Railway.
 A Study in Imperialism (New York, 1923).

سابق، ص ص ١٤٣-١٤٤. مرجع بونداريفسكي، غيورغي (٢)
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املنطقة(١). هذه شؤون يف التدخل ترغب يف ال بريطانيا
إىل األملان املساحني من بعثة وصلت ،١٩٠٠ الثاين كانون يناير/ ويف
النهائية. حمطته وحتديد اخلط، مد القرار بشأن واختاذ بغداد لتفقد املنطقة،
بعض يرافقه االستانة يف األملاين القنصل مرتنيخ اللجنة هذه وترأس 

العسكري. وامللحق السفارة أعضاء
راتسالو الربيطاين القنصل التقى للبرصة، اللجنة زيارة وخالل
قد البعثة كانت إذا عام تساءل الربيطاين القنصل أن ويبدو ومرتنيخ،
األناضول «رشكة  بأن مرتنيخ فأجابه الشيخ. من موافقة عىل حصلت
الكويت، منطقة إىل خط بغداد عىل مد الشيخ إىل موافقة حاجة ليست يف
هذه حول االتفاق عىل حلظة يف قادرون األملان الديبلوماسيني ألن
بعد تقرر مل «اللجنة بأن مرتنيخ وأضاف مع السلطان مبارشة». املسائل
ال، للكويت أم زيارهتا خالل لاللتقاء بمبارك رضورة هناك كانت ما إذا

وليس معه»(٢). يف االستانة، ستقرر األمور كل ألن وذلك
إىل  الكتابة عىل مرتنيخ حرص  فقد كذلك، تكن  مل احلقيقة ولكن
اللجنة  بعمل خيربه ١٩٠٠ الثاين  كانون يناير/ ١٧ يف مبارك الشيخ
إعطاء االنطباع مرتنيخ أراد وربام وااللتقاء به. الكويت يف زيارة وبرغبتها

الشيخ. مع مبارشة صلة يقيمون ال األملان بأن الربيطاين للديبلومايس
 ٩ ففي البعثة(٣). هبذه لندن اهتامم حجم الربيطانية الوثائق  وتوضح
اهلند إىل حكومة اخلليج يف ميد الربيطاين املقيم الثاين، أبرق يناير/كانون
من مانع ال بأنه اهلند حكومة  وردت الكويت، إىل  البعثة وصول بقرب

قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

لندن بني الديبلوماسية االتصاالت انظر تفاصيل ،١٨٧٨ عام اتفاق برلني إىل هنا (١) اإلشارة
سابق، ص ص ٢٨-٣٠. مرجع األعظمي، محدي وليد يف د. الشأن هذا وبرلني حول

ص ١٤٦-١٤٧. ص سابق،  مرجع بونداريفسكي، غيورغي (٢)
سابق، ص ١٠٧. مرجع الكويت، بيان القاسمي: حممد سلطان بن (٣)
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ذلك، وأن من ملنعها مقنعة أسباب توجد ال الكويت، إذ إىل البعثة دخول
عقد أي بعدم عليه والتأكيد مبارك بالشيخ االتصال الربيطاين عىل املقيم

مع هذه البعثة. اتفاق
جاسكن مساعده سريسل بأنه إىل اهلند التايل يف اليوم املقيم وأبرق
إىل الشيخ. الرسالة إليصال الكويت إىل «ملبومني» السفينة ظهر عىل
يوم يف الشيخ مع جاسكن ومعه دينسون القبطان التقى وبالفعل،

حيمله  الذي العرض مغبة قبول من الثاين، وحذراه كانون يناير/ ١٣
خلط هنائية حمطة الكويت بجعل واخلاص مرتنيخ األملاين القنصل
احلكومة إىل عليه األملان  يعرضه ما إبالغ عليه  وأن بغداد، حديد
توصياتكم إىل أنظر «سوف وهو موجزاً مبارك رد وكان الربيطانية.
بعودة  الربيطاين يناير/كانون الثاين، أبرق املقيم ١٥ ويف يف االعتبار».
يف املتضمنة بااللتزامات تعهد الكويت شيخ وبأن بوشهر، إىل السفينة

اتفاق احلامية(١).
 ٢٠ يف ثانية مرة فزارها الكويت.  إىل جاسكن زيارات وتكررت
ما ملعرفة للكويت األملانية البعثة مغادرة يوم وهو الثاين، يناير/كانون
فيه أحاطه السيايس املقيم إىل خطاباً الشيخ وكتب الشيخ. مع حدث
تعود التي  واملزايا بغداد، حديد بشأن سكة األملانية البعثة بطلبات علامً
رغب فيام إجابة أعطه «مل الشيخ ذكر ثم ذلك. قبول  من  الكويت عىل
إعطاء يمكنني وال وقبيلتي، ألهيل نفعه يتأكد مل العمل إن وقلت له فيه،
عىل السلطة أملك بأنني عيلّ  رد لدهيم. مقبوالً يكون ال أمر يف موافقة

يف  املوقف هذا وتطور بغداد، حديد خط بشأن الديبلوماسية الربيطانية املراسالت انظر (١)
 Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 427-482.
  From Sheikh Mubarak to Poltical Resident Mead, Bushire, January 13, 1900  

سابق، ص ١٤٧. مرجع غيورغي بونداريفسكي: وكذلك
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سوف ضمن إقليمي، وأنه هي من الرب والبحر وكاظمة يف كل رعاياي
ويريض قبيلتي»(١). يرضيني ما كل يفعل

هو  معرفة ما إىل يدعوها ما لدهيا كان الربيطانية أن السلطات  ويبدو
٢٨ يناير/كانون  يف ثالثة مرة جاسكن فعاد األملانية. البعثة زيارة عن أكثر
يف التقى أنه بالذكر وجدير املعلومات.  من مزيد عىل للحصول الثاين 
يف لربيطانيا الرسي  اإلخباري الوكيل رضا غلوم بن عيل  الزيارة هذه
الشيخ يلتقي أن  قبل املعلومات من الكثري عىل منه  وحصل  الكويت،

مبارك.
فيه  ورد فرباير/شباط ٥ بتاريخ  جاسكن كتبه التقريرالذي ويف
ختطره خطابني له أرسلت  األملانية  البعثة بأن أخربه مبارك الشيخ  أن
الساعة متام يف وصلت البعثة  وأن هبا.  لقاءه  وتطلب وصوهلا  بموعد
نزلت  وأهنا الثاين، يناير/كانون ١٩ يوم ظهر بعد من والنصف الواحدة
التي السياسية الشخصيات جانب إىل  تكونت، وأهنا الشيخ، ضيافة يف
مرافقني وثامنية ومرتجم ومهندس  كاب فون املساح  من ذكرها، سبق
يكن ومل البرصة، أهل من املرشي حسني بن الكريم عبد صحبهم كام 
العايل الباب من خطاب  معهم يكن مل كام عثامين،  مندوب صحبتهم يف 
اجليش مشري  من خطاب معهم كان وإنام البرصة، أو بغداد وايل  من أو
القنصل العام جاء فيه «لقد جاء بغداد يف العام العسكري والقائد الثالث
وهو حديد، لطريق مسح إجراء هبدف  هنا  إىل األملانية لإلمرباطورية 
لتنالوا منه الالزم باالحرتام عاملوه مهمته. ألداء نواحيكم إىل اآلن يتجه

الثناء»(٢).

قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

سابق، ص ١٠٨. مرجع القاسمي: حممد بن سلطان (١)
 From Mead Politacal Resident  Mead, Bushire, to Viceroy governmer of (٢)
 India, January 23, 1900.
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مرة هبا فور وصوهلا، كام التقى الشيخ البعثة التقت إن ويضيف التقرير
أخطر مرتنيخ وأن الكويت. أعيان من عدد حضور يف املساء يف أخر
الكويت، عند ينتهي حديد سكة خط إقامة هيدف إىل املرشوع بأن الشيخ
االقتصادي الرخاء من عرصاً تشهد سوف البالد ذلك فإن حتقق إذا وأنه

الفائدة. وعموم التجارة وازدهار
البعثة أعضاء التقى  - جاسكن تقرير يذكر كام - التايل الصباح ويف
امتياز عىل السلطان من حصلوا بأهنم  وأخربوه منفرداً  الكويت بشيخ 
اختاروا وأهنم إقامته، احلديدي، وأن السلطان ضمن هلم هذا اخلط إلنشاء
وأن يؤجر املنطقة، هذه يبيعهم أن منه  وطلبوا  اخلط. لنهاية كنقطة كاظمة
احلالية زيارهتم  من اهلدف أن وذكروا هلا. املجاورة  األرايض بعض هلم
وأهنم معه، األرض هذه موضوع  وبحث األملاين السفري حتيات نقل هي
عىل اآلخرين بالشيوخ صداقته يستغل وأن ومساعدته، عونه إىل يتطلعون

بقرهبا. أو هلم تابعة أراضٍ عىل احلديد اخلط قام سيُ الذي الفرات، ساحل
بأهنا مباركاً البعثة أخطرت  تأييده، وكسب الشيخ  إغراء سبيل ويف
أن له مؤكدة تستأجرها، أو ستشرتهيا التي باهظاً لألرايض له ثمناً ستدفع
«بومباي تصبح قد وأهنا املرموقة، التجارية املراكز من ستصبح الكويت
قيمة ترتفع وسوف يزداد،  سوف اخلاص الشيخ  إيراد وأن  ،«أخر
عمل متوافرة للجميع، فرص هناك تكون يف الكويت، وسوف األرض
تبحر سوف الضخمة البحرية الناقالت ألن تزدهر سوف املالحة وأن

بالقطار. نقل تُ حتى محوالهتا لتفريغ الكويت ميناء إىل
طي  تزال ال  كانت الكويتية  الربيطانية احلامية  معاهدة أن ورغم
عالقة تبلور الحظت قد كانت الديبلوماسية الدوائر خمتلف فإن الكتامن،
التأكيد عىل  البعثة حرصت لذلك، وبريطانيا. الكويت شيخ بني خاصة
ولورثته له ستضمن فإهنا العرض، هذا عىل موافقته حالة يف أنه ملبارك
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أملانية حربية  بارجة ترسل  سوف  واهنا وبحراً، براً أملانيا دعم  بعده من
الكويت. حلامية

حد عىل بريطانيا  أو العثامنية الدولة يغضب أن يريد  الشيخ يكن مل
السلطان من موقعاً  خطاباً منهم  يتسلم مل بأنه عليهم رد لذلك، سواء.
العامل ورأس خليفة املسلمني هو السلطان أن البعثة، مؤكداً هبدف يبلغه
التي واملعنوية الروحية الصلة تأكيد بذاك يريد الشيخ كان اإلسالمي.
السياسية. الناحية من آثار تكون هلا من دون أن باخلالفة املسلمني تربط
وال يعرتف العثامنية، الدولة رعايا من نفسه يعترب ال أنه أيضاً لذلك، أكد

الكويت. عىل بسيادهتا
بقية  شأن ذلك يف شأنه يوافق، لن  وإنه  عريب، إنه الشيخ وأضاف
وأن األرايض العربية، يف موقع قدم ألنفسهم األجانب جيد أن العرب، عىل
خلط سكة الكأل عىل التنازل عن أماكن يوافقوا لن شيوخ العرب اآلخرين
املسافرين دماء اخلط وحفظ سالمة ضامن يستطيع ال وأنه أجنبي، حديد
قارص فنفوذه عليهم، له نفوذ أحرار مستقلون وال املنطقة يف فالعرب عليه،
بأن - تقريره يف ورد كام حديثه جلاسكن - مبارك واختتم الكويت. عىل 
ترجع ثم شؤوهنم، بعض ملراجعة إسطنبول إىل ستعود اهنا أخربته البعثة
بعض له  قدمت البعثة أن  مبارك له وذكر للصفقة. النهائي  بالعرض إليه 

ضيوفه(١). اهلدايا من ال يقبل أنه بحجة ولكنه رفضها اهلدايا،
اخلطاب حدث. فحسب عام خمتلفاً انطباعاً تعطي فإهنا الوثائق األملانية أما
برقياً إلرساله بغداد يف  األملاين القنصل  رهيارتس  إىل مرتنيخ وجهه الذي
للغاية»، حسناً «استقباالً كان الكويت  يف البعثة استقبال فإن برلني، إىل
حيث من ال يعرتض مباركاً بأن االنطباع لديه ولّد الشيخ مع حديثه وإن

قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

From Gaskin, Memo of an interview with sk Mubarak, Bushire (1) 
February 5, 1900.
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يف موضوع مناقشته من يتمكن مل ولكنه اخلط احلديدي، مد فكرة عىل املبدأ
انتقد الشيخ أن إىل مرتنيخ وأشار الكويتية. األرايض من جزء  استئجار
دعم الدولة أجل من بالكثري قام ينبغي، وأنه كام له تقديرهم لعدم األتراك
يف حريصاً الشيخ  كان ذلك،  مع اجلحود».  سو أحصد «ومل  العثامنية
بكثري السلطان عن «حتدث أنه مرتنيخ فذكر العثامين السلطان  إىل إشارته
عن وعرب الروحي»(١). وسيده مواله بأنه معرتفاً واالحرتام التحية  من

بريطانيا. اىل االنحياز موقف يأخذ مل الشيخ بأن شعوره
بغداد يف الرويس القنصل قيام إىل فتشري  الروسية  الوثائق أما
خالهلا  التقى ١٩٠٠ مارس/آذار يف الكويت إىل بزيارة كروغلوف
كمحطة بكاظمة األملان املهندسني بإعجاب أخربه الذي  مبارك الشيخ
قائالً ديبلومايس  بشكل االقرتاح رفض وأنه بغداد، حديد لسكة هنائية
اي مداخيل، لدينا وليس البساتني، نقيم وال نزرع ال بدو بسطاء، «نحن
وأضاف كروغلوف احلديدي لنا وسط الصحراء؟». هذا اخلط لزوم فام
مرحباً بزيارة يكن مباركاً مل أن عرف آخرين، أحاديثه مع خالل ومن أنه

املرشوع(٢).  هذا يوافق عىل وأنه لن البعثة،
وجه األملانية، والضغوط العثامنية االحتجاجات هذه مواجهة ويف
 ١١ بتاريخ لندن يف العثامين السفري إىل خطاباً  الربيطاين اخلارجية وزير 
بشأن  السابقة  الربيطانية االلتزامات فيه يؤكد ١٩٠١ سبتمرب/أيلول
أُعطي الذي الضامن أؤكد أن «يرسين وانه القائم، الوضع  تغيري عدم
ال أن برشط إسطنبول، يف اجلاللة صاحبة حكومة سفري من لسعادتكم
القائم الوضع وحترتم الكويت، إىل قوات بإرسال الرتكية احلكومة تقوم
أو تقيم املكان ذلك حتتل لن باملقابل اجلاللة صاحبة حكومة فإن هناك،

سابق، ص ١١٤. مرجع القاسمي: حممد بن سلطان (١)
سابق، ص ص ١٤٨-١٤٩. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (٢)
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كان الربيطاين اخلارجية وزير  أن بالذكر  واجلدير  بريطانية». حممية فيه
.١٨٩٩ اتفاق إبرام عىل عامني من أكثر مرور بعد الضامنات هذه يقدم

نظريه  إىل خطاباً الربيطاين اخلارجية وزير أرسل ٩ سبتمرب/أيلول، ويف
اإلبقاء عىل لندن وحرص نفسها، السابقة االلتزامات فيه يؤكد األملاين
ترغب «ال اجلاللة صاحبة حكومة وأن الكويت، يف القائم الوضع عىل
شك وال املوانئ. هذه يف هي كام القائمة السلطان يف سلطة التدخل يف 
إىل طبقة الشيخ يعود وان جداً، وضع حمدود هلا السلطة هذه مثل يف أن
من االستقالل بدرجة كبرية يتمتعون الذين  القبائل والشيوخ زعامء من
معه املبارشة العالقة  أن اجلاللة صاحبة حكومة وجدت  وقد العميل،

الربيطانية». التجارة اهلدوء ومحاية عىل املحافظة أجل من رضورية
للمحافظة مستعدة لندن من أن وعىل الرغم «إنه، اخلطاب، وأضاف
القبول تستطيع ال اجلاللة صاحبة حكومة فان القائم، الوضع عىل
الوقت يف الشيخ عىل الرشوط لفرض تركيا  من املبذولة باملحاوالت
القضية خاضعة ملناقشة اعتربت فقد لذا، اآلن. إىل منها متحرر الذي هو
إبالغ تم إذ منتهية، القضية بدوره اعترب الذي السلطان مع ومبارشة ودية

