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 االولىرة المحاض

 نحو الخليج العربي :                        الدول الغربيه وموقفها من توجهات السياسه السوفيتيه          

ر التي ــور بطرس االكبـاع الى منطقه الخليج العربي متبعين وصيه االمبراطـــحاول الروس االندف       
ياة الى الطرق التجارية ــج العربي فتعيدوا الحـــواحل الخليــرق حتى تبلغوا ســي الشــجاء فيها   "توغلوا ف

 الشرق االدنى .           القديمة مع 

الروس يخططون للوصول الى ســولتحق  
 
ي عن طريق ارسال  البعثات ـــواحل الخليج العربــيق ذلك بدا

  طول الروسي بزيارات للخليج العربي .ـوعرض مشوعات لمد خطوط السكك الحديد وقيام االس

ن الهنـــرح بــ" لذلك ص ازعجت تلك النشاطات نائب الملك في الهند   " كيرزون      
 
ن في ــد تكمــا

ا الى ــها ضد روسيا فقط وانمــريح موجــج العربي , ولم يكن هذا التصــيطرة بريطانيا على الخليــــس
د ــن السيادة البريطانية في المنطقة , كما اكــل مـــمل على التقليـفكر او تعـة التي تــجميع الدول االوربي

مل روسيا في انشائها في جنوب ايران يجب ان توضع في ايدي الحكومه ــان الس
 
كك الحديد التي تا

 البريطانية . 

الح الروسية , حاولت روسيا ـد المصـونتيجة للهيمنة البريطانية على الخليج العربي ووقوفها ض      
,  1900ي , في اذار ـلروسلت الطراد اــتثبيت وجودها في الخليج العربي باتباع وسائل عديدة . اذ ارس

ة ان ـــم االخر في الميناء بحجــــم منها وابقى القسـم التي شحن قســة من الفحــشراء كميــالى بندر عباس ل
ية فالحوا على مظفر ــهوا للنوايا الروســمح باستيعابها كلها  اال ان البريطانيين تنبــعنابر الطراد ال تس

لها اهداف راد الروسي . كما ارسلت الحكومة الروسية بعثة جغرافية الدين شاه برفض طلب قائد الط
فهان ويستيرن . وللتستر على اهداف البعثه الحقيقية ادعت ـــة الدكـتور اصـتية واقتصادية برائسـسياس

ا الحقيقي الذي ــائق عنها وتمكنت من معرفة هدفهــا تقصت الحقــة غير ان بريطانيـــانها بعثة جغرافي
رق لمد خط حديدي عبر االراضي االيرانية باتجاه الخليج العربي . وقد ـار افضل الطــيقوم على اخني

 د المشروع وصرحت بانها لن تتخلى عن مراكزها في الخليج العربي . ـوقفت بريطانيا ض

قة عندما حاولت المانيا ـــالح االلمانية في المنطــور المصلكن الموقف البريطاني تغير بعد تط      
اكلها ــــــانيا وروسيا الى تصفية مشــــت كل من بريطــواحل الخليج العربي . لذا سعــالوصول الى س
يم فارس الى منطقتي نفوذ شمالي من نصيب روسيا وجنوبيه ــــوذلك بتقس 1907اق عام ـــونحقيق الوف

 ى منطقة محايدة . يب بريطانيا واتفقا على جعل المنطقه الوسطـمن نص



ة روسيا ومحاوالتها الوصول الى سواحل الخليج ــاق تخلصت بريطانيا من منافســوبموجب االتف       
العربي وحصرت نشاطها في المناطق الشماليه فقط وبذلك تحقق الهدف البريطاني الستراتيجي بابغاد 

 روسيا عن منطقة الخليج العربي . 

وت ــة . وبعد ان ســـــروسيا بمنطقة الخليج العربي منطقة نفوذ بريطانيوفي ضوء ذلك اعترفت       
عد ــبغداد , وب –كة حديد برلين ـــروع المانيا لمد ســدي لمشــروسيا خالفاتها مع بريطانيا سعت للتص

تضمن   1911ا عام ـفاق وقع بين قيصر روسيا وامبراطور المانيـل الطرفان الى اتــمفاوضات توص
سحب ــــد المانيا بــــبغداد في مقابل تعه –كك حديد برلين ــــتها لمشروع ســا معارضـــحب روسيـــس

 داد  خانقين فارس . ــكة حديد بغــــية في فارس والتخلي عن مشروع ســــشاريع الروســـمعارضتها للم

الى جانب بريطانيا ضد المانيا ا ـة االولى تغير ميزان القوى , اذ وقفت روسيـــوخالل الحرب العالمي    
الحرب حصلت ثورة اكـتوبر عراق من جهة خانقين . وقبل نهاية ةةصلت جيوشها الى حدود ال

ياسة التي انتهجها ـــوا معاضتهم للســقة , الذين اعلنـــعلى يد البالش 1917يا عام ــــاالشتراكية في روس
ق نفوذ في ـــعن كل ما حصل عليه القياصرة من مناط علنوا تخليهمــــكو ود القديم في موسال العهـــرج

 العالم بما فيها منطقة الخليج العربي . 

