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 مقدمة
ية للفحم طاقة تقليدللفحم مصدر ك تتناول الدراسة تحول بريطانيا العظمي

جديد يعتبر في نهاية القرن التاسع عشر إلي مصدر طاقة  كانت تستخدم
بعد أن كانت و  ،أال وهو النفط ،شريان الحياة االقتصادية في القرن العشرين

منابعه  لىتستورده من الواليات المتحدة في البداية أرادت بريطانيا السيطرة ع
 .1908في منطقة الخليج بعد أن تم اكتشافه في فارس عام 

انيا لتغيير مصادر بريط هأما المحاور التي ترتكز عليها الدراسة فهي توج  
الطاقة التقليدية ومحاوالت البحث عن النفط في الخليج العربي كما نتطرق إلي 
تاريخ الشركة األنجلو فارسية التي دعمت الحكومة البريطانية وكيفية حصول 
بريطانيا بعد مشاورة جيولوجي هذه الشركة علي االمتيازات النفطية في إمارتي 

اسة االحتكار لنفط الخليج من خالل هذه االمتيازات البحرين والكويت واتباع سي
 لصد أي تدخل أو منافسة غير بريطانية في المنطقة.

                                                 
 ، الجزء الثانى.2020يوليو  ( 57) عدد المؤرخ المصرىمجلة ")*(
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 بريطانيا ونفط الخليج
 بريطانيا واالتجاه لتغيير مصادر الطاقة

وفرنسا( السباقة في  لم تكن القوى االستعمارية العظمى التقليدية )بريطانيا
النفطية، بل هناك خطأ شائع عند البشرية  العصر الحديث إلى اكتشاف الطاقة

أن هذه الطاقة السائلة كانت بدايتها في منطقة الخليج العربي بيتعلق  فيما
وحقيقة األمر أنه تم التنقيب عن هذه الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية في 

 .(1)م1859أغسطس من العام 
الذي  "Edwin Durik"ارتبطت قصة اكتشاف النفط باسم إدوين داريك 

وهو أول حقل  ،في والية بنسلفانيا "تيوسفيل"كتشف بئره الكائن بالقرب من ا
 .اجد   اولكنه كان طموح   ية،السكة الحديد يعمل فيداريك  كان .كبير في العالم

حيث  ،في والية بنسلفانيا "Seneca Oil"ٍ نتقل للعمل في شركة سينيكا أويل فأ
باءت محاوالته األولى للوصول  .والمعنوي وجد في عمله الجديد الدعم المادي

 اولكنه وجد فريق   ،ويعود ذلك إلى أساليب حفر اآلبار البدائية ،إلى الوقود بالفشل
على الرغم من أنه لم يكن يملك  جدًّاله ولجهوده فطرأت له فكرة ذكية  اداعم  

 أي تعليم فعلي في مجال النفط.

فقرر أن يستخدم أسلوب  ،ياهريك على علم بأساليب حفر آبار الماكان د
ن الطرق المتبعة آنذاك وغير م للوصول إلى مكان النفط بدال   ذاته الحفر

، فأطلق عليها الناس اسم "حماقة 1859الفعالة. نصب أول حفارة في صيف 
أغسطس من العام نفسه،  27في  اوتحديد  ولكن بعد بضع أسابيع ، ريك"اد

. لم يكن هناك اقدم   6915من عمق عندما خرج النفط أثمرت تلك الحماقة 
نفجارات كما حدث بعد ذلك في والية تكساس، إذ خرج اتدفق هائل للنفط أو 

 30النفط بهدوء، وعندما تم تركيب المضخة، بدأ اإلنتاج يتصاعد إلى نحو 
النفط من باطن األرض كبديل الستعمال الزيوت  في اليوم. جاء خروج برميال  

كزيوت الحيتان وأصبح القطران يستخدم في  رع في المدنالحيوانية إلنارة الشوا
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في  ابئر   74تزييت اآلالت في المصانع. وبعد اكتشاف هذا البئر تم اكتشاف 
العام نفسه في أماكن أخرى وازدهرت صناعة البترول لتصبح هناك شركات 
نفطية وعقدت الصفقات وأنشأت معامل التكرير النفطي وزاد عدد األثرياء 

 .(2)رين في هذه الصناعةالمستثم
 حلم 1861في عام  قويةالجديد  ت الرغبة في الحصول على المنتجكان

في  امهمًّ  اكامل، كما أسهم النفط إسهام   بشكل الفحممحل الكيروسين النفطي 
 األمريكية الجهود الحربية التي قامت بها الواليات الشمالية للواليات المتحدة

إلى الحاجة الماسة لمصدر جديد للتعويض خالل الحرب األهلية، باإلضافة 
 .(3)عن فقدان حقول القطن في هذه الحرب

بدأ المستثمرون المتطلعون لهذه الطاقة الجديدة للبحث عنها في مناطق 
، اسريع   يًّاسكان اأن هناك تزايد   األوروبيون هذا المضمار، فال ننس  أخرى ودخل 

عن الدهون الحيوانية والزيوت  ال  يحتياجات الستخدام النفط بدالوبالتالي زيادة ا
النباتية التي استخدمت بالفعل في أوربا وفي جميع األغراض ولكنها أثبتت أنها 

أو  اةبد من محاك غير كافية لتلبية االحتياجات السكانية المتنامية، وهنا كان ال
العالم، ومن  فيتقليد التجربة األمريكية في المجال النفطي وتوزيع منتجاته 

 .(4)بيعي إثارة حفيظة بريطانيا العظمى في هذا المجالالط
ذا كان النفط ي   ر من الواليات المتحدة األمريكية إلى بريطانيا، في د  صوا 
أبحرت سفينة  ،1861ما، فعلى سبيل المثال في عام  اظروف دراماتيكية نوع  

ية من مدينة فيالدلفيا إلى العاصمة البريطان Elizabeth Wattsإليزابيث واتس 
لندن محملة ببراميل الكيروسين النفطي وأثناء تحميل المنتج على متن السفينة 

من الموت  اأدى إلى فرارهم الفوري خوف   وهذا ،علم البحارة بمحتوى الحمولة
تم استئجار سكارى من الحانات القريبة من الميناء لتنتهي  ،تم الرحلةلتو  .احرق  

نت كل من بريطانيا وفرنسا وكذلك ، كا1865مع انتهاء عام  .الرحلة بنجاح
الصادرات النفطية أكثر من  وأصبحتألمانيا المستثمرين األكبر للنفط األمريكي 

(5)ثلث اإلنتاج السنوي للواليات المتحدة
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تباع تقنية الحفر افي أوربا ب عن النفط وفيما يبدو أن فكرة البحث 
 ،نما وجد ترسيب بتروليفأي ،الجديدة قد انتقلت في هذه الفترة من بلد إلى آخر