تبادهلا»(١). تم التي بالضامنات مرتنيخ الكونت
إىل بالنسبة الكويت موقع أمهية إىل األملانية اخلارجية وأشارت 
بإصدار تتعهد وإهنا بغداد، حديد سكة خلط النهائية املحطة فهو أملانيا،
تفاهم للتوصل إىل احلديدية، رشكة السكك مدير إىل الالزمة التعليامت
للمحطة الالزمة األرض الوقت املالئم لرشاء الربيطانية يف احلكومة مع
أن سالزبري وأجاب الكويت.  يف الالزمة املواد وإلنزال املذكورة،
ولكنه بغداد، حديد لسكة اعتبار الكويت هناية عىل تعرتض لن بريطانيا

قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

سابق، ص ص ٣١-٣٢. مرجع األعظمي: محدي وليد د. (١)
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حتكمها بريطانيا ألن احلكومتني، بني مباحثات ذلك تسبق أن اشرتط
باإلمارة. خاصة عالقات

مرتنيخ  الكونت األملاين اخلارجية وزير أكد قصرية، بفرتة ذلك  وبعد
مده أن يكتمل إما اخلط احلديدي مضيفاً إن لنسدون، للورد الضامن هذا
اإلطالق، عىل يتم ال  أو اآلن، من سنة  مخسني أو سنوات مخس خالل
ذلك يف  مستقرة الظروف  تكون أن  أملانيا نظر وجهة من املهم من وإنه 

املذكور(١). اخلط مد يف العمل يتم عندما من اخلليج، اجلزء
األنغلو- االتفاق بنود  أحد  هو بغداد حديد  سكة  موضوع وكان
مد عىل بريطانيا وافقت  الثامنة، للامدة  فوفقاً  .١٩١٣ عام املوقع عثامين
االتفاق يتم مكان آخر أو أي له هناية الكويت واعتبار اخلليج اخلط إىل
للجامرك، دوائر بإنشاء  السامح عىل بريطانيا وافقت كام . مستقبالً عليه 
أن ويبدو  اخلط.  بإنشاء عالقة هلا تكون أخر ومؤسسات دوائر وأي
يكون عىل أن وحرصت هلذا اخلط، االقتصادية األمهية أدركت بريطانيا
مع بشأنه  اتفاق إىل فيه  توصلت  الذي  الوقت  ففي  إنشائه.  يف دور  هلا
بريطانيا فيها وافقت أملانيا مع حمادثات دخلت يف فإهنا العثامنية، الدولة
احلكومتني بني باتفاق  البرصة بعد ما املنطقة يف اخلط مد  يكون أن عىل 
بنسبة اخلط إقامة  يف مالياً بريطانيا تشارك أن عىل واألملانية، الربيطانية

عضوان بريطانيان. الرشكة إدارة جملس يف يدخل وأن ،%٤٠
السفن بدأت احلديدي، اخلط  إلنشاء األملانية  اجلهود مع وبالتوازي
«أركونا» السفينة وكانت ،١٨٩٩ عام منذ اخلليج يف الظهور يف األملانية
أحد  ماكنزي، جورج ١٩٠٠ تقدم عام بداية ويف السفن. هذه من طالئع
أن تضمن اهلند حكومة إىل بتقرير البخارية، الربيطانية اهلند رشكة مالك

السابق، ص ٣٣. املرجع (١)
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موانئ إىل  رحالت تنظم سوف للبخار أفريقيا لرشق األملانية الرشكة
الكويت إىل  له التابعة الرشكة رحالت  متتد أن ماكنزي وطلب اخلليج. 
بأن احلكومة األملان، كام طالب قبل وصول املنطقة يف وجودها ليكون هلا

الكويت(١). شيخ موافقة عىل له حتصل
وتراجع  عاد ثم ، أوالً وافق، مبارك الشيخ عىل األمر عرض وعند
الكويت، ميناء إىل الصحي احلجر  خدمات متتد أن خشية  موافقته عن
العمل فيه. الرشكة أرادت امليناء إذا يف صحي حجر إنشاء بعدم وطالب
ُيسمح لن فإنه امليناء، يف صحي حجر دون من ألنه ممكناً ذلك يكن ومل

ميناء البرصة(٢). إىل أن تبحر منه اآلتية للسفن
الشحن مع جمال األملانية يف فوركهاوس رشكة نشطت املجال، ويف هذا
الرشكة هذه وكانت البحرين. يف  الرئييس مركزها وكان اخلليج، موانئ
سفنها حديد بغداد، ومثلت جمال إنشاء خط يف النشطة الرشكات إحد
بالدور  قامت التي الربيطانية Lynch لنش لرشكة حقيقية منافسة البخارية
التقارير وتضمنت وأوروبا. اخلليج بني  البضائع نقل جمال يف األسايس
التي التجارية الضغوط إىل اإلشارات من الكثري الربيطانية الديبلوماسية
أيلول ففي سبتمرب/ الربيطانية(٣). املصالح عىل فوركهاوس مثلتها رشكة
التجارية. أحواهلا «لبحث الكويت الرشكة ممثل يوهانسون زار ،١٩٠٥

قدم ملوطئ األملاين السعي ثالثاً:

ومصالح اهلندية الربيطانية - املالحة رشكة بشأن الربيطانية الديبلوماسية املراسالت انظر (١)
يف يف الكويت التجارية بريطانيا

Records of Kuwait, Vol 4, Op.cit. pp. 161-180.
From Mubarak to Lyle, Rabi Sani 4, 1318 h. (٢)

 ٣ بتاريخ بوشهر يف السيايس املقيم إىل نوكس السيايس الوكيل الذي أرسله التقرير انظر (٣)
يف  الرشكة تلك نشاط حول ١٩٠٧ أيلول سبتمرب/

Major S G Knox, Political Agent, Kuwait to Political Resident, Bushire, 3 
September 1907 in Records of Kuwait, Vol 4, pp. 699-700. 

السابق، ص ص ٧٠١-٧٠٤. املرجع نفسه، املوضوع املرتبطة واملراسالت
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سجله ما وذلك حسب ،« طويالً فيها يقيم بأن له يسمح مل غري أن الشيخ
،١٩٠٧ عام مبارك الشيخ فوركهاوس روبرت السيد وقابل لوريمر(١).
أن الشيخ فأجابه  البضائع، شحن يف رشكته استخدام عليه وعرض

مدة(٢). منذ الربيطانية رشكة الشحن مع يتعاملون رعاياه

سابق، ص ١٥٦٥. مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
-١٩١٤ احلربني بني  للكويت واالقتصادي السيايس التطور اجلاسم:  القادر عبد نجاة  (٢)

سابق، ص ٢٦. مرجع ،١٩٣٩



الروسي التطلع  رابعاً:
الدافئة املياه اىل

ويف الدافئة.  املياه اىل الوصول إىل سعت  فقد القيرصية، روسيا أما
فالديمري العثامنية الكونت احلكومة منحت ،١٨٩٨ األول ديسمرب/كانون
لد الرويس وشقيق السفري الروس األعامل رجال كبار كابنست، أحد
يربط حديد خط إلنشاء امتيازاً فيينا، يف املجرية النمسوية اإلمرباطورية
متتد والشام، محص عرب بالكويت املتوسط األبيض البحر  عىل طرابلس

وخانقني(١). إىل بغداد منه فروع
العديد من إقامة متثل يف يف فارس رويس جهد ثمرة القرار هذا كان لقد
القنصليات وفتح العسكرية، الزيارات وتبادل االقتصادية، املرشوعات 
، واضحاً الربيطاين  املوقف وكان الطبية. البعثات وإرسال  الروسية،
عن لروسيا التنازل من وحتذيرها فارس،  عىل الضغط  إىل لندن فسعت

اخلليج. منطقة يف ميناء أي
تابعوا  الذين الربيطانيني املسؤولني  لد بالغاً قلقاً املرشوع وأثار
املسؤولني هؤالء رأس عىل وكان بأول. أوالً تنفيذه دراسة  خطوات 

اخلليج إىل منطقة الروسية النظرة تطور يف (١) انظر
A. Lutsky; Modern History of the Arab Countries (Moscow, 1969).
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توليه قبل  - من مدركاً كان الذي اهلند، امللك يف نائب اللورد كريزون
املعنون كتابه يف فأشار اخلليج، يف النفوذ الرويس خلطورة - املنصب هذا
اخلليج  منطقة يعترب أنه إىل ١٨٩٢ عام الصادر الفارسية» واملسألة «فارس
حتصل بأن دولة ألي يسمح أن  ينبغي ال  مغلقة بريطانية منطقة بمكانة 
اعتبار إىل التفكري هذا وقاده سواحلها. عىل بحرية جتارية أو عىل قاعدة
إهانة يعترب اخلليج يف ميناء عىل باحلصول  أخر لدولة السامح أن
عىل اخلليج رويس ميناء إنشاء إن وأضاف بريطانيا. موجهة إىل مقصودة
هذا مثل إنشاء ولكن الفوجلا»، أهل من املتحمسني الوطنيني  حلم «هو
الذي القو توازن وهيز اخلليج، اضطراب يف عنرص يمثل سوف املرفق

جهيد(١). جهد بعد بريطانيا أقامته
كنائب منصبه يف كريزون اللورد أداء عىل اخللفية  هذه  وانعكست
روسيا سعي جتاه هبا أوىص التي السياسات ويف اهلند،  يف للملك
من وكان اخلليج(٢). موانئ أحد يف بحرية تسهيالت عىل للحصول
الربيطانية بأنه احلامية الكويت اتفاق عىل توقيع تعقيبه املوقف هذا دالئل

الروس. إىل رضبة ويوجه إنجازاً عظيامً، يمثل
إىل  أحاله الثاين، احلميد عبد السلطان عىل املرشوع رض  عُ وعندما
نفسه، الوقت ويف  عنه. تقرير وتقديم لدراسته العمومية وزير األشغال
بإدارته تقوم منطقة اخلليج  مالحي عرب خط تسيري الروس فكرة بحث
إىل وعهدوا البحرية»(٣)، للمالحة الروسية األسود البحر «رشكة

Lord Curzon; Persia and The Persian Question (London, 1892), p. 465. (١)
العربية ١٨٤٠-١٩٠٩ (القاهرة:  اجلزيرة وشبه العثامنية الدولة حراز: السيد رجب كذلك: د. انظر

.١٧٢-١٧٣ ١٩٧٠)، ص ص العربية، والدراسات البحوث معهد
Government of India to Lord Hamilton, February 14, 1899. (2)

دراسات جملة يف «١٨٨٧-١٩٠٧ العريب اخلليج الرويس يف «النشاط اخلصويص: بدر الدين (٣) د.
.١١٨ نيسان ١٩٧٩)، ص اخلامسة، العدد ١٨ (أبريل/ السنة العربية، واجلزيرة اخلليج
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سريوامياتيكوف فزار اخلليج، موانئ ملعاينة بجوالت للقيام  املختصني
يف الشهر التايل،  بغداد إىل ومنها اجته بوشهر، ١٩ يونيو/حزيران ١٩٠٠ يف

١٢ أغسطس/آب.  يف الكويت ووصل
لتخزين حمطة الستخدامها الروس  اهتامم حمط الكويت إمارة كانت
الكويت تصبح لكي خيططون الروس أن الربيطانيون واستنتج  الفحم.
روسيا أن خصوصاً اخلليج، نحو املتجهة الروسية للسفن امليناء الطليعي
االستنتاج هذا وأد اخلليج. شواطئ من الفاريس اجلانب عىل وجود هلا
الشيخ اتفاق محاية مع توقيع  فكرة جتاه  الربيطانية النظر وجهة تغيري إىل

إبرامها. يف عن رغبته قد أعرب كان الذي مبارك
اإلنكليزي املقيم ميد أيدها ،١٨٩٧ بداية عام هذه الفكرة يف بحث فعند
عىل ذلك يؤثر أن خشية  الرأي  هذا عىل رؤساؤه حتفظ بينام بوشهر،  يف
من األول الفصل  يف ذكرنا وكام لذلك، العثامنية. الربيطانية العالقات
يف مليد التوجيهات وصدرت ولندن، اهلند حكومة اجتاه تغري الكتاب،

االتفاق.  وتوقيع الكويت بزيارة ١٨٩٩ الثاين يناير/كانون
أكثر بيانات مجع إىل وسعوا الكويت، موقع أمهية الروس أدرك لقد
مكافحة أو التجارة، دعاو حتت املبعوثني من سلسلة وأرسلوا عنها 
اتصال عىل حكوميني سالً رُ احلقيقة يف كانوا ولكنهم الطاعون، مرض
الزيارات هذه من وكان اهلدف واالستانة. البرصة بالسلطات العثامنية يف
وعدوا لذلك،  دعمه. وكسب  منه، والتقرب الكويت،  شيخ ود  كسب
عىل للمحافظة الروسية احلكومة باسم  املمكنة  املساعدات كل  بتقديم
الربيطاين االتفاق أخبار ترسب ففي أعقاب سبيل املثال، وعىل استقالله.
إرسال بغداد يف القنصل الرويس كروجلوف الكويتي إىل الروس، قرر -
حصل أرمني تاجر - وهو الكويت إىل اوفانسيان الرويس ارتني التاجر
احلمالن. رشاء فرو بحجة - بغداد يف يعيش الروسية وكان اجلنسية عىل

املياه الدافئة اىل الرويس التطلع : رابعاً
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الكويت علييف، عباس هو آخر، تاجر ومعه اوفانسيان، زار وبالفعل،
معهام حديثه يف أبد الذي مبارك الشيخ والتقيا ،١٨٩٩ آذار مارس/ يف
حديد سكة خط مد بشأن  يثار وما  الدولية بالتطورات  بالغاً  اهتامماً
معرفة مبارشة بأمور للروس أصبحت أن الزيارة هذه عىل وترتب بغداد.

الكويت(١).
للشيخ وبغداد بوشهر  يف الروس القناصل زيارة إىل املصادر وتشري
الكويت، يف املتزايد الربيطاين النشاط إزاء روسيا قلق إلبالغه مبارك 
بأمر الروس ومساعدته. وعندما علم ملعاونته الرويس واستعداد القيرص
روسيا، خطط إحباط شأنه كان من ذلك ألنه عىل احتجوا ،١٨٩٩ اتفاق
الربيطانية احلكومة روسيا واهتمت كابنست. الكونت مرشوع ومنها
احتج ناحيتهم، ومن اخلليج. يف القائم الوضع احرتام سياسة  بانتهاكها
ملصاحلهم ونفوذهم. هتديداً اعتربوه الذي كابنست عىل مرشوع اإلنكليز

ديبلوماسية روسية نشطة  من جزءاً بغداد حديد مرشوع سكة وكان
عسكرية نشاطات شهدت العرشين القرن  من األوىل السنوات يف
البحري لألسطول  املركزي الدولة أرشيف مواد وتكشف  ملحوظة.
،١٩٩٠ عام وثائقه بعض نرشت والذي  لينينغراد، يف  السوفيايت احلريب
لعدد بزيارات وقيامها يف منطقة اخلليج، الروسية دخول السفن تفاصيل

الكويت(٢). ثغر بينها من كان مدنه من
التي «جلياك»، السواحل خفر سفينة قامت ،١٩٠٠ مارس/آذار ففي
ويف اخلليج.  موانئ إىل بزيارة  أوسنيكو  ونائبه  كروجلوف  يستقلها كان

سابق، ص ١٩٣. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (١)
لألسطول املركزي الدولة ارشيف من مواد  .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف روسية  سفن (٢)

كذلك وانظر مرجع سابق. البحري احلريب:
Efim Rezvan, Russian Ships in The Gulf 1899-1903 (London: Ithaca Press, 1993). 
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السيد البرصة بنقيب كروجلوف  اتصل  للكويت،  زيارهتا  ترتيب جمال 
بأنه النقيب فأخربه الكويت، يف حسن استقبال السفينة رجب للتأكد من
الضيوف استقبال  إىل بتطلعه فيه خيربه  مبارك الشيخ  من خطاباً تلقى قد
 ١٦ يف الكويت ميناء  السفينة وصلت وعندما وجه. خري عىل الروس
ركاهبا، مبارك الشيخ استقبل  ثم جابر الشيخ هبا  رحب آذار، مارس/
سفينة قبطان وأن  ملقابلتهم،  الصحراء  من  خصيصاً عاد بأنه وأخربهم
أي تنظيم وعدم الصحراء يف بالبقاء إقناعه حاول  الربيطانية سفنكس
زعمه حسب - الروس ألن منهم وحذره وصوهلم، بمناسبة احتفاالت

