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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 الصالت السياسية بني الكويت وجند يف فرتة حكم

 1915-1896الشيخ مبارك الصباح 

روزين عارف عيسى 

سعاد حسن جواد و    


 

18/9/2021 تأريخ القبول:       31/7/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ك الشيخ مبار حكم  مدَّةالكويت ونجد في  ِإمارةمرت الصالت السياسية بين          
ت فقد كان 1905نتهت سنة او  1896مرحلة األولى بدأت من سنة الصباح بمرحلتين، ال

فقد كانت  ابعض  ستفاد كالهما من بعضهما االصالت السياسية واضحة وجيدة و 
ساند الشيخ مبارك  ِإذرشيد( حليف الدولة العثمانية، مصالحهما مشتركة ضد عدوهما )آل 

بنه األمير عبدالعزيز بن سعود منذ أيام لجؤهما من او صباح األمام عبدالرحمن بن سعود ال
نجد الى الكويت بسبب نزاعهما مع آل رشيد، بكل ما يملك بدأ من تأمين الموقف الدولي 
له نظرا  لما كان يتمتع به من مكانة بارزة لدى البريطانيين بفضل معاهدة الحماية 

ل والخبرة الحربية، حتى ه بالماال  عن مد  ض، وف1899ية المنعقدة بينهما سنة البريطان
الثانية فقد  مدَّةالتي كانت نقطة بارزة في تاريخ نجد، أما في الان يفتح الرياض  استطاع

توترت الصالت بين الشيخ مبارك الصباح واألمير عبدالعزيز بن سعود وذلك بسبب 
ع سياسة تبااج، فقد بدأ الشيخ مبارك الصباح بأطماعهما على النفوذ في منطقة الخلي

األمير  استطاعبعد ان  السيَّماهة وآل رشيد من جهة أخرى، و مزدوجة مع آل سعود من ج
عبدالعزيز بن سعود الوصول الى نوع من التفاهم مع آل رشيد حول ) مقاطعة القصيم( 

اح واألمير بعد ان بدأت بوادر الخالف تظهر بين الشيخ مبارك الصب 1905في عام 
ستيالء على األخير اال استطاعور أكثر فأكثر عندما زداد التدهاعبدالعزيز بن سعود، و 

، 1914ومن بعدها انعقد مؤتمر الصبيحة مع الدولة العثمانية عام  1913سنة  اأَلحساء

                                                 

 دهوك/ جامعة وم اإلنسانيةكلية العل/ مدرس مساعد . 
  /دهوك/ جامعة كلية العلوم اإِلنسانيةُأستاذ مساعد . 



 1915-1896الشيخ مبارك الصباح  حكم مدَّةالصالت السياسية بني الكويت وجند يف 

 سعاد حسن جوادو    روزين عارف عيسى                                                                                                       

 290 

ستمر الطرفان في االرغم من ذلك على يخ مبارك جهدا  كبيرا  إلفشاله و لذي بذل الشا
هذه السياسة فقد  خيرتباع األَ تيجة الطة الشيخ مبارك الصباح، ونالمفاوضات بدون وسا

الرغم من على ام الطرفين المتخاصمين في نجد، و الشيخ مبارك الصباح مصداقيته أم
التوتر الذي ساد ولكن ظل التنافس بينهما دبلوماسيا  ولم يصل الى مرحلة التهديد أو 

ما الى ان تطلب دخول طرف ثالث لتهدئة األوضاع فيما بينهما وظل التوتر سائدا بينه
 .1915توفي الشيخ مبارك الصباح في عام 

 .كيان، تنوع، سياسيالكلمات المفتاحية: 
 :المقدمة

ي تاريخ فتمّيز ا الحقبات التاريخية  َأكثرحكم الشيخ مبارك الصباح من  مدَّةتعد 
ذ شكلت إِ على المستويين المحلي والدولي،  تطور سياسة مشيخة الكويتلالكويت السياسي 

األولى لبناء كيان سياسي في الكويت من خالل الصالت التي ربطت الشيخ األسس 
الشيخ مبارك الصباح حينما  َأداها فضال  عن الدور المهم الذي مبارك الصباح مع بريطاني

اصبح حلقة وصل مابين بريطانيا وآل سعود في مرحلة خطيرة وحساسة كانت فيها منطقة 
رتين حاكمتين في نجد وهما أسرة آل سعود و أسرة الجزيرة العربية تشهد صراع أقوى أس

 آل رشيد.
قلة األبحاث المتعلقة بهذه  وتأتي أهمية كتابة هذا البحث لسد الفراغ الموجود في

 عن أهمية ة المهمة من تاريخ الطرفين في مكتبات اقليم كردستان العراق، فضال  مدَّ ال
لجانبين جاران للعراق ونحن جزء من العراق ا نَّ أَ  السيَّماوع في المواضيع األكاديمية و التن

ونحتاج الى كل ما يمكن ان يرفد الجوانب المعرفية واألكاديمية للدراسات المتخصصة 
 بتاريخ منطقة الخليج العربي.

لى مبحثين وتمهيد فضال  عن المقدمة والخاتمة، ففي التمهيد الذي إِ ينقسم هذا البحث     
-1745الثانية لى و بين الكويت والدولة السعودية االو يحمل عنوان الصالت التاريخية 

 الَّتيتسلط الضوء على الصالت بين الطرفين في عهد الدولة السعودية االولى  1891
تعامل الدولة السعودية  فضال  عنعن النفوذ الوهابي،  كانت فيها مشيخة الكويت بعيدة
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ركي بن عبداهلل االولى والثانية، ففيها حكم األمير فيصل بن ت مدَّةفي  السيَّماالثانية معها و 
 ظلت الصالت ودية بين الطرفين.

، 1905-1891صباح آلل سعود وفي المبحث االول وعنوانه مرحلة تأييد آل        
نقسم بدوره الى مبحثين المبحث األول تناول الصالت الكويتية النجدية من هجرة االذي 

ناقش موقف الكويت المؤيد آلل سعود ( فقد 1902 -1891الرياض الى ضم الرياض )
الئهم على الرياض. أما المبحث الثاني يستاراع بين آل رشيد و آل سعود لحين من الص

تيالء على القصيم سة النجدية منذ فتح الرياض الى االالمسمي ) الصالت الكويتي
 مدَّةلساند الشيخ مبارك الصباح األمير عبدالعزيز بن سعود في هذه ا ِإذ( 1905 -1902

ا الفصل الثاني مَّ نتقالية في البداية ولكن لم يستمر على نفس النهج حتى النهاية، وأَ اال
نقسم ايضا  على ا( 1915-1905زدواجية )جاء تحت عنوان مرحلة السياسة اال الذي

 -1905مبحثين، المبحث األول عنوانه الصالت الكويتية النجدية بين التأييد والتفكيك )
اول سياسة الشيخ مبارك الصباح التي وقف فيها تارة مع آل سعود وتارة (، فقد تن1913

ندالع ا)الصالت الكويتية النجدية قبيل فجاء بعنوان مع آل رشيد، وأما المبحث الثاني
رفين (، فقد ناقش موقف الط1915 -1913الحرب العالمية األولى ومواقفهما من الحرب 

 قفهما على الصالت السياسية بينهما.نعكاس مواامن الحرب العالمية االولى و 
يعتمد البحث على مصادر مهمة وقيمة منها كتاب حسين خلف الشيخ خزعل و 

ه 1313ذي العقدة عام  25المعنون تاريخ الكويت السياسي عصر الشيخ مبارك من 
، الجزء الثاني 1915تشرين الثاني  29 -م 1896مايس  17ه 1334محرم 21الى 

ومات قيمة وتفصيلية، كما استفاد البحث ايضا  من كتاب جمال الذي رفد البحث بمعل
زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، المجلد الثاني، تطور النفوذ 

، الذي 1914-1840البريطاني في امارات الخليج العربية والمنافسات االقليمية والدولية 
، كما استفادت الدراسة من اثقدم تفاصيل مهمة ساعدت في كشف غموض بعض األحد

طاريح والرسائل الجامعية ومنها رسالة وداد خضير حسين الشتيوي، موقف بعض األَ 
، كما استفاد البحث ايضا  من عدد من 1914-1891الدولة العثمانية من آل سعود 

المقاالت والبحوث ومنها خالد حمود عبداهلل السعدون، االتصاالت بين امير حائل وشيخ 
 م، الذي قدم تفسير وتحليل منطقي لبعض االحداث.1916ه، 1334ت سنة الكوي
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ومن الصعوبات التي واجه البحث خالل الكتابة قلة الوثائق غير المنشورة اذ وجدت 
 بعض الوثائق البريطانية التي أعطت نظرة أحادية حول الموضوع.

 التمهيد:

 :1891-1745و الثانية الصالت التاريخية بين الكويت والدولة السعودية االولى 

الى مرحلة تأسيس الدولة السعودية  (1)تعود الصالت التاريخية بين الكويت والسعودية  
، وساهمت (3)ومساندة محمد بن عبدالوهاب على يد محمد بن سعود (2)1745األولى عام

عدة عوامل وأسباب لتقوية الصالت بين الطرفين يأتي في المقدمة منها وحدة الدين 

                                                 

 عليها سيطرت التي جنوبا، اأَلحساءو  شماال   الكاظمية مابين الكويت ونشاءة الكويتيين أصول تعود (1)
 الفريقان وتقابل وهابيينال مع نزاع في القبيلة هذه وكانت العربية القبائل أكبر من كانت الَّتي خالد بنو قبيلة

 عن وتخلوا بينهم فيما االنقسام وبدأ خالد بنو قبيلة فتراجعت سعود بن محمد بقيادة الوهابيون وأنتصر
 وبهذا أمانا   أكثر مكان عن بحثا   الكويت الى صباح آل قبيلة هاجرت األحداث هذه أثناء وفي ،اأَلحساء
 كانت التي العراق شاطئ الى وتوجهوا الخليج، شمال ىال ابحروا ثم ومن قطر الى البداية في توجهوا
 السلطات الى الزكاة ودفعوا الكويت الى توجهوا ولذلك هناك قامةاإلِ  لهم تسمح فلم العثماني للنفوذ خاضعة
 في حاسمة مواقف صبيح، محمد: انظر التفاصيل من للمزيد هناك قامةباإلِ  لهم سمحوا ولذلك العثمانية

 .440 439ص ص ،(1965: الكويت) الثانية، الطبعة عربية،ال القومية تاريخ
 ديني تحالف عقد شهدت التي 1745 لسنة تعود االولى السعودية الدولة تأسيس في البداية نقطة ان (2)

 الدرعية مدينة أمير سعود بن ومحمد عبدالوهاب، بن محمد الشيخ الوهابية الحركة مؤسس بين وسياسي
 الدخيل، خالد: ينظر التفاصيل من للمزيد الدرعية وثيقة أسم مؤخرا أكتسب بمكتو  الغير التحالف وهذا

 عدد العربي، المستقبل مجلة السعودية، الدولة لتاريخ مختلفة قراءة الوهابية للحركة االجتماعية الجذور
 .37ص ،2007تموز ،257

 عهد في وقاضيا   العلماء من والده وكان بنجد 1703سنة العينية في عبدالوهاب بن محمد الشيخ ولد (3)
 وبغداد والبصرة المدينة الى فذهب العلم يطلب فطاف الحج الى ابنه وأرسل معمر، بن عبداهلل أميرها

 التحالف عقد وبعد وتعلم، منهم وعرف العلماء وقابل ايضا    قم الى وذهب وأصفهان وهمدان وكردستان
 عبدالغفار، حسن: انظر التفاصيل من مزيدلل المقدسة، الحرب او الجهاد، وبدأ سعود بن محمد مع

 ,Mohammad almana ؛25ص ،(2002: مصر) الثاني، الجزء العربي، الخليج تاريخ موسوعة
arabia  aunified aportrait of ibn saud, (Britain: 1980) ,p30. 
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كما ان تشابه البيئة الصحراوية  (2)نتماء القبلي فكالهما من قبيلة العنزةواال (1)هبوالمذ
 .(3)الساحلية أوجد منافع تجارية بينهما، هذا فضال  عن المصاهرات التي تمت بين الطرفين

نذاك فأراضيها آساس تمتلك مقومات اقتصادية قيمة ولم تكن الكويت في األَ       
مع ركائز صناعية حال دون ان يجد الكويتيون ما يحتاجون اليه، و القاحلة، وعدم وجود 

ففي الغالب كانت القوافل تسلك اما للجزيرة العربية  مدخال  ذلك كان ميناء الكويت يستخدم 
المنطقة  المحايدة( أو الطريق الثاني طريق ميناء عبداهلل الساحلي، وشكل  –طريق )الكويت

يع االصعدة التجارية والسياسية والعسكرية، كما شكل هذا الميناء اهمية بالغة على جم
اهمية خاصة لكونه طريق حيوي لتموين نجد، إال ان قادة السعودية تجنبوا االحتكاك 

 -1793بالكويتيين بشكل مباشر ماعدا بعض المناوشات الصغيرة التي حدثت بين عامي 
1796(4). 

