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 :ممخصال
عاـ  (جدة)معاىدة  السعكدية البريطانيةالصداقة  معاىدة البحثتناكؿ 

ـ المعقكدة بيف مممكة الحجاز كنجد كممحقاتيا كمممكة بريطانيا 4221ق/ 4999
يرلندا.  العظمى كا 
تمييد عف عالقات الممؾ عبدالعزيز مع بريطانيا منذ  بمقدمة ثـ بحثبدأ ال

دخكلو الرياض حتى تمكف مف ضـ الحجاز كما رافؽ ىذه العالقة خالؿ تمؾ الفترة مف 
ـ، ثـ اندالع احداث 4249ق/ 4999شد كجذب انتيى بتكقيع معاىدة داريف عاـ 

الحرب، كبعد الحرب العالمية األكلى ككقكؼ الممؾ عبدالعزيز عمى الحياد خالؿ تمؾ 
ـ فكقع معاىدات لتحديد الحدكد 4221ق/ 4999نيايتيا تمكف مف ضـ الحجاز عاـ 

 كالمناطؽ الخاضعة لمنفكذ البريطاني في المنطقة. وبيف المناطؽ الخاضعة لحكم
األحداث قبيؿ معاىدة جدة حيث تمكف الممؾ تطكر  بحثعالج اليثـ 

بيذا الضـ كأصبح نفكذه  عبدالعزيز مف ضـ الحجاز كحصؿ عمى اعتراؼ دكلي
كلذا أصبحت الحاجة ممحة إللغاء معاىدة  ،يشمؿ معظـ مناطؽ شبو الجزيرة العربية

     داريف كتكقيع معاىدة بديمة عنيا.
األسباب التي دفعت كال الطرفيف السعكدم كالبريطاني  بحثتناكؿ ال.ذلؾ بعد 

دالعزيز في شبو الجزيرة لتكقيع معاىدة جدة خاصة فيما يتعمؽ بتغير مكقؼ الممؾ عب
 العربية، يقابؿ ذلؾ تخكؼ الحككمة البريطانية عمى محمياتيا في المنطقة.

في المفاكضات التي جرت بيف الممؾ عبدالعزيز كالمفاكض  بحثفصؿ اليثـ 
البريطاني جكردف، الذم قدـ مسكدة لشركط المعاىدة، كاعتراض الممؾ عبدالعزيز عمى 
كثير مف النقاط التي تضمنتيا المسكدة مما أدل إلى تكقؼ المفاكضات، لكف الحككمة 

فيـ اعتراضات الممؾ آخر ىك جمبرت كاليتكف الذم ت ان البريطانية أرسمت مفاكض
عبدالعزيز كتمكف الطرفاف مف الكصكؿ إلى صيغة تكافقية نتج عنيا تكقيع معاىدة 

 جدة.
مميزات المعاىدة كنتائجيا عمى الجانبيف السعكدم  بحثكضح الي ،بعد ذلؾ

 كالبريطاني ثـ ردكد الفعؿ عمى تكقيع ىذه المعاىدة.
 كالمصادر كالمراجع. البحث ثـ خاتمة 
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Abstract: 
The research dealt with the Saudi-British Treaty of Friendship 

(Treaty of Jeddah) in 1345 AH / 1927AD between the Kingdom of Hejaz 
and Najd and its annexes and the Kingdom of Great Britain and Ireland. 

The research began with an introduction and then an introduction 
to King Abdulaziz's relations with Britain since his entry into Riyadh 
until he was able to annex the Hijaz, and the tension and attraction that 
accompanied this relationship during that period ended with the signing 
of the Dareen Treaty in 1333 AH / 1915 CE, then the outbreak of the 
events of the First World War and King Abdulaziz standing on neutrality 
during that period. That war, and after its end, he managed to annex the 
Hijaz in 1344 AH / 1926 CE and signed treaties to define the boundaries 
between the areas under his rule and the areas under British influence in 
the region. 

Then the paper deals with the development of events prior to the 
Treaty of Jeddah, where King Abdulaziz managed to annex the Hijaz and 
obtained international recognition for this annexation, and his influence 
encompassed most of the regions of the Arabian Peninsula, and therefore 
the need became urgent to cancel the Dareen Treaty and sign an 
alternative treaty. 

After that, the discussion dealt with the reasons that led both the 
Saudi and British parties to sign the Jeddah Treaty, especially with 
regard to the change of King Abdulaziz's position in the Arabian 
Peninsula. This corresponds to the British government's fear of its 
reserves in the region. 

The discussion then details the negotiations that took place 
between King Abdulaziz and the British negotiator, Gordon, who 
presented a draft of the terms of the treaty, and King Abdulaziz's 
objection to many of the points included in the draft, which led to the 
suspension of negotiations, but the British government sent another 
negotiator, Gilbert Clayton, who understood King Abdulaziz's 
objections. The two parties managed to reach a compromise formula that 
resulted in the signing of the Jeddah Treaty. 

After that, the research clarifies the advantages of the treaty and 
its results on the Saudi and British sides, and then the reactions to the 
signing of this treaty. 
Then the conclusion of the research, sources and references. 
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 :لمقدمةا

الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد صمى 
 اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد:

لقد كانت شبو الجزيرة العربية في بداية القرف الرابع عشر اليجرم المكافؽ 
رية كخاصة لبداية القرف العشريف الميالدم محط أنظار كثير مف الدكؿ االستعما

بريطانيا، التي كانت تسيطر عمى إمارات ساحؿ الخميج العربي منذ أكاخر القرف 
الثالث عشر اليجرم المكافؽ لمقرف التاسع عشر الميالدم. ثـ عززت بريطانيا نفكذىا 
في المنطقة بعد الحرب العالمية األكلى، كأصبحت صاحبة السيطرة في المنطقة بعد 

 األردف كفمسطيف. سيطرتيا عمى العراؽ كشرؽ

عقد معاىدة صداقة مع بريطانيا صاحبة النفكذ قد كاف الممؾ عبدالعزيز ك 
كلكف ـ، 4249ىػ / 4999معاىدة داريف عاـ كىي تمؾ الفترة في  األكبر في المنطقة

كأدركت بريطانيا أنو الزعيـ األقكل في  وبرز نجم، بعد ضـ الممؾ عبدالعزيز لمحجاز
مف أف يحاكؿ الممؾ عبدالعزيز ضـ العراؽ كشرؽ  فخشيتالجزيرة العربية، شبو 

كما أرادت الحككمة البريطانية المحافظة عمى محمياتيا  األردف التي تسيطر عمييا،
فقامت بعقد اتفاقية حدكد بيف العراؽ كمممكة الحجاز كنجد  في الخميج العربي،

ية لتحديد الحدكد ، ثـ عقدت اتفاقـ4229ق/ 4999عاـ  كممحقاتيا كىي اتفاقية  بحرة
ق/ 4999عاـ  ىي اتفاقية حداك بيف شرؽ األردف كمممكة الحجاز كنجد كممحقاتيا 

، كلكف الحككمة البريطانية ادركت أف اتفاقية بحره كحده ىي مجرد اتفاقيات ـ4229
حدكد، كلذا ال بد مف عقد معاىدة مع الممؾ عبدالعزيز تنظـ العالقة معو بعد أف 

 .شمؿ معظـ مناطؽ شبو الجزيرة العربية صبحت مناطؽ نفكذه تأ

كبيرة إلقناع بريطانيا بإلغاء معاىدة داريف التي  بذؿ الممؾ عبدالعزيز جيكدان 
الجزيرة العربية، فنتج عف ىذه الجيكد تكقيع معاىدة شبو ال تناسب كضعو الجديد في 
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 ـ.4221ق/ 4991 -ق4999جدة عاـ

كنشكء المممكة العربية السعكدية،  عالج فترة تبمكريفي أنو  البحثتبرز أىمية 
كذلؾ بعد ضـ الحجاز، كىي مف  كمكقؼ بريطانيا صاحبة السيادة في المنطقة منيا

، كتميزت تمؾ العالقة بخصكصية شديد أدؽ مراحؿ قياـ المممكة العربية السعكدية
بسبب ىيمنة بريطانيا عمى معظـ المنطقة العربية، باإلضافة إلى حاجة الممؾ 

 .ز إلى الحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي مف القكل العظمىعبدالعزي

عالقة بريطانيا بالممؾ عبد العزيز قبؿ تكقيع عف  ان تمييد البحثناكؿ تيك 
، كالمفاكضات بيف التي أدت لتكقيع ىذه المعاىدة ألسباباك  الظركؼ، ثـ معاىدة جدة

حتى تكقيع  كالمفاكض البريطاني جكردف ثـ جمبرت كاليتكف الممؾ عبدالعزيز
 كالمكقؼ الدكلي منيا.نتائج معاىدة جدة كردكد الفعؿ  البحثعالج يبعد ذلؾ ، المعاىدة

كقد اىتمت كثيره مف الدراسات بإبراز العالقات بيف بريطانيا كالممؾ 
عبدالعزيز، كمف أبرز ىذه الدراسات دراسة دالؿ مخمد الحربي، )عالقة سمطنة نجد 

ق كدراسة مفيد الزيدم )عبدالعزيز آؿ سعكد 4999-4999كممحقاتيا ببريطانيا 
حث إلى تقصي ـ(. كعمى الرغـ مف ذلؾ سعى البا4221-4249كبريطانيا 

المعمكمات مف أجؿ الكصكؿ إلى عناصر جديدة حكؿ المكضكع، كقد جمع الباحث 
المادة العممية مف مصادرىا األكلية كالثانكية، كفي كؿ ذلؾ تحرل الدقة كالتـز بنقؿ 

 .البحثالكقائع التاريخية مف تمؾ المصادر المختمفة التي استفاد منيا ىذه 
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 تمهيد:

 ك عبد العزيز قبل توقيع معاهدة جدة:عالقة بريطانيا بالمم

ـ، 4222ىػ/ 4942 عاـالرياض  مف استعادة الممؾ عبدالعزيزبعد أف تمكف 
كذلؾ  ؛رةغير مستقسياسية  ان عاكضا تمؾ الفترة تعيش الجزيرة العربية في شبو كانت

التي تدعـ عبدالعزيز بف الدكلة العثمانية مف قبؿ لخارجية سكاء بسبب التدخالت ا
حاكـ حائؿ، أك مف قبؿ الحككمة البريطانية التي تريد المحافظة عمى  (4)رشيد

 .(2)محمياتيا في الخميج العربي مف أم اعتداء قد يقع عمييا

خصمو تابع ما كاف يجرم بيف الممؾ عبدالعزيز ك ككانت الحككمة البريطانية ت
الحككمة البريطانية ف إبف رشيد، لما لو مف تأثير في كضع المنطقة. كما عبدالعزيز 

بف رشيد عبدالعزيز انتصار  كذلؾ آلف ال ترغب في انتصار أحد منيما عمى اآلخر؛
ييدد نفكذىا في نو سكؼ دكلة العثمانية في المنطقة، كما إيزيد مف نفكذ ال سكؼ
. أما انتصار الممؾ يج العربيبسبب تطمعاتو إليجاد منفذ لو عمى الخم الككيت

، البداية إلى تكحيد نجد، ثـ تطمع لضـ األحساء كالقطيؼ منذالذم يسعى  عبدالعزيز
في الخميج العربي،  لمناطؽمد نفكذه إلى  ذلؾ ف يؤدمأالحككمة البريطانية  شيتفخ

تيديد نفكذىا في  يويترتب عممما  ،آبائو كأجدادهخاصة أف بعضيا كاف تابعان لحكـ 
 ،النزاع الدائر بينيمابالتدخؿ في لـ ترغب الحككمة البريطانية  اكلذ. العربي الخميج
 خصمو عبدالعزيز نيا نصحت أمير الككيت بعدـ مساعدة الممؾ عبدالعزيز عمىإكما 

. أما حتى ال يجد عبدالعزيز بف رشيد في ذلؾ ذريعة لمياجمة الككيت ، كذلؾبف رشيد
كلكنيا لـ تتخذ أم  ،كطمب تأييدىا لو ةبريطانيال بالحككمة فقد اتصؿ عبدالعزيزالممؾ 

 .(9)خطكة في ىذا المجاؿ

االعتراؼ الممؾ عبدالعزيز  ـ، طمب4229ىػ/4922كبعد معركة البكيرية عاـ 
، بف رشيدلعبدالعزيز  مساعدة العثمانييف كذلؾ بسبب ؛مف الحككمة البريطانية كالدعـ
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في  عسكرمالمف التدخؿ  ةالعثماني الدكلة حذرت كلكنيا، لطمبولـ تستجب  نياإإال 
 .(9) المنطقة

مف طمباتو المتكررة لمحصكؿ عمى اعتراؼ كدعـ  عبدالعزيزلـ ييأس الممؾ 
 كما، مف قبؿ الحككمة البريطانية بدكلتو الناشئة، كلكنيا قابمت تمؾ الطمبات بالرفض