ففي روسيا بدأ البحث  وجد األمل في الوصول إلى الذهب األسود السائل.
ورومانيا في عام  اغاليسيبشكل تصاعدي ثم وجد في  1873واإلنتاج في عام 

1898. 
وفي بريطانيا  ،ظهرت عشرات الشركات التي تقوم بإنتاج النفط وتكريره

لتعامل مع البترول ومنتجاته المستوردة ح ابصأخر إذ آكان الوضع كأي مكان 
في فكرة إمكانية وجود النفط بالخبراء  تنعاقو للغاية، في حد ذاتها تجارة مهمة 

المناطق النائية الخاضعة لإلمبراطورية البريطانية التي ال تغيب عنها الشمس. 
حوالي  منذ بالفعل ففي الشرق األقصى كانت صناعة النفط في بورما موجودة

تطورت هذه الصناعة بتطور الطرق في  1890وفي عام  ،قرن من الزمان
بدأت عملية استغالل خطيرة  .عملية استخراج البترول وتحديث اآلالت والوسائل

 ،في الهند "Royal Dutch Company"ش الهولندية تمن قبل شركات رويال دا
القرن التاسع عشر واستغلت  وهي الشركة التي تأسست في العقد األخير من

كانت األعمال  ،في نفس الوقت. "Netherlands"موارد جزر الهند الشرقية 
خوانه ئو مص التجارية لعائلة  ن في و )وهم تجار معروف Samuel Brotherيل وا 

 .(6)لندن( المهتمين بالنفط وتوزيع منتجاته ثم االستحواذ على مناطق إنتاجه
ببناء أول ناقلة نفط لهم وكان  ،1892عام يل في ئو مخوان صكما قام األ

يل لفترة عشرة أعوام ئو مبين الشركة الهولندية السابقة وشركة ص االتنافس مستمر  
بدمج أنشطة الطرفين في مجال النقل والتسويق  1902لينتهي التنافس في عام 
 Asiatic Petroleumسيوية شركة البترول اآل إنشاءالنفطي من خالل 

Company"". 
لم يشهد القرن التاسع عشر أي تسجيل ، ما في منطقة الشرق األوسطأ

مصابيح إلنارة  ألهمية صناعة البترول أو تطورها إال في الحاجة للزيت
الطبقات ذات المستوى المعيشي  سكن في مناطق زدادتااإلضاءة، التي 
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ور في حين أن النفط في العالم المتقدم وفي الفترة نفسها ارتبط بالتط ،األفضل
 الصناعي والسياسي.
العثمانية تحاول الحفاظ على ما تبقى من مناطق تحت  ةكانت الدول

سيطرتها في األناضول وبالد الشام والواليات العراقية والحجاز واليمن، وبعد 
 ،، وفي ظل هذا الضعف العثماني والحكومة الفاسدة1871اء سحملة األح

صيغ بشكل غير قابل للتطبيق هناك محاولة لسن قانون للتعدين والذي  تكان
في دولة فاقدة لألمر. كما أن الشركات األجنبية التي أرادت فتح مكاتب لها في 

خر لم آواجهة حركة مضادة )مكافحة وجود األجانب( بمعنى  ،الدولة العثمانية
كما أن الشعور النفط، يكن في الدولة العثمانية ما يساعد على التقدم في مجال 

لم يكن من المستغرب في و  .خاصة في المحاكم اب كان شائع  المناهض لألجان
ب سمثل هذه الظروف عدم وجود مؤسسة نفطية واحدة تقوم بدراسة الروا

في بحر أو األناضول أو الواليات العربية العثمانية  نمالصخرية في أي قرية 
 .ةسكندروناإلمرمرة أو حتى لواء 

ق األوسط هو شخصية مهمة في صناعة النفط في الشر  تهنا ظهر 
( ذلك 1869–1955) Calousts Gulbenkian  ركيس غولينكيانسالوست ك
ألرمني الثري الذي كانت له خبرة كبيرة وأسس سمعة راسخة كخبير دولي في ا

إذ حصل  ةعشر  ةتخرج من الكلية الملكية في لندن في سن التاسع حيثالنفط 
هندسة التنقيب  حولحة شهادة في مجال الهندسة المدنية بعد كتابته أطرو  على

 عن النفط.
ذهب في جولة حول صناعة النفط  إلسطنبول،وقبل أن يعود    
وكتب عن تجارة النفط في سلسلة مقاالت لمجلة الفكر الرائد في  ،الروسي
إمكانية وجود النفط في المناطق العثمانية كما قدم في أوائل باهتم و باريس. 

لوزارة المناجم عن مكامن النفط  اشر تقرير  الثمانينيات من القرن التاسع ع
ثار هذا التقرير السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ليقوم بعدة أفالعثماني 

 إجراءات أهمها:
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قرار تحويل عائدات النفط من خزينة الدولة إلى محفظة السلطان   -1
 (.1899 –1890الخاصة ما بين عامي )

( وجود النفط المتوقع )مستقبخص السلطان نفسه بعدد من األراضي ال  -2
 وجد على سطحها ترسبات نفطية وقار. افيها إذ

وهو امتياز في باطنه " .للشركة األلمانية للسكة الحديد امنح امتياز    -3
 ."نسف للمصالح البريطانية في منطقة الشرق األوسط

مؤسسة فعالة في  يصبح أنة للبنك األلماني يبرسالة خط امنح وعد    -4
 .(7)األولية في مجال التنمية والتعدين والنفطصبح له كما سي ،تركيا

قدمت طلبات من و بالطبع قوبل كل ما سبق بمعارضة بريطانية شديدة  
إذ كانوا يطمعون في الحصول  ،ن يونان ورومان في الفترة نفسهايأجانب آخر 

خر من األراضي العثمانية إال أنه كان هناك تأثير آعلى امتيازات في جزء أو 
 "Wilhelm 11"خاصة بعد زيارة فيلهم أو ويليم الثاني ، ي إسطنبولألماني ف

كان من المؤكد أن األلمان و  ،للسلطان العثماني 1898القيصر األلماني عام 
لن يسمحوا لمنافسيهم بأن يكون لهم وجود في ببنوكهم المصرفية وشركاتهم 

ن الحيطة و يوقد أخذ اإلنجليز وكذلك الهولند ،اختاروها بعنايةالمنطقة التي 
فقد كان يراقب  ،لبنكيانغو أما  هذا التقارب العثماني األلماني. منر ذوالح

 ااألحداث عن كثب، وقام بأعمال تجارية مع الروس وكذلك اإلنجليز مهتمًّ 
 بمصالحهم في الدولة العثمانية باإلضافة إلى مصلحته الشخصية.

