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الملخص 

تعد مشكلة الحدود بین قطر والبحرین حول جزر حوار من بین أهم قضایا 
نزاع الحدود في منطقة الخلیج العربي، فقد تأثرت الحدود بین البلدین بالقرارات 

ار حول عائدیة مجموعة جزر حو ١٩٤٤و١٩٣٩البریطانیة الصادرة في األعوام 
ومنطقة الزبارة وترسیم الحدود البحریة بینهما، واستندت االدعاءات الحدودیة بین 
الجانبین على اسس متباینة كان من ابرزها الجوار الجغرافي واالدعاءات التاریخیة، 
وكانت للمعاهدات التي ابرمتها بریطانیا دور في تفعیل مشكالت الحدود بین البلدین، 

.ة السیادة والوالء القبليفضًال عن ادعاءات ممارس

وظهور النفط فیهما وهو عامل ١٩٧١وبعد استقالل كال البلدین عام 
الى مواجهة ١٩٨٦اقتصادي مهم تأجج النزاع الحدودي بین البلدین الذي تطور عام 

عسكریة تم احتوائها من خالل الوساطة العربیة، لكنها لم تفلح في حل النزاع 
یة الحدود القطریة البحریة الى الجهاز القضائي الرئیس الحدودي لتؤول بعد ذلك قض

التابع لألمم المتحدة المتمثل بمحكمة العدل الدولیة في الهاي لتصل القضیة نهایتها 
حیث صدر قرار محكمة العدل الدولیة الذي ٢٠٠١في السادس عشر من اذار عام 

.   وضع حدًا لخالف حدودي طویل بین دولتین جارتین

موقف حمكمة العدل الدولية من 
القطري البحريني حول جزر حوارعالنزا

دراسة تارخيية٢٠٠١-١٩٩١
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Abstract

The boundary between Qatar and Bahrain over the Hawar
Islands is one of the border issues in the Arabian Gulf. The
borders between the two countries were affected by the British
resolutions of 1939 and  concerning the Hawar Islands and the
Zubarah Islands and the demarcation of their maritime border.
The most prominent geographical proximity and historical
allegations, and the treaties developed by the colonial powers have
a role in activating the problems of conflict between the two
countries, as well as allegations of the exercise of sovereignty and
tribal loyalty.

After the independence of both countries in 1971 and the
emergence of oil in them, an important economic factor fueled the
border dispute between the two countries, which developed in
1986 to a military confrontation was contained through Arab
mediation, but failed to resolve the border dispute and then the
issue of maritime borders to the main judicial body Of the
International Court of Justice in The Hague to reach the end of
the case on March 16, 2001, where the decision of the
International Court of Justice, which put an end to a long border
dispute between two neighboring countries.

The International Court of Justice's
Position on the Qatari-Bahraini
Conflict on the Hawar Islands
1991-2001 A Historical Study

Assist Lect . Ana Abdel Azim Shahin

College of Education for Women / University of Basrah
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المقدمة

مشكلة حدودیة كان للعامل االستراتیجي الدور هو إن النزاع حول جزر حوار 
ایة الحقبة النفطیة وازاء االختالف في المفاهیم، استوعبت الفاعل في تحریكها مع بد

المشكلة في بعض مراحلها مضمون الحق التاریخي الذي عبرت عنه المؤسسة 
بینما وجدت قطر في القوانین الدولیة المعاصرة مالذًا . الرسمیة واالدبیات في البحرین

لوماسیة القطریة في امنًا ووسیلة یمكن ان یعید بها حقها السلیب وقد عبرت الدب
مراحلها المختلفة بإیمان عمیق بمشروعیة وعدالة ذلك المنطلق بینما تستند وجهة 
النظر البحرینیة على رصید واسع من السیولة في العالقات االقلیمیة اقرت بها بحقها 
في الجزیرة وان ظروفها السیاسیة واالقتصادیة الخاصة تلزمها بالحفاظ على ذلك 

.فض لوقت طویل فتح ذلك الملفالحق وظلت تر 

:أهمیة البحث

تتأتى أهمیة الدراسة من االهمیة االستراتیجیة لموقع قطر والبحرین في منطقة 
الخلیج العربي ولما قدمته هذه الدراسة عن اثر المشكلة الحدودیة على السیاسة العامة 

.للدولتین وسیاستهما تجاه المناطق الحدودیة المتنازع علیها

:البحث أهداف 

یحاول البحث التطرق الى أسباب النزاع القطري البحریني على جزر حوار 
ومعرفة الحجج المنطقیة لكل من قطر والبحرین وبالتالي معرفة االحقیة المتالك جزر 

.حوار 

:أقسام البحث

ان موضوع النزاع القطري البحري على جزر حوار بالغ التعقید كون قطر 
یقعان على الخلیج العربي، ولهم عالقات ودیة وطیبة فیما بینهما، والبحرین بلدان 

وكون هذه الجزر واقعة على حدود قطر وحدود البحرین، وفي نفس الوقت قطر لدیها 
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حجج منطقیة المتالكها هذه الجزر وكذلك البحرین ومن الصعوبة اختزاله في 
فردناه لدراسة جذور مشكلة صفحات قلیلة، لذا ارتأینا تقسیمه الى ثالث محاور االول ا

النزاع القطري البحریني ، والثاني خصصناه الستعراض موقف دول مجلس التعاون 
الخلیجي من المشكلة والمتمثل بالمملكة العربیة السعودیة، والثالث ركزنا فیه على 

.موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني الذي هو موضوع بحثنا

حث  منهجیة الب

اعتمدنا في كتابة البحث على المنهج التحلیلي فیما یخص القضایا السیاسیة 
.ومزجناه بالمنهج التاریخي في استعراض التفاصیل للوصول الى ادق االستنتاجات

البحریني حول جزر -الجذور التاریخیة لمشكلة النزاع القطري// المحور االول
.١٩٧١-١٩٣٦حوار 

وذلك النعدام أهمیتها ١٩٢٥قبل عام )١(زر حوارمشكلة جتظهرلم 
االقتصادیة كونها مناطق غیر صالحة للزراعة بسبب تربتها البركانیة ، كما انها 
مناطق تتمیز بقلة  سكانها، اذ ان اكثرهم من صیادو األسماك والذین ینحدرون من 

.)٢(اصول بحرینیة

حول جزر حوار ١٩٣٦بدأت المشكلة في السادس والعشرین من نیسان عام 
من )٣()١٩٤٢-١٩٢٣(عندما طلب حاكم البحرین الشیخ حمد بن عیسى ال خلیفة 

ابالغ Charles Belagrave)٤(مستشار حكومة البحرین البریطاني تشارلز بلكریف
بأن جزر حوار G . Lochالمعتمد السیاسي البریطاني في البحرین  جوردن لوخ 

ستدخل في مفاوضات النفط على انها جزر من انما هي جزء من البحرین وانها 
.  )٥(١٩٢٥اراضي البحرین التي لم تشمل بامتیاز عام 

ان الشیخ كان قد ابلغكم بذلك خالل زیارته لكم في الثامن "واضاف المستشار 
وهذا تصریح رسمي عن ملكیة البحرین للجزر ثم عدد ١٩٣٦عشر من نیسان عام 
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ل إن اربعا من الجزر الكبیرة على االقل یسكنها  بعض اسماء تلك الجزر وتوابعها وقا

رعایا البحرین وهم یسكنون هناك في بیوت من الحجر، ویملكون مصائد السمك حول 
ساحل الجزر، وهذه المصائد حصلوا علیها اما عن الشراء او الهبات من شیخ 

" ایضًا قائالً ، واشار "، او ابنه الشیخ حمد)٦(البحرین الراحل عیسى بن علي ال خلیفة
ان سكان الجزر هم رعایا شیخ البحرین، ویسكنون في اراضیه ویمارس علیهم سلطته 
التشریعیة، وتقوم محاكم البحرین بالنظر في قضایاهم، كما تتولى الشرطة تأدیب 

.)٧(منهم عن القانون الخارجین 

نقل المعتمد السیاسي في البحرین جوردن ١٩٣٦وفي السادس من مایس عام 
لوخ مطالبته البحرین بجزر حوار الى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج العربي 

على وفق ما جاء برسالة المعتمد السیاسي البریطاني لحكومة البحرین ) fowle(فاول
وذكر ان وراء مطالبة شیخ البحرین حمد بن عیسى ال خلیفة بجزر حوار بلكریف ،

في احوال سیاسیة مناسبة ان توسع من مساحة دوافع مادیة وان من مصلحة بریطانیا
البحرین قدر االمكان، واضاف المعتمد انه یطلع على رأي الشیخ عبد اهللا بن قاسم 