، فقد ساعدت الدولة العثمانية (5)لوهابيينوظل ميناء الكويت مستقال  تماما  عن نفوذ ا      
آل صباح لتصدي الحركة الوهابية عن طريق قبائل المنتفك )جنوب العراق( فوجه ضدهم 

                                                 

 السعودية ةالعربي المملكة بين السياسية العالقات عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (1)
 كلية القرى، ام جامعة الى مقدمة  ماجستير رسالة ،(1982 -م1953/ ه1402 -ه1373) والكويت،
 .18ص ،2014 التاريخ، قسم االسالمية، والدراسات الشريعة

 منتشرون فهم عددا وأكبرهم وبطونا   افخاذا   العربية القبائل أكثر من وهي المساليخ فخذ من العنزة قبيلة (2)
 العشرين، القرن في العرب جزيرة وهبة، حافظ: ينظر التفاصيل من للمزيد وسوريا، ونجد راقالع في
 .217ص ،(1967: القاهرة)
 .18ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (3)
 كامح عبدالمحسن بن براك عرعرو بن زيد أمثال ينيالوهاب حكم من الفارين بسبب المناوشات حدثت (4)

 ان( سعود بن محمد األمير قواد احد) عفيصان بن سليمان بن ابراهيم  حاول 1793 سنة ففي األحساء
 صباح آل عبداهلل األمير كان مرة كل وفي وسدير، والعارض الخرج أهالي من بجماعته الكويت يغزو

 عبدالستار، لبيب: رانظ التفاصيل من للمزيد اليها دخولهم دون ويحول المدينة أسوار خارج  لهم يتصدى
 ؛57،ص(1989: لبنان) ه،1409/ م1988/ م ق 3200 مستمر وصراع دائم تفاعل الخليج قصة
 .18ص السابق، المصدر عسيري، مسفر لآ عبدة بن ابراهيم بن احمد

 .58ص نفسه، المصدر (5)
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، فيما اأَلحساءفسلكت طريق البر الى  1798سنة حملة بقيادة الوالي محمد علي باشا 
كذا سلمت الكويت من تولت المراكب الكويتية نقل الذخائر والمؤن الالزمة الى البحرين وه

كما يعود الفضل ايضا  الى االنكليز الذين التزموا موقف الحياد تجاه  (1)الخضوع للوهابيين
هذا الصدام بين آل صباح و آل سعود، وعمدوا الى زيادة قوة مركزهم في الكويت، مما دفع 

، وبعدها لم (2)جتجاه الى المناطق األخرى بالخليوهابية الى ادراك ذلك الوضع، واالالدولة ال
هتمام باألوضاع القائمة في نجد طالما كانوا يحصلون بانتظام على ايظهر أل الصباح أي 

 .(3)في موسم الحج السيَّمامن التجارة العابرة اليها و  نصيبهم
وبعد ان خرجت الكويت من حسابات المد الوهابي الذي أخذ يحاول بسط نفوذه        

ذي جعل االستانة تغير نظرتها لألمراء السعوديين فاصدر على العراق والشام االمر ال
بتولي محمد علي باشا بتجهيز قواته  1807السلطان محمود الثاني فرمانا في نهاية سنة 

مبراطوريته اد محاولة محمد علي باشا ان يبني ولكن بع (4)للقيام بحملة ضد السعوديين
ولذلك افزعت  (5)سودان والجزيرة العربيةتضم مصر وال الَّتيعلى أنقاض الخالفة العثمانية 

ستعمارية الكبرى ولذلك أجبرته على التراجع الى باشا الدول االتحركات محمد علي 
ى الى ظهور صراعات فحاول آل دَّ َأا ا سياسي  وخلق االنسحاب المصري فراغ   (6)مصر

                                                 

 ،(2000: دمشق) ،1924 -1881 العربي الخليج في االسلحة تجارة الهاشمي، محمد كاظم رحيم (1)
 .70ص
 .162ص ،(2006: بيروت) والحديث، المعاصر العرب تاريخ موسوعة الهاشمي، عبدالمنعم (2)
 .18ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (3)
 .162ص السابق، المصدر الهاشمي، عبدالمنعم (4)
 األمير استسلم  مراحل ثالثة خالل ومن وبدوره المهمة بهذه باشا علي محمد العثمانية الدولة كلفت (5)

 لم حيث. المصرية القوات بدخول االولى السعودية الدولة عهد نتهىا وبهذا 1818 سنة سعود بن عبداهلل
 في تمثل منها أكبر سالميإِ  طموح سوى الدولة هذه لتدمير وسيلة الكبرى الدول وال العثمانية الدولة تجد

 في الخالفة فهد، الملك بعد ماذا هندرسون، سن: انظر التفاصيل من للمزيد مصر حاكم باشا على محمد
 .14ص ،(2000: السعودية) احمد، اياد ترجمة السعودية، العربية المملكة

 ،(1944: بيروت) الثانية، الطبعة العربي، الخليج على الصراع النعيمي، محمد عبدالرحمن (6)
 .157ص ،(1999:بيروت)  المعاصر، بالعر  تاريخ في دراسات القوزي، علي محمد ؛157ص
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شراف في لفعلي بيد األَ ما الحكم العثماني كان اسميا  والحكم االسيَّ و  (1)ستعادة مكانتهماسعود 
الحجاز وعسير، وأما في نجد كان الحكم لألمراء والشيوخ على النحو التالي آل معمر في 

 .(2)العينية ودهام بن دواس في الرياض، وآل زامل في الخرج، و آل سعود في الدرعية

صل األمير في استطاعظهرت الدولة السعودية الثانية بعد االنسحاب المصري عندما       
، واما (3)(1834-1820االولى ) مدَّةعبداهلل ان يثبت حكمه خالل البن تركي بن 

-1815بخصوص عالقاته مع الكويت التي كانت في عهد شيخها جابر الصباح )
( فلم تخضع لسلطة الوهابية ولم تدفع الزكاة اال ماندر، ووجدت بينهما صالت جيدة 1895

خير في ماء ن تركي بن عبداهلل اثناء توجه األَ ب وقدم شيخ الكويت الهدايا لألمير فيصل
 (5)الالحقة من حكمه مدَّةوتطورت تلك الصالت في ال (4)الصبيحة لشراء بعض الحوائج

، ابعض  فان عدم التدخل في شؤون بعضهما الذي عين وكيال  عنه في الكويت، وأكد الطر 
ج واستمرت واسم الحسيما في مالو فضال  عن تركيز الطرفين على المسائل التجارية 

وبعد وفاته   (6)الى وفاة األمير فيصل بن تركي بن عبداهلل نفسه النمطالصالت بينهما على 
خوان يتقاسمون السلطة في عهد ده بين عبداهلل وسعود وقد كان اإلِ حدث نزاع بين أوال

                                                 

 .254ص السابق، المصدر عبدالغفار، حسن (1)
: جدة) الثانية، الطبعة السعودية، العربية للملكة الداخلية السياسة في دراسة دحالن، حسن احمد (2)

 .64ص ،(1984
 العثمانية تالقوا وجود من رغمعلى ال 1820 عام الدرعية عبداهلل بن تركي بن فيصل األمير دخل (3)

 على للسيطرة الفرصة له أتاح مما العثمانية، الدولة بسيادة اعترف معهم الصدام يتجنب ولكي نجد في
 المصدر النعيمي، محمد عبدالرحمن: ينظر التفاصيل من للمزيد والقطيف األحساء الى نفوذه ومد نجد

 .323ص السابق،
 .18ص السابق، رالمصد عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (4)
 المصريون ونصب القاهرة الى أسيرا وأرسل عليه القبض والقت 1838 سنة المصرية القوات عادت (5)

 ولكن سنتين لمدة وحكم ثنيان بن عبداهلل فاعقبه 1841 سنة توفي ولكن عنه بدال   عبداهلل شقيق خالد
 فعادت بلده في األمن وعزز (1865-1843) وحكم مصر من الفرار عبداهلل بن تركي بن فيصل استطاع
 سن: انظر التفاصيل من للمزيد 1865سنة في توفى ولكنه له التبعية اعالن الى العربي الخليج أمارات

 .15ص السابق، المصدر هندرسون،
 .26ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (6)
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خر الى طلب المساندة ستقواء أحدهما على اآلواستدعى الخالف بينهما لال (1)ابيهم
مير عبد اهلل من الدولة العثمانية حصوله فقد طلب األَ  1871نيسان  20لخارجية ففي ا

خيه سعود وتمكنت قوة عثمانية في عهد مدحت باشا الى على مساعدتهم للقضاء على أَ 
( عن 1892 -1866الشيخ عبداهلل بن الصباح الثاني) ارسال حملة بقيادة نافذ باشا مع 

وكما  (2)لمرافقة نافذ باشا في البحر  عشائر الكويتة تضم ريق البر على رأس قوة كبير ط
، اأَلحساءوتمكنوا من فرض سيطرتهم على  (3)قدمت الكويت أكثر من ثالثة مائة سفينة

إال ان كل ذلك لم يحسم الخالف بين األخوين المتنازعين عبداهلل بن  (4)وقلعة القطيف
ي جعل األمير محمد بن عبداهلل آل فيصل بن تركي وسعود  بن فيصل بن تركي األمر الذ

وانتهى  1884 احتالل الرياض عام ينتهز الفرصة ويتمكن من (5)رشيد من أسرة آل رشيد
 . (6)األمر بسقوط الدولة السعودية الثانية

 

 

                                                 

 وكان( وعبدالرحمن ومحمد وعبداهلل سعود) أوالد عةأرب عبداهلل بن تركي بن فيصل لألمام كان لقد (1)
 أميرا وعبداهلل واألفالج الخرج مقاطعتي على أميرا وسعود نجد، من الشمالية المنطقة على حاكما   محمد
 التفاصيل من للمزيد السلطة، على بينهم نزاع حدث ولكن عبدالرحمن اخوه جانبه والى الرياض على
 .170ص السابق، لمصدرا الهاشمي، عبدالمنعم: ينظر

 .70ص السابق، المصدر الهاشمي، محمد كاظم رحيم (2)
 سلمان بن محمد وتعليق، جمع العربي، الخليج دليل في السعودية البالد تاريخ لوريمر،. ج ج (3)

 .329ص ،(2001:بيروت) الخضيري،
 .170 السابق، المصدر الهاشمي، عبدالمنعم (4)
 شمر عبدة من الجعافر من وهي عاما ، 85 نحو وشمر حائل جبل حكمت التي األسرة رشيد آل (5)

 آل ِإمارات حكم ستمروا1835 سنة رشيد بن علي بن عبداهلل حائل في الحكم تولى من واول القحطانيين،
 مع ووحدها 1922 سنة حائل على سعود بن عبدالعزيز األمير استولى عندما 1922 سنة حتى رشيد
 الثالث المجلد ،(والحجاز نجد) البريطانية الوثائق في العربية الجزيرة: أنظر التفاصيل من للمزيد بالده

 .82ص ،(1988: بيروت) صفوة، فتحي نجدة ترجمة ،1917-1918
 .71ص السابق، المصدر الهاشمي، محمد كاظم رحيم (6)
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 :1905-1891الفصل األول مرحلة تأييد آل صباح آلل سعود 

 -1891الى ضم الرياض )المبحث األول الصالت الكويتية النجدية من هجرة الرياض 
1902:) 

، ولكنهم وفي عهد (1)1871لم يمارس العثمانيون اية سلطة فعلية في نجد الى عام 
نتهاج سياسة جديدة تقتضي ابدأوا ب (2) (1891-1881األمام عبدالرحمن بن سعود)

حت في تأليب القبائل السيما بعد ان نجو القضاء على اية قوة قبلية تقف بوجه تطلعاتهم 
، وتحقيق 1891خر، األمر الذي ساعد آل رشيد للتوجه الى نجد عام ضها ضد اآلبع

ومما اضطر األمام  (3)االنتصار على حلفاء األمام عبدالرحمن بن سعود في نجد
ومن  (4)عبدالرحمن بن سعود للخروج الى قطر ومنها الى البحرين، ومنها الى الكويت

                                                 

 لصحراء،ا عبر الحدود رسم في البريطاني الدور قصة العربية الجزيرة حدود ويلكسون،. س. جون (1)
 .50ص ،(1994: القاهرة) عبدالكريم، مجدي ترجمة

 ألن( األمير) كلمة أخرون يكتب بينما( األمام) كلمة منهم البعض فيذكر المصادر في ختالفا يوجد (2)
 نالحظ وسوف بالسياسة يهتم ماكان ونادرا االولى بالدرجة دين رجال كان( سعود بن الرحمنعبد  األمام)

 .البحث خالل من هذا
 ،(2003: القاهرة) الثاني، الجزء العربي، العالم مشكالت العربية، الموسوعة الطاهري، حمدي (3)

 .192ص
 عهد في األمير منصب في بالبقاء سعود بن عبدالرحمن لألمام يسمح ان الممكن من كان الواقع وفي (4)
 اتباعه من قليال عددا معه وأصطحب االختياري، المنفى الى الذهاب ذلك من بدال   قرر ولكنه رشيد، آل

 لهم ملجأ أول البحرين وكانت سنوات عشر العمر من يبلغ الذي سعود بن عبدالعزيز األمير ابنه ومعه
 ستعادةال له المساعدة تقديم تهاستطاعب يكن لم ولكن عيسى الشيخ الجزيرة حاكم من استقبالهم تم حيث

 في يجد لم والنه قطر الى قدما   المضي سعود بن بدالرحمنع األمام قرر وجيزة مدَّة وبعد ولذلك ممتلكاتهم،
 قبيلة كانت حيث الخالي الربع الى وتوجه قطر ترك ولذلك قواته لتقوية مجدية قاعدة ايضا  قطر اراضي

 في القتال القبيلة هذه أبناء مهارات من سعود بن عبدالعزيز األمير أستفاد وقد هناك تسكن مرة أل
 وأخرون، وهيم محمد طالب العدول، حسن محمد جاسم: ينظر التفاصيل من زيدللم القاسية الصحاري

 Mohammad almanac,op.cit,p31 ؛18ص ،(1986: الموصل) المعاصر، العربي الوطن تاريخ
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مام عبدالرحمن بن لتقى باإلِ ا (1) (1896 -1892الثابت ان الشيخ محمد بن الصباح )
ستفزازهم إذ لم يقدم امكان إثارة غضب آل رشيد و تجنب قدر اإلِ  سعود ورحب به إال انه

الشيخ محمد الدعم والحماية لألمام عبدالرحمن بن سعود إال بعد مرور سنتين، اذ خصص 
تجنب تقديم مساعدات  وجوده في الكويت ولكن في الوقت نفسه مدَّةله راتبا  شهريا  طيلة 

عسكرية منعا لحدوث توترات مع آل رشيد وبالفعل ظلت الصالت  بين الكويت وآل رشيد 
ل سعود مطلقة لدرجة ان احدا  لم يتوقع بعد ذلك ان يتمكن آل آوقد كانت هزيمة جيدة، 

كان حكم األمير محمد آل رشيد الذي  مدَّةفي  السيَّماالى نجد مرة اخرى و  سعود ان يتوجهوا
 . (2)حاكما  مطلقا  لنجد، فقد كان يتلقى االسلحة واألموال من الدولة العثمانية

 (3)نذاك هي المهد الذي نشأ فيه األمير عبدالعزيز بن سعودآلقد كانت اراضي الكويت 

وهي المدرسة التي تلقى فيها فن السياسة العالمية فقد استفاد األمير عبدالعزيز بن سعود 
                                                 

 الكويت مؤسس حفيد الصباح صباح بن محمد بن للكويت السادس وهوالحاكم الصباح بن محمد (1)
 .Mohammad almanac,op.cit,p36:  ينظر التفاصيل من للمزيد

 في العثمانية السلطات مع سعى قد الكويت أمير يكون أن المحتمل من العرض ذلك سبب أن (2)
 أل هزيمة بعد وخصوصا القصيم على رشيد آل سطوة من تخشى العثمانية السلطات كانت فقد األحساء
 وجد ولذلك الخليج، سواحل في عليها يسيطرون التي العثمانية الدولة مراكز تهديد وبالتالي فيها سعود
 سرا   أتفق ولذلك رشيد، آلل منافس أصلح هو سعود بن عبدالرحمن األمام أن األحساء حاكم باشا حافظ
 مجئ حتى قائما الوضع هذا وظل المالية المساعدة تنظيم على الصباح بن محمد الشيخ الكويت حاكم مع

 العثمانية الدولة بارضاء الصباح مبارك الشيخ يحظ فلم لماليةا المنحة توقفت فقد الصباح بن مبارك الشيخ
 سياسة تحولت كما سعود بن عبدالعزيز لألمير المقرر الشهري الراتب لتأدية ستعدادا على تكن لم ولذا

