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 :الممخص
جزيرة صغيرة أكبرىا ىي  61جزر حوار أرخبيل جزر مكّون من        

جزيرة حوار البحرينية كانت ىذه الجزر محل خالف بين البحرين وقطر 
والمياه اإلقميمية المجاورة لمجزر حيث تبعد تمك الجزر عن قطر كيمومترين 

واستمر تداول محكمة العدل الدولية لمقضية تسع سنوات فيما يعد  فقط، 
زاع إقميمي ورد إلييا. وتسبب النزاع في توتر العالقات بين الجارين أطول ن

الخميجيين منذ عدة عقود. وكان الخالف يتركز عمى مجموعة جزر "حوار" 
الغنية بالنفط والغاز والواقعة تحت سيطرة البحرين وتعتبرىا قطر أراضي 

الساحمي  تابعة ليا. وتطالب البحرين من جانبيا بالسيادة عمى شريط الزبارة
 في شمالي غربي قطر..
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Abstract: 

The Hawar Islands is an archipelago consisting of 16 

small islands, the largest of which is the Bahraini Hawar 

Island. These islands were the subject of a dispute 

between Bahrain and Qatar and the territorial waters 

adjacent to the islands, as the islands are only two 

kilometers away from Qatar. The court's deliberation of 

the case continued for nine years in what is the longest 

territorial dispute received by it. The dispute has strained 

relations between the two Gulf neighbors for several 

decades. The dispute centered on the group of "Hawar" 

islands, which are rich in oil and gas, which are under 

the control of Bahrain and which Qatar considers its 

territory. Bahrain, for its part, claims sovereignty over 

the coastal strip of Zubarah in northwestern Qatar. 
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 المقدمة
-يعد النزاع الحدودي بين قطر والبحرين عمى جزر حوار من اىم النزاعات العربية

العربية التي شيدىا القرن العشرين، اذ تمسك كل طرف من اطراف النزاع بحججو وادعاءاتو 
 د عمى وثائق تعود الى الحقبة االستعمارية البريطانية.باستمالكو تمك الجزر، وكل منيم اعتم

قسم البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول المبحث االول )االصول التاريخية 
(، وتناول المبحث الثاني )النزاع 6996لمنزاع القطري البحريني عمى جزر حوار لغاية عام 

البحث من بعض المصادر  (، وقد افاد6996-6996القطري البحريني عمى جزر حوار 
 الميمة والوثائق الصادرة من وزارة الخارجية والمستعمرات البريطانية.

المبحث االول: االصول التاريخية لمنزاع القطري البحريني عمى جزر حوار لغاية 
 1991عام 

، (6)جزيرة اغمبيا جرداء غير مسكونة 61جزر حوار عبارة عن ارخبيل مؤلف من 
تعد ىذه الجزر  (2)بي ، الوقارة ، بو سعده ، جراده ، الجبة ، فشت الدبيلاىميا سواد الجنو 

احد محاور النزاع الحدودية القائمة بين قطر والبحرين منذ ثالثينيات القرن العشرين وساىمت 
، و السبب في ذلك الى  (2)في تحديد ركيزة الجانب السياسي في إقامة العالقات بين البمدين

يا بريطانيا من احتمال وجود النفط في تمك الجزر ، وان  المشكمة لم تظير الدعاية التي نشرت
وذلك النعدام أىميتيا االقتصادية كونيا مناطق غير صالحة لمزراعة بسبب  6921قبل عام 

تربتيا البركانية ، كما انيا مناطق تتميز بقمة  سكانيا ، اكثرىم من صيادو األسماك والذي 
 .(1)ة ينحدرون من اصول بحريني

عسى ان يتم  6921بدأ التحرك عمى جزر حوار من قبل قطر والبحرين  عام 
اكتشاف النفط فييا ، ومما عزز أىميتيا اعالن خبراء النفط ان حقل نفط  دخان بدأ يواجو 
تسرب بعض نفطو عبر تجاويف ارضية تحت األرض الى جزر حوار ، وعميو تحركت قطر 

البحرين فقد واجيت انخفاض إنتاج النفط لنفس السبب ، مما  . اما(1)بكل قوتيا لضم حوار ليا
 .(1)جعميا تتمسك بعائدية حوار ليا 

، عندما طمب شيخ البحرين حمد 6921بدأت المطمبات البحرينية بجزر حوار عام 
( ان يخبر المقيم Charles Belagraveبن عيسى من المستشار البريطاني تشارلز بمكريف )