فط في المناطق ويجب أن نذكر أنه كان هناك اعتقاد بإمكانية وجود الن
خاصة بعد تقرير لبعثة  ،العربية الخاضعة للدولة العثمانية شمال الخليج العربي

لدراسة المنطقة وجاء في  هتالتي توج 1871ألمانية عن هذه المنطقة عام 
 .(8)تقريرها عبارات تنم عن األمل الكبير في وجود الذهب األسود هناك

ان لها جهود واضحة في منطقة وك  ،يةفرنس ثم تال هذه البعثة بعثة أخرى
جيولوجيين وصلوا و اشتملت هذه البعثة على خبراء  حيثشمال الخليج العربي 
وصولهم إلى طبقة فى تقريرهم عن وقد ذكروا  .عن النفط اإلى أعماق بعيدة بحث  
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رغم أن  ،من مادة النفط اللزجة وهذا دليل دامغ يثبت مدى غنى المنطقة بالنفط
 .(9)الفترة تلكي األدوات المستخدمة كانت بدائية ف

في  بعد هذه البعثات وما ذكرته في تقاريرها أخذ النفوذ األجنبي يتزايد
وبدأت تستخدم مصطلحات حديثة كعلم الجيولوجيا  مناطق النفوذ العثماني،

وبرزت أسماء ذكرت أن  ،اإلقليمي المستخدم من قبل المراقبين األوربيين
ارية ضخمة من مادة النفط الساحل العربي من الخليج يحتوي على كميات تج

وهو  .1892عام ذكر ذلك لذى ا M.de Morgenمنهم السيد ديمورجين  ،الخام
، 1893عام  A.F. Stahlفرنسي وجيولوجي. والسيد ستال   مهندس معادن

 ، وكذلك البارون1897عام  Colonel S.R Maunsell مانسيل والكولونيل
 يماسو وهو دبل ، Baron Max Von Oppenheim 1899يم ماكس فون أوبنه

 العربية المنطقةبوفيما يتعلق  .هتم في كنوز الشرق األوسطاالم آثار وع
ا خالل القرن التاسع عشر هلم يتم اتخاذ أي خطوات في ،جنوب العراق الموجودة

في هذا  اوال حتى في مطلع القرن العشرين. وذلك ألن فارس قدمت عروض  
للمستثمرين األوربيين  جدًّاية غر م اروض  عنت المجال لرأس المال األجنبي، وكا

على الساحل  اتفي هذه المشيخ امن  آنجليز. كما أن الوضع لم يكن اإل وال سيما
حفظ حقوق المستثمرين األجانب رغم بك قانون من الخليج ولم يكن هناالعربي 

ضافة إلى أن إ ،اتفاقيات الحماية المعقودة بين إمارات الخليج العربي وبريطانيا
الفترة المبكرة تلك جذابة لهم في أجوائها األراضي العربية جنوب العراق لم تكن 

 .(10)من القرن العشرين

 بريطانيا ونفط بالد فارس: اثاني  
بزيارة مدينتي  1871 عام قام مجموعة من الجيولوجيين األلمان في أوائل

تي قام عن عمليات الحفر ال محفزةوأعدوا تقارير  ،بغداد والموصل في العراق
وفي إيران بدت اآلفاق واعدة  .في تلك الفترة مدحت باشا بها الوالي العثماني

، إذ جذبت فارس انتباه المراقبين في الشركات المصرفية من تسعينيات اأيض  
 "de Morgan"، وقد نشر عالم اآلثار الفرنسي دي مورجن رالقرن التاسع عش
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شد انتباه الثري اإلنجليزي ويليام ا محول آفاق النفط وتسربه إلى السطح هناك م
بعد أن  ،(11)1900انجلترا في عام إلى الذي عاد "William D'Arcy"دارسي

لى إبهار لندن إ اوبدا عازم   .حقق ثروة من التنقيب عن الذهب في استراليا
بثروته الجديدة وكان الوحيد بين نبالء بريطانيا، باستثناء العائلة المالكة، الذي 

، وكان يقيم الحفالت الكبيرة Epsomفي مدينة إبسوم  ي شاسعةأراضيمتلك 
وعلى الرغم من حياة البذخ التي  .ه الريفيقصر الكثير من الزوار في  امستضيف  
كان مثل الرجال النبالء في ذلك العصر اعتقد أنه ينبغي أن يشغل  ،عاشها

ارسية الجنرال عام للجمارك الفاللمدير اقدم  ،وفي تلك الفترة .أمواله لتزيد وتكثر
حول استخراج شهادة حقوق النفط  ااقتراح   ""Antoine Kitabgiأنطوان كيتابجي 

فأرسل سكرتيره  ،في بالد فارس، وقد أعجب دارسي بالمقترح عندما سمع عنه
وهو دبلوماسي فرنسي سابق من  "Alfred Marriot"الخاص ألفريد ماريوت 

حصول دارسي على االمتياز أصل أرمني ومعه فريق من المساعدين لتسهيل 
برام الصفقة   .(12)النفطي وا 

حالتها المالية عندما وصل ماريوت إلى طهران  أكانت بالد فارس في أسو 
 Arthur هاردنج    وقد وصفها الوزير البريطاني السير آرثر ،1901عام 

Hardinge  عند شرائها  ابأنها "ممتلكات كبيرة وسيئة ومستعدة ألن يطاح بها فور
(13)"مها بالعزل بصوت قويكاقبل أغنى سلطة أجنبية أو عندما يهدد ح من

. 
بينما كانت الجنوبية تحت  ،وكانت المقاطعات الشمالية تحت نفوذ الروس

مناطق فارسية أخرى نهبت القبائل المحلية ما حين أن في  .سيطرة بريطانيا
إذ أنه  ،لذكرتين سابقتي او منها وكان مظفر الدين شاه في ديون لكلتا الق تشاء

 امكن أن نسميها )ديون  يوبالتالي  ،محفظته الخاصةبربط الخزانة الوطنية لفارس 
 شخصية(.

راغب لمالك أرض  اتعامل الوزراء الفرس مع ماريوت كما لو كانوا خدم  
لم يكن لديهم فكرة كبيرة  .في جمع المال أكثر من كونهم ممثلين لدولة مستقلة

 المستقبل، فكان كل اهتمامهمن قيمة النفط ولم تكن لديهم نظرة للمصالح في ع
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أكثر من فرض الشروط على العمليات  ،على المال من دارسي أن يحصلوا
وقد نجحوا في ذلك. بغض النظر عن الرشاوي،  ،التي سيقوم بها في فارس

لف مع وعد بالحصول على عشرين أ اتلقت الحكومة عشرين ألف جنيه نقد  
في المقابل،  .من أي أرباح مستقبلية %16باإلضافة إلى  ،جنيه من األسهم

كم كيلو متر  480.000مساحتها  حصرية على أراضٍ  ااستلم دارسي حقوق  
مربع، )هذا يعادل الدولة كلها عدا المقاطعات الشمالية الخمس القريبة من 

، 1901مايو  28وفي  .روسيا( باإلضافة إلى إعفاء كامل من جميع الضرائب
 في منطقة الخليج كله. انفطي   اتم منح دارسي أول امتياز  

