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  چكيده
مرزهـاي  . ، اختالفات مرزي و ارضي است     كند  مييكي از عواملي كه صلح و ثبات را در منطقه خاورميانه تهديد             

 يهـا  ي شـديدي بـا ويژگـي   هـا   و ناهمخوانياند ي بزرگ تعيين شدهها كشورهاي منطقه در راستاي منافع قدرت  
 اين مرزها كه به گفته داريسدل وبليگ هنوز به مرحله بلوغ            .جغرافيايي، فرهنگي و قومي كشورهاي منطقه دارند      

  .ند زمينه ساز بروز منازعات ميان كشورهاي منطقه باشندتوان مي، همواره اند نرسيده
بارهـا بـه مخـاطره      گونه مرزها، مرزهاي بين عراق و كويت است كه صلح و ثبات منطقـه را                 نمونه بارز اين  

در تحديد مرزهاي بين كويت و عراق به روايت اسـناد رسـمي    اين مقاله نقش دولت انگلستان در. انداخته است 
اي  امور خارجه آن كشور مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه مرزهاي تحديد شـده بـه انـدازه                  وزارت

ي طـوالني  هـا  ي و ارضي بين عراق و كويت براي مدت   اختالفات مرز  رود  ميتصنعي و تحميلي است كه انتظار       
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   مقدمه

 اوت همان سال اين كشور را به طـور رسـمي بـه         8 كويت را اشغال و در       1990 اوت   2عراق در   
بـه    چه قبل و چه بعد از اشغال كويـت         دولت عراق . عنوان استان نوزدهم ضميمه خاك خود كرد      

طور مكرر ادعا كرد كه مرزهاي عراق و كويت يك مـسأله اسـتعماري اسـت و دولـت انگلـستان       
دوره امپراتوري عثماني، كويت از توابع بصره بوده          در ،به ادعاي دولت عراق   . طراح آن بوده است   

  . در كويت است وارث متصرفات آن،و عراق به عنوان جانشين امپراتوري عثماني
 به دبير كل سازمان ملل متحد به طور رسمي اعالم           1992 مه   21دولت عراق در نامه مورخ      

كرد كه تجزيه كويت از خاك عراق توطئه دولت انگليس بـراي كوتـاه كـردن دسـت عـراق از                     
ي عراق در هيچ مقطعي از تاريخ معاصر، حاضر به پـذيرش            دولتهاو   ي خليج فارس بوده   ها  آب

 خواست انگليس براي به رسميت شناختن كويت در محدوده مرزهاي جغرافيايي فعلـي    و تأئيد 
  .اند نشده

 سئوال اصلي اين است كه آيا هدف انگلستان در تعيين           ،شود  ميدر اينجا چند سئوال مطرح      
ي خلـيج   هـا    ايجاد محدوديت براي عراق در جهـت دسترسـي بـه آب            ،مرزهاي عراق و كويت   

 مرزهـاي تعيـين     ،ي حاكم بر عـراق    دولتها فرعي نيز اين است كه آيا        فارس بوده است ؟ سئوال    
   ؟اند پذيرفته شده توسط انگلستان را

 ،فرض اصلي مقاله اين است كه هر چند دولت انگلستان در تحديد مرزهاي عراق و كويت               
 امابه هيچ وجه در صدد محـدود كـردن دسترسـي عـراق بـه                ،كرده منافع ملي خود را دنبال مي     

ي هـا   تـر آن كـشور را بـه آب          بلكه تالش كرده تا دسترسي مطمـن       ، خليج فارس نبوده   يها  آب
ي حاكم بر عـراق مرزهـاي   دولتهافرض فرعي مقاله هم اين است كه       . خليج فارس فراهم آورد   

 اما حاضـر بـه عالمـت گـذاري آن بـر روي زمـين       ،اند را پذيرفته  تعيين شده از سوي انگلستان    
  .اند نشده

. اينجا بايد به آن اشاره نمود، كمبود تحقيقات انجام شده در اين زمينـه اسـت        اي كه در     نكته
كنـون   طـور اخـص تـا    در مورد مرزهاي خليج فارس به طور كلي و مرزهاي عراق و كويت بـه              

نظـران بـه نـام در ايـن حـوزه مـي        بليك از صاحب  درايسدل و  .پژوهشي صورت نگرفته است   
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دانـان    بود وقتي متوجه شديم تعداد مطالعـاتي كـه جغرافـي           براي ما كامالً تكان دهنده    « :نويسند
بـه ايـن   .... انـدك اسـت   ] انـد  انجـام داده [درباره موضوعات سنتي مثل مرز سياسـي   .... سياسي

اطالعات ما درباره مبادي  ... شود ميدر منطقه احساس    .... ترتيب نياز مبرم براي تحقيقات بيشتر     
تحقيـق دربـاره سـوابق      .  طور محسوسي نـاقص اسـت      و حتي جايگاه مرزهاي سياسي قديم به      

 بـسيار   اي  هآرشيو و معاهدات بـراي متخصـصان منطقـ         ، اسناد ،ها  همرزهاي جديد بر اساس نقش    
 به همان نحو تحقيقات زيادي بايـد در زمينـه سـير تكـاملي و وضـع فعلـي             .جالب خواهد بود  

  .)479-80 :1369يك، درايسدل و بل(» مرزهاي مورد اختالف انجام شود مرزها به ويژه
در اين مقاله نقش دولت انگليس در تحديد مرزهاي عـراق و كويـت مـورد بررسـي قـرار                    

 .اين بررسي بر اساس اسناد رسمي وزارت امور خارجه انگليس انجام شـده اسـت           . گرفته است 
 يعنـي   1961 يعني انعقاد اولين قرارداد مـرزي تـا سـال            1913هاي بين    دوره مورد بررسي سال   

  .گيرد ي استقالل به كويت از سوي انگلستان را در بر مياعطا

  چارچوب مفهومي پژوهش

 در روزگـاران  .ي ملي استدولتها مربوط به دوران مدرن است كه حاصل پيدايش        اي  همرز پديد 
سـرحد نـوار   . رفتـه اسـت    سرحد بـه كـار مـي     ،گذشته يعني پيش از دوران مدرن، به جاي مرز        

 كه مرز در خلـيج      شود  مياغلب گفته   . كرد ه آنها را از هم جدا مي      پهناوري ميان دو دولت بود ك     
 وجود  ،به علت كوچ قبايل   . اين موضوع تا حد زيادي حقيقت دارد      . فارس مفهومي بيگانه است   

 تعيين دقيق مرز به ندرت انجام شده        ،صحراهاي خشك و بي آب و علف، عدم اكتشافات نفتي         
 مرزهـاي بـين كـشورهاي خلـيج     ،ها فيايي و يا اطلسي جغراها هكه بر روي نقش     در حالي  .است

 در واقـع سـرحدات   .فارس با دقت و اطمينان ترسيم شده است و اين امر گمـراه كننـده اسـت        
بسياري از كشورهاي خليج فارس به وسيله مناطق مرزي و نـه خطـوط مـرزي مـشخص مـي                    

 و اغلب با كـم و        به طور دقيق مشخص نيست     دولتهادر اين حدود جغرافيايي حاكميت      . شوند
اين مسأله دقيقـاً در مـورد       . روي و پس روي است     حال پيش   در دولتهازياد شدن قدرت نظامي     

به علت اينكه مرزهاي دو كشور تا زمان اشغال كويت از           . كند  ميمرزهاي عراق و كويت صدق      
 هر بـار كـه فرصـت را مناسـب           ها  گذاري نشده بود، عراقي    ت، عالم 1990سوي عراق در سال     
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نمودند كه در داخل خاك  ديدند در خاك كويت پيشروي مي كردند و در همان حال ادعا مي     يم
  .خود هستند

در مرحلـه اول   . گيـرد   مرحله صورت مي   3جونز معتقد است كه تعيين مرز بين كشورها در          
 در  دولتهـا  ايـن مرحلـه بيـانگر تفـاهم اوليـه            .شـود   ميانجام  » مكان تقريبي مرز  « تفاهم بر سر    

در اين مرحلـه خطـوط بـه طـور تقريبـي بـر روي نقـشه                 .  ادعاهاي ارضي آنها است    خصوص
 در مرحلـه دوم     .مشخص مي شوند ولي هنوز نقشه برداري دقيق از محـل انجـام نـشده اسـت                

 و به طور رسـمي از  شود  ميگيرد و خط مرز به طور دقيق مشخص          صورت مي » تحديد حدود «
عالمت گذاري «مرحله سوم . گيرد ذيرش قرار مي سوي طرفين مقبوليت و مشروعيت آن مورد پ       

 در ايـن مرحلـه خـط مـرزي بـر روي زمـين از سـوي متخصـصين                    .است» مرز بر روي زمين   
 درايسدل و بليك بر اين باورند كه تا زماني كه مرزهـا  .)Jones, 1995: 5( شود گذاري مي عالمت

  .ساز باشند توانند بحران مرحله را طي نكنند، مي 3 اين
مرزي بين عراق و كويت تا زمان اشغال اين كشور از سوي عراق، فقط مرحلـه اول                 خطوط  

يي هـا  ه به عبارت ديگر مرزهاي بين عراق و كويت به موجب موافقتنامـ    .و دوم را طي كرده بود     
 اما اين بـه     ، تعيين شده است   ،كه چه قبل از ايجاد كشور عراق و چه پس از آن به امضاء رسيده              

 زيرا مرزهاي   . به اختالفات بين دو كشور خاتمه داده است        ها  هاين موافقتنام آن مفهوم نيست كه     
گـذاري نـشده      بر روي زمين عالمت    1992 تا   ها  بين دو كشور به علت كارشكني عمدي عراقي       

  .بود
گذاري مرزهاي خود با كويت نبودند؛ زيرا اين امـر را             به هيچ وجه مايل به عالمت      ها  عراقي

گذاري مرزها هميشه اين بهانه را به        عدم عالمت . طلبانة خود مي دانستند    مغاير با مقاصد توسعه   
داد كه تحت عنوان مشخص نبودن مرزها، كويت را مورد تجـاوز قراردهـد، در حـالي       عراق مي 

گـذاري    عالمـت  ،عـالوه بـر آن    .گرفـت  گذاري مرزها اين بهانه را از دولت عراق مي         كه عالمت 
اسايي دوژور كويت به عنوان كشوري مستقل و مجزا از عراق           مرزها بر روي زمين به مفهوم شن      

 بـه موجـب     هـا   الزم به يادآوري است كـه عراقـي       . و مقامات عراقي مايل به اين امر نبودند        بود
 كويت را به عنوان كشوري مستقل فقط به صورت دو فاكتو بـه رسـميت                ،ي مرزي ها  هموافقتنام

  .شناخته بودند



 167    ...  .نقش انگلستان در تحديد مرزهاي عراق و كويت     __________________________________

بندي مهم صورت گرفته كه يكي از طرف باگز و ديگـري             طبقهبندي مرزها دو     در مورد رده  
مرزهـاي فيزيوگرافيـك؛    . 1: كند  ميبندي    طبقه ، نوع 4 باگز مرزها را به      .رتشورن است  ا  از سوي 

ـ           شود  ميبه مرزي گفته     ، هـا   ه رشـته كـو    ،هـا   ه كه در امتداد عوارض طبيعي زمـين ماننـد رودخان
جغرافيايي؛ به مرزهـايي اطـالق       -مرزهاي انساني . 2. شد تحديد شده با   ها   و يا باتالق   ها  هدرياچ

يي ماننـد راه آهـن و جـاده تحديـد شـوند و يـا خـط تقـسيمات         ها  ه كه در امتداد پديد    شود  مي
مرزهاي هندسي؛ مرزهايي هستند كه بر اساس طول      .3.  مذهبي و يا قومي را دنبال كنند       ،اي  هقبيل