التأكيد ان جزر حوار  (9)( ، بتمك المطالبات.G . Loch)جوردن لوخ( ) السياسي في البحرين
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. مؤكدا  ان أربعة من تمك الجزر عمى األقل مسكونة (9)ىي ) جزء ال يتجزأ من البحرين ( 
. مارس (9)ببعض رعاييم في مـنازل من الحجر ويممكون مصائد السمـك حول سـاحل الجزر

شيخ البحرين  سمطتو التشريعية وبحكم استيالءه عمييا منذ مدة طويمة دون معارضو من شيخ 
قطر جاسم بن حمد ال ثاني، ويبدو انو معتقدا ان حوار وما يتبعيا تم إلحاقيا إلى البحرين 

 .(60)وان ىذا الضم تتوقف شرعيتو عمى الحجج التي يقر بيا شيخ قطر 
ا في الرد عمى المطالب البحرينية حيث انيا لم توضح كان موقف شيخ قطر ضعيف

أدلة تثبت فييا عائدية الجزر ليا من خالل الرسالة التي بعث بيا شيخ قطر عبد اهلل بن قاسم 
 :(66)التي نصت عمى ما يأتي 6929مايس  29آل ثاني إلى المعتمد السياسي البريطاني في 

 حقو ادعاء ممكيتيا .ان ىذه الجزر واقعة في شبو جزيرة قطر ومن  -6
رفض حجة البحرين في االستيالء الفعمي عمييا منذ مدة من الزمن الن ىذه الجزر منذ  -2

 وحتى االن ال تزال تحت سيطرة قطر . ولم يكن لمبحرين سيطرة فعمية عمييا. 6919
تمك الجزر داخمة في قطر وانيا لم يطرأ عمييا أي شئ يستدعي تغيير الوضع السياسي  -2

 ليا .
نياية رسالتو طالب  بمنع البحرين من القيام باي اعمال في الجزر حتى تحل  وفي

،ردت الحكومة البحرينية عمى االدعاء القطري وبين 6929كانون االول  22المشكمة  وفي 
رفض الحكومة البحرينية لالدعاء القطري الخاص برفض رضوخيا تحت سيطرة البحرين منذ 

ا سيطرة منذ فترة طويمة عمى تمك الجزر وان رعاياىا زمن طويل ، مؤكدة ان البحرين لي
 .(62)يسكنون بيا منذ اكثر من قرن قبل ان تتولى قبيمة ال ثاني حكم قطر 

قدمت الحكومة البحرينية بواسطة المستشار بمكريف مذكرة طويمة تضمنت تفصيالت  
( 22عن قضايا تم عرضيا عمى القضاء البحريني ومنيا قضية سكان حوار وعددىم )

من الرعايا البحرينيين في حوار،  22شخصا، وتمقت  البحرين طمبا متعمقا بإثبات ممكية منازل 
وكثيرا من القضايا المرفوعة الى المحاكم البحرينية والتي تم البث بيا من قبل حكام بحرينيين 

 .(62)مما يؤكد بشكل قاطع عمى تبعية حوار لمبحرين منذ زمن بعيد 
أوضح بيا  6929اذار  20ة البحرينية بمذكرة اخرى في ردت قطر عمى المذكر 

القطريون، ان البحرين تكرر عائدية حوار ليا في حين إنيا لم تصنع أي حامية عسكرية منذ 
مائة عام إال في اآلونة األخيرة ، وىذا امر مخالف لمواقع الذي يحتم عمى البمد االم بوضع 
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في البحرين ، وان ىؤالء الرعايا البحرينيين ال حامية عسكرية تحسبا لمطوارئ وىذا لم يحصل 
يشكمون شعبا او سكانا ليذه الجزر بل ىم بعض صيادي األسماك الذين يرتادون ىذه الجزر 
بصورة مؤقتة ولفترة قصيرة ومن ثم يغادرونيا ، فضال عن ان كثير من شيوخ قطر ومنيم 

يمة ، وقد تضمنت المذكرة الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني قد سكنوا جزر حوار ولمدة طو 
 .(61)القطرية بعض الوثائق التي تؤيد عائدية حوار ليا موقعة من أكثر من عشرين شخصا 