ينولدز ر تحت إشراف  1902بدأت عمليات الحفر في عام 
G.B.Reynolds ،والذي  ،وهو مسئول سابق في إدارة األشغال العامة الهندية

 أولكن فارس بالنسبة له كانت أسو  ،عن النفط احفر قبل فارس في سومطرة بحث  
درجة مئوية في الظل قبل  43خالل الصيف كانت الحرارة تصل إلى  .ربكثي

 اوصعب   ا، وكان نقل المعدات الخاصة في الحفر معقد  االساعة السابعة صباح  
نجلترا عبر البصرة وبغداد، ما افي بداية القرن العشرين، إذ كان يجب نقله من 

 ،نية الزعماء المحليإلى أنه كان يجب رشو باإلضافة  المزيد من التأخير،يعني 
وفي نهاية  .باألموال كضمان لوصول اآلليات ،يعترفون بسيادة الشاهالذين 
، بعد وباء الكوليرا ومرض الجدري في المستوطنات المجاورة التي 1904يناير 

تستمد منها بعثة التنقيب الغذاء والماء، تم العثور على النفط ولكن الفرحة لم 
 .       (14)في مايو، وكان عليهم البدء من الصفر تتم حيث إنه جف

وكان قد خسر مائتين وخمسة  اأصبح موقف دارسي محرج   في تلك الفترة،
 ارف الممولة له قلقة للغاية،المص تن ألف جنيه من ماله الخاص، وكانيوعشر 

كانت الشكوك حول و لجمع المزيد من األموال  المبذولة وقد فشلت كل الجهود
 تزايد حتى يتم العثور على النفط.في موال في الشرق األوسط استثمار األ

كانت الحكومة البريطانية هي من جاءت لتدارك الوضع، فعلى الرغم من 
كان هناك عدد متزايد  ل"ابهاني"فشل اختبار وقود النفط على السفينة الملكية 
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نفط في بدل الفحم بالمن الضباط في البحرية الملكية الذين اعتقدوا أنه سي
وكان يقودهم األدميرال الشهير اللورد  .بسبب تفوقه التقني جدًّاالمستقبل القريب 

أسست  ،1904، وبعد أن أصبح رئيس القوة البحرية في عام "Fisher" فيشر
 "E.G.Pretyman"مانيبريت أرنستلجنة النفط برئاسة األدميرال األول السيد 

فيشر وبريتيمان على أنه يتم  اتفققد و استبدال الفحم بالنفط، للنظر في مسألة 
اكتشاف مصدر نفط من قبل شركة بريطانية ضمن مسافة مناسبة من أوربا في 

من  اولم تكن بالد فارس جزء   ،منطقة تستطيع بريطانيا أن تسيطر عليها
ومن هنا كان أول أعمال  .اإلمبراطورية البريطانية لكنها بدت الخيار األمثل

، "Burma oil Company"شركة بورما للنفط إلى ارسي بريتيمان هو تقديم د
والتي على الرغم من صغر حجمها إال أنها قد اكتسبت خبرة كبيرة في بورما، 

مان يعمل كوسيط لهذه الشراكة، اتفق يبينما كان بريت ،1905وفي مايو 
الجانبان على تشكيل مشروع مشترك، ووعدت شركة بورما بتقديم المال الالزم 

 تطوير الحقول التي يجدون فيها النفط.للعمل و 
في بالد فارس حاولت الحكومة البريطانية حماية الشركة وتقديم  اوأيض  

تم نقل معسكر  اسيئة. فعندمالعون لها ولكن كانت نتائج هذه المساعدة 
تعرضوا لخطر السكان المحليين من القبائل حتى ال يعثين إلى موقع جديد، المب

من السكان المحليين في المواقع السابقة التي  وءٍ سالبختيارية، إذ كانوا أكثر 
حفروا فيها، فاقترح القنصل جلب زورق حربي، فأرسل مكتب القوة سفينة 

Cometكوميت 
، عبر النهر لتصل إلى مكان االضطراب، إال أنها علقت (15) 

 في مياه طينية قبل أن تستطيع تقديم المساعدة.
، فقد جف حقالن اأيض   غير ناجحةالموقع هذا كانت عملية التنقيب في 
عندما بدأ الحفر في مكان يسمى مسجد  ،1908آخران، ولكن مع بداية العام 

سليمان في جبال زاغروس، أصبح من الواضح أن أيام البعثة باتت معدودة إن 
في شهر مايو من العام نفسه، وصل الحفر إلى أقل  .لم يتم العثور على بئر

لعثور على شيء، فجاءت الضربة القاضية عندما قدم، ولم يتم ا (1100)من
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أموال  درسالة للعودة إلى الوطن بسبب استنفا مسؤول الحفر، رينولدز، تلقى
 الشركة.

أنه بعد ست سنوات  زكان من الصعب تحمل هذا القرار إذ شعر رينولد
بد من االستمرار ويجب انتظار رسالة تأكيدية من لندن، فاستغل  من التنقيب ال

المفاجأة أنه بعد أسبوعين و  .ت وهذا يعني أربعة أسابيع أخرى من العملالوق
تدفق  1908 مايو 26من صباح يوم  4:30ففي الساعة  ،فقط توقف انتظاره

قدم وغمرت الحفارات بالمادة  1.180حوالي إلى الحفر ب الوصول النفط بعد
لنفط في تم العثور على حقل تجاري وولدت صناعة ا اأخير   .السوداء اللزجة
نها نقطة تحول من فشل إلى نجاح إ .(16)على الجانب الفارسيمنطقة الخليج 

في هذه المغامرة النفطية وبعد هذا التاريخ بحوالي عشرة أيام خرج النفط من بئر 
 لتتقدم عملية التنقيب عن قدم،  010،.1ت المنطقة من عمق ي ذاف ىأخر 

 نفط بثقة كبيرة. مراكز
سجد سليمان وبشكل فوري الصعوبات المالية حل اكتشاف النفط في م

 -سي وشركة بورما بل قاد إلى تشكيل الشركة األنجلور التي واجهها دا
(17)1909في أبريل  "Anglo-Persian Oil Company"فارسية

. 
نجلترا، إذ قامت شركة بورما بدفع مليون جنيه اكانت اإلثارة شديدة في 
وكان الحماس في  ،األسهم الممتازة نو مساهمإسترليني من أموالها واستلم ال

لدرجة أنه كان هناك عشرات من صفوف  اغالسكو مكان إصدار األسهم كبير  
المتقدمين يكافحون من أجل أماكن في شبابيك موظفي البنوك، ومن بينهم 

الذي طالب بمعاملة خاصة، وهو الذي  ،Lord Kitchener ركان اللورد كيتشن
عن حقول النفط  Daily Telegraphلي تلغراف أخبر أحد مراسلي صحيفة الدي
هناك، ي األموال التي أنفقها سعوض دار للتو. في بالد فارس التي عاد منها 