النصيحة(١). هبذه يأخذ ولكنه مل الكويت، عىل لالستيالء يدبرون -
الشيخ فإن الزيارة، هذه عن الروسية الديبلوماسية الوثائق وحسب
يامرسها التي الضغوط عن هلم وكشف وديبلوماسيتها، بريطانيا انتقد
بحري خط تسيري موافقته عىل عىل احلصول أجل من عليه الربيطانيون
كام وبومباي. اخلليج وموانئ الكويت بني إنديا بريتش  لرشكة منتظم
من الشيخ لديه بأن الوفد أخربوا الشيخ أن أعوان الوثائق إىل هذه تشري

بالديبلوماسيني الربيطانيني. الثقة لعدم يكفيه ما األسباب
بني  يوازن بمهارة كان الشيخ مبارك الذي سياسة ذلك عن ويفصح
روسيا ورأ يف استقالله. عىل املحافظة هبدف العثامنية بريطانيا والدولة
باستقباهلم مبارك الشيخ يكتف له. لذلك، مل عوناً يكون أن يمكن صديقاً
ينبغي كان ألنه تتحقق مل لكنها رحلة صيد هلم قرصه، وأعد إىل دعاهم بل
الرويس القنصل برغبة الشيخ عرف وعندما فوراً. املغادرة سفينتهم عىل

سابق، ص ص  مرجع بونداريفسكي: غيورغي وكذلك السابق، ص ص ٥٤-٥٥. املرجع (١)
القنصل نائب  اسم كتابة طريقة حول ختتلف العربية املصادر أن بالذكر  وجدير .٢١٤-٢١٨
الطريقة وهي أوسنيكو، باسم ومرة أوفسيينكو  باسم مرة  إليه فيشار بوشهر. يف الرويس

الكتاب. هذا يف املستخدمة

املياه الدافئة اىل الرويس التطلع : رابعاً
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وفور ملرافقته، خاصة قافلة وحراسة بإعداد براً، أمر إىل البرصة يف العودة
واملودة. الشكر مبارك رسائل كروجلوف مع تبادل عودته

أوسنيكو من مكلفاً علييف عباس التاجر عاد ،١٩٠١ آذار مارس/ ويف
مبارك قوات بني  العسكرية املواجهات حول املعلومات آخر استطالع
الكويت، خارج احلرب خيوض كان مبارك ان اىل ونظراًً الرشيد. وابن
أرسل مبارك، عودة وبمجرد حتياته. فيها يبلغه علييف رسالة له ترك فقد
أرسع يف الكويت زيارة من علييف فيها برسالة يطلب البرصة إىل مبعوثاً
والتقى الكويت، إىل علييف عاد جداً».  «رضوري ألمر وذلك وقت، 

وأوسنيكو. كروجلوف من كل إىل معه برسالتني بعث الذي الشيخ
صديقكم  «إنني  مثل واملودة  الصداقة  عبارات  الرسالتان وتضمنت
لتنفيذ رسور «بكل مستعد وأنه تتصورونه»، ال أنتم كبري حد إىل املخلص
أن مؤداها شفهية رسالة علييف ونقل يف بالدكم». إليه حتتاجون ما كل
من الروس «لتمكني استعداد عىل وأنه  الروسية،  احلامية يطلب مبارك 
فإنه األمر  تطلب وإذا  الكويت، أمن لضامن الالزمة اإلجراءات اختاذ
ملكيتها تؤول التي الكويت أرايض فوق الرويس العلم لرفع حتى مستعد

اتفاقات». املربوطة بأي وغري املستقلة صباح، آل اىل الزمان غابر منذ
صحة من وأوسنيكو إىل التأكد كروجلوف أن يسعى كان من الطبيعي
لذلك، مكتوبة. صيغة يف مضموهنا عىل حيصال وأن الشفهية، الرسالة هذه
أبريل/   ٢٣ يف منها ليعود  ثالثة  مرة  الكويت  إىل  علييف يسافر أن تقرر
كل كتابة يسجل يستطيع أن ال الشيخ أن فيه ورد مكتوب بخطاب نيسان
مثل استخدام خيشى من مساعيه، وأنه من نجاح متأكد غري ألنه أفكاره

. مستقبالً ضده املكتوب اخلطاب هذا
الكويت، استقالل أكد فيه عىل إىل كروجلوف خطاباً وأرسل مبارك
إىل زيارة خطابه ختام وأشار يف عادية. عالقات هو ما يربطه برتكيا وأن



٣٠٩

كنت ما وهو  املايض، العام يف طرفنا رشفتم «عندما  قائالً كروجلوف
وسريهتا احلسنة، العلية لدولتكم واملراعاة حباً اخلدمة لكم قدمت أمتناه،
قد أيضاً واحرتام، وإين بإخالص معكم يعمل من  لكل ولنقاء دولتكم
واآلن أنظاركم، وقوع عن غنى يل ليس بأنني شفاهة حرضتكم بلغت

علينا». أنظاركم وقوع ألتمس هذا بكتايب أيضاً
وزارة إىل كروجلوف  وأرسل مبارك، رسالة مضمون الروس  فهم
ويف محايتنا». يطلب «شيخ الكويت فيه أن تقريراً ورد الروسية اخلارجية

الكويت،  يف الوضع عن  آخر تقريراً كروجلوف رفع  أيار، مايو/ ١٠
رفع الروسية احلامية طلب الذي بغداد يف الشيخ وكيل مع مقابلته وعن

الكويت. يف العلم الرويس
إىل وكتب  الكويت. يف أكرب رويس لدور متحمساً كروجلوف كان

واقع  أمر أمام «نحن فيه ورد  ١٩٠١ يونيو/حزيران يف تقريراً رؤسائه
تقييمه يستوجب طلباً  سياستنا  أمام تطرح جديدة  تارخيية  وحقيقة 
الثري، احلر األمري مبارك، الشيخ بذلك يطالبنا عليه، والرد الفوري
وإىل العربية، اجلزيرة  صحراء إىل  املفتاح القرين، جلون  العريب املالك
النجاح هذا بكل اآلن حتى دافع الذي األمري والفرات، دجلة وادي 
الذين األتراك أو اإلنكليز سواء  أعدائه، تطاول  من وحريته  بالده عن
عىل حكومته كروجلوف طويل أمهية الكويت». وحضّ زمن من قدروا
اتباع ورضورة  والكويت، اخلليج  يف حيدث ملا  املراقب دور عن التخيل
للسيطرة والرتكية واألملانية اإلنكليزية ملواجهة اخلطط نشطة ديبلوماسية

الكويت(١). عىل

الرسية الربقية  نص انظر .٢٦٧-٢٦٨ ص  ص  سابق،  مرجع بونداريفسكي: غيورغي (١)
هذا  حول نيسان أبريل/  ٢٠ بتاريخ  أوسنيكو  وتقرير   ١٩٠١ نيسان  أبريل/  ١٣ يف لكروغلوف

السابق، ص ص ٤٦٠-٤٦٢. املرجع يف املوضوع
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الشيخ، طلب بشأن الروسية اخلارجية  وزارة داخل واسع حوار دار
إىل مسؤولو الوزارة ووصل قبوله. والعواقب املرتتبة عىل جديته، ومد
من شكل بأي الكويت موضوع يف  التدخل يفضل ال أنه  مؤداها نتيجة 
ويمكن هناك. الوضع يكتنف  الذي الغموض بسبب  وذلك األشكال،
مع رصحية مواجهة يف الدخول  يف روسيا رغبة بعدم املوقف هذا تفسري
الشيخ، جدية طلب بشأن الروس شكوك عىل اخلليج، عالوة يف بريطانيا
روسيا تشأ مل ذلك، مع بريطانيا. مع باالتفاق املربم معرفتهم ضوء يف وذلك
البرصة يف القنصل الرويس أداموف فكلفت بالشيخ، هلا صلة كل تقطع أن
أجل من اآلستانة يف نفوذنا نستخدم «سوف بأننا الشيخ رسمياً يبلغ بأن
من مطالبه وعن املرشوعة مصاحله عن للدفاع دائامً مستعدين نكون أن
الذي االستقالل التطاول عىل من األخرية نمنع وسوف الرتكية، احلكومة
لتوجه الفرصة الروسية هذه الديبلوماسية  وانتهزت  الكويت».  به تتمتع
السياسة من وحذرته تركيا،  مع عالقاته إفساد  بعدم للشيخ النصيحة 

بأرسه(١). عىل ساحل اخلليج لفرض اهليمنة تسعى التي اإلنكليزية
ضمن جولة وذلك «فارياج» وصل الطراد ،١٩٠١ سبتمرب/أيلول ويف
يعترب نفسه، العام يف بُني الذي فارياج، وكان من موانئ اخلليج. عدد يف

 ٦٥٠٠ محولته بلغت فقد يف العامل. الطرادات أقو السفن ومن أحدث من
إلطالق  أجهزة وستة الطلقات رسيع مدفعاً بـ٣٤ مسلحاً وكان طن،
للتقدم  رمزاً جعله مما شخصاً  ٥٧٠ طاقمه أفراد عدد وبلغ الطوربيد،
رافق الذي اوسنيكو،  وأشار الروسية.  البحرية  والقوة التكنولوجي 
الضخم، حجمه بسبب أهايل اخلليج أهبر ظهوره أن إىل جولته، يف الطراد
مل والتي له، املرافقة املوسيقية الفرقة أداء إضاءة مصابيحه، وروعة وقوة

نفسه ، ص ص ٢١٩-٢٢٣. املرجع (١)
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اخلليج سكان به أعجب ما من قبل. وكان أكثر املنطقة يف هلا مثيل يظهر
من وتفقده الطراد، سطح إىل بالصعود هلم الروسية السلطات سامح هو

هلم(١). الروس البحارة استقبال وحسن الداخل،
الطراد هذا إرسال من اهلدف كان  فقد  الروسية، الوثائق وحسب
هذه يف الرويس العلم ظهور من واملحلية، األجنبية  للسلطات  نبني «أن
خالفاً مجيع األمم، مالحة عىل متاماً املنال املياه سهلة هذه نعترب أننا املياه،
داخل مغلق إىل بحر العريب اخلليج يف حتويل الربيطانية احلكومة ملطامع
لقائد البحرية األركان رئيس أمر وتضمن فقط»(٢). مصاحلها دائرة يف
كسب صداقة برضورة وأوصاه واحلصافة، باحلذر التحيل رضورة الطراد
أو عدوانية أهداف ليس هلا روسيا أن هلم يرشح وأن السكان املحليني،

األرض. عىل لالستيالء تسعى أهنا
.١٩٠١ األول ديسمرب/كانون من الثامن يف الكويت اىل الطراد وصل
بطاقمه، جابر للرتحيب الشيخ صعد إليه فقد قائد الطراد، تقرير وحسب
الكويت مباركاً خارج الشيخ بأن وأخربهم خراف، عرشة من هدية ومعه
بقواته قدم قد كان الذي رشيد بن العزيز عبد هجوم ملواجهة قواته مع

العثامنية. من الدولة بتحريض الكويت حدود عىل ورابط اجلهرة، إىل
للقاء اجلياد ظهور عىل  ومرافقوه أوسنيكو سافر التايل، اليوم ويف 
وترحاب بنفسه بحفاوة «حيث استقبلهم الشيخ اجلهرة يف الشيخ مبارك
رقصات الضيوف جميء بمناسبة وأقام املعسكر، يف قواته وأراهم بالغني،
لسانه عىل ننقل أن منا طلب ذلك، فروسية عسكرية. عالوة عىل وألعاباً
بتكرار ممتلكاته تزور الروسية السفن صارت إذا جداً مبسوطاً سيكون أنه

املياه الدافئة اىل الرويس التطلع : رابعاً

نفسه، ص ص ٢٧٦-٢٧٧. املرجع (١)
لألسطول املركزي الدولة أرشيف من مواد  .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف روسية  سفن (٢)

مرجع سابق ، ص ٧٧. البحري احلريب:
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بالكويت، عصيبة أوقات حلت إذا يفضل، وأنه اإلمكان. قدر متزايد
سألوه وعندما آخر»(١). بلد أي من وليس الروس من املساعدة طلب 
أي جتر إنه مل قال الشيخ الكويت، إىل حديد سكة مد خط موضوع عن

ذلك. ضد وإنه املرشوع، هذا بشأن أعامل تنفيذية
وأهنا اجلنود،  فيها حيتمي حمفورة خنادق وجود التقرير كاتب  والحظ
تشري املالحظة هذه ولعل الروسية. املشاة قوات حتفرها التي باخلنادق شبيهة
تقوم ما يشابه الذي املستخدم العسكري بالفن الروس الضباط إعجاب إىل
عىل أوروبيون مستشارون هناك يكن «مل أنه األوروبية، خصوصاً اجليوش به
اإلنكليزي، للنفوذ واضحة مظاهر وجود عدم التقرير الحظ كام يبدو». ما
بمساعدة بإنشاء فرن للخبز أهايل الكويت، وهو إيراين، أحد قيام عدا ما يف
ووجود تزور الكويت، التي الربيطانية السفن لركاب للبيع وذلك اإلنكليز،
يف يوليو/متوز الرشكة الربيطانية عينته اهلندية املالحة لرشكة جتاري وكيل
برحالت تقوم  كانت التي سفنها استقبال عىل لإلرشاف وذلك ،١٩٠١
القنصل فإن التقرير، وحسب أسبوعني. كل  مرة الكويت إىل  منتظمة
ملقابلة العاملني مع منزله فناء يف سارية نصب الرشكة هذه وكيل أن عرف
الشيخ وألقى مزقت بفعل جمهول، السارية هلا، ولكن تلك التابعة السفن
أن األرجح بأن ذلك، عىل الرويس القنصل وعلق البدو الرحل. باللوم عىل
هذه مثل تتم أن مل يرغب يف الذي نفسه الشيخ من بأمر السارية جاء متزيق
فناء يف نصب السارية بإعادة أمر أنه ذلك، عىل والدليل عنه. بعيداً اللقاءات

إرشافه(٢). حمادثات حتت أي جتر حتى قرصه
مباركاً أن إىل أشار الكويت، حاكم مع حديثه عن أوسنيكو تقرير ويف
اىل احلكومة الروسية ننقل أن للغاية مؤثرة وكلامت بأسلوب منا «طلب

.٩١ ص املرجع السابق: (١)
.٩٢-٩٣ ص ص نفسه: املرجع (٢)
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السفينة إرسال يف  املتمثل العظيم  الرشف هذا منحه عىل العميق امتنانه
زيارات يف الكويت يف الروس ير أن ورغبته يف الكويت، إىل العسكرية
أخر مرة مبارك  الشيخ ذكرين الوداع وعند اإلمكان...  بقدر أكثر
ير السفن أن يف معي، أحاديثه يف مرة من أكثر عنها التي أعرب برغبته
يف الكويت». وأشار أوسنيكو الروسية والسلع بالبضائع حمملة التجارية
مشاعر وحسن الروس، للبحارة وأرسته الشيخ استقبال حسن إىل
فعالً يتطلع وأنه صادقة، الشيخ مشاعر أن تقديره وكان جتاههم. األهايل

روسيا(١). مع االقتصادية والسياسية العالقات إىل تعزيز
كان الربيطانيون لذلك. خمالفة صورة تقدم فإهنا الربيطانية، الوثائق أما
وكان األجانب، وزائريه من الشيخ بني  يدور ماذا معرفة عىل حريصني
فبمجرد وأفكاره. أوراقه عن الكشف عدم عىل اآلخر هو الشيخ حريصاً
اخلليج، يف قائد البحرية الربيطانية التقى القبطان سيمونز، فارياج مغادرة
ذلك يكن ومل الروسية. السفينة  زيارة خالل حدث ما ملعرفة بمبارك
ديمسرب/  ٣١ يف الكويت اخلليج كمبال يف املقيم السيايس فقد زار ، كافياً

التفاصيل.  من مزيد اىل للتعرف ١٩٠١ كانون األول
حكومته استعداد عليه عرض الرويس القنصل  بأن مبارك وأخربه 
الربيطانية، احلكومة بينه وبني املعقود من االتفاق مالءمة أكثر اتفاق لعقد
يف البلجيكية للحكومة املؤيد روسيا موقف بسبب  العرض رفض وأنه
يف وبالذات الفارسية، اجلامرك عىل سيطرهتا لبسط هلا فارس ومساعدهتا
املحمرة يف البلجيكية احلكومة تفعله ما أن أوسنيكو ذكر وملا املحمرة.
بأن مبارك الشيخ أجابه الفارسية، املدن سائر يف به  تقوم عام خيتلف ال
تفصيله سبق ما (وهو حاكم كأي ليس املحمرة حاكم خزعل  الشيخ