 ؛Mohammad almanac,op.cit,p31: ينظر التفاصيل من للمزيد رشيد آل تأييد الى العثمانية الدولة
 في البريطاني النفوذ تطور الثاني، المجلد والمعاصر، الحديث العربي الخليج تاريخ قاسم، زكريا جمال
 .356ص ،(2001: القاهرة) ،1913 -1840 والدولية االقليمية والمنافسات العربية الخليج امارات

 الدولة مؤسس سعود بن محمد بن  عبداهلل بن تركي بن فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز األمير(3)
 أما ويحفظ، نالقرآ يتلوا وأخذ والكتابة القراءة وتعلم1876 األول كانون في الرياض في ولد الثالثة سعوديةال

 بن عبداللطيف بن عبداهلل الشيخ العالمة يد على درسها فقد -فروعها – أصولها – الشرعية العلوم
 الملك تاريخ نم صفحة الشبل، يوسف: ينظر التفاصيل من للمزيد شيخ أل حسن بن عبدالرحمن
 .159ص ،(1988: بغداد) ،36العدد العربي، المؤرخ مجلة سعود، آل الفيصل عبدالرحمن بن عبدالعزيز
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مرات الدولية والسيما ان الكويت كانت مركزا  للتنافس اة الدولية والمؤ من خفايا السياس
األمير عبدالعزيز بن  (2)، ودعم الشيخ مبارك الصباح(1)السياسي واالقتصادي للدول الكبرى

ن األمير عبدالعزيز ( اJohn philbyق ويؤكد المؤرخ االنكليزي فليبى )ائسعود بكل الطر 
لصباح أباه الثاني وحافظ على عالقاته الطيبة لحين وفاته سنة الشيخ مبارك ا عدَّ بن سعود 

)ولدنا و (4) بنه البار(افقد كان الشيخ مبارك الصباح يدعو األمير عبدالعزيز )ب (3) 1915
ستقبال الشيوخ ستمرار في مجلسه المخصص الايز( و )أبننا العزيز( ويرحب به بالعز 

جنبية وردا على هذا التقدير والحفاوة كان ينادي واألمراء والحكام العرب وممثلي الدول األ
 .(5) األمير عبدالعزيز بن سعود الشيخ مبارك الصباح ) باألب الكبير(

األمير عبدالعزيز بن سعود في هذه لمصالح بين الشيخ مبارك الصباح و قربت ا
وكان من  العداء المشترك )للدولة العثمانية( قرب أكثر بين الطرفين نَّ أَ السيما و المرحلة 

                                                 

 .65ص السابق، المصدر دحالن، حسن احمد (1)
 بن يوسف بيد الفعلي الحكم كان فقد مضطربة الكويت احوال كانت الصباح محمد الشيخ مدَّة اثناء (2)

 الكويت في العارمة الفوضى ظل وفي ولذلك الكويت  شيخ ضعف ابراهيم بن فيوس استغل وقد ابراهيم
 وانه الصباح بن محمد شقيق مكانياتبإِ  عرف وقد االعلى، الوزير رتبة الى ابراهيم بن يوسف وصل

 مركز من الصباح مبارك الشيخ يبعد ان ابراهيم بن يوسف اقنع ولذلك الكويت حكم الى يتسلل ان يستطيع
 الشيخ دهاء وبفضل ولكن الكافي، المال اعطائه دون الصحراء في البدو اخضاع مهمة يكلفه انو  السلطة
 طلبه رفض ولكن المال، بعض منه طلب عندما وذلك اخيه نوايا يعرف ان اراد عندما الصباح مبارك
 لم لذلكو  مايكفي والرجال المال من يملك يكن لم ولكن طريقه عن اخيه يزيح ان يجب بانه االخير وفهم
 كان فقد ييداأل مكتوفة العثمانية الدولة تقف ولن علنية تكون سوف الثورة فان باإلضافة الثورة، الى يلجأ

 من اخرون وسبعة وجابر سالم ولديه بصحبة العصيان الى لجأ ولذلك لها مواليا الصباح مبارك الشيخ
 الصباح مبارك الشيخ بتولى الكويت في الحكم مجلس اندهش التالي اليوم وفي والرشايدة العجمان قبيلتي
 مكانهما الحكم استلم وانه مات قد شقيقه ان الصباح مبارك الشيخ اخبرهم وقد 1896 مايس في السلطة
 .27 26 ص ص ،(ت.د: بيروت) منزلي، كانت الكويت فريث، ديكسون زهرة: انظر التفاصيل من للمزيد

 مجلة ،1915-1902 الثالثة السعودية الدولة قيام من بريطانيا موقف السامرائي، بخيت عبد نوري (3)
 .126ص ،2002 أزار الثاني، كانون ،13 العدد تاريخية دراسات

: الكويت) ،1948 الثاني المجلد البعثة، مجلة الكويت، أسد الصباح مبارك مبارك، ال علي احمد (4)
 .7ص ،(1997

(5) Mohammad almanac,op.cit,p18. 
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الواضح ان كيلهما مواليان اكثر للحلفاء، في حين كان آل رشيد يميلون للدولة العثمانية، 
فقد أستفاد الشيخ  (1)هيمابر إِ تحرشاته بالكويت وتحريض يوسف بن ويتضح ذلك من خالل 

مبارك الصباح من وجود األمير عبدالعزيز بن سعود في الكويت وقد أستعمله كورقة رابحة 
االوقات لحفظ توازن القوى ضد اي طرف يقوي على حساب االخر وبحسب هذه  في بعض

 .(2)التوقعات توجه الشيخ مبارك الصباح الى تقوية عالقاته مع األمير عبدالعزيز بن سعود
الذي حكم نحو خمسة  1896وخصوصا  بعد ان توفي األمير محمد آل رشيد في عام  

وة والنجاح، وعند وصول انباء وفاته كان هذا الخبر حكمه بالق مدَّةوعشرين عاما  وامتازت 
 ستغاللها والتحضيراان الفرصة اصبحت سانحة والبد من بمثابة اشارة بارزة آلل سعود ب

لها وذلك لكون األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد الذي تولى الحكم كان شابا ولم يكن 
والحاكم الضعيف ال يقوى على لديه الخبرة الكافية وضعيفا مقارنة مع عمه األخير، 

مواجهة التحديات في أسر وعائالت مثل أسرة آل رشيد ذات التاريخ الحافل بجرائم القتل 
مرات وقتل األخوة وحب االنتقام، وكل هذا ادى الى تفكيك آل رشيد فقد ظهر من اوالمؤ 
تمر الحال ساو  (3)مراتافه بموت بشع جراء تلك المؤ تده نحو سبعة أمراء وأغلبهم لقى حبع

ة األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد ان استطاع، فلم يكن ب(4)سنوات قائما قرابة ثالث

                                                 

 عن عجز ولكنه ومحمد جراح الشيخين اخويه من التخلص من الصباح مبارك الشيخ استطاع ان بعد (1)
 وقريب البصرة، والية في االرض مالكي كبار من ثري اللؤلؤ تاجر وهو ابراهيم بن يوسف من التخلص

 وقد  الصباح مبارك الشيخ زعاجإلِ  وسعه مافي كل بذل والذي األم ناحية من ومحمد جراح الشيخين أوالد
  وراء اخر سببا   البعض ويعلل العثمانية، الدولة بمساعدة الكويت يحكم ان على وأسرته هو يتطلع كان
 من للمزيد لألتراك مواليين كانا بعدهما الحكم تولى اللذان اخويه ان ذلك و الصباح مبارك الشيخ أتباع

 ص ،1997 الكويت، الثاني، دالمجل البعثة، مجلة المتحدة، والمملكة الكويت الفرج، خالد: انظر التفاصيل
 والعراق العربية الجزيرة بشرقي السياسية الكويت عالقات الصالح، ناصر محمد نورية ؛404

 .66ص ،(1977: الكويت) ،1902 -1866العثماني
(2) Leslie maclouphir, ibn saud- founder of kingdom, (new york: 1993), 

p18. 
 .نفسه المصدر (3)
 .77ص المصدرالسابق، الصالح، ناصر محمد نورية (4)
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راء الى ان الشيخ مبارك في حين تذهب بعض اآل (1)يواجه المشاكل الكبيرة مع آل سعود
الصباح لم يقدم على مساعدة آلل سعود نكاية بآل رشيد، بل كان يطمح بسيادة الجزيرة 

ا في مجلس يضم ناك حادثة تثبت ذلك إذ كان الشيخ مبارك الصباح جالس  العربية وه
وجهاء الكويت، ووجه سؤال له يحذره من توسيع سلطة وسيطرة األمير عبدالعزيز بن سعود 

ذا كبر ))على الجزيرة العربية، فرد عليه ضاحكا  ان عبدالعزيز بن سعود طلي نربيه وا 
ل حسم الدول الخارجية الداعمة ضح اال من خالفي حين ان الرؤية لم تت (2) ((أكلناه
زيز مير عبدالعما بريطانيا التي كان لها األثر الكبير في دفع األَ السيَّ و طراف المتصارعة لألَ 

يجاد تحالف بشكل ما ضد العثمانيين، في حين كان بن سعود للتوجه الى الكويت إلِ 
، بحثا  عن منفذ على البحر (3)العثمانيون يدعمون آل رشيد ويحرضونهم ضد حكام الكويت

 . (4)السيما االسلحة دون رقابةو لكي يستوردون من خالله حاجاتهم 

غير ان مجرى االحداث حتم ان يتوجه الشيخ مبارك الصباح الى بريطانيا فبعد ان 
عتراف عثماني كحاكم للكويت، وذلك اشيخ مبارك الصباح من الحصول على يأس ال

انا من مؤيدي الدولة العثمانية ولذلك اتجه الى عقد معاهدة بسبب قتله ألخويه الذين ك
تفاقية لدى الدولة العثمانية التي نكشفت هذه االا، وبعد أن (5)1899الحماية البريطانية عام 

لجأت كعادتها على سياسة التحريض للتخلص من شيخ مبارك الصباح ووجدت في آل 
ستيالء على خ مبارك الصباح، واالتخلص من الشيرشيد بغيتها، لتحريضهم ودعمهم لل

                                                 

(1) Mohammad almanac, op. cit, p38. 
 .408ص السابق، المصدر الفرج، خالد (2)
 .نفسه المصدر (3)
 .19ص ،(1991: بيروت) والقوة، األمن مسألة الكويت على الصراع هالل، رضا (4)
 يساند ان األرجح فمن لكويتوا رشيد آل بين نزاع حدوث حال في انه الصباح مبارك الشيخ توقع (5)

 يتعهد ان على ونصت  الحماية اتفاقية بريطانيا مع الصباح مبارك الشيخ وقع لذلك رشيد آل حلفائهم
 موافقة دون أجنبية دولة ألي ممثلين أو وكالء بلده في يستقبل بأال وورثته نفسه عن الصباح مبارك الشيخ

 كما أجنبية، دولة لرعايا أو أراضيه من جزءا يرهن أو يؤجر أو يبيع او يتنازل أو البريطانية الحكومة
 وبتوقيع البريطانية الحكومة موافقة دون أخر غرض ألي استخدامه أو اراضيه من جزء حتاللبا اليسمح
 .18ص نفسه، المصدر: انظر التفاصيل من للمزيد البريطاني، األمن مظلة تحت الكويت دخلت االتفاقية
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الكويت وعليه أنعم السلطان على األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد لقب )باشا( 
وعليه تحمس  (1)نكليز لن يتدخلوا بين أتباع الدولةه أكثر أكد له والي البصرة ان اإلِ ولطمانت

ت بغية توسيع ستيالء على الكويز بن متعب آل رشيد واخذ يستعد لالاألمير عبدالعزي
ممتلكاته والتخلص من خصمه آل سعود والقضاء على أخر أمال السعوديين في استعادة 

 22، وعندما علم الشيخ مبارك الصباح بذلك أستبق الهجوم وأرسل جيشا في (2)حكمهم
بنه الشيخ سالم الصباح وأمرهم ابقيادة أخيه الشيخ حمود الصباح و  1900تشرين األول 

ى قبائل شمر التابعة آلل رشيد وشارك األمير عبدالعزيز بن سعود في بالهجوم على أحد
فيها قوات الشيخ مبارك الصباح  نتصرتاحدثت معركتا الروضة والرخيمة و قيادة المعارك و 

ستولوا على الكثير من اموالهم،  وألوف من أبلهم وأغنامهم، وبعد النصر الذي احرزه في او 
مبارك الصباح اكثر فأخد يحشد الجيوش في الجهراء  المعركتين االخيرتين تحمس الشيخ

استعدادا لمقاتلة االمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد، ومن جانبه استلم األمير عبدالعزيز 
بن متعب آل رشيد اسلحة كثيرة من الدولة العثمانية فأشتد عزمه فسار يستعد على جيش 

 27لكويتية تماما وحدثت المعركة في الشيخ مبارك الصباح المرابط على الحدود النجدية ا
وهزمت قوات األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد ولذلك عدل عن مهاجمة  1900ايلول 
 . (3)الكويت

                                                 

 االمور بعض كشفت والمواقف االحداث مجريات ان غير البداية في سرية تفاقيةاال هذه كانت لقد (1)
 كما العثمانية، الواردات على الباهظة رائبالض الصباح مبارك الشيخ فرض بعد وخصوصا الغامضة

 قطعت العثمانية السلطة ولكن السابق في يفعل كان كما أمارته في العثمانيين الموظفين ستقبالا أهمل
 عبدالعزيز، الشيخ المدعو الصباح مبارك الشيخ وكيل على البصرة في قبضت حينما اليقينب الشك

 للمزيد الصباح مبارك والشيخ نكليزاإلِ  بين وتعاون ثقة وجود عن تنم التي الوثائق بعض منه وصودرت
 .328 327ص ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال: ينظر التفاصيل من
 .408ص السابق، المصدر الفرج، خالد (2)
 العقدة ذي25 من مبارك الشيخ عصر السياسي الكويت تاريخ خزعل، الشيخ خلف حسين (3)

 الثاني، الجزء م 1915 الثاني تشرين29 -م1896مايس17 ه1334 محرم21 الى ه1313عام
 .35ص ،(1962: بيروت)
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حتالل الكويت، قام بتطويق قوات امير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد ببعد فشل األ
تفك الى شيخ المنالشيخ مبارك الصباح بالتعاون مع قبائل المنتفك، فكتب سعدون باشا 

مير حائل، وقد وافق الشيخ مبارك الصباح على مساعدته وفي أَ شيخ الكويت يستنجده على 
وتوجهوا الى السماوة وجدوا ان األمير عبدالعزيز بن متعب آل  1900تشرين الثاني  3