في تمؾ الفترة  المقيـ السياسي البريطاني بالخميج العربيإلى نصيحة  متفتت إنيا لـ
التعامؿ مع الممؾ  بضركرة ، الذم نصحيا(9)(Percy Cox) رسي كككسيب

قائالن: أصبح اإلماـ )الممؾ عبدالعزيز( مسيطران ، حيث أرسؿ إلى حككمتو عبدالعزيز
نو لذلؾ يجب االتصاؿ بو  . (1) في أكاسط جزيرة العرب كا 

رسي كككس كاف يدرؾ أىمية الدكر الذم سكؼ يضطمع بو الممؾ ييبدك أف ب
ف تجاىؿ الحككمة البريطانية لو، سكؼ يدفعو  عبدالعزيز في شبو الجزيرة العربية، كا 

ة في عدـ التعامؿ مع الممؾ بريطانيال . كلكف تردد الحككمةإلى التحالؼ مع قكل أخرل
 في الككيت شكسبير البريطاني سيككيؿ السياالأرسمت فقد طكيالن.  عبدالعزيز لـ يدـ

(Shakespear)(1) أطمعو الممؾ ف ،ـ4242ىػ/4929عاـ  الممؾ عبدالعزيز ةقابملم
خراج العثمانييف منك  األحساء كالقطيؼباستعادة  رغبتوعبدالعزيز عمى   دعـ كطمب يا،ا 

بحر، ال عف طريؽ لك حاكؿ العثمانيكف مياجمتوفيما  لو ةبريطانيالحككمة الحماية ك 
 أجابو شكسبير بأفف ،أبدل الممؾ عبدالعزيز استعداده لقبكؿ ككيؿ بريطاني عنده. كما

عدـ مياجمة بكما نصحو  ،مساعدتوبليا  سمحفي كضع ال ي ةبريطانيال الحككمة
 .(9)عميوألف ذلؾ قد يشكؿ خطران كبيران  ؛كالقطيؼ األحساء

خراج العثمانييف  استعادةنجاح الممؾ عبدالعزيز في  لكف األحساء كالقطيؼ كا 
ت فقد أصبح لمتكاصؿ معو،لحككمة البريطانية ا دفعـ، 4249ىػ/ 4994عاـ منيما 

في الخميج العربي  مارات العربيةعمى مقربة مف اإل حدكد المناطؽ الخاضعة لنفكذه
ككاف بعض تمؾ اإلمارات قد خضعت  ة،بريطانيال مع الحككمة بمعاىدات ترتبط التي
الممؾ  ، لكفسمطات السعكدية إباف عيد الدكلتىيف السعكديتىيف األكلى كالثانيةلم
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. فأراد أف يؤمف جانبو مف سطكتيا، ةبريطانيالحككمة العبدالعزيز يدرؾ مدل قكة 
قامة عالقات رسمية   .(2)معيا فكاصؿ مساعيو لمحصكؿ عمى اعترافيا كا 

إلى  مع الممؾ عبدالعزيز في تمؾ الفترة، ةبريطانيالحككمة العدـ تجاكب دفع 
يتخكؼ ، خاصة أنو كاف دخكؿ الممؾ عبدالعزيز في مفاكضات مع الدكلة العثمانية

تكصؿ ك األمر بالدكلة العثمانية  فرحبتاستعادة األحساء كالقطيؼ منو.  امحاكلتي مف
، ككاف ذلؾ ثمانيةلمدكلة العالطرفىيف إلى اتفاقية تـ بمكجبيا تعيينو حاكمان لنجد تابعان 

 .(42) ـ4249مايك  41ىػ / 4992جمادل اآلخرة  22في 

أقمؽ ممثمي الحككمة  كالممؾ عبدالعزيز ةالعثماني بيف الدكلة ىذا التقارب إف
الممؾ  عالقة معتعميؽ ال ضركرة أكدكا لحككمتيـف، العربي البريطانية في الخميج

الحككمة البريطانية  إلى األراضي السعكدية، حيث أكفدت فتكررت زياراتيـ ،عبدالعزيز
باالنضماـ  ةبريطانيالحككمة الـ ليبمغو طمب 4249ديسمبر  94ىػ/4999في صفر 

إلى حاكمىي الككيت كالمحمرة لمساعدتيا عمى انتزاع البصرة مف العثمانييف، مقابؿ 
قامة ك  ؼ بو حاكمان مستقالن اعتر االكعدىا ب مف أم  حمايتوبو، ك  ةدبمكماسيعالقات ا 

مكقفو أصر عمى لكنو  ،كقد رحب الممؾ عبدالعزيز بالتعاكف البريطاني ،ىجـك بحرم
كصؿ إلى اتفاقية مكقعة كمختكمة الت يتـ الحيادم بيف بريطانيا كالدكلة العثمانية، حتى

مع الحككمة البريطانية. فبدأت المحادثات بيف الحككمة البريطانية كالممؾ عبدالعزيز، 
 شبييوـ. كىي 4249ىػ/ 4999تيت بعقد معاىدة داريف أك القطيؼ عاـ كان
 .العربي عقدىا مع إمارات الخميجت ت الحككمة البريطانيةالمعاىدات التي كانب

 كمف أىـ بنكدىا:

اعتراؼ بريطانيا بو حاكمان مستقالن لنجد كاألحساء كالقطيؼ كالجبيؿ  -4
  كممحقاتيا.

 عبدالعزيز عمى أم دكلة تعتدم عمى أراضيو.مساعدة بريطانيا الممؾ   -2
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تعيد الممؾ عبدالعزيز باالمتناع عف التدخؿ في أراضي إمارات الخميج   -9
  العربية التي ىي تحت الحماية البريطانية.

تعيد الممؾ عبدالعزيز بأف يمتنع عف مخابرة أك اتفاؽ أك معاىدة مع أم دكلة -9
 .(44) أجنبية

 اتخذ الممؾ عبدالعزيز مكقؼ الحياد، ،األكلىالحرب العالمية عندما نشبت ك 
كذلؾ ألسباب عديدة منيا انشغالو بأمكره الداخمية كفي  ،بيف بريطانيا كالدكلة العثمانية

اإلقداـ عمى أمر ال يرل فيو فائدة كاضحة لو بمقدمتيا مشكمة العجماف. كعدـ رغبتو 
نيا إال إعف ذلؾ المكقؼ  كمع أف بريطانيا لـ تكف راضية ،أك يرل أف تفاديو ال يضره

خمسة آالؼ جنيو  كتبمغ أمدتو ببعض المساعدات المالية كالعسكرية التي طمبيا منيا،
 إلى سبب إمداده بتمؾ المساعدات كيعكد شيريان كأربعة رشاشات كثالثة آالؼ بندقية.

خكؼ الحككمة البريطانية مف أف يقـك الممؾ عبدالعزيز بأعماؿ تعرقؿ مساعي ت
آثار سمبية في محاكلة مما ينتج عنو  ،(42)حسيف شريؼال خاصة في المنطقةحمفائيا 

 .(49)التي يطمحكف لتحقيقيا خالؿ احداث الحرب العالمية األكلى  تحقيؽ أىدافيا

بريطاني في المنطقة النفكذ الكبعد انتياء الحرب العالمية األكلى أصبح 
أصبح كؿ مف العراؽ كشرؽ األردف كفمسطيف تحت  حيث السابؽ،مف  أكبرالعربية 

أصبح ليا الكممة العميا في تحديد عالقات حكاـ تمؾ األقطار بالممؾ  كلذا ىا،نفكذ
فقد رعت بريطانيا عقد معاىدة المحمرة، بيف الممؾ عبدالعزيز كالعراؽ،  ،عبدالعزيز

ـ الذم عيينت فيو 4222ىػ/ 4994 عاـ ككذلؾ مؤتمر العقير ،ـ4222ىػ/4992عاـ 
بحرة  الحدكد بيف السعكدية ككؿٍّ مف الككيت كالعراؽ. كسعت أيضان إلى عقد اتفاقية

الحدكد بيف السعكدية لتحديد  ـ4229ىػ/ 4999 عاـ بينو كبيف حككمة العراؽ
في العاـ نفسو بيف الممؾ عبدالعزيز  إضافة إلى اتفاقية حداء )أك حدة( ،كالعراؽ
ددت فييا الحدكد السعكدية األردنية كحككمة  .(49) األردف، كالتي حي
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 تطور األحداث قبيل معاهدة جدة:

ضـ كاألحساء كالقطيؼ ثـ تمكف مف  تكحيد نجد تمكف الممؾ عبدالعزيز مف
ـ مترامية 4222ق /4942أصبحت دكلتو التي قاـ بإنشائيا في عاـ فالحجاز، 

األطراؼ تمتد مف الخميج العربي شرقا إلى البحر األحمر غربا كمف الحدكد العراقية 
كاألردنية شماال إلى حدكد حضرمكت جنكبا، ككاف الكجكد البريطاني في شرؽ األردف 

مارات الخميج العربي كجنكب الجزيرة ال عربية قد حد مف تكسع الممؾ كالعراؽ كا 
ف الممؾ عبدالعزيز كاف يطمح إلى اعتراؼ بريطانيا بكضعو الجديد إعبدالعزيز، كما 

أف االعتراؼ البريطاني بضـ الحجاز جاء متأخرا  عمى الرغـ مفك في الجزيرة العربية، 
شعباف  9قميال، فكاف قد سبقو االعتراؼ مف قبؿ حككمة االتحاد السكفيتي في 

في جده  القنصؿ السكفيتي كريـ حاكيمكؼ ـ عف طريؽ4221فبراير  41 ق/4999
حيث بمغ الممؾ عبدالعزيز باعتراؼ حككمة االتحاد السكفيتي بالكضع الجديد لو داخؿ 
شبو الجزيرة العربية، ثـ جاء الرد مف قبؿ الممؾ عبدالعزيز بالشكر لحككمة االتحاد 

 .   (49)السكفيتي عمى ىذا االعتراؼ

تراؼ الحككمة البريطانية، فقد كرد مف قنصؿ الحككمة البريطانية في أما اع 
ـ، حيث بمغ الممؾ عبدالعزيز 4221مارس  4ق/ 4999شعباف  49جدة كذلؾ في 

اعتراؼ الحككمة البريطانية بو ممكا عمى الحجاز، كبذلؾ تككف الحككمة البريطانية قد 
 .   (41)اعترفت لو بيذا الكضع الجديد

كاف يطمح إلى إلغاء معاىدة داريف، كتكقيع معاىدة  الممؾ عبدالعزيز لكف
جديدة مع بريطانيا تالئـ كضعو الجديد، فحظي ىذا األمر باىتماـ بالغ في دكائر 
صنع القرار البريطاني بمندف. كلذا أدركت بريطانيا أف معاىدة داريف لـ تعد مجدية أك 

ماسة لعقد معاىدة جديدة مع الممؾ كاقعية في ظؿ ىذه التطكرات، كأف الحاجة 
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عبدالعزيز، تحفظ لبريطانيا مصالحيا االستراتيجية في ىذه المنطقة الحيكية بالنسبة 
 .(41)إلييا

تنظيـ الشؤكف الخارجية لبالده قبؿ ضـ الحجاز بالممؾ عبدالعزيز  اىتـ امك
ـ خبرة في بنفسو، فكاف يراسؿ الحككمات كيتمقى أجكبتيا بنفسو، ثـ استعاف برجاؿ لي

كحمزة (42)وحافظ كىبك   (49)أحمد الثنياف ممارسة أعماؿ الشؤكف الخارجية مثؿ
كغيرىـ، فحقؽ   (29)كعبداهلل الدممكجي (22)كيكسؼ ياسيف (24)كفؤاد حمزة (22)غكث

في عقد المعاىدات كاتفاقيات  كبيران  الممؾ عبدالعزيز في مجاؿ الشؤكف الخارجية نجاحان 
 .(29)تعييف الحدكد

بدأ التمثيؿ الدبمكماسي حيث  تمكف الممؾ عبدالعزيز مف ضـ الحجاز،بعد ك 
كاف يكجد في جدة عدة قنصميات أجنبية، أبرقت إلى حككماتيا باستقرار األكضاع 
بالحجاز بعد ضـ الممؾ عبدالعزيز ليا، كسيادة األمف كالعدؿ في المنطقة، كطمبت 

رت إقامة عالقات دبمكماسية منيـ سرعة االعتراؼ بالحكـ السعكدم بالحجاز، ثـ قر 
مع حككمة الممؾ عبدالعزيز، فرحب الممؾ عبدالعزيز بذلؾ، كقاـ بتبادؿ التمثيؿ 

 .    (29)الدبمكماسي بإيفاد سفراء إلى تمؾ الدكؿ 

شعبة  مكة المكرمة أسس فيكاف الممؾ عبدالعزيز عندما بدأ بضـ الحجاز قد 
ـ تأسست 4221 يناير 29 ىػ/4999صفر  24في ك  ،خاصة لمشؤكف الخارجية