سابق، ص ٢٧٩. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (١)
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احلكومة بأن زيارته خالل أخربه قد أوسنيكو وأن  الرابع). الفصل يف
أن عليه فأن مساعدة، اىل احتاج إذا وأنه ، مستقالً حاكامً تعتربه الروسية
الربيطانية. احلامية استمرار عليهم بتفضيله رد وأنه بوشهر. يف إليه يكتب
ولكنه القيرص، إىل شكر خطاب إرسال عليه اقرتح أوسنيكو أإن وأضاف

الفكرة(١). عىل يوافق مل
يف الوثائق ورد ما بني البنيّ االختالف أمام هذا هنا التوقف من بد ال
كتبها التي التقارير مجيع أن ذلك معلومات.  من والربيطانية  الروسية
مل عسكريني وديبلوماسيني، الشيخ، من اللقاء مع يف الروس املشاركون
التي الربيطانية  الوثائق إليها أشارت التي الوقائع اإلطالق عىل تتضمن
الشيخ برغبة االختالف تفسري ذلك ويمكن ، أيضاً الشيخ كان مصدرها
العثامنية والدولة وروسيا بريطانيا بني القائمة اخلالفات استغالل يف

حكمه. واستقالل بالده ملصلحة
بوجويافلينسكي الرويس العامل قام ،١٩٠٢ عام من األول ويف النصف
بزيارة الطبيعة  خلرباء موسكو مجعية وعضو احليوان علم يف املتخصص
وكان ومسقط. والبحرين والكويت املحمرة شملت اخلليج ملنطقة
بزيارة  آذار يبلغه فيه ٢٣ مارس/ يف مبارك إىل خطاباً أرسل أوسنيكو قد
اخلليج، يف البحرية للحيوانات دراسة جيري وأنه الرويس، العامل هذا 
واستئجار البحثي، بعمله القيام عىل الزائر مساعدة الشيخ من وطلب
 ٤-٥ ملدة تكون أن توقع يُ والتي الكويت، يف إقامته فرتة خالل له  بيت

أيام.
 ١٩٠٢ نيسان  أبريل/  ١٨ يف الكويت إىل بوجويافلينسكي وصل
احلفاوة»، درجات «بأعىل جابر الشيخ استقبله وكالعادة، بحوثه. إلجراء

بونداريفسكي: وغيورغي .١١٩-١٢٢ ص  ص  سابق،  مرجع : اخلصويص الدين  بدر  د. (١)
سابق، ص ص ٢٨٧-٢٨٨. مرجع
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قدومه. عن الصحراء يف كان الذي والده وأبلغ الضيافة، قرص يف وأسكنه
أخر مرة احلضور عىل حرص كام عىل االلتقاء به، مبارك وحرص الشيخ

لتوديعه. أيام أربعة بعد
 ١٤ يف أوسنيكو إىل بوجويافلينسكي رفعه الذي التقرير وحسب
إخواناً الروس أعترب «إنني له ذكر مبارك الشيخ فإن يونيو/حزيران، 
هلم أقدم ألن دائم استعداد  عىل يزورونني، وأنا عندما وأغتبط كثرياً يل
أوسنيكو السيد بوشهر يف الرويس العام القنصل بلغوا أستطيع. ما كل
الثاين اللقاء معه». ويف الرتاسل يف ورغبتي يل سالمي أخاً أعتربه الذي
وسأله به، اهتاممه عىل الشيخ الرويس  الباحث شكر  مبارك،  الشيخ مع
«يشء الشيخ فأجابه ضيافته، حسن عىل اجلميل يرد  أن يمكن  كيف
بطرسبورغ يف جاللة اإلمرباطور بلغ استطعت: إن يل افعله واحد فقط
الشيخ أن بالذكر وجدير يل»(١). إخواناً وأعتربهم صديق للروس أنني
موجزة معلومات بارسال بوجويافلينسكي لوصول اليوم التايل سارع يف
الوكيل إىل عليه أوسنيكو توصية خطاب من وصورة الزائر الرويس عن

الربيطاين. السيايس
ملرشوع الشيخ تأييد كسب  يف الروس نجاح عدم من الرغم  وعىل 
به. االتصال يف االستمرار من يمنعهم مل ذلك فإن بغداد، حديد  سكة
وقابلوا الكويت وبغداد والبرصة بوشهر يف  الروس القناصل فزار
هذه متابعة إىل الربيطانية السلطات  دعا  مما دوري، بشكل شيخها
الربيطانية السفن فتابعت ومضموهنا. أهدافها اىل للتعرف التحركات 
تقارير وأشارت بأول،  أوالً اخلليج  مياه يف الروسية البحرية حتركات
وجدت وصوهلا عند أنه إىل الكويت زارت التي الروسية السفن قباطنة

لألسطول املركزي الدولة ارشيف من مواد  .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف روسية  سفن (١)
.١٠٩ ص ، سابق مرجع البحري احلريب:

املياه الدافئة اىل الرويس التطلع : رابعاً
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عىل كانت الربيطانية البحرية أن أو امليناء،  يف راسية بريطانية سفينة 
بوجويافلينسكي الباحث  زيارة الربيطانيون تابع كام بتحركاهتم. علم
ورد اهلند، كريزون حاكم للورد رفعت التي التقارير أحد ويف ونشاطه.
الفوتوغرايف يف بواسطة التصوير ر يصوّ شوهد وهو بوجويافلينسكي أن

الكويت.
الطراد فوصل  للكويت، الروسية  احلربية  السفن زيارات واستمرت

أداموف  يستقله   ١٩٠٢ الثاين  ترشين نوفمرب/ ٢٨ يف «اسكولد» البحري
التحية، لتقديم الشيخ مندوب عن البرصة. واستقبله الرويس يف القنصل
عن ولكنه عدل السفر إىل اجلهرة، أزمع عىل قد كان أن الشيخ وأخربهم
أمحد للرتحيب ونجله جابر الشيخ وصل ثم الطراد. بوصول علمه بعد ذلك
وبمناسبة ومدافعه. الطراد عىل أسلحة باإلطالع ، وقاموا  الطراد ببحارة 
خراف، وعرشة عجول ثالثة من هدية تتكون مبارك الشيخ أرسل الزيارة،

وبندقية صيد. مسدساً ونجله للشيخ جانبهم من وقدم الروس
البرصة يف الربيطاين القنصل راتسالو تقرير يف ورد ما الغريب ومن
دعوة رفض مباركاً أن  حول  - الكويت يف الرسية مصادره عن نقالً  -
إذ صحيح، ذلك غري كان فقد وتفقدها. عليها اسكولد للصعود قبطان
إىل الدعوة أصالً يواجهوا مل الروس الضباط أن إىل الروسية الوثائق تشري

ذلك. يتحاشى أنه ملعرفتهم السفينة لزيارة مبارك
تقريرهم احلفاوة  يف سجلوا الذين الطراد طاقم مبارك الشيخ استقبل
برؤية رسوره عن عرب حيث هبام، الشيخ أحاطهم اللذين  والرتحاب 
أوسع أيضاً املستقبل يف سيقدم «وأنه الكويت، ميناء يف الرويس الطراد
وأعرب السواء». عىل والتجارية احلربية سفننا، جلميع الضيافة أسباب
عىل الكويت منتظم بشكل الروسية التجارية السفن تردد لعدم أسفه عن
التقرير والحظ   .األخر اخلليج موانئ  من  عدد مع  به تقوم بام أسوة 
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أفضل بوصفها مدينة الكويت تتحىل هبا «أي قيمة جيداً يعلم الشيخ أن
ولن تصميمه، اجلاري بغداد حديد سكك خط اىل بالنسبة ميناء وأقرب

للمسألة»(١). النهائي احلل لد الوضع هذا استغالل يتوانى عن
خط مد بموضوع كبرياً اهتامماً أظهر مباركاً أن أداموف ويضيف
يف املوضوع هذا عن املنشورة األخبار عن آخر وسأل بغداد، حديد سكة
بشأن أخباراً  نرشت الصحف بأن  أداموف فأجابه  األوروبية. الصحف
يمكن حتى كاظمة ميناء عن ألملانيا التنازل الربيطانية احلكومة اعتزام
استشاط للتقرير، ووفقاً احلديدي. للخط هنائية كمحطة  استخدامه
الكويت، شؤون يف القرار يتخذ الذي وحده هو إنه ، وقال غضباً مبارك
وعرب النواحي.  كل من روسيا  مع العالقات  بتطوير اهتاممه  وأكد
اىل اإلطالق عىل يُرش مل مباركاً الشيخ  مألن  دهشتهم عن  الربيطانيون
«أسايي» اإلنكليزية املدمرة قائد أيام، عدة بعد عندما التقى، الزيارة هذه
طاقمه ولقاء الرويس الطراد زيارة أخبار ملعرفة الكويت وصلت إىل التي

الشيخ(٢). مع
مبارك بني دار ما  حول الغموض إلثارة مقصوداً الصمت هذا كان
عىل تأثري كورقة املناسبة هذه الشيخ واستخدم الروس.  وضيوفه
الثاين يناير/كانون يف  السيايس املقيم مساعد إىل فأرسل الربيطانيني،
الدعم  تقديم  يف الربيطانية السلطات تباطؤ من فيها يشكو رسالة ١٩٠٣

والعثامنيني. الرشيد يف مواجهتها مع ابن للكويت الالزم العسكري
مل الطراد زيارة خالل الروس مع الشيخ مناقشات أن من وبالرغم
وأعوانه مبارك رسب فقد أي موضوعات سياسية حمددة، بحث تتضمن
مسامع األمر وبلغ مهمة. اقرتاحات ناقشت املفاوضات بأن  شائعة

السابق، ص ١٣٣. املرجع (١)
سابق، ص ٣٦٧. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (٢)
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خالل من وذلك املعلومات، صحة هذه للتأكد من سعوا الذين اإلنكليز
الربيطانيون يصل بالفشل ومل اجلهود وباءت تلك الكويت، يف عمالئهم
الصمت. وابنه جابر الشيخ التزام بسبب وذلك يشء، أي إىل وعمالؤهم
الثاين ١٩٠٣  كانون يناير/ ١٨ يف الكويت إىل بالسفر كمبال سارع لذلك،

األمر بنفسه. من للتحقق
الكويت «بويارين» الرويس الطراد زار ،١٩٠٣ آذار  مارس/  ٥ ويف
التنسيق عكس الذي األمر وهو انفرييه)، الفرنسية السفينة (تصحبه
الطراد الشيخ وصعد إىل الفرتة. املنطقة خالل هذه يف الفرنيس - الرويس
باسم الشيخ، هبم للرتحيب جابر بن الشيخ أمحد مبارك يرافقه صباح بن
يف مبارك واستقبلهم  له. والضباط القنصل  زيارة موعد عىل ولالتفاق
أوضح بغداد، حديد سكة خط موضوع أثري وعندما  املدينة،  يف قرصه
عن سألوه وعندما الكويت. إىل  اخلط وصول معارضته بجالء الشيخ
الكويت إىل بورسعيد  من طريق لشق الربيطانية اخلطة إزاء موقفه
جانب من  الطريق هذا بناء جر لو أنه ديبلوماسية بطريقة «أجاب 
والحظ ذلك». عارض األرجح، ملا كان، عىل وفرنسا بريطانيا وروسيا
كثرياً يتغري مل أنه قبل الشيخ من التقى قد كان  الذي الوفد أعضاء أحد
عن االنطباع النفوس يف يثري «فهو األخرية الثالث السنوات خالل

جيدة»(١). معرفة ومكانته نفسه قيمة يعرف شخص
إقدام قلقهم من وزاد االتصاالت. مل يرتح الربيطانيون هلذه وبالطبع،
عبد واألمري الرشيد، العزيز عبد األمري من بكل االتصال عىل الروس
من جزءاً ذلك وكان الرياض(٢). عىل  سيطرته  بعد سعود بن  العزيز
هناية يف  - كلها اخلليج ومنطقة - الكويت عاشتها التي األمم» «لعبة 

السابق، ص ١٥٨. املرجع (١)
سابق، ص ص ١١٩-١٢٢. مرجع : بدر الدين اخلصويص د. (٢)
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أشكال خمتلف التي شهدت العرشين، القرن  وبداية عرش التاسع القرن
الكرب األوروبية الدول بني واملنافسات والرصاعات  التحالفات
الوالية هلا  كانت التي العثامنية الدولة وبني نفوذها، لتوطيد الساعية
بالده إدارة عالقات إىل مبارك الشيخ وسعى هذه املناطق. عىل االسمية

حدودها. وصون الكويت حيمي استقالل بام األطراف هذه كل مع

املياه الدافئة اىل الرويس التطلع : رابعاً
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السيايس... وحصافة املحارب شجاعة  بني  الكبري مبارك مجع  لقد
والقدرة عىل التصميم وعزم اإلرادة صالبة من احلرب صفات رجل بني
واستخدم وأناة. وتبرص ومرونة ذكاء من الدولة رجل احلسم، وسامت
للكويت، املستقل  السيايس  الكيان  بلورة أجل  من قدراته كل الشيخ

والتجارية. االقتصادية قدراته ودعم
الكويت عالقات أدار مباركاً الشيخ أن بجالء تبني الصفحات هذه إن
مع وقعه الذي االتفاق ورغم استقالله. عىل املحافظة موقع من الدولية
عىل حرص وإنام  سياساهتا، براثن يف  يقع مل فإنه الربيطانية،  احلكومة
.األوروبية األخر بالقو وكذلك العثامنية، بالدولة صالته عىل اإلبقاء
السياسية القوة  هي كانت بريطانيا أن  بحكم الربيطانيني من اقرتب لقد
تعارضت عندما عنهم وابتعد  اخلليج، منطقة يف املهيمنة والعسكرية

رغباهتم. مع للكويت، كحاكم واستقالله مصالح بالده،
عن  بالكويت اخلاصة الربيطانية الديبلوماسية املراسالت  وتفصح
أو الربيطانية، للمطالب الشيخ فيها يستجب مل التي احلاالت من عديد
لترسيب سعى أو وحتركاته، اتصاالته أخبار الربيطانيني عن أخفى حيث

الربيطانية. السياسة يف للتأثري خاطئة أخبار
للضغوط مقاومته الربيطانية، للطلبات مبارك رفض أمثلة ومن
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تسيري  امتياز عىل للحصول ١٨٩٩-١٩٠٠ عامي طوال عليه املفروضة
بعد موقفه لتغيري واضطراره واهلند،  الكويت بني مبارش  مالحي خط
يف الربيطاين للمطلب معارضته وكذلك .(١)١٩٠١ عام الرصيف معركة

العلم  بدالً من اللون قرصه علامً أمحر عىل بأن يرفع ١٩٠١ أيلول سبتمرب/
نوكس السيايس الوكيل لطلب  رفضه أيضاً  ذلك أمثلة  ومن العثامين.
استجاب اإلحلاح وحتت مبنى الوكالة، عىل الربيطاين للعلم سارية بوضع

.(٢)١٩٠٧ عام له
للحجر  هيئة بريطانية إنشاء ١٩٠٨ طلب مارس/ آذار رفضه يف وكذلك
ركاب إعفاء طلب نوكس العام نفسه، يف ورفضه الكويت(٣)، الصحي يف
احلجر إجراءات من الربيطانية التجارية املالحة لرشكة التابعة الباخرة
املنتظمة رحالهتا توقف أن الرشكة يمكن بأن وعندما هدده نوكس الصحي.
،١٩١١ عام ويف بالده. إىل مالحياً خطاً يطلب مل بأنه الشيخ رد  إىل الكويت،

شكسبري(٤). السيايس الوكيل أنشأه الذي املحجر بإزالة قام الشيخ
عام الرصيف معركة أعقاب يف ما حدث املعلومات إخفاء أمثلة ومن
السيايس املقيم  مساعد إخبار عدم  عىل الشيخ حرص عندما ،١٩٠١

حدث  عام تفصيالت بأي آذار مارس/  ٣١ يف الكويت زار الذي كمبال
وكذلك الرشيد(٥). ابن هزمت قواته بأن انطباعاً أعطاه بل املعركة، يف

مبارك. عهد  يف للكويت السيايس التاريخ اخلرتش): فتوح وإعداد (ترمجة سلداهنا ج  ج (١)
ص ص   ،(١٩٩٠ ط٢، السالسل، ذات  (الكويت:  املحليني  باملؤرخني مقارنة وثائقية دراسة