وبعد مرور أربعة ايام وفي  هين من وصولهما فسارعوا ليلحقوا برشيد ترك السماوة قبل يوم
موال األمير عبدالعزيز بن متعب آل أَ مد( التقى الطرفان واستولوا على طقة )عين الضمن

في السماوة ومعه أنصار  1900ولكن رجعت قواته في نهاية عام  (1)رشيد، فتراجعت قواته
كثيرون وهدد بالهجوم على الكويت، ولكن األتراك في هذه المرة تدخلوا في اللحظة 

قناع األمير إِ  لسيد طالب أبني نقيب البصرة، تمالسيد أحمد واالمناسبة، فمن خالل نفوذ 
عبدالعزيز بن متعب آل رشيد بالرجوع الى مقره لمقابلة والي البصرة في الرافضية وصل 

أن رة ووعد الشيخ مبارك الصباح بالشيخ مبارك الصباح مع الوالي محسن باشا الى البص
ا ورجع سالما  الى الكويت بعد أن ا مجيدي  وتلقى وسام   يقيم اية عالقة بدول أجنبية ال

ثنين الحادثة سيطرة باب العالي على دام خطير الوقوع، وكما أكدت هذه امنع صِ  استطاع
صادقة فخضوع الشيخ مبارك جراءات لم تكن ر زعماء الجزيرة. ولكن كل هذه اإلِ من كبا
ألمير عبدالعزيز بن متعب أمام الباب العالي كان كاذبا ، كما لم يتوقف من جانبه االصباح 

آل رشيد عن معاداة الشيخ مبارك الصباح فقد ذهب يضطهد قبائل البدو التي تناصر 
علن الشيخ كانون األول أَ  18الشيخ مبارك الصباح في صحراء الدهناء والسمان وفي 

يستطيع ان يمنع العمليات العدائية هذه مادام األمير عبدالعزيز بن  مبارك الصباح انه ال
متعب آل رشيد يأوي يوسف بن ابراهيم ولذلك أعد حملة للقضاء على األمير عبدالعزيز بن 

عتقاده بوجود دالعزيز بن سعود وذهب الى حفار المتعب آل رشيد وشاركه األمير عب
بعد األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد هناك وكانت الظروف مناسبة لهذه الحملة 

وفي هذا ليخلصهم من حكم آل رشيد، لعزيز بن سعود ستنجاد أهل نجد باألمير عبداا
الصدد يصرح كامبول المقيم البريطاني الى حكومة الهند أن شيوخ وأعيان عنيزة وبريدة 

                                                 

 .35ص نفسه، المصدر (1)
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والزلفى قد كتبوا الى األمير عبدالعزيز بن سعود بمعاناتهم على يد آل رشيد وطلبوا قدومه 
 .(1)اليهم 

، تحرك الشيخ مبارك (2)قع بين حائل والكويتعند منتصف الطريق يدعى بالصريف ي     
صناف متعددة من البدو والحضر َأ الصباح مع جيشه لتكون البادرة له، وجهز جيشه من

فمن البدو قبيلة )العجمان والمطير والعوازم والمنتفك وعريب دار وبني هاجر( واكمله 
ورسم الشيخ  وكما شاركه األمير عبدالعزيز بن سعود ببعض الحضر من أهل الكويت

مبارك الصباح خطة عسكرية وقد كانت خطته ان يهاجم من جبهتين لكي ينقسم قوات 
  عدوه فيهاجم هو الصريف وفي الوقت ذاته يهاجم األمير عبدالعزيز بن سعود الرياض.

 (3) يقوم بهذه المناورة ومنهما:لشيخ مبارك الصباح عدة دوافع لوقد كان ل

 ضع حد للقبائل التي تهاجم الكويت.راد تشكيل قوة اقليمية لو أَ  -1
 عالقته الجيدة مع األمير عبدالعزيز بن سعود. -2
كانت مهددة باستمرار من  الَّتيكما كان يحاول حماية الطرق التجارية البرية بين الطرفين  -3

 ين.يين طرق الحج للكويتوتأم آل رشيد،
يها واجتاز ولذلك توجه األمير عبدالعزيز بن سعود الى الرياض واستولى عل   

، ولما علم (4)الصمان والدهناء ونزل بمكان يسمي الشوكي، وبعدها توجه الى القصيم
بهة الثانية معركة الصريف عندما األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد بذلك حدثت في الج

من الحاق هزيمة بقوات  استطاعو  8/3/1901لتقى بجيوش الشيخ مبارك الصباح في ا
تراجع األمير عبدالعزيز بن سعود من  ، ومن جانبه سرعان ما(5)حالشيخ مبارك الصبا

                                                 

 .334ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (1)
 .330ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (2)
 مراجعة العربية، والدول البريطانية بالحكومة وعالقاتها الكويت تاريخ مختصر فرحان، عبداهلل راشد (3)

 .72 71ص ص ،(1960: مصر) االنصاري، زكريا عبداهلل
 .30 29ص ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (4)
 .19ص السابق، المصدر هالل، رضا (5)
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نكسار اك الصباح في الصريف وترجع عوامل نكسار الشيخ مبار االرياض بسبب تلقى أنباء 
الشيخ مبارك الصباح أمام األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد اغتراره بالكثرة العددية، 

الصمود أمام قوات األمير عبدالعزيز بن متعب آل ة هذه القوات استطاعوأنتهى األمر بعدم 
انه كان للتنظيم والخطط العسكرية عامل كبير  فضال  عن، و (1)رشيد المدربة على القتال

 .(3)سلحة كثيرةَأة التركية امدت حليفها آل رشيد ب،  كما ان الحكوم(2)في نجاح الحملة

دابا  من آبانتصاره فلم يرع  يز بن متعب آل رشيد في االحتفاءبالغ األمير عبدالعز  
داب القتال بعد ان  انتقم من الشيخ مبارك الصباح اشد انتقام وقطع دابر قواته فعمل في آ

، وعاد الشيخ مبارك (5)هزيمة ، وانهزمت القوات الكويتية شرَّ (4)االسرى تقتيال  وتنكيال  
ه الشيخ حمود الصباح ذار بعد ان فقد في المعركة أخاآ 31الصباح سالما  الى الكويت في 

وأبنه الشيخ صباح المبارك وابن شقيقه خليفة المبارك وتبعه األمير عبدالعزيز بن سعود 
 فلم يكد بيت من بيوت الكويت يخلو (6)شخص 700مهزوما  كما وصلت اعداد القتلى الى 

نكب به من هزيمة، تأثرت تجارته في الداخل وانقطعت حركة  مافضال  عن  (7)من مأتم
 . (9)ت الطرق التي تصلها بالداخل تحت رحمة آل رشيدصار  لذاو  (8)حجاج ال

نهارت أمال آل صباح في بناء دولة كبرى في الجزيرة اعركة الصريف بعد هزيمة م
 فضال  عنيز بن متعب آل رشيد، االحوال لصالح األمير عبدالعز  ، وانقلبت(10)العربية

تخلت بريطانيا عنه وحذرته من مغبة مساعدة الهزيمة التي مني بها الشيخ مبارك الصباح، 
                                                 

 .330ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (1)
 .42ص السابق، المصدر فرحان، عبداهلل راشد (2)
 .408ص السابق، المصدر الفرج، خالد  (3)
 .71ص السابق، المصدر فرحان، عبداهلل راشد (4)
 .243 ص السابق، المصدر وهبة، حافظ (5)
 .336ص السابق، المصدر  لخضيري،ا سلمان بن محمد (6)
 .243ص السابق، المصدر وهبة، حافظ (7)
 .330ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (8)
 .93ص ،(1986: لندن) ومستقبلهم، ماضيهم سعود آل شامية، جبران (9)
 . 42ص السابق، المصدر فرحان، عبداهلل راشد (10)
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آل سعود، كي ال يعطي العثمانيين دافعا للتدخل في شؤونهم، ومع كل هذا ظل الشيخ 
على عالقاته القوية  مبارك الصباح مواليا  للبريطانيين وفي الوقت نفسه ظل محافظا  

لمتانة تلك الصالت باألمير عبدالعزيز بن سعود، ولم تؤثر التحذيرات البريطانية عليها 
 .(1)على المستويين الشخصي والسياسي والمصالح المشتركة

استمر الشيخ مبارك الصباح بمساندة األمير عبدالعزيز بن سعود بعد هزيمة معركة 
الصريف وظل يدعمه في تحقيق رغبته لفتح الرياض، ونصحه بضرورة مفاتحة والي 

العزيز بن متعب آل رشيد له ولذلك البصرة للحصول على وعد بعدم تعرض األمير عبد
تعديات آل رشيد على ))وجه األمير عبدالعزيز بن سعود  كتابا الى البصرة ينص على 

من حضرتكم والي البصرة أن يكتب  وظلمه وليس له الحق في ذلك ونرجوبلدنا وعشائرنا 
ئره يعرض أحد من عشا الى األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد أن اليتعرض لنا وال

جابة على مطاليب األمير فتبطأ والي البصرة عن اإلِ  (2) ((علينا حذرا من الفتنة والقتل
بعد  السيَّمابدالعزيز بن متعب آل رشيد و عبدالعزيز بن سعود وفي أثناء ذلك ظن األمير ع

معركة الصريف أن السيادة المطلقة قد استتبت له في أنحاء نجد كافة فأخذ يتجول في 
حذر حتى قدم الى ماء يدعى )الحفر( مقارب الى الحدود الكويتية ليضيق ربوعها دون 

قد حان لتنفيذ على الشيخ مبارك الصباح فرأى الشيخ مبارك الصباح أن الوقت المناسب 
رسمها في مخيلته فخرج الى الجهراء بقسم كبير من رجاله المسلحين  يخطته السياسية الت

ضطراره للبقاء في تلك المناطق بعيدا عن ل رشيد والير عبدالعزيز بن متعب آألشغال األم
مركز أمارته ليحافظ على عشائره في تلك البقاع من هجمات الشيخ مبارك الصباح ومن ثم 

بأقناع والده على خروجه  حث األمير عبدالعزيز بن سعود على الذهاب الى الرياض فقام
  .(3)الرياض وتأييده ومساندته بالركائب ستعادةاللغزو و 
كان األمير عبدالعزيز بن سعود يتمنى أن تتهيأ له مثل هذه الفرصة فأظهر رغبته  

لقبول هذا العرض وعندما علم األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد بمجيئه الى البالد، قام 
                                                 

 .337ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (1)
 .174 173ص ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (2)
 .نفسه المصدر (3)
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سلبهم وعاد الى دياره مظهرا عدم بمهاجمة أطراف الكويت وأغار على بدو )عريبدار( و 
ذلك تقدم بشكوى الى الدولة  فضال  عن، (1)ير عبد العزيز بن سعودهتمامه بحوادث األما

فلم تتخذ الدولة العثمانية  العثمانية يحتج بها من سوء سلوك األمير عبدالعزيز بن سعود،
والقطيف وقطع الراتب  اأَلحساءاه التموين من يَّ إِ جراءات صارمة ضده سوى منعها إِ اية 

الجراءات ا، ويبدوا ان (2)م عبدالرحمن بن سعودالشهري الذي قد خصصه ألبيه األما
انه لما وصلت   من الرغمعلى ير عبدالعزيز بن سعود العثمانية لم تكن كافية ليتوقف األم

يبق سوى  مقاطعة الدولة العلية له انفصلوا عنه ولم السيَّماتباعه و أَ هذه األخبار الى 
الكويت، وعندما علم الشيخ مبارك األربعين الذين خرجوا معه من  فضال  عنعشرون رجال 

ه الصباح بهذه التطورات وبما حل باألمير عبدالعزيز بن سعود من صعوبات كتب الي
رتكاب تلك المخاطرة غير المجدية ولكن االمير عبدالعزيز ايرجوه الرجوع الى الكويت وعدم 

يز بن سعود ، فقد واصل األمير عبدالعز (3)بن سعود حزم أمره على توجيه ضربته األخيرة
ستولى على السلطة في الكويت  وأخبر والده وقال اه مقلدا الشيخ مبارك الصباح لما مسيرت

                                                 

: بيروت) الثاني، الجزء وحاضرها، ماضيها في السعودية العربية المملكة تاريخ مختار، الدين صالح (1)
 .35ص ،(1968

 .174ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (2)
 ومعه الكويت من خرج فقد القديمة اليونان ألبطال بروايات أشبه لرياضا ستعادةا معركة كانت لقد (3)

 على رجال 20 وترك ليال ، الرياض الى وصل فقد والموت الحياة على معه تحالفوا فقط رجال   أربعون
 تسلل ثم الرياض خارج بساتين وهي الشمسية منطقة الى الباقين مع وذهب الرياض من ساعتين مسافة
 يقتله فسوف يفعل لم وان يساعده بأن وهدده عجالن المدعو القصر عامل الى وذهب البلد سور الى

 سعود بن عبدالعزيز األمير ورجال القصر حراس بين النار اطالق وبدأ معا للقصر الداخلي الباب ودخلوا
 نفسهم سلموا ولذلك عليهم للقضاء يكفي ما لديه سعود بن عبدالعزيز األمير بأن القصر حراس وظن
 كانوا ايام عشرة الرياض الى الكويت من الوصول مدة ستغرقتا فقد سعود بن عبدالعزيز األمير لرجال

 حافظ: ينظر التفاصيل من للمزيد الرملية وكثبانها الصحراء صخور بين انهار   ويتخبئون ليال يسافرون
 .Mohammad almanac,op.cit,p32 ؛244ص السابق، المصدر وهبة،
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الرغم على ف (1) ((ياوالدي أنك ال تراني بعد األن اال منتصرا ........ أو أنك التراني ابدا  ))
 . (2)نهزام آل صباح يطاردهامن عزمه على فتح الرياض كان شبح 

 1902كانون الثاني 15ير عبدالعزيز بن سعود من فتح الرياض في األم استطاعوقد 
تذكر الوثائق الروسية الموجودة حينها بمساعدة الشيخ مبارك الصباح، فقد ورد في أول 

 4القنصل الروسي في ميناء بوشهر الى حكومته في  (ovenska) تقرير رفعه اوفسنكا
الرياض بمساعدة عرب الكويت عبدالعزيز بن سعود  حول تحرير األمير 1902شباط 

وأحتل جنوب نجد وحطم قوات األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد، و كما تشير 
ستعادة الشيخ مبارك الصباح في النجاح ال الممثليات البريطانية في الخليج العربي بدور

( المقيم البريطاني في البحرين الى Bratislavaأبرق براتسالف ) 1902الرياض ففي عام 
وأكد بان من المعلوم أن الشيخ مبارك  ة( سفير بريطانيا في القسطنطينيOkonorاوكونور )

الصباح يساند األمير عبدالعزيز بن سعود طيلة الوقت وبجميع الوسائل لتنفيذ خططه، 
ولوال مساعدات الشيخ مبارك الصباح لما تمكن األمير عبدالعزيز بن سعود من تحقيق 