تركيبي يا نامشخص؛ مرزهـايي هـستند كـه از    مرزهاي . 4. شوند و عرض جغرافيايي تحديد مي  
هاي انجام شـده نـشان     بررسي.)Boggs, 1940: 57(شوند   ايجاد مي، نوع مرز ياد شدهسهتركيب 

  .گيرند بندي باگز قرار نمي  طبقه4 كه مرزهاي كويت و عراق در هيچ يك از دهد مي
مرزهاي پيـشتاز،  . 1: رتند از كه عبادهد ميگانه از مرزها ارائه   پنجهارتشورن يك طبقه بندي     

 كه قبل از سكونت     ،مرزهاي قبل از اسكان   . 2شوند؛   كه در مناطق كامالً غير مسكوني ترسيم مي       
گـردد؛    كه هماهنگ با الگوهاي فرهنگي تعيين مي      ،مرزهاي تطبيقي . 3شوند؛   ها تحديد مي   انسان

مرزهـاي  . 5 ؛   انـد   دسـت داده   اهميت خود را از      ،اعتبار شدن  بي  كه به علت   ،متروكه مرزهاي. 4
 شـوند  ي بـزرگ ترسـيم مـي      هـا    از سوي قدرت   ،از فرهنگي اند  تحميلي، كه بدون توجه به چشم     

)Hartshorn, 1936: 56-57(.   
چـون  «گيرنـد    گيري از چارچوب مفهومي هارتـشورن، نتيجـه مـي          درايسدل و بليك با بهره    

اند، به طـور عمـده جنبـه         م شده ي بزرگ خارج از منطقه ترسي     ها  مرزهاي منطقه از سوي قدرت    
 كه اختالفات مرزي بين كـشورهاي منطقـه بـراي مـدتي             رود  مي انتظار   ،بنابراين. تحميلي دارند 

 اين دو متفكر بر اين باورنـد كـه مرزهـاي    .)Drysdale & Blake, 1958:.83(» طوالني باقي بماند
ل مرزها به طور پايدار حـل  ي بزرگ تعيين شده و لذا مشك      ها  منطقه بنا به مقتضاي منافع قدرت     

 نـسبت بـه تعهـد كـشورها بـه           تـوان   ميدارند كه ن    در نهايت آنها اظهار مي     .و فصل نشده است   
ي هـا  تحديد و ترسيم خطوط مرزي و توافق. ي مرزي بيش از اين دل بستها  هرعايت موافقتنام 

ت  مرزهـاي سـس    .رسمي نسبت به آنها تضمين كننـده فيـصله يـافتن منازعـات مـرزي نيـست                
 نظر .)Drysdale and Blake, 1958,p.85(ساز و بهانه منازعات ميان كشورها باشند  توانند زمينه مي

به نحوي كه تـاكنون  . كند و كويت صدق مي  درايسدل و بليك به خوبي در مورد مرزهاي عراق        
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 موافقتنامه درمورد مرزهاي عراق و كويت بسته شده كه همه آنها را عراق درسـالهاي گذشـته     4
  . و يا بي اعتبار اعالم نموده است به داليل مختلف يا لغو كرده

رسد چارچوب مفهومي هارتشورن قابليت كـافي بـراي بيـان و شـرح مـشكالت        به نظر مي  
 است  ها  عراق ساخته كامالً مصنوعي انگليسي    « :نويسد دژاردن مي . مرزي عراق و كويت را دارد     

كركوك و بصره تصميم گرفتند سه جماعت يعنـي         كه براي به انحصار درآوردن دو ميدان نفتي         
) 199 :1355 ،دژاردن(»  ايرانيان و اعراب را در پايتختي كه از يادها رفته بود، گرد آورند             ،كردها

 .ي داخلي اسـت ها به همين دليل مرزهاي عراق و كويت بيشتر بازتاب منافع خارجي تا واقعيت 
  .گيرد  بررسي قرار ميدر صفحات بعد اين مسأله با تفصيل بيشتري مورد

  كويت تحت الحمايه انگليس

گونـه     اما دولت عثماني هـيچ     ،كــويت تا قرن نوزدهم به طور اسمي تابع امپراتوري عثماني بود          
كويت اسماً تابع واليت بصره اسـت و بـه آنجـا      «: به نوشته كرزن  . نفوذي در اين كشور نداشت    

حـل دخالـت چنـداني نـدارد و در صـدد      فرستد، ولي حكومت مركزي در كار ايـن م      خراج مي 
 پرداخت خراج به عثمـاني      .)552: 1367كرزن،  ( » برنيامده است پادگاني در اينجا مستقر سازد      

هر زمان كه حاكم مقتـدري از طـرف عثمـاني بـه بغـداد       . گرفت هم به طور مرتب صورت نمي     
هر زمان كه از اقتدار     فرستاد، و     شيخ كويت نيز از وي اطاعت كرده و خراج مي          ،شد فرستاده مي 

  .نمود شد، شيخ كويت از پرداخت خراج خودداري مي دولت عثماني در بغداد كاسته مي
نـشينهاي خلـيج      توجه دولت عثماني به كويت و ساير شـيخ         ، با آغاز نيمة دوم قرن نوزدهم     

  :اين امر در نتيجة دو عامل زير بود. فارس افزايش يافت
سهيل عبور ناوگان عثماني به درياي سرخ و خليج فارس          باز شدن كانال سوئز، كه موجب ت       -1

  ؛بندر بصره در اروند رود برقرار شد از اين راه ارتباط مستقيمي بين بندر استانبول با. شد
  .1872 تا 1869به مقام استانداري بغداد از » مدحت پاشا«انتصاب  -2

طلبانـة وي ايـن      صالحي ا ها  هطلبان دولت عثماني بود و يكي از برنام        مدحت پاشا از اصالح   
 نفوذ خويش را بر مناطقي كه       ،بود كه در عوض اياالتي كه دولت عثماني در اروپا از دست داده            

به همين دليل وي درصدد اسـتيال بـر كويـت و            .  بسط و گسترش دهد    ،اسماً تابع آن دولت بود    
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ويـت بـا    توسعة نفوذ مدحت پاشـا در ك      .  حساء، واقع در عربستان سعودي امروزي برآمد       ،نجد
الحمـايگي خـود      امير كويت، رسماً با تحت     ،هيچ گونه مشكلي مواجه نشد، زيرا عبداهللا الصباح       

مـدحت پاشـا در   . وي پس از آن حساء و نجد را نيز تصرف كـرد . نسبت به تركها موافقت كرد 
نواحي تابع فرمانداري     فرماني به امير كويت صادر كرد كه به موجب آن كويت از            1870آوريل  

بـود، بـه سـمت قـائم مقـام، يعنـي          » آل صـباح  «ء درآمد و شيخ عرب آنجا كه از خانـدان           حسا
 شهرستان بصره از نظر     1875 در   ، پس از آن   .)354-355: 1345 ،نشأت( فرماندار، منصوب شد  

 به استانداري تبديل شد و كويت و حساء به صورت توابع استان بصره در آمدند، اما اين            ،اداري
  .امه نداشتامر مدت زيادي اد

انگلـستان در طـول   .  سال بعد كويت به شدت مورد توجه انگلستان قـرار گرفـت  20حدود  
نشينهاي خليج فارس را يكي پس از ديگري تحـت تـسلط خـود               قرن نوزدهم توانسته بود شيخ    
اكنون زمان تسلط انگلستان بر كويـت       . تبديل كند » درياچة بريتانيا «درآورد و خليج فارس را به       

 پيشنهاد كـرد كـه ماننـد سـاير     ، امير كويت، بريتانيا به محمد بن صباح 1895در  . ده بود فرا رسي 
شيخ محمد پيشنهاد بريتانيا را رد كـرد        . برقرار كند » روابط اتحاد «امارات خليج فارس با بريتانيا      

 بـه قتـل   ،ريزي كـرده بـود      كه بريتانيا طرح   اي  ه وي و ملتزمان او در توطئ      1896در نتيجه در مة     
 رئيس  ،مبارك با سعدون پاشا   .  رسيد ،رسيدند و حكومت به شيخ مبارك بن صباح، برادر محمد         

، در جنوب عراق، روابط برقرار كرد و باطناً از متابعت حاكم تـرك بـصره             »منتفق«نيرومند قبيله   
  .سرپيچي نمود

 باشـيخ مبـارك   ،پس از آن لرد كرزن تصميم گرفت كه براي تحـت الحمايـه كـردن كويـت     
 رئيس نمايندگي آن دولت در كويـت را  ، وي براي اين منظور مالكوئيم.ح وارد مذاكره شود   صبا

مالكوئيم با مبارك وارد مذاكره شد كه نتيجة آن انعقاد يـك قـرارداد سـري بـين وي و             . برگزيد
از آن جهت بود كه شـيخ      سري بودن قرارداد  .  بود 1899 ژانويه   23 در   ،شيخ مبارك، امير كويت   

حق نداشت با كسي وارد مذاكره شود تا چه رسد به اينكـه             ) متصرف( عنوان فرماندار مبارك به   
  .)529: 1354لوتسكي، (ي امضا كند الملل بينقرارداد 

. اين قرارداد سياست خارجي و دفاعي كويت را دولت انگلستان برعهـده گرفـت              به موجب 
شيخ كويت نيـز در مقابـل،        .دولت مذكور متعهد به دفاع از كويت در مقابل تجاوز خارجي شد           



  __________________________     1387 پاييز و زمستان سوم،م، شماره چهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      170

 ،متعهد شد كه بدون موافقت بريتانيا اراضي خود را به هيچ قدرت خارجي، به غير از انگلـستان               
در ايـن مـورد در قـرارداد آمـده     . واگذار نكند و يا به هيچ كس، جز اتباع انگلستان اجاره ندهد           

گان و جانـشينان  خـاطر بـدين وسـيله خـود و آينـد      شيخ مبارك در كمال آزادي و طيب   « :است
 كه هرگز نمايندة سياسي از طرف هيچ يك از كشورهاي مقتـدر ديگـر               كند  ميخويش را متعهد    

همچنين از اجازة فعاليت و يا پذيرفتن آنها در ساير منـاطق تحـت حاكميـت                 كويت نپذيرد  در
 مگر آنكـه قـبالً تـصميمات الزمـه را از طـرف حكومـت بريتانيـا          ،كند  ميكويت نيز خودداري    

همچنين شيخ مبارك از طرف خود و آيندگان و جانـشينان خـويش تعهـد        . صيل كرده باشند  تح
گونه قـرارداد تجـارتي و بازرگـاني و گمركـي و واگـذاري                كه با چنين كشورهايي هيچ     كند  مي

قسمتي از خاك كويت و امثالهم منعقد نكند، مگر آنكه قبالً اجازة مقامـات انگليـسي را كـسب                 
  .)34 :1342، عزيزي(» كرده باشند

بريتانيا با اسـتقرار حاكميـت       . كويت به صورت تحت الحماية بريتانيا در آمد        ،به اين ترتيب  
كويت آخرين حلقـه    . نشين تسلط خود را بر سراسر خليج فارس گسترش داد          خود بر اين شيخ   

طبيعي بود كـه دولـت      . تبديل كرد » درياچة انگليسي «از زنجيري بود كه خليج فارس را به يك          
ست اقدام مهمي در مقابل توسعة نفوذ انگلستان در كويـت انجـام             توان  ميعثماني به داليل زير ن    

  :دهد
ها مستلزم داشتن نيروي دريـايي       دولت انگلستان در كويت و ساير شيخ نشين        مقابله با نفوذ   -1