بعد دراسة الوثائق المقدمة حول الموضوع واالطالع عمى االراء المتعمقة بيا ، اتخذت 
يا رسالة أبمغت في 6929تموز  66بريطانيا قرارا بحسم موضوع جزر حوار اذ ارسمت في 

 .(61)شيخ قطر بان ىذه الجزر تتبع لمبحرين 
يبدو إن قرارات الحكومة البريطانية تنطمق من كونيا متحكمة بالمنطقة ، فيي التي 

 .(61) تعمل عمى إثارة المشكمة او تيدئتيا ، وحسب ما تتطمبو مصمحتيا والوقت المالئم لذلك
الى جانب قطر في ناقشت الحكومة البريطانية  االمر وتوصمت الى ان الوقوف 

مطالباتيا سيخمق ردة فعل سمبية تجاىيا في البحرين، كما استبعدت الحكومة البريطانية ان 
تجعل القطريين يدخمون بمفاوضات مباشرة مع البحرين وذلك الن حاكم قطر ال يمتمك ادنى 

 (69)فكرة حول الموضوع
ظمت بريطانيا عمى موقفيا ىذا ، وبقت االمور كذلك عمى طبيعتيا حتى الثالث 

، اذ بعث المقيم السياسي في البحرين رسالة إلى كل 6919والعشرون من كانون االول عام 
 :(69)من حاكمي قطر والبحرين طالبيم بما يمي 

 نصاف.السعي لتحديد الخط الفاصل بين قطر والبحرين طبقا لمبادئ العدل واال -6
 تحديد منطقة جزر حوار التي ترى الحكومة البريطانية انيا تابعة لمبحرين . -2
وفشت الدبيل ، لمبحرين مع العمم انيما ليستا  (69)تقرير تبعية الجزر األخرى مثل جراده -2

جزيرتان وليس ليما مياه اقميمية . اال ان قطر رفضت المطالب المذكورة معتبرة ان ذلك 
 .(20)لتاريخية ، وانيا متشبثة بتبعية تمك المناطق ليا يتعارض مع الحقائق ا

م بعد ان طالبت 6911استمر الوضع بين الدولتين عمى ىذا النحو حتى عام 
، اذ اعتبرت )فشت الدبيل( و)جرادة(جزرًا تابعة ليا (26)البحرين فييا بالمزيد من المياه اإلقميمية

 .(22)اني تعرض لمرفض من لدن قطروضمت مياىيا اإلقميمية اال إن ىذا االدعاء البحر 
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طمبت قطر حل الخالف حول الجزر وديا، جاء ذلك اثناء الزيارة  6911في عام 
، والتي تعد (22)الرسمية التي قام بيا حاكم قطر الشيخ احمد بن عمي ال ثاني الى البحرين

جزيرة  الزيارات االولى التي يقوم بيا حاكم قطري لمبحرين ، وقد عرض عمى البحرين انشاء
في المياه االقميمية لمبحرين بدال من حوار ، كما تقدم باقتراح البرام اتفاقية تعاون بين البمدين، 

 .(21)لكن تمك المحاوالت فشمت 
 6919قام الشيخ عيسى بن سممان ال خميفة حاكم البحرين بزيارة لقطر وذلك عام 

حات طرحيا شيخ قطر وجرت مباحثات رسمية عمى مستوى حاكمي البمدين واثمرت  مقتر 
، اال ان ىذا المقترح عارضو  (21)تضمنت حصوليا عمى جزر حوار مقابل حل مشكمة الزبارة

شيخ البحرين ، واستمرت االخيرة بمطالبتيا بجزر حوار داعمة ذلك بقوة السالح حيث انشات 
 .(21)وحدات عسكرية في فشت الدبيل 

اجل قيام االتحاد التساعي بدا بمفاوضات مكثفة من  6919يبدو ان بداية عام 
إلمارات الخميج العربي ، مما جعل كال البمدين أن ينشغال باالتحاد ال سيما وان طموح قطر 
والبحرين منصبا حول رئاسة االتحاد ، لكن كان لمخالفات القبمية بين الطرفين دورا فاعال في 

ينات حيث لم تظير في إفشال ذلك االتحاد، وعميو بقي الحال كما ىو عميو حتى مطمع السبع
ذلك أي خالفات بينيما، بسبب انشغال كال البمدين بتنظيم شؤون الحكم ومن ثم 