لاير وبعض من  200بندقية و  30. فقدم له (3)صل عليهحتى القليل مما حققه وح
ستعادة الرياض زود الشيخ مبارك الصباح األمام ا، وعندما وصلت البشائر حول (4)الطعام
لنجدات العسكرية من الذخيرة واألسلحة والخطط اطعمة الكثيرة و ألَ احمن  بن سعود بعبدالر 

 .(5) العسكرية
 نفسه بدالعزيز بن سعود وفي الوقتبها األمير عالى جانب النصائح الذي كان يحظى 

 noks)وأكد ذلك تقرير نوكس) 1904 -1900اعتمد على دعمه الحربي بين أعوام ا يض  أَ 
ان األمير ))( عندما صرح قائال  1920 -1904) الوكيل السياسي البريطاني في الكويت

انه ال يستطيع طلب عبدالعزيز بن سعود ال يستطيع تثبيت نفسه بدون مساعدة خارجية و 

                                                 

 .32ص السابق، المصدر ختار،م الدين صالح (1)
 .31ص نفسه، المصدر (2)
 .118 116 ص ص السابق، المصدر السامرائي، عبدالبغت نوري (3)
 .32ص السابق، المصدر المختار، الدين صالح (4)
 .30ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (5)
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. (1) ((المعونة من األتراك المتحالفين مع آل رشيد، فليس له ملجأ أال الشيخ مبارك الصباح
وكما انه اعتمد ايضا  على األسلحة التي تأتي عن طريق الكويت فكما أشرنا سابقا ان 

بريطانية االنكليز كانوا يمدون آل سعود ضد آل رشيد الموالي للعثمانيين وبلغت الحكومة ال
يتدخل في منع وصول االسلحة  المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي بأن ال

شارة الى ان السالح كان من اهم عوامل القوة في إلِ االى الكويت، والبد من والذخائر 
الجزيرة العربية الذي كان يتحكم في توازن حفظ القوى فيها ومساندة الكويت لألمير 

سلحة كانت من أهم العوامل التي ادت الى عودة آل د وخاصة مده باألَ عبدالعزيز بن سعو 
البصرة مصطفى  . ومن جانبه كتب الشيخ مبارك الصباح الى والي(2)سعود الى الحكم
ستيالء األمير عبدالعزيز بن سعود على الرياض وخروجها من حوزة آل انوري باشا يخبره ب
 . (3)الباب العالي منعتراف به سعود وااله رفع األمير عبدالعزيز بن رشيد ويطلب من

زمام االمور توجه الى خصمه األمير تسلم األمير عبدالعزيز بن سعود  وبعد ان
ستعادة الرياض، م يستسلم للهزيمة، بل أخذ يعمل العبدالعزيز بن متعب آل رشيد الذي ل

الى مدينة وعند وصوله   كما لجأ الي الخديعة ايضا  وتظاهر بأنه سوف يهاجم الكويت
البريدة بعث الشيخ مبارك الصباح طلبا الى المقيم السياسي البريطاني في البحرين يستنجده 

نتصار األمير عبدالعزيز ا ية قدرها ثالثة مدافع، وذلك ألنَّ مجددا ويطلب بمساعدة عسكر 
ب صعوبات جمة للكويت، وكان بن متعب آل رشيد على األمير عبدالعزيز بن سعود يسب

أكثر لدى سترجاع الرياض تدفع آل سعود لكي يلحون تدت ضغوطات آل رشيد الشاكلما 
تساعدها في كفاحها ضد عدوها، وقد كان تأثير الشيخ مبارك الصباح الحكومة البريطانية ل

                                                 

 .105ص السابق، المصدر شامية، جبران (1)
 .73 72ص ص السابق، المصدر الهاشمي، محمد كاظم يمرح (2)
 هذا على سعود بن عبدالرحمن األمام ليطلعوا الكويت الى رسله سعود بن العزيز عبد األمير اوفد (3)

 االمور زمام يسلم ان رأي سعود بن عبدالرحمن األمام رجع عندما ولكن االمور زمام ويستلم وليرجع الخبر
 علماء الشأن هذا في وخاطب سعود بن عبدالعزيز األمير ولده شخص في ثلالمتم الكفء الرجل الى

 الدينية، بمهامه مكتفيا والعسكرية السياسية سلطاته كل عن له التنازل قرر انه واخبرهم ووجهائها المدينة
 العربي، الخليج قلعجي، قدري: انظر التفاصيل من للمزيد اهلل وعبادة للصالة عمره من تبقى ما مكرسا
 .176ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين ؛635 ص ،(1992: بيروت) الثانية، الطبعة
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كبيرا  جدا  على األمير عبدالعزيز بن سعود وكان يهدف الى رفع سمعته واهميته أمام 
 .(1)البريطانيين

حتالل الرياض عسكريا  ار عبدالعزيز بن متعب آل رشيد من ألميوبعد أن يئس ا 
وفشلت جميع محاوالت  1902تشرين االول 1فرض الحصار االقتصادي عليها في 

ين في فك هذا الحصار، فبعث األمير عبدالعزيز بن سعود أخاه االصغر االمير يالوهاب
تشجيع من السلطة محمد يحمل رسالة الى الشيخ مبارك الصباح بمهاجمة الزبير ب

عتيادية بين قبائل وسكان الزبير حول سرقة الهندية مستغال  المنازعات اال -ةالبريطاني
 (2)االغنام علما  بأن قسما من سكان الزبير بزعامة الشيخ خالد الغانم كانت بجانب آل رشيد

فعند وصول  (3)ضطر األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد الى فك هذا الحصارالذلك 
أنباء الغزو الكويتي للزبير، أضطر ان يتراجع من مدينة الرياض، متوجها  الى الزبير 
ألهميتها التجارية بين حائل والبصرة، وهكذا كان للشيخ مبارك الصباح دور فعال في فك 

 . (4)الحصار عن مدينة الرياض

ت وكان من الطبيعي بعد فتح الرياض وعودة آل سعود الى ديارهم ان تتوثق الصال
بين الشيخ مبارك الصباح وآل سعود وتتعمق المصالح بين الطرفين وفي أولى المواقف 
ظهر ذلك جليا  حينما سارع األمير عبدالعزيز بن سعود لنجدة قوات الشيخ مبارك الصباح 

تباعه وتحالف مع األمير عبدالعزيز بن اطان الدويش الذي نزل مع كثير من لطرد سل
ى )جولبن( ليضايق الشيخ مبارك الصباح د الكويتية بمحل يسمَّ متعب آل رشيد على الحدو 

وقد تشاور الشيخ مبارك الصباح مع األمير عبدالعزيز بن سعود على هذه المستجدات 
سند قيادته الى ووحدوا جهودهما لمواجهة هذا الخطر، فجهز الشيخ مبارك جيشا  مشتركا  وأ  

سلطان الدويش واستولى الجيش الكويتي  بنه جابر بن مبارك الصباح وهجموا على قواتا
                                                 

 .636ص السابق، المصدر قلعجي، قدري (1)
 .117ص السابق، المصدر السامرائي، البغت عبد نوري (2)
 دكتوراه أطروحة 1975-1953العربي الخليج منطقة في السعودية السياسة الويس، حسن أسماعيل (3)

 .37ص ،2011 التربية، كلية الموصل، جامعة الى مقدمة
 .117ص السابق، المصدر السامرائي، عبدالبغت نوري (4)
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مير عبدالعزيز بن متعب آل والنجدي على الكثير من امواله. وفي هذه األثناء ولما علم األ
غتنم هذه امير عبدالعزيز بن سعود مع جابر بن الصباح بسلطان الدويش نشغال األارشيد 

رحمن بن سعود الذي الفرصة لكي يهاجم الرياض ويسترجعها، ولذلك أرسل األمام عبدال
كان متواجدا  في الرياض رسوال الى أبنه في الكويت، ولهذا طلب األمير عبدالعزيز بن 
سعود من الشيخ مبارك الصباح المساعدة لصد الخطر من جديد، ولبى الشيخ مبارك 
الصباح الطلب وامر بتجهيز جملة من السفن باألطعمة والسالح والذخيرة، فلما علم األمير 

عدل من مهاجمة  عزيز بن متعب آل رشيد بما دبر له األمير عبدالعزيز بن سعودعبدال
 .(1)الرياض

ستيالء على ة النجدية منذ فتح الرياض الى االالمبحث الثاني الصالت الكويتي
 :1905 -1902القصيم 

في استفاد األمير عبدالعزيز بن سعود من صداقة الشيخ مبارك الصباح ليس فقط    
حاوال معا   1904عدائه وهم آل رشيد بل بعد سنة أَ في التخلص من أشد  مساعدته له

حدى أكبر الدول في العالم اال وهي بريطانيا وكانت إِ قاته مع رويدا  رويدا  الى توسيع عال
كان األمير  1904فحتى عام  (2)إحدى نقاط الفضل تعود الى الشيخ مبارك الصباح

هتم بالعالم الخارجي وكان فقط يركز على تقوية عبدالعزيز بن سعود في عزلة تامة الي
مركزه من الداخل ويقاتل آل رشيد ولكن الدولة العثمانية تدخلت وحاولت أن تضع له حدا 
حينما وجدوا توسعه على حساب صديقهم األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد، فرأى 

راك في تدخلهم تألَ ايقاف ببريطانيا لعلها تتدخل في ااألمير عبدالعزيز بن سعود أن يتصل 
، (3) (sirpercy coxرسلت مكتوبا  الى السير برسي كوكس )شؤون الجزيرة العربية وأَ  يف

                                                 

 .181 180ص ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين  (1)
 .118ص السابق، المصدر السامرائي، عبدالبغت نوري (2)
 العربي الخليج في البريطاني يالسياس المقيمsirpercy cox 1864-1937 كوكس السيربرسي (3)

 مسقط في وقنصال   سياسيا   مقيما   عين ثم والصومال الهند في خدم األولى العالمية الحرب خالل
 ذلك بعد أصبح حيث العربي، الخليج منطقة في له طويلة سياسية لعالقة بداية هذه وكانت ،1899عام
 فتحي نجدة: أنظر التفاصيل من للمزيد بورشهر في عاما   وقنصال العربي الخليج منطقة في سياسيا مقيما
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وقد ساند الشيخ مبارك الصباح األمير عبدالعزيز بن سعود من جديد ففي نفس الوقت 
( مكتوبا  أخرا  من طرف الشيخ مبارك الصباح sirpercy coxاستلم السير برسي كوكس)

أن األمير عبدالعزيز بن سعود سوف يضطر لقبول مساعدة الروس الذين عرضوا ب
ولم تستجب بريطانيا لمطالبته بالصداقة فقد   بريطانيا منمساعدتهم في حال لم يتم دعمه 

كان موقفها حرجا  وال تريد ألتورط في منازعات بين آل رشيد وآل سعود ولكنها أردت أن 
 1904لب الجزيرة العربية ولذلك عينت وكيال  سياسيا  سنة تكون على علم بما يجري في ق

 .(1) (noks)في الكويت اال وهو نوكس

 آل رشيد لدى الدولة العثمانية وفي الوقت نفسه الح األمير عبدالعزيز بن متعب 
تسانده ضد خصمه األمير عبدالعزيز بن سعود، فأرسلت اليه الدولة العثمانية جيشا  بقيادة ل

الحق هذا الجيش بجيش اخر اسندت قيادته الى احد رجالها المشير احمد حسنين بك و 
فيضي باشا من بغداد ومعه ثالثة طوابير وخمسة مدافع كما سار الفريق صدقي باشا، 

، وقد كانت القوة عبارة (3)جتمعوا وعسكروا جميعا في القصيما. ف(2)1904ايار  3بتاريخ 

                                                                                                                         

-1914 األول المجلد الثانية، الطبعة ،(والحجاز نجد) البريطانية الوثائق في العربية الجزيرة صفوة،
 .115ص ،(2000: بيروت) ،1915

 تقديم عرضوا الروس بأن البعض فيشير الروس مساعدة عرض حول عديدة روايات وهناك (1)(1)
 بن عبدالعزيز األمير بين العالقة هذه مثل وجود تنفي الروسية المصادر ولكن 1903عام منذ ألمساعدة

 فتشير العرض هذا مثل وجود على تدل حادثة تؤكد البريطانية المصادر ان حين في وحكومتها سعود
 مع سفينة متن على سعود بن عبدالعزيز األمير دعى قد الصباح مبارك الشيخ  بأن البريطانية المصادر

 متحمسا   كان وقد تركي، تدخل أي من تخوفه وابدي الصباح مبارك الشيخ وأشار ومحمد سعد شقيقه
 ذلك ومع سعود، بن عبدالعزيز لألمير خادما يصبح ان في يرغب انه واقسم رأسه غطاء ألقى ان لدرجة
 لتزاماال من نوع أي عن الدافئ جتماعياال المجال فصل على قادرا سعود بن عبدالعزيز األمير كان

 نجاحه مفتاح ان عتقادها في يتزعزع ولم المناسبة هذه في المقدمة الروسية المساعدة يقبل ولم السياسي
 حافظ: انظر التفاصيل من للمزيد واستقاللها، دولته حمايته ضمان أجل من بريطانيا مع جيدا الوقوف كان

 .Leslie maclouphir kingdom, op. cit, p29  ؛248 247 ص ص السابق، المصدر وهبة،
 .180ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (2)
 .527ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (3)
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بطين والمدربين تدريبا  جيدا  ضالمن األتراك عن ماال يقل عن ثماني كتائب من الجنود
  .(1)والمجهزين بالكامل الى الصحراء

العثمانيين وبالرغم من كل التجهيزات العسكرية اال انهم لم يكونوا جادين  نَّ أَ بدو وفيما ي    
في اشعال المعارك في منطقة الجزيرة العربية بل على العكس كانت السلطات العثمانية 

نذاك كان ضعيفا  وال يسمح لها آاب األمن في نجد فموقفها الدولي بباستت ترغب فعليا  
بالمزيد من المشاكل ولذلك كتب والي البصرة مخلص باشا فكتب األخير الى الشيخ مبارك 
الصباح من أجل التوسط لدى أألمير عبدالعزيز بن سعود لكي يجنح الى السلم وال يدخل 

ق األمير عبدالعزيز بن سعود بعد يئسه من تقديم في صراع ضد آل رشيد وبالفعل واف
بريطانيا المساعدة العسكرية التي كان قد ألح بطلبها منهم ولكنهم رفضوا، وفي ظل هذا 
المنحى طلب الشيخ مبارك الصباح من األمير عبدالعزيز بن سعود ان يبعث األمير 

، غير (2)لسلطان العثمانيعالن والئه وطاعته لإِ زيز بن سعود برقية الى اسطنبول بعبدالع
ان مخلص باشا لم يكتف بتلك البرقيات وطلب مقابلتهما شخصيا  والسيما األمام 