ية مع الخليج العربي فعينت ـــوفي فترة ما بين الحربين سعت روسيا لتوثيق عالقاتها الدبلوماس     
قوات عبد  ا   احتلتــشريف حسين . وعندمــــ, لدى ال 1924حكيموف قنصال لها في الحجاز عام 
ت روسيا اول دولة اجنبية اعترفت بغبد العزيز ابن ــــ, كان 1926العزيز ابن سعود الحجاز في شباط 

ود سلطانا لنجد وملكا للحجاز . اذ وجه له حكيموف رسالة تضمنت االعتراف بلقبه وبالدولة ـــسع
عود النه دفع ـــبد العزيز ابن سيرا حكيموف وموسكو , ان هذا االعتراف عزز موقع عــــديدة . واخـــالج

يا في االعتراف المبكر بعبد العزيز ابن ــبريطانيا والدول االخرى لالعتراف بـــه ايضا . وكانت حجة روس
ها تشيشترين ــــل وزير خارجيتـــــــوارس ــــيين كونة اقل خضوعا للنفوذ االنكليزي من الهاشمسعود , 

, كما وجه دعوة الى االمير فيصل وزير خارجية  1926د في نيسان عوـــــهدايا تذكارية الى ابن س
 السعودية لزيارة موسكو .

طرت الى رفع ـــراج بريطانيا , فاضــــعود احــــيا المبكر بعبد العزيز ابن ســبب اعتراف روســــــد ســــــوق       
نيا والدول االوربية االخرى الى من قنصل الى وزير , كما دفع بريطا 1929ياسي عام ـــتمثيلها الس

 ية بعبد العزيز ابن سعود واالعتراف بالوضع الجديد في الجزيرة العربية . ـــة عالقتها الدبلوماســــتقوي

ستقبل ـــويبدو ان السوفيت توقعوا المكانة التي ستصل اليها السعودية سياسيا واقتصاديا في الم      
م وزير الخارجية ـــــالدبلوماسية معها . وفي هذا االطار جددوا دعوته وا الى تطوير عالقاتهمــلذلك سع

نة التنفيذية المركزية ـ. فقد اعرب رئيس اللج 1927كو في ايار ــــل لزيارة موســعودى االمير فيصـــــالس
ن الزيارة ستهيئ للحكومة السللحزب الشيوعي السوفيتي ل

 
)  0وفيتية امكانية عرض  ــــيبين عن امله با



مشاعر الصداقة والتعاطف التي تكنها شعوب االتحاد السوفيتي للشعب العربيفي طموحه الى وحدته 
 الوطنية والتقدم واالقتصادى ( .

ي سوفيتي  في البحر ـط مالحـــعود تسيير خـــوقد اثمرت الصداقة السوفيتية مع عبد العزيز ابن س     
ر ــــد المؤتمــــركة التركية الروسية في جدة . وعندما عقـــالحج , كما افتتح فرعا للشاالحمر لخدمة اغراض 

ها ـط ومنــــرق االوســــــتقرر في صيغة التعامل مع دول الش 1928سوفيتي عام ـــــادس للكومنترن الـــالس
ع للنفوذ ـــي تخضـــــاعى , والتــج العربي , التي تتصف بالتخلف االقتصادى واالجتمـــدول الخلي

س االس
 
م . ورغم ان هذه الدول غير مستعدة لنشر المبادئ ــــتعمار القديــــالبريطاني الذي يمثل را

 الماركسية , يمكن اقامة عالقات تجارية معها . 

عودية , واغرقت االسواق السعودية بالبضائع ــوفيت مع الســـوء ذلك تطورت تجارة الســوفي ض      
ع ـــة المالية التي تمر بها السعودية في اثر قمـيتية الرخيصة الشحن التي لقيت اقباال بسبب االزمالسوف

سوفيت بعض المساعدات المالية والفنية الى السعودية . ــــقدم الكما  1930حركة االخوان عام 
كو ـــالسعودي موس ات السعودية اكـثر من ذلك عندما زار االمير فيصل وزير الخارجيهـــونطورت العالق

 اذ قوبل بحفاوة وتكريم اعلى المسؤولين في الدولة السوفيتية .  1932عام 

لة اى اتصال بين السوفيت ـوتمت الزيارة على الرغم من محاولة بريطانيا عرق      
ـوالسعودية اذ ان ـجز رجال المـ ـ ـه بعنوان  ) الدعاية   1927خابرات البريطانيون عام ـ ملفـ

ـة واجراء مكافالسوفيتي ـ ـحتها ( ابدوا فيها اهتماما خاصا بدراسة االسباب الـ ـ تي ادت الى  ـ
ـتعاظم نفوذ وسمعة ال ـ ـوتض    سوفيت في الوطن العربي ,ـ ـمنت الحلـ ـ قة مذكرات ـ