 .(29)االستقالل
كانت قطر ىي السباقة في رفض أكثر المقترحات وكانت بريطانيا المدافع عن 
البحرين كونيا حامية بريطانية أكثر من قطر ، وعميو نصت قراراتيا عمى ضم حوار والجزر 

خرى الى البحرين عمى الرغم من البعد الشاسع بينيما ، فضال عن قربيا بميل واحد عن األ
 .(29)قطر 

 :1991-1991المبحث الثاني: نزاع القطري البحريني عمى جزر حوار 
بدأت مرحمة جديدة في حياتيا  6996حصمت البحرين وقطر عمى استقالليم عام 

فأخذت المباحثات تأخذ منحى اخر اذ أصبحت رسمية   (29)السياسية وىي االنفتاح عمى العالم
 .(20)وجيو لوجو ، دون التدخل األجنبي وبدأت البحرين تشعر ان ليا وزن في المنطقة 

اال ان بريطانيا لم تكن ابتعدت عن المشيد السياسي في قطر والبحرين بشكل كامل، 
سيطة لحمو، فبعد تصريح اذ كانت عمى تواصل مستمر مع جميع اطراف النزاع واالطراف الو 
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عمى أن البحرين تريد القيام بحل النزاع الحدودي  6996محمد بن مبارك ال خميفة في شباط 
مع قطر، رأت بريطانيا ان كالمو ال يجب أن يؤخذ عمى محمل الجد، فقد كان يطرح مثل ىذه 

يمكنيا  التصريحات لبعض الوقت، وجاءت تمك التصريحات اعتمادًا منو عمى وساطة كويتية
اذابة الجمود الذي خيم عمى قضية النزاع عمى الجزر، ومن خالل الحسابات التي سمعيا 
البحرينيون أنفسيم عن تأثير نواف ال صباح عمى القطريين، حيث ذكر أنو ال يمكن أن نتوقع 
من السعوديين أن يفعموا ما ىو أفضل مما عممو نواف، وخالل حوار دار بين السفير 

ووزير الخارجية البحريني  Alexander Sterlingالمنامة الكسندر سترلينج  البريطاني في
محمد بن مبارك ال خميفة  قمل االخير  من احتمالية تأثير الوساطة التي قد يقدميا السعوديين 
أو الكويتيين، اذ رأى أنو ليس ىناك احتمال حقيقي لمتوصل إلى تسوية مع القطريين، أكدت 

، وأكدت من جديد أنو ال يمكن  6919ية قد وقفت بجانب القطريين عام أن الحكومة البريطان
 .(26)الدخول في مفاوضات حول جزر حوار والحدود القطرية البحرينية المتفق عمييا

حدثت حركة انتقالية في قطر وتزعزعت أركان الحكم أدت إلى  6992في شباط عام 
الوزراء القطري ليصبح أميرًا لمدولة ، وصول الشيخ خميفة بن حمد آل ثاني ولي العيد ورئيس 

فوجدت البحرين فرصتيا السانحة لمضغط عمى قطر وانتزاع جزيرة حوار والجزر األخرى 
بالقوة، فقامت بإنزال مجموعة من الشرطة البحرينية فييا ورفعت العمم البحريني عمييا مستغمة 

 . (22)حكمو بذلك ظروف االنقالب وانشغال شيخ قطر الجديد في تثبيت دعائم
من خالل دعوة رئيس الوزراء  6992حاولت بريطانيا فتح ممف الحدود مجددًا عام 

، من اجل 6992اذار  61البريطاني ادوارد ىيث لحاكمي قطر والبحرين لزيارة لندن في 
 (22)تيدئة الموقف بين الجانبين بعد االحداث التي شيدتيا المنطقة

صبح حسم الخالف بينيما مرىونا بالتعاون تم فتح ممف الحدود بينيما من جديد وا
السياسي واالقتصادي والدبموماسي.  بدأت المممكة العربية السعودية لمتوسط بين الطرفين ، 

( عمى حسم 6991– 6911عمل الممك فيصل بن عبد العزيز ال سعود ) 6991ففي عام 
ونجحت في عقد لقاء ،  (21)الوضع بين الطرفين والضغط عمى الجانبين لمتقارب قيما بينيما