شیخ قطر حول تلك الجزر بل لم یسبق ان سمع منه اي اعتراض على ) ٨(آل ثاني
. )٩(٢٠٠١-١٩٣٨ایة نشاطات لرعایا البحرین في جزر حوار 

ي في الخلیج العربي بدوره بكتابة رسالة سریة وعاجلة الى وقام المقیم السیاس
وزارة حكومة الهند البریطانیة، ارسل نسخة منها الى الوكیل البریطاني في البحرین في 

لخریطة ، تدور حول وجود جزیرة حوار على ا١٩٣٦الخامس والعشرین من ایار 
.)١٠(الملحقة باتفاقیة نفط قطر

بعة لقطر ولكن هذه الخریطة بینت ایضًا، باإلضافة مما قد یظهر ان الجزیرة تا
الى ان قطر جزء من االراضي المجاورة التي تشمل جزر البحرین، وعلى ذلك فظهور 
حوار على الخریطة لیس دلیًال بالطبع على ملكیتها من قبل أي من الطرفین البحریني 

ة حوار للبر او القطري، واضاف المقیم بأنه اذا اخذ في االعتبار عامل مجاور 
االصلي لقطر، ولكن قبیلة الدواسر البحرینیة كانت تسكن جزر حوار منذ امد طویل، 
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، والشیخ ١٨٦٩قد تولى الحكم عام وكما یبدو ان والد شیخ البحرین الحالي الذي كان 
. كانا قد مارسا سلطاتهما في حوار دون تدخل او معارضة من شیخ قطرالحالي

حجج على كتاب مستشار حكومة البحرین في الثامن واستند المقیم في تلك ال
وقال انه یمیل الى االعتقاد بأن حوار یجب ان تلحق ١٩٣٦والعشرین من نیسان 

بأمارة البحرین، وان التطرف على غیر هذا النحو یتوقف على الحجج التي یقدمها 
.)١١(بها دعاوي البحرینشیخ قطر لیبطل

ي في الخلیج العربي شكلت الحكومة وبناء على ما عرضه المقیم السیاس
The inter departmektal)البریطانیة لجان عده لدراسة الموضوع ومنها لجنة

committee) وهي احدى اللجان البریطانیة المكلفة لدراسة المشكلة والمنعقدة في ،
انه بالنظر الى الدالئل "، وتوصلت الى نتیجة وهي ١٩٣٦التاسع من تموز عام 

واوصت اللجنة بقرار یتمحور )١٢("فأن جزر حوار وكانها تخص شیخ البحرینالمتوفرة 
في وضع البحرین إشارات وطنیة على جزر حوار، وقطعة جرادة وفشت الدیبل 

اال ان وزارة الخارجیة البریطانیة اعترضت بشدة على )١٣(والشعب البحریة االخرى،
.)١٤(: هذا القرار، وذلك لسببین رئیسین

.الناحیة الجغرافیة اذ انها جزء متمم الراضي قطرمن:االول

من الناحیة االقتصادیة حیث ان استغالل شركة بریطانیة لنفط قطر شركة :الثاني
بریطانیة، بینما استغالل نفط البحرین بید شركة امریكیة، فیكون من المصلحة 

.البریطانیة ضمها الى قطر

لمستشار البریطاني لحكومة البحرین وقد ابلغ هذا القرار الى المستر بلكریف ا
بوساطة مستر والتون في وزارة الهند، وتم ١٩٣٦في التاسع عشر من تموز عام 

التوصل الى انه من مصلحة بریطانیا في الخلیج العربي عدم اصدار قرار نهائي في 
هذا الشأن دون اخذ رأي حاكم قطر، واستبعد ایضًا اتخاذ أي قرار سریع لتحدید 

.)١٥(على تلك الجزر بین البحرین وقطر في هذه الفترةالسیادة
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بإسكان العدید من قبیلة الدواسر وغیرهم ١٩٣٦قامت الحكومة البحرینیة عام 

في جزر حوار، كما انشأت تحصینات عسكریة ومراكز تفتیش وحفرت عددًا من 
عام )١٦(االبار االرتوازیة فیها االمر الذي دفع شیخ قطر الى احتالل فشت الدیبل

.)١٧(وهو امر اعترضت علیه البحرین لدى المقیم السیاسي البریطاني١٩٣٨
كم قطر بشدة على ما اسماه بـ االعمال العدوانیة التي قامت بها وبذلك احتج حا

حكومة البحرین والتي قد تؤدي الى اثارة المشاكل بین الجانبین على نحو اسوأ 
مستفسرًا عن االسس التي اعتمدت علیها البحرین للقیام بأعمالها تلك في جزر حوار 

لسیاسي البریطاني في الخلیج وطالب في الوقت نفسه الحكومة البریطانیة والمقیم ا
.)١٨(العربي االهتمام باألمر ووضع حد للتصرفات الحكومة البحرینیة في جزر حوار

ولما علمت حكومة الهند البریطانیة بمواقف كل من قطر والبحرین طلبت من 
فاول المقیم السیاسي البریطاني في المنطقة، بان یطلع حاكم قطر على االدعاءات 

ي یرد علیها طالما انه غیر قادر على تقدیم ادلة، وفي الخامس عشر من البحرینیة لك
رفع الوكیل البریطاني احتجاج شیخ قطر الى المقیم السیاسي في الخلیج ١٩٣٨ایار 

العربي ضد االجراءات  التي قامت بها حكومة البحرین في حوار التابعة لقطر و ذكر 
من قطر جغرافیا اال انه بخالف هذه ان دعوى مشایخ قطر تستند الى ان حوار جزء 

الحجة فأن شیخ قطر لم یقدم اي دلیل على ادعاءاته واقترح الوكیل السیاسي على 
المقیم البریطاني صیغة رسالة تكتب إلى الشیخ عبد اهللا بن قاسم آل ثاني ردا على 

یطلب فیها بتقییم شیخ قطر البیانات التي یعتمد ) ١٩٣٨ایار ١٠( احتجاجه في 
.)١٩(ي توكید سیادة قطر على هذه الجزریها فعل

ایار ٢٠وعلى اثر ذلك بعث الوكیل البریطاني إلى شیخ قطر رسالة في 
ذكر فیها ان حكومة البحرین ادعت ملكیتها لجزر حوار و طالب شیخ قطر ١٩٣٨

بإثباتات رسمیة تبین تبعیة جزر حوار لقطر في أسرع وقت ممكن مطالبا شیخ قطر 
نفسها بأن یمنع رعایاه من القیام بأي اعتداء على رعایا البحرین في الرسالة

.)٢٠(الموجودین في جزر حوار
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كان موقف شیخ قطر ضعیفا في الرد على المطالب البحرینیة حیث انها لم 
توضح أدلة تثبت فیها عائدیة الجزر لها من خالل الرسالة التي بعث بها شیخ قطر 

التي ١٩٣٨مایس ٢٧ى المعتمد السیاسي البریطاني في عبد اهللا بن قاسم آل ثاني إل
:)٢١(نصت على ما یأتي

.ان هذه الجزر واقعة في شبه جزیرة قطر ومن حقه ادعاء ملكیتها -١
رفض حجة البحرین في االستیالء الفعلي علیها منذ مدة من الزمن الن هذه -٢

بحرین ولم یكن لل. وحتى االن ال تزال تحت سیطرة قطر ١٨٦٨الجزر منذ 
.سیطرة فعلیة علیها

تلك الجزر داخلة في قطر وانها لم یطرأ علیها أي شئ یستدعي تغییر الوضع -٣
.السیاسي لها 

وفي نهایة رسالته طالب  بمنع البحرین من القیام باي اعمال في الجزر حتى 
ردت الحكومة البحرینیة على االدعاء ،١٩٣٨تشرین االول ٢٢تحل المشكلة  وفي 

وبین رفض الحكومة البحرینیة لالدعاء القطري ١٩٣٨/ ٢٢/١٠ي القطري ف
الخاص برفض رضوخها تحت سیطرة البحرین منذ زمن طویل ، مؤكدة ان البحرین 
لها سیطرة منذ فترة طویلة على تلك الجزر وان رعایاها یسكنون بها منذ اكثر من قرن 

. )٢٢(قبل ان تتولى قبیلة ال ثاني حكم قطر

على ١٩٣٨البحرینیة في الثاني والعشرین من كانون االول ردت الحكومة 
لسان مستشارها بلكریف بمذكرة تضمنت تفصیالت عن قضایا تم عرضها على 

.)٢٣(القضاء البحریني ومنها قضیة سكان حوار جاء فیها

ان حكومة البحرین لم تحتل جزر حوار اال في االیام یذكر الشیخ عبد اهللا: اوالً 
االدعاء لیس صحیحًا الن تلك الجزر كانت وال تزال ملكًا لحاكم االخیرة، وهذا