وقد بينت خطة باب العالي لجعل  (3)عبدالرحمن بن سعود، الذي وافق وذهب الى الكويت
 .(4)مقاطعة القصيم محايدة لكي يفصلوا القوى المتخاصمة في الجزيرة العربية

ن لهذه المباحثات على يجتماعاك الصباح بدور الوسيط عندما عقد يخ مبار قام الش     
بار القشعانية في في شباط والثاني في اآل 8فوان في الحدود العراقية الكويتية االول في ص

شباط ودارت المباحثات بين األمير عبدالعزيز بن سعود ومخلص باشا والي البصرة  13
وخالل التباحث بين االطراف المشاركة في  (5)اعينوحضر الشيخ مبارك الصباح االجتم

تقلة لتكون حاجزا  بين آل رشيد االجتماع أقترح مخلص باشا ان تكون مقاطعة القصيم مس
مام عسكريا  ومستشارين، فلم يوافق اإلِ آل سعود وان يكون فيها للدولة العثمانية مركزا و 

                                                 

(1) Mohammad almanac,op.cit,p55. 
 .183ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (2)
 ماجستر رسالة ،1914-1891 سعود آل من العثمانية الدولة موقف الشتيوي، حسين خضير وداد (3)

 .61ص ،1989 األداب، كلية البصرة، جامعة الى مقدمة
 .1690ص ،(ت.د: قطر) الخامس، الجزء الجغرافي، القسم العربي، الخليج دليل لوريمر،. ج. ج (4)
 .527ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (5)
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قتراح على اهالي نجد االعبدالرحمن بن سعود ولم يرفض بل وعد بانه سوف يعرض 
رائهم وعاد الى نجد كما عاد الشيخ مبارك الصباح الى الكويت وعند عودة آويطلع على 

األمام عبدالرحمن بن سعود الى نجد لم تحظ مقترحات االجتماع بقبول أهالي نجد وعندما 
ان  علم األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد ان اهالي نجد رفضوا هذه االقتراحات حاول

باشا  يرحمن بن سعود مع المشير احمد فيضمام عبداليهاجم القصيم ولذلك تفاوض اإلِ 
جتمعا في مدينة عنيزة وفي ظل الظروف الشائكة تذبذبت عالقة األمير عبدالعزيز بن او 

سعود مع الشيخ مبارك الصباح فظل الشيخ مبارك الصباح محايدا  وقد توقع األمير 
فقد اجبر الشيخ مبارك  (1)دات الحاسمة من طرف صديقهعبدالعزيز بن سعود المساع

الصباح وفي ظل هذه الظروف الدقيقة األمير عبدالعزيز بن سعود بالموافقة على ماتريده 
السلطات العثمانية واذا رفض ذلك فسيستولى الشيخ مبارك الصباح وزعماء القصيم وشيوخ 

رسال القوات الى هناك، ودون إِ مانية بجد دون تكليف الدولة العثالعشائر على إدارة شؤون ن
السلطات  ىيرض ذا بدي من اي منهما عمل الا ِ رة آل رشيد وآل سعود أي أهمية، و اعا

قوات الشيخ مبارك الصباح وقوات الدولة العثمانية ستقوم بمعاقبتهما، ومما  نَّ إِ العثمانية ف
العثمانية انه أصبح قوة  سبق يتبين لنا بان الشيخ مبارك الصباح اراد ان يبرهن للسلطات

 .(2)عتماد عليه لحل مشاكل نجدبيرة في الجزيرة العربية يمكن االك

 

 

 

 

 
                                                 

 .185 184 ص ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (1)
 .ومابعدها 61ص السابق، المصدر الشتيوي، حسين خضير وداد (2)
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 (:1915-1905الفصل الثاني السياسة االزدواجية للشيخ مبارك آل صباح )

 (:1913 -1905المبحث األول الصالت الكويتية النجدية بين التأييد والتفكيك )

صباح واألمير عبدالعزيز آل سعود تتدهور بعد  آلأخذت الصالت بين الشيخ مبارك 
حادثة القصيم، فكان الشيخ مبارك الصباح يعتقد ان سالمة الكويت تقتضي ان تبقى وسط 
الجزيرة منقسمة وموضع تنازع بين قبائلها، فال تظهر فيها قوة مسيطرة سواء آل رشيد في 

ساسي في سياسة الشيخ مبارك حائل أو آل سعود في الرياض، وشكل هذا المبدأ الركن األ
 . (1)الصباح تجاه القوى المحيطة به وهو ما يفسر تصرفاته وتحالفاته المتقلبة

ت تظهر بوادر الخالف بين الطرفين بعد زيارة األمير عبدالعزيز بن متعب آل أدبو 
بارك الصباح وكان الى الكويت وأثناء زيارته عقد معاهدة مع الشيخ م 1905رشيد عام 
األمير عبدالعزيز بن متعب زم األخير الحياد فيما يدور بين تفاق ان يلبنود اال من ضمن

، والحظ األمير عبدالعزيز بن سعود حياد الشيخ (2)آل رشيد واألمير عبدالعزيز بن سعود
مبارك الصباح خالل عقد معاهدة القصيم، ومما ادى الى تشابك المسائل أكثر فقد كانت 

كن تي تكتال من الكويت وتنتشر في أرجاء البادية دون ان يتمأكثر القوافل النجدية ال
ستيفاء الرسوم المطلوبة منها ولذلك اصدر امرا بتعيين ااألمير عبدالعزيز بن سعود من 

ه مع تلك القوافل النجدية ليستوفوا منها الرسوم المقررة قبل مغادرتها الكويت دون منممثلين 
ستفز هذا التصرف الشيخ مبارك الصباح  الك ولذلك الشيخ مبارك الصباح بذ ان يأخذ رأي

 . (3)وتوجه الى آل رشيد 

ود بمكتوب دلل على ذلك أن طلب الشيخ مبارك الصباح من األمير عبدالعزيز بن سع    
غتصبها من آل رشيد، وفي أوقات أخرى كان يكتب اليه ويحرضه اأعادة الممتلكات التي 

رشيد وفي الوقت نفسه يكتب فيه لألخير بأن مصلحة على األمير عبدالعزيز بن متعب آل 
البلدين واحدة. ومن الطريف انه قد حدث خطأ في تبادل المكاتبات فتسلم األميرعبدالعزيز 

                                                 

 .91ص السابق، المصدر شامية، جبران (1)
 .105ص نفسه، المصدر (2)
 .186ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (3)
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بن سعود رسالة األمير عبدالعزيز بن متعب آل رشيد فقد ارسل كتاب األمير عبدالعزيز بن 
بغالف كتب عليه اسم األمير  سعود بغالف كتب عليه ابن رشيد وكتاب ابن رشيد وضع

نكشفت سياسته لدى األميرين اكاتبه المال عبداهلل العتيقي ف منعبدالعزيز بن سعود سهوا 
ولسوء حظ الشيخ مبارك الصباح ويبدو األمر مستغربا لكن معظم المصادر الرصينة 

نتهى ايه األمير عبدالعزيز بن سعود قد تذكرها وصلت تلك الرسالة في الوقت الذي كان ف
 .(1) 1906نيسان  13من قتل أمير حائل في معركة روضة المهنا التي وقعت في 

نكشفت بشكل اطرا  لتبرير تصرفاته التي ضيخ مبارك الصباح نفسه ملذلك وجد الش    
ولكي  واضح لألمير عبدالعزيز بن سعود مؤكدا  انه لم يصالح آل رشيد اال لكي يقهر الترك

عطائه ما يحتاج من المال ستعداده إلابن سعود صداقته أبدى عبدالعزيز  يثبت لألمير
ومن جانبه فان األمير عبدالعزيز بن سعود كان يدرك تماما طبيعة السياسة   (2)والرجال

عل غاضب متعاضا  وال أي رد فا بعها الشيخ مبارك الصباح فلم يبدِ التي يت(( البراغماتية))
في وقت كان فيه بحاجة حقيقية  (3)المعادلة ستفادة في تلكاطالما انه الطرف األكثر 

موال والسالح التي يمكن ان يقدمها الشيخ مبارك الصباح حينما يكون بحاجة اليها. من لألَ 
ف دوالر قدمها الشيخ مبارك ألبندقية تقدر قيمتها بمئة وخمسين ذلك مثال  ثالثة االف 

ما ان األمير عبدالعزيز بن وك (4)الصباح لألمير عبدالعزيز بن سعود خالل هذه السنة
ستشار الشيخ مبارك اه لمصالحه ودليال  على حسن نيته سعود ابدي من جانبه استعداد

وفي خالل ذلك األثناء ظهر دور  (1)المتصالحة اتمار للِ  (5)الصباح عن عزمه لزيارة 

                                                 

 االمير خصمه حساب على سعود بن عبدالعزيز األمير لصالح المعركة انتهى المهنا، روضة معركة (1)
 الجزيرة وسط في المسيطرة القوة هو سعود بن عبدالعزيز االمير واصبح رشيد آل متعب بن عبدالعزيز
 الشيخ خلف حسين ؛363ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال: ينظر التفاصيل من للمزيد العربية،
 .188ص السابق، المصدر خزعل،

 .344ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (2)
(3)  Mohammad almanac,op.cit,p54. 
 .106ص السابق، المصدر شامية، جبران (4)
 .18 ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (5)
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 ستفزت هذه الزيارة الحكومةابشكل واضح في تلك الخطوة بعد ان الشيخ مبارك الصباح 
هتمام األمير عبدالعزيز بن سعود بسياسة بريطانيا األمنية، التي اتعارض البريطانية قد 

( Noks) ولذلك أراد نوكس (2)كانت ترى في تواصله لعمق الساحل مزيدا  من المتاعب لها
البتعاد والكف انوايا صديقه وتقديم النصيحة له بعن طريق الشيخ مبارك الصباح معرفة 

ؤون الواليات العربية الخاضعة للنفوذ البريطاني، فجاوب الشيخ مبارك لتدخل في شاحول 
األمير عبدالعزيز بن سعود يرمي من خالل زيارته الحصول  ( بأنَّ Noks) الصباح نوكس

وكما هدد  (3)على بعض األموال من هؤالء األمراء لمساعدته في كفاحه ضد آل رشيد
عود واخبره اذا تابع سياسته فستكون أول عبدالعزيز بن س الشيخ مبارك الصباح األمير

يز بن سعود زيارته ثمارها قطع الصالت بين الرياض والكويت فألغى األمير عبدالعز 
 .(4)المتصالحة تماراالمزمعة للِ 

أبرام الصلح بين الطرفين  1906الشيخ مبارك الصباح في مارس  حاولو         
ان الشيخ مبارك الصباح األهم ويرجع الى المتخاصمين في نجد لسبيين مهمين األول وهو 

متداد سيطرة األمير عبدالعزيز بن سعود في نجد وانعكاس ذلك على الكويت اكان يخشى 
فبطبيعة الحال فان األمير عبدالعزيز بن سعود سوف يتطلع حتما للوصول الى منفذ 

ن معاونة نية حتى تكف عسترضاء الدولة العثماامارته على البحر، والسبب الثاني أل
راهيم فقد اعترفت به حاكما شرعيا على مقاطعة الدورة التي تقع على مسافة ِإبيوسف بن 

وقد  (5)ايدته للهجوم على الكويتن على الجانب الشرقي لشط العرب و قصيرة من عبادا
لعب الشيخ مبارك الصباح دور الوسيط في الجزيرة العربية بين األطراف المتنازعة بحيث 
                                                                                                                         

 في تقع المشيخات من مجموعة وهي عمان ساحل أو المهادن الساحل ب تعرف المتصالحة ِإمارات (1)
 -أمارات: أنظر التفاصيل من للمزيد المتحدة العربية األمارات دولة بعد فيما وشكلت العربي الخليج
 .22/7/2021 الزيارة، تاريخ ،/https://ar.wikipedia.org/wiki  المتصالح -الساحل

 والدولية، االقليمية العالقات منظور من واشكالية تطوره العربي الخليج امن العجمي، محمد ظافر (2)
 .120ص ،(2006: بيروت)
 .349ص السابق، المصدر وهبة، حافظ (3)
 .103ص السابق، المصدر شامية، جبران (4)
 .344ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (5)
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ر وما حوله ملكا آلل رشيد، ومعظم أجزاء نجد الجنوبية ملكا لألمير يصبح جبل شم
ين في السدير والوشم يعبدالعزيز بن سعود، ويستولى هو على القصيم وامالك الوهاب

الرغم على ت جهوده الودية لتحقيق السالم، فنجح 1906ويضمها للكويت وفي تموز سنة 
وضاع هدأت بعض المتنازعة الى ان األمن عدم الوصول الى اتفاق نهائي بين األطراف 

الى عقد معاهدة أو صلح ولكن بدأت قوافل الحج تخرج من الكويت  الشيء ولكن لم تؤد  
 . (1)أكثر من ألفي حاج 1906الى مكة وبلغت عدد الخارجين للحج فقط سنة 

 عبدالعزيز بن سعود طويلة  فبينما كان األمير مدَّةلكن لم تدم األوضاع المستقرة ل
ستعداد للوالء والقصيم كان آل رشيد على أتم اال يحاول على طرد العثمانيين من نجد

 (2) للعثمانيين والسماح لقواتهم بالتدخل في نجد أذا كان في ذلك تحطيم ألسرة آل سعود
األمير سعود بن حمود )كانون الثاني الخصومات في عهد األمير الجديد  وكما اشتعلت

ا في مدينة البريدة اراد وفي مقاطعة القصيم وتحديد   مدَّةهذه ال ( ففي1908ايلول  -1908
ى ان دولتهم على أاصرا  آلل رشيد الذي ر من سالم بن مهنا وهو من أمراء بريدة الذي كان

وشك االنهيار لذلك لجأ سالم بن مهنا الى الشيخ مبارك الصباح لكي يتوسط  لدى األمير 
الكويت هذه الفرصة لكي يحسن صورته امام األمير عبدالعزيز بن سعود لذلك أستغل شيخ 

عبدالعزيز وقام بدور الوسيط  مرة اخرى وقد جرت المباحثات في الكويت وقد اشترط الشيخ 
مبارك الصباح بان يجلب سالم بن مهنا اربعة من رؤساء قبيلته الى الكويت وهم رداف 

وتعاهدوا بعدم  1908يس وسليمان العيسى وابن شديدة وولد الزيدي وقد وصلوا في ما
 .(3)نفسهم وقبائلهمأَ مير عبدالعزيز بن سعود نيابة عن معاداة األ

دوره في تحسين صورته لدى األمير عبدالعزيز  ؤد يباح يالشيخ مبارك الص ستمروا  
واجه األمير عبدالعزيز  ِإذ 1910ا ففي سنة يض  َأقاربه أَ لحل خالفاته حتى مع بن سعود 