بين حاكمي قطر والبحرين في لندن أثناء عالج الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة ىناك ، 
وجولة أمير قطر العربية واألوربية وبدأت المفاوضات بين الجانبين تمخضت عن قبول قطر 
 تخطيط الحدود البحرية وتحديد الجرف القاري بين البمدين والتنازل عن جزر حوار ، فضال
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عن مشاركتيا في عوائد النفط التي تكتشف في حوار ، وبناء جسر يمتد من قطر الى جنوب 
. والن عقد  اجتماعات لندن لم توفق  الن البحرين كانت (21)البحرين ويمر فوق جسر حوار 
 .(21)تطمح بضم أكثر الجزر إلييا

الممك خالد إن مشكمة الحدود بين قطر والبحرين أشغمت أكثر الحكام العرب ومنيم 
، اذ عادت المممكة العربية السعودية الى التوسط من جديد لحل المشكمة ،  (29)بن عبد العزيز

قام الممك خالد بزيارة رسمية لقطر اجتمع من خالليا بالمسؤولين القطريين،  6991ففي شباط 
جانبيا  ، من(29)وطمــب تزويده بدراســـة مفصمة حول المواضيع المتعمقة بين قطر والبحرين 

اثنت بريطانيا عمى دور المممكة العربية السعودية في حل النزاع حول جزيرة حوار بين 
نائب  David Crawfordالبحرين وقطر، وابمغ السفير البريطاني في قطر ديفيد كروفورد 

ان الحكومة البريطانية  6991تموز  6وزير الخارجية القطري عبد الرحمن المنصوري في 
مة السعودية االستمرار بدور الوساطة لحل المشاكل الحدودية بين قطر طمبت من الحكو 

 .(29)والبحرين وفيما يتعمق بجزر حوار بشكل خاص
ومما اثار مخاوف البريطانيين ىو قيام شركة نفط البحرين )بابكو( بعمميات تنقيب 

ان  ، اذ رأى البريطانيون6991قرب منطقة راس دخان القريبة من الدوحة في تموز عام 
شركة نفط البحرين مدفوعة من الواليات المتحدة االمريكية تحاول مد نفوذىا الى المناطق 

 .(10)القطرية
تصعيد من قبل الطرفين حول الخالف، اذ قامت شركة  6991شيدت نياية تموز 

كم، كما تم تزويد خفر السواحل البحريني بسفن من نوع  9نفط البحرين بانشاء طريقين بطول 
شخص مسمح، من جانبيا ابمغت السمطات البريطانية  10قابمة لحمل  Chevertonشيفرتون 

الجانب السعودي باعتباره الجانب الوسيط بتمك التطورات وحذرتو بأن خفر السواحل البحريني 
غير مدرب عمى استعمال تمك االسمحة وتمك السفن اي انيا غير مجدية بمواجية الطرادات 

مراء البحرين من ضمنيم الشيخ عيسى يقومون بزيارة جزيرة حوار القطرية، السيما ان بعض ا
كل عطمة نياية اسبوع لممارسة ىواية الصيد، وخشية من حدوث اي صدامات بين الطرفين 

 .(16)البحريني والقطري
من جانبيا بعثت الحكومة القطرية سفيرىا في لندن سيف ال ثاني الى مقر وزارة 

 Jamesوالتقى بوزير الخارجية جيمس كاالغان  6991اب  6الخارجية البريطانية في 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2169 ) 
 

Callaghan  وطمب منو الوثائق البريطانية الخاصة باالتفاقية البريطانية العثمانية لعام
محتجة ان تمك المعاىدة ىي التي حددت الحقيقية لقطر وضمت جزيرة حوار  6962
تفاقية البريطانية التركية لعام ، وردت الحكومة البريطانية عمى الطمب القطري بأن اال(12)الييا

لم يكن الغرض منيا تحديد السيادة بين قطر والبحرين وانما وضع الحدود بين  6962
االمبراطوريتين البريطانية والعثمانية، وان اصرار قطر عمى التمسك بتمك االتفاقية كاساس 

ورة التي قبمت بو لمحدود دفع البحرين الى رفض التحكيم بقضية جزيرة حوار والمناطق المغم
 .(12)مما يعني المزيد من التصعيد في القضية 6911عام 

كما التقى السفير القطري سيف ال ثاني خالل حفل بمناسبة عيد الفصح بمندن مدير 
ودار خالليما  Ivor Lucaasقسم الشرق االوسط في وزارة الخارجية البريطانية ايفور لوكاس 