حقیقة ان حامیة عسكریة اقامت . البحرین ویسكنها رعایاه لمدة ال تزید عن القرن
هناك اخیرًا، اي خالل السنتین االخیرتین الن وجود تلك الحامیة فیما مضى لم یكن 

.ت قطرضروریًا حینما كانت جزر حوار بعیدة عن خطر تصرفا



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٣١

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
القول ان صیادي االسماك عند ارتیادهم البحر لصید السمك یأوون لهذه الجزر: ثانیاً 

كما یأون الصیادون في غیرها من الجزر، هو قول مضحك ووصف غیر صحیح 
لبقعة تضم جالیة من العرب استقرت هناك واستوطنت منذ امد طویل وهم یسكنون 

وعائالتهم واغنامهم وحمیرهم ویبدو من بیوت ثابتة مبنیة من الحجارة مع زوجاتهم
هذا القول ان جزر حوار یرتادها احیانًا صیادوا السمك في حین ان الصیادین المشار 
الیهم هم من سكان حوار الذین یقیمون في تلك الجزر اقامة دائمة ویذهبون لصید 

نها الى االسماك من بیوتهم مباشرة ویرجعون بأسماكهم الى جزر حوار واحیانًا یرسلو 
.المنامة العاصمة البحرینیة لبیعها

یشیر الشیخ عبد اهللا الى تصرفات حكومة البحرین في جزر حوار وهذه الكلمة :ثالثاً 
ال یصح استعمالها لوصف تعمیر حاكم ما لقسم من بالده والواقع ان حكومة البحرین 

انها وعالمات بریة وبحریة كما) موانئ(مدت طرقًا واقامت تحصینات وفرضت 
حاولت حفر بئر ارتوازیة في جزر حوار شأن ما یجري في االقسام االخرى من 

.البحرین

یقول الشیخ عبد اهللا انه بصفته حاكمًا لقطر له الحق في ملكیة جزر حوار فاذا :رابعاً 
كان االمر كذلك فلماذا لم یستخدم حقه الذي یدعیه في تلك الجزر وسكانها، ویبدو 

كان الى قبل سنة واحدة یجهل وجود تلك الجزر وانه تحرك االن ان الشیخ عبد اهللا
.)٢٤(وادعى ملكیتها ظانًا انها تحتوي النفط

یتضح من الفقرة الثالثة من ادعاء الشیخ عبد اهللا انه یستند في ادعائه بملكیة : خامساً 
ان )) منذ ان صرح باستقالل قطر واعترف بحكمي علیه((جزر حوار على قوله 

المضبوط لالعتراف بالشیخ عبد اهللا امیرًا لقطر هو كما اظن محفوظ ونعتقد التاریخ
انه كان قبل خمسة عشر او عشرین سنة كانت جزر حوار ملكًا للبحرین وانه عند 
االعتراف به رسمیًا دخلت الجزر في نطاق ممتلكاته واذا لم تكن تلك الجزر قبل 

الذي یظهر لنا ان الشیخ عبد اهللا . كانتاالعتراف به رسمیًا تابعة للبحرین فلمن اذاً 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

انعام عبدالعظیم الشاهین. م.م

٤٣٢

لم یقدم برهانًا او جزءًا من برهان او دلیًال یؤید به ادعائة الذي یرتكز باجمعه على 
)).ان الجزر ملكي((تردیده لعبارة 

ان من الواضح ان ((في المادة الرابعة من ادعاء الشیخ عبد اهللا ذكرت عبارة : سادساً 
ان . فلمن یبدو هذا الوضع اللهم اال الى الشیخ نفسه))حوار محسوبة من جزر قطر

الشیخ عبد اهللا ال یستطیع ان یقدم برهانًا یثبت به ملكیته لجزر حوار او بیانًا من 
سكانها او وثائق او حوادث تثبت ادعاءه فیها وكل جداله ینصب على ان  الجزر 

ر الجغرافي غیر ان موقع جزر حوا. قریبة من ساحل قطر فیجب ان تكون تابعة له
مختلف فیه، فموقعها مفهوم لدى حكام البحرین واهلها اكثر مما هو معلوم لدى الشیخ 
عبد اهللا حاكم قطر الن شیوخ البحرین واهلها یرتادون دائمًا تلك الجزر في حین لم 
یطاها قط اي فرد من عائلة ال ثاني كما ان جزر حوار لم تكن تابعة لقطر بل كانت 

ملكًا لحكام البحرین والنفوذ الوحید الجاري في تلك الجزر كان وال یزال كما هي الیوم
.لشیوخ البحرین" ملكا

ان جزر حوار المشتملة على جزیرة كبیرة او جزیرتین او ثالث صغار وعدد :سابعاً 
من الجزر الصخریة هي قسم من ارخبیل جزائر البحرین وقد كانت تحت حكم شیوخ 

وظلت في قبضة ١٧٨٣تیالء ال خلیفة على البحرین في عام البحرین تقریبًا منذ اس
العائلة الحاكمة بالبحرین اي ال خلیفة لمدة طویلة من الزمن قبل ان تتولى عائلة ال 
ثاني الحكم في قطر وال یوجد احد من حكام قطر قد مارس نفوذه على جزر حوار او 

.هم امام محاكم بالدهعلى ساكنیها سواء بفرض ضرائب او رسوم علیهم ام بمحاكمت

ان سكان حوار من رعایا حاكم البحرین وهم یثبتون هذه الحقیقة في العریضة : ثامناً 
المرفقة بهذه المذكرة والمذیلة بتوقیعات رؤسائهم وهي ان سفنهم كانت مسجلة في 
البحرین وتبحر وهي ترفع علم البحرین، ویستخدم اهالي حوار جواز سفر بحریني 

بحرین رسوم تسجیل سفنهم فضًال عن دفعهم رسوم الغوص ان اهالي ویدفعون في ال
حوار یتعیشون من البحرین ولیست لهم معامالت مع قطر، وفي السنوات التي یجف 



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٣٣

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
فیها الماء عندهم یأخذونه من البحرین، فضًال عن ذلك فالغواصون منهم یحملون 

.دفاتر الغوص الصادرة من حكومة البحرین

اكم البحرین ال یزال یسري في جزر حوار وال یسري فیها نفوذ اي ان نفوذ ح: تاسعاً 
لقد . حاكم اخر سواء اكان على السكان ام على جمیع االشیاء المنقولة وغیر المنقولة

) نوع من الحرس(شیوخ البحرین في الماضي وقام النواطیر ) حرس(قام فداویة 
البحرین في جزر حوار وذلك وشرطة البحرین في السنوات االخیرة بتنفیذ اوامر حكام

بنشر االعالنات الرسمیة والقبض على المجرمین واحضار االشخاض الذین تطلب 
السلطات القضائیة في البحرین حضورهم من جزر حوار وبتنفیذ اوامر حاكم البحرین 

.او محاكمة على السكان والممتلكات في جزر حوار

ا عرضت في محاكم البحرین هناك في طي المذكرة تفصیالت عن قضای:عاشراً 
بخصوص نزاعات بین اهالي حوار حول امالك منقولة وغیر منقولة، ویبقى ان یلحظ 

لم تكن هناك طرق منظمة لحفظ االوراق والسجالت ) انذاك(انه حتى الحكم الحاضر 
ولم یؤد البحث عن القضایا القدیمة والمختصة بجزر حوار اال الى العثور على 

م ١٩١٠م و١٩٠٩ه الموافقتین لسنتي ١٣٢٨ه و١٣٢٧سنتي حكمین صادرین في 
وهما موقعان من حاكم البحرین الشیخ عیسى بن علي وقاضي البحرین ویتعلقان 

وقد ) مصائد اسماك محلیة على الساحل(بحقوق في اراضي جزر حوار وحضائرها 
.كان المتخاصمون مدة حیاتهم من سكان جزر حوار

یبدو انها ارادت االسراع في ة بدراسة المذكرة البحرینیة و انیقامت الحكومة البریط
بأمر منها ل قضیة حوار للبت في الموضوع ، و معرفة رأي الطرفین المتنازعین حو 

نسخة من مذكرة حكومة البحرین إلى ) واتیان( بعث المعتمد السیاسي في البحرین 
اضافیة یرید شیخ شیخ قطر وطلب منه الرد علیها بأسرع وقت ، مع تقدیم ایة حجج

قد أعطى المعتمد السیاسي شیخ قطر للرد على مذكرة حكومة و . قطر تقدیمها 
حة ، عندما یزوره في عاصمته الدو ١٩٣٩البحرین مهلة حتى الثالثین من آذار سنة 