ية من جانب المطالبين بالحكم للفرع األكبر من أحفاد عمه سعود بن سعود حرب أهل

                                                 

 .528ص السابق، المصدر الخضيري، سلمان بن محمد (1)
 .345ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (2)
 .190ص السابق، المصدر الثاني، الجزء خزعل، الشيخ خلف حسين (3)
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والمعرفون )بالعرائف( وقد قام هؤالء بتمرد في مقاطعتي الحريق والخرج حيث غادروا 
 تحدث وذهبوا الى العجمان، فما أن علم الشيخ مبارك الصباح بذلك تدخل كي ال اأَلحساء

ان يصلح األمر وهدأت  استطاعلى الكويت و ستدعى العرائف ااحرب أهلية بين الطرفين، ف
األحوال وعادت العرائف الى الرياض وشكر األمير عبدالعزيز بن سعود الشيخ مبارك 

 . (1)الصباح على ذلك

فمن جانبه ساعد األمير  1910لقد كان التعاون متبادال  بين الطرفين في سنة 
ت بين الشيخ مبارك الصباح عبدالعزيز بن سعود الشيخ مبارك الصباح حيث تأزمت الصال

بسبب الخالفات على األمور القبلية  1910شيخ المنتفك في أوائل عام  وسعدون المنصور
سعدون انه تتعلق بغزوات قبائل البدو المتبادلة ورد المنهوبات بينما ينسب أخرون حركة ال

صباح كان يطالب تحاد والترقي التركية، في حين ان الشيخ مبارك الكان مواليا  لحكومة اال
ن للتحرش بالشيخ مبارك ستقالل العراق، فدفعت الحكومة التركية السعدو ابالالمركزية بل ب

بن سعود  العزيز نفض حلفاء الشيخ مبارك الصباح فأرسل يستنجد باألمير عبداالصباح، و 
ال ))ود فأجابه األمير عبدالعزيز بن سع (2) ((انت ولدي وهل يقبل الولد ان يهان ابوه))قائال 

وخرج األمير عبدالعزيز بن سعود مع مئتان من رجاله الى الكويت  (3) ((وهلل ولك ما تريد
عة أالف مقاتل وأشتبك وكانت قواتهما المشتركة بقيادة الشيخ جابر بن مبارك تتألف من سب

هم ءاهم تركوا ور نهزمت القوات الكويتية، وعرفت هذه الواقعة بواقعة )الهدية( ألنَّ االفريقان و 
ستهانوا بخصومهم ان السعدون ومقاتليه، الذين باألمتعة واألبل والخيل غنائما ال كثيرا من

هدية من ))استحوذوا عليها في الحرب بانها  يهم حينما اطلقوا على الغنائم التوسخروا من
 .(4) ((اهل الكويت

                                                 

 .31ص السابق، المصدر عسيري، مسفر أل عبدة بن ابراهيم بن احمد (1)
 .107ص السابق، المصدر شامية، جبران (2)
 .نفسه المصدر (3)
 .نفسه المصدر (4)
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الذي  الرغم من قوة الهزيمة اال انها لم تضعف األمير عبدالعزيز بن سعودعلى و 
يصفه الريحاني كالمصارع الذي يظل واقفا وال يستطيع خصمه اسقاطه او تغير اهدافه بل 

 . (1)ان يضرب ضربات قوية ومؤثرة لخصمه وان كانت متقطعة استطاععلى العكس 
ندالع الحرب العالمية األولى اي الصالت الكويتية النجدية قبيل المبحث الثان

 (:1915 -1913ومواقفهما من الحرب) 
ستيالء االمير عبدالعزيز بن سعود على احدثين مهمين األول  1913شهد عام 

وكان للشيخ مبارك الصباح دور مهم في ذلك، اما الحدث الثاني ترسيم الحدود  (2)اأَلحساء
فقد عزم األمير عبدالعزيز بن سعود الوصول الى الخليج العربي وال  (3)الكويتية -النجدية

ويذكر جمال زكريا قاسم أنه من  (4)اأَلحساءال باستيالئه على يمكن ان يتحقق ذلك إ
المحتمل أن الشيخ مبارك الصباح قد أقترح عليه أن يدخل تحت الحماية البريطانية على 
شروط ومنها أن يتنازل عن مطالبته في ساحل المهادن ومسقط مقابل تعويضات مالية 

د سيطرته داخل الجزيرة العربية. ويأتي تدفعها له الحكومة البريطانية، وأن تعاونه في م
ومحاوالته المستمرة   اأَلحساءاصرار الشيخ مبارك الصباح لضم األمير عبدالعزيز بن سعود 

ستيالء األمير عبدالعزيز بن اتي في حال أاقناعه بالفوائد التجارية التي تب (Noks) لنوكس
بارك الصباح يريد من وراء ذلك لنقطتين مهمتين: االولى كان الشيخ م اأَلحساءسعود على 

ضمان استمرار حكم صديقه األمير عبدالعزيز بن سعود وسالم بالده بوجه عدوهما 
المشترك آل رشيد ومن ورائه العثمانيين، والسبب الثاني كان ينوي ان يربط األمير 

                                                 

 .نفسه المصدر (1)
 العراق ووالة العثمانيون عليها تنازع العربي الخليج بالد من جزاء وموانيها وسواحلها األحساء وتشكل (2)

 للمزيد األحساء على ستيالءاال 1875 في الوهابيين استطاعو  خالد، نيب لقبائل تخضع كانت وقد ومصر،
 .ومابعدها 192ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين: انظر التفاصيل من
 .107ص السابق، المصدر شامية، جبران (3)
 .324ص السابق، المصدر القوزي، علي محمد (4)
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عبدالعزيز بن سعود بمعاهدة مع بريطانيا تمنعه من االعتداء على الكويت في حال وقع 
 .(1)لخالف بينهماا

نجح الشيخ مبارك الصباح في تهدئة موقف داعم ومساند لألمير عبدالعزيز بن سعود 
رحبت بقتال األمير عبدالعزيز بن سعود ضد األتراك في وقت  يالسلطات البريطانية الت من

كانت فيه تفتقر الى القوة التي يمكن ان تنزل بها الى البر. هذا من جانب، ومن جانب 
من الشيخ مبارك الصباح بان األمير عبدالعزيز بن سعود لن يمد يده ويستولي اخر ض

وعليه هاجم مدينة الهفوف واستولى  (2) على الكويت طالما بريطانيا شاخصة في الموضوع
، واما القوات العثمانية الموجودة 1913عليها وتوجه بعدها الى القطيف فاحتلها في نيسان

ان عددها نحو اربعمائة جنديا  فاجتمعتا تلك القوة في القطيف والقطيف فقد ك اأَلحساءفي 
وقد كان  (3)ومنها ركبت باخرة )جانسكات( وتوجهت الى البحرين منتظرة المدد من البصرة

، ولذلك (4)نقطة تحول مهمة بالنسبة آلل سعود فقد برز دورهم في المنطقة اأَلحساءضم 
                                                 

 .366ص السابق، المصدر (1)
 ضطرتوا 1912 سنة البلقان حرب ثم ،1911 سنة ايطاليا مع الغرب طرابلس حرب حدثت عندما (2)

 فأصبحت العثمانية، العاصمة على البلغار هجوم لتواجه قواتها من قسم سحب الى العثمانية الدولة
 وداد: انظر التفاصيل من للمزيد هدفه الى للوصول سعود بن عبدالعزيز األمير فأستغلها مواتية الفرصة
 الجزء العربي، الخليج تاريخ موسوعة  شاكر، محمود ؛96ص السابق، المصدر الشتيوي، ينحس خضير
 (.2003:عمان) الثاني،

 .195ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (3)
 حيث من الرياض معركة بعد المعارك أهم من كانت أنها حيث األحساء على االستيالء معركة وتأتي (4)

 سياسية أهمية ولها ،(تقريبا الكويت مساحة ربع) األقاليم أكبر من األحساء قليمإِ  يعتبر حيث النتائج
 يستطيع التي االولى المرة هذه كانت عليه ستيالءاال وعند العربي الخليج من لقربها قتصاديةوا وجغرافية

 في الشرقي الشمال جهة من نكليزللِ  جارة سعود آل أصبح كما العربي الخليج الى الوصول سعود آل فيها
 الجانب في سعود بن عبدالعزيز األمير مع بريطانيا عالقات واستمرت لنفوذها، الخاضعة الكويت أمارة

 وفي العربي الخليج منطقة في العثماني النفوذ انحسر وكما األحساء، الى حكمه وصل حتى المهمل
 الكبير السياسي التغيير وهذا طقة،المن في السعودي النفوذ محله وحل العربية الجزيرة من الشرقية المناطق

 التفاصيل من للمزيد الناشئة السعودية بالقوة االتصال ضرورة ترى ان بريطانيا من جعلت المنطقة في
: الرياض)  والمعاصر، الحديث العربية الجزيرة تاريخ في دراسات علية، ابو حسن عبدالفتاح: انظر

 .264ص السابق، المصدر عبدالغفار، حسن ؛97ص ،(1986
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عين وكالء لها وكان هؤالء الوكالء يقومون بت اأَلحساءاخذت الدولة السعودية بعد ضم 
البالد وعين عبد الطيف بن منديل كأول مندوب يمثل نجد في  هفي هذ بدور القناصل

 . (1)الكويت
ا باألمير عبدالعزيز بن ا جدي  هتمام  ابريطانية في الخليج العربي توجه أخذت السلطات ال

األمير عبدالعزيز بن  صاربعد ان مبارك الصباح، السيما سعود األمر الذي أقلق الشيخ 
مما جعله  (2)سعود أعظم شانا وتشمل ممتلكاته مساحات واسعة أضعاف مساحة الكويت

ن ومما ال يينصح األمير عبدالعزيز بن سعود بان يبتعد عن فتح اتصاالت جديدة بالبريطاني
ة. إال ان شك فيه ان مدعاة ذلك لحصر األمير عبدالعزيز بن سعود داخل الجزيرة العربي

المجال لصالته  األخير سرعان ما أدرك ما يرمي اليه الشيخ مبارك الصباح فبدأ بفتح
 .(3)ستشارتهاالخارجية من دون 

فهمت الدولة العثمانية ايضا بضرورة  اأَلحساءومن جانب اخر وبعد االستيالء على 
الشيخ وافق  التفاهم مع األمير عبدالعزيز بن سعود بوساطة الشيخ مبارك الصباح وقد

يمسك بزمام المفاوضات كان البد ان تنعقد في الكويت ولذلك مبارك الصباح على ذلك ول
من حقي ))كتب الشيخ مبارك الصباح لألمير عبدالعزيز بن سعود برسالة يؤكد فيها انه 

، ولكن فهم األمير عبدالعزيز (4) ((عليك ياولدي اال تقبل وساطة هؤالء اال في بلدك الكويت
سعود مايرمي اليه الشيخ مبارك الصباح ولذلك أجابه األمير عبدالعزيز بن سعود بأنه بن 

ادا هم اليه استن اويجب عليهم ان يذهبو يحة على بعد يوم واحد من الكويت موجود في الصب
نذاك ولذلك توجه الوفد العثماني برئاسة السيد طالب النقيب آلما كان يتمتع بمكانة ودوره 

واحمد باشا الصانع وعبد  اأَلحساءاوضات ومنهم عمر فوزي بك متصرف مع اعضاء المف
كما حضر الشيخ جابر بن مبارك الصباح وقبيل انعقاد المؤتمر نصح  (5)الطيف المنديل

                                                 

 .98ص السابق، المصدر علية، ابو حسن عبدالفتاح (1)
 .28ص ،(1972: القاهرة) العربي، الخليج في التغير معالم العقاد، صالح (2)
 .377ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (3)
 .118ص السابق، المصدر الشتيوي، حسين خضير وداد (4)
 .نفسه المصدر (5)
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الشيخ مبارك الصباح األمير عبدالعزيز بن سعود بأن اليعطي الدولة العثمانية الجواب 
ة ثقيلة البنود النفع له من ورائها بتاتا وبكل الشافي وكما حذره من ان يتورط في اتفاقي

وأثناء انعقاد المؤتمر كان تأثير الشيخ مبارك الصباح  1914أيار 1األحوال عقد اللقاء في 
فيما يقوله األمير عبدالعزيز بن سعود واضحا فقد بدأ األمير عبدالعزيز بن سعود كالمه 

وجود الشيخ جابر والقول بان األمير لقد قتلتم جدي وماذا تريدون منى فلوال ))قائال  
وترك المجلس وذهب. ولكن فهم السيد طالب  (1) ((عبدالعزيز بن سعود قاتل لقتلتكم جميعا

النقيب ان كل هذا من تدبير الشيخ مبارك الصباح ولذلك حاول ان يجتمع اعضاء المؤتمر 
لصباح وشرح لهم مع األمير عبدالعزيز بن سعود سرا  في الليل دون علم الشيخ جابر ا

األمير عبدالعزيز بن سعود ما يقصده الشيخ مبارك الصباح، فقد أراد الشيخ مبارك الصباح 
اخفاق هذا المؤتمر من جهة لكي يقدم للبريطانيين الذين كانوا يراقبون بعين الحذر 

ومن جهة ثانية لكي يظهر  دليال على صدق نواياه وانه الصديق المخلص لهم -والجدية
ظهر للعثمانيين انهم نيين انه سندهم للوصول الى نتائج مهمة وعالوة على هذا أللعثما
 .(2)وا في تقديرهم لقوة األمير عبدالعزيز بن سعود أكثر مما يستحقأأخط

فشال المؤتمر وبكل األحوال تم تنجح جهود الشيخ  مبارك الصباح إلِ لكن لم    
برام االتفاق وهو في ا ِ الصباح بما جرى و  لم الشيخ مبارك، ولما ع(3)تفاق فيما بينهمااال

السيد طالب النقيب اندهش مما سمع ولكنه  منضيافة الشيخ خزعل في قصر الفيلة 

                                                 

 .208 202 ص ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (1)
 .نفسه المصدر (2)
 دون الليل في المناقشة استمر تماما وبالعكس بل تثمر لم الصباح مبارك الشيخ جهود ان يبدو وفيما(3)

 يكون ان على وتوابعها األحساء في ممثال العثمانية للدولة يكون ان واتفقا الصباح مبارك الشيخ ممثل علم
 المسلحة قواته يضع ان سعود بن عبدالعزيز األمير تعهد وكما فقط الخارجية السيادة قح العثمانية للدولة
 العثمانية الدولة رفعته وبالمقابل أجنبيه دولة مع نزاعها حالة في طلبها وعند التركية الدولة تصرف تحت
 وعلى عثمانيةال السيادة تحت األحساء على ومتصرف نجد، على عثماني والي رتبة الى قائمقام رتبة من