     ألف جنيه كمكافأة. 900أسهم في شركة بورما بقيمة  يأعطبل 
فارسية، فقد وضعت  -وفيما يتعلق باألمور اإلدارية في الشركة األنجلو

وأدار الشركة رجل كبير ناهز  ،مليوني جنيه إسترليني لها ميزانية قدرت بحوالي
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 "Lord Strathcona". (18)"اللورد ستراثكون"   التاسعة والثمانين من عمره هو 
كذلك حتى وفاته في عام  واستمرت ،كرئيس للشركة ولكن اإلدارة كانت لدارسي

في المدير العام   Charles Greenwayتشارلز جرينواى أصبح  .1917
وغيرهم،  C.A Walpoleو J.B LIoydأما وكالء اإلدارة فكان منهم  ن، عربستا

ومنهم من  ،عرب ستانفي ومنهم من كان في مقر الشركة في منطقة المحمرة 
 سيرتقى إلى درجة مدير عام فيما بعد.

وحتى الحرب العالمية األولى  1908مع التطورات التي حصلت في 
للنفط وبكميات  اأن هناك وجود   اوتيرة الحفر وأصبح مؤكد   تسارعت ،1914

 .1914إال أن الحفر توقف في  ،تجارية هائلة
وهو أحد مديري الشركة في كتابه "النفط في ، Longrigg ذكر لونجرنجي

في نهاية العشرينيات من القرن المنصرم، معلومات حول  (19)الشرق األوسط"
فتحدث عن  .البدايةالجيولوجيين الذين قاموا بالتنقيب عن النفط في فارس منذ 

مواقع الحفر البدائية والسكن البسيط واألسرة التي ناموا عليها وكيفية حصولهم 
على إمدادات المياه، وخطوط أنابيب النفط البسيطة، وورش العمل، والمخازن، 

كبداية للترفيه و  مستشفى للعاملين في الحقول ونادٍ  وتطرق إلى أنه تم إنشاء
ئوأ  أساسية لتصدير النفط،  خط أنابيب يمتد من التالل المرتفعة إلى البحر  ْنش 

، جلبوا 1908وفي نهاية عام  .وكذلك من السهول المنخفضة لمنطقة خوزستان
العمل  استمرارية وتجفيفه ونقل الحيوانات، للحفاظ على مستنقعلتفريغ ال مقاوال  

تيجة غير المعتاد في وسط الحرارة العالية وعدم الراحة في بعض األحيان ن
 المرض.

صمم لتدفق حوالي  إنشات 8–6من  هإنشاء خط أنابيب قطر  تم في البداية
 اطن من النفط الخام كان يمتد من مناطق الضخ والصهاريج مرور   400.000

 شارلزوالذي بناه هو  ،انيق ودور عبد اهللساني وكوت  منطقة تمبي ومالبـ
 جيمسون وكذلك ،1913الذي مات في البصرة عام ، Charles Ritchieشي تري

J.A Jameson  صل و سنة إلى أن  40فارسية  -األنجلو خدم في الشركةالذي
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مصاحب لخط  (20)تم إنشاء خط تلغراف ،1911وفي  .إلى درجة مدير عام
 األنابيب.
يونج  بين الدكتور 1909بد من ذكر االتفاقية التي عقدت في يوليو  وال
Young، االمحمرة إذ تم منح الشركة أرض  وشيخ  ،وهو طبيب وضابط وسياسي 

قريب  مأهولجزيرة عبادان في جزء غير في مساحتها فدان لبناء مصفاة 
، والهدف من 1913 – 1910تم بناء المصفاة بين عامي  .من البصرة اجغرافيًّ 

ألف طن من النفط الخام في السنة وهو حجم مهول. وكانت  20بنائها تصدير 
عن  بيين فضال  اجة إلى تعيين عمال هنود أو أور تفارسية مح -الشركة األنجلو

تعطلت فقد األنابيب النفطية  بينهم. أماخاصة بعد تفشي مرض الكوليرا  فرسال
 عدة مرات فاحتاجوا إلى تعديالت في تصميم األنابيب.

بد من وجود وحدة تقطير للبترول ليتم شحن أول الشحنات  وكان ال
دون أن  1913عام مصفاة عبادان في  بالسفن البحرية أو ناقالت النفط من

 يكون هناك أي انقطاع في المستقبل القريب.
 انضمت فارس إلى صفوف الدول المنتجة للنفط بإنتاج حوالي:

 سنة اإلنتاج كمية النفط
 1912 ألف طن 43.000
 1913 ألف طن 80.000
 1914 ألف طن 273.000

كأول أدميرال للقوة  Winston Churchill رشليون تشستون السيد ينيتعبو 
أهمية بناء أسطول بحري بريطاني  على ، أكد1911البحرية الملكية عام 

ولن  اوبوارج جديدة وسريعة، لتكون أسرع من أي سفينة بحرية ألمانية وأكثر فتك  
كان هناك عدد كبير من  .الفحم نم يتم ذلك إال باستخدام الوقود السائل بدال  

الفحم  استبعادو نه ال ينبغي تغيير السفن المكلفة األشخاص الذين اعتقدوا أ
من النفط األجنبي، الذي ممكن أن ينقطع في وقت  االبريطاني األكثر أمن  
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عقدت لجنة بريطانية لتناقش إمكانية إمداد األسطول  ،(21)1912وفي .الحرب
ل وقد أكد األدميرا ،فارسية –البريطاني بالنفط من خالل الشركة األنجلو 

ال حصر للمزايا التي يمنحها الوقود  نهإحيث تشرشل أهمية الوقود النفطي 
السرعة، فالسفينة التي تستخدم وقود النفط أسرع بكثير من التي  أوال   .السائل

إمكانية إعادة تعبئة  ،ا. ثاني  %40تستخدم الفحم، وتزيد قدرة حركة السفينة 
ن لزم األمر يفخزانتها سهلة،  يستخدم الوقود أن ألسطول لمكن في يوم هادئ وا 

تعيد تعبئة وقودها دون الحاجة إلرسال سفن  ،ا. ثالث  في البحر اوالبقاء ساكن  
ضا  .(22)ة الوقود في طريق العودةعلجلب الفحم وا 

 رىيوعلى الرغم مما سبق ذكره عن موقف تشرشل، إال أنه لم 
إضافة إلى  .الجزر البريطانية في"االضطرار" لالعتماد على وقود ال ينتج 

حتاج القوة البحرية إلى شراء البترول من شركات أمريكية اتخوفه من حقيقة أنه 
ن ي، فقد شعر أنه بسبب أن كلتا الشركت"شركة ستاندر وشل"أو هولندية 