ـوتقارير في ـ ـ ـن العربي  وتضـها مقترحات لمواجهة النفوذ السوفيتي في الوطـ ـمنت الحلـ ـ قة ـ
شكل عام ـفيها مقترحات لمواجهة النفوذ السوفيتي  في الوطن العربي بمذكرات  وتقارير 

ـ. وعلى الرغم  من مساعي بريطانيا لعرقلة تنامي العالقات ال سعودية السوفيتية ـ
ـاستمرت محاوالت السوفيت لتطوير مصالحهم م ـ ـ ـ الـ ـسعودية ع  ـولكن بريطان ـ يا ـ

ـاستطاعت ايقاف تجارة السوفيت مع ال واسهمت معها مفوضيات الدول  سعودية ,ـ
سمالية عن طريق الضغط على ابن سعود ل ـالرا  ـ منع السفن السوفيتية من تفريغ ـ

ناء جده ووضع حد لنشاط التجار السوفيت في السعودية . ولكي تضمن ـحمولتها في مي
ـبريطانيا هي ـ ـ ـمنتها على السـ ـ عودية وقعت تمثيلها السياسي في السعودية من مفوضية ـ

ـس الى ـ ـ فارة وذلك النقاذ مصالحها  وبذلك نجحت الخطة البريطانية في مواجهة ـ
ـالم صالح السوفيتية عن طريق االعتذار للسوفيت من انشاء عالقات دبلوماسية مباشرة ـ
ـمعل ـ ـ اـ ن للحجاز قدسية في نظر  في  لعالم كلة ( وانها تفعل ذلك )  رغبةلة ذلك )  با 

 بعيدا عنها . ية التي يجب ان يبقى الحجاز االبتعاد عن الدعايات السوفيت



سوفيتي الدبلوماسي والتجارى ـوبذلك استطاع البريطانيون من وضع حد للنشاط ال    
ـالذي كان ال ـ ـ ملون في تطوره للحصول على امتيازات للنفط في السعودية ـ  سوفيت يا 

تاما الن       ـ ـ د كان في مجملة تجاريا قـشاط السوفيتي في اقطار الخليج العربي االخرى فـ
فقد    اما النشاط السوفيتي في اقطار الخليج العربي االخرى فقد كان في مجملة تجاريا 

ـف ـ ـ ـقد تطورت عالقة السـ ـ ـ ـ ـوفيت التجارية مـ ) شركة  1929ع البحرين وفتحت سنة ـ
ـالشرق الروسية ( وكالة ت ـ بضائع جارية في المنامة وصارت السفن السوفيتية المحملة بالـ

ـالسوفيتية االس  تهالكية المختلفة تؤم موانئ البحرين . ـ

ـال ولما كانت     ـ لبـ حرين سعت الى ابعاد ـشركات االنكليزية تحتكر التجارة مع ا
المنافسة السوفيتية عن طريق مضايقة الشركات السوفيتية . فصورت التجارة السوفيتية 

ـبانها موجهة لمنافسة التجارة البريطان .ـ ن يعلن حضره  ية  فاوعزت الى شيخ البحرين با 
ت بريطانيا ـالشامل للتعامل مع روسيا ال تي ال يوجد اى رابط يربطها مع البحرين ولجا 

ـالى است ـ ـ ـ مرت شيخ البـخدام مختلف الذرائع  للوقوف ضد المصالح الروسـ ـية , فا  ـ ـ حرين ـ
ـان ي ـ سمه اذ ان جميع البيانات الصدر بيانا ـ ـبا  سم المستشار ـ سابقة كانت تصدر با 

صدر الش ـيخ في تـالبريطاني , فا  ـ ـ ـره بمقاطعة ال 1929شرين ثاني عام ـ ـ ـامـ ـ ـ ـ ـ سفن ـ
ـالروسية ومنع دخولها مياه البحرين . وكان هدف االجراءات البريطان ـ ـ ية منع تطور ـ

ـالتجارة السوفيتية والعالقات االخرى حتى ال ينفذ ال لى التنافس سوفيت من خاللها اـ
 على امتيازات للنفط واستثماره في المنطقة . 

                

ـمن كل ذلك نس        ـ نـ ـتخلص ان نشاط االتحاد السوفيتي في الخليج العربي في  هاية ـ
ـالقرن التاسع عش ـ ـ ـ ـر وبين الحربين اقتـ ـ ـ صر على التجارة مع البحرين والعالقات ـ

ـالسياس ـ ـ نافس تسمح به بريطانيا وحلفاؤها ـيكن التفط ميدانا للت ية مع السعودية ولمـ
ـالبريطانيون الذين ظلوا مصممين على اب ـ وفيتية لالقتراب من نفط عاد ايه خطط سـ

                                    . الخليج العربي وافشالها .