نتيجةن حتمية الزدياد رقعة الدكلة كارتباطيا بالدكؿ ك "مديرية الشؤكف الخارجية"
في مكة ، ككاف مقرىا وتالخارجية بعد التكسع الذم حقق ياتنظيـ عالقاتلالخارجية 

ـ 4221ق /4999المكرمة ثـ انتقمت إلى جدة كيديرىا عبداهلل الدممكجي، كفي عاـ 
 . (21)فؤاد حمزةعيف عمييا 

حيث أصبح  ،ـ4221ق /4999لقد تطكرت سمطنة نجد كممحقاتيا بعد عاـ 
كذلؾ بعد مبايعة أىالي الحجاز  يطمؽ عمييا مممكة الحجاز كسمطنة نجد كممحقاتيا
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ـ بايعو أىؿ نجد ممكا 4221ق/ يناير 4999كفي رجب  ،لمممؾ عبدالعزيز ممكا عمييـ
 .(21)عمييـ، فأصبح مسمى الدكلة مممكة الحجاز كنجد كممحقاتو 

التطكر في األكضاع السياسية لمبالد بعد ىذا التاريخ أدل إلى تطكر  إف ىذا
في العالقات السعكدية البريطانية، حيث انتقؿ التمثيؿ الدبمكماسي كالقنكات السياسية 

ـ إلى ثالث قنكات في شبو 4221ق / 4999ف الممؾ عبدالعزيز كبريطانيا بعد عاـ بي
الجزيرة العربية، األكلى )كزارة اليند( كيمثميا المقيـ السياسي في بكشير ثـ الككالء 
السياسيكف في مسقط كالككيت كالبحريف، كالثانية )كزارة المستعمرات( كيمثميا 

قدس، كالثالثة )كزارة الخارجية البريطانية(. فتعدد المندكبكف الساميكف في بغداد كال
قنكات االتصاؿ بيف الممؾ عبدالعزيز كبريطانيا، يدؿ عمى حرص الحككمة البريطانية 

 .(29)عمى إيجاد حؿ لممشكالت التي تكاجو الطرفيف

لقد أصبحت كزارة المستعمرات ككزارة الخارجية البريطانية ىما المسيطرتاف 
ياسية بيف الممؾ عبدالعزيز كبريطانيا بعد ضـ الممؾ عبدالعزيز عمى االتصاالت الس

لمحجاز، كتقمصت بذلؾ االتصاالت التي تقكـ بيا كزارة اليند مع الممؾ عبدالعزيز، 
مقارنة بما كاف عميو الكضع في السنكات التي سبقت ضـ الحجاز، حيث كانت كزارة 

 .(22)مؾ عبدالعزيزاليند ىي المسيطرة عمى االتصاالت كالعالقات مع الم

لقد تـ االتفاؽ بيف كزارة الخارجية البريطانية كمديرية الشؤكف الخارجية لمممكة 
ق/ منتصؼ 4999نجد كممحقاتيا عمى فتح مكتب ليا في جدة أكاخر عاـ ك  الحجاز
ـ، كعف طريؽ ىذا المكتب تتـ االتصاالت بيف حككمة الممؾ عبد العزيز ككزارة 4221

فعيدت متابعة االتصاالت معيا بكزارة  ،البريطانية. أما بقية بمداف نجدالخارجية 
ـ عينت كزارة الخارجية البريطانية 4221ق / أبريؿ 4999المستعمرات. كفي شكاؿ 

كقنصال بريطانيا في جدة، فسعى إلى تطكير العالقات  ستكف ىيكاربيرد ككيال سياسيان 
ـ 4222ديسمبر  24ق /4999رجب  42. كفي (92)بيف الممؾ عبدالعزيز كبريطانيا

تـ رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي البريطاني في جدة إلى مفكضية كاممة كعينت 
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ىػ، ثـ خمفو السير 4992ـ/4292عاـ  يف (94)(Andrew Ryan) يفاالسير اندرك ر 
ـ، كما قاـ الممؾ 4291 ق/4991 في عاـ (92)(Reader Bullard) ريدر بكالرد

 وعبدالعزيز برفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي السعكدم في بريطانيا كعيف حافظ كىب
 .(99)ىػ4992ـ/4292أكؿ كزير مفكض سعكدم في لندف في عاـ 

 زيارة األمير فيصل بن عبد العزيز لبريطانيا:

في خطكة لتكثيؽ العالقات بيف الممؾ عبدالعزيز كبريطانيا، دعت الحككمة 
جراء مباحثات في لندف،  البريطانية الممؾ عبدالعزيز إلى إرساؿ كفد لزيارة بريطانيا كا 

إلى حككمة ـ كفدا 4221ق /سبتمبر 4999فأرسؿ الممؾ عبدالعزيز في ربيع األكؿ 
عبداهلل الدممكجي كجكرداف ككيؿ القنصؿ  برئاسة ابنو األمير فيصؿ كمعوبريطانيا 

فرنسا كىكلندا لتقديـ الشكر لتمؾ  الكفد بعد ذلؾ ، ثـ يزكر(99)البريطاني في جدة
، ككانت بريطانيا ال ترغب في (99)الحككمات عمى اعترافيا بحككمة الممؾ عبدالعزيز

 .(91)زيارة األمير فيصؿ لالتحاد السكفيتي

مف قبؿ كبار المسؤكليف البريطانييف في  حظي األمير فيصؿ باستقباؿ حافؿ
كفي مقدمتيـ الممؾ جكرج الخامس، حيث قدـ األمير فيصؿ شكره لو نيابة عف  لندف

 كالده لمكقؼ بريطانيا منو كاعترافيا بدكلتو.

ـ( عمى 4291-4242ق(/ )4999-4929كما أكد الممؾ جكرج الخامس )
لعزيز، كسعي الحككمة البريطانية إلى الركابط القكية التي تربط بريطانيا بالممؾ عبدا

بجكالت في المدف البريطانية،  األمير فيصؿ قاـ تعزيز الركابط بيف الدكلتيف، بعد ذلؾ
كزار المدارس كالجامعات كالمصانع، كأثار األمير فيصؿ خالؿ زيارتو لبريطانيا قضية 

ذه المعاىدة معاىدة داريف، فطمب مف الحككمة البريطانية ضركرة إعادة النظر في ى
ألنيا لـ تعد مناسبة لمكضع الجديد الذم أصبح عميو الممؾ عبدالعزيز، فكجد مكافقة 

 .(91)مف الممؾ جكرج، كقاـ بتقميد األمير فيصؿ بعض األكسمة التذكارية
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نجحت ىذه الزيارة في تعزيز العالقة بيف بريطانيا كالممؾ عبدالعزيز كخاصة 
التي أصبحت ال رة إعادة النظر في معاىدة داريف في إقناع الساسة البريطانييف بضرك 

كالعمؿ بشكؿ فعاؿ مف أجؿ عقد تناسب الكضع الجديد لحككمة الممؾ عبدالعزيز، 
 . (99)اتفاقية جديدة تعمؿ عمى مراعاة الكضع الجديد لمممؾ عبدالعزيز

 معاهدة جدة:

 أسباب عقد معاهدة جدة:

معاىدة جدة لتنظيـ العالقة بينيما، عقد الممؾ عبدالعزيز كالحككمة البريطانية 
بعد أف شعر الطرفاف البريطاني كالسعكدم بضركرة إعادة النظر في معاىدة داريف في 
ضكء التطكرات التي طرأت عمى سير األحداث في المنطقة، كأف الحاجة أصبحت 
ماسة لعقد معاىدة جديدة تتضمف اعتراؼ الحككمة البريطانية باستقالؿ حككمة الممؾ 

دالعزيز كسيادتو، كحريتو الكاممة في إقامة عالقات مع الدكؿ األخرل، كالتزكد عب
 .  (92)بالسالح مف أم مصدر يريده

لذا كانت ىناؾ أسباب دفعت كال الطرفيف لإلقداـ عمى عقد ىذه المعاىدة، 
فالحككمة البريطانية دفعتيا األحداث األخيرة التي شيدتيا المنطقة لمتفكير جديا في 

سياستيا الدبمكماسية مع الممؾ عبدالعزيز، خاصة كأنو تمكف مف تكسيع حدكد تغيير 
مممكتو في شبو الجزيرة العربية فأصبحت تشمؿ معظـ أراضي شبو الجزيرة العربية، 
فأدركت بريطانيا أف معاىدة داريف لـ تعد مجدية أك كاقعية، خاصة كأنيا كقعت مع 

مف نجد كاألحساء، أما اآلف فيمتمؾ معظـ الممؾ عبدالعزيز كلـ يكف يمتمؾ سكل جزء 
ف بريطانيا كانت متخكفة مف رغبة الممؾ إ، كما (92)أراضي شبو الجزيرة العربية

عبدالعزيز في التكسع عمى حساب إمارات الخميج العربي، كقاعدتيا االستراتيجية في 
في  عدف، كليذا سارعت إلى عقد اتفاقية جديدة، خاصة بعد أف بعث المقيـ السياسي

الخميج العربي الككلكنيؿ ىكارث برسائؿ إلى كزارة اليند يعبر فييا عف قمقو مف التيديد 
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المتزايد مف نفكذ الممؾ عبدالعزيز في المنطقة، كخشيتو عمى القكاعد البريطانية في 
الساحؿ الشرقي لشبو الجزيرة العربية نتيجة االضطرابات التي قد تحدث بسبب تدخؿ 

 .    (94)ي شؤكف مشيخات ساحؿ عماف كمسقطالممؾ عبدالعزيز ف

باإلضافة إلى أف المنطقة التي يسيطر عمييا الممؾ عبدالعزيز عمى مقربة مف 
مارات الخميج  فيمناطؽ االنتداب كالحماية البريطانية  العراؽ كاألردف كفمسطيف كا 

مارات الخميج  ككذلؾ العربي، يراف كا  عمى مقربة مف حقكؿ النفط في العراؽ كا 
 .(92)عربيال

فقامت الحككمة البريطانية بتثبيت الحدكد بيف المناطؽ الخاضعة لمممؾ 
محمياتيا في الخميج العربي كالعراؽ كشرؽ األردف بمعاىدات جزء مف عبدالعزيز كبيف 

يعترؼ فييا الممؾ عبدالعزيز بالسيادة البريطانية عمى تمؾ المناطؽ، فكاف تكقيع 
الككيت، كبحره لتحديد الحدكد مع العراؽ، كحده  معاىدة العقير لتحديد الحدكد مع

لتحديد الحدكد مع شرؽ األردف، كبذلؾ ضمنت الحككمة البريطانية عدـ قياـ الممؾ 
، كلكف المعاىدات السابقة الذكر ال تشمؿ عبدالعزيز بضـ تمؾ المحميات إلى دكلتو

ى أنيا مجرد جميع المحميات البريطانية في المنطقة بؿ تشمؿ بعضيا، باإلضافة إل
معاىدات لتنظيـ الحدكد بيف الطرفيف كال تشمؿ جميع جكانب العالقة بيف المحميات 
البريطانية كحككمة الممؾ عبدالعزيز، مما دفع الحككمة البريطانية إلى العمؿ عمى 
إيجاد معاىدة مع الممؾ عبدالعزيز تحمي جميع محمياتيا في الخميج العربي، خاصة 

 .شبو الجريرة العربية بعد الحرب العالمية األكلى بعد تغير األكضاع في

بريطانيا خشيت في حاؿ رفضت تجديد أك تغيير صياغة معاىدة  كما إف
داريف، مف احتماؿ قياـ عالقات بيف الممؾ عبدالعزيز كاالتحاد السكفيتي؛ ألف الحجاز 

يا، مجاؿ خصب ليككف مركزا لمتركيج ضد االستعمار نظرا لتدفؽ الحجاج إليو سنك 
كما خشيت بريطانيا مف إقامة عالقات كثيقة بيف إيطاليا كالممؾ عبدالعزيز، ألنيا 

 .(99)كانت في ىذه الفترة المنافس الخطير لمكجكد البريطاني في منطقة البحر األحمر
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أما الممؾ عبدالعزيز فكانت أىدافو كطمكحاتو مف أجؿ تكقيع معاىدة جديدة 
إزاحة ىمكـ كقيكد معاىدة داريف، كالسعي إلى كسب مع بريطانيا، تتمثؿ في مقدمتيا ب

االعتراؼ الدكلي بكضعو الجديد مف حيث سيطرتو عمى معظـ مناطؽ شبو الجزيرة 
قامة عالقة جديدة مع بريطانيا كبقية دكؿ العالـ دكف تحفظ مف بريطانيا،  العربية، كا 

 .(99)ليةتتالءـ مع طمكحاتو كاستقاللو في الشؤكف الخارجية كالعالقات الدك 

كما أف الممؾ عبدالعزيز عندما كقع معاىدة داريف كانت المناطؽ الخاضعة 
لنفكذه ىي أجزاء كبيرة مف نجد كاألحساء كالقطيؼ، كلذا فإف االستمرار بالعمؿ بيذه 
المعاىدة سيجعميا سارية عمى المناطؽ الجديدة التي تمكف الممؾ عبدالعزيز مف ضميا 

مية دينية لكجكد الحرميف الشريفيف فيو. كيفد إلييا خاصة الحجاز الذم يتميز بأى
المعتمريف كالحجاج مف مختمؼ انحاء العالـ، فأدرؾ الممؾ عبدالعزيز أنو يعيش مرحمة 
جديدة تتطمب منو العمؿ عمى إلغاء المعاىدة السابقة مع الحككمة البريطانية كتكقيع 

ت تشمؿ معظـ مناطؽ شبو معاىدة جديدة تأكد عمى الكضع الجديد لدكلتو التي أصبح
 الجزيرة العربية. 