 جبران: انظر التفاصيل من للمزيد والذخيرة والسالح بالمال سعود بن عبدالعزيز األمير تمد ان الدولة
 ؛212 210 ص ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين ؛109ص السابق، المصدر شامية،
 .119 118 ص ص السابق، المصدر الشتيوي، حسين خضير وداد
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تظاهر مرة اخرى لدى األمير عبدالعزيز بن سعود بتأييده وارسل له كتابا  يبرر تصرفاته 
 .(1)بانه يريد ان يتظاهر امام االتراك بالبعد عنه وذلك حفظا لمصلحته

 19نكلوعثمانية في عقاد االتفاقية اإلِ ناماقبل الحرب العالمية األولى  مدَّةكما شهدت      
وما يهمنا أنه بخصوص الكويت فقد عالج القسم األول موضوع الحدود 1913تموز 
النجدية، وجرى تحديد أراضي الشيخ مبارك الصباح المباشرة بخط أخضر يشكل  -الكويتية

نجد ولكن حالت الحرب العالمية االولى دون تصديقها ولذلك بقيت  ارةمالحدود الشرقية إلِ 
 .(2)1922ايلول  2مسألة الحدود شائكة ولم تحل المشكلة حتى انعقاد مؤتمر العقير في 

ا بخصوص نشوب الحرب العالمية االولى وتأثيرها على الصالت السياسية بين أمَّ 
في نجد فقد كان لهذا الحدث تأثير كبير الصباح والعائلتين المتصارعتين  الشيخ مبارك

على مجريات األحداث فيما بينهما، فكان موقف الطرفين من الحرب العالمية االولى 
ينعكس على الصالت فيما بينهما فقد أعلن الشيخ مبارك الصباح تأييده الصريح للحلفاء، 

قت نفسه تمسك بينما كان موقف األمير عبدالعزيز بن سعود أقرب الى الحياد، وفي الو 
حاكم حائل األمير سعود بن عبدالعزيز آل رشيد ربما )بموقف مؤيد( للدولة العثمانية 

                                                 

 .377ص السابق، المصدر قاسم، زكريا جمال (1)
 الدولة أتجاه االولى العالمية الحرب وابتداء البلقانية الحرب نتهاءا من الواقعة مدَّةال تسجل حيث (2)

 الخارجية وزير باشا حقي كان حيث األخرى، األوروبية الدول مع خالفاتها جميع تسوية الى العثمانية
 على الدول هذه مع أتفاق الى للوصول للخالفات سلميةال التسوية بضرورة القائلين رأس على العثمانية
 روسيا من وكل العثمانية الحكومة بين المفاوضات من سلسلة بدأت االسباب ولهذا بريطانيا، مع األخص
 أستمرت وقد ثانية، جهة من المذكورة الدول من واحدة كل وبين جهة، من والمانيا وبريطانيا وفرنسا

 العديد وناقشا 1913 تموز الى 1911 عام شباط من سنتين من أكثر ثمانيةالع البريطانية المفاوضات
 أن ذكر األول البند في حيث بالكويت متعلقة كانت التي االتفاقية بنود أول اشار المختلفة المواضيع من

 رذك الثاني البند وفي العثمانية، مبراطوريةاال ضمن الذاتي بالحكم يتمتع قضاء تشكل الكويتية األراضي
 ذاتي بحكم وسيتمتع الركن في مكتوبة الكويت كلمة وعليه العثماني العلم برفع سيقوم الكويت شيخ أن

 الكويت في البريطانية المصالح جودة، حسن أحمد: ينظر التفاصيل من للمزيد مقاطعته أراضي في كامل
 السابق، رالمصد هالل رضا ؛145ص ،(1979: بغداد) النجار، علي حسن ترجمة ،1939 عام حتى
 .19ص
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وترتبت على المواقف الموالية لكال الطرفين المتعارضين في وقت كانت فيه عالقات تلك 
، وشجع الشيخ مبارك الصباح األمير عبدالعزيز بن (1)القوى المحلية ببعضها ليست مستقرة

على التمسك بسياسة الحياد بل وزاد عليه حينما حضر وفد من الدولة العثمانية لكي سعود 
، شجعه الشيخ مبارك الصباح على رفض مطالب (2)يطلب من األمير موقفا  الى جانبهم

 .(3)الوفد ففشلت مهمة الوفد وعاد بدون نتائج مثمرة
ة عالقات مكشوفة قامة ايااي بريطانيا ظلت متحفظة جدا  في وفي الطرف الثاني 

الدولة العثمانية، ولكن  ورسمية مع األمير عبدالعزيز بن سعود لكي التفسد عالقاتها مع
نضمت اليها في الحرب العالميه االولى االعثمانية فعليا  الى المانيا و  نحازت الدولةابعد أن 

يا بأتباع سياسة ة بدأت بريطانوتزايد نفوذ األمير عبدالعزيز بن سعود في شبه الجزيرة العربي
تفاق مع االمير عبدالعزيز بن سعود مادام ذلك يخدم مصالحها ولذلك لجأت الى الشيخ اال

مبارك الصباح لتوجيه صديقه األمير عبدالعزيز بن سعود باتجاه تعزيز عالقاته مع 
تشرين االول  14ولذلك وفي يوم واحد أرسل الشيخ مبارك الصباح وتحديدا في  (4)بريطانيا

نحن نعلم ))رشاد األمير عبدالعزيز بن سعود بقوله مذكرتين أكد فيهما دعوته إلِ  1914 عام
على حث الحكومة التركية على القيام ببعض  مدَّةجيدا ان الحكومة األلمانية تسعى منذ 

األعمال التي من شأنها ان تؤدي الى الحرب بينهما ]يقصد بريطانيا[ وال سيما ان الحكومة 
انية هي الصديق التقليدي للمسلمين وتطلب الحكومة البريطانية مني ومنك المجيدة البريط

الحفاظ على التوازن من خالل تأثيرنا على أصدقائنا والقبائل المرتبطة بنا، وسوف ترسل 
لك الحكومة المجيدة البريطانية الكابتن شكسبير ليشرح لك أهداف الحكومة ونواياها 

                                                 

 م،1916 ه،1334 سنة الكويت وشيخ حائل امير بين االتصاالت السعدون، عبداهلل حمود خالد (1)
 .9 8 ص ص ،1987 تموز، االول، العدد الدارة، مجلة

 .120ص السابق، المصدر العجمي، محمد ظافر (2)
 .197ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (3)
 .126ص السابق، المصدر سامرائي،ال بخيت عبد نوري (4)
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عبر الشيخ مبارك الصباح حول وجهة نظره المستقبلية وفي رسالة اخرى  (1) ،((بالتفصيل
الذي  Noks)ان مغزى الرسالة التي تلقيتها من العقيد نوكس)))لألوضاع العامة  بقوله 

يشغل اآلن منصب وزير خارجية الحكومة المجيدة ويجب ان تفكر في هذه الكلمات 
وسوف يعطون ومعناها، وحسب ما أسمع ان هذه الحرب هي خطأ األلمان بالكامل 

السيطرة الكاملة علي وعليك وعلى كل العرب لألتراك وتعرف جيدا عداء األتراك للعرب 
وقد أنعم اهلل على كل العرب والمسلمين بشكل عام بحضور الحكومة البريطانية، فهم الذين 
يحمون المسلمين في الهند أيضا وأتباعي وأتباعك وكل العرب في رعاية اهلل ومن ثم 

قل فعلينا لمجيدة ويجب علينا مساعدتهم في حال عدم مساعدتنا لهم على األالحكومة ا
نكليز األراضي ذهب األتراك بعد الحرب وسيحكم اإلِ متناع عن تدخل األلمان، فسوف ياال

التركية، لذلك يجب ان نتبع انا وأبني رغبات الحكومة المجيدة حيث تكمن مصالحنا 
 .(2) ((الخاصة في ذلك

نه وبالرغم من كل المساعدات المالية والسياسية والعسكرية التي قدمها جدير بالذكر ا
الشيخ مبارك الصباح لألمير عبدالعزيز بن سعود فقد اعتبره ابنا من ابنائه يوجهه كيفما 

االخيرة من حكم الشيخ مبارك الصباح  مدَّةيشاء، اال ان الصالت بينهما قد ساءت في ال
تطور الذي أحرزه االمير عبدالعزيز بن سعود مما زاد وذلك بسبب الظروف الجديدة وال

بين قوات األمير  1915كانون الثاني  24فعند حدوث معركة جراب في  (3)األمر سوءا  
عبدالعزيز بن سعود وقوات األمير سعود آل رشيد كان الشيخ مبارك الصباح يتظاهر لدى 

كن األمير سعود آل رشيد الطرفين بانه سوف يساند أحدهما ضد الطرف الثاني ولكن تم
من االستيالء على مخيم لألمير عبدالعزيز بن سعود ووقعت في يده حقيبة الرسائل 

                                                 

 arabs dissident كتاب، في سعود بن عبدالعزيز األمير الى الصباح مبارك الشيخ من مذكرة (1)
movements1905- 1955, volume1: 1905- 1920, a.l.p.burdett,( archive editions: 

1996), p290. 
 arabs dissident كتاب، في سعود بن زعبدالعزي األمير الى الصباح مبارك الشيخ من مذكرة (2)

movements1905- 1955) ,op.cit, p p291 292. 
 .214ص السابق، المصدر خزعل، الشيخ خلف حسين (3)
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الخاصة ومن ضمنها الكتاب الصادر من الشيخ مبارك الصباح الذي يحث فيها األمير 
عبدالعزيز بن سعود على األمير سعود آل رشيد مما جعل األخير يقطع مفاوضاته مع 

الصباح، كما ظن أألخير ان وقوع تلك الرسالة كان من تدبير األمير  الشيخ مبارك
األمير عبدالعزيز بن سعود فقد الشيخ  منوبعد هذه الحادثة المدبرة  (1)عبدالعزيز بن سعود

عن توجيه ضربة  مير سعود آل رشيد الذي لم يتوانَ مبارك الصباح مصداقيته امام األ
قام بعض افراد قبيلة شمر التابعة آلل رشيد  1915موجعة للكويت وشيخها ففي ايار 

بأغارة على االراضي الكويتية واستولوا على اربع مائة جمل واموال عائدة ألهالي بلدة 
شقراء في نجد ونهبها، وعلى اثر ذلك كتب الشيخ مبارك الصباح الى األمير سعود آل 

سلوب خشن أ  د عليه االخير بوال المنهوبة، فر رشيد يرجوه باسم الصداقة أعادة الجمال واالم
 .(2)على عدم ثقته بالشيخ مبارك الصباح دليال  ر ووصفه بالصديق الوجه وعدو السائ

وترتب على ذلك ورغم ان الشيخ مبارك الصباح حمل األمير عبدالعزيز بن سعود 
جزءا من مسؤولية خالفه مع آل رشيد اال انه فيما بعد وبحكم عمق المصالح بين الطرفين 

ساعد الشيخ مبارك  (3)تحسنت الصالت فيما بينهما على أثر قيام ثورة قبيلة العجمانفقد 
الصباح األمير عبدالعزيز بن سعود من هذا الموقف الحرج وارسل حملة ونجح جيش 
الكويت في أفشال هذه المحاولة، ولكن وبعد االنتصار الذي احرزه جيش الكويت، وافق 

بدالعزيز بن سعود، ان يمنحوا رجال العجمان المنهزمين قواد جيشهم رغم معارضة األمير ع
الرغم من على و  (4)حق اللجوء في بالدهم مما اثار غضب األمير عبدالعزيز بن سعود

التنافر الذي كان يحصل بينهما ولكن المصالح المشتركة بينهما كانت أحد األسباب 
موقفهما من أعدائهما  نَّ ألا؛ بعض  مهم بغض النظر عن أخطاء بعضهما الرئيسية وراء قيا

                                                 

 .نفسه المصدر (1)
 .9ص السابق، المصدر السعدون، عبداهلل حمود خالد (2)
 بالدهم ويقع وغيرهم وآل ودمسع وآل هادي وآل صالح وآل سفران وآل ناجعة آل وهم العجمان قبيلة (3)

 التفاصيل من للمزيد القرى تلك وماحول( قديما   السار وادي) ونطاع وحنيد الصرار في الشرقية المنطقة في
: الرياض) ظ، -أ األول القسم السعودية، العربية المملكة القبائل معجم الجاسر، حمد جمعة: أنظر

 .513ص ،(1981
 .32ص سابق،ال المصدر ديكسون، فريث زهرة (4)
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 28اليسمح لهما بالتدقيق في تلك التفاصيل الصغيرة لحين وفاة الشيخ مبارك الصباح في
 .(1)1915تشرين الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .253ص السابق، المصدر وهبة، حافظ (1)
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Political relationships between Kuwait and Najd during the 

rule of Sheikh Mubarak Al-Sabah 1896-1915 

Rojin Arif Issa

  

Suad Hassan Jawad

 

Abstract:  

          During the period of Sheikh Mubarak Al-Sabah, the political 

relationship between the Kuwait and Najd passed through two 

stages. The first stage began in 1896 and ended in 1905. When the 

political relationship was clear and good both benefited from each 

other. Their common interests were against their enemy “the Rashid 

family” which was supported by the Ottoman Empire. Imam Abdul 

Rahman bin Saud and his son Prince Abdulaziz bin Saud, since they 

fled from Najd to Kuwait results their dispute with Al Rashid. With 

Sheikh Mubarak Al-Sabah possessions, which began to secure his 

international relation that was supported by the British protection 

treaty concluded between them in 1899. In addition to providing 

Sheikh Mubarak Al-Sabah with money and military experience, until 

he was able to defeat Riyadh, which was a prominent point in the 

history of Najd. In the second stage, the relationships between 

Sheikh Mubarak Al-Sabah and Prince Abdulaziz bin Saud were 

strained, due to their ambitions influence in the Gulf region. Sheikh 

Mubarak Al-Sabah began to follow a dual policy with the Al Saud 

family on the one hand and the Al Rashid family on the other hand, 

especially when Prince Abdulaziz bin Saud managed to come to 

mutual understanding with Al Rashid on the (Qassim Province) in 

1905, when signs of disagreement began to appear between Sheikh 

Mubarak Al-Sabah and Prince Abdulaziz bin Saud. The deterioration 

became more and more clear when the latter managed to seize Al-

Ahsa in 1913. Then the Al-Sabiha Conference was held with the 

Ottoman Empire in 1914 took place, where Sheikh Mubarak Al-

Sabah made a great effort to frustrate the conference. Despite this, 

the two sides continued negotiations without the mediation of Sheikh 

Mubarak Al-Sabah. As a result of the latter’s cohorts of this policy, 
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Sheikh Mubarak Al-Sabah lost his credibility before the two 

conflicting parties in Najd, despite the tension that prevailed. The 

competition between them remained diplomatic and did not reach the 

stage of threatening or requiring the entry of a third party to calm the 

situation between them. In addition to that, tension prevailed 

between them until Sheikh Mubarak Al-Sabah died in 1915. 

   Keywords: entity, diversity, politics. 