.١٠٥-١٠٦
سابق،  مرجع الصباح، مبارك الشيخ حياة القاسمي: بيان الكويت. سرية حممد بن سلطان (٢)

.٣١٢ وص ،١٦٤ ص
 From Political Agent Knox, Kuwait to Political Resident Cox, Bushire, April 22, (٣)

1908.
.٣١٩ ص مرجع سابق، القاسمي: حممد بن سلطان (٤)

.١١٨ ص مرجع سابق، سلداهنا: ج ج (٥)
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والسلطات  الشيخ بني وقعت التي األزمة خالل ١٩٠١ عام حدث ما
يف روسيا بممثل الشيخ «اتصل لوريمر سجله ما فحسب العثامنية،
عن  أخفى ١٩٠٢ عندما عام ذلك وتكرر يف أمر ظل جمهوالً»(١). بغداد،
قدموا الذين الروس وبني ضيوفه بينه تم الذي الربيطانيني مضمون اللقاء

ذلك. عن رغم سؤاهلم متن الطراد أسكولد، عىل
للربيطانيني حقيقية  غري معلومات مبارك أرسل نفسه،  السياق ويف
ابن الرشيد ملدينة هتديد خطر ضد سعود ابن لدعم قواته إرساله إلخفاء
توجهات مع  يتفق ال لقواته  إرساله  أن مدركاً  الشيخ  كان الرياض.
من أكثر له الربيطانيني الديبلوماسيني ونصائح الربيطانية، السياسة 
اجلزيرة شبه  حروب يف  االنخراط مغبة من إياه، وحتذيرهم بل مرة، 
أبريل/   ١٤ يف السيايس املقيم إىل بالكتابة مبارك سارع لذلك،  العربية.
وابن  سعود  ابن  بني مواجهة هو األمر أن فيها يوضح ١٩٠٣ نيسان
هذه «إن بعبارة رسالته واختتم  فيها.  شأن  أو يد  له ليس وأنه الرشيد،

األنباء حقيقية»(٢).
الوكيل رضا غلوم التي كان فيها عيل بن ،١٨٩٩-١٩٠٤ الفرتة وخالل
مضمون عىل للتأثري مبارك الشيخ سعى يف اخلليج، لربيطانيا اإلخباري
للسلطات إبالغها  يريد التي املعلومات إليصال  واستخدمه تقاريره،
يبعث التي الرسائل «وكانت بالده، مصالح مع  يتفق وبام الربيطانية،
مدح املبالغة، فيها، ولدرجة تكرر وقد عن ذلك، تكشف غلوم عيل هبا
ويكشف العثامنية. للدولة ونبذه إليها، وانحيازه لربيطانيا مبارك الشيخ
احتو قد الصباح  مبارك الشيخ أن عن أيضاً الرسائل تلك  أسلوب

.٥٧٥ ص مرجع سابق، ،١ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
١٣١٩-١٣٤١ هـ ١٩٠٢-١٩٢٢ م،  والكويت نجد بني العالقات السعدون: محود خالد (٢)

.٩٢-٩٣ ص ص مرجع سابق،



خامتة ٣٢٤

كاتب عنده»(١). جمرد له اىل غلوم وحوّ بن عيل احلاج
الرويس القنصل عن زيارة غلوم بن تقارير أن لالنتباه املثرية األمثلة ومن
وال بوصفها، السفينة ذكر تتناول مل الكويت  إىل  «جلياك» السفينة مع
أن يعني مما الرويس، القنصل مع  الشيخ لقاء  من موضوعات يف دار ما

املوضوع(٢). هبذا املرتبطة املعلومات عنه أخفى مبارك الشيخ
عدم إخبار  مبارك ١٩٠٧ عندما تعمد حدث عام ذلك ما بضاف إىل
خزعل الشيخ ملساعدة عسكرية محلة بقيادته نوكس السيايس الوكيل
ألن حساساً أمراً ذلك وكان القبائل. إحد مترد قمع  يف  املحمرة أمري
املعادية املشاعر تسودها وكانت أراضيها، من جزءاً املحمرة إيران اعتربت
توصية عن نوكس الوكيل يتورع  مل  لذلك، خاص. بشكل للربيطانيني
السيايس الوكيل سحب أو الشيخ إىل قوي توجيه حتذير برضورة رؤسائه

موقعه(٣). من
الربيطانيني عن اتصاالته بعض الشيخ إخفاء عىل األمثلة الدالة ومن
ورد الذي ،١٩١٠ يونيو/حزيران   ١٥ يف شكسبري السيايس الوكيل تقرير
يف الشيخ البدر وكيل سامل بن العزيز عبد بأن معلومات أنه وصلته فيه
العثامنية، والدولة الكويت بني العالقة لتحسني اتصاالت جيري البرصة

االتصاالت(٤). هذه بمثل السيايس الوكيل حيِط مل الشيخ وأن
الربيطانيني لطلبات مبارك الشيخ يستجيب أال الطبيعي من كان
قواته. به ما تقوم لتفسري مرة كل يف املناسبة الذريعة جيد وحتذيراهتم، وأن

سابق، ص ١٣. مرجع الكويت... أخبار حترير وتقديم): ) الغنيم يوسف اهللا عبد د. (١)
السابق، ص ٨٦. املرجع (٢)

القرن خالل الدولية وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر  (ترمجة بونداريفسكي غيورغي  (٣)
سابق، ص ٤٣٩. مرجع العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع

 Captain W H Shakespear, Political Agent, Kuwait to Political Resident, Bushire, 15 (٤)
 June 1910. in Records of Kuwait 1899 – 1961, Vol 1, Op.cit, pp 329-330.



٣٢٥خامتة

ذلك. خطورة إىل الشيخ تنبيه يف الكويت يف السيايس الوكيل واستمر
املقيم إىل شكسبري كتبه الذي  التقرير يف ورد  ما التحذيرات هذه  ومن 
الشيخ  مع حديثه بشأن  ١٩١٠ يوليو/متوز  ١٢ يف بوشهر يف السيايس 
إىل أدت والتي الزبري، منطقة يف قواته شنتها التي احلملة بخصوص

العثامنية(١). السلطات استياء
بعد اإلشارة إليه متت ما وشائعات خاطئة، ترسيب أخبار أمثلة ومن
حمادثات بأن الكويت يف إشاعة ورسيان اسكولد، الرويس  الطراد زيارة
ما خالف عىل مهمة، سياسية مقرتحات تضمنت الشيخ مع الروس 
ديسمرب/كانون يف لنوكس  الشيخ ذكره ما وكذلك، الواقع.  يف حصل
مع شيخ  عالقاته حتسني العثامين حريص عىل السلطان بأن ١٩٠٨ األول
واألحساء، القطيف وايل  منصبي يتقلد أن عليه عرض وأنه الكويت،
هلم يسمح وضع  يف يكونوا مل الربيطانيني أن ومع العرض. رفض  وأنه 
اخلارجية وزارة إبالغها إىل عىل حرصوا فقد الواقعة، تلك نفي أو بتأكيد

لندن(٢). يف
جتاه الرضا بعدم شعوره  عن  التعبري  يف قط مبارك الشيخ يرتدد ومل
وعىل .األخر تلو املرة الربيطانيون الديبلوماسيون سجله بريطانيا، وهو ما
الثاين يناير/ كانون معه يف كمبال السيايس املقيم ففي لقاء املثال، سبيل
وتفصيلية، طويلة مقابلة إهنا كانت تقريره يف كمبال يذكر والذي ،١٩٠٣
احلكومة من تقصري بنوع «أنه حيس عن إليه أفصحت الشيخ رسائل أن ورد

لديه. الفكرة هذه لتبديد سعى كمبال وأن جتاهه»، الربيطانية

 Captain W H Shakespear, Political Agent, Kuwait to Political Resident, Bushire,. (١)
12 July 1910. in Records of Kuwait 1899-1961, Vol 1, Op.cit, pp. 332-333.

 From Political Resident Cox, Bushire to Minto, Foreign Office, London, December (٢)
9, 1908.



خامتة ٣٢٦

املقيم السيايس كوكس  بأعامل القائم إىل الشيخ خطاب يف ثانية،  ومرة
سياسياً  نوكس وكيالً بتعيني الكابتن واخلاص آب ١٩٠٤ ٧ أغسطس/ يف
هلا تعرض التي املشكالت إىل لإلشارة الشيخ الفرصة انتهز الكويت، يف
من أجد مل اآلن «حتى - قوله حسب  - وأنه بربيطانيا، عالقته بسبب
خسائر من الرتكية احلكومة يل سببته مما الالزم اإلنصاف حكومتكم
ترحيبه وبعد بكم». تربطني التي الصداقة سو أسباب غري يب من حلت
أن أر السالم واألمن «وأمتنى تسجيل: عىل حرص فقد نوكس، بتعيني
فال ذلك مل يتحقق يل وإذا مصاحلي. ذلك يشمل وأن يديه، عىل يتحقق

إقليمي»(١). يف إلقامته جدو
إىل سيايس وكيل أول وصول قبل الواضحة اإلشارة تلك يف  وكان
أدرك لقد املتبادلة». «املصالح  ملعنى الشيخ جانب من تأكيد الكويت 
كبرية واقتصادية  وسياسية اسرتاتيجية مصالح هلا بريطانيا أن الشيخ
أجل من العالقة هذه وتوظيف ذلك، استثامر عىل فحرص الكويت، يف

عىل استقالهلا. واملحافظة الكويت حدود صون
نوكس السيايس الوكيل  الشيخ  أخرب ،١٩٠٥ الثاين كانون يناير/ ويف
اإلنكليزية «احلكومة ألن مع الدولة العثامنية إىل حتسني عالقاته اضطر بأنه
وأضاف مصاحلها». ملراعاة تؤهلها  ال اإلمارة من كبرية مسافة عىل تقع
سياستها». تكمن حقيقة أهداف يف ما نعلم ال «نحن متسائالً وساخراً
التدابري الكافية اختاذ يف بريطانيا تلكؤ من اندهاشه مبارك عن أعرب كام
وعندما العربية. اجلزيرة يف جديدة قوات حشد من العثامنية ملنع القوات
وزارة عىل ذلك اقرتح اهلند  حاكم كريزون اللورد أن ملبارك نوكس رشح
اللورد بأن ساخراً مبارك علق تأخذ برأيه، ولكنها مل الربيطانية، اخلارجية

.٢٩٣ وص سابق، ص ٢٥٨ و ص ص ٢٨١-٢٨٢، مرجع القاسمي: حممد بن سلطان (١)



٣٢٧خامتة

منصبه(١). من استقالته له تقديم ينبغي كان نائب امللك
يف بريطانيا وعىل عدم تدخل بالده، استقالل حريصاً عىل الشيخ كان
لالستفادة وسعت العثامنية السلطات ما الحظته وهو الداخلية، شؤونه
الذي السادس الرتكي اجليش موظفي كبري باشا برتوي فسجل  منه.
فإن  شك، «بال أنه يف تقريره ١٩٠٧ حزيران يونيو/ يف مبارك الشيخ التقى
وبالتايل الداخلية، شؤونه  يف بريطانيا  تدخل  من يتضايق مبارك الشيخ

لعمل يشء»(٢). مناسب لألتراك الظرف فإن
يف كوكس السيايس املقيم إىل نوكس السيايس الوكيل  تقرير  وأشار
أن  أستطيع «ال بقوله الشيخ وبني بينه العالقة توتر إىل ١٩٠٨ متوز يوليو/
يسعى والتي مبارك، املختلفة لد األساليب مئات وجود حقيقة أجتاهل

املدينة»(٣). هذه أن أجتاوزه يف أستطيع ال بأنني اقناعي إىل خالهلا من
نوكس أن ويبدو  وراءها. ما هلا كان الديبلوماسية نوكس  إشارة إن
مؤرخ ففي تقرير الشيخ. غضب مما أثار الداخلية األمور بعض يف تدخل
برقية مشفرة البرصة وايل وكيل أرسل الثاين ١٩٠٤، ترشين أكتوبر/ ٣٠ يف
العملة قبول عىل السوق إجبار نوكس «حياول أن ورد فيها الباب العايل إىل
الدكاكني، وإغالق اإلضافية النشاطات  ببعض القيام  من ومنعه اهلندية 
من هذه جداً ونادم غاضب الصباح مبارك وأن من التدخالت، ذلك وغري

والتدخالت»(٤). الترصفات
فقط اعتمدت التي الكتابات  رسمتها التي الصورة  فإن لذلك،
صحيحة، غري صورة هي مبارك الشيخ عن اإلنكليزية الوثائق عىل

سابق، ص ٤٢٢. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (١)
السابق، ص ٣١٢. املرجع (٢)

 From Political Agent Knox, Kuwait to Political Resident Cox, Bushire, July 8, (٣)
1908.

سابق، ص ٢٨٧. مرجع القاسمي: حممد بن سلطان (٤)
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وبني بينه جرت التي واملراسالت باألحاديث مقارنتها عند وبالذات
وكتابات وجوجيه، الشيخ بني نشأت التي فالعالقة الروس والفرنسيني،
اإلنكليزي النفوذ من وختوفه استقالله عىل الشيخ حرص عن جوجيه
فقد حرص الشأن. هبذا اإلنكليزية الوثائق يف ورد مناقضة ملا تقدم صورة
وكالئه، من خالل اخلاصة معلوماته مصادر له تكون أن عىل مبارك الشيخ
الذي الفاو يف التلغراف مكتب مدير مع وثيقة عالقة إقامة خالل ومن
وتصله. املكتب من رسل التي تُ أهم الربقيات علامً بمضمون كان حييطه
إىل برسائل  رسلهم يُ كان الذين  له، الرسيني املندوبني بعض طريق وعن
عبد مثل الربيطانية، الوثائق أسامؤهم يف ووردت يف بوشهر السيايس املقيم
بمقابلة اهتاممه وكذلك السمكة، إبراهيم بن وعبد اهللا اهلارون اللطيف
واالستامع ورحالة ديبلوماسيني وجتار من الكويت الذين يزورون األجانب
دقيقاً جوجيه كان لذلك والعامل. املنطقة يف عام يدور إىل وجهات نظرهم
الربيطانيني بني التوازن إلقامة سعى سيايس بأنه رجل الشيخ وصفه عند
رضوري هو مما أكثر يدفع للربيطانيني «ال بأنه له والعثامنيني(١)، وتقييمه
كانت االستقالل عىل املحافظة يف رغبته أن كام التي يؤدوهنا، للخدمات
حتيط كانت  التي الغادرة املؤامرات أمام للوقوف الدائم استعداده  وراء

به»(٢).
مع أطراف متعددة. وناور جبهات خمتلفة، عىل مبارك الشيخ حترك لقد
عن طريق  - ١٨٩٩ تقدم الشيخ أكتوبر/ترشين األول أنه يف لوريمر فيذكر
وهدف الفارسية.  باحلامية شموله بطلب إيران شاه إىل  - خزعل الشيخ
احلكومة اهتامم  مد اختبار إىل إلخفائها يسع مل التي الفكرة هذه من

 B. j. Slot, Mubarak Al –Sabah. Founder of Modern Kuwait 1896-1915 ,Op.cit,,  (١)
pp.280-281.

سابق، ص ٣٥. مرجع الكويت...، أخبار وتقديم): حترير ) الغنيم اهللا يوسف عبد (٢)



٣٢٩خامتة

صفر، رحيم حممد  لصديقه الكويت شيخ  فكتب بالكويت. الربيطانية
البحرين وقتذاك، يف الربيطاين السيايس الوكيل بمهامت يقوم كان الذي
يدرك كان وملا له  بريطانيا مساندة بفاعلية كبرية ثقة له «ليست بأنه
يدخل أن املحمرة شيخ طريق عن طلب فقد أيضاً، له، األتراك معاداة 
القنصل الربيطاين إىل وصلت هذه األخبار وعندما الشاه»(١). محاية حتت
تقريراً حتقق من صحتها، أرسل وعندما البداية، يف يصدقها البرصة، مل يف

إسطنبول  يف السفري الربيطاين إىل اوكنور االول ١٨٩٩ ترشين أكتوبر/ ٢ يف
السفينة لقائد أكد البحرين يف الربيطاين السيايس الوكيل أن  فيه ذكر
مبارك الشيخ من رسالة تلقى وأنه األخبار، صحة هذه «البونج» احلربية

بمضموهنا(٢). وأفاده الشأن، هبذا
الشيخ  وضع  عندما   ١٩٠٧ عام حصل ما أيضاً  الدالة احلوادث  ومن 
ذلك، عىل السيايس الوكيل واحتج قرصه، عىل العثامنية الدولة شعار 
الشيخ وأخرب القرص. عىل أيضاً الفارسية الدولة شعار الشيخ فوضع
ولكنه سيايس،  موقف عن تعبرياً يكن مل الشعار وضع بأن  الوكيل
كل لشعارات مناسباً  يبدو  حتى  للمبنى بسيط  (ديكور)  زينة  «عملية

الكبريتني»!(٣). اإلسالميتني الدولتني من
بونداريفسكي  غيورغي الرويس الباحث تقدم ما جممل عن ويعرب
السلطة أن يامرس زمام لتسلمه األول اليوم مبارك حاول «منذ إن بقوله
وقت واحد. وأثار يف اجتاهات ثالثة وأحياناً عىل بصورة مزدوجة، اللعبة
الرتكية والسلطات األجنبية الدول وجواسيس  الديبلوماسيني حرية هذا

سابق،  مرجع سلداهنا: ج وج سابق، ص ١٥٣٦. مرجع ،٣ ج اخلليج، دليل لوريمر: ج (١) ج
.٩٣ ص

 Consul Wratislaw, Basra to Sir N O’Conor, British Ambassador, Constantinople, 2 (٢)
October 1899 in Records of Kuwait, Vol 6, Op.cit, p. 673.