وثائق البريطانية الخاصة بترسيم الحدود بين البحرين حوار حول امكانية حصول قطر عمى ال
وقطر، وذكر سيف ال ثاني انو تمقى تعميمات من قبل وزير االعالم القطري عيسى الكواري 
تفيد بضرورة الحصول عمى تمك الوثائق بشكل سري دون عمم حتى اعضاء السفارة القطرية 

 .(11)في لندن
السفير القطري، وافاد جيمس جاالغار احد ناقشت وزارة الخارجية البريطانية طمب 

موظفي قسم الشرق االوسط في وزارة الخارجية البريطانية ان الوثائق التي تروم قطر الحصول 
 : (11)عمييا ىي
من المقيم السياسي إلى حاكم قطر والذي  6929تموز  66الخطاب المؤرخ في  -6

 ر ممموكة لدولة البحرين.يفيد بأن الحكومة البريطانية قررت أن تكون جزيرة حوا
من الوكيل السياسي إلى حاكم قطر حول االدعاء  6929الخطاب المؤرخ في  -2

 بأن حاكم البحرين طالب بحيازة جزيرة حوار.
 .6962تموز  29عثمانية المؤرخة في  -نسخة من االتفاقية األنجمو -2

زاعيا حول ايقنت قطر صعوبة موقفيا وعدم وقوف بريطانيا معيا بشكل جدي في ن
جزيرة حوار، لذا صرح وزير الخارجية القطري سحيم ال ثاني بعدما تقدم لو احد الصحفيين 
التابعين الى جريدة العرب الصادرة في لندن بسؤال جاء فيو: "سمعنا أن ىناك نزاًعا بين قطر 

أن والبحرين. لماذا إذن أعمن الشيخ محمد بن مبارك آل خميفة، وزير الخارجية البحريني، 
العالقات بين البمدين قوية وأنو ال يوجد خالف عمى جزيرة حوار؟" فرد سحيم ال ثاني بقولو: 
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يعمم أخي الشيخ محمد بن مبارك الخميفة جيدا أن هناك خالف حول جزيرة حوار  والذي "
بدأ من قبل البحرين. وأن سيادتنا عمى الجزيرة ليست مقبولة منهم عمى الرغم من أنها جزء 

لكنا نأمل في التوصل إلى تسوية مع البحرين عمى أساس القانون والعدالة المذان  من قطر.
 .(11)"سينهيان هذا النزاع اليائس

يبدو ان السعودية بدأت تتحرك لحسم الموضوع كوتيا الدولة المتزعمة لدول الخميج 
 العربي وذات ثقل سياسي في المنطقة فضال عن انيا بدأت تمارس حقيا السياسي لمضغط
عمى كمتا اإلمارتين ، كونيا كانت ترتبط معيما بعالقات خاصة ، لقياميا سابقا بدور فعال في 

 استقالل البحرين وارتباطاتيا المذىبية مع حكام قطر.
اال ان ىذا االمر لم يكن كافيًا بالنسبة لقطر، اذ ابمغ امير قطر خميفة بن حمد ال 

الخميج العربي وصاحب النفوذ في كال  ثاني جيفري ارثر اخر مقيم سياسي بريطاني في
االمارتين ان قطر والبحرين ليستا تحت الوصاية السعودية من اجل قبول ارائيا، في الوقت 

 .(19)نفسو اثنى عمى دور االمير فيد بن عبد العزيز في تمك االزمة
وبناءا عمى تمك الدراسات ارسل الممك خالد أخاه األمير نايف بن عبد العزيز مبعوثا 
الى قطر والبحرين حامال رسائل شفوية لمسؤولي البمدين ، ولكن تمك الجيود فشمت ولم تسفر 

 .(19)عن أي حل لممشكمة 
ان البحرين وعبر الشخصيات السياسية فييا قد عبرت وعدة مناسبات  بعائدية الجزر 

صحفي ليا ، وفييا اكد وزير خارجيتيا محمد بن مبارك ال خميفة لمصحف العربية في مؤتمر 
،  (19)6929عمى عدم وجود خالف حول الجزر وان الخالف حول جزر حوار قد حسم عام 

بان الخالف ما زال قائما وان وجاء الرد من وزير الخارجية القطري سحيم بن حمد ال ثاني "
 .(10)"البحرين تدرك ذلك ولكنها تماطل في حل مـشكمة الجزر ...