ا التجارية فوق مصلحة المملكة المتحدة متهان طموحاضعتسذا لأجنبيتان 
 األسعار على بريطانيا. وتوقع أن الشركات األجنبية سترفع واستراتيجيتها

 -كان الحل الوحيد هو االستحواذ الحكومي على الشركة األنجلو
فقام بتشكيل لجنة بقيادة األستاذ الجامعي في جامعة برمينجهام،  ،(23)فارسية

بعد موافقة  John Cadmonن و ومستشار النفط لمكتب االستعمار جون كادم
كتابة تقارير عن وضع الشركة مجلس العموم البريطاني على هذه اللجنة ليتم 

في فارس. وجاءت التقارير مطمئنة إذ أوصت بضرورة استخدام الوقود السائل 
دعم هذا القرار ودعم الشركة  ،في البحرية البريطانية وعلى الحكومة البريطانية

 .(24)افارسية ماديًّ  -األنجلو
ة وبعد هذه التقارير اإليجابية عن أهمية استخدام النفط في البحري

البريطانية استطاع تشرشل إقناع بقية مجلس الوزراء بالموافقة على أن تصبح 
في الشركة، فتم إدخال القانون الالزم إلى مجلس العموم  االحكومة شريك  

وحصل على الموافقة الملكية قبل ستة أيام فقط من  1914البريطاني في مايو 
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 اندالع الحرب العالمية األولى.
ى مليوني جنيه إسترليني من األسهم مقابل استحوذت الحكومة عل

في المائة باإلضافة إلى  50الحصول على حصة التصويت بنسبة أكثر من 
على  االستراتيجية.تعيين مديرين مع حق النقض )الفيتو( على جميع القضايا 

للضغط  ا، إال أنه حق استخدام دائم  االرغم من أن هذا الحق لم يستخدم إطالق  
 -موضوع استقاللها التجاري وقد استمدت الشركة األنجلو  على الشركة في

فارسية الكثير من المزايا المادية الرتباطها المالي مع الحكومة، وألنها أكبر 
 ت المساعدة دون شك.قشركة نفط بريطانية فقد تل

 ابدأت الشركة بزيادة عمليات الحفر بشكل أكبر واستمرت بالمضي قدم  
د طول رى بالقرب من منطقة النفطخانه، واألهواز، وزافقامت باختبار مناطق أخ

ما كان عليه ليصل من عنبوب زاد ثالثة أضعاف خط األنابيب كما أن قطر األ
، وزادت وحدات التقطير في المصفاة كما طرأت فكرة بإنشاء اإنش   12إلى  10

ية وبالنسبة للعالقة بين الشركة والقوى المحل خط سكة حديد بين طهران وبغداد.
 فاتسمت بالود والصداقة. ةاريتيخبفي فارس كحكومة المحمرة والقبائل ال

وكانت الشركة تقوم بطلب الحماية وحفظ األمن خاصة في مواقع الحفر 
ومن الطبيعي دفع  ،القبائل ورؤساءالخانات ب االستعانة والتنقيب من خالل

يتم  ،محلية في حالة حاجة الشركة إلى عمالة .المبالغ النقدية لهذه القوى
رها وبسهولة إال أن البعض من العمال يترك العمل في بعض المناسبات يتوف

لزيارة القبائل في الخيام وقضاء بعض الوقت معهم، ومنهم من يكتسب 
 أما .المهارات بسرعة وببساطة وكان هناك عمال خبراء يأتون من الهند والعراق

فارسية معقولة  -فكانت من وجهة نظر الشركة األنجلو ،جوراألفيما يخص 
وفي الحقيقة إن الشركات النفطية  ،وعادلة. كما أن الشركة توفر العالج للعمال

مستشفى  ،في الخليج العربي بعد ذلك ستتبع النظام نفسه، فعلى سبيل المثال
ئي ذاألحمدي ال  موظفيخدم يو  اآلنلى إ ازال موجود  يي ال ذفي الكويت وال أ ْنش 

وغيرها من المدن  أرامكو، وكذلك في مدينة (25)فقط شركة النفط وأسرهم
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 1914ستراثوكون مدير الشركة في بداية عام  اللورد ىالنفطية. توفالخليجية 
، وفي عهده كمدير للشركة 1914في يونيو  Greenwayلز جرينوي ر شاتليخلفه 
APOC ، تشكلت شركة ناقالت النفطBritish Tanker Company  البريطانية

وحظيت بموافقة الحكومة البريطانية على أن تكون شركة بريطانية خالصة 
(29)مع وجود مساهمة لشركة بورما وبعض المساهمين اآلخرين اتمام  

. 

 بريطانيا وامتيازات النفط في الكويت والبحرين
أرادت بريطانيا تحويل الخليج العربي إلى خليج بريطاني وتصدت ألي 

منذ مطلع  اقامت بعقد االتفاقيات مع مشايخ الخليج تباع  فأجنبي فيه  وجود
عقدت الهدنة البحرية مع إمارات الساحل العربي،  حيث ،القرن التاسع عشر

، ولم تنجح مع شيخ الكويت في عقد اتفاقية مشابهة إال في عام 1821عام 
ياه وقد كان الهدف من عقد هذه المعاهدات هو حفظ األمن في م ،1841

شيخ الكويت الثالث  قنعفي تلك الفترة أن ت احاولت أيض  و  .وسواحل الخليج
( برفع العلم البريطاني على السفن 1859 – 1815) الصباح جابر بن عبداهلل

إال أن األمير قام برفع العلم  ،الكويتية وقصر الحكم في اإلمارة الصغيرة
 .(27)لحفاظ على استقالل الكويتن ذلك لم بدال  العثماني 

حاول اإلنجليز فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي خاصة بعد 
، وكان الغرض في ذلك السيطرة على المياه 1869افتتاح قناة السويس 

في تلك الفترة  واضح   بريطاني   اإلقليمية والسواحل وربما لم يكن هناك ضغط  
ن كانت تبعية وا   ،ألنها تابعة للدولة العثمانية ،على إمارات الخليج العربي

 George Nathanielمع وصول جورج ناثانيال كيرزون  .اسمية وليست فعلية

Curzon استطاع إقناع الحكومة  ،لمنصب الحاكم العام للهند البريطانية
خوف منها في لل داعٍ وال يوجد  جدًّاالبريطانية بأن الدولة العثمانية ضعيفة 

رسائله إلى  ىحدإوقد ذكر في   .جمسألة عقد اتفاقيات الحماية مع شيوخ الخلي
"أنه ال يوجد اتصال فعلي بين الدولة العثمانية حكومة صاحبة الجاللة 

أراد أن يوضح للحكومة  .(28)"ا يكرهون العثمانيينهوالكويت بل إن أهل
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دة العثمانيين أمر ال فائدة منه غير سيارار االعتراف بمالبريطانية أن است
الكويت في الحال أمير أنه ممكن عقد الحماية مع و  ،اإلضرار بالنفوذ البريطاني