  ؛قوي بود و دولت عثماني از چنان نيرويي در خليج فارس برخوردار نبود
  در واقـع .نيز دولت عثماني فاقد پادگان و نيروي نظامي در كويت بـود از نظر نيروي زميني   -2

 ؛دولت عثماني نه تنها حضوري در كويت نداشت، بلكه فاقد نفوذ هم بود

 را قلمـرو مخـصوص خـود        ،نشينهاي خليج فارس، از جملـه كويـت         شيخ ،دولت انگلستان  -3
 ؛كرد طقه مخالفت ميهاي ديگر، از جمله عثماني، در اين من شمرد و با نفوذ قدرت مي

 مـشكل   هـا   مسافت بسيار زياد بين استانبول و كويت نگهداري اين سرزمين را براي عثماني             -4
  .كرد مي

هـاي خلـيج فـارس، از جملـه          نشين  ديداري نمايشي از شيخ    1903لرد كرزن در پايان سال      
واضـع خـود   هدف از اين مسافرت نشان دادن تصميم بريتانيا به دفاع از م . كويت، به عمل آورد   
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، سرانجام پـس از مـدتها       1907 آنتانت و قرارداد با روسيه در        1904پيمان  . در خليج فارس بود   
 نمايندگي سياسي بريتانيا در كويت مستقر شد و در          1904در  . انتظار، به بريتانيا آزادي عمل داد     

ـ                1907 سبت  اين كشور قرارداد جديدي به مبارك تحميل كرد كه به موجب آن دولت عثماني ن
نيز چارة ديگـري نداشـت جـز          دولت عثماني  .به كويت به صورت يك دولت خارجي در آمد        

  . تصديق كنداي هاينكه اين موضوع را به عنوان عمل انجام شد
اندكي پس از شروع جنگ جهاني اول، دولت بريتانيا كه خواستار حمايت شيخ مبارك عليه               

 داد كه دولت بريتانيـا كويـت را بـه عنـوان        نيروهاي عثماني در جنوب عراق بود، به وي اطالع        
به اين ترتيـب كويـت در نـوامبر         . شناسد الحماية بريتانيا به رسميت مي     يك دولت مستقل تحت   

نماينـدة  « امـور كويـت را       .در آمـد  » الحمايـة بريتانيـا    نشين مستقل تحت   امير« به صورت    1914
  .ي كردتر از سفير بود، اداره م بريتانيا كه سمتش پايين» سياسي

  تحديد مرزهاي عراق و كويت 

 بين انگلستان و عثماني در مورد مرزهـاي تقريبـي عـراق و كويـت اتفـاق نظـر                    1903در سال   
 قـراردادي بـين     1913 ژوئيه   29اما ده سال بعد يعني در       ) 363 :1345نشأت،  (حاصل شده بود    

وان ايالتي خودمختار با     كويت به عن   ، آن 1انگلستان و عثماني به امضاء رسيد كه به موجب مادة           
اين قرارداد مرزهاي عراق را با كويت كـه همـين           . پرچم خاص خويش به رسميت شناخته شد      

بر اساس اين قرارداد جزاير وربه و بوبيان در داخل خاك           . مرزهاي امروزي هستند، تعيين نمود    
 كويت را كـه در  به موجب همين قرارداد دولت عثماني قرارداد انگليس با    . اند  كويت قرار گرفته  

  بسته شده بود، به رسميت شناخت و تعهد كرد كه در امور داخلي كويت دخالـت نكنـد،       1899
  .اما با بروز جنگ جهاني اول، اين قرارداد به تصويب نرسيد

 قـرارداد ديگـري در مـورد مرزهـاي عـراق و      ،ي كميسر عالي انگليس در عـراق   ها  با تالش 
 سال پس از تـشكيل كـشور   3 به موجب اين قرارداد كه. ، به امضا رسيد  1923كويت در آوريل    

 ، تعيين شـده بـود     1913جديد عراق منعقد شد، مرزهاي بين دو كشور به نحوي كه در قرارداد              
  .)Encyclopaedia of Islam, Vol.7:.575(دوباره به رسميت شناخته شد 

كـه طبـق    مرزهـاي بـين عـراق و كويـت را            سعيد، نخست وزيرعـراق،     نوري 1932درسال  
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در آن سال نوري سعيد يادداشتي براي      .  به رسميت شناخت   ،هاي قبلي تعيين شده بود      موافقتنامه
نمايندة سياسي بريتانيا در كويت ارسال كرد و طي آن خطي را كه شيخ كويت براي تعيين مـرز                   

شيخ كويـت نيـز تـصديق نـوري سـعيد را در مـورد       .  پذيرفت،بين دو كشور پيشنهاد كرده بود     
 بر اسـاس مكاتبـات انجـام شـده          1923 و   1920زهاي تعيين شده بين دو كشور در سالهاي         مر

به موجب اين مكاتبات، كه شامل مبادلة چند نامه بين شيخ كويت و نماينـدة سياسـي                 . پذيرفت
 به رسميت شناخته شد و توافـق        1913بريتانياست، مرزهاي بين عراق و كويت طبق موافقتنامة         

هاي مبادلـه شـده      در نامه . ود دو كشور طبق موافقتنامة مذكور به عمل آيد        گرديد كه تحديد حد   
و چند جزيرة ديگر واقع در گوشه         به صراحت اشاره گرديده كه جزاير وربه و بوبيان         1932در  

  .)Khadduri, 1978: 15(شمالي خليج فارس تحت حاكميت كويت قرار دارند 
ين نامه از طرف سازمان ملل متحـد بـه عنـوان    با توجه به اهميت نامه نوري سعيد و اينكه ا         

در  يكي از مدارك اصلي و معتبر در مورد مرزهاي عراق و كويت مـورد تـصديق قـرار گرفتـه،       
مرزهاي بين دو كشور را بـه ايـن نحـو           نوري سعيد در اين نامه     .شود  مياينجا به متن آن اشاره      

و از آنجـا بـه طـرف       ] آغاز[ جاء باطن  از نقطه تقاطع وادي واال و     ... « خط مرزي    ،كند  ميترسيم  
و از آنجا بـه طـرف   ] ادامه يافته[ درست در جنوب ناحيه صفواناي هشمال در طول باطن تا نقط  
واگـذاري ايـن     القصر گذشـته و پـس از        كوه صنام و ام    ،ي صفوان ها  هشرق رفته و از جنوب چا     

 ، بوبيـان  ،جزايـر وربـه   ] همچنـين [ .يابد بندر به عراق تا محل خور زبير با خور عبداهللا ادامه مي           
  .»المرادم متعلق به كويت است  عوهه، كبر، قارو و ام، فيلكه،مسكان

 دولت عراق تمايلي به پذيرش مرزهاي تعيين شده نداشت و نـاگزير بـه ايـن     ،شود  ميگفته  
زيرا دولت عراق در اين زمان در نظر داشت به عضويت جامعه ملل در آيد و با توجـه             . امر شد 

 ميثاق جامعه ملل كه دول عضو تماميت ارضي يكديگر را به طور متقابل تـصديق و                 10ادة  به م 
بـه عبـارت ديكـر عـراق     . عراق ناچار بود مرزهاي خـود بـا كويـت را بپـذيرد      كردند، يد مي يتأ

 كنـد  ميدولت عراق ادعا . كرد بايستي از ادعاهاي ارضي خود نسبت به كويت صرف نظر مي         مي
 زيرا كه بـه  ،شود ميآور تلقي ن ي يك موافقتنامه حقوقي الزامالملل بين از نظر  كه نامه نوري سعيد   

 دولت عراق همچنين معتقد اسـت كـه نـوري           .تصويب مجلس عراق در آن زمان نرسيده است       
سعيد به اين دليل مرزهاي تعيين شده را پذيرفت كه بريتانيا با درخواست وي مبنـي بـر الحـاق     
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  .ردن موافقت كندكويت به اتحاديه عراق و ا
 كـه تمـام اعـضاي    شـود  مـي  چنين استنباط 1932از مذاكرات اعضاي كابينه عراق در ژوئيه    

برخـي از اعـضاي كابينـه خواسـتار         . انـد   نوري سعيد و پذيرش مرزها موافق نبوده       كابينه با نامه  
 سـاحلي  اند، تا به اين ترتيـب خـط      بهبود مرزها و كنترل جزاير وربه و بوبيان توسط عراق بوده          

 جعفـر  ،بـر طبـق يادداشـت سـفارت عـراق در لنـدن       . عراق را در خليج فارس افـزايش دهنـد        
، نسبت به درستي 1932 ژوئيه 30العسكري وزير دفاع عراق در نشست اعضاي كابينه عراق در         

 وي  .يد مرزهاي عراق و كويت، اظهار شك و ترديد كرده است          يآميز براي تأ   اين حركات شتاب  
 وزير دفاع اظهـار داشـته كـه    . حاكميت عراق بر جزاير وربه و بوبيان شده است     خواستار اعمال 

در  به نظر وي اين جزايـر .  به اين جزاير بر مبناي زمين شناسي ادعاي ارضي كند      تواند  ميعراق  
 Iraqi( ي عـراق در سـالهاي بـسيار قبـل ايجـاد شـده اسـت       هـا  هاثر رسوبات ناشي از رودخان

Embassy, 1990:.13-14(.   يـد مرزهـا   ي حـداقل وزارت دفـاع بـا تأ   1932به اين ترتيب در سـال
  .شرايط نامطلوب جغرافيايي عراق در خليج فارس آگاهي داشته است مخالف بوده و از

  تالش عراق براي الحاق كويت به خاك خود

هاي زيادي را به عمل آورد تا به هر طريقي كه شـده كويـت     تالش 1930دولت عراق طي دهة     
دولت عراق ابتدا سعي كرد تا از تمايالت ناسيوناليستي مردم كويـت            .  خاك خود كند   را ضميمه 

ملك غازي، پادشاه . استفاده نموده و آنها را وادار به شورش عليه شيخ احمد، حاكم كويت، كند             
وي بـراي رسـيدن بـه منظـور         . از اين روش داشت    تمايل زيادي به استفاده   ) 1933-39(عراق  

انجمـن اعـراب    «به دستور ملك غازي مركزي بـه نـام          . كرد فروگذار نمي خود از هيچ كوششي     
ي هـا   ه در بـصره ايجـاد شـد كـه هـدف آن برقـراري ارتبـاط بـا گـرو                    1936در  » خليج فارس 

همچنين ملك غازي تعدادي از     . هاي خليج فارس بود    نشين ناسيوناليست در كويت و ساير شيخ     
بر ضميمه كردن كويت به خاك عراق موافق     هاي كويتي را كه با درخواست وي مبني          شخصيت

 بود كه از طريـق      اي  هاين امر همزمان با تبليغات گسترد     . بودند، در كاخ خود به حضور پذيرفت      
ملك غازي به ايـن افـراد       . گرفت ي راديويي عليه حاكم كويت انجام مي      ها  همطبوعات و فرستند  

ويي كه مـستقيماً از كـاخ وي در بغـداد           اجازه داده بود تا با سخن پراكني از طريق ايستگاه رادي          
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در ايـن سـخن   . شد، مردم كويت را عليه حاكمان اين كشور به شورش تـشويق كننـد      پخش مي 
توصيف مي شد كه بر خـالف  » مستبد، فئودال و قرون وسطايي« شيخ كويت به عنوان    ها  پراكني

بهتر اسـت كـه     « :شد است، و نتيجه گرفته مي    » واپسگرا «،است» متجدد« رژيم موجود عراق كه     
  .)Niblock , 1982: 128-29(» كويت در همساية شمالي خود ادغام شود

در اين مبارزة تبليغاتي شيخ احمد حاكم كويت، متهم به اعمال ستم عليـه شـهروندان خـود                 
براي آموزش و پرورش، بهداشـت و   شد كه شيخ از درآمدهاي بسيار زياد خود   گفته مي . شد مي