 

 

 

 



 المحاضرة الثاني    ة

 

 المحاوالت االلمانية للحصول على مصالح نفطية في الخليج العربي :

ج ـــط عاصمتها برلين بالخليــــي تقوم على ربـكانت خطة المانيا الستراتيحية للوصول الى الخليج العرب
بغداد . واالهم من ذلك حصلت المانيا على حق التنقيب عن النفط  –كة حديد برلين ـــالعربي عبر س

مما دفع بريطانيا الى عرقلة الخطة االلمانية او الهيمنة على كة .كم على جانبي الس  20افة ـــــعلى مس

 المشروع .

سرع الطرق الى الهند ول باـــــتراتيجية االلمانية من وراء انشاء الخط الوصـــفضال عن ذلك رمت الس
ت بريطانيا ـــــــط يوفر لها عنصر السرعة والوقت , لذا عملـــج العربي , فالخــــوالشرق االفصى عبر الخلي

اط المشروع ومنعه من الوصول الى الخليج العربي وتهديد مصالحها هناك . فعقدت اتفاقا ـــعلى احب
ال خطهم ـــان من ايصــــومنع االلم يـــليج العربمع شيوخ الكويت والمحمرة للسيطرة على مدخل الخ

صل االلماني الذي حضر ــتقبال القنــــــيخ الكويت برفض اســــالحديدي الى الخليج العربي كما اقنعت ش
س كاظمة في جنوب الكويت النشــــاوض في الحصول على قطـــاالستانة للتف

 
اء الخط ـــــعة ارض في را

انيا على سكة الحديد  في الخليج العربي فقط بل كانت لها تجارة ولها شركة نقل اط المـولم يقتصر نش
لت ـــطر الروسي فضــالت الى موانئ الخليج العربي في البحرين والبصرة . وبعد بروز الخـبحري تقوم برح
في ايصالها وية خالفاتها مع المانيا . اذ حاولت روسيا انشاء سكة حديد عبر ايران ورغبت ـــبريطانيا تس

معهم .  اهم مع منافسيها وتسوية خالفاتهاـــالى الخليج العربي . وامام ذلك اضطرت بريطانيا الى التف
شركة ـــط التركية فحصلت الــدد فيه حصة كل منهما في شركة النفـــت مع المانيا اتفاقا نفطيا حـفوقع

مة البريطانية فيها بنسبة هم الحكوـــتالتي تسركة شل ــــلش %25  و %50بة ــــفارسية على نس -االنكلو
, ويذلك استطاعت المانيا الوصول  %60ة صافية قدرها ــوبذلك حصلت بريطانيا على حص  40%

 الى منطقة من المناطق التي تعدها بريطانيا منطقة نفوذ خاصة بها .

عند خسارتها الحرب العالمية رقين االدنى واالقصى ــــت محاوالت المانيا في الوصول الى الشـــوانته
الحها واعطيت فرنسا حصة المانيا في شركة النفط التركية . توقف ـــاالولى , اذ فقدت جميع مص

ارة المانيا الحرب خالل فترة العشرينات ,ولكن في عقد الثالثينات من ــاط االلماني بعد خســـالنش
دول الخليج العربي ووصلت المنسوجات طت التجارة االلمانية من جديد مع ــالقرن العشرين نش

 . 1931االلمانية الى الساحل العماني في عام 

ليج ــمت رحالت بين الموانئ االلمانية وموانئ الخـــوشهدت الفترة نشاط شركة هنتسا االلمانية التي نظ
عزيز مركزها شركة نـركة نفط البحرين . وحاولت الـــالعربي التي تم عن طريقها نقل المعدات الخاصة بش



ه لم ــــحرين لغرض فتح وكالة هناك . ولكنـــــللب 1936ارة وكيلها في بوشهر عام ـــفي البحرين عند زي
نها ال تسمح اليه وكالة او شركة اجنبـــصل على موافقة حكومـــيح

 
ية ما لم يتولها ـة البحرين فقد اجابت با

انية التي تسعى البعاد منافسيها من ــــهداف البريطق مع االـــاحد البحرانيين وشرط حكومة البحرين يتف
يما ان تلك الفترة التي شهدت اكـتشاف النفط في البحرين الذي ــــالمنطقة باية طريقة كانت . وال س

ول ـــركة امريكية . فقد خشيت بريطانيا من تطور المصالح االلمانية والحصـــكانت قد حصلت عليه ش
 ي البحرين .ازات للنفط فـــعلى امتي

ولذلك فشلت جميع مساعي االلمان في فتح فروع للشركة االلمانية في البحرين . وبذلك استطاعت 
ان للوصول الى الخليج العربي . اذ التزم شيوخ الخليج العربي ـع محاوالت االلمـــبريطانيا ان تفسد جمي
من دخول موانئ الخليج العربي , فقد فن االلمانية ــع الســـــياسي البريطاني بمنــلمطلب الوكيل الس

 منـــع شيخ دبي سفينة المانية ان تفرغ حمولتها في مينائه .