 وأنه ال ،خاصة وأن هناك عالقات ألمانية وروسية واضحة مع الدولة العثمانية
نما فقط بد من ترسيخ الوجود البريطاني ليس في الكويت  .في المنطقة كلها وا 

الحماية فرض  اكما أن حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك بن صباح طلب مرار  
يناير  23لتتم الحماية في  ،طلبه ضفائدة من رف فال ،البريطانية على بلده

 .(29)بالهند متصال   امفتوح   اوهنا أصبح الخليج العربي طريق   1899
وكان الشرط األول في اتفاقية الحماية برضاه واختياره يعطي العهد ويقيد 

من جانب دولة  قائمقامأو  وكيال   ليستقبه إلى األبد بأن ال فنفسه وورثته وأخال
 .وافقة إنجلترامأو حكومة في الكويت أو في قطعة أخرى من حدوده 

ال يرهن وال يبيع وال يؤجر قطعة أأما الشرط الثاني بأن على الشيخ مبارك 
 أوال   ذنلدولة أخرى من غير الحصول على اإل ايامن أراضيه إلى دولة أو رع

 .(30)ريطانيامن ب
ولكن  ،مجموعة من االتفاقيات منها تحريم السالح واللؤلؤ ةتال هذه االتفاقي

ها اتفاقية امتياز النفط توالتي تل 1912األهم كانت اتفاقية خط التلغراف 
1913. 

في المناطق النفطية والمناطق المتوقع  صتويستوقفنا هنا أن بريطانيا حر 
عام في فارس ذلك التلغراف، فقد تم على إنشاء خطوط ، وجود النفط فيها

على  اهتمتوهي هنا  ،1913البحرين وفي  1912 وفي الكويت 1911
التي سيطرت عليها واستحوذت على  اتحماية مصالحها في األراضي والمشيخ

 .(31)خيراتها
 ،والواضح أن القرب الجغرافي بين الساحل العربي والفارسي للخليج  

نجليز للمنطقة جعل بريطانيا تعقد ي قام بها اإلوالدراسات الجيولوجية الت
فبعد الكويت عقدت مع  ،االتفاقيات الواحدة تلو األخرى فيما يتعلق بالنفط

 .(32)1920، ثم بعدها قطر وبقية إمارات الساحل وعمان 1914البحرين عام 
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أذن الشيخ مبارك الصباح ، 1913وبالعودة إلى امتياز النفط الكويتي 
 1913بالقيام بأول مسح جيولوجي لإلمارة وكان ذلك في مارس  لبعثة بريطانية
كد على حتمية وجود النفط من عدمه. وكان هناك تقرير عن تأإال أنه لم ي

(33)إمكانية العثور على النفط في منطقة برقان
. 

زارت بعثة أخرى جيولوجية الكويت في العام نفسه وكان على رأسها 
( والذي 1928 – 1859) Admiral Edmond Sladeسليد  ددمونإاألدميرال 

 ،وبعد أن زار فارس ،أرسله تشرشل إلى المنطقة لمتابعة أسهم النفط في فارس
 .(34)زار الكويت مباشرة

قامت بحوالي ثمانية أشهر  هاوقد كانت البعثة األخيرة بعد سابقت
باستكشاف المنطقة ووسعت مواقع الدراسة الميدانية الجيولوجية وكان لها الدور 

إمارة الكويت في  ىفناع بريطانيا بضرورة الحصول على االمتياز النفطي في إق
أرسل المقيم السامي السياسي في الخليج إلى الشيخ مبارك يستأذنه  .العامنفس 

 التي زارت قبل الكويت فارس "Admiral Slade" *()"سليد"بالسماح لبعثة 
مكانية زيادة سهأفارسية و  –ودراسة األوضاع الخاصة بشركة النفط األنجلو مها وا 

مبارك بعدم منح  الشيخ تذكر اأيض  و أن تنقب عن النفط األسهم البريطانية فيها، 
وكان من الطبيعي  ،جهة أخرى أليأي امتياز نفطي دون التشاور مع بريطانيا 

 تحت الحماية البريطانية. فهومبارك على ذلك  الشيخ أن يوافق
ن عمليات المسح الجيولوجية ورغم نشوب الحرب العالمية األولى إال أ

الجيولوجيين  أحدوفيما يبدو أنه وصل  ،تمت بشكل غير واضح في الكويت
ولكن أول مسح جيولوجي رسمي  ،فارسية للكويت -التابعين للشركة األنجلو

 ، في عهد الشيخ التاسع سالم بن مبارك الصباح.1917للكويت كان في 
ن الذين سبقوهم، و جيالجيولو  جاءت نتائج هذا المسح مؤكدة على ما ذكره

وتم كتابة توصية  "بحرة وبرقان"وهي إمكانية وجود الوقود السائل في موقعي 
من قبل الجيولوجيين للمقيم البريطاني في الخليج لحث حكومته على سرعة 
الحصول على إذن للتنقيب في المناطق الكويتية سابقة الذكر، إال أنه تم تأجيل 
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 الحرب العالمية األولى وما سيترتب عليها من نتائج. ذلك إلى مرحلة ما بعد
المستر  وكان من أهمها زيارة ،ترددت البعثات الجيولوجية على الكويت

 -، وهو مهندس في الشركة األنجلو1917في مارس عام  Mr. Hulse هالس
ليقوم بدراسة مسألة النفط في الكويت ورافقه الشيخ عبد اهلل ابن حاكم فارسية 
بإرسال البعثات الشركة استمرت الشيخ سالم وقام بزيارة منطقة امديره الكويت 

الذي مكث فيها قرابة  Daly كما زار الكويت الكابتن دايلي ،إلى الكويت
يؤكد فيه وجود البترول في األراضي الكويتية وهنا  اوكتب تقرير  ، الشهرين 

تي ولكن دون راسلت الشركة حكومة صاحب الجاللة إلتمام صفقة النفط الكوي
  .(35)جدوى

بمراسلة الحكومة  األنجلو فارسيه قامت الشركة 1921وفي عام 
وأنه ال حاجة  ،البريطانية وذكرتها بأنه آن األوان الستغالل النفط الكويتي

كما وضحت أهميته  ،للمماطلة فالحرب قد انتهت وأصبح للنفط أهمية في السلم
 لعشرين.في الحرب فهو أهم مصدر للطاقة في القرن ا

تم  ،وبوصول السيد تشرشل لمنصب رئيس وزارة شؤون المستعمرات
افق و لي وزارة شؤون المستعمرات تحويل إمارة الكويت من وزارة الخارجية إلى

المفاوضات مع الشيخ أحمد الجابر الحاكم العاشر إلمارة  ءتشرشل على بد
راسالت الشيخ وذلك بعد مراجعة ما جاء في م ،الكويت إلتمام اتفاقية النفط