سابق، ص ٣١٢. مرجع القاسمي: حممد بن سلطان (٣)
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م تقيّ األوجه مل املتعددة مبارك ديبلوماسية إن القول ولذا يمكن وختبطهم.
هذا»(١). يومنا كامالً حتى تقييامً

هذه فهم جمال  يف جديداً قدم قد الكتاب هذا يكون أن وأرجو
الكويت تاريخ املهمة من املرحلة تلك وحتليل الوجوه، ذات الديبلوماسية
اخلدمات وتقديم احلديثة، احلياة مضامر دخوهلا بدايات شهدت التي
االقتصادية األنشطة مستو لرفع  األسس ووضع والصحية، التعليمية
من واسرتاتيجيته مبارك  الشيخ رؤية من انطالقاً كله وذلك والتجارية.

استقالهلا. ومحاية ورسم حدودها، الدولة، تأسيس أجل

سابق، ص ١٠٣. مرجع بونداريفسكي: غيورغي (١)



قصيدة
مبارك الشيخ رثاء يف

اللطيف املغلوث* عبد محد للشاعر

نوفمرب ١٩١٥ خرجت الكويت كلها  ٢٧ يوم تويف الشيخ مبارك عندما
كتب الذي عبد اللطيف املغلوث الكبري محد الشاعر منهم ترثيه. وكان

القصيدة: هذه

االثنـني يـوم مـال يـا دهانـا ومكسـورخطـب حزيـن  اخلاطـر بـه أمسـى

املحبـني قلـوب يف  السـعاير بتنـورخـىلّ نـار شـبه هلبهـا يشـعل

بيديـن لظـى الوجـد يف وتفـرك معـذورتبكـي والـكل  الونـات  وتطـوّح

البـني حانـه مننـا الـيل عـىل نـورتبكـي لنـا رساج يف فجعنـا والـيل

املجلـني زيـن املشـهور منشـورمبـارك املجـد لـه الـيل  صبـاح ولـد

وعرشيـن واحـد يـوم  يف انتقـل مسـجوريـوم الوجد بنا وأضحى اغتنى عنا

وثالثـني ألـف عـام فـوق أربعـة  عاشـورسـنة شـهر يف الشـيخ وفـاة نرصـد

الكويت: الدويش ( العزيز عبد عبد اهللا مجعه اللطيف املغلوث. عبد الشاعر محد ديوان عن نقالً *
١٢-١٤ ١٩٨٢)، ص ص السالسل، ذات
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السـالطني امللـوك ترجـاه مـرسورشـيخ الشـيخ بصحبـة يبـات  كل 

املسـاكني اليتامـا كنـز الوغـي  سـورفـرز هو صار وللعرب الصديـق ذخـر

بعيديـن الـيل عـىل  ومعروفـه  مـرسورفضلـه منـه  بنعمتـه  قريـب والـيل

ضعيفـني مـن نعمتـه يف نمـوا وقصـوريامـا العقـارات  يـرشون واليـوم

املثامـني غاليـات عطايـا مشـهوريعطـي فضـل عـىل النـاس ولـه أيضـاً

البالديـن شـيوخ  بـه تتقـا حمـذوردرع الثـار هـل مـن  عليهـم الـيل

للملجـني ملتجـا األرامـل والطوركهـف األطبـاع وحسـن اجلناب سـهل

للمصافـني العسـل مـن وألـذ ومسـطورأحـىل وحـشٍ العـدوان وبجانـب

الرباهـني تضيـع  حكمـه ويف ومعثـورحـرب وللمعاضـد مـاص مفـراص

املضديـن العـداة كبـد عـىل وحضـورسـم مهيـني الفرصـة عـىل الـيل

املغلـني وجـه ـام يالطّ مثبـورمرحـوم لياليـه طالـت طاولـهُ ومـن 

املحبـني يـرس سـاسٍ لنـا  ومشـكورأسـس شـيخ رفيـع الشـان صحبـة

املعاديـن سـقم رد الـيل مذكـور*احلاكـم دوم  بالكـرم الـيل  بوكاسـب

الزيـن مـدرك بالنـرص وبـرش مشـهوربـارش السـيف كـام لنـا سـهر حيثـه

سـنني لنـا يدومـه ريب عسـى مدقـورشـيخ الـدوم دايـم عـدوه وجعـل

متكـني للمحبـني مـا قـىض مأجـورأمـر راعيـه والصـرب الصـرب كـود

جزعـني املـوت مـن والحنـا مأثـورهـذا للمخاليـق طريـق هـذا

الصدوق الصديق وكان  مرداو حاكم عربستان، بن جابر بن خزعل الشيخ هو  كاسب: أبو *
مبارك. للشيخ

قصيدة
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محريـن كـرب مـال يـا املصيبـة مطـرورمـري اجليـب وتـودع احلـواس تعنـي

باملوازيـن تنـوزن مـا عاشـورنغيصـة هـل مـا كل جيـدد وحـزن

املصلـني ترجتيـه الـيل مـن مشـكورنرجـي دوم  بالشـكر الـيل  الواحـد

ويعـني فرقـاه عقـب عزانـا ورسورجيـرب والعـز بالصـرب فارقـه مـن

النبيـني جـوار يف مقـرّه احلـوروجيعـل بـه حتظـى الفـردوس  جنـة يف 

ونعمـني أيضـاً احليـني لنـا وصقـوروتسـلم شـغـاميم خلفـه لنـا  يلـيل

عزيزيـن شـيوخ مـن خلفـه مـات نـورمـا  عـىل نـور شـيخ  خليفـة شـيخ 

مسـمني كـرام  بشـيوخ  ونسـورنعمـني األضـداد خيفـون صـوارم

كامـني وللضـد  للصاحـب  مقهـورسـهلني الليـل يمـرح مـا وحريبهـم

حرصـني النواميـس عـىل كسـب بالـزورربـع كـود كايـده املراجـل حيـث

الشـني بـني  ايل العايـل  وجبـورلطامـة  املهـامت عنـد نـوادر

ذربـني املواجيـب ويف  الفهـود ممـرورشـبه الكبـد  فايـح منهـم والـكل

وضفريـن قـوم أبطـال الصبـاح  بقصـوركل  بـان والحـد ملـوك ترثـه

العـني قـرة نصـب للحكـم هـو الشـورمنهـم ـت مثبّ املجـد حليـف جابـر

الدين عـىل حـرص وفيـه حليـم اجلـورشـيخ هـل وينفـي التقـو هـل يـدين

حـني يف مطيعـني لـه القبايـل حيـذوركل حيـذور النفـس يوطـي  وكل 

الغوالـني راكبـني يــا الكـورحيذروكـم يركـب مـن وكل اجلنـوب أهـل

واللـني الوقـت جسـا يف  وسـامل مذخـورأيضـاً وللمهـامت كريـم كفـو

الشـياطني العـداة رؤوس عـىل مهـدورنجـم املتـن يـودع شـطري وسـيف

قصيدة
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القديمني الشـيوخ عـن سـلك حاد ومسـتورمـا عفيـف عـرض  ولـه  أيضـاً

فرزيـن املعاديـن شـاف اىل  بنحـورقـرم اجلمـع ويدهـم اجلـواد حيظـى

البسـاتني يف العـدا يـوم أن أمـس وسـجور.مثـل مـن أهنار ويضهرهـم يركـض

قصيدة



الدراسة مصادر

التي للدول الديبلوماسية واملراسالت الوثائق األولية إن القول يمكن
تم قد البحث حمل الفرتة خالل اخلليج ومنطقة الكويت يف دوراً لعبت
استخدامها تم من مرجع، كام يف أكثر جتميعها تم قد وإنه عنها، الكشف
جادة قدموا دراسات الباحثني الذين من جانب عدد من بشكل مكثف

مبارك. الشيخ حكم فرتة عن
املصادر: هذه ألهم ييل عرض ما ويف

ية الربيطان الوثائق أوالً:

املراجع، من عدد يف اخلاصة بمرحلة الدراسة الربيطانية الوثائق نرش تم
التايل: النحو عىل وذلك

 Records of Kuwait 1899-1961 selected and edited by A de -١
L. Rush ( London: Archive Editions, 1989).

استخدام: وقد تم أجزاء. ٨ من ويتكون
الداخلية ١٨٩٩-١٩٢١. الشؤون األول: املجلد ■

االقتصادية ١٨٩٩-١٩٦١. الشؤون الرابع: املجلد ■

النفط ١٨٩٩-١٩٦١. شؤون اخلامس: املجلد ■

اخلارجية ١٨٩٩-١٩٦١. الشؤون والسابع: السادس املجلدان ■



الدراسة مصادر ٣٣٦

 Records of The Persian Gulf Pearl Fisheries 1857-1962. -٢
 edited by Anita L.P. Burdett (London: Archive Editions,
1995).

صيد بشأن الربيطانية  التقارير تتناول جملدات أربعة من ويتكون
بالكويت. يتعلق ما األول املجلد ويشمل اللؤلؤ.

 The Affairs of Kuwait 1896-1905. edited by Robin Bidwell -٣
(London: Frank Cass and Company Ltd, 1971).

من  كبرياً عدداً تتجاوز األلفي صفحة، ويشمل ٤ جملدات من ويتكون
اخلارجية. وزارة وثائق وبالذات الوثائق الربيطانية

 British Documents on Foreign Affairs. Reports and -٤
 Papers from the Foreign Office Confidential Print. edited
by Kenneth Bourne and D. Cameron Watt.

يف  تقع باملوضوع تتصل التي والوثائق ٤٨ جملداً من الكتاب ويتكون
باإلمرباطورية  اخلاصة الوثائق يشمالن اللذين و١٨ ١٧ رقم املجلدين

االسرتاتيجية الربيطانية. واملصالح واخلليج، واجلزيرة العربية العثامنية،
 Arabian Boundaries: Primary Documents 1853-1957. -٥
 edited by Richard Schofield and Gerald Blake (London:
Archive Editions, 1988).

موضوع  و٨  ٧ رقم  املجلدان يشمل جملداً. ٢٢ من الكتاب ويتكون
 - الكويتية احلدود موضوع ٩ رقم واملجلد العراقية، الكويتية احلدود

السعودية.
 The Persian Gulf Administration Reports 1873-1957 -٦
(London: Archive Editions, 1986).

بالشؤون  املتعلقة املذكرات التقارير وتشمل جملداً ١١ من ويتكون
املحلية.

 Political Diaries of the Persian Gulf 1904-1958 (London: -٧



الدراسة ٣٣٧مصادر

Archive Editions, 1990).

املرسلة  الدورية  االستخبارات تقارير تتضمن جملداً ٢٠ من ويتكون
الربيطانيني. السياسيني املسؤولني من

 Arabian Gulf Oil Concessions 1911-1953 (London: Archive -٨
Editions, 1989).

عن  التنقيب بامتيازات الوثائق اخلاصة تشمل جملداً ١٢ من ويتكون
وقطر. وعامن جملدات) ٣) والكويت بدول البحرين اخلاصة النفط

 Persian Gulf Trade Reports 1905-1940 (London: Archive -٩
Editions, 1987).

والعالقات  بالتجارة اخلاصة التقارير تشمل جملدات ٨ من ويتكون
التجارية.

 Ruling Families of Arabia edited by A de L. Rush (London: -١٠
Archive Editions. 1991).

ومنها جملد عن الكويت. اخلليج دول عن جملداً ١٢ من تتكون

ية اً: الوثائق العثامن ي ثان

تتضمن فهي الكويت، لتاريخ مهامً مصدراً الوثائق هذه متثل
كام العثامين. والسلطان البرصة، وايل كل من إىل مبارك الشيخ مراسالت
ومنه العثامين الوزراء رئيس إىل البرصة وايل من املتبادلة املراسالت تشمل

عليها. والردود السلطاين البالط إىل
لد وحمفوظة العربية اللغة إىل مرتمجة العثامين األرشيف وثائق -١

الكويتية. والدراسات البحوث مركز
الشيخ حياة سرية الكويت.  بيان القاسمي: حممد  بن سلطان -٢

.(٢٠٠٤ ( الشارقة: د.ن، مبارك الصباح
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يشمل كام العثامنية الوثائق  من كبرية جمموعة  عىل الكتاب واعتمد
.٣٢٥-٤٥٢ ص ص بالوثائق ملحقاً

الوثائق العربية ثالثاً: 

املرحلة. هذه عن آل صباح أرسة لد منظم يوجد أرشيف لألسف، ال
يف الربيطاين السيايس الوكيل مع مبارك الشيخ مراسالت من جزء ونُرش

املراجع. من يف عدد يف بوشهر السيايس الربيطاين واملعتمد الكويت
 Kuwait Political Agency: Arabic Documents 1899-1949 -١
(London: Archive Editions, 1994).

مبارك. الشيخ فرتة و٢ املجلدان ١ ويغطي جملداً ١٣ من ويتكون
(بريوت:  السيايس الكويت تاريخ خزعل: الشيخ  خلف حسني  -٢

أجزاء. ٦ (١٩٦٢ اهلالل، ومكتبة دار
ذات  (الكويت: الكويت  تاريخ من الشمالن: مرزوق سيف -٣

.(١٩٨٦ ط٢، السالسل،
الكويت. أخبار وتقديم): (حترير الغنيم يوسف اهللا عبد د. -٤
الكويت  يف اإلخباري لربيطانيا الوكيل رضا. غلوم بن رسائل عيل

.(٢٠٠٧ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:
مكتبة  دار منشورات (بريوت: الكويت تاريخ الرشيد: العزيز عبد -٥

ت). د. احلياة،
ووفيات حوادث فيها رسالة الشيباين(حمرر): إبراهيم بن حممد -٦

مركز  عبد اهللا القناعي (الكويت: هبادر. خان تدوينات من األعيان
.(٢٠٠٦ والوثائق، املخطوطات
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رابعاً: الوثائق الروسية

للكويت، زياراهتم الروسية عن السفن قادة التي كتبها التقارير وتشمل
املراسالت وكذا الروس،  للديبلوماسيني مبارك  الشيخ وخطابات 
الرويس والسفري وبوشهر البرصة يف الروسيني بني القنصلني الديبلوماسية

هلم. الروسية، وتوجيهات الوزارة اخلارجية وزارة إىل ومنه االستانة يف
أرشيف من  مواد  .١٨٩٩-١٩٠٣ العريب اخلليج يف  روسية سفن -١
توما سليم ترمجة احلريب. البحري لألسطول املركزي الدولة

.(١٩٩٠ التقدم، دار (موسكو:
وعالقاهتا الكويت سالمة): ماهر (ترمجة بونداريفسكي غيورغي -٢
(الكويت: العرشين. وأوائل القرن عرش القرن التاسع خالل الدولية

.(١٩٩٤ الكويتية، والدراسات البحوث مركز
تشمل التي الروسية الوثائق من كبرية جمموعة الكتاب ويستخدم

قبل. نرشها من يسبق مل الروس الديبلوماسيني مراسالت

والفرنسية ية األملان خامساً: الوثائق

 Slot B. j., Mubarak Al –Sabah. Founder of Modern Kuwait -١
1896-1915 (London: Arabian Publishing Ltd, 2005).