.)٢٥(ووافق الشیخ عبد اهللا على ذلك



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

انعام عبدالعظیم الشاهین. م.م

٤٣٤

لبحرین جاء الرد القطري على مذكرة حكومة ا١٩٣٩آذار عام ٣٠وفعال في 
أخذت و )٢٦(اربع وثائقد القطري على ثالث عشرة صفحة ، و واشتملت على مذكرة الر 

تقدیم االدلة على شرعیة حوار ق االعتراضات على دعوى البحرین و من خاللها تسو 
.)٢٧(:لقطر من بینها

ان الرعایا التي تحدثت عنهم المذكرة البحرانیة ال یشكلون شعبًا او سكانًا .١
انما هم بعض صیادي االسماك الذین یرتادون هذه الجزر لهذه الجزر و 

.بصورة مؤقتة ولفترات قصیرة
قرب هذه الجزر الجغرافي من قطر فهي تقع ضمن المیاه االقلیمیة لقطر .٢

١٨النها ال تبعد سوى میل واحد في حین تبعد عن ساحل البحرین حوالي 
.میالً 

على دفاتر الغوص من كما اشارت المذكرة القطریة بان حصول الغواصین 
البحرین ال یعني اعتبارهم من رعایا البحرین، فأهل االحساء ونجد وقطر اكثرهم 
یتعاطون الغوص في البحرین ویحملون دفاتر الغوص منها، اما الوثائق االربع التي 
الحقتها حكومة قطر بمذكرتها فكانت االولى منها موقعًا علیها من قبل اكثر من 

ن فیها تبعیة جزر حوار للبحرین ولم تختلف الوثائق الثالث عشرین شخصًا ینفو 
.)٢٨(االخرى عن الوثیقة االولى من حیث نفي تبعیة حوار للبحرین

رفع المعتمد السیاسي في البحرین ١٩٣٩العشرین من نیسان عام وفي الثاني و 
التي تجمعت وایتمان مذكرة إلى المقیم السیاسي في بوشهر فاول ذكر فیها ان الوثائق

.)٢٩(حول قضیة ملكیة جزر حوار كما یأتي 

موجهة من شیخ عبد اهللا بن قاسم آل ١٩٣٨رسالة مؤرخة في العاشر من ایار :اوالً 
ثاني حاكم قطر الى المعتمد السیاسي البریطاني في البحرین تضمنت شكوى قطر 

.بها ذلكضد تدخل حكومة البحرین في جزر حوار، واالعمال االخرى التي قامت



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٣٥

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
من الشیخ عبد اهللا بن قاسم آل ١٩٣٨رسالة بتاریخ السابع والعشرین من ایار : ثانیاً 

ثاني حاكم قطر الى المعتمد السیاسي البریطاني في البحرین، احتوت على االدعاء 
.القطري في السیادة على جزر حوار

ر مقابل االدعاء بیان اولى من حكومة البحرین حول االدعاء بملكیة جزر حوا:ثالثاً 
.القطري

من مستشار حكومة ١٩٣٨رسالة بتاریخ الثاني والعشرین من كانون االول : رابعاً 
البحرین بلكریف إلى وایتمان ، المعتمد السیاسي البریطاني في البحرین تضمنت بیانًا 

.رسمیًا من حكومة البحرین حول االدعاء بملكیة جزر حوار

، ومالحظاته وتعلیقاته لتفنید ١٩٣٨ثین من اذار رد حاكم قطر في الثال:خامساً 
.االدعاء البحریني بملكیة جزر حوار

مضافًا إلى ذلك رسالة من بلكریف إلى وایتمان بتاریخ الثاني والعشرین من :سادساً 
وكذلك تقریر االخیر إلى فاول المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج ١٩٣٦نیسان 

.)٣٠(١٩٣٦العربي في السادس من ایار

فضًال عما ذكر فقد قدم المعتمد السیاسي في مذكرته خالصة لموضوع ملكیة 
جزر حوار مشیرا إلى ان حاكم قطر یقدم أي دلیل یثبت ملكیة جزر حوار سوى 
الدلیل الجغرافي ، وما زعمه بعض االشخاص في ان جزر حوار ال تتبع البحرین ، 

ة والتي وقعها افراد نفوا فیها تبعیة الجزر إلى وان الوثائق المرفقة في المذكرة القطری
البحرین ال قیمة لها ألنها لم تختم ولم تبصم من قبلهم ، ویبدو أنها وقعت بخط ید 
واحدة ولم یذكر فیها سكنى هؤالء أو فیما اذا كان سكناهم دائما او مؤقتا في حوار، 

عیة جزر حوار، واخیرا كما أكد أن الموقع الجغرافي ال یعول علیه كثیرا لتحدید تب
اقتنعت الحكومة البریطانیة بما ابداه المعتمد السیاسي في البحرین من مالحظات 

ابلغت كًال من شیخ البحرین و شیخ قطر عن طریق ١٩٣٩تموز ١١اراء في و 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد
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٤٣٦

مقیمها السیاسي في الخلیج العربي فاول، بقرارها الذي یعید تبعیة جزر حزر حوار 
.)٣١(ى قطرالى البحرین و لیس ال

اعتبارها ١٩٣٩اب ٤رفضت حكومة قطر ماجاء في القرار و اعلنت في 
جزر تابعة لها، ثم كرر شیخ قطر احتجاجه من جدید على قرار الحكومة البریطانیة 

طالبا فیها اعادة ١٩٣٩تشرین الثاني ١٨برسالة الى المقیم السیاسي في الخلیج في 
.)٣٢(انه ما زال محتفظا بحقه في جزر حوارالنظر في القرار البریطاني و اعلن

عندما قام  سي جي بریور ١٩٤١وبقي االمر كذلك حتى تشرین االول عام 
المقیم البریطاني السیاسي الجدید في الخلیج العربي ، بإعادة البحث في حیثیات 

مة ملكیة جزر حوار و كان بحثه مخالف للقرار البریطاني الذي اتخذ و رفعه إلى حكو 
الهند في السادس والعشرین من الشهر المذكور و رفع فیه الى بعض الحقائق و فیها 
ان ادعاء حاكم البحرین بان الدواسر هم في رعایاه ال یمنح البحرین الحق في ضم 
حوار الن الدواسر كانوا یسكنون ایضًا في جزیرة الزخنونیة التابعة للسعودیة 

وار نجد ان شیوخ البحرین كانوا یزورون وبخصوص زیارة حاكم البحرین لجزر ح
.)٣٣(كذلك منطقة لنجة ویقومون بزیارات الى واحة االحساء كل سنة تقریبًا 

، بعث المقیم السیاسي ١٩٤٧وفي الثالث والعشرون من كانون االول عام 
:)٣٤(البریطاني في البحرین رسالة إلى كل من حاكمي قطر والبحرین طالبهم بما یلي

.دید الخط الفاصل بین قطر والبحرین طبقا لمبادئ العدل واالنصافالسعي لتح-١
.تحدید منطقة جزر حوار التي ترى الحكومة البریطانیة انها تابعة للبحرین -٢
وفشت الدبیل ، للبحرین مع العلم انهما )  ٣٥(تقریر تبعیة الجزر األخرى مثل جراده-٣

ر رفضت المطالب المذكورة اال ان قط. لیستا جزیرتان ولیس لهما میاه اقلیمیة 
معتبرة ان ذلك یتعارض مع الحقائق التاریخیة ، وانها متشبثة بتبعیة تلك المناطق 

.)٣٦(لها 



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
، عندما ١٩٦٤وهكذا ظلت االمور معلقة والعالقات بینهما هادئة حتى عام 

طالبت البحرین بالمزید من المیاه االقلیمیة غیر ان قطر رفضت ذلك وكررت البحرین 
نجح حاكم قطر الشیخ احمد بن علي ال ثاني ١٩٦٥ا في التالي، وفي ایار طلبه

بوضع حد لتلك النزاعات وتهدئتها مؤقتًا عندما زار البحرین والتي تعد الزیارة االولى 
التي یقوم بها حاكم قطري للبحرین، والتقى خاللها بحاكم البحرین وتباحث معه بشأن 

یتوصال الى اتفاق نهائي واستمرت البحرین في المشكالت الحدودیة، اال انهما لم 
تكرار فرض سیادتها على جزر حوار داعمة ذلك بقوة السالح، حیث انشأت عام 

.)٣٧(مقرات لوحدات عسكریة في فشت الدیبل١٩٦٧

مفاوضات مكثفة من اجل قیام االتحاد ١٩٦٨لقد شهدت بدایات عام 
كال البلدین ینشغالن باالتحاد ال سیما ، مما جعل )٣٨(التساعي إلمارات الخلیج العربي

وان طموح قطر والبحرین كان منصبا حول رئاسة االتحاد ، و كان للخالفات القبلیة 
بین الطرفین دورا فاعال في إفشال ذلك االتحاد ، وعلیه بقي الحال كما هو علیه حتى 