العربي .  لة من دعاية للوصول الى الحليجـا هو منع المصالح االلمانية وما تحمـــكان هدف بريطاني
شيرات الحد ملحقوذلك بدفع شيـــوخ الخليج 

 
ة في العراق بدخول ي البعثة االلمانيـــبعدم اصدار تا

 الخليج .

حاولوا ان يجدوا لهم مرتكزا جديدا في حرين ودبي ,ــــــل االلمان في اقامة مصالح في امارتي البــــبعد فش
, بعد  1939وبداية عام  1938السعودية , وال سيما بعد ان ضعف مركزها في العراق في اواخر عام 

مان , ومقتل الملك غازي , فسعت وزارة الخارجية وط وزارة حكمت سليـــــر صدقي وسقـمقتل بك
مت ـــــــعودية هي البديل , فاقيــــااللمانية والمخابرات الى ايجاد بديل للعراق , واملت ان تكون الس

ان ان ــــــــل االلمـــيوني لفلسطين . وكان امـــــــمعها اتصاالت على اساس النضال ضد االستعمار الصه
ها البريطانيون بعد الحرب العالمية االولى ــقة التي اغلقـــــلهم الى المنطــــتاح الذي يوصـــــيكون ذلك  المف

. 

اعدات للوصول الى السعودية وال سيما العسكرية منها فقد وصلت ميناء ـخدمت المانيا المســـــواست
ين ــالشحنة االولى خمسامل سكودا بلغت ــلحة مرسلة من معـــل شحنة اســــجدة باخرة المانية تحم

سيارة حمل , فضال عن شحنات اخرى شملت اسلحة خفيفة  وعتاد وعدة سيارات مرسيدس , فضال 
 عن سيارات حمل كبيرة .

عودي ـــا , اال ان رجال الحكم الســبات الحكومة السعودية عن المانيـــوقد حاولت بريطانيا تحويل طل
ع االسلحة االخرى  وبفشل بريطانيا في منع وصول االسلحة كانوا يفضلون السالح االلماني على جمي

سعودية سعت الى تحويل الطلب اليها عن طريق تقديم قرض لشراء االسلحة ـــــااللمانية الى ال

 البريطانية .



ت مصالحهم في السعودية عن طريق كسب االعوان ــــعوا عن السعي لتثبيـــولكن االلمان لم يتراج
شار الملك عبد العزيز ابن ــــب خالد بك الفرقني مستــــــطاعوا كســـــالسعودية فاست واالصدقاء لهم في

ط غروبا في ــعود , عن طريق المستر غروبا سفير المانيا السابق في بغداد وصديق خالد , اذ توســــس
العالمية الثانية . وحاول اع بين خالد وهتلر في اثناء سفر خالد االول الى المانيا قبل الحرب ـــعقد اجتم

هتلر استمالة خالد بتصريحه  " ان لدى المانيا والعرب اعداء مشتركين "  كما قدم قرضا الى السعودية 
ة هدية الى الملك عبد العزيز ابن سعود ــــبندقي 400ماليين مارك لشراء االسلحة االلمانية مع  6بمبلغ 

. 

ل بينه وبين المانيا وكيله قاسم اليوغسالفي حلقة وصل ـــجع على صالته بالمانيا تر خالدــــولكي يتس
ته , وهناك من ــــارية بحـــم الى اوربا على اسس تجـــقات التجارية وفسرت جميع رحالت قاســلعقد الصف

فراته ـــية في اوربا نظرا لسـخدمته الحكومة السعودية لدراسة االحوال السياســـــيرى ان قاسم است
بول , ونجح قاسم في التوسط بين ـــستعمرة في استنـــالوربا ودول الشرق االدنى  واقامة الم دةــالعدي

حة لتجهيز اسلحة المانية ــــيما اصحاب معامل االسلـــشركات االلمانية في برلين وال ســخالد وبعض ال
الثانية حال دون وب الحرب العالمية ـــللسعودية وفتح معامل لصنع االسلحة والعتاد , اال ان نش

سيس المشروع .
 