ت بان تستخدم الوسائل اإلعالمية ضد انصبت سياسة البحرين ازاء تمك التصريحا
قطر واعمنت من جديد تمسكيا بجزر حوار ، اذ اجتمع وزير االعالم البحريني طارق المؤيد 
مع جيات إعالمية متخصصة وأعمميم بعدم نشر أي خارطة لدولة البحرين ال تشمل بين 

 6999عام ، كما قامت الحكومة البحرينية (16)طياتيا موقع جزر حوار والجزر األخرى
لالستشارات القانونية لمعمل نيابة  Still and Keelingبالتعاقد مع شركة ستيل اند كيمينك 

عن الحكومة البحرينية في قضية النزاع الحدودي مع قطر، وتم اعطاء الصالحيات كافة 
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لمشركة وفريق المحامين فييا من اجل الحصول عمى الوثائق الالزمة وحضور جمسات التحكيم 
 (12)بين البمدين

إلعالم البحرينية بنشر كثير وىكذا بدأت الصحف البحرينية الموجية من قبل وزارة ا
من المقاءات الصحفية مع كبار المسئولين في البحرين الذين تحدثوا عن مشكمة جزر حوار 
وتمسك البحرين بيا وعميو نشرت عمى صفحاتيا ما تناقمتو الصحف الكويتية لمقاء الصحفي 

عيد البحرين الذي الذي اجراه محرر جريدة الراي العام الكويتية مع الشيخ حمد ال خميفة ولي 
" ان وجود الخالف  مع قطر اكد ان البحرين تربطيا روابط اخوية وقديمة مع قطر  اكد فييا 

ليس فقط عمى جزيرة حوار والجزر األخرى ولكن هو في الحقيقة خالف عمى حدود     
 .(12)"كاممة ..

األخرى أكد وزير التنمية والصناعة البحريني يوسف الشيراوي ان جزر حوار والجزر 
"... إن مجموعة جزر صرح  6990ىي من عائدية البحرين ، ففي األول من شباط عام 

فيما  (11)"حوار خاضعة لالمتياز بموجب التعاقد مع الشركات أألمريكية منذ عشرة سنوات ...
" ان كل الدالئل تثبت عائدية رد عميو عبد العزيز بن خميفة ال ثاني وزير البترول القطري 

.  أخذت المساجالت الصحفية لكال الطرفين مأخذىا في تأزم  (11)لقطر ..."جزر حوار 
األوضاع السياسية بين قطر والبحرين الى حين تشكيل مجمس التعاون الخميجي الذي اخذ ىو 
اآلخر بدراسة المشاكل بين قطر والبحرين والتي سوف تاخذ حيزا كبيرا من اجتماعاتو 

 مستقبال.
الخميج العربي بشكل عام والبحرين بشكل خاص لعبت دورا  يبدو مما تقدم إن منطقة

ميما في السياسة الدولية حيث تصارعت عمييا الدول الكبرى لمدة من الزمن ألىميتيا 
اإلستراتيجية وموقعيا الجغرافي فضال عن غناىا بالنفط الذي اغرى بريطانيا في السيطرة عمى 

ا تركت وراءىا العديد من القضايا التي لم تمك المناطق الكثر من قرن ونصف ، وبعد رحيمي
تضع ليا حمول خاصة مشاكل الحدود العربية ومنيا المشاكل بين قطر والبحرين ، فضال عن 
التاصر األسري الموروث التي تمكن ىو اآلخر من الوقوف عند الحد والمطالبة بأمالك 

كويت والسيطرة عمى الزبارة األجداد والتي ىي في الحقيقة تناصرات منذ خروج ال خميفة من ال
 والبحرين .
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ان بريطانيا التي أعمنت حمايتيا لإلمارات بشكل عام والبحرين بشكل خاص  ، لذلك 
كانت المشاكل الحدودية تدور في فمك بريطانيا التي كانت تعمل عمى مبدأ )فرق تسد( ، وذلك 

طل كثيرا في حل المشاكل لضمان مصالحيا في المنطقة ، ولذلك كانت اإلدارة البريطانية تما
الحدودية وتركتيا قابمة لألخذ والرد بين كل اإلمارات العربية ، عمى الرغم من إنيا  حامية 
ماراتو  وقادرة عمى حل  المشاكل . كانت المحرض األساسي لكال البمدين  لمخميج العربي وا 