لقد بدأ الممؾ عبدالعزيز يفكر بعقد معاىدة جديدة مع الحككمة البريطانية 
منذ أف اخمت الحككمة البريطانية بشرط مف شركط معاىدة داريف  تمغي معاىدة داريف

ؾ كىك تقديـ مساعدات مالية لمممؾ عبدالعزيز لتأميف كضعو في نجد كاألحساء، كذل
. حيث إف الحككمة (99)نظير عدـ اعتدائو عمى المحميات البريطانية في المنطقة 

ـ، مما أدل 4229ق/ 4992البريطانية قامت بقطع تمؾ المساعدات المالية في عاـ 
إلى تردم في الكضع االقتصادم لمممؾ عبدالعزيز، فدفعو ذلؾ إلى كجكد رغبة لديو 

كقعيا معو الحككمة البريطانية، إضافة إلى أنيا لمتحمؿ مف قيكد معاىدة داريف التي 
أصبحت ال تناسب كضعو الجديد كالمناطؽ الخاضعة لنفكذه خاصة بعد ضمو 

 Gilbert)منذ مباحثاتو مع جمبرت كاليتكف لمحجاز، فبدأ الممؾ عبدالعزيز
Clayton)(91)  عرب عف رغبتو في مراجعة يـ، 4229ق/ 4999في بحرة عاـ
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لعالقاتيا معو، كتفيـ كضعو الجديد في شبو الجزيرة العربية، فنقؿ  الحككمة البريطانية
كاليتكف رغبة الممؾ عبدالعزيز لحككمتو في لندف، فرحبت بذلؾ مف خالؿ رسالة 

 .(91)ـ4221ق/ 4999أرسمتيا إلى القنصؿ البريطاني في جدة عاـ 

 عقد معاهدة جدة:المفاوضات ل

بدأت الحككمة البريطانية تعد العدة لصياغة معاىدة جديدة مع الممؾ 
بكزارة المستعمرات ضـ ممثميف مف في لندف  ياعقدتعبدالعزيز كذلؾ خالؿ اجتماعات 

في ذم القعدة  كذلؾ كزارة الخارجية ككزارة اليند ككزارة الطيراف لبحث مسكدة المعاىدة
اد صياغتيا في المعاىدة المزمع تكقيعيا ـ، ككانت النقاط المر 4221ق / مايك 4999

 مع الممؾ عبدالعزيز تتمحكر حكؿ النقاط التالية: 
المحافظة عمى السالـ في كسط شبو الجزيرة العربية، كذلؾ حماية لممحميات  -4

 البريطانية في أطرافيا. 
الحصكؿ عمى اعتراؼ كاضح مف الممؾ عبدالعزيز بالكضع الخاص لمحككمة  -2

 العراؽ كشرؽ األردف كفمسطيف.البريطانية في 
المحافظة عمى أمف الطرؽ المؤدية إلى األماكف المقدسة داخؿ األراضي  -9

السعكدية، كتقديـ الممؾ عبدالعزيز ضمانات لممحافظة عمى سالمة الحجاج 
 .البريطانييف

حصكؿ الرعايا البريطانييف داخؿ األراضي السعكدية عمى معاممة خاصة في  -9
 السعكدييف في األراضي البريطانية عمى نفس المعاممة. مقابؿ حصكؿ الرعايا 

 أف يمتـز الممؾ عبدالعزيز بعدـ التدخؿ في شؤكف إمارات الخميج العربي.  -9
أف يبدم الممؾ عبدالعزيز تعاكف مع الحككمة البريطانية لمحاربة تجارة  -1

الرقيؽ، كمنح الحككمة البريطانية حؽ ممارسة تحرير العبيد في األراضي 
 دية.السعك 
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اعتراؼ الممؾ عبدالعزيز باالمتيازات التي حصمت عمييا الحككمة البريطانية  -1
مف الدكلة العثمانية، باعتباره كريثا لمناطؽ كانت خاضعة لمدكلة العثمانية في 

 .(99)السابؽ 

كاف الخالؼ كبيران حكؿ النقطة األخيرة المتعمقة باالمتيازات، حيث تـ 
في الحككمة البريطانية في لندف ككذلؾ في اليند، ثـ تـ مناقشتيا مف قبؿ دكائر القرار 

االتفاؽ عمى التريث في ىذه النقطة حتى يتـ استطالع رأم الممؾ عبدالعزيز فييا عف 
 .   (92)طريؽ إرساؿ مندكب بريطاني لمدخكؿ في محادثات معو

سند تأف في لندف اقترح بعض المجتمعيف بكزارة المستعمرات كفي ىذه األثناء  
( ككيؿ القنصؿ Jorden) إلى جكردفميمة إجراء المفاكضات مع الممؾ عبدالعزيز 
( الخبير بالشؤكف George Antoniusالبريطاني في جدة كيرافقو جكرج انطكنيكس )

الشخص الكحيد العربية كككيؿ إدارة المعارؼ في فمسطيف؛ كذلؾ ألف جكردف ىك 
ممؾ عبدالعزيز، لكف أحد المجتمعيف المكجكد في المنطقة كتربطو عالقات جيدة مع ال

أكضح أف جكردف لف يستمر طكيال في المنطقة كأف تعيينو كاف مؤقتا. فاتفؽ 
المجتمعكف عمى تفكيض جكردف لمتباحث مع الممؾ عبدالعزيز، كفي حالة مغادرتو 

لكف حافظ كىبة مستشار الممؾ عبدالعزيز نبو  لممنطقة يتـ تعييف شخص بدال منو،
عزيز بعدـ التفاكض مع جكردف؛ ألنو شخصيو مغمكرة ال يمتمؾ مؤىالت الممؾ عبدال

عالية إلجراء مباحثات ينجـ عنيا معاىدة ميمة كحساسة، إال إف الممؾ عبدالعزيز رد 
 .    (92) «لكني قبمت ككميما إنجميز عمى كؿ حاؿ»عميو بقكلو 

ـ بدأ جكردف مباحثاتو مع 4221نكفمبر 92ق /4999جمادل األكلى 29في 
كمنذ بداية المفاكضات رفض ، قرب المدينة المنكرة الممؾ عبدالعزيز في كادم العقيؽ

الممؾ عبدالعزيز مناقشة قضية االمتيازات بعد اطالعو عمى مسكدة النقاط المراد 
دم إلى فشؿ المفاكضات نتيجة لعدـ مناقشتيا، كذلؾ؛ ألف مناقشة ىذا األمر سكؼ يؤ 

تطابؽ كجية نظره مع كجية النظر البريطانية، كلذا اقترح الممؾ عبدالعزيز عدـ 
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إثارتيا في الكقت الراىف لمحفاظ عمى العالقات الحسنة بيف البمديف، فأخذت الحككمة 
يازات البريطانية بكجية نظر الممؾ عبدالعزيز، ككجية مندكبيا بعدـ إثارة قضية االمت

 .    (94)مع الممؾ عبدالعزيز في تمؾ الفترة 

كقد تـ مناقشة قضية اعتراؼ الممؾ عبدالعزيز بالكضع الخاص لبريطانيا في 
محمياتيا بالعراؽ كشرؽ األردف كفمسطيف، فأكد الممؾ عبدالعزيز أنو تـ التكقيع عمى 

السعكدية،  معاىدة حده كبحره لتحديد الحدكد بيف العراؽ كشرؽ األردف كالحككمة
كىاتاف المعاىدتاف اعتراؼ منو بالنفكذ البريطاني في تمؾ المناطؽ، لكنو أكد عمى 

. أما فيما يتعمؽ بفمسطيف، فأكد (92)عدـ اعترافو بضـ معاف كالعقبة لشرؽ األردف 
الممؾ عبدالعزيز أنو لف يقبؿ التخمي عف أراضي عربية إسالمية لقكل غير إسالمية 

أف فمسطيف يجب أف ، كما كأكد (99)بادئو السياسية كالدينية ألف ذلؾ يتنافى مع م
تككف ألصحابيا الشرعييف أم الفمسطينييف كال تغير لمكقفو ىذا تماما، أماـ أصرار 
الممؾ عبدالعزيز عمى ذلؾ اضطرت الحككمة البريطانية إلى التنازؿ عف ىذا الشرط 

  .(99)خالؿ تكقيع المعاىدة

كما تـ مناقشة قضية االمتناع عف التدخؿ أك االعتداء عمى إمارات الخميج 
العربي المشمكلة بالحماية البريطانية، حيث أكد الممؾ عبدالعزيز أف ىذه المدلكؿ 
يتنافى مع كبريائو كحاكـ مستقؿ كلفظ )التدخؿ( يحمؿ الكثير مف المدلكالت 

اني بتحرير الرقيؽ، ألف تحرير كالتفسيرات، كرفض االعتراؼ بحؽ القنصؿ البريط
الرقيؽ في األراضي السعكدية مف حؽ الممؾ عبدالعزيز كىذا يؤثر عمى كضعو كحاكـ 

 .(99)مستقؿ 

كذلؾ ناقش قضية معاممة الرعايا البريطانييف في األراضي السعكدية، كذلؾ 
بتفضيؿ الرعايا البريطانييف في المعاممة بالحجاز كبقية األراضي السعكدية، مقابؿ 
معاممة مماثمة لمرعايا السعكدييف في األراضي البريطانية، لكف الممؾ عبدالعزيز رفض 

ميع الرعايا المسمميف في الحجاز أك بقية ذلؾ كأصر عمى مبدأ المساكاة بيف ج
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األراضي السعكدية، أما قضية المحافظة عمى سالمة طرؽ الحج كأمف الحجيج ،فإف 
الممؾ عبدالعزيز ذكر أنو أكد في أكثر مف مناسبة باىتمامو بتطيير الحجاز كتأميف 

 .    (91)سالمة الحجيج 

اعتراؼ صريح مف أف تشتمؿ المعاىدة عمى  الممؾ عبدالعزيز حاكؿ كما
عطائو  ،بريطانيا بو كممؾ عمى نجد كالحجاز كيمتد االعتراؼ إلى أبنائو مف بعده، كا 

حرية في استيراد األسمحة، كمساعدة الحككمة البريطانية لو في الحصكؿ عمى عائدات 
، كذلؾ أراد تضميف أكقاؼ الحرميف في مصر كفمسطيف كالعراؽ كاليند كغيرىا مف الدكؿ

عتراؼ الحككمة البريطانية بسيطرتو عمى أجزاء مف خط سكة حديد الحجاز المعاىدة با
ذا  الكاقع في شرؽ األردف كفمسطيف، كذلؾ بأف تعكد عائدات ىذا الخط إلى حككمتو، كا 
رفضت الحككمة البريطانية، فإف عمييا تقديـ مبمغ خمسيف ألؼ جنيو كتسكية نيائية 

دية حتى يتمكف مف إصالح خط السكة ليذه القضية، ككمية مف قضباف السكة الحدي
جكردف اعترض عمييا، كنتيجة لذلؾ  الحديدية الكاقع في األراضي السعكدية، لكف

كصمت المباحثات إلى طريؽ مسدكد بيف الطرفيف بعد ثالثة أسابيع مف المناقشات، 
فغادر جكردف إلى لندف لمناقشة حككمتو حكؿ اعتراضات الممؾ عبدالعزيز كمعرفة رأم 

 .(57)متو حكؿ النقاط التي أراد الممؾ عبدالعزيز إدراجياحكك 

قاـ جكردف برفع تقرير عف سير المفاكضات إلى الحككمة البريطانية يبمغيا 
فيو بالنقاط التي اعترض عمييا الممؾ عبدالعزيز، فعقدت كزارة المستعمرات اجتماعان 

عبدالعزيز، ـ لمنظر في اعتراضات الممؾ 4221يناير  49ق/ 4999رجب  42في 
ثـ قررت حذؼ النقطة المتعمقة باالمتيازات مؤقتا مف المعاىدة؛ نظران لقمة الرعايا 
البريطانييف في الحجاز، عمى أف تيحؿ األمكر الطارئة لمرعايا البريطانييف عف طريؽ 
القنصؿ البريطاني في جدة، كما حذفت النقطة الخاصة باالعتراؼ بالكضع الخاص 