 تا

عودية قاسما اليوغسالفي بمغادرة البالد وهناك من يغزو ذلك ــــباب غامضة امرت الحكومة الســـوالس
ب من خالد الى بعض المراجع االلمانية في ــاالمر الى اسباب سياسية يقصد به ايصال بعض الكـت

الحكومة السعودية ان طلبها من قاسم اليوغسالفي  وبة الى الرياض . وقد ادعتـــبرلين واعادة االج

 سوء اخالقه وعدم مراعاته القوانين واالنظمة .ـبمغادرة البالد , كان ل

 خلقا منه ممن ال يراعون القوانين واالنظـــولك
 
مة ومع ذلك كانت الحكومة تغض ـن يوجد من هم اسوا

العزيز ابن سعود . ودور قاسم اليوغسالفي النظر عنهم , فضال عن مكانة موكله خالد لدى الملك عبد 
وجئ الجميع بعـــودة فدة ـــــة االخرى . وبعد مــــحة والمعدات االلمانيــــلكة في جلب االسلـــفي خدمة المم

ته في ـــة مدبرة من الحكومة السعودية الخفاء مهمــسر ذلك بانها طريقـــــالفي الى الرياض . وفاليوغس

 .الث في المانيا ــال الرايخ الثــــض الحكومات واالتصال برجــــسريه الى بعايصال رسائل 

ديم المعونات واالسلحة ـــــعودية عن طريق تقـــــا بعض النجاحات في الســـوبعد ان حققت الماني
الحصول على  1938اولت بعد اكـتشاف النفط في السعودية بكميات تجارية عام ـــــالمذكورة انفا ح

يازات نفطية هناك . اذ سافر سفيرها في بغداد الى السعودية بحثا عن امتيازات نفطية ودفع عروض امت

 مغرية لمساحة صغيرة .

ة عن طريق ـــعودية قبل الحرب العالمية الثانيـة مع الســـــانيا الى تعزيز عالقاتها الدبلوماسيــــوسعت الم
مدا ـــته معتـنت سفيرها في بغداد فضال عن وظيفــية فعيية رسمية مع السعودــــاقامة عالقات دبلوماس



ال دون وصول المساعي االلمانية الى ـــة حــــشوب الحرب العالمية الثانيــــلها لدى السعودية .  غير ان ن
ات ـق اهداف اقتصادية في الخليج العربي اى بالحصول على امتيازات نفطية فاقتصرت العالقـــتحقي

 واقامة عالقات دبلوماسية فقط . على بيع اسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة  رة الثالثالمحاض

 المحاوالت االيطالية للحصول على مصالح نفطية في الخليج العربي : 

كزات اقتصادية لهم في الخليج العربي بين الحربين العالميتين عاى ــحاول الطليان ايجاد مرت        
ة وارتيريا ـــر االحمر اذ احتلت ايطاليا الحبشـــظهرت في البحالية ــم من ان بداية االطماع االيطـــالرغ

ازات للنفط هناك في جزر ـــفة االخرى للبحر االحمر .فسعت للحصول على امتيــــت الى الضــــوتطلع
الية  ــــالباخرة االيط  1927باط عام ـــطقة فارسلت في شـــاى .وشرعت ايطاليا بتعزيز قوتها في المنــــفرس
مصالحها امها بحماية ـــــارخميدس " لتجوب عسير وجزر فرساى , مما دفع بريطانيا الى زيادة اهتم "

رين وصلت بعض السفن االيطالية الى موانئ ــقة . وفي ثالثينيات القرن العشـــوامتيازاتها في المنط
ج العربي . ـــموانئ الخليامة خط بين الموانئ االيطالية وـوكان القصد منها اق 1934الخليج العربي عام 

ة البريطانية من المقيم السياسي في الخليج العربي وحكومة الهند تدبير ـــــوقد طلبت وزارة الخارجي
 الخطوات التي يمكن ان تحد من نشاط الطليان وتبعد النفوذ االيطالي عن الخليج العربي .

تراض على تشغيل الخط وبلوغة ـــامكان االع انية ترى عدمــــولما كانت وزارة الخارجية البريط        
دف من خالل القوانين التي تصدر عن حكومات ــــيق ذلك الهـــموانئ الخليج العربي ,ارادت تحق

م من كل تلك االجراءات ــــحارة الطليان الى المنطقة , وعلى الرغــــنع نزول البــــالخليج والتي تم
اليطالية الى اسواق الخليج العربي , غير ان الحكومة االيطالية لم لع اــض الســـــوالعوائق وصلت بع

 قدمته في سبيله . تتمكن من تحقيق غايتها السياسية من الخط على الرغم من الدعم الذي 

خذت ـــة الخليج العربــــولم تتوقف المحاوالت االيطالية رغم ذلك عن الوصول الى منطق         
 
ي . فا

لكة العربية السعودية , واهدت ثالث طائرات من ذوات ـــيما اليمن والممـــــوال ستتودد الى العرب 
لها ــــالث محركات الى المملكة العربية السعودية , تسع الواحدة منها ثمانية ركاب , ويمكن جعــــالث

ج رب . واستطاعت تعزيز مكانتها في السعودية فقد شاركت البوار ــمن قاذفات القنابل وقت الح
رعت ــااليطالية في االحتفال الذي اقيم بمناسبة جلوس ملك السعودية على كرسي الحكم وبعدها ش

د ان كانت مقصورة على ـــــالل اليوم الواحد , بعـــالبوارج االيطالية تزور ميناء جدة بارجة او بارجتين خ
لوس الملك على العرش وقد د جـالية لحضور حفل عيــــالبوارج البريطانية وعي قادة البوارج االيط