شد  در اين تبليغات به طور مداوم به اين مسئله اشاره مي          . كند  ميرش خرج ن  رفاه اجتماعي كشو  
ناپذير از عراق است وآشكارا از ضميمه كـردن آن بـه عـراق حمايـت                  كه كويت جزئي تفكيك   

مبارزة شديد تبليغاتي همزمان با حمايت عراق از ) F.O371, 21832, E404211642/91( گرديد مي
 ,L/P&S/12/2884( نشين بود وز نيروهاي عراق به خاك اين شيخعناصر مخالف در كويت و تجا

P.Z.1807/39(.   
اقدامات دولت عراق به نتيجه نيـز رسـيد و تمـايالت ضـد اسـتعماري را در مـردم كويـت            

 طي اين سالها تظـاهرات عمـومي برگـزار          . بود 1938-39اوج اين امر طي سالهاي      . افزايش داد 
مداخلة ملك غازي در كويت و ادغـام ايـن كـشور در عـراق               كنندگان خواستار    گرديد و تظاهر  

 درخواسـت  ،كردنـد  در عراق تحصيل مـي    در همين زمان برخي از دانشجويان كويتي كه       . شدند
 در سـال    اي  هشوراي مشورتي كويت قطعنام    مهمتر از آن  . الحاق كويت را به عراق مطرح كردند      

اسـت    عراق ثروتمند  ،ر نامطلوب كويت  برخالف فق «:  صادر كرد كه در آن گفته شده بود        1938
امـا شـيخ كويـت ايـن        » .شـود  مند مي  و با حمايت از ادغام دو كشور، كويت از اين ثروت بهره           

  .منحل كرد قطعنامه را رد نمود و شوراي مشورتي را نيز
 وي سعي كـرد  .ي ديگري نيز متوسل شد ها  هملك غازي براي رسيدن به منظور خود به شيو        

نيا را بـراي تـصرف بخـش بزرگـي از شـمال شـرقي كويـت بـه دسـت آورد؛                      تا موافقت بريتا  
هاي پليس در خاك كويت داير كند؛ يك مشاور سياسي در دربار كويت داشته باشد؛ يك                  پست

اتحادية گمركي با كويت تشكيل دهد؛ يك بندر در خليج كويت احداث نمايد؛ يـك شـبكة راه                
 مي بايست هم بندر و هم راه آهـن تحـت كنتـرل       آهن از خاك عراق به اين بندر ايجاد كند كه         

 علـت مخالفـت انگلـستان بـا         ،هـاي عـراق بـه       اما تمام تالش   .)R/15/541,ff13-14( عراق باشد 
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 نـشد زيـرا بريتانيـا از        ها  شكست روبه رو شد؛ شيخ احمد، حاكم كويت نيز تسليم فشار عراقي           
) R/15/1/571,F.84( كـرد   مـي   به شدت حمايت   ،شيخ احمد به خاطر منافع خود در خليج فارس        

  . ملك غازي را در يك حادثة رانندگي به قتل رساندندها سرانجام انگليسي
، منعقد شده بـين دولـت   1913مبناي حقوقي ادعاي دولت عراق نسبت به كويت را قرارداد     

موجـب قـرارداد     داشـت كـه بـه      دولت عراق اظهار مـي    . داد بريتانيا و دولت عثماني تشكيل مي     
مختار در چارچوب امپراتوري عثمـاني        خود اي  هكه هرگز به تصويب نرسيد، كويت ناحي      مذكور  

رهبران عراق معتقـد بودنـد از   . رفته است  بوده و شيخ كويت نيز يك مأمور عثماني به شمار مي          
 آنهـا وارث متـصرفات عثمـاني در    ،در اين مطقه شـده  آنجا كه عراق جانشين امپراتوري عثماني 

   .)R/15/5/127, FF.35-37( كويت هستند

  مخالفت بريتانيا با الحاق كويت به عراق

كرد كه دولـت تركيـه بـه موجـب          پذيرفت و خاطرنشان مي    دولت بريتانيا استدالل عراق را نمي     
 همچنـين  .، از تمام حقوق خود نسبت به كويت چشم پوشـي كـرده اسـت            1923معاهدة لوزان   

 مرزهـاي  ، به عضويت جامعة ملل درآمد1932در  داشت كه وقتي عراق      دولت بريتانيا اظهار مي   
كنون به همين صورت   ايجاد شده بود و از آن زمان نيز تا         1923مشترك خود را با كويت كه در        

  .)R/15/1/54,FF.4-5( به طور رسمي پديرفت ،باقي است
كـرد كـه     دولت بريتانيا به اين دليل، ادعاي عراق را نـسبت بـه كويـت رد مـي         ،عالوه بر آن  

چند دليل بـراي ايـن امـر وجـود     . نشين حفظ كند مم بود موضع مسلط خود را در اين شيخ     مص
 كويت از نظر استراتژيك از موقعيت مهمي برخودار بود و بر سر راه بريتانيا به هند قرار                :داشت
مقامات بريتانيا معتقد بودند كه اين موقعيت در آينده اهميت بيشتري خواهد يافت؛ زيرا            . داشت
ك دولت غير دوست در آينده در بغداد به قدرت برسد و انگلستان را از پايگاههاي آن در        اگر ي 

 عمان، - عمان از راه شوسة كويت-عراق محروم كند، اين كشور ناگزير است به جاي راه بغداد         
پـيش بينـي    . گـذرد، بـراي عبـور نيروهـايش اسـتفاده نمايـد            كه از خاك عربستان سعودي مـي      

ر به قدرت رسيدن يك دولت غير دوسـت در اوايـل جنـگ جهـاني دوم بـه                    مبني ب  ها  انگليسي
، در عراق كرد  حمايت ميها واقعيت پيوست و آن زماني بود كه رشيد عالي گيالني كه از آلماني      
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  . به وجود آوردها به قدرت رسيد و مشكالتي را براي انگليسي
 روابط دوستانه بـا بريتانيـا   همچنين ابن سعود، پادشاه عربستان سعودي كه عالقمند به حفظ 

داد كه به خاطر جلوگيري از افـزايش نفـوذ عـراق در كويـت، بريتانيـا در ايـن                     بود، ترجيح مي  
خاندان سعودي حاكم بر عربستان كه با خاندان هاشمي حاكم بـر عـراق              . نشين باقي بماند   شيخ

مه كـردن كويـت بـه       اختالفات خانوادگي داشتند، مايل نبودند كه خاندان هاشمي عراق با ضمي          
بريتانيـا كـه داشـتن روابـط خـوب بـا            . خاك خود، قدرت بيشتري در منطقه به دست آوردنـد         

دانست، حاضر نبود با واگذاري كويت به عراق اين كشور را            عربستان را براي خود ضروري مي     
 .از خودبرنجاند، بويژه كه چندين بار مانع اشغال كويـت توسـط عربـستان سـعودي شـده بـود                   

بايست سياست يكساني نـسبت بـه عـراق و عربـستان سـعودي در                 بريتانيا حداقل مي   ،راينبناب
  .خصوص كويت اتخاذ كند

نـشين را    شـد بريتانيـا ايـن شـيخ        وجود نفت در كويت نيز عامل ديگري بود كه سـبب مـي            
 به نمايندة سياسـي  اي هشيخ كويت در مورد نفت، طي نام  . الحماية خود نگاه دارد    همچنان تحت 

ما با هر آنچه كـه شـما      « :، نوشته بود  1913 اكتبر   27 در   ، مقيم بوشهر  ،گلستان در خليج فارس   ان
صالح بدانيد موافقيم و اگر آن آدميرال مصاحبت ما را محترم شمارد ما يكي از پسرانمان را در                  
خدمت وي خواهيم گذاشت تا محل قير طبيعي در برقان و در ديگر نقاط را به وي نشان دهـد                  

 به نظر ايشان اميدي به يافتن نفت در آنجا برود، امتياز آن را به هيچ كس به جز فردي كه            و اگر 
  .)361: 1354 ،شوادران(» تعيين كند، نخواهيم داد دولت انگلستان
هاي زمين شناسـي كـه       كاوش.  به امكان وجود نفت در كويت پي برده بود         1914بريتانيا از   

سـپس شـركت نفـت    .  در كويـت شـد  1938 نفـت در     متعاقب آن به عمل آمد، منجر به كشف       
كه امتياز نفت كويت را داشت با شركت نفت ايران و انگلستان بـه صـورت                ) انگلستان(كويت  

 آغـاز  1946البته توليد نفت به ميزان تجاري در    . برداري از نفت كويت پرداختند     مساوي به بهره  
ويت را به عنـوان پايگـاهي بـراي دفـاع از             مقامات بريتانيا امكان استفاده از ك      ،عالوه بر آن  . شد

انگلستان امتياز آن را     ، كه شركت نفت ايران و     )خوزستان(ميدانهاي نفتي در جنوب غربي ايران       
ــيش  ،داشـــت ــاني پـ ــة ناگهـ ــه حادثـ ــر گونـ ــروز هـ ــورت بـ ــد   در صـ ــرده بودنـ بينـــي كـ

)L/P&S/12/3784,P.Z.3212/37(.  ما اينكه با ملي    بيني چندان هم دور از واقعيت نبود، ك         اين پيش
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را براي حملـه بـه      ) نيز عراق  و( امكان استفاده از كويت      ها  ، انگليسي 1952شدن نفت ايران در     
مورد بررسي قرار داده و طرحي هم در اين زمينه تهيه كرده             ايران خوزستان و تجزية اين استان    

شـد و لـزوم      تـأمين اما با سقوط دولت دكتر مصدق و تشكيل كنـسرسيوم، منـافع آنهـا               . بودند
  .استفاده از خاك كويت براي مداخلة نظامي در خوزستان از ميان رفت

همچنين دولت بريتانيا نگران اين مسئله بود كه اگر كويت را قرباني عراق كنـد، از پرسـتيژ                  
 در صورتي كه اين مسئله به وقـوع مـي پيوسـت،             .آن در منطقة خليج فارس كاسته خواهد شد       

هـا در    نـشين  ايـن شـيخ   . شـد  ي خلـيج فـارس بـه بريتانيـا سـلب مـي            ها نشين اعتماد ساير شيخ  
الحمايـة بريتانيـا در آورده       قراردادهايي كه در قرن نوزدهم با بريتانيا بسته بودند، خود را تحـت            

 در ،در نتيجـه . خواست كه بدون دليل عراق را از خـود برنجانـد       با اين حال، بريتانيا نمي    . بودند
  .نشين را ترغيب كند تا امتيازاتي به عراق بدهد كويت، اين شيخصدد برآمد تا با فشار بر 

  ي دسترسي بهتر عراق به خليج فارسها هبررسي را

مهمترين بهانة عراق براي ضميمه كردن كويت به خاك خود، عدم دسترسي آزادانة ايـن كـشور      
ري كـامالً   بـصره بنـد   . رفـت  در آن زمان بصره تنها بندر عراق به شمار مي         . به خليج فارس بود   

 مايلي شمال خلـيج     70 چون بصره در مدخل اروند رود و در          ، اما از نظر عراق    ،يافته بود  توسعه
كـرد نگـران اسـت كـه مبـادا          عراق ادعا مي  . فارس واقع شده بود، از امتياز خوبي برخودار نبود        

  . به بصره شود و آن را به محاصره در آوردها ايران مانع رفت و آمد كشتي
 ايـران و عـراق،   1937 به موجب معاهـدة مـرزي      ها  مورد بود، زيرا انگليسي    ق بي ادعاي عرا 