 .1913المعتمد البريطاني في الخليج عام  Coxمبارك الصباح وبيرسي كوكس 
فارسية لعقد الصفقة مع  -أيد تشرشل تسهيل مهمة مبعوثي الشركة األنجلوو 

  شيخ الكويت.
لمقر الشركة الرئيسي  (Arnold Wilson)ويلسون  درنولأوقد أبرق السيد 
د من التوجه من موقع الشركة في عبادان ب بأنه ال 1922في لندن في نوفمبر

وكان الشيخ أحمد الجابر على عالقة جيدة مع  ،إلى الكويت إلتمام االتفاقية
في هذه الفترة  سون إال أن الشركة كانت غير مستعدة لبدء التفاوضلالسيد وي

(36)النشغالها في مواقع أخرى
. 
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 السياسي الوكيل، C. J. Moreر، بدأ السير مو 1923مع بداية العام 
 -يتدارس مع الشيخ شروط االتفاق مع الشركة األنجلو ،في الكويت ،البريطاني
المبلغ  عن ا، ولكن فيما يبدو أن شيخ الكويت لم يكن راضي  (APOCفارسية )

% من عائدات النفط التي سيتم استخراجها وقد يكون 25المعروض عليه وهو 
ه الشيخ أحمد بسبب عدم االقتناع بالمردود النفطي الذي سيحصل علي

بأبو " لقبالم Frank Holmes زها من السير فرانك هولماالمراسالت التي تلق
وهو مهندس تعدين بريطاني من أصل نيوزلندي سبق وأن زار الخليج  ."النفط

من  وصول المؤن للجيش البريطاني، وفي ؤ في نهاية الحرب العالمية األولى لي
ة على الساحل الفارسي، شاهد مصافي النفط أثناء زيارته منطقة عبادان النفطي
الرغبة في  هثار لديأفارسية هناك، مما  –التي أنشأتها الشركة األنجلو 

 الحصول على امتيازات النفط في الجانب العربي من الخليج. 
فارسية لم تستعجل بإتمام االتفاق  -ومن المالحظ أن الشركة األنجلو

ها بالنفط الذي كانت تحصل ئيكون الكتفاوذلك قد  ،النفطي مع إمارة الكويت
عليه من فارس وكذلك العراق باإلضافة إلى أن هذه الفترة الزمنية كان فيها 

الثمن المتعلق  ارتفاعصعوبة في نقل النفط الخام، وكذلك تسويقه، إضافة إلى 
وهذا بحد ذاته أدى إلى  ،تهااما جعل الشركة تخفض مصروف ،بعملية التنقيب

ام بنفط الكويت إلى أن الح باألفق اهتمام الشركات األمريكية في عدم االهتم
بدأ التنافس بينها على  حيث منطقة الخليج العربي ليتبدل الموقف اإلنجليزي

 .(37)النفط
 امتياز البحرين

وقعت إمارة البحرين سلسلة من المعاهدات مع الحكومة البريطانية  
ن على اتفاقية مانعة مع وقعت البحري 1880لحماية مصالحها. ففي عام 

بريطانيا لتحميها من األطماع العثمانية والفارسية. وتعهد حاكم البحرين الشيخ 
عيسى بن علي الخليفة بأن ال يعقد وال يتفاوض في أي معاهدة مع أي دولة 

 أخرى وأال يوجد تمثيل دبلوماسي ألى دولة في البحرين. 
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بأن هذه االتفاقية  E.C.Tolbotوكان رأي الكولونيل أدور سيل تالبوت  
 .(38)ال تكفي لحماية المصالح البريطانية في البحرين والخليج عامة

. 1892وتم تعديل االتفاقية السابقة باتفاقية حماية ثابتة في عام  
أخطرت بريطانيا الدولة العثمانية بعد اتفاقية الحماية بمذكرة جاء فيها أن 

. وألزمت (39)سمح ألي دولة بضمها"البحرين أصبحت تحت حمايتها وأنها لن ت
 : بالبنود التالية 1892يعه على اتفاقية ه بموجب توقحاكم البحرين وخلفاء

 عدم إقامة عالقات من أي نوع مع دولة أو جهة أخرى عدا بريطانيا.  -1

عدم عقد أي اتفاقيات أو مراسالت مع أي جهة أجنبية باستثناء  -2
 بريطانيا. 

 ذن بريطانيا. إ ال يستقبل أي وكيل أجنبي دون -3

 .(40)جر وال يرهن وال يتنازل ألي دولة أو جهة أجنبيةؤ ال يبيع وال ي -4

حاكم البحرين على الحماية ضد أي خطر  لفي المقابل يحص
خارجي، وتهتم بريطانيا بمصالح البحرين االقتصادية وتدير شؤون البحرين 

ني هو ها وأصبح الوكيل البريطاالخارجية. فأخذت البحرين تفقد استقالل
 واإلمارة. ى ف مر الناهياآل

مع الشيخ عيسى بن علي  1914ثم حصلت على امتياز النفط في 
ال يسمح ألي جهة أجنبية  بأن Trevorحيث تعهد للمقيم البريطاني تريفور

 باستغالل نفط البحرين دون أخذ المشورة من الوكيل البريطاني. 
ية وجود  البترول ذا كان هناك احتمالإ هنوجاء وعد الشيخ وتأكيده بإ

في البحرين، فإنه لن يستأثر به لنفسه ولن يفاوض أي طرف آخر دون 
 .(41)أخذ رأي الوكيل البريطاني والحصول على موافقة بريطانيا العظمى

 ،من عقد أي عالقات مع دول أو حكومات ةكانت البحرين ممنوع
بحرين ذكر فكل األمور األساسية في الوكان دور الشيخ في البحرين ال ي  

 يحكمها الوكيل البريطاني المستقر فيها.
جعل الشركات النفطية  انفطيًّ  يًّادول اأصبحت منطقة الخليج مركز  
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وأهم هذه  ،تتنافس في فترة ما بين الحربين للتنقيب عن النفط في أراضيه
المنافسات التي تمت بين الشركات االمريكية النفطية الكبرى والشركات 

 البريطانية. 
 مةالخات

كان الكتشاف الطاقة النفطية األثر في تحول بريطانيا العظمي وغيرها 
فأرسلت الجيولوجيين إلي منطقة  ،من العصر الفحمي إلي العصر النفطي
وبعد أن تم إثبات ذلك في الطرف  ،الخليج للتأكد من حقيقة وجود النفط فيها

ربي وبقوة وده في الطرف العرسي من الخليج أيقنت أنه من الممكن وجاالف
ن جيولوجي شركة األنجلو فارسية إلي إمارات الخليج العربي و فأرسل المختص

وبدأت بالحصول علي االمتيازات النفطية من مشيخات الخليج واحدة تلو 
محاولة بذلك منع دخول أي قوة أجنبية إلي مناطق نفوذها في الخليج  ،األخرى
 العربي.
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