ؽ كشرؽ األردف كفمسطيف، ثـ قررت استئناؼ المفاكضات مع الممؾ لبريطانيا في العرا
عبدالعزيز بتقديـ تنازالت في مطالبيا مف اجؿ تحقيؽ النجاح، كعينت مندكبا جديدا 
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لمتابعة  الستكماؿ المفاكضات كىك السير جمبرت كاليتكف بدال مف جكردف
األكسط كلنجاحو في  لخبرتو الطكيمة في الشرؽذلؾ المفاكضات مع الممؾ عبدالعزيز ك 

 .(99) الكصكؿ إلى تكقيع اتفاقيتي بحرة كحدة مع الممؾ عبدالعزيز

فكضت الحككمة البريطانية جمبرت  ـ4221ق /أبريؿ 4999في شكاؿ 
كاليتكف لمتابعة المفاكضات مع الممؾ عبدالعزيز كيرافقو جكردف كجكرج أنطكنيكس، 

ـ في مدينة جدة، 4221مايك  42ق/ 4999ذم القعدة  2فبدأت المفاكضات في 
كاتبع كاليتكف خالؿ مفاكضاتو مع الممؾ عبدالعزيز سياسة عدـ التشدد في النقاط 

منقاش، حيث أكد أف الحككمة البريطانية لـ تطالب بإلغاء تجارة الرقيؽ في المطركحة ل
المنطقة، بؿ طالبت بالتعاكف بيف الجانبيف السعكدم كالبريطاني لمحد مف ىذه التجارة 
في المنطقة، لكف كاليتكف رفض النقطة المتعمقة بتسييؿ جمع عائدات األكقاؼ 

سالمية؛ ألف الحككمة البريطانية تتمسؾ التابعة لمحرميف الشريفيف مف البالد اإل
بسياسة عدـ التدخؿ باألمكر الدينية اإلسالمية، ككذلؾ رفض االعتراؼ بسيطرة الممؾ 
عبدالعزيز عمى المناطؽ التي يمر بيا خط سكة حديد الحجاز باتجاه الشماؿ إلى 
ة شرؽ األردف كفمسطيف كسكريا؛ ألف جزء مف الخط الحديدم يقع في سكريا الكاقع

تحت سيطرة النفكذ الفرنسي كلذا ال يمكف تضميف نقطة تتعمؽ في فرنسا في معاىد 
بريطانية سعكدية، في حيف كافؽ كاليتكف عمى دعـ الحككمة البريطانية لمممؾ 

 .  (92)عبدالعزيز باستيراد األسمحة كالذخائر العسكرية لتقكية جيشة 

طكلة كتـ حميا عف طريؽ أما قضية االمتيازات، فقد تمت مناقشتيا مناقشة م 
خضكع األفراد الذيف يحممكف الجنسية البريطانية في الحجاز كبقية األراضي السعكدية 

 . (12)ألحكاـ القانكف الدكلي 

أما فيما يتعمؽ باستخداـ أراضي أحد الطرفيف لتيديد الطرؼ اآلخر أك 
ممؾ عبدالعزيز اإلضرار بمصالحو، فقد تنازؿ كاليتكف عف تفسير ىذا االقتراح كقاـ ال

يتعيد كؿ مف الفريقيف »ليصبح بيذه الصياغة  (14)بتحكير ىذا الشرط في المعاىدة 



 سطام بن غانم الوهبي د.           م5291 /ه 5431 عام (معاهدة جدة) لسعودية البريطانيةمعاهدة الصداقة ا 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 449 

المتعاقديف بأف يحافظ عمى حسف العالقات مع الفريؽ اآلخر، كأف يسعى بكؿ ما لديو 
مف الكسائؿ لمنع استعماؿ بالده قاعدة لألعماؿ غير المشركعة المكجية ضد السمـ 

 .(12)«الفريؽ اآلخركالسكينة في بالد 

كما أدرج كاليتكف مادة تتعمؽ باحتراـ الممؾ عبدالعزيز إلمارات الخميج العربي 
المتمتعة بالحماية البريطانية، كلذا عارض محاكالت الممؾ عبدالعزيز مد نفكذه لساحؿ 
عيماف، لكف الممؾ عبدالعزيز اعترض عمى صياغة العبارة؛ ألنيا تتعارض مع 

بالمحافظة عمى »يتكف بتخفيؼ العبارة لتصبح بالصياغة التالية استقاللو، فقاـ كال
عالقات الكد كالسمـ مع الككيت كالبحريف كمشايخ قطر كالساحؿ العيماني الذيف ليـ 

 .  (19) «معاىدات خاصة مع حككمة صاحب الجاللة البريطانية...

ف كفيما يتعمؽ بمسألة الحدكد بيف األراضي السعكدية كأراضي شرؽ األرد 
فأكد كاليتكف أف الحككمة البريطانية مصرة عمى تحديد الحدكد عمى النحك التالي: 

شرقي،  99تبتدئ الحدكد بيف الحجاز كشرؽ األردف، مف نقطة تقاطع دائرة الطكؿ »
شمالي حيث تنتيي الحدكد بيف نجد كشرقي األردف، فتمتد  22، 99بدائرة العرض 

حديدية الحجازية بعدىا ميالف إلى الجنكب عمى خط مستقيـ إلى نقطة عمى السكة ال
مف محطة المدكرة، ثـ تمتد تمؾ النقطة عمى خط مستقيـ إلى نقطة عمى خميج العقبة. 

 .         (19) «بعدىا ميالف إلى الجنكب مف مدينة العقبة..

كعرض كاليتكف خالؿ المفاكضات إنشاء خط لممالحة الجكية بيف بريطانيا 
كاألراضي السعكدية، كذلؾ ليككف ىذا الخط حمقة الكصؿ بيف المستعمرات البريطانية 
في اليند كمحمياتيا في الخميج العربي كالعاصمة البريطانية لندف، كما عرض إنشاء 

ف مقره في السفانية، باإلضافة لبناء محطة لتمكيف الطائرات بالكقكد عمى أف يكك 
مقريف ليبكط الطائرات اضطراريا في األحساء، إال إف الممؾ عبدالعزيز لـ يبد مكافقتو 
عمى ىذه األمكر ككعد بدراستيا مع القنصؿ البريطاني في جدة، كما رفض طمبا 
بريطانيا بإجراء مسح استطالعي باألحساء بحجة أف قبائؿ المنطقة حريصة عمى 
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يادتيا كال تسمح بالتدخؿ في الشؤكف الداخمية ليا، كاعترض أيضان عمى بناء مطارات س
بالمنطقة، ألف أىميا يتعبركف ذلؾ تيديدان الستقرارىـ كأمنيـ كخكفا مف تحكيميا إلى 

 .    (19)قكاعد عسكرية تابعة لمطيراف الممكي البريطاني 

في لذم أصبح يقكده كبعد عشرة أياـ مف المفاكضات بيف الكفد السعكدم ا
نائب الممؾ في الحجاز األمير فيصؿ بف عبدالعزيز كالكفد البريطاني  خر المفاكضاتا

بقيادة جمبرت كاليتكف، تكصؿ الطرفاف إلى معاىدة مقبكلة سميت بمعاىدة جدة كقعت 
ـ، كقد دكنت المعاىدة بالمغة العربية 4221مايك  22ق/ 4999ذم القعدة  49في 

ية، كفي حاؿ حدكث تفسير مختمؼ في نصكصيا فيرجع لمنص كالمغة اإلنجميز 
سبتمبر  41ق/ 4991ربيع األكؿ  24اإلنجميزم، كتمت المصادقة عمييا في 

 .(11)ـ4221

 عمى النحو التالي:جدة بنود معاهدة 

جاللة ممؾ  لمممكةيعترؼ صاحب الجاللة البريطانية باالستقالؿ التاـ المطمؽ  -4
  الحجاز كنجد كممحقاتيا.

جاللة ممؾ الحجاز ك يسكد السمـ كالصداقة بيف صاحب الجاللة البريطانية،   -2
كنجد كممحقاتيا، كيتعيد كؿ مف الفريقيف المتعاقديف بأف يحافظ عمى حسف 
العالقات مع الفريؽ اآلخر، كبأف يسعى بكؿ ما لديو مف الكسائؿ لمنع استعماؿ 

كالسكينة في بالد بالده قاعدة لألعماؿ غير المشركعة المكجية ضد السمـ 
   الفريؽ اآلخر.

يتعيد جاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا بتسييؿ أداء فريضة الحج لجميع   -9
الرعايا البريطانييف، كاألشخاص المتمتعيف بالحماية البريطانية مف المسمميف أسكة 
بسائر الحجاج، كيعمف جاللة الممؾ بأنيـ يككنكف آمنيف عمى أمكاليـ كأنفسيـ 

  قامتيـ في الحجاز.أثناء إ
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يتعيد جاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا بتسميـ مخمفات مف يتكفى في البالد  -9
التابعة لجاللتو مف الحجاج المذككريف آنفنا، كالذيف ليس ليـ في بالد جاللتو 
أكصياء شرعيكف إلى المعتمد البريطاني في جدة، أك مف ينتدبو لذلؾ الغرض؛ 

ال يككف تسميـ تمؾ  المتكفى المستحقيف، بشرط أفإليصاليا لكرثة الحاج 
المخمفات إلى الممثؿ البريطاني إال بعد أف تتـ المعامالت بشأنيا أماـ المحاكـ 

  المختصة كتيستكفى عمييا الرسكـ المقررة في القكانيف الحجازية أك النجدية.

يع رعايا يعترؼ صاحب الجاللة البريطانية بالجنسية الحجازية أك النجدية لجم   -9
صاحب الجاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا، عندما يكجدكف في بالد صاحب 
الجاللة البريطانية، أك البالد المشمكلة بحماية جاللتو، ككذلؾ يعترؼ صاحب 
الجاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا بالجنسية البريطانية لجميع رعايا صاحب 

متعيف بحماية جاللتو عندما يكجدكف الجاللة البريطانية، كلجميع األشخاص المت
في بالد صاحب الجاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا، عمى أف تراعى قكاعد 

  القانكف الدكلي المرعي بيف الحككمات المستقمة.

يتعيد صاحب الجاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا بالمحافظة عمى عالقات   -1
كالساحؿ العماني الذيف ليـ  الكد كالسمـ مع الككيت كالبحريف كمشايخ )قطر(

   معاىدات خاصة مع حككمة صاحب الجاللة البريطانية.

يتعيد صاحب الجاللة ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا بأف يتعاكف بكؿ ما لديو   -1
  مف الكسائؿ مع صاحب الجاللة البريطانية في القضاء عمى االتجار بالرقيؽ.

دة، كتبادؿ قرارات اإلبراـ بأقرب عمى الفريقيف المتعاقديف إبراـ ىذه المعاى  -9
كقت، كتصير المعاىدة نافذة اعتبارا مف تاريخ تبادؿ قرارات اإلبراـ، كيعمؿ 
ف لـ يعمف أحد الفريقيف  بيا مدة سبع سنكات ابتداء مف ذلؾ التاريخ، كا 
المتعاقديف الفريؽ اآلخر قبؿ انتياء السنكات السبع بستة أشير أنو يريد إبطاؿ 



 2222 يكليك –السبعكف السابع ك  العدد                  كاألربعكف الثامنةسنة ال –مجمة بحكث الشرؽ األكسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 449 

ى نافذة، كال تعتبر باطمة إال بعد مضي ستة أشير مف اليـك المعاىدة؛ تبق
  الذم يعمف فيو أحد الفريقيف إبطاليا لمفريؽ اآلخر.

تعتبر المعاىدة المعقكدة بيف صاحب الجاللة البريطانية كصاحب الجاللة   -2
يكـ كاف جاللتو  4249ديسمبر سنة  21ممؾ الحجاز كنجد كممحقاتيا في 

ا لنجد كما كاف م ممغاة ابتداء مف تاريخ إبراـ  -محقا بيا؛ إذ ذاؾ حاكمن
  المعاىدة.

دكنت ىذه المعاىدة بالمغتيف العربية كاإلنكميزية، كلمنصيف قيمة كاحدة، أما إذا  -42
   كقع اختالؼ في تفسير أم قسـ منيا؛ فيرجع إلى النص اإلنكميزم.