كال مطلع السبعینیات حیث لم تظهر في ذلك أي خالفات بینهما ، بسبب انشغال 
.)٣٩(البلدین بتنظیم شؤون الحكم ومن ثم االستقالل 

ختفاء تارة واستمرت مشكلة جزر حوار بین قطر و البحرین بالظهور تارة و اال
هو العام الذي انسحبت فیه بریطانیا من الخلیج العربي اذ و ١٩٧١اخرى حتى عام 

استجدت بذلك من بریطانیا و )٤٠(حصلت كل من قطر والبحرین على استقاللها
النزاعات الحدودیة مرة أخرى بین البلدین، وحاولت قطر ان تدخل الموضوع من زاویة 
اخرى فقدمت كل االغراءات االقتصادیة الممكنة، اذ اعلنت استعدادها لتمویل او 

.)٤١(المشاركة في تمویل اي مشروع تریده حكومة البحرین

الوطن ال یباع  وال اال ان حكومة البحرین رفضت العرض القطري معتبرة ان
یشترى وبالتالي ادى النزاع بین البحرین وقطر حول عائدیة هذه الجزر الواقعة بینهما 

.)٤٢(الى تاخیر عقد اتفاقیة تعیین حدود الجرف القاري بین البلدین



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

انعام عبدالعظیم الشاهین. م.م

٤٣٨

وقطر اصبحت المباحثات الرسمیة بینهما وجهًا )٤٣(وبعد استقالل البحرین
الى ان اتت الریاح تأتي بما ال تشتهي السفن، لوجه دون تدخل اي طرف أجنبي،

جرت عملیة انقالب في قطر اثر قیام خلیفة بن حمد ال ١٩٧٢ففي شهر حزیران 
ثاني باالستحواذ على السلطة وانتهزت البحرین هذا الحدث بأنزال مجموعة من افراد 

قطر الشرطة البحرینیة في تلك الجزر ورفع العلم البحریني بمحاولة الضغط على
.وانتزاع الجزر منها

من النزاع القطري ) ٤٤(موقف دول مجلس التعاون الخلیجي// المحور الثاني
.البحریني حول جزر حوار

بذلت الدول العربیة الخلیجیة المجاورة للبحرین وقطر جهودًا لتسویة النزاع 
العزیز ، اذ ان الملك فیصل بن عبد)٤٥(القطري البحریني، ال سیما المساعي السعودیة

عمل على حسم الموضوع بین البلدین لكن مشكلة )٤٦()١٩٧٥-١٩٦٤(أل سعود 
بین المملكة العربیة السعودیة من جانب وبین مسقط وأبوظبي من جانب )٤٧(البریمي

في )٤٨(آخر كان یعمل على تأخیر الجهود السعودیة، وبعد حسم مشكلة البریمي
كومة السعودیة ان یدها اصبحت حرة شعرت الح١٩٧٤) یولیو(العشرین من تموز 

والبحرین بالطرق السلمیة ، فبدأت تضغط وانه من الضروري حسم النزاع بین قطر
على الجانبین القطري والبحریني للتقارب وحل خالفاتها الحدودیة بالطرق الدبلوماسیة، 
وقد كانت المساعي السعودیة هذه جزء من محاوالت المملكة العربیة السعودیة 

.)٤٩(ستقطاب كل دول الخلیج العربي إلى دائرة النفوذ السعوديال

قطر والبحرین خلیفة بن حمد آل )٥٠(فنجحت في عقد لقاء في لندن بین امیري
، في )٥٢()١٩٩٩-١٩٧١(وعیسى بن سلمان آل خلیفة )٥١()١٩٩٥-١٩٧٢(ثاني 

ر حوار ، وخالل اللقاء تم االتفاق على تسویة قضیة جز ١٩٧٤االول من أب عام 
بقبول قطر تخطیط الحدود البحرینیة القطریة وتحدید الجرف القاري بین البلدین بعد 
تنازلها عن جزر حوار على ان یتم ذلك بطریقة خلیجیة مبطنة اثناء زیارة رسمیة یقوم 



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٣٩

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
بها أمیر البحرین الى الدوحة، بعد عید الفطر المبارك من تلك السنة یعلن خاللها 

.)٥٣(التمثیل الدبلوماسي والتعاون االقتصادي المشترك بین البلدیناالتفاق على تبادل 

اال ان كل مااتفق علیه البلدان لم یتم، اذ ان قطر تراجعت عن موقفها بالتنازل 
عن جزر حوار، واستمرت المشكلة دون حل بإصرار كل من الطرفین على تبعیة 

حوار لتعنتها واصرار جزر حوار له ونقض الطرفان ما تم االتفاق علیه حول جزر 
.جماعي بأحقیة االمتالك وبذلك استمرت المشكلة دون حل

عادت المملكة العربیة السعودیة للوساطة من جدید لحل المشكلة، فخالل زیارة 
-١٩٧٥(الملك خالد بن عبد العزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة 

وصرح وزیر ١٩٧٦ار إلى البحرین في الحادي والعشرین من اذ)٥٤()١٩٨٢
ان قضیة جزر حوار في طریقها )٥٥(الخارجیة البحرینیة محمد بن مبارك آل خلیفة

الى الحل، اال ان قطر رفضت الوساطة واعلن وزیر خارجیتها سحیم بن آل ثاني في 
وهو امر ال جدال فیه، وقد دفع ذلك )٥٦(تصریح صحفي ان جزر حوار تابعة لقطر،

ضیة ملكیة جزر حوار بأعتبارها جزر من البحرین، والرد على البحرین الى متابعة ق
حدث تقارب ١٩٧٨ایة دعوة تحاول اقتطاع تلك الجزر من البحرین، اال انه في عام 

بین البلدین حیث توصل الطرفان الى عقد اتفاق ینص الى عدم التصرف بجزر حوار 
مد النزاع حتى عام وتغییر اوضاعها حتى تتم تسویة النزاع حولها وظل الحال وتج

لكن ذلك ال یعني بأنه لم تكن هناك محاوالت لحل المشكلة ولكنها على ١٩٨٠
.)٥٧(مستوى قلیل وحلول مؤقته وجزئیة

ومع مطلع الثمانینیات عاد موضوع الحدود من جدید لیتصدر الساحة 
السیاسیة بین البلدین، فظهر ان حقل دخان اغنى حقول النفط القطریة بدأ یواجه 

طر تسرب احتیاطه النفطي الكبیر عبر تجویفات طبیعیة تحت االرض الى جزر خ
حوار، ومما زاد من تمسك البحرین بتلك الجزر عدم امتالكها احتیاطي من النفط، 

إن بالده ال تملك احتیاطي كبیر مثل دولة (( وهذا ما صرح به رئیس وزرائها اذ قال 
وبالمقابل زاد )). بعین او ثالثین سنة اخرىاخرى وان احتیاطها النفطي یكفیها لمدة ار 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد
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٤٤٠

اصرار قطر على مطالبتها بتلك الجزر ایضًا، رغبة في اكتشاف ابار نفطیة جدیدة 
.)٥٨(تدعم احتیاطیها النفطي

وازاء ذلك كانت الحكومة البحرینیة تحاول التعرف على رد الفعل القطري تجاه 
فط في جزر حوار فبدأت الشركة ذلك االمر، فكلفت شركة أمریكیة للتنقیب عن الن

، فاعترضت قطر على ذلك ١٩٨٠بحفر اول بئر تجریبي في تلك الجزر عام 
االجراء من خالل تصریح لوزیر النفط القطري عبد العزیز ال ثاني الذي اكد مجددًا 
ان جزر حوار جزء ال یتجزأ من قطر وطالبت بإیقاف عملیات التنقیب، اال ان فشل 

.)٥٩(اكتشاف النفط في هذه الجزر ادى الى تهدئة االزمةاعمال التنقیب في

بدأت الصحف البحرینیة الموجهة من قبل وزارة اإلعالم البحرینیة بنشر كثیر 
من اللقاءات الصحفیة مع كبار المسئولین في البحرین الذین تحدثوا عن مشكلة جزر 

لصحف الكویتیة حوار وتمسك البحرین بها وعلیه نشرت على صفحاتها ما تناقلته ا
للقاء الصحفي الذي اجراه محرر جریدة الراي العام الكویتیة مع الشیخ حمد ال خلیفة 
ولي عهد البحرین الذي اكد ان البحرین تربطها روابط اخویة وقدیمة مع قطر  اكد 

ان وجود النزاع  مع قطر لیس فقط على جزیرة حوار والجزر األخرى ولكن " فیها 
.)٦٠(.."على حدود كاملة هو في الحقیقة خالف

أكد وزیر التنمیة والصناعة البحریني یوسف الشیراوي ان جزر حوار والجزر 
إن "... صرح ١٩٨٠األخرى هي من عائدیة البحرین ، ففي األول من شباط عام 