البته، به استثناي مقابل بندر آبادان كـه در         . كنترل كامل اروند رود را به عراق واگذار كرده بودند         
اين استثنا نيز نـه بـه خـاطر ايـران،           . آنجا مرز مشترك ايران و عراق خط تالوگ تعيين شده بود          

نفـت ايـران و     در بنـدر آبـادان داشـتند؛ زيـرا شـركت     ها  خاطر منافعي بود كه انگليسي    بلكه به   
 عهدنامـة مـذكور     ،عـالوه بـر آن    . كرد انگليس از بندر آبادان به عنوان يك بندر نفتي استفادة مي          

  .  را به بنادر اروند رود تضمين كرده بودها رفت و آمد آزادانة كشتي
ختن بندر ديگري را به منظور تضمين دسترسـي رضـايت    دولت عراق امكان سا  ،به هر حال  

اما طـول  .  به طور جدي مورد بررسي قرار داد1938 در بهار    ،تر آن كشور به خليج فارس      بخش
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 مايل بود و موقعيت جغرافيايي ايـن منطقـه بـه نظـر            40سواحل عراق در خليج فارس كمتر از        
 طـرف ديگـر، كويـت داراي سـواحل     از. دولت عراق براي ايجاد يك بندر ديگر مناسـب نبـود      

بيشتري در خليج فارس بود و به اين ترتيب محل بيشتري براي ايجـاد بنـدر در خلـيج فـارس              
  .)R/15/1/541.FF.13-14( داشت

در مجموع مقامات بريتانيا با تمايل عراق به اينكه يك بندر در خـارج از ارونـدرود داشـته                   
 بـه  1938در نتيجـه، آنهـا در اكتبـر    . اشد، موافق بودندپذير ب باشد تا كمتر در مقابل ايران آسيب 

 عراق پيشنهاد كردند كه امكان ساختن يـك بنـدر را در خورعبـداهللا مـورد بررسـي قـرار دهـد            
)R/15/1/541, FF.68-74(.ايـن خـور و نيـز    .  خورعبداهللا يك كانال آبي در غرب اروندرود است

و بوبيـان را كـه       2جزايـر وربـه   ن عـراق و     كه در قسمت غربي آن واقع شده، مرز بي         1خورشطنه
كـرد تـا دولـت       دولت بريتانيا معتقد بود و تالش مـي       . دهند مي متعلق به كويت هستند، تشكيل    

عراق را ترغيب كند كه خورعبداهللا محل مناسبتري از خليج كويت بـراي احـداث بنـدر اسـت؛         
نابراين هزينة انجام عمليات   و ب  باشد  ميتر است و هم نزديك به ساحل         زيرا هم آبهاي آن عميق    

 خورعبداهللا نياز بـه حفـاري كمتـري داشـت؛ زيـرا      ، در واقع.حفاري آن بسيار كمتر خواهد بود 
رسد و ايـن    پا مي29 پا و هنگام مد به حدود 19ارتفاع آب درخورعبداهللا به هنگام جزر حدود       

سـاختن يـك    ر حالي كهد. كردند، كافي بود يي كه به خليج فارس رفت و آمد مي ها  براي كشتي 
همچنين يـك مـوج شـكن بـه       . بندر جديد در آبهاي خليج كويت نياز به حفاري زيادي داشت          

عالوه بـر آن، دولـت بريتانيـا        . شد طول زياد براي جلوگيري از بادهاي نامطلوب بايدساخته مي        
بـه  كرد كه خورعبداهللا به علت نزديكي با خطوط راه آهن محـل مناسـبتري نـسبت          استدالل مي 

  .)F.O371/21859,E5841,1982/93(خليج كويت براي ايجاد بندر است 
طلبانة عراق و نيز تغييـرات پـي در          به علت مغايرت طرح پيشنهادي بريتانيا با مطامع توسعه        

گونه پاسخي به طرح بريتانيا مبني بر         دولت بغداد بيش از يك سال هيچ       ،ي عراق ها  هپي در كابين  
كرد كه منتظـر نتـايج       در اين مدت دولت عراق اظهار مي      . اهللا، نداد احداث يك بندر در خورعبد    

 به دولت بريتانيـا اطـالع داد   1939 سرانجام دولت عراق در نوامبر .ي اين منطقه است   ها  بررسي
                                                           
1 - Shatana 
2 - Warba 
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القصر، كه از طريق يك كانال آبي بـه نـام خـورزبير بـه           كه تصميم گرفته بندري نزديك خور ام      
القصر تا شـمال جزيـرة وربـه كـه متعلـق بـه               دهانة خور ام  .  كند خورعبداهللا مرتبط است، ايجاد   

القصر بهانـة    طرح جديد عراق براي احداث بندر در خور ام        .  مايل فاصله داشت   6 ،كويت است 
اگـر  . شد تا اين كشور ادعاي ارضي خود را نسبت به كويت توجيـه كنـد               خوبي براي عراق مي   

 ولي به نظر دولـت      ،وي زمين مشخص نشده بود    چه مرز بين عراق و كويت در اين منطقه بر ر          
 دولـت عـراق   ،البتـه . القصر در داخل خاك كويـت قـرار داشـت    انگلستان طرف شمالي خور ام    

 مالكيت كويـت بـر   ، به هر حال.محلي را كه در نظر داشت بندر ايجاد كند، مشخص نكرده بود    
نالي را كـه منتهـي بـه محـل          اجزاير وربه و بوبيان به اين مفهوم بود كه دولت كويت نيمي از ك             

  .)1نقشه شماره  (، در كنترل خود داردشود ميالقمصر  ايجاد بندر جديد در ناحية خور ام
 1939 در نـوامبر  ،القـصر  هاي دسترسي به بندر جديد ام      دولت عراق به بهانة كنترل كامل راه      

 ه جزايـر وربـه و بوبيـان   به دولت بريتانيا اطالع داد كه به داليل امنيتي و كشتيراني مايل است ك  
دولت عراق قبالً نيز همين استدالل را در مورد بندر بصره كـرده             . در اختيار آن كشور قرار گيرد     

دولت بريتانيا نيز بر اساس درخواست عراق عمـل         . و خواستار كنترل كامل اروند رود شده بود       
يت را تشكيل مي دادند      از خاك كو   اي  هبه هر حال، جزاير وربه و بوبيان قسمت عمد        . كرده بود 

پيشنهاد اعطاي امتياز متقـابلي بـه كويـت نكـرده      و عراق در مقابل در اختيار گرفتن اين جزاير،       
فاقـد   زار و به نظر دولت عراق، پرداخت غرامت ضروري نبود، زيرا جزايـر مـذكور شـوره              . بود

ل بخـش بزرگـي     در واقع، در برخي مواقع سا     . سكنه بود و بنابراين براي كويت ارزشي نداشت       
   .)R/15/1/541,FF.141-43(رود  مياز اين جزاير هنگام مد زير آب 
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 يان و خور عبداهللابموقعيت جزيره بو: 1نقشه شماره 
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مخالفـت كـرد و    وزارت امور خارجة بريتانيا با تقاضاي عراق در مورد جزاير وربه و بوبيان    
امنيـت عـراق را      ضعيفي مانند كويـت   دليل امنيتي عراق را وارد ندانست؛ زيرا كشور كوچك و           

اما وزارت خارجة بريتانيا با داليل كشتيراني عراق مبني بر كنترل كامـل كانـالي               . كرد تهديد نمي 
همچنين بريتانيا معتقد بود كه كنتـرل كامـل يـك    . شود، موافق بود القصر منتهي مي كه به بندر ام   

ب برقراري ثبات بيشتردر منطقه خواهـد        در آينده موج   ،راه دسترسي مطمئن به دريا براي عراق      
 در مجموع نظر وزارت خارجه بريتانيا اين بود كه مالكيت نيمي از خورعبداهللا براي كويت                .بود
 وزارت خارجة بريتانيا پيشنهاد كرد كه دولـت         1939در نتيجه، در دسامبر     .  در بر ندارد   اي  هنتيج

ورعبداهللا در مقابل مبلغـي پـول بـه عـراق         بريتانيا كويت را مجبور سازد تا حقوق خود را در خ          
  .)FO371/23200,E7601/58/93( واگذار كند

نمايندة سياسي بريتانيا در خليج فارس كه مسئول حمايت از منافع كويت بود، به شـدت بـا      
 وي خـاطر نـشان كـرد كـه كويـت            1940در فورية   . پيشنهاد وزارت امور خارجه مخالفت كرد     

بندري جهت صادرات نفت خـود در خورعبـداهللا ايجـاد كنـد و              ممكن است بخواهد در آينده      
وي معتقد بـود كـه كنتـرل    . مايل نباشد كه تنها عراق به طور كامل دسترسي به دريا داشته باشد           

، الزم اسـت؛ زيـرا    شود  ميالقصر منتهي     ام كويت و در نهايت بريتانيا بر يك طرف آبراهي كه به          
 از طـرف ديگـر ابـن    .سيلة خوبي براي فشار به عراق است     دولت بريتانيا به اين ترتيب داراي و      

شـد؛   رنجيده خـاطر مـي     هاي كويت به عراق    سعود نيز در صورت واگذاري قسمتي از سرزمين       
اعطاي امتياز بـه ايـن كـشور بـه زيـان             هاي عراق يا   توسعة سرزمين  زيرا وي به شدت مخالف    

 كويـت ذاتـاً نـامطلوب بـود، زيـرا     به هر حال، هرگونه توسعة نفوذ عراق بـه ضـرر     . كويت بود 
  .).R/15/1/541,FF.155-60(به دست آوردن تمام كويت بود  سياست عراق در نهايت

حكومت انگليسي هند و سفير بريتانيا در عراق نيز از مخالفان اولية پيشنهاد وزارت خارجـة     
راق بودنـد   بريتانيا مبني بر تشويق شيخ كويت براي واگذاري حقوق خود در خورعبداهللا بـه عـ               

)R/15/5/208 FF.152-540(.      كرد كه دولت بريتانيا حقوق       همچنين شركت نفت كويت اصرار مي
خود را در خورعبداهللا حفظ كند؛ زيرا شركت مايل بود حق صدور نفت از ايـن آبـراه را بـراي                     

 شـيخ كويـت بـه       1940 بـاالخره، در مـارس       .)R/15/1/541,FF.179-80( خود محفوظ نگاه دارد   
ــسمت از ســرزمين شــدت و ــر ق ــذاري ه ــرد    اگ ــراق رد ك ــه ع ــشورش را ب ــاي ك ــا آبه ــا ي ه
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)L/P&S112/2892,P.Z.15/5/40(.       موافقـت  1940 در نتيجه وزارت امور خارجـه بريتانيـا در مـة 
كرد كه بريتانيا از وارد كردن فشار به كويت براي واگذار كردن حقوق خود در خورعبـداهللا بـه                   

  .)R/15/5/208,FF.156-57(عراق خودداري كند 
 كه يك بندر    دهد  مي براي دولت بريتانيا آشكار شد كه دولت عراق ترجيح           1940در بهار   

قـرار    در خور زبير كه بـه طـور آشـكار در خـاك عـراق          اي  هالقصر در نقط   در جنوب خور ام   
خواست كه مشكل     وزارت خارجة بريتانيا مي    .)R/15/5/185,FF.181-85(نداشت، تأسيس كند    

 مرز در ايـن منطقـة حـساس را از ميـان بـردارد و نيـز دولـت عـراق را كـه در                          عدم تحديد 
هايش مبني بر كنترل جزاير وربه و بوبيـان و يـا واگـذاري حقـوق كويـت در خـور                 خواست

 وزارت  1940در نتيجه، در مـة      .  تسكين دهد  ،عبداهللا به آن كشور با شكست مواجه شده بود        
مرز مشترك بين  بريتانيا به كويت و عراق توصيه كند تاخارجة بريتانيا پيشنهاد كرد كه دولت 