 تعرؼ ىذه المعاىدة بمعاىدة جدة. -44

ىجرية  4999ذم القعدة  49لجمعة كقعت ىذه المعاىدة في جدة يكـ ا
فيصؿ بف عبد العزيز آؿ  –. جمبرت فمكنجياـ كاليتف 4221مايك سنة  22المكافؽ 
 . (11) كما تـ إلحاؽ المعاىدة بعدد مف الكتب التي تـ تبادليا بيف الطرفيف، سعكد

كاف مف  كما تـ إلحاؽ المعاىدة بعدد مف الكتب التي تـ تبادليا بيف الطرفيف
ـ 4221مايك  42ق/ 4999ذم القعدة  41أبرزىا الرسالة التي أرسميا كاليتكف في 

إلى الممؾ عبدالعزيز يبمغو عدـ ممانعة الحككمة البريطانية بناء عمى رغبتو بشراء 
كتكريد جميع األسمحة كاألدكات الحربية كالذخيرة كاآلالت كغير ذلؾ مف المكاـز الحربية 

ا الممؾ عبدالعزيز، كأكد كاليتكف أف ىذا األمر ال يتحاج إلى النص الت قد يحتاج إليي
عميو في المعاىدة، فقاـ الممؾ عبدالعزيز بإرساؿ خطاب شكر لو عمى بيانو بعدـ منع 

 .  (19)شبو الجزيرة العربية مف استيراد األسمحة 
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 مميزات معاهدة جدة:

 بما يمي: وجريدة المنار م القرىأمميزات معاهدة جدة كما بينتها جريدة 
أنيا أكؿ معاىدة عقدتيا دكلة عربية في العصر الحديث مع دكلة غربية كاف  -4

 مكقفيا فييا مكقؼ الند لمند كالنظير لمنظير.
 فتحت ليذه الدكلة العربية صمة عيد كصداقة مع معظـ دكؿ العالـ.  -2
المعركفة فتح بيذه المعاىدة باب ليذه الدكلة خرجت منو لممجمكعة الدكلية  -9

 الكياف المحفكظة الحقكؽ.
كشفت ىذه المعاىدة حقيقة المكقؼ بيف نجد كالحجاز كبيف الحككمة  -9

 .(12)البريطانية 

 كما ذكرت جريدة )المنار( ميزات ليذه المعاىدة حيث كتبت:

 ،الدكلي كمف لقينا مف عمماء القانكف ،الكبرل بمصر صرحت الجرائد السياسية » 
الدكؿ  كالحقكؽ العامة بأف ىذه المعاىدة بنيت عمى أساس المساكاة التامة بيف

 كىي ترجيح المغة اإلنكميزية عمى العربية عند ،المستقمة إال في مسألة كاحدة
 ،كبأف اعتراؼ الدكلة البريطانية فييا باالستقالؿ التاـ المطمؽ لمحجاز -التعارض 

كال غير ذلؾ ، كال تحفظ، و شائبة امتيازكممحقاتيا اعتراؼ صحيح ال تشكب كنجد
أك  ،فجعمتو صكريًّا ،كالتي قيد بيا االعتراؼ باستقالؿ مصر مثالن  ،القيكد مف

 كلذلؾ تداركو أكثر الدكؿ، كترجيح إحدل المغتيف عند التعارض ضركرم اسميًّا.
  .«بجعؿ المعاىدات بمغة كاحدة كىي الفرنسية

 ،عظيـ كا عمى أف المعاىدة ظفر البف السعكدكجممة القكؿ: أف السياسييف أجمع»
قركف؛  كلألمة العربية التي أسس ليا أكؿ دكلة عزيزة مستقمة بعد زكاؿ ممكيا عدة
األقراف  اعترفت بيا الدكؿ ككقفت مع كبراىف )كىي بريطانية العظمى( مكقؼ

 .(12) «كاألمثاؿ
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 نتائج معاهدة جدة:

العالقات القائمة عمى أساس التفاىـ لقد فتحت معاىدة جدة صفحة جديدة مف 
المشترؾ كالصداقة كالسالـ كالمعاممة بالمثؿ، كأعطت مممكة الحجاز كنجد كممحقاتيا 
كيانا سياسيا جديدا، باإلضافة إلى أنيا حققت نتائج كبيرة لكال الطرفيف السعكدم 

 كالبريطاني.
 الجانب السعودي:

تاـ لمممكة الحجاز كنجد كممحقاتيا، كىذا اعتراؼ الحككمة البريطانية باالستقالؿ ال-4
 فقد أصبحت معظـ أراضي شبو الجزيرة العربية كيانا سياسيان  كبيران  يعد إنجازان 

مستقال، في حيف ال يزاؿ كثيره مف األراضي العربية األخرل تحت االنتداب أك 
 .(14)الحماية البريطانية أك الفرنسية

في ىذه المعاىدة تـ إلغاء نظاـ التبعية التي فرضتيا عميو معاىدة داريف، كما -2
أظيرت المعاىدة مكانة الممؾ عبد العزيز عندما أرغـ بريطانيا بعد طكؿ 

 مطالبو كالتنازؿ عف كثيرو مف مطالبيا. عمى المكافقةبمفاكضات 

عبدالعزيز في شبو بينت معاىدة جدة المكانة الكبيرة التي كصؿ إلييا الممؾ  -9
الجزيرة العربية، كجعمتو يقؼ الند لمند خالؿ مفاكضتو مع الحككمة البريطانية لعقد 
معاىدة جدة، كدفعيا لمتنازؿ عف كثير مف القضايا التي كانت الحككمة البريطانية 

 تريد تضمينيا في المعاىدة. 

قات مع الدكؿ أعطت ىذه المعاىدة لمممؾ عبدالعزيز مطمؽ الحرية في إقامة عال-9
مكانية استغالؿ المعادف التي في  األخرل، كتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي معيا، كا 

 .(12)بالده كالتعاقد مع مف يرل لالستفادة منيا

 أعطت المعاىدة لمممؾ عبد العزيز كامؿ الحرية في استيراد السالح مف أم مكاف.-9
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 لمرعايا األجانب في الحجاز.ألغت معاىدة جدة االمتيازات التي كانت ممنكحة -1

أكد الممؾ عبد العزيز رفضو لمسياسة التي تنتيجيا الحككمة البريطانية تجاه -1
 القضية الفمسطينية كعبر عف مكقفو الثابت في مساندة الشعب الفمسطيني.

 .(19)رأل البعض في ىذه المعاىدة ميالد كياف عرؼ فيما بعد بالمممكة العربية السعكدية-9

 لبريطاني:الجانب ا
حصمت بريطانيا عمى ما أرادت مف استقرار األمف لجميع محمياتيا في الخميج -4

 العربي كالعراؽ كشرؽ األردف كعدف مف أم تيديد قد يقـك بو الممؾ عبد العزيز.
حصمت بريطانيا عمى تعيد مف الممؾ عبد العزيز بتسييؿ حرية الحجاج -2

، مما يسر كسيكلة كأمف كاستقرارخاصة البريطانييف في أداء مناسكيـ بكؿ 
 .أدل إلى زيادة عدد الحجاج مف مختمؼ اقطار العالـ

أكدت ىذه المعاىدة دكاـ الثقة كالتفاىـ بيف البمديف لحؿ المشكالت التي قد  -9
 .(19)تطرأ في المستقبؿ

 ردود الفعل الدولية عمى معاهدة جدة:

ممكة الحجاز كنجد إف ردكد الفعؿ الدكلية عمى تكقيع معاىدة جدة بيف م
كممحقاتيا كالحككمة البريطانية، نشير إليو مف خالؿ ما نشرتو جريدة أـ القرل، حيث 
أكردت أقكاؿ بعض الصحؼ العربية، كعمى سبيؿ المثاؿ ذكرت المقطـ المصرية أنو 

أصبحت عالقة الدكلتيف المتعاقدتيف قائمة عمى أساس القانكف الدكلي العاـ المرعي »
الحككمات المستقمة، كىذا ما ينفي بقاء االمتيازات األجنبية في القسـ اإلجراء بيف 

، «التابع لمممكة الحجازية كنجد مف البمداف المقتطعة مف اإلمبراطكرية العثمانية السابقة
قد سبقت ىذه المعاىد بمكاتبات رسمية جاء معظميا في »كذكرت صحيفة األىراـ أنو 

لبحر األحمر مف المناطؽ المحظكر اإلتجار مصمحة الحجاز بمعنى إخراج منطقة ا
بالسالح فييا، ككمكافقتيا عمى البحث في مسألة العقبة كمعاف في المستقبؿ مكافقة 
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ميما يكف مف »، كقالت السياسة األسبكعية «دلت عمى اعترافيا بحقكؽ الحجاز فييا
لة في أمر فإنا نينئ الحجاز كنجد كممحقاتيا عمى ما كصمت إليو مف إقرار المسأ

نصابيا إقرارا يسمح فييا بالتفرغ لإلصالحات الداخمية تفرغا يرفع شأف اإلسالـ، كيعمى 
أم شيء نستطيع أف نقكؿ »، كقالت صحيفة المقتبس الدمشقية «مف قدر جزيرة العرب
ف بالدا عربية شاسعة يقطنيا نيؼ كسبعة مالييف مف العرب إفي ىذه المعاىدة إال 

ك ذك دـ فاسدة أصبحت مستقمة، كأف ممكيا العربي يخاطبو الخمص ليس فييـ دخيؿ، أ
 .(19)«ممؾ بريطانيا كما يخاطب الند لمند

أما عف ردكد فعؿ الصحؼ البريطانية إزاء المعاىدة، فقد ذكرت التايمز  
(The Times ) « إننا نرحب بعقد ىذه المعاىدة ألنيا جاءت مطابقة لحقيقة المكقؼ

السياسي الحاضر في بالد العرب، كقد أحسنت الحككمة البريطانية عمال بإقداميا 
 ( Near East Journal، كقالت مجمة الشرؽ األدنى )«عمى االعتراؼ باألمر الكاقع

يا في مكاف آخر يحمؿ الطرفيف إف عقد المعاىدة التي نشرنا نص»في مقاؿ افتتاحي: 
المتعاقديف عمى المباىاة كباألخص المفاكضيف العرب الذيف أظيركا براعة كدىاء مف 
الطراز األكؿ، كال شؾ أف المكقع عمى ىذه المعاىدة كالذم أبرميا كذلؾ كاف راغبا 
مخمصا في عقدىا دكف أف يفرط في شيء مف حقكقو، كرغـ ككف مكقفنا كاف بمثابة 

كقكمو فإنو لـ يتبع سبيؿ المغاالة في إظيار ىذه القكة، فنجـ عف ذلؾ أف  مكقفو
، كقالت «المعاىدة كضعت كالجك مشبع بركح الكالء كالرغبة الصادقة في التفاىـ

إف األىمية الحقيقية لممعاىدة ( »The Glasgow Heraldصحيفة جالسجك ىيرالد )
نما ىي اعتراؼ بريطانيا العظمى الجديدة ليست في التفاصيؿ الكاردة في صمبيا كا  
 . (11)«بالمكقؼ الجديد الذم أقامو أقكل ممكؾ الجزيرة لنفسو

أصبحت اتصاالت الممؾ عبد العزيز مع الحككمة  ،كبمكجب ىذه المعاىدة
البريطانية عف طريؽ كزارة الخارجية البريطانية كقنصميتيا في جدة كانقطعت عالقات 

 .(11)الممؾ عبدالعزيز بحككمة اليند
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 :الخاتمة
إف أبرز النتائج كأىميا كالتي تكصمنا إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة تتمخص فيما 

 يأتي:
بينت األحداث التي سبقت معاىدة جدة عدـ رضى الممؾ عبدالعزيز عف معاىدة 

ـ كما تفرضو عمى كاقعو الجديد الذم كصؿ إليو في 4249 /ىػ4999داريف التي كقعيا عاـ 
 شبو الجزيرة العربية.  

إدراؾ الحككمة البريطانية لتغير األكضاع في شبو الجزيرة العربية لصالح الممؾ 
عبدالعزيز، مما دفعيا إلى الخكؼ عمى محمياتيا في المنطقة فرغبت بتكقيع معاىدة جديدة 

اية محمياتيا في المنطقة، ككذلؾ خكفا مف ظيكر منافس مع الممؾ عبدالعزيز لضماف حم
 جديد ليا في المنطقة. 

أفرزت المعاىدة عف حنكة كبعد نظر الممؾ عبدالعزيز الذم سعى إلعادة تككيف 
مجد آبائو كاجداده، كتكطيد دعائـ حكـ قكم قائـ عمى االستقالؿ كعدـ التدخؿ بشؤكنو 

 الداخمية كالخارجية.
أظير الممؾ عبدالعزيز خالؿ مفاكضات معاىدة جدة قدرة كبيرة في التعامؿ مع 
األطماع البريطانية كعدـ التسميـ بما تريد، كتمكف مف فرض إرادتو في كثير مف النقاط التي 

 تـ مناقشتيا. 
برزت يقظة الممؾ عبدالعزيز خالؿ مراحؿ المفاكضات بعدـ تالعب الحككمة 

عاىدة أك تحكيرىا كذلؾ بأف تككف نصكص المعاىدة بالمغة اإلنجميزية أك البريطانية بألفاظ الم
العربية بعبارات كاضحة ال تحمؿ تكرية أك معنى ضمني يؤثر في مستقبؿ العالقات 

 السعكدية البريطانية.      
تعتبر معاىدة جدة مف الركائز القكية التي استندت إلييا العالقات البريطانية 

الفترة، حيث شكمت القكاعد األساسية التي عمؿ الممؾ عبد العزيز عمى  السعكدية خالؿ تمؾ
 تحقيقيا لمكصكؿ إلى تككيف دكلة قكية.   