مجموعة جزر حوار خاضعة لالمتیاز بموجب التعاقد مع الشركات أألمریكیة منذ 
ا رد علیه عبد العزیز بن خلیفة ال ثاني وزیر النفط القطري فیم)٦١(..."عشرة سنوات 

أخذت المساجالت الصحفیة .  )٦٢(..."ان كل الدالئل تثبت عائدیة جزر حوار لقطر "
لكال الطرفین مأخذها في تأزم األوضاع السیاسیة بین قطر والبحرین الى حین تشكیل 

شاكل بین قطر والبحرین مجلس التعاون الخلیجي الذي اخذ هو اآلخر بدراسة الم
.والتي سوف تاخذ حیزا كبیرا من اجتماعاته مستقبال 



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٤١

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
وعلى اثر قیام مجلس التعاون الخلیجي لدول الخلیج العربي ١٩٨١وفي عام 

تطلع الناس الى امكانیة قیام المجلس بدور في حسم النزاعات والمشاكل الحدودیة بین 
لبحرین وقطر اال انه لم یحدث ذلك بل بلدانه، ومنها النزاع على جزر حوار بین ا

الى ١٩٨٢العكس ازدادت حدة النزاع بین البلدین، ووصلت في اذار من عام 
، وأعلن )حوار(المواجهة بین البلدین عندما قامت البحرین بتدشین سفینة حربیة أسمتها

خفر السواحل في البحرین عن قیامهم بمناورات عسكریة بالذخیرة الحیة في منطقة 
عمًال "اصدرت قطر بیان رسمي عدت فیه تلك التصرفات ‘ ت الدیبل ، وازاءفش

القانونیة والتاریخیة " وان جزر حوار تخضع للسیادة القطریة وفقا لألدلة" استفزازیاً 
وأضاف البیان ان ما قامت به البحرین یتناقض مع ما اتفق علیه خالل " والجغرافیة

الخلیج العربي والتي قضت بتجمید النزاع الوساطة السعودیة ومجلس التعاون لدول
واعترضت قطر كذلك على المناورات التي كان من المزمع أجراءها في فشت الدیبل 
واعدتها  مساسًا بسیادتها وخرقًا لعالقات حسن الجوار وتهدیدًا خطیرا ألمن قطر، ألن 

جاء في المنطقة ما تزال موضع خالف بین البلدین لتحدید الجرف القاري، حسب ما
البیان وقد احتجت حكومة قطر اشد االحتجاج على تلك التصرفات، وحملت البحرین 
مسؤولیة اآلثار المترتبة علیها، وبسبب تلك االزمة أجل ولي عهد قطر زیارة كان من 

.)٦٣(المقرر ان یقوم بها إلى المنامة آنذاك

ر قرار في وتوالت قرارات البحرین بتأكید سیادتها على هذه الجزر وبإصدا
القاضي بإقامة منطقة للتدریب العسكري في هذه الجزر ١٩٨٥تشرین االول عام 

.)٦٤(وحضر الطیران االجنبي

ووصل النزاع بین البلدین الى حافة النزاع المسلح، ففي السادس والعشرین من 
دخل البلدان في نزاع مسلح حول جزر ال تتعدى مساحتها بضع ١٩٨٦نیسان عام  

شمال ) شفت الدیبل(ت ، اذ نزلت قوة مسلحة قطریة على شعاب مرجانیة كیلو مترا
جزیرة المحرق البحرینیة واحتجزت عشرین عامًال اجنبیًا كانوا یقومون بإنشاء محطة 
لخفر السواحل البحرینیة هناك اال ان مجلس التعاون الخلیجي قام  بالتدخل حیث قام 
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٤٤٢

ة وتقرر االنسحاب لحل هذه االزم)السعودي(ممثل دول مجلس التعاون الخلیجي 
.)٦٥(من هذه الجزیرة

وتدخلت المملكة العربیة السعودیة حیث ادت وساطتها لالفراج عن المحتجزین 
یومًا وواصلت وساطتها الحتواء النزاع، وفي نفس الوقت نجحت السعودیة ١٧بعد 

ن أمیر في تشكیل لجنة ثالثیة برئاسة الملك فهد بن عبد العزیز وعضویة كل م
البحرین السابق الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة، وأمیر قطر الشیخ خلیفة بن حمد 

وافق الطرفان بشكل ١٩٨٧آل ثاني هدفها البحث عن حل ودي للخالف، وفي عام 
مبدئي على اطار مبادئ للحل اقترحته السعودیة، والذي نص على انه اذا لم تنجح 

اتفاقیة شاملة لتسویة النزاع یقوم الطرفان المفاوضات بین الطرفین للتوصل الى 
باجراء مفاوضات الحقة لتقریر افضل السبل للوصول الى تسویة عن طریق القانون 

.)٦٦(الدولي

وبعد فشل عدة وساطات قام بها مجلس التعاون الخلیجي لدول الخلیج العربیة، 
اجل تالفي دفعت بالمجلس بتكلیف المملكة العربیة السعودیة من جدید للسعي من

التصعید في للمواقف بین البلدین، وبناء على ذلك تمكنت السعودیة من اقناع البلدین 
بعقد اجتماع بین وزیري خارجیة البلدین وبرعایتها في الریاض لبحث النزاع حول 

فقدمت السعودیة خطة ) جزر حوار، وفشت الدیبل، وقطعة جرادة(الجزر الثالث 
.)٦٧(لى االتيعمل لتهدئة الوضع اشتملت ع

عودة الوضع الى ماكان علیه قبل الهجوم القطري على فشت الدیبل في .١
.١٩٨٦السادس والعشرین من نیسان 

تعهد الجانبان بعدم اللجوء الى استخدام القوة المسلحة ما دامت المساعي .٢
.مستمرة للتوصل الى حل یرضي الجانبین

العادة االوضاع الى تشكیل هیئة عسكریة تتولى مهمة االشراف والرقابة.٣
.ماكانت علیة قبل الهجوم



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٤٣

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
اجراء مفاوضات بین الجانبین یتم من خاللها النظر في كافة النزاعات .٤

الحدودیة بین البلدین على اساس االطار القانوني والتاریخي على ان یقدم 
.كل طرف ما یمتلكه من وثائق واثباتات تؤكد ملكیته للمناطق موضع النزاع

ماع قمة دول مجلس التعاون الخلیجي في كانون االول عام وخالل اجت
في العاصمة القطریة استطاعت المملكة العربیة السعودیة ان تجمع بین ١٩٩٠

وزیري خارجیة قطر والبحرین لیتفقا على التوصل الى حلول اخرى لموضوع 
.)٦٨(النزاع قبل اصدار محكمة العدل الدولیة حكمها النهائي

تفاق على ثالث بنود رئیسة مهدت الطریق للوصول الى حل نهائي وفعًال تم اال
.)٦٩(: للنزاع الحدودي بینهما وتضمن االتفاق على مایأتي

استمرار مساعي المملكة العربیة السعودیة للوساطة بین البلدین حتى ایار .١
١٩٩١.

.تأكید االتفاقات التي تمت بین البلدین خالل الفترة السابقة.٢
.طرفین برفع النزاع الحدودي الى محكمة العدل الدولیةیسمح لكال ال.٣
إذا تم التوصل الى حل على وفق اتفاق ثنائي یتم سحب ملف القضیة من .٤

.)٧٠(التحكیم الدولي
اال ان هذه الجهود المتمثلة بمجلس التعاون الخلیجي وال سیما السعودیة حال 

ثنائي، ویعود ذلك الى دون ایجاد حل للخالف الحدودي بین البلدین بحسب اتفاق 
:لالسباب االتیةالسعودیة-تردي العالقات القطریة

 اعتقاد قطر بانحیاز حكومة المملكة العربیة السعودیة الى جانب
البحرین والسیما ان السعودیة قد ارتبطت باتفاقیة امنیة مشتركة عام 

.ومشاریع اقتصادیة واستراتیجیة١٩٨٢
 دیة حول منطقة الخفوسوجود خالف حدودي بین قطر والسعو.