، بلكه تمام طـول خـور       القصر  ام به نحوي كه نه فقط جنوب خور         ،دو كشور را تحديد نمايند    
داخل خاك عراق قرار  در القصر و جزيره وربه، ترين بخش ميان خور ام    جنوبي  زبير، از جمله  

  .)FO,5may,1940( گيرد
آنهـا مايـل    . كردنـد  از پيشنهاد وزارت خارجه حمايـت مـي        ت هند نمايندة سياسي و حكوم   

بودند كه موافقت عراق را براي تحديد مرز به دست آورند؛ زيرا اين امـر بـه طـور ضـمني بـه                       
همچنـين آنهـا اميـدوار      . كويت بـود   نظر كردن عراق از ادعاي خود نسبت به تمام         مفهوم صرف 

ي كويت توسط خودروهاي پلـيس عـراق كـه       بودند كه تحديد حدود دو كشور به نقض مرزها        
 اي  ه خاتمه دهد و يا حداقل بـه طـور قابـل مالحظـ             ،در آن سالها به طور مكرر اتفاق افتاده بود        

 آنها اعتقاد داشتند كه تحديـد حـدود مرزهـا از ايـن نظـر نيـز       ،عالوه بر آن  . ازتعداد آنها بكاهد  
روز مـشكالت جـدي اجتنـاب     از ب،ي مرزها خوب است كه در صورت كشف نفت در نزديكي 

 دولت بريتانيـا  1941 و بار ديگر در فورية    1940نتيجه در اكتبر      در .)R/15/5/84,F.245(شود   مي
از عراق خواست تا با تحديد مرز با كويت بر مبناي پيشنهاد وزارت خارجة بريتانيا كه بـه نفـع                    

  .)R/15/1/525,FF.126-28( عراق بود، موافقت كند
ن ادعا كه خط مرزي پيشنهادي بريتانيا بر اسـاس انـصاف نيـست، تحديـد     دولت عراق با اي 

ايـن   نمود، مگر آنكه جزاير وربه و بوبيان به عـراق واگـذار شـود تـا               حدود دو كشور را رد مي     
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 دولـت عـراق نگـران       .)R/15/5/184,FF.108-9( كشور كنترل كامل خورعبداهللا را در دست گيرد       
شـود و ايـن    ور ضمني منجر به شناسايي مشروعيت كويتبود كه تحديد حدود دو كشور به ط  

. بـه رو سـازد   امر در سالهاي بعد ادعاي عراق مبني بر حاكميت بر تمام كويت را با مـشكل رو           
 ممكن است عراق اين طور محاسبه كرده باشد كه اگر آلمان در جنگ پيروز شود،                ،عالوه بر آن  

ممكن اسـت    باالخره، دولت عراق  . نگلستان بگيرد  در آينده امتيازات بيشتري از ا      تواند  ميعراق  
باشد كه در اين زمان منـابع مـالي          به اين دليل حاضر به تحديد حدود مرزهاي دو كشور نشده          

 نداشت و بنابراين ضـرورتي هـم بـراي تعيـين دقيـق مـرز                القصر  امالزم را براي ايجاد بندر در       
  .)L/P&S/12/2892,P.Z.2596,40( كرد احساس نمي

 مرز بين عراق و كويت در طي جنگ جهاني دوم تحديـد      ،يجة عدم تمايل دولت عراق    در نت 
القصر، بـه   زبير در جنوب ام به داليل نظامي در جريان جنگ دولت بريتانيا بندري در خور  . نشد

از ايـن  . ريزي كرده بود، احـداث نمـود   طور دقيق در محلي كه عراق ساختن يك بندر را برنامه      
در پايـان جنـگ      .شـد  گ جهاني دوم تجهيزات نظامي به شوروي ارسال مـي         بندر در جريان جن   

بريتانيا اين بندر را به صورت متروكه در آورد تا از بروز اختالف در مورد مالكيت آن بين عراق 
  .و كويت جلوگيري شود

 1951در  .  بار ديگر تعيين مرزهاي بين عراق و كويت مطرح شـد           ،بعد از جنگ جهاني دوم    
دولـت عـراق   . از مقامات عراقي درخواست تعيين مرزهاي بـين دو كـشور را كـرد   شيخ كويت  

تمايل خود را به انجام اين كار اعالم داشت مشروط بر اينكه كويت جزاير وربه و بوبيان را بـه                    
كـرد كـه ايـن جزايـر بـه منظـور حفاظـت از بنـدر                 دولـت عـراق ادعـا مـي       . عراق واگذار كند  
 بـسيار  ،طول خط ساحلي عراق در مقابل جزيره وربه ايجاد شـده      القصر كه در     جديدالتأسيس ام 

براي تعيين مرزهاي دو كشور، ايجاد تغييـرات          كويت ضمن اعالم آمادگي خود     .ضروري است 
  ). Khadduri, 1978: 154(ي قبلي را رد كرد ها هنام در مرزهاي تعيين شده طبق موافقت

در امير كويت با مقامات عراقـي در اكتبـر           برا ،الصباح در جريان مذاكرات شيخ فهد بن سالم      
 امـا از ايـن مـذاكرات    ، در بغداد، مسئله تحديد حدود مرزهاي دو كشور نيز مطـرح شـد         1955

 از بغداد ديدار نمود و راجع بـه         1956متعاقب آن امير كويت در ژوئن       .  به دست نيامد   اي  هنتيج
 مقامات عراقي مذاكره كـرد؛ ايـن   مسائل مختلف بين دو كشور از جمله مسئلة تحديد مرزها، با   
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 كويت خواستار شناسايي مرزهاي موجـود بـين دو كـشور           . در بر نداشت   اي  همذاكرات نيز نتيج  
توسط عراق بود اما دولت عراق مرزهاي موجود بين دو كشور را تنها به صورت دو فـاكتو بـه                    

  .)Oriel, 1969: 148-150(كرد  شناخت و از شناسايي دوژور آن اجتناب مي رسميت مي

  پيشنهاد اجاره جزيرة وربه به عراق

 آب  تـأمين شد كه يك خط لوله آب از اروندرود به كويـت بـه منظـور                 پيشنهاد 1936در سال   
اما مقامات بريتانيا در كويت با پيشنهاد مذكور مخالفت كردند، ظاهراً           . شيرين كويت ايجاد شود   

بـار ديگـر در    اين پيشنهاد. راق وابسته شودبه اين دليل كه ممكن بود كويت بيش از اندازه به ع      
 در آن . مطرح گرديد و مذاكراتي نيز در اين مورد بين مقامات كويت و عراق انجـام شـد               1955

سال امير كويت از طريق دولت بريتانيا پيش نويس قـراردادي را نيـز در مـورد اسـتفاده از آب                     
 خط لولـة انتقـال آب از ارونـدرود بـه            اروندرود به مقامات عراق ارائه داد كه در آن ايجاد يك          

 30بايـست يـك باريكـة        به موجب اين طرح دولت عـراق مـي        . بيني شده بود   بندر كويت پيش  
همچنين به كويت اجازه دهد تا تأسيساتي را        . متري كنار خط لوله را در اختيار كويت قرار دهد         

  .داند احداث كند كه براي خط لولة مذكور ضروري مي
 كيلـومتر از    4فقت با اين طرح را موكول به واگذاري يك باريكه بـه طـول               موا دولت عراق 

كويـت ايـن     امـا  .به آن كـشور كـرد     ) ناحيه خورالسبيه  در( سواحل غربي جزاير وربه و بوبيان       
تهيـة آب از    بريتانيا پيشنهاد كرد كه در مقابل موافقت عراق با     ،پس از آن  . درخواست را رد كرد   

 ، به اين ترتيب.)Khadduri, 1987: 154( وربه را به آن كشور اجاره دهد كويت جزيرة ،اروندرود
هـاي حـاكم بـر بغـداد در          مسئله اجارة جزاير كويت را نخستين بار بريتانيا مطرح كرد و دولت           

  .آويز قرار داده و خواستار واگذاري يا اجارة اين جزاير شدند سالهاي بعد آن را دست
) اتحاد العربـي  ( تشكيل اتحادية عراق و اردن       ،وزير عراق پس از اينكه نوري سعيد، نخست       

دولـت  .  اعالم كرد، در صدد برآمد تا كويت را نيز به اتحاديه ملحق كنـد              1958 فوريه   14را در   
مرزهـاي خـود را بـا كويـت بـر طبـق              عراق در مقابل الحاق كويت به اتحاديه حاضر بود اوالً         

گذاري نمايد، ثانياً تـضمين       تحديد و عالمت   1913 در   قرارداد منعقد شده بين عثماني و بريتانيا      
 كـه در حـال حاضـر از آن          اي  هاتحاديـه از خودمختـاري بـه آن درجـ          نمايد كه شيخ كويت در    



 185    ...  .نقش انگلستان در تحديد مرزهاي عراق و كويت     __________________________________

  .)Niblock, 1982: 130( برخودار است، برخوردار شود
 نخـست آنكـه،     .تمايل نوري سعيد براي الحاق كويت به اتحاديه، داراي دو علت عمده بود            

توانست از ثروت سرشار كويت چشم پوشي كند، با كشف نفت در كويـت در                سعيد نمي  نوري
اردن فاقد ثروت طبيعي . نشين دوخته شده بود  ، چشم بسياري از رهبران عرب به اين امير        1938
دوم . ي اقتصادي اتحاديه كمك كندها هتوانست در پيشبرد برنام درآمدهاي نفتي كويت مي  بود و 

ت به اتحاديه با توجه بـه اينكـه حاكمـان كويـت از خانـدان هاشـمي نبودنـد،        آنكه، الحاق كوي 
  .شد اتحادية عراق و اردن در جهان عرب از اعتبار بيشتري برخودار مي

نخـست آنكـه از   . اتحاديـه نداشـت    اما كويت به چند دليـل تمـايلي بـراي الحـاق بـه ايـن         
 قـصد اسـتحالة كويـت را در عـراق           اهـ   ترسيد كه عراقي   هاي عراق نگران بود و مي      طلبي توسعه

گونه اقدامي در جهت رفع اين نگراني كويـت انجـام          نه تنها هيچ   ها   در واقع عراقي   .داشته باشند 
هـا دامـن زده      هايي كه قبالً به آن اشاره شد،به اين نگرانـي          نداده بودند، بلكه با طرح درخواست     

 در كويـت، اسـتقالل قابـل    ها نگلسي شيخ كويت در اين زمان به رغم حضور ا     ،دوم آنكه . بودند
سوم آنكـه، احـساسات     . اي كسب كرده و مايل نبود كه استقالل خود را از دست بدهد             مالحظه

 داخلي كويت بـه شـمار   طرفداري از ناصر در كويت رو به افزايش بود و اين يكي از مشكالت    
  . هم به اين نتيجه رسيده بودندها البته، عراقي. رفت مي

هـاي گونـاگوني     نوري سعيد براي ترغيب كويت جهت الحاق به اتحاديه تالش          ،با اين حال  
نفوذ خود را براي الحاق كويت به اتحاديـه           درخواست كرد تا   ، وي از انگليس   .را به عمل آورد   

ها نيز تمايلي به الحـاق كويـت         نرسيد؛ زيرا انگليسي   اي  ههاي وي به نتيج    اما تالش . به كار گيرد  
، ايـن   1958 طي كودتـاي ژوئيـة       ،رانجام با سقوط خاندان هاشمي در عراق      س. به عراق نداشتند  

  .اتحاديه نيز از ميان رفت

  1961بحران بين عراق و كويت در 

 قدرت را در عراق به دست گرفت، ادعـاي ارضـي            1958پــــس از اينكه عبدالكريم قاسم در       
يم قاسم به طـور رسـمي       آنچه سبب شد تا عبدالكر    . اين كشور نسبت به كويت از سرگرفته شد       