قترحات حل  لممشكمة المذين وصال إلى حالة المماطمة بالحل ، إذ كانتا ترفضان كثير من الم
، بسبب أي ظيور لمقترحات جديدة لحل المشكمة يحس احد األطراف انو خسران ، ويتصور 
ان التنازل عن شبر واحد من االرض ىو خسارة عمى الرغم من الروابط العربية  القائمة 

 بينيما .
 الخاتمة:

 بعد ان اتممت كتابة بحثي ىذا توصمت الى بعض النتائج
الحدودي بين البحرين وقطر ىو المشكمة الوحيدة التي نغصت صفو  يعد الخالف -6

العالقات بين البمدين، ويعود ذلك الخالف الى الحقبة االستعمارية البريطانية، واججتو 
 المصالح النفطية بين الشركات البريطانية في قطر والشركات االمريكية في البحرين.

عمييا في االحقية بتمك االراضي كان لكل من قطر والبحرين حجج استندا  -2
والجزر، فالبحرين اعتمدت عمى اساس امتالكيا تمك الجزر قبل قطر، وقطر تعتمد عمى 

 بين الدولة العثمانية وبريطانيا. 6961اتفاقية 
بالرغم من استمرار الصراع بين البمدين حول الجزر والسيما جزر الزبارة وحوار  -2

س الدبموماسية والمراسالت ولم يصل الى مرحمة التدخل اال ان الخالف ظل في اطار االس
العسكري او المواجية المسمحة كما ىو الحال في قضية البريمي حينما تواجيت القوات 

 .6911البريطانية والقوات السعودية عام 
تدخمت عدة دول لحل النزاع بين قطر والبحرين مثل بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية  -1

العربية السعودية التي كان ليا الدور االبرز في حل الخالفات والوصول الى  والمممكة
 طريق لحل االزمة.

  احاالت البحث
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احمد رمضان شقميو ، دراسات في الجغرافية االقتصادية المممكة العربية السعودية والبحرين، الرياض،  (6)

 .21، ص6996
، وفشت  2كم20الفشت عبارة عن صخور بحرية ىشة ، ترتفع عمى شكل تمفي البحر ومساحتيا حوالي  (2)

كم الى الشمال الشرقي من قطر . لمزيد من التفاصيل ينظر : لوريمر ، دليل الخميج  62الدبيل تقع عمى بعد 
، مطبعة الدوحة ،)الدوحة ، 2العربي ، القسم الجغرافي ، ترجمة مكتب الترجمة بديوان امير قطر ، ج

 .192(، ص6919
قطر والبحرين دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، حيدر الزم عزيز ، الخالف الحدودي بين  (2)

 .11-11، ص2002كمية االداب ، جامعة البصرة ، ، 
ناظم عبد الواحد الجاسور ، اشكالية الحدود في الوطن العربي دراسة في الصراعات السياسية والخالفات  (1)

 .699، ص2006العربية، دار مجدالوي، عمان، -الحدودية العربية
، رسالة ماجستير 6916-6922اراء جميل صالح العكيمي ، التطورات السياسية واالقتصادية في البحرين  (1)

 .222-226، ص2001غير منشورة مقدمة الى كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد، 
 .222المصدر نفسو ، ص (1)
 .226ي ، المصدر السابق ، ص؛ اراء جميل صالح العكيم 29حيدر الزم عزيز ، المصدر السابق ، ص (9)
 .29المصدر نفسو ، ص (9)
 .6992اذار، الكويت ، 69، 2111الوطن )جريدة( ، العدد (9)
 .20حيدر الزم عزيز ، المصدر السابق ، ص (60)
 .662ناظم عبد الواحد جاسور ، المصدر السابق ، ص (66)
 .611ص ، 6919-6961عبد العزيز محمد المنصور ، التطور السياسي لقطر  (62)
 .611المصدر نفسو، ص(62)
، كانون 666محمد ابو الفضل ، النزاع بين قطر والبحرين ، السياسة الدولية )مجمة( ، القاىرة ، العدد (61)

 .229؛ اراء جميل العكيمي  ، المصدر السابق ، ص 229م ،ص6992الثاني 
-6961التطور السياسي لقطر لمتعرف عمى ماورد في الرسالة ينظر : عبد العزيز محمد المنصور ،  (61)

 .619، ص 6919
 .699، ص6991، 91خالد زكريا السرجاني ، السياسة الدولية )مجمة( ، القاىرة ، العدد (61)

(17)  F.C.O, 040/1, Dispute of Howar Island, secret, 18 November 1964. 
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