واألملان، الفرنسيني الديبلوماسيني مراسالت املؤلف ويستخدم
الوثائق تسجله  مل مبارك  الشيخ توجهات من  جانب  عن ويكشف

الربيطانية.

الكويت والعاملني يف والزوار الرحالة كتابات سادساً:

الكويت طبيبة يف أول كنت احلاتم): اهللا عبد (ترمجة كالفريل اليانور  -١
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.(١٩٦٨ ط١، دار الكتب، (الكويت: مؤسسة
مطابع (الدوحة: التارخيي القسم اخلليج. دليل لوريمر:  ج ج -٢
يف الرتمجة قسم أعدها ومنقحة معدلة جديدة طبعة عيل) بن عيل

قطر. دولة أمري مكتب صاحب السمو
األمريكية اإلرسالية رحالت القوافل. وإعداد): (ترمجة البسام خالد -٣
املؤسسة  (املنامة: ١٩٠١-١٩٢٦ العربية واجلزيرة اخلليج مدن  يف

.(١٩٩٣ ط١، والنرش، للطباعة العربية
اإلرسالية حكايات االحتكاك. صدمة وترمجة):  إعداد ) ........... -٤
دار  (بريوت: ١٨٩٢-١٩٢٥ العربية واجلزيرة اخلليج يف األمريكية

.(١٩٩٨ الساقي،
تقارير «األمريكاين».  نافذة من وترمجة): (إعداد  أشكناين عيل زبيدة  -٥
النفط قبل الكويت عن اإلرسالية األمريكية مستشفى يف العاملني

.(١٩٩٥ للنرش، دار قرطاس (الكويت:
حممد د. من كل ترمجها ستانيل مالريي س مذكرات مالريي: ستانيل -٦
النفط قبل الكويت عنوان حتت رسحان وباسم الرميحي غانم 

.(١٩٧٥ والنرش، للطباعة حوار دار (الكويت:
واملحمرة الكويت بني املزهرة الرياض بك: إنطاكي املسيح عبد  -٧

١٣٢٥هـ). العرب، مطبعة (القاهرة:
صاحب موالنا تاريخ يف الصباح اآليات :....................... -٨

(القاهرة:  الصباح  بن باشا مبارك الشيخ الكويت أمري السمو 
١٣٢٦هـ). العرب، مطبعة

آل الشمالن مرزوق سيف تقديم سعود) (أم ديكسون فيوليت -٩
للنرش،  قرطاس دار (الكويت: الكويت يف  عاماً أربعون : سيف

.(١٩٩٤
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السيايس رآها كام الكويت  (إعداد): الشيباين  إبراهيم  بن حممد -١٠
مركز  - ١٩١٢م (الكويت: ١٣٣٠ هـ عام رونكيري باركيل الدنامركي

.(٢٠٠٤ والوثائق، املخطوطات والرتاث
رضا  رشيد حممد اإلمام  رحالت وحتقيق): (مجع أيبش يوسف -١١

.(٢٠٠٠ والتوزيع، للنرش بدر (بريوت:
 Freeth, Zahra, Kuwait was My Home (London; Goorge Allen -١٢
 & Unwin, 1956).

فريت: ديكسون زهرة اسم حتت العربية اللغة إىل الكتاب هذا ترجم وقد
د.ت). دار الكاتب العريب، (بريوت: منزيل كانت الكويت

 Dickson, H.R.P, The Arab of The Desert. A glimpse into -١٣
 Badwin Life in Kuwait and Saudi Arabia (London: George
Allen & Unwin, 1949).

 Kuwait and Her Neighbours (London:  ,.………………  -١٤
George Allen &Unwin, 1956).

ديكسون ر.ب.  هـ. اسم: حتت العربية اللغة إىل الكتاب هذا ترجم وقد
(الكويت:  وجاراهتا  الكويت اخلرتش): املحسن عبد فتوح (ترمجة 

.(١٩٩٥ السالسل، ذات
 Dickson, Violet, Forty Years in Kuwait (London, George -١٥
Allen & Unwin, 1978).

 Raunkiaer Barclay, Through Wahhabiland on .Camelback -١٦
(New York: Frederick A Praeger, 1969).

رونكيري باركيل اسم حتت العربية اللغة إىل الكتاب  هذا ترجم وقد
اجلزيرة عرب اخلرجيي): حممد  منصور العربية إىل اإلنكليزية من (نقله 

العبيكان، ١٩٩٩). مكتبة مجل (الرياض: ظهر عىل العربية
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واملجالت العربية اجلرائد سابعاً:

أمهها: الكويت. من بأخبار العربية واملجالت اجلرائد من كثري اهتم
الغني  عبد ١٩١٢ لصاحبها عام هذه اجلريدة أنشئت العرب: فتى -١
املحامي املسؤول  مديرها وكان  بريوت. يف حنتس وفؤاد العرييس

اجلزائري. إبراهيم جماهد
القاهرة  يف صدرت جتارية أدبية سياسية يومية جريدة  اللواء: -٢

كامل باشا. لصاحبها مصطفى
لصاحبها القاهرة يف صدرت أسبوعية  جريدة  األسبوعي: العامل -٣

مصطفى كامل باشا.
الشيخ حتريرها  ورأس القاهرة. يف صدرت أسبوعية جملة املنار: -٤

رشيد رضا.
عيل الشيخ حتريرها يف القاهرة ورأس صدرت املؤيد: جريدة يومية -٥

يوسف.
وصاحب مؤسسها أدبية  جتارية سياسية يومية جريدة األهرام: -٦

تقال. سليم امتيازها
إنطاكي املسيح عبد القاهرة لصاحبها  يف صدرت العمران: جملة -٧

بك.
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العربية باللغة كتب أوالً:

(الكويت: ميدانية  دراسة  الكويت. يف البداوة الشكيل: إبراهيم -١
.(١٩٨٧ ،١ ط دار الكتب، مؤسسة

ية  العثامن والدولة العربية البالد احلرصي: ساطع خلدون  أبو -٢
.(١٩٥٧ والدراسات العربية: البحوث (القاهرة: معهد

(القاهرة:  الدولة  إىل  اإلمارة  من الكويت (حمرر): الرشيدي أمحد -٣
بجامعة السياسية والدراسات البحوث  مركز القاهرة، جامعة

نوفمرب١٩٩٣). القاهرة،
قطر،  جامعة اخلليج (الدوحة: دليل يف قطر (تقديم): العناين أمحد -٤
يف واألبحاث الوثائق قسم اإلنسانية،  والدراسات الوثائق مركز

.(١٩٨١ ط١، األمري، مكتب
الرشاع  رحلة أو وتارخيها البحري الكويت املزيني: العزيز عبد أمحد -٥

.(١٩٨٦ ط١، السالسل، ذات (الكويت:
تاريخ الكويت احلديث ١٧٥٠-١٩٦٥  حاكمة: أبو مصطفى أمحد -٦

.(١٩٨٤ ط١، السالسل، ذات (الكويت:
مركز  شمس، عني  جامعة (القاهرة: وحدوداً وجوداً الكويت -٧
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.(١٩٩١ األوسط، الرشق بحوث
(بريوت: العريب اخلليج زهرة هبجت سنان: الكويت. حممود الزعيم -٨

.(١٩٥٦ الكشاف، دار
(بريوت: العربية البالد يف رحلة أو العرب: ملوك الرحياين: أمني -٩

.(١٩٥١ ط٣،
رحيان  دار (بريوت: وملحقاته احلديث نجد تاريخ :............ -١٠

.(١٩٥٧ والنرش للطباعة
السالسل،  ذات (الكويت: الكويتية ذكرياتنا مع حسني: أيوب -١١

.(١٩٨٤
االجتامعي الكويت تاريخ يف دراسات اخلصويص: عباس بدر الدين -١٢
ط٢، السالسل، ذات (الكويت:  احلديث العرص يف واالقتصادي 

.(١٩٨٣
العريب احلديث اخلليج تاريخ يف دراسات :............................. -١٣

.(١٩٨٨ ط١، ج٢، واملعارص (الكويت: ذات السالسل،
والوكاالت الربيطاين املعتمد سجالت (إعداد): توزون بنلوب -١٤

مركز املخطوطات  (الكويت: منشورات العريب اخلليج له يف التابعة
.(١٩٩٣ ط١، والوثائق، والرتاث

الدولية. واإلرادة التارخيي احلق العراقية. الكويتية احلدود ترسيم -١٥
والدراسات البحوث  مركز (الكويت:  املختصني  من جلنة إعداد

.(١٩٩٢ الكويتية،
مطبعة  (الكويت: الكويتي  العلم تاريخ السعيدان: حممد  محد -١٦

.(١٩٨٥ الكويت، حكومة
السيايس التاريخ  اخلرتش): فتوح وإعداد (ترمجة سلداهنا ج  ج -١٧

باملؤرخني املحليني  مقارنة وثائقية دراسة مبارك. عهد يف للكويت
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.(١٩٩٠ ط٢، السالسل، ذات (الكويت:
العربية اإلمارات لتاريخ دراسة العريب. اخلليج مجال زكريا قاسم: -١٨

شمس، ١٩٦٦). عني جامعة مطبعة (القاهرة: ١٨٤٠-١٩١٤
اجلزيرة حدود الكريم): عبد  جمدي (ترمجة ولينكسون س. جون. -١٩

الصحراء  عرب احلدود رسم يف الربيطاين الدور قصة العربية.
.(١٩٩٣ ط١، مدبويل، مكتبة (القاهرة:

التأليف  جلنة (القاهرة: العرشين القرن جزيرة العرب يف حافظ وهبة: -٢٠
.١٩٢٤ عام األوىل طبعته ١٩٦٧). صدرت ،٥ ط والنرش. والرتمجة

السياسة إبحار يف .١٧٥٦-١٩٩٢ الكويت الصبيحي: قايد حسن -٢١
واإلعالنية،  اإلعالمية للخدمات العاصمة (الكويت: والتاريخ

.(١٩٩٣ ط١،
العربية  املؤسسة (املنامة: اللؤلؤ جزائر يف رجال البسام: خالد -٢٢

.(١٩٩١ ط١، والنرش، للطباعة
األمريكية ية  اإلرسال رحالت القوافل. وإعداد): (ترمجة ........... -٢٣

مؤسسة  (البحرين:  ١٩٠١-١٩٢٦ العربية واجلزيرة اخلليج مدن  يف
.(١٩٩٣ والنرش، للطباعة األيام

(الكويت: القديمة الكويت إىل رحالت الذكريات. مرفأ :........... -٢٤
.(١٩٩٥ القرطاس، دار

اإلرسالية حكايات االحتكاك. صدمة وترمجة): (إعداد :........... -٢٥
دار  (بريوت: ١٨٩٢-١٩٢٥ العربية واجلزيرة اخلليج يف األمريكية

.(١٩٩٨ الساقي،
 ١٣١٩-١٣٤١ بني نجد والكويت العالقات السعدون: محود خالد -٢٦

.(١٩٩٠ الكويت: ذات السالسل، ط٢، ١٩٠٢-١٩٢٢ م ( هـ
(الكويت: األول اجلزء قرنني. يف الكويت أدباء الزيد: سعود خالد -٢٧
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.(١٩٧٦ ط٣، د.ن،
من الكويت يف الصحية اخلدمات تاريخ اهللا: اجلار فهد خالد -٢٨

والدراسات  البحوث مركز (الكويت: االستقالل  حتى النشأة
.(١٩٩٦ الكويتية،

دعاة اإلصالح (الكويت:  علامء الكويت مالل: أبو عودة حممد خليل -٢٩
.(١٩٨٧ الفالح، مكتبة

مبارك الشيخ حياة سرية الكويت.. بيان القاسمي: حممد سلطان -٣٠
د.ن، ٢٠٠٤). الشارقة: الصباح (

وجنوب العريب اخلليج إلمارات السياسية األوضاع نوفل: سيد -٣١
.(١٩٦٠ العربية العالية، الدراسات (القاهرة: معهد اجلزيرة

(بريوت:  العريب للوطن الرشقية احلدود أو العريب اخلليج :............ -٣٢
.(١٩٦٩ ط١، والنرش، للطباعة الطليعة دار

الكويت يف اللؤلؤ عىل الغوص تاريخ  الشمالن: مرزوق سيف -٣٣
جزء. ٢ (١٩٨٦ ط ٢، السالسل، ذات (الكويت: العريب واخلليج

االستقالل النشأة حتى الكويت.. منذ علم املطريي: شفاء املهدرس -٣٤
(الكويت: الشيباين إبراهيم بن حممد تقديم وتعليق .١٧٤٦-١٩٦١

.(١٩٩٦ والوثائق، والرتاث املخطوطات مركز منشورات
(القاهرة:  العريب  اخلليج يف السياسية التيارات العقاد: صالح -٣٥

.(١٩٦٥ املرصية، األنغلو مكتبة
معهد  (القاهرة: العريب  اخلليج  دول يف التغيري معامل :........... -٣٦

.(١٩٧٢ العربية، والدراسات البحوث
 «١٢١ - كتاب «األلف الفاريس اخلليج يف االستعامر :........... -٣٧

د.ت). املرصية، األنغلو مكتبة (القاهرة:
الكويت  تاريخ طوابع الربيد يف من ملحات املغني: العبد عادل حممد -٣٨
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.(١٩٩٤ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:
األوىل السعودية الدولة بني العالقات العثيميني: الصالح اهللا عبد -٣٩

.(١٩٩٠ ،٢ ط ن، (الرياض: د. والكويت
التارخيية  اخلرائط يف  قراءة الكويت... الغنيم: يوسف اهللا عبد -٤٠

.(١٩٩٢ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:
الكويت  يف العريب املجتمع عن حمارضات حسني: العزيز  عبد  -٤١

(١٩٦٠ العربية العالية، الدراسات (القاهرة: معهد
اخلليج يف  الربيطاين السالم  إبراهيم: الغني عبد العزيز عبد -٤٢
ط١، املريخ، دار (الرياض: وثائقية  دراسة  العريب١٨٩٩-١٩٤٧.

.(١٩٨١
دراسة يا.. بربيطان عامن ساحل عالقة :............................ -٤٣

العزيز، ١٩٨٢). عبد امللك دار (الرياض: وثائقية
بني الفرتة ما السيايس لقطر يف التطور املنصور: العزيز حممد عبد -٤٤

.(١٩٨٠ ط ٢، السالسل، ذات (الكويت: ١٨٦٨-١٩١٦
والبرصة بعربستان وعالقتها الكويت  :........................... -٤٥

.(١٩٨٠ السالسل، ط٢، ذات (الكويت: .١٨٩٦-١٩١٥
د.ن،  (الكويت: الكويت  تاريخ  يف خالدون النوري: اهللا عبد -٤٦

.(١٩٨٨
سنة من نصف قرن يف يف الكويت التعليم قصة نوري: آل اهللا عبد -٤٧

د.ت). السالسل، ذات ١٣٠٠-١٣٦٠ هـ (الكويت:
(الكويت:  وشعره  العسكر. حياته فهد األنصاري: زكريا اهللا عبد -٤٨

.(١٩٦٧ ،٥ ط والتوزيع، للنرش الربيعان رشكة
دار  مطابع هنا بدأت الكويت (الكويت: من احلاتم: خالد عبد اهللا -٤٩

.(١٩٨٠ ،٢ ط القبس،
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دت). دن، (الكويت: تاريخ وأجماد املزين: حممد اهللا عبد سامل اهللا عبد  -٥٠
النارص البدر (الكويت:  محود ديوان الدويش: العزيز عبد اهللا عبد -٥١

.(١٩٨١ ط٢، السالسل، ذات منشورات
التارخيية   اخلرائط يف  قراءة .. الكويت  الغنيم: يوسف اهللا عبد -٥٢

.(١٩٩٢ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:
يف والقانون التاريخ بني اليدوية احلرف احلمداين: حسن عيل -٥٣

زيد  دار (لندن:  ١٨٩٦-١٩٥٠ الفرتة  من القديم الكويتي  املجتمع
.(١٩٩٤ للنرش،

يف العربية كعب إمارة (عربستان) األهواز احللو: نعمة عيل -٥٤
.(١٩٦٩ ،١ ط البرصي، دار بغداد: ) الثالث اجلزء املحمرة.