دولـت انگلـستان در     .  بود 1961 استقالل اين شيخ نشين در       ،نسبت به كويت ادعاي ارضي كند     
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 لغـو و  1899 قراردادي با امير كويت امـضا كـرد كـه بـه موجـب آن، قـرارداد               1961 ژوئن   19
  اين امر قاسم را واداشـت تـا موضـع قـاطعي در مقابـل     .استقالل كويت به رسميت شناخته شد 

بايست يا كويت را بـه عنـوان يـك كـشور جديـد و مـستقل بـه                    وي مي . كويت در پيش گيرد   
به هر حال موضعي كه قاسم نـسبت بـه كويـت            . رسميت بشناسد و يا مشروعيت آن را رد كند        

.  داشـت اي ههاي سـابق عـراق، اتخـاذ كـرده بودنـد، تفـاوت عمـد              با آنچه كه دولت    اتخاذ كرد 
  .)Shwadran,1962,P.13( ي شدالملل بين منجر به بروز يك بحران ادعاهاي قاسم نسبت به كويت

كـرد،   هاي تبريكي به مناسبت استقالل اين كـشور دريافـت مـي            حالي كه امير كويت پيام     در
، تلگرافي براي   1961 ژوئن   20عبدالكريم قاسم يك روز بعد از اعالم استقالل كويت، يعني در            

 كه امير كويت براي چه خوشحال است، وي بايـد بدانـد             امير كويت فرستاد كه در آن آمده بود       
، كه به طور غير قانوني و بدون اطالع مسئوالن مربوطـه عـراق              1899كه بريتانيا به موافقت نامة    

 كـه   اي  هاين پيـام كلمـ      در .در آن زمان با شيخ مبارك الصباح منعقد كرده بود، خاتمه داده است            
متعاقـب   .ن امر سوء ظن امير كويت را برانگيخـت        حاكي از تبريك باشد، وجود نداشت و همي       

بخـش  «  اعالم كـرد كـه كويـت         1961 ژوئيه   25 در   اي  ه عبدالكريم قاسم به طور غير منتظر      ،آن
گفـت، پـس از       وي كه طي يك مصاحبه مطبوعاتي سـخن مـي          .از عراق است  » جدايي ناپذيري 

جمهوري عراق تـصميم    « :تبيان سخناني در مورد ارتباطات تاريخي كويت با عراق اظهار داش          
 ،عراق خواستار بازگرداندن ايـن سـرزمين      . گرفته است كه از مردم عراق در كويت حمايت كند         

آن را اشغال كرد، به كـشور خـود اسـت؛ زيـرا ايـن سـرزمين                  كه امپرياليسم به طور خودسرانه    
 طـي حكمـي   به همين دليل مـا    .... به عنوان بخشي از عراق، از توابع استان بصره است         ] كويت[

كه صادر خواهيم كرد، شيخ كويت را به عنـوان فرمانـدار كويـت، كـه از نظـر اداري زيـر نظـر         
كنـيم كـه حقـوق       ما به شيخ كويت اخطار مي     . استاندار بصره خواهد بود، منصوب خواهيم كرد      

تـوجهي بـه     اگـر وي از روي بـي      . مردم عراق هستند، ناديده نگيـرد      مردم كويت را كه در زمرة     
اري مبادرت ورزد، به سختي مجازات خواهد شد و با وي ماننـد يـك خرابكـار رفتـار                   چنين ك 

  .)Niblock, 1982: 132( »خواهد گرديد
 اما مسئله در همين حد خاتمـه     ،ادعاهاي قاسم نسبت به كويت چند بار ديگر هم تكرار شد          

. ر استفاده كنـد    قادر است از زو    ،قاسم اعالم نمود كه براي ضميمه كردن كويت به عراق         . نيافت
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 برخي از مشاوران وي توصيه كرده بودند كـه بـا اسـتفاده از نيـروي نظـامي بـه طـور              ،در واقع 
ي هـا  هجنـگ سـردي كـه رسـان      به علـت .)Khadduri, 1969: 167(ناگهاني كويت را اشغال كند 

. گروهي عراق به اتفاق عليه كويت ايجاد كرده بودند، ظن قوي براي شروع جنگ وجود داشت              
ديو بغداد اعالم كرد كه رئيس ستاد ارتش طي تلگرافي كه براي قاسـم مخـابره كـرده، تأكيـد                    را

شـنبه  «از راديو بغداد نيز شـعار       . است) قاسم(نموده كه ارتش عراق منتظر دستور نخست وزير         
هـايي   همچنين در مطبوعات عراق تلگراف    . شد به طور مرتب پخش مي    » در كويت خواهيم بود   

يافت كه طي آن از قاسم مـصرانه درخواسـت شـده          مختلف مردم انتشار مي    از طرف گروههاي  
هـاي ديگـر در     حاكميت عراق بر تمام سرزمين،بود تا عالوه بر اعمال حاكميت عراق بر كويت  

  .)Niblock, 1982: 133( سواحل خليج فارس توسعه يابد
مـك  . رسـيد  ويـت مـي  هايي مبني بر تمركز نيروهاي عراق در مرز با ك        همين حال، گزارش   در

 ، مايلي مـرز كويـت  30ميالن نخست وزير بريتانيا گفته است كه نيروهاي عراقي در بصره، حدود       
 اين كشور را به اشغال خود       ،آمادگي كافي داشتند تا با يك حملة سريع عليه ارتش كوچك كويت           

اكي از اعزام    ح ،آوري شده از برخي منابع     هاي جمع   ژوئن گزارش  30 و   29همچنين در   . در آورند 
  .)Khadduri, 1969: 167( طرف بصره بود  به، بويژه نيروهاي زرهي،نيروهاي تقويتي

ع مصرف نظـر از مطـا  . ي گوناگوني بودها هادعاي قاسم نسبت به كويت، داراي علل و انگيز   
 گفتـه   1951در  .  ذخاير غني نفتي كويت دانـست      توان  مي مهمترين عامل را     ،طلبانة عراق  توسعه

توليد نفت كويت ناگهـان    .  درصد ذخاير نفتي اثبات شدة جهان را داراست        16كه كويت   شد   مي
آمـدهاي بـسيار زيـاد      در. افزايش يافـت 1960 ميليون تن در    80، به   1950 ميليون تن در     17از  

  . شد  موجب حسادت مي،ناشي از صدور نفت
ـ   مـي  قاسم ن  .توليد نفت كويت در آن زمان بيش از دو برابر توليد نفت عراق بود              ست از  توان

همچنين از نظر جغرافيايي قاسم ادعا مي كـرد كـه مـشكل          . اين درآمد سرشار چشم پوشي كند     
القـصر   خليج فارس هنوز باقي است و حتي با ايجاد بندر جديـد ام  دسترسي انحصاري عراق به 

بيـشتر   ،ريزي شده بود    طرح 1940، درست در همان محلي كه قبالً در دهة          1960در اوايل دهة    
 عـراق هـستند، و بنـابر        القـصر   ام جزاير وربه و بوبيان كويت مشرف بر بندر          .عينيت يافته است  

ي عراق بـراي رفـت و      ها  كشتي. شد ادعاي عراق اين امر مانع دسترسي آزادانة عراق به دريا مي          
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 در صـورتي كـه   ،بنـابراين . آمد به خليج فارس مي بايد از آبهاي تحت حاكميت كويت بگذرند       
هـر چنـد از نظـر     البتـه، . شد كرد، اين مشكل بر طرف مي   سم كويت راضميمة خاك عراق مي     قا

اين امـر بـه     . توان تغيير داد   هاي جغرافيايي را نمي     ولي واقعيت  ،جغرافيايي اين يك واقعيت بود    
بويژه كه كويـت مـانعي      .  دليل قابل توجيهي نبود    ،هيچ وجه براي ضميمه كردن كويت به عراق       

توانـستند   ي عراقي مـي ها رسي آزادانة عراق به خليج فارس ايجاد نكرده بود و كشتي در راه دست  
  . رفت و آمد كنندالقصر امآزادانه به بندر 

.  عبدالكريم قاسم خواستار آن بود كه نقش با اهميتي در خليج فارس ايفا كنـد               ،عالوه بر آن  
 ،مگر اينكه عراق   ، پذير نبود  با توجه به طول اندك سواحل عراق در خليج فارس،اين امر امكان           

. اسـت  برابر عـراق   طول سواحل كويت در خليج فارس چند       .كويت را به تصرف خود درآورد     
بـود و در راسـتاي ايـن سياسـت            بيشتر متوجه درياي مديترانـه     1958سياست رهبران عراق تا     

با به قدرت   اما  . سوريه را ضميمة خاك عراق كنند     » هالل خصيب «كوشيدند كه با ارائه طرح       مي
 ،عبدالكريم قاسـم  . رسيدن عبدالكريم قاسم سياست عراق به سوي خليج فارس تغيير جهت داد           

هاي زيادي به عمـل آورد تـا          كوشش ،عالوه بر تالش براي ضميمه كردن كويت به خاك عراق         
امـا در ايـن مـورد نيـز نـه تنهـا بـه علـت             . هاي خليج فارس نيز نفوذ كنـد       در ساير شيخ نشين   

 توفيقي به دست نيـاورد، بلكـه ادعـاي آن نـسبت بـه كويـت                 ، مصر در خليج فارس    مداخالت
  .موجبات انزواي اين كشور را در ميان كشورهاي ساحلي خليج فارس فراهم آورد

 1961 در بهـار  .يك دليل ديگر نيز براي توجيه ادعاي قاسم در مورد كويت ارائه شده است             
رهاي مشترك المنافع بريتانيا رواج داشت، البته اين        مبني بر الحاق كويت به گروه كشو       شايعاتي

توجـه بـه احـساسات ضـد       با اين حال، بـا .)Niblock, 1982: 133( شايعه به شدت تكذيب شد
وجود داشت و نمونـة آن خـروج عـراق از پيمـان             ) و نيز مصر  (غربي كه در آن زمان در عراق        

كـه كويـت بـه جـاي پيـروي از        تقد بـود  قاسم مع . بغداد بود، اين امر براي قاسم خوشايند نبود       
بايـد بـه صـورت        مـي  ،هاي سياسي طرفدار غـرب     بندي در جناح  هاي غرب و عضويت    سياست

 از زمـان فروپاشـي امپراتـوري        ،فكر وحدت اعراب   .اي اعراب در آيد    قسمتي از وحدت منطقه   
هان عـرب   عثماني همواره وجود داشته و رهبران عرب هر كدام خود را شايسته مقام رهبري ج              

اي را در سر داشت و بغداد را بيشتر از قاهره به عنوان مركـز            داعيه قاسم نيز چنين  . اند  دانسته مي
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در حالي كه به نظر ناصر، قاهره به علت قرار گرفتن            .ديد طبيعي براي چنين وحدتي مناسب مي     
ت و   وسـع  ،عـالوه بـر آن    .  شايستگي بيـشتري داشـت     ، از نظر جغرافيايي   ،در قلب جهان عرب   

  .جمعيت مصر بيشتر از عراق بود
ادعاي عبدالكريم قاسم نسبت به كويت بر اساس داليل حقوقي و مالحظات تاريخي و              

 كويت با انگلستان را 1899نامة   از نظر حقوقي عبدالكريم قاسم موافقت.سياسي استوار بود
اجازة قبلـي   سبنامه به صورت محرمانه و بدون ك    دانست؛ زيرا اين موافقت    فاقد اعتبار مي  