تعتبر معاىدة جدة شيادة ميالد لممممكة العربية السعكدية، كصفحة جديدة في 
 العالقات السعكدية البريطانية.

العزيز كالحككمة أكدت بنكد معاىدة جدة عمى ندية العالقة بيف الممؾ عبد 
 البريطانية. ككذلؾ عمى حسف العالقة المستقبمية بيف البمديف. 

ظمت العالقات السعكدية البريطانية تتسـ في معظـ مراحميا منذ تكقيع معاىدة جدة 
بركح الصداقة كالتعاكف، كظؿ الممؾ عبدالعزيز يعترؼ لمحككمة البريطانية بمركز متقدـ في 

 العالمية الثانية.  المنطقة حتى نياية الحرب
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 المالحق

 . (19)معاىدة جدة 
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 الهوامش
 
عبد العزيز بف متعب بف عبد اهلل بف عمي بف رشيد، مف فرع الجعفر مف قبيمة شمر مف أمراء (4)

ـ 4921/ ق4949الحكـ بعد كفاة عمو محمد بف عبد اهلل الرشيد عاـ آؿ رشيد في حائؿ، تكلى 
ػ ككاف مف أشجع العرب في عصره، تمكف مف ىزيمة مبارؾ بف صباح كحمفائو في مكقعة 

ق/ 4942ـ، كفي عيده استعاد الممؾ عبدالعزيز الرياض عاـ 4224ق/ 4949الصريؼ عاـ 
حيث قتؿ فييا عبدالعزيز  ،ركضة مينا خرىا مكقعةاـ، كحدثت بيف الطرفيف معارؾ كاف 4222

، دار العمـ لممالييف، 49، طعالـألاـ..الزركمي، خير الديف، 4221ق/ 4929بف رشيد عاـ 
 .29-29، ص9ـ، ج2222بيركت، 

، تعريب: 2، طتاريخ نجد كدعكة الشيخ محمد بف عبدالكىاب )السمفية(سنت جكف،  ،فيمبي - (2)
تاريخ  أميف، ،سعيد.... 949-919ـ، ص4221القاىرة، عمر الديسركام، مكتبة مدبكلي، 

، بيركت، د ت،الدكلة السعكدية  .99-29ص ،2مج ، مطبعة كـر
، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1، طعبداهلل الصالح، تاريخ المممكة العربية السعكديةالعثيميف،  - (9)

دار تاريخ الخميج العربي الحديث كالمعاصر، قاسـ، جماؿ زكريا،  ... 222، ص2ـ، ج2229
 .919-992، ص2ـ، مج4221، القاىرة، الفكر العربي

-4222)عالقة بريطانيا بالممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد سعكد الكبير، تركي بف محمد،  - (9)
 ....92ـ، ص4291، الرياض، 9، العدد 44، مجمة دارة الممؾ عبدالعزيز، السنة ـ(4229

 .222، ص 2، جتاريخ المممكة العربية السعكديةالعثيميف، 
بيرسي زكريا كككس: سياسي بريطاني، شارؾ قكات الثكرة العربية الكبرل في محاربة القكات  - (9)

ساىـ في رسـ السياسة البريطانية في الكطف العربي بعد نياية الدكلة العثمانية، كلد ك  العثمانية،
بريطانية، ألبكيف ييكدييف. تخرج مف الكمية منطقة إكسيس البـ في ىيركف 4919 عاـ

حكؿ إلى ثـ ـ. 4922ـ كحتى عاـ 4999مع الحامية البريطانية عاـ  العسكرية، فعيف في اليند
يراف في العاـ بعد ذلؾ . ىناؾالخدمة السياسية  ـ 4929انتقؿ لمعمؿ في منطقة الخميج العربي كا 

عاـ را عيف مقيما سياسيا في العراؽ. تكفي عدة مناصب، كأخيخالليا ـ، تقمد 4229كحتى العاـ 
)دراسة في السياسة البريطانية تجاه  عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانياـ... الزيدم، مفيد، 4291
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 .99ـ، ص2222، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، (ـ4221-4249إمارة نجد 

 .992ـ، ص4292، د ف، د ـ، 9، ط، السعكديكف كالحؿ اإلسالميكشؾ، محمد جالؿ - أ
ـ( كلد في البنجاب مف أسرة متكسطة، ثـ رحمت أسرتو إلى 4249-4919كليـ أيرفف شكسبير )( 1)

إنجمترا فتمقى تعميمو ىناؾ، كالتحؽ بالكمية العسكرية، بعد ذلؾ التحؽ بالجيش البريطاني في 
لبرسي كككس في ـ أصبح مساعدا 4229اليند، تعمـ المغة العربية كالمغة األكردية، كفي عاـ 

في الككيت، قاـ بجكالت في الجزيرة العربية،  اإدارة شؤكف الخميج العربي، ثـ عيف ككيال سياسي
ـ...الزيدم، 4249ق/ 4999عاـ  قتؿ بعد مكقعة جراب بيف الممؾ عبدالعزيز كابف رشيد

 . 92، صعبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا
المفاكضات البريطانية ، شاكر، محمكد ....992ص ،السعكديكف كالحؿ اإلسالمي كشؾ،(9)

، كمية اآلداب -جامعة ذم قار ، مجمة آداب ذم قار، ـ4221السعكدية لعقد معاىدة جدة عاـ 
 .91-99، ص2241، الناصرية، 22العدد 

شاكر، المفاكضات البريطانية  .....994-992، صكشؾ، السعكديكف كالحؿ اإلسالمي(2)
 .91، صالسعكدية

، دار العمـ لممالييف، شبو الجزيرة العربية في عيد الممؾ عبدالعزيزالزركمي، خير الديف،  - (42)
-991كشؾ، السعكديكف كالحؿ اإلسالمي، ص.... 949-249، ص4ـ، ج2249بيركت، 

992. 
(44)IORLPS18B295......212، ص4الزركمي، شبو الجزيرة في عيد الممؾ عبدالعزيز، ج-

 .999-912كالحؿ اإلسالمي، صكشؾ، السعكديكف  .....291
ـ 4999ق/ 4212كلد عاـ  الحسيف بف عمي بف محمد بف عبد المعيف ابف عكف، - (42)

، كتكلى انتقؿ معو إلى مكة كعمره ثالث سنكاتبإسطنبكؿ عندما كاف منفيا بيا مع كالده، ثـ 
ـ، فتحالؼ مع البريطانييف أباف الحرب العالمية 4229ق/ 4921الحكـ بعد كفاة عمو عاـ 

األكلى فيما عرؼ بالثكرة العربية كاستقؿ بالحجاز كأصبح ممكا عمييا، حدث نزاع حدكدم بينو 
كبيف الممؾ عبدالعزيز فتمكف الممؾ عبدالعزيز مف ضـ الحجاز بشكؿ كامؿ كقضى عمى حكـ 

ـ فغادر الشريؼ الحسيف كابناؤه الحجاز إلى شرؽ األردف، 4221ق/ 4999اؼ فييا عاـ االشر 
، 2ف.. الزركمي، األعالـ، جـ في عماف بإمارة شرؽ األرد4294 /ق4992كتكفي عاـ 

 .292-292ص
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، شبو الجزيرة في عيد يالزركم ....922-999كشؾ، السعكديكف كالحؿ اإلسالمي، ص - (49)

، 2العثيميف، تاريخ المممكة العربية السعكدية، ج......291، ص4جالممؾ عبدالعزيز، 
 .229ص

(49) - IOR/R/15/5/106.....  2/  42ىػ/4999/ 9/  1، 12جريدة "أـ القرل، العدد 
-942ـ، ص4221، دار الجيؿ، بيركت، تاريخ نجد الحديث.....الريحاني، أميف،  ـ4221/

 .214-212، ص2السعكدية، جالعثيميف، تاريخ المممكة العربية .... 922
...فاسمييؼ، اليكسي، ـ.4221/  9/9ق / 4999/ 22/9، 12جريدة أـ القرل، العدد  - (49)

، شركة المطبكعات تاريخ العربية السعكدية مف القرف الثامف عشر حتى نياية القرف العشريف
بذكر أخبار بمد اهلل إفادة األناـ .... الغازم، عبداهلل، 991ـ، ص4229لمتكزيع كالنشر، بيركت، 

، تحقيؽ: عبدالممؾ بف دىيش، مكتبة األسدم لمنشر الحراـ مع تعميقو المسمى بإتماـ الكالـ
 .429-422، ص9ـ، مج2222كالتكزيع، مكة المكرمة، 

(41) - FO 371/11431 E2066/7/91 ق / 4999/ 22/9، 12......جريدة أـ القرل، العدد
 . 429-429، ص9، مجإفادة األناـالغازم، عبداهلل، ـ.....4221/  9/9

الخارجية  السياسة أحمد، إدارة ،...عامر214، صعبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، الزيدم (41)-
، )دراسة في التنظيـ السياسي(، مجمة البحكث كالدراسات العربية، العدد لممممكة العربية السعكدية

 .299ـ، ص4211، القاىرة، 1
الثنياف آؿ سعكد: كلد في إستنبكؿ، كتعمـ في مدارسيا كأجاد المغة حمد بف عبداهلل أ - (49)

ـ.... 4229اإلنجميزية كالفرنسية، استعاف بو الممؾ عبدالعزيز في الشؤكف الخارجية، تكفي عاـ 
 .911-919ص ،4ج ،في عيد الممؾ عبدالعزيز الزركمي، شبو الجزيرة

ا كبيرا في سياسة الممؾ عبدالعزيز ـ شخصية مصرية لعبت دكر 4211-4992حافظ كىبة:  - (42)
الخارجية، كلد في القاىرة كتعمـ في األزىر عمؿ في الصحافة في إستنبكؿ، ثـ غادر إلى اليند 
كمنيا إلى الككيت، ثـ التحؽ بخدمة الممؾ عبدالعزيز كأصبح مستشاران لو في الشؤكف الخارجية 

إباظة، ـ ... 4211ي ركما عاـ ـ كتفي ف4219ثـ سفيرا في لندف، أحيؿ عمى التقاعد عاـ 
د.ف، د.ـ، د.ت،  ،حافظ كىبو مستشار شخصي لمممؾ عبدالعزيز آؿ سعكدفاركؽ عثماف، 

 .كما بعدىا 9ص
ـ ، عاش حياتو األكلى في المدينة المنكرة حيث 4212-4992حمزة بف إبراىيـ غكث:  - (22)



 سطام بن غانم الوهبي د.           م5291 /ه 5431 عام (معاهدة جدة) لسعودية البريطانيةمعاهدة الصداقة ا 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 422 

 
درس االبتدائي فييا كما تعمـ في المسجد النبكم، عمؿ كصحفي كترأس جريدة الحجاز عاـ 

ـ ، التحؽ بخدمة عبداهلل بف طالؿ الرشيد ثـ تركو كالتحؽ بجبيات الجياد، بعد ذلؾ 4241
لعزيز، شارؾ مع الكفد النجدم في مؤتمر الككيت، كقبؿ سقكط المدينة التحؽ بخدمة الممؾ عبدا

بعثو الممؾ عبدالعزيز مستشارا لألمير محمد الذم دخؿ المدينة المنكرة كأصبح أميرا عمييا، 
حمزة ـ ... جريدة الرياض، 4212عاـ المنكرة تكلى عددا كبير مف الكظائؼ، تكفي في المدينة 

 ـ.2249مارس  1، 41291، العدد «كالدبمكماسيالصحفي كالمستشار »غكث.. 
فؤاد حمزة: شخصية سعكدية مف أصؿ لبناني، التحؽ بخدمة الممؾ عبدالعزيز عاـ   (24)-

ـ ككزيرا 4299-4292ـ، عمؿ كمترجـ لو مف االنجميزية، كعيف ككيال لكزارة الخارجية 4221
الحمكدم، عبدالرحمف محمد،  مفكضا في باريس كأنقرة ثـ مستشارا لمممؾ عبدالعزيز...
، بحث مقدـ لنيؿ درجة الدكتكراه الدبمكماسية كالمراسيـ السعكدية كمقارنتيا ببعض الدكؿ العربية

، 4ـ، ج4221في التاريخ اإلسالمي الحديث بكمية الشريعة بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
 .421ص
كاف الممكي في مكة المكرمة، ثـ يكسؼ ياسيف: مف رجاؿ السياسة في نجد، عمؿ في الدي  (22)-

الحمكدم، الدبمكماسية  في كزارة الخارجية، كتقمد العديد مف األعماؿ الدبمكماسية في الدكلة...
 .421، ص4، جكالمراسيـ السعكدية

عبداهلل سعيد الدممكجي : طبيب عراقي مف أىالي المكصؿ، أتقف المغتيف الفرنسية كالتركية،  - (29)
ـ فتعرؼ عميو الممؾ عبدالعزيز كعينو 4249نبكؿ، قدـ إلى األحساء عاـ طتخرج مف جامعة إس