ط  د.ن، البحار (الكويت: علم دليل املحتار يف القطامي: عييس -٥٥
.(١٩٦٤ ،٢

ية الربيطان السياسية العالقات تاريخ املحسن اخلرتش: عبد فتوح -٥٦
.(١٩٨٤ ط٢، ١٨٩٠-١٩٢١ (الكويت: دار ذات السالسل، الكويتية

 ١٨٥٣-١٩١٤ العريب اخلليج يا يف بريطان سياسة العابد: سعيد فؤاد -٥٧
جزء. ٢ (١٩٨٤ ط١، السالسل، ذات (الكويت:

الكاتب  دار (بريوت: الكويت تاريخ عىل أضواء  قلعجي: قدري -٥٨
.(١٩٦٢ العريب،

عبد أمني حممد (ترمجة ويلسون أرنولد ت. كولونيل سري لفتنانت -٥٩
والثقافة، ١٩٨١). القومي الرتاث وزارة (مسقط: تاريخ اخلليج : اهللا)
اهللا عبد البحرين نابغة  العريب.. اخلليج أعالم من اخلاطر: مبارك  -٦٠

.(١٩٧٢ ،٢ ط وأعامله، ١٨٩٤-١٩٤٥(بريوت: د.ن، حياته الزايد
يف بادية ال لدراسة مقدمة بادية.. ال تراث وآخرون: احلداد حممد -٦١

د.ن، ١٩٨٧). الكويت (الكويت:



املراجع ٣٤٩قائمة

(الكويت:  الكويت  يف والشعراء الشعر  اهللا: عبد حسن حممد -٦٢
.(١٩٨٧ السالسل، ذات منشورات

(الكويت:  للكويت  التارخيية ا اجلغرافي الفيل: رشيد حممد -٦٣
.(١٩٨٥ ط٢، السالسل، ذات منشورات

الكويت  يف الربيدية اخلدمات تاريخ مجال: اهلادي عبد حممد -٦٤
.(١٩٩٤ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:

عهد يف  واالجتامعي السيايس قطر تطور الرصاف: حسن  حممود  -٦٥
مركز  قطر، جامعة (الدوحة: ثاين  آل حممد بن  جاسم  الشيخ 

.(١٩٨٠ اإلنسانية، والدراسات الوثائق
واالجتامعي قطر السيايس وآخرون: تطور مصطفى حلمي حممود ٦٦

د.ن، ١٩٨٠). ثاين (الدوحة: حممد آل بن قاسم الشيخ يف عهد
رشكة  (بغداد: العريب اخلليج عن أحاديث الداود: عيل حممود  -٦٧

.(١٩٦٠ والطباعة، التجارة
الدولية  والعالقات  العريب اخلليج عن حمارضات الداود: عيل حممود  -٦٨

١٨٩٠-١٩١٤ (القاهرة:معهدالدراساتالعربيةالعالية، ١٩٦٠-١٩٦١).
الدار  (بريوت: املحمرة أمري خزعل  الشيخ  املؤلفني: من  جمموعة  -٦٩

.(١٩٨٩ للموسوعات، العربية
عربستان إلمارة السيايس التاريخ النجار: القادر عبد مصطفى -٧٠

املعارف، ١٩٧١). دار (القاهرة: ١٨٩٧-١٩٢٥ العربية
ية الدول لعالقات العراق السيايس التاريخ :........................... -٧١

جامعة  (البرصة: الدويل التاريخ يف وثائقية دراسة العريب.. باخلليج
.(١٩٧٥ اخلليج العريب، مركز دراسات منشورات البرصة،

 ١٣١٩-١٣٣٢ املحيطة بالقو نجد عالقات العرينان: اهللا عبد منرية -٧٢
.(١٩٩٠ ط ١، السالسل، ذات (الكويت: م ١٩٠٢-١٩١٤ هـ
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رشكة  (الكويت: الكويتية اخلرائط تطور القادر اجلاسم: منرية عبد -٧٣
.(١٩٩٣ والتوزيع، الربيعان للنرش

ومؤمتر العزيز عبد امللك العزيز: عبد بن منصور بنت مويض -٧٤
.(١٩٩٢ ط ٢، الساقي، دار (بريوت: ١٩٢٣-١٩٢٤ الكويت

ية  الربيطان احلامية  ظل يف الكويت  الصباح: اخلليفة  ميمونة -٧٥
.(١٩٨٨ ط١، د.ن، (الكويت:

األول  املجلد - وتاريخ حضارة  الكويت  :...................... -٧٦
.(١٩٨٩ د.ن، (الكويت:

حممد بن إبراهيم البحرين: األدباء يف مع شيخ اخلليفة: حممد مي -٧٧
د.ن، ١٩٩٣). (املنامة: ١٨٥٠-١٩٣٣ اخلليفة

للكويت واالقتصادي السيايس التطور اجلاسم: القادر عبد نجاة -٧٨
ن، ١٩٩٧). د ١٩١٢-١٩٣٩ (الكويت: احلربني بني

احلياة يف القناعي.. دوره بن عيسى الشيخ يوسف :...................... -٧٩
ت). د كاظمة، رشكة (الكويت: الكويت يف والسياسية االجتامعية

برشق السياسية الكويت  عالقات الصالح: نارص حممد  نورية -٨٠
دار ١٨٦٦-١٩٠٢(الكويت: العثامين والعراق  العربية  اجلزيرة 

.(١٩٧٧ ،١ ط السالسل،
الشيخ حكم ناجي): اجلبار  عبد (ترمجة د. ستمرك فيودور وليام -٨١

البرصة،  جامعة (البرصة: إمارة عربستان جابر واحتالل بن خزعل
.(١٩٨٣ اخلليج العريب، دراسات مركز منشورات

 ١٧٥٢-١٩٦٠ اإلنكليزية الوثائق يف الكويت األعظمي: محدي وليد -٨٢
.(١٩٩١ ط١، والنرش. للكتب الريس رياض (لندن:

الكويت  يف الرشاعية السفن صناعة احلجي: يوسف يعقوب -٨٣
.(١٩٨٨ العربية، اخلليج الرتاث الشعبي لدول مركز (الدوحة:
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حياته سرية الرشيد.. العزيز عبد الشيخ  :..................... -٨٤
.(١٩٩٣ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:

وذكريات (الكويت:  صور القديمة الكويت .................(إعداد): -٨٥
.(١٩٩٧ الكويتية، والدراسات البحوث مركز

الكويت  يف القديمة  البحرية  النشاطات  :....................... -٨٦
.(٢٠٠٧ الكويتية، البحوث والدراسات مركز (الكويت:

جامعة  (الكويت: الكويتية  ية الديوان الكندري: يوسف يعقوب -٨٧
.(٢٠٠٢ الكويت،

(الكويت:  اجلزء األول - الكويت تاريخ يف رجال الشهاب: يوسف -٨٨
.(٢ ، ١٩٩٣ د. ن، ط

الكويت (القاهرة:  تاريخ من صفحات بن عيسى القناعي: يوسف -٨٩
.(١٩٤٦ مرص، سعد دار

مالمح اآلخرين.. بعيون الكويت (إعداد): املعطي عبد يوسف -٩٠
مركز  النفط (الكويت: قبل وخصائصه الكويت جمتمع حياة من

(٢٠٠٣ الكويتية، والدراسات البحوث

اإلنكليزية باللغة كتب اً: ي ثان

1– Al Ghanim Salwa, The Reign of Mubarak El-Sabah. Shaikh 
of Kuwait 1896-1915 (London: I.B.Tauris Publishers, 1998).

2– Anscombe Frederick F. : The Ottoman Gulf . The Creation 
of Kuwait ,Saudi Arabi and Qatar (New York: Colombia 
University Press, 1997).

3– Armstrong, H.C., Lord of Arabia (London: Arther Beker Ltd, 
1934).

4– Busch, Brian Cooper: Britain and The Persian Gulf 1894-



املراجع قائمة ٣٥٢

1914 (Los Angles: University of California Press, 1967).
5– Chisholm, Archibald H. T., The First Kuwait Oil Concession 

Agreement. A Record of The Negotiations, 1911-1934 
(London: Frank Cass, 1975).

6– Curzon, Goerge N., Persia and The Persian Question 
(London, 1892), 2 Vols.

7– Donaldson, Neil, The Postal Agencies in Eastern Arabia 
and The Gulf (London; Harry Hayes, 1975).

8– Earl of Ronaldshy, The Life of Lord Curson (London, Ernest 
Penn Ltd, 1958) 2 Vols.

9– Graves, Philip, The Life of Sir Persy Cox (London; Hutchinson 
&Company Ltd, 1941).

10–  Heller, Joseph, British Policy Towards The Ottoman Empire 
1908-1914 (London: Frank Cass, 1983) 

11– Lutsky, Modern History of the Arab Countries (Moscow, 1969)
12– Mead, Merle, Edward, Turkey: The Great Powers and The 

Baghdad Railway. A Study in Imperialism (New York, 
1923).

13– Prent Peter, Far Arabia. Explorers of The Myth (London: 
Quartet Books, 1979).

14– Rezvan Efim, Russian Ships in The Gulf 1899- 1903 (London: 
Ithaca Press, 1993).

15– Rush, Alan, Al –Sabah: History & Genealogy of Kuwait’s 
Ruling Family 1752-1987 (London: Ithaca Press, 1987)

16– Winstone, H.V.F., Captian Shakespear. A Portrait (London: 
Jonathan Cape, 1976).

دوريات ثالثاً:

-١٨٨٧ العريب اخلليج يف الرويس «النشاط  اخلصويص:  الدين  بدر  -١
 ، اخلامسة السنة العربية، واجلزيرة اخلليج دراسات جملة ،«١٩٠٧

١٨ (أبريل/نيسان ١٩٧٩). العدد
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ودراسات العربةي للدراسات األرشيفية «املصادر توزون:  بنلوب -٢
واجلزيرة اخلليج دراسات جملة  اهلند»، وزارة سجالت يف اخلليج

نيسان ١٩٧٨). ١٤ (أبريل/ العدد الرابعة، السنة العربية،
يف والكويت اخلليج يف بريطانيا «سياسة إسامعيل: جاكلني -٣
العربية، السنة  واجلزيرة اخلليج دراسات جملة القرن التاسع عرش»،

(١٩٧٨ األول ترشين ١٦(أكتوبر/ العدد الرابعة،
العاملية احلرب يف العريب واخلليج «بريطانيا  قاسم: زكريا مجال -٤
األوىل،  السنة  العربية، واجلزيرة اخلليج دراسات جملة يف األوىل»

(يوليو/متوز ١٩٧٥) ٣ العدد
واالحتاد لروسيا  الدولية «العالقات النجار: القادر عبد مصطفى -٥
اخلليج العريب، السنة الثانية، العدد ٢  العريب»، باخلليج السوفيايت

.(١٩٧٥)
الدولتني بني  الكويتية احلدود مشكلة الصباح: خليفة ميمونة -٦
من والثامنون الثانية الرسالة  ،(١٨٩٩-١٩١٣) والربيطانية العثامنية
عرشة -  الثالثة (احلولية الكويت جامعة اآلداب - كلية حوليات

١٤١٣هـ/١٩٩٣م).
دراسة تاريخ يف العثامنية الوثائق «أمهية القناعي: القادر عبد نجاة -٧
واجلزيرة اخلليج دراسات جملة العرب»، جزيرة وشبه العريب اخلليج

.١٩٨٢ أبريل العربية، السنة الثامنة، العدد ٣٠،

وجمالت جرائد رابعاً:

(بريوت:  العرب فتى ومستقبلها، اجلزيرة مايض إبراهيم حلمي: -١
نيسان ١٩١٤). ٢٦ أبريل/
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،١ اجلزء املجلد ٢٠، املنار، الرتك، مع العرب وزعامئهم حال أمراء -٢
٣٠ يوليو ١٩١٧. ١١ شوال ١٣٣٥-

ربيع   ٢٣ اجلمعة  اإلسالمي، العامل العرب، بالد  يف تركيا -٣
الثاين١٣٢٤.

حمرم  ٤ اإلسالمي،  العامل املسلمني، بالد عىل أوروبا دول  تنازع -٤
١٣٢٣ - ١٠ مارس ١٩٠٥.

 ٢٧  - ١٣١٩ ١٦ رمضان  اجلمعة ،٢٠ اجلزء املنار، الكويت، فتنة -٥
.١٩٠١ ديسمرب

حمرم ١٣٢٣ - ١٧ مارس ١٩٠٥. اإلسالمي، ١١ العامل العرب، بالد يف -٦
حمرم  ١٨ اجلمعة  اإلسالمي، العامل العرب، بالد يف الدسائس -٧

.١٣٢٣
 ،٥ اجلزء ،٨ املجلد  املنار، الفتنة، وخوف  نجد يف العلية الدولة -٨

.١٩٠٥ ١٣٢٣ - ٦مايو/ أيار ربيع األول السبت غرة
الثاين  كانون  ٢٤ (بريوت:  العرب فتى العراق، يف بريطانيا نفوذ -٩

(١٩١٤
-١٩٠١ نوفمرب  ١٥ ،١٠ السنة ،٤ اجلزء اهلالل، الكويت، -١٠

٣ شعبان ١٣١٩.
مجاد ،٣ اجلزء ،٤ املجلد الزهراء، وأمراؤها، الكويت -١١

.١٣٤٦ األوىل
١٥ أيار ١٩٠٤. ،١٠ العدد املرشق، السنة ٧، ١٢-الكويت،

حمرم ١٣٢٣. اجلمعة ٢١ اإلسالمي، العامل ١٣-الكويت،
.١٩٢٠ آب ،٨ العدد املرشق، السنة ١٨، وشيوخها، الكويت -١٤

العامل اإلسالمي)، العامل (عىل وانكلرتا أملانيا بني ١٥-املنافسة
الثاين ١٣٢٣ - ٩ يونيو ١٩٠٥. ربيع اإلسالمي، ٦
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،٢٢ املجلد  املنار، العربية، املسألة  يف التارخيية الوثائق -١٦
- ٤ أغسطس ١٩٢١. القعدة ٢٩ ذي ،٧ اجلزء

ربيع   ٢٤ اجلمعة  اإلسالمي، العامل بغداد، حديد ١٧-سكة
.١٣٢٣ األول

الثاين  ربيع ١٦ اإلسالمي،  العامل بغداد، حديد ١٨-سكة
١٣٢٤ - ٨ يونيو ١٩٠٦.

السنة  الثامن،  اجلزء  اهلالل، جملة بغداد، حديد ١٩-سكة
األوىل ١٣٢٩. مجاد ٢ -١٩١١ ايار مايو/ أول عرشة، التاسعة

اإلسالمي،  العامل احلربية)، آسيا - (تركيا حديد سكك -٢٠
الثاين ١٣٢٤. ربيع ٩ اجلمعة

اخلامس  املجلد املنار، جملة الكويت، يف علمية مدرسة  -٢١
- ١٠ الشتاء الثالث  ق ربيع األول ٣٣٠ هـ ٣٠ - مرص الثاين، اجلزء عرش،

١٢٩١ هـ ش، ١٩ مارس ١٩١٢.
نوفمرب  ٢٧  -  ١٣٢٠ شعبان   ٢٦ اللواء، الكويت، ٢٢-مسألة

.١٩٠٢

منشورة غري جامعية رسائل خامساً:

السيايس العراق تاريخ مؤنس: السيد  الرمحن عبد حممد  أرشف -١
 ١٨٧٢-١٩٠٨ االحتاديني  حكم قيام إىل باشا مدحت حكم هناية من

(١٩٩٣ شمس، عني - جامعة اآلداب كلية إىل ماجستري مقدمة (رسالة
العثامين الدستوري العهد يف والرتك العرب  برو: عيل توفيق -٢
معهد  إىل مقدمة احلديث التاريخ العريب يف ماجستري ١٩٠٨-١٩١٤ (رسالة

.(١٩٦٠ العربية، جامعة الدول العربية العالية - الدرسات



املراجع قائمة ٣٥٦

-١٨٩٢ العثامين الساحل مشيخات حممد: فهمي  القوي عبد  -٣
جامعة  اآلداب، إىل كلية مقدمة التاريخ احلديث دكتوراه يف (رسالة ١٩٥٢

.(١٩٨٨ شمس، عني
-١٨٥٣ العريب اخلليج يف يا  بريطان سياسة سعيد: فؤاد  حممد  -٤
جامعة  اآلداب، إىل كلية مقدمة التاريخ احلديث دكتوراه يف (رسالة ١٩١٤

(١٩٧٩ شمس، عني
العرب جزيرة  شبه وشامل العثامنيون اجلاسم: القادر عبد نجاة -٥

البنات،  كلية إىل مقدمة احلديث التاريخ يف دكتوراه (رسالة ١٨٤٠-١٩٠٩
.(١٩٧٦ عني شمس، جامعة
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