داشت كه شيخ كويت بدون كسب اجازة   قاسم اظهار مي   .از سلطان عثماني منعقده شده بود     
مقامـات بريتانيـارا نداشـته     و امضاء موافقتنامه بـا   قبلي از سلطان عثماني صالحيت مذاكره     

  .)Kumar, 1962: 109( است
متي از واليـت بـصره در    كرد كه كويت قـس     از نظر تاريخي نيز عبدالكريم قاسم استدالل مي       

زمان حكومت عثماني بوده است و به رغم نوساناتي كه در روابط كويت با بـاب عـالي وجـود                    
. اند   حاكمان كويت هميشه روابط برادرانة خود را با حاكمان عثماني در عراق حفظ كرده              ،داشته

 عثماني در  از طرف مدحت پاشا، حاكم1870همچنين ادعاي قاسم بر اساس فرماني بود كه در         
 او لقب قـائم  .بصره است واليت بغداد صادر شده و در آن قيد گرديده بود كه كويت قسمتي از  

كـرد كـه     قاسـم ادعـا مـي   ، بنابراين.)Abdulghani, 1984: 97( مقام به شيخ كويت اعطا كرده بود
جيـه  داليـل قاسـم بـراي تو   . عراق به عنوان جانشين عثماني حق دارد نسبت به كويت ادعا كند         

  :اساس بود  به علل زير كامالً بي،حاكميت اين كشور بر كويت
 را با دولت انگلستان منعقد كرد، اعتبار        1913 ژوئيه   29نامة   وقتي امپراتوري عثماني موافقت    -1

  ؛ را به طور ضمني به رسميت شناخت1899نامة  موافقت
ارچوب تركيـة   ، از تمام حقوق خـود در خـارج از چـ           1923 تركيه به موجب معاهدة لوزان     -2

 ؛جديد صرف نظر كرده بود

 منعقـد  1923ادعاي قاسم از زماني كه عراق و كويت موافقتنامة مرزي بين دو كـشور را در         -3
گونه مبناي حقوقي نداشت؛ زيرا عراق به اين ترتيب كويت را به عنوان كشوري               كردند، هيچ 

  .مجزا از عراق به رسميت شناخته بود
 ،ره توسط يك حاكم براي بستن قرارداد با كشورهاي خـارجي           حق انجام مذاك   ،عالوه بر آن  
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 محمد علي حاكم مصر و بسياري از رهبران         .امري بدون سابقه در حكومت عثماني نبوده است       
خليج فارس نيز اقدام  بسياري از شيوخ امارات . اند كشورهاي شمال آفريقا اين كار را انجام داده       

 ادعاي عبـدالكريم قاسـم از نظـر حقـوقي     ،  بنابراين.)Khadduri, 1969: 168(اند  به اين كار كرده
وي نيز به همين نتيجه رسيده بود، و به همين جهت داليل خود را بـر اسـاس   . قابل توجيه نبود  

ظاهراً از همين زمان بود كه قاسم شروع بـه جمـع آوري   . مالحظات تاريخي و سياسي قرار داد  
اما استناد قاسـم بـه حقـوق        . د نسبت به كويت كرد    اسناد و مدارك در مورد ادعاي تاريخي خو       

  :تاريخي نيز به داليل زير پذيرفتني نبود
كويت هميشه از استقالل داخلي كامل برخودار بوده و از اواخر قرن نوزدهم بـار ديگـر بـر                   -1

بـه تـدريج    ) 1896-1915( با به قدرت رسيدن شيخ مبارك        .خود تأكيد كرده است    استقالل
  ؛اني فاصله گرفتكويت از حكومت عثم

 ولي كويـت    ،   تشكيل شد  ،   يعني موصل، بغداد و بصره     ،   استان جدا شده از عثماني     3عراق از    -2
 قـبالً بـه اميـر كويـت     ، جزو استان بصره نبود؛ زيرا تركيه حق حاكميت خـود را بـر كويـت     

ـ توا  مي ن ،   عراق به عنوان يكي از كشورهاي جانشين عثماني        ،  بنابراين. واگذار كرده بود   ست ن
  ؛ بكند، هايي كه تركيه به آن واگذار نكرده بود ادعاي حاكميت نسبت به سرزمين

  جلوگيري انگلستان از اشغال كويت توسط عراق 

اظهارات رسمي عبدالكريم قاسم نسبت به كويت و شايعات مبني بر يك حملة قريب الوقوع از         
ده اعـالم شـود و نيروهـاي    العـا  جانب عراق به كويت موجب شد تا اوالً در كويت حالت فـوق  

 نماينـدة   ،  مسلح محدود كويت به حالت آماده باش در آيند، ثانياً شيخ كويـت بـا ويليـام لـوس                  
نمايندة بريتانيا به شيخ اعـالم كـرد در صـورتي كـه وي              .  مشورت كند  ،  بريتانيا در خليج فارس   

 19 مـورخ  ، ه بين دو كشوري مبادله شدها هنام) د(مورد تهديد قرار گيرد، بريتانيا طبق پاراگراف   
 ،  موجب اين پاراگراف، در صورت درخواست كويت        به .، به وي كمك خواهد كرد     1961ژوئن  

  .دولت بريتانيا به آن كشور كمك خواهد كرد
 1899به همين جهت وي پس از لغـو قـرارداد           . اما اين تضمين براي شيخ كويت كافي نبود       

 ژوئـن   30 در نتيجـه، در      . جانبه را بـا بريتانيـا كـرد        فوراً درخواست انعقاد يك پيمان دفاعي دو      
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سـپس در همـان روز،   .  يك موافقتنامة دفاعي دوجانبه بين كويت و بريتانيا به امضا رسيد        1961
كويت درخواست اعزام نيروهاي نظامي بريتانيا را به كشور خود كـرد و موضـوع را بـه اطـالع                 

نيا به نيروهاي نظامي خود در كنيا، كه به محل          روز بعد، دولت بريتا   . هاي عرب نيز رساند    دولت
 كـشتي  3نيروهاي نظـامي بريتانيـا بـا    . حادثه نزديكتر بودند، دستور داد تا به كويت اعزام شوند 

دولتين كويت وبريتانيا اعالم داشتند كه اعزام اين      .  وارد كويت شدند   1961جنگي در اول ژوئيه     
عـالوه بـر   ). Penrose, 1978,P.276 ( نظامي بوده استنيروها به منظور بازداشتن عراق از تجاوز

اعزام نيرو به آن كشور نه تنها به خاطر حفظ منـافع بريتانيـا در                 حمايت بريتانيا از كويت و     ،  آن
 موقعيـت ايـن   ، زيرا كوتاهي بريتانيا در دفاع از كويت  بلكه درتمام خليج فارس نيز بود؛، كويت

  .كرد ف ميكشور را در تمام خليج فارس تضعي
در واقـع در انديـشة        مطرح شد كـه آيـا قاسـم        اي  هاما در آن زمان اين مسئله نيز توسط عد        

اينكه وي اميدوار بود كه از ادعاي خود نسبت به كويـت             تجاوز نظامي به كويت بوده است؟ يا      
ايـن عـده معتقدنـد كـه        . هاي بعدي در مذاكرات استفاده كنـد       زدن  براي چانه  اي  هبه عنوان وسيل  

خواسته تـا اختالفـات مـرزي بـين دو كـشور را بـه نحـو                  زني هم داشته و مي     قاسم قصد چانه  
 1960-61سالهاي   القصر در  مطلوب مورد نظر عراق حل و فصل كند؛ زيرا ايجاد بندر جديد ام            

همچنين به نظـر ايـن      . دوباره مسئله كنترل جزاير وربه و بوبيان توسط عراق را مطرح كرده بود            
 خود 1961خواست تا كويت را ترغيب كند كه قرارداد دفاعي ژوئن         بدين وسيله مي   قاسم   ،  عده

اين مسئله براي عراق بسيار ضروري بود و تداوم حـضور بريتانيـا و يـا                . را با بريتانيا لغو نمايد    
  .)Niblock, 1982: 133(كرد  خروج آن را از خليج فارس توجيه مي

 امـا وي بـا بررسـي ابعـاد مختلـف            .مي را داشت  شك قاسم قصد استفاده از نيرو نظا       بدون
مسئله به اين نتيجه رسيده بود كه استفاده از نيروي نظامي نه تنها نتيجـة مطلـوب را عايـد وي                     

 بلكه منجر به شكست وي خواهد شد؛ زيرا اوالً، پذيرفتن اينكه شيخ كويـت و يـا   ،  نخواهد كرد 
تجاوز قاسم بـه كويـت بـه    . ي قاسم مشكل بود  برا ،  بريتانيا در مقابل توسل به زور تسليم شوند       

مفهوم درگيري نيروهاي وي با نيروهاي نظامي بريتانيا بود و در ايـن صـورت امكـان پيـروزي                  
براي قاسم وجود نداشت؛ ثانيا، كشورهاي عربي استقالل كويـت را بـه رسـميت شـناخته و بـا               

ي از تماميت ارضي كويت     حتي بسياري از كشورهاي عرب    . تجاوز عراق به كويت مخالف بودند     
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مرزهاي  در بسياري از نيروهاي خود را     دفاع كردند؛ ثالثاً، قاسم با ايران نيز اختالف پيدا كرده و          
توانـست از تمـام نيروهـاي        ايران مستقر كرده بود و بنابراين، در صورت تجاوز به كويت نمـي            

قاسـم   ان حل و فصل نمايد؛ اما     خود استفاده كند، مگر اينكه قبالً اختالفات مرزي خود را با اير           
 ،آنچه مسلم است ورود نيروهاي نظامي بريتانيا به كويـت         . مايل به انتخاب اين راه حل نيز نبود       

  .بر حذر داشت قاسم را از تجاوز نظامي به اين كشور و اشغال آن

  گيري نتيجه

 انگلـستان   از امپراتوري عثماني بـود، سياسـت        يعني زماني كه عراق هنوز بخشي      1920تا سال   
امـا پـس از فروپاشـي عثمـاني         . مبني بر محدود كردن دسترسي عثماني به خلـيج فـارس بـود            

 -وتأسيس كشور جديد عراق توسط انگلستان سياست ايـن كـشور همـواره حمايـت از عـراق                 
 زيرا عراق از نظر موقعيت ژئوپليتيكي اهميـت بـسيار بيـشتري      . بوده است  -تحت الحمايه خود  

  . براي انگليس داشت،تدر مقايسه با كوي
.  جانب عراق را گرفتـه اسـت  ،به همين دليل انگلستان در تعيين مرزهاي بين عراق و كويت  

تـر بـه خلـيج فـارس         انگلستان براي رفع تنگناهاي ژئوپليتيك عراق و اينكه عراق بتواند آزادانه          
اق واگـذار كنـد،   دسترسي پيدا كند، به كويت فشار آورده تا حقوق خود را در خورعبداهللا به عر    

نيمـي از آبـراه خورعبدالـه متعلـق بـه كويـت       . تا اين كشور بتواند بندري در آنجا احداث كنـد        
انگلـستان  . جزيره وربه را به عراق اجـاره دهـد   عالوه بر آن انگلستان از كويت خواسته تا .است

وي كـه نـه      كويت امتيازاتي به عراق بدهد به نح       ،تحديد مرزها  همچنين خواستار آن بود كه در     
 اما عراق بـه ايـن       .، بلكه تمام خور زبير در داخل خاك عراق قرار گيرد          القصر  امفقط تمام خور    

 امـا انگلـستان در   . بلكه خواستار جزاير وربه و بوبيان و يا تمام كويت بود      ،امتيازات راضي نبود  
 كويت توسط  بر همين اساس از اشغال    .كرد ي عراق مقاومت و مخالفت مي     ها  خواهي برابر زياده 

  . جلوگيري نمود1961عراق در سال 
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