سكرتيرا سياسيا لو ثـ مستشارا لمشؤكف الخارجية كأصبح مديرا لمشؤكف الخارجية في نجد عاـ 
 .429، ص4الحمكدم، الدبمكماسية كالمراسيـ السعكدية، جـ... 4221

الحمكدم،  ....911-919، ص4يز، جالزركمي، شبو الجزيرة في عيد الممؾ عبدالعز   (29)-
 .421-429، ص4الدبمكماسية كالمراسيـ السعكدية، ج

 .442-429، ص4الحمكدم، الدبمكماسية كالمراسيـ السعكدية، ج - (29)
سعيد، تاريخ .... 919-911، ص4الزركمي، شبو الجزيرة في عيد الممؾ عبدالعزيز، ج  (21)-

العالقات الخارجية في عيد الممؾ عبد  جريدة الجزيرة، ....422، ص2جمالدكلة السعكدية، 
 ـ.2242/ 2/ 29ق /9/44/4999، 49121، العدد العزيز آؿ سعكد

..العثيميف، تاريخ 194-192، ص2الزركمي، شبو الجزيرة في عيد الممؾ عبدالعزيز، ج - (21)
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 .921، ص2المممكة العربية السعكدية، ج

 .219كبريطانيا، صالزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد   (29)-
، دراسة حككمة اليند البريطانية كاإلدارة في الخميج العربيعبدالعزيز عبدالغني،  ،إبراىيـ  (22)-

الزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد .....412-414ـ، ص4294كثائقية، دار المريخ، الرياض، 
 .211، صكبريطانيا

..الزيدم، عبدالعزيز 412إبراىيـ، حككمة اليند البريطانية كاإلدارة في الخميج العربي، ص  (92)-
 .419-211آؿ سعكد كبريطانيا، ص

( ىك دبمكماسي بريطاني. عمؿ ـ4292ديسمبر  94 - 4911نكفمبر  9): أندرك رايف - (94)
ا لممممكة العربية السعك  ـ4292-4229كقنصؿ عاـ لممغرب  -4292دية ثـ كزيرنا مفكضن

( أندرك رايفمادة ) كيكيبيديا. .ـ4292حتى  ـ4291ثـ قنصالن عامنا أللبانيا مف  ـ4291
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ـ( دبمكماسي كمؤلؼ بريطاني، 4211مايك  29 - 4999ديسمبر  9): كيمياـ بكالرد ريدر - (92)
، التحؽ كامبريدجبجامعة  ككينزفي كمية ثـ درس  شماؿ شرؽ لندف، في مدارس تمقى تعميمو

ـ، شغؿ خالليا مناصب دبمكماسية عديدة  في دكؿ 4221بالعمؿ القنصمي بكزارة الخارجية عاـ 
ـ( ثـ مرة أخرل خالؿ 4229ـ إلى 4229بالشرؽ األكسط منيا في السعكدية خالؿ الفترة )

، لمعيد الدراسات االستعمارية في أكسفكرد أصبح بكالرد مديرناـ( 4292ـ إلى 4291الفترة )
ف، كقبؿ جامعة لندب كاألفريقية لمدرسة الدراسات الشرقية أصبح عضكنا في الييئة اإلدارية ثـ

 (كيمياـ بكالرد ريدر)يبيديا مادةكيكـ... 4292كفاتو نشر عددا مف مؤلفاتو كمذكراتو، تكفي عاـ 
https://en.wikipedia.org/wiki Reader Bullard /  

-(99)  FO 371/11431E4735/7/91 عامر، إدارة السياسة الخارجية لممممكة العربية....
الجذكر التاريخية لمعالقات السعكدية ػ فيد عبداهلل،  ،....السمارم211السعكدية ، ص

 ، لندف.42912، العدد 2221نكفمبر  9الشرؽ األكسط، الخميػس ، جريدة البريطانية
، ـ2224، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، خمسكف عاما في جزيرة العرب، حافظ، وكىب  (99)-
 ـ.21/9/4221ق /49/2/4999، 92.... جريدة أـ القرل، العدد  91ص
 .919فيمبي، تاريخ نجد، ص  (99)-

، بحث غير ق4999-4999سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،  عالقةدالؿ مخمد، الحربي،  -)91( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Commonwealth_Studies,_Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_Oriental_and_African_Studies
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_London
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منشكر مقدـ إلى قسـ التاريخ في كمية التربية لمبنات في الرياض جزءا مف متطمبات الحصكؿ 

 ،ـ.4299ق /4922عمى درجة الماجستير في اآلداب، كمية التربية لمبنات بالرياض، الرياض، 
 .994ص
 .212بريطانيا، صالزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد ك   (91)-
 .212، صالزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا  (99)-
 .919فيمبي، تاريخ نجد، ص  (92)-
 .229، ص4الزركمي، شبو الجزيرة، ج  (92)-
 .929الزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، ص  (94)-
 .994ص الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،  (92)-
.... الحربي، عالقة سمطنة نجد  921الزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، ص   (99)-

 .994كممحقاتيا ببريطانيا، 
 .429، ص2جمسعيد، تاريخ الدكلة السعكدية،   (99)-

 .919-919، ص9، مجتاريخ الخميج العربيقاسـ،  - (99)
بمداف في الشرؽ مؿ في عّدة ، عسياسي بريطانيـ( 4222 – 4919)جمبرت كاليتكف:  - (91)

ككاف مديرا لممخابرات خالؿ فترة الحرب كمستشارا لحككمة  ،األكسط في أكائؿ القرف العشريف
ـ، كقبؿ أف يعيف مبعكثا لحككمة بريطانيا لمتفاكض مع الممؾ 4222-4242مصر مف 

عبدالعزيز كاف أحد كبار العامميف في حككمة فمسطيف. الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا 
 .922ببريطانيا، ص

-4221الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات األجنبية في الحجاز )إنياء حجر: جماؿ محمكد،  -)91( 
 ....29ـ، ص4299، الرياض، 4العدد  42، مجمة دارة الممؾ عبدالعزيز، السنة  ـ(4221

 .919، ص9، مجقاسـ، تاريخ الخميج العربي
(99) - IOR/R/15/1/574....إنياء الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات األجنبية في الحجاز، حجر() ،

 .991-999ك992-992الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،  .....29ص
 .29)إنياء الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات األجنبية في الحجاز(، ص ،حجر - (92)
، تعريب: كامؿ صمكئيؿ مسيحو، المطبعة ابف سعكد سيد نجد كممؾ الحجازكليمز، كنث،  - (92)

، خمسكف عاما في جزيرة العربكىبو،  ....419ـ، ص4299األدبية، بيركت،
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 .992ص الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،....91ص

)عالقة سعكد الكبير،  .....992الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص - (94)
حجر، )إنياء الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات  .....99ص ،بريطانيا بالممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد(

 .29األجنبية في الحجاز(، ص
 .912-992الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص - (92)
 .92، صسعكد الكبير، عالقة بريطانيا بالممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد- (99)

-(99)   IOR/R/15/1/5749ج ،في عيد الممؾ عبدالعزيز .... الزركمي، شبو الجزيرة، 
)األصكؿ التاريخية لممكقؼ السعكدم مف الصراع .... األشعؿ: عبداهلل حسف،  4219ص

، مجمة دارة الممؾ عبدالعزيز، ـ مرحمة الممؾ عبدالعزيز(4299-4249اإلسرائيمي –العربي 
 .499-491ـ، ص4291، الرياض، 4، العدد 49السنة 

 .912الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص - (99)
الحربي،  .....92-22حجر، )إنياء الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات األجنبية في الحجاز(، ص - (91)

 .912عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص
 .914-912ص الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،  (91)-

 .919-919الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،  - (99)
الحربي، عالقة .... ـ4221/  21/9ق / 4999/ 29/44، 422جريدة أـ القرل، العدد  - (92)

 .919ص سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،
(12) - IOR/R/15/1/574..... حجر، )إنياء الممؾ عبدالعزيز لالمتيازات األجنبية في

 .94الحجاز(، ص
 .92سعكد، ص سعكد الكبير، عالقة بريطانيا بالممؾ عبدالعزيز آؿ - (14)
(12) - IOR/R/15/1/574.....911الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص. 
الحربي، عالقة .....ـ 4221/  21/9ق / 4999/ 29/44، 422جريدة أـ القرل، العدد  - (19)

 .911-911سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص
الحربي، عالقة ....ـ 4221/  29/2ق / 4991/ 21/9، 499جريدة أـ القرل، العدد  - (19)

 .911ص سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا،
دارة الممؾ ، عالقة ساحؿ عهماف ببريطانيا )دراسة كثائقية(إبراىيـ، عبدالعزيز عبدالغني،  - (19)
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 .992-922ـ، ص4292، الرياض، عبد العزيز

(11) - IOR/R/15/1/574 ....... 29/2ق / 4991/ 21/9، 499جريدة أـ القرل، العدد  /
 .ـ4221

(11) - IOR/R/15/1/574 29/2ق / 4991/ 21/9، 499....... جريدة أـ القرل، العدد  /
كثائؽ كنصكص أساسية مف التاريخ السعكدم المعاصر ....مؤنس، أشرؼ محمد، ـ4221

ـ، 2229، مكتبة اآلداب، القاىرة، )دراسة في العالقات التعاىدية في عيد الممؾ عبدالعزيز
 . 21-22ص

ـ، 4222، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ممكؾ المسمميف المعاصركف كدكليـسعيد، أميف محمد،  - (19)
أكتكبر  21ق/ 4991ربيع اآلخر  9، 29، مج 9مجمة المنار، ج.... 419-412ص

، مؤنس، كثائؽ كنصكص أساسية مف التاريخ السعكدم المعاصر ....121-121ـ، ص4221
 .92-29ص

 ـ.4221/  92/2ق / 4991/ 9/ 9، 491جريدة أـ القرل، العدد  - (12)
-144ـ، ص4221أكتكبر  21ق/ 4991ربيع اآلخر  9، 29، مج 9، جمجمة المنار - (12)

142. 
 .949الزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، ص (14)-

 .992-992الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص  (12)
 .942- 949عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، صالزيدم،  (19)
 .922الزيدم، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، ص (19)
 .ـ49/42/4221ق/ 49/9/4991 ،499جريدة أـ القرل، العدد  (19)
 ـ.9/44/4221ق / 2/9/4991 ،494جريدة أـ القرل، العدد  (11)
 .914الحربي، عالقة سمطنة نجد كممحقاتيا ببريطانيا، ص (11)

(78)  -  IOR/R/15/1/574 
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 المصادر والمراجع

 الوثائق:
4- IORLPS18B295 
2- IOR/R/15/5/106 
9-  IOR/R/15/1/574 
9- FO 371/11431 E2066/7/91 
9- FO 371/11431E4735/7/91 

 الكتب:
إباظة، فاركؽ عثماف، حافظ كىبو مستشار شخصي لمممؾ عبدالعزيز آؿ سعكد، د.ف، د.ـ،  -4

 د.ت. 
إبراىيـ، عبدالعزيز عبدالغني، حككمة اليند البريطانية كاإلدارة في الخميج العربي، دراسة كثائقية،  -2

 ـ.4294دار المريخ، الرياض، 
انيا )دراسة كثائقية(، دارة الممؾ عبد إبراىيـ، عبدالعزيز عبدالغني، عالقة ساحؿ عهماف ببريط  -9

 ـ.4292العزيز، الرياض، 
 ـ.4221الريحاني، أميف، تاريخ نجد الحديث، دار الجيؿ، بيركت،   -9
 ـ.2222، دار العمـ لممالييف، بيركت، 49الزركمي، خير الديف، االعالـ، ط  -9
ر العمـ لممالييف، الزركمي، خير الديف، شبو الجزيرة العربية في عيد الممؾ عبدالعزيز، دا  -1

 ـ.2249بيركت، 
الزيدم، مفيد، عبدالعزيز آؿ سعكد كبريطانيا، )دراسة في السياسة البريطانية تجاه إمارة نجد   -1

 ـ.2222ـ(، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت،4249-4221
، بيركت، د ت.  -9  سعيد، أميف، تاريخ الدكلة السعكدية، مطبعة كـر
 ـ.4222المسمميف المعاصركف كدكليـ، مكتبة مدبكلي، القاىرة، سعيد، أميف محمد، ممكؾ   -2

، مكتبة العبيكاف، الرياض، 1العثيميف، عبداهلل الصالح، تاريخ المممكة العربية السعكدية، ط -42
 ـ.2229

الغازم، عبداهلل، إفادة األناـ بذكر أخبار بمد اهلل الحراـ مع تعميقو المسمى بإتماـ الكالـ،  -44
 ـ.2222بف دىيش، مكتبة األسدم لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة، تحقيؽ: عبدالممؾ 
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