، اذ البحریني-وال بد من االشارة الى دور جامعة الدول العربیة في النزاع القطري 
قام مجلس الجامعة العربیة في تسویة النزاعات الحدودیة بین دول الخلیج العربي 
بدور محدد ویعزى ذلك الى تزمت تلك الدول في موقفها وما ابدته من اعتزاز تام 
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٤٤٤

وال سیما وجود النفط في االراضي المتنازع علیهاوحساب الربح والخسارةبالسیادة 
ولذلك تعاملت بحذر مع اي وساطة اذ لم تتدخل الجامعة العربیة اال بعد ان اشتد 
النزاع بین الطرفین اذ اعلن االمین العام للجامعة استعداده للقیام بالوساطة بین 

ت هذه المحاولة للحساسیة الشدیدة التي الطرفین بغیة تسویة النزاع، وبالطبع فشل
، وهذا الموقف اعطى مؤشرًا على ضعف مواقف )قطر والبحرین( تعاملت بعا الدولتان

الجامعة العربیة في التدخل لفض النزاعات الحدودیة بین بلدان العربیة وال سیما بلدان 
.)٧١(الخلیج العربي

لخلیج الغنیة بالنفط والغاز وهكذا بقت النزاعات الحدودیة وخاصة في منطقة ا
تشكل عامًال سلبیًا ال یشجع للتقارب والتكامل لألمن الخلیجي وتوحید الدول والقدرات 
العسكریة واالمنیة وهناك نزاعات حدودیة بین كل دول مجلس التعاون الخلیجي ابرزها 

.)٧٢(النزاع القطري البحریني

لمناطق التي انسحبت منها، وكعادة بریطانیا في ابقاء النزاع والتوتر في ا
.استمرت مشاكل الحدود العربیة وخاصة مشكلة الحدود القطریة البحرینیة

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني // المحور الثالث
.حول جزر حوار٢٠٠١-١٩٩١

شعرت الدول الخلیجیة قاطبة بقلق عمیق بعد االجتیاح العراقي للكویت في 
لذلك كثفت المملكة العربیة السعودیة من جهود الوساطة لحل النزاع ١٩٩٠أب 

البحریني حول جزر حوار لكي یتسنى لدول مجلس التعاون الخلیجي –القطري 
لمواجهة الخطر العراقي ولكن تعثرت الوساطة السعودیة مما ادى الى قیام قطر 

هاي بهولندا في الثامن من في ال)٧٣(بتقدیم طلبًا منفردًا الى محكمة العدل الدولیة
رفعت فیه دعوى على حكومة البحرین، بشأن نزاعات معینة قائمة ١٩٩١تموز عام 

بینهما تتصل بالسیادة على جزر البحرین ، والحقوق السیادیة في ضحال دیبال 
.)٧٤(وقطعة جرادة، وتعیین حدود المناطق البحریة للدولتین
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
على قطر االنتظار ألكثر من عشرة لكن االمر لم یكن بهذه السهولة فكان 

اعوام وبذل الكثیر من الجهود للوصول الى حل یرضي الطرفین بسبب اختالفها مع 
.)٧٥(البحرین حول نقطتین اساسیتین هما

رفض البحرین توجه قطر الى محكمة العدل الدولیة، واصرارها على استمرار :اوالً 
التعاون لدول الخلیج العربیة، كما الجهود االقلیمیة لحل النزاع ضمن اطار مجلس 

رفضت البحرین ان تكون لمحكمة العدل الدولیة احقیة النظر في خالفها الحدودي مع 
قطر، اذ طعنت في االساس الذي استندت الیه قطر الختصاص المحكمة مدعیة ان 

لم یكن سوى تسجیل بسیط ١٩٩٠محضر الخامس والعشرین من كانون االول عام 
امًا مثلما یحدث في محاضر جلسات القمة وبالتالي فهو لیس ملزمًا وال للمفاوضات تم

١٩٨٧یمكن االستناد الیه لتقریر االختصاص القضائي للمحكمة، أما اتفاقیة عام 
فهي لم تكن اتفاقیة بالمعنى القانوني وانما هي مجموعة مذكرات رسمیة ورسائل 

.صورة منفردة من المحكمةمتبادلة وهي على كل حال ال تمكن قطر من التقدم ب

اختالف البلدین حول تحدید المناطق التي كانت ستنظر المحكمة فیها، فبینما :ثانیاً 
من طلبها المنفرد المقدم الى المحكمة، اصرت )٧٦(استبعدت قطر قضیة الزبارة

البحرین على ادراجها ضمن المناطق موضع النزاع وذلك النها كانت ارض اجدادهم 
المعتمد البریطاني راویًا حدیثًا عن احد الشیوخ السابقین " رلز بلكریفتشا" ویذكر 

.)٧٧("لو سئلت بعد الموت لن اجاوب اال بكلمة زبارة: بالبحرین قوله

وبعد اطالع المحكمة على موقف البحرین عقدت المحكمة جلستها االولى في 
من قطر والبحرین وحضرها ممثالً ١٩٩١هذا النزاع في الثاني من تشرین االول عام 

وتم خالل الجلسة االولى االتفاق على تكریس المرافعات في البدایة لمسألتین فقط هما 
اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع ومقبولیة الطلب واستنادَا الى ذلك صدر في 

امرًا قرر فیه معالجة االجراءات الخطیة ١٩٩١الحادي عشر من تشرین االول عام 
موعدًا لتقدیم مذكرة قطر ویوم ١٩٩٢اوًال ویوم العاشر من شباط هاتین المسألتین

.)٧٨(يالحادي عشر من حزیران موعدًا لتقدیم ومناقشة مذكرة الرد البحرین
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وبعد النظر في المذكرتین طلبت محكمة العدل الدولیة من البلدین تقدیم 
یوم الثالث مذكرتین اخرتین فیهما توضیح اكثر حول وجهة نظر كل منهما، وحددت 

موعدًا لتقدیم المذكرة القطریة والتاسع والعشرین منه موعدًا ١٩٩٢والعشرین من ایلول 
رت المحكمة في دراسة القضیة فعقدت جلستین لهذا لتقدیم المذكرة البحرینیة، واستم

، طرح خاللهما ١٩٩٤الشأن في الثامن والعشرین من شباط والحادي عشر من اذار 
اعضاء المحكمة عدة اسئلة على ممثلي طرفي النزاع، وفي ختام الجلسة الثانیة، 
اعلنت المحكمة ان االجراءات الشفویة قد انتهت وانها ستصدر حكمها في وقت

. )٧٩(الحق

وفي جلسة علنیة اصدرت المحكمة حكمها ١٩٩٤وفي االول من تموز عام 
.)٨٠(الذي اعلنت فیه

ان الرسالتین المتبادلتین بین ملك المملكة العربیة السعودیة وامیر .١
والرسالتین المتبادلتین بین ١٩٨٧كانون االول ٢٦و١٩البحرین المؤرختین 

وان ١٩٨٧كانون االول ٢١و١٩ین ملك السعودیة وامیر قطر المؤرخت
كانون االول ٢٥التي وقعتها في الدوحة في " الوقائع"الوثیقة المعنونة  

وزراء خارجیة البحرین وقطر والمملكة العربیة السعودیة هي اتفاقیات ١٩٩٠
.دولیة ترتب حقوقًا للطرفین وواجبات علیهم 

یعرضا على ان الطرفین تعهدا بموجب احكام تلك االتفاقیات بأن.٢
المحكمة النزاع القائم بینهما برمته على النحو المحدد في الصیغة البحرینیة 

یطلب الطرفان من محكمة العدل الدولیة ان تقرر أیًا (( وهو ینص على 
من االمور المتعلقة بالحقوق القانونیة او المصالح االخرى التي قد تكون 

خط حدود بحري موحد بین مختلفًا علیها بین الدولتین وعلیه یتم رسم 
).المناطق البحریة التي تعلو قاع البحر لكل منهما
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
قررت المحكمة بعد ان الحظت ان المعروض امامها هو مجرد طلب من .٣

قطر یبین المطالب المحددة لتلك الدولة فیما یخص ذلك النص، ان تمنح 
.الطرفین فرصة عرض النزاع برمته على المحكمة

حكمًا حول النزاع ١٩٩٤دولیة في تموز عام اصدرت محكمة العدل ال.٤
القائم بشأن اختصاصها وقبولها النظر في قضیة تحدید الحدود البحریة 
والمسائل االقلیمیة بین الدولتین، حیث قبلت المحكمة الصیغة البحرینیة 

جزر : المطالبة بالنظر في جمیع نقاط النزاع التي اصبح عددها خمس وهي
عین جرادة، وخطوط اساس االرخبیل، والزبارة، هیرات حوار، وفشت الدیبل و 

. اللؤلؤ ومصائد االسماك
موعدًا نهائیًا لقیام ١٩٩٤حددت المحكمة الثالثون من تشرین الثاني .٥

الطرفین معًا او على انفراد باتخاذ اجراء تحقیقیًا لعرض خالفهما بتبعیة جزر 
.حقحوار واالحتفاظ بأي مسائل اخرى لحین صدور قرار ال

وبعد ان قدمت قطر والبحرین وثیقة حول القضیة اصدرت محكمة العدل 
حكمها باالختصاص في النظر ١٩٩٥الدولیة بتاریخ الخامس عشر من شباط عام 