اذ لم ه عدم اظهار ذلك الغضب . ـــــاني السربوالرد  رغم محاوالتـــفير البريطــــــاغاض هذا العمل الس
االيطالية  بحيث يجعلها في وضع ينافس  –ات الدبلوماسية السعودية ـــــطور العالقــــــيرغب في ت

جات ــــعودية فاصبحت طائراتها من منتــــيون التغلغل في السالـــع ذلك استطاع االيطـــــبريطانيا , وم
عودية من قائد الى ــــالمصانع االيطالية وتقلد االيطاليون اهم المناصب في جناح القوة الجوية الس

 اصغر ميكانيكي .



حسن العقاقيرـتوصفا طبيا في جــــمس 1938واسست المفوضية االيطالية في عام        
 
 دة زودته با

تطيع ــــو بواخرها في ميناء جدة لكي تســــــركة ترسينيو على مساعدة مالية في مقابل رســوحصلت من ش

 منافسة بريطانيا في تقديم المؤن والمساعدات التي تحتاج اليها السعودية . 

عراقية في الي خالل لقائه في جدة القائم باالعمال الـــح الوزير المفوض االيطـــوفضال عن ذلك اوض     
ان ايطاليا بنفوذ طياراتها  وغواصاتها تمكنت من تبوء مركز كبير لها في منطقة الشرق  1938ايار 

رق االدنى ــــــستقلة لحفظ التوازن في الشـاالدنى وهي ترغب في صداقة العرب وتساند الدول العربية الم
ال العراقية ــه القائم باالعمــــخالل لقائااليطالية في طرابلس ط , كما اشار سكرتير المفوضية ــــواالوس

لون اليطاليا فهي ــــم مرات عديدة وال يميــلوا بهـاذا يقف العرب مع االنكليز وقد نكـفي جدة وقال لم
افضل الدول الغربية تجاه القضايا العربية .وكان هدف ايطاليامن وراء ذلك استمالة العرب عن طريق 

ايا العربية ـــبية المؤيدة لحقوق العرب مستغلة مواقف االنكليز ضد القضادعائها بتبني المواقف العر
تمر ــعودية لم تســــالس –ية الفلسطينية  ولكن العالقات االيطالية ـــكل خاص موقفهم من القضـــوبش

رد ـــوبدون سابق انذار امرها بط 1939طويال , فقد اصدرت الحكومة السعودية في اوائل نيسان 
سهم الكولونيل لويجي كورى ســـة االيطالية المكونة من ضبــالبعث

 
افالليس واربعة ــــاط طيارين يرا

نة تدرب الطيارون السعوديون على ــــر من سـود البعثة اكـثــــطيران بعد ان مضى على وج يـــمهندس
ستخدام الطيارات التي قدمتها ايطاليا هدية للسعودية على

 
م من ــالرغ قنوات الطيران الحربي , با

رسل الطيارون السعوديون الى مصر للتدريب , ـــعثة من ســــات البـــــــايطاليا نفقتحمل 
 
كن وغيرها . فا

غرب اعضاء البعثة االيطالية االمر المفاجئ واالسلوب الذي عوملوا به فسافرت البعثة الى ـــوقد است
س الوزير االيطالي في ــــــيئ في نفــــــذا الحادث اثره الســــة .وكان لهـــــاء مصوع شرق افريقيا االيطاليــمين

ثير النفوذ البريط
 
اني على السعودية مما دفعها الى اتخاذ ـــــجدة . فقال ان سبب الحادث يعود الى تا
رب العالمية الثانية دفع بريطانيا الى الضغط على السعودية ــاالجراء المفاجئ .ويبدو ان قرب وقوع الح

ج ـــفط الغزيرة في العراق وايران والخليـاذ ذلك االجراء البعاد الخطر االيطالي عن منابع انتاج النفي اتخ
اذ  ج العربي الستراتيجيــع الخليـــــال عن موقـــة اليه فضـــور حاجة ماســــالعربي الذي كانت بدول المح

يعد الممر الى جنوب شرق اسيا واالتحاد السوفيتي .ولكن على الرغم من فشل مساعي الطلبات 
ط فيها ـــول غلى امتيازات للنفــعودية حاولوا الحصـــــول على موطئ قدم في الســــية للحصــالدبلوماس

صغيرة . اال انهم  ودفعوا مبالغ مالية ضخمة المتيازات  ف النفط بكميات تجارية ــــعندما اكـتش
الحصول على ايه امتيازات للنفطفي السعودية وذلك لسيطرة الواليات المتحدة على لوا في ــفش
  ازات النفط هناك , كما ان السعوديين لم يرغبوا باستثمار الطليان نفطهم .ــامتي

           
           
       



 المحاضرة الرابع    ة

 المحاوالت اليابانية للحصول على مصالح نفطية في الخليج العربي : 

صر على الدول االوربية فقط فاليابان في ـلما كان التنافس على نفط الخليج العربي دوليا لم يقت       
ناعية وتطور انتاجها الصناعي اخذت تبحث عن النفط ــقلت اليها الثورة الصــالشرق االقصى التي انت

ام اليابان ـــها الصناعي . رغم ان اهتمـــاد اسواق لتصريف الفائض من انتاجــسعى اليجـــلتدير مصانعها وت
 في فترة متـــفي الخليج العربي اس

 
خرة تعود الى عام ــوة بالدول الكبرى بدا

 
دما وصلت ـــعن 1916ا

رق وجنوب ــــذلك التاريخ كانت في ش الح اليابان قبلــسلع اليابانية الى موانئ البحرين .الن مصـــــال
ي تسيطر عليها في المستقبل ـط لكــاطق نفوذها التي تتطلع اليها وتخطــشرق اسيا على اساس انهما من

 . 

ت  1930ام ــالى ع ج العربيــــات التجارية بين اليابان والخليــويعود التطور في العالق       
 
عندما بدا

ية تنافس ذت المنسوجات اليابانــــندية واخــج العربي عبر الموانئ الهـالخلي البضائع اليابانبة تصل الى
دارة في ـــمنت الياباني الصــتفوق عليها . وفضال عن المنسوجات احتل السالمنــسوجات االنكليزية و

ج العربي ـلخليارة اليابانية مع دول اــويعود تطور  التج.  1933د عام ـــقائمة السلع اليابانبة وال سيما بع
عامل ورواجا اكـثر . ـــت مرونة في التــهلة التي اعطـالى انها رخيصة فضال عن معاملة التجار اليابانية الس

خليج العربي للحيلولة دون وصول السفن اليابانية الى ـهندية في ال –لذا سعت السلطات االنجوا 
فردت  –د اعترضت  الحكومة اليابانية على ذلك ـــوق –حكومة الخليجية ـــالخليج العربي متسترة وراء ال

ي البريطاني في الخيج العربي ال علم له باجراء الحكومة الخليجية , ـــانيا على ان المقيم السياســـبريط
عا من ــوشعرت بريطانيا انه ال يمكن التغلب على المنافسة اليابانية اال اذا وصلت الى المنطقة سل

ند مع الخليج ـــتجارة الهلت خبراء لتطوير ـبانية من ناحية النوع والثمن . فارسالهند تماثل السلع اليا
العربي ولكن مع ذلك استطاع االنشاط التجاري الياباني مع الخليج العربي ان يستمر حتى الحرب 

 العالمية الثانية .                                          

د حاولت اليابان اقامة عالقات ـي على التجارة فقـــفي الخليج العرب ر النفوذ اليابانيــولم يقتص     
/ كانون الثاني  27عودية في ـفر الى الســـعودية اذ دعت وزيرها في القاهرة الى الســية مع الســــــدبلوماس

اك فضال عن مهمته في مصر . ــبح معتمدا لها هنــليص 1939 /  

اذ  1939عودية خالل عام ـيازات للنفط في الســول على امتـــن الحصوفضال عن ذلك حاولت اليابا      
الغ نقدية مغرية ــول على امتيازات نفطية تدفع مبـــسافر الوزير الياباني في القاهرة الى السعودية للحص

ول على امتيازات مناطق صغيرة ولكنه لم ينجح في مهمته الن شركة كاليفورنيا ـــفي سبيل الحص
قة الخليج العربي ــلت على االمتياز. من كل ما تقدم نستخلص ان منطــكانت قد حص  ةاالمريكي

ية ــــة ومن ثم دبلوماســة عالقات تجاريـــا من اجل اقامـــصراعا دوليا واسع1939هدت حتى عام ــش



السياسية د في السيطرة ــــانيا كان لها حصة االســـظ ان بريطـــوالحصول على امتيازات نفطية ويالح
ات المتحدة االمريكية التي نطور اهتمامها بالمنطقة بعد فوزها ــواالمتيازات النفطية تلتها الوالي

 بامتيازات نفطية في اغلب االقطار الخليجية . 

يا واالتحاد السوفيتي الحقا في الحصول على ـلت بريطانيا محاوالت روســومن جانب اخر افش     
لت المحاوالت ــول على امتياز نفطي في الخليج العربي كما افشى للحصى واى مسعموطئ قدم تجار 

يق اهداف سياسية واقتصادية في المنطقة . ــــية الرامية الى تحقـــااللمانية وااليطالية واليابان  

طقة نة البريطانية واالمريكية هي السائد في منــة الثانية كانت الهيمــام الحرب العالميــــوعند قي       
قة ضمن اطار المصالح الحيوية للدولنين ــالخليج العربيسياسيا ونفطيا وكان ذلك مقدمة لجعل المنط

  المذكورتين .

 

 

 

 

 

 

 