)٨١(والفصل في النزاع الحدودي بینهما بعد ان رفضت نهائیًا الطلب القطري المنفرد

ان لها اختصاصًا للنظر في ورأت المحكمة بأغلبیة عشرة اصوات في مقابل خمسة 
النزاع المحال الیها بین قطر والبحرین والحكم فیه وان الطلب الذي تقدمت به قطر 

.)٨٢(مقبول١٩٩٤في الثالثون من تشرین الثاني 

قامت المحكمة بعد التثبت من اآلراء التي اعربت عنها قطر وبعد ان اعطت 
باعتباره موعدًا ١٩٩٦شباط ٢٩البحرین فرصة لألعراب عن آرائها، بتحدید یوم 

نهائیًا ال یداع كل من الطرفین مذكرة بشأن موضوع القضیة، وبناء على طلب 
البحرین وبعد التثبت من اراء قطر قررت المحكمة بأمر صادر في االول من شباط 

.)٨٣(١٩٩٦تمدید هذه المهلة الزمنیة حتى الثالثون من ایلول ١٩٩٦
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٤٤٨

طعنًا رسمیًا في ١٩٩٦لعشرون من ایلول عام قدمت البحرین في الخامس وا
٨١صحة الوثائق والمستندات التي قدمتها قطر الى محكمة العدل الدولیة وعددها 

وثیقة من حیث نوع االختام واالحبار واالوراق المستخدمة التي الحقت بالمرافعات 
ثیر المكتوبة التي قدمتها قطروادعت البحرین ان استخدام قطر لوثائق مزورة ی

.صعوبات اجرائیة من شأنها ان تؤثر في سیر القضیة

تخلي قطر عن ١٩٩٩سجلت المحكمة في السابع عشر من شباط عام 
الوثائق التي طعنت البحرین في صحتها اذ اكدت قطر ان مطالبها في المناطق 
الحدودیة مع البحرین ال تستند الى تلك الوثائق، واوضحت قطر في تقریرها الذي 

بشهادات اربع خبراء ان هناك اراء مختلفة حول صحة الوثائق لیس بین صاحبته 
الطرفین فحسب وانما بین الخبراء القطریین انفسهم، وان قرارها بعدم االعتماد على 
تلك الوثائق لكي تتمكن المحكمة من معالجة وقائع القضیة من دون اي تعقیدات 

.)٨٤(اجرائیة اخرى

بین البلدین ٢٠٠٠لجنة مشتركة  في اذار عام ولمحاولة انهاء النزاع شكلت 
وقام البلدان بتسمیة سفیرین لهما في ظل المحكمة الدولیة، واقترحت البحرین بتشكیل 
لجنة مشتركة من اجل تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة، وفي السادس عشر من اذار 

سها الفرنسي وتاله رئی)٨٥(اصدرت محكمة العدل الدولیة قرارها النهائي٢٠٠١عام 
القاضي جیلبار غیوم  ویعد حكم المحكمة نهائیًا وال یمكن استئنافه وهو ملزم للطرفین 

جزر (اصوات سیادة البحرین على ٥صوتًا مقابل ١٢حیث كان القرار بأغلبیة 
واعطاء دولة قطر الجزر )٨٦(وباإلجماع سیادة قطر على منطقة الزبارة) حوار

وكذلك قررت المحكمة باألجماع حق السفن ) شل الدیبلف(االخرى الباقیة  من جهة 
القطریة بالمرور في المیاه االقلیمیة البحرینیة التي تفصل جزر حوار عن الجزر 

صوتًا مقابل اربعة ١٣البحرینیة االخرى على وفق قواعد القانون الدولي، وبأغلبیة 
٥مقابل صوتاً ١٤اصوات سیادة قطر على جزیرة جنان وحد جنان، وبأغلبیة 

قاضیًا ١٣اصوات سیادة البحرین على قطعة جرادة، وكذلك قررت المحكمة بأغلبیة 
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
قضاة ان خط الحدود البحریة الوحید الذي یحدد المناطق البحریة المتعددة ٤مقابل 

، وبهذا التقسیم )٨٧(من نص الحكم٢٥٠لقطر والبحرین سیتم ترسیمه على وفق الفقرة 
ل الشمال في الغاز الطبیعي وانتهت بذلك ایة مطالبات حصلت دولة قطر على حقو 

بحرینیة ولكن ایضًا حصلت البحرین على بعض المكاسب یمكن التوصل لها في 
.)٨٨(المیاه االقلیمیة 

اال ان ردود االفعال القطریة والبحرینیة تباینت حول قرار محكمة العدل 
طر عدم رضاها بقرار محكمة الدولیة  القاضي بترسیم الحدود بینهما، اذ اعلنت ق

العدل الدولیة ولكنها عدت النزاع الحدودي مع البحرین منتهیًا عقب صدور الحكم، 
واشارت قطر الى مدى تأثرها بقرار ضم جزر حوار الى البحرین اذ اكد امیر دولة 

صدور الحكم قطر الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني في خطاب القاه في الدوحة فور
كمة بضم جزر حوار للبحرین لم یكن باالمر الهین على نفوسنا، ذلك بأن قرار المح

ان لتلك الجزر في وجدان شعبنا مكانة كبرى، تستمد جذورها من تاریخ هذا الوطن، 
.)٨٩(وحرص ابنائه على االرتباط بكل ذرة من ترابه

اما البحرین فقد رحبت رسمیًا بقرار المحكمة وعدت قرار المحكمة نصرًا 
ًا وقدمت شكرها الى المملكة العربیة السعودیة ودولة االمارات العربیة المتحدة، تاریخی

ودعت الى االسراع في تنفیذ االجراءات الالزمة لتطبیق قرار محكمة العدل الدولیة 
من خالل تشكیل لجنة علیا مشتركة على جانبي الحدود لتكون انموذجًا للبناء 

.)٩٠(روع الجسر الذي یربط قطر والبحرینالمشترك بین البلدین وفي مقدمتها مش

وفي الثامن عشر من تموز زار حاكم البحرین جزر حوار ألول مره منذ 
صدور الحكم ودعا مواطنیه الى زیارة الجزر باعتبارها جزء من التراب البحریني، 

.)٩١(وقامت البحرین بتنفیذ مشاریع تطویریة فیها على الجانبین السیاحي والعمراني

بالنسبة الى ردود االفعال الخلیجیة والعربیة والدولیة، فعلى الصعید اما
الخلیجي، فقد اعرب االمین العام لمجلس التعاون الخلیجي، الشیخ جمیل الحجیالن، 
عن امله في ان یسهم الحكم النهائي، الذي صدر عن المحكمة من تعزیز مسیرة 
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ة في تصریح صحفي من مجلس التعاون لما فیه من خیر شعوبه وشعوب المنطق
إن كل من استمع الى " مكتبه في مقر االمانة العامة للمجلس في الریاض وقال

الخطابین اللذین وجههما الشیخ حمد بن عبسى آل خلیفة، امیر دولة البحرین؛ 
والشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني، أمیر دولة قطر، قد غمرته مشاعر االرتیاح لتوافق 

إغالق ملف هذا النزاع، : همه. شقیقین، على امرین مهمینالقیادات في البلدین ال
واعتباره حدثًا من الماضي؛ وعزمهما على ان یجعال من قار المحكمة الدولیة 

.)٩٢(منطلقًا بالعالقات الدولیة بین البلدین

اما السعودیة فقد رحبت من خالل مصدر رسمي عن االرتیاح الكبیر في 
حدودي بین قطر والبحرین مؤكدًا ان انهاء النزاع على المملكة النتهاء ملف النزاع ال

هذا النحو یعطي دفعة قویة لمسیرة التعاون والتكامل لدول مجلس التعاون الخلیجي 
والعمل المشترك على نحو عام، ودولة الكویت رحبت ایضًا بالقرار عبر نائب رئیس 

ن القرار في مصلحة الوزراء وزیر خارجیة الشیخ صباح االحمد الصباح، وامل ان یكو 
البلدین والعالقات الخلیجیة وكان الشیخ جابر بن االحمد الصباح امیر دولة الكویت 

الحكم الیمثل ربحًا ام " قد وجه برقیتي تهنئة الى امیري قطر والبحرین، اكد فیهما ان 
خسارة لطرف دون االخر؛ وانما یعد انتصارًا للجمیع؛ ویضیف لبنة جدیدة الى بناء 

قات التاریخیة القائمة بین دول مجلس التعاون ویسهم في تحقیق االمن العال
.)٩٣(واالستقرار وتعزیزهما في ربوع المنطقة

في حین جاء موقف دولة االمارات العربیة المتحدة عن طریق نائب رئیس 
مجلس الوزراء االماراتي لشیخ سلطان بن زاید آل نهیان عن ترحیبه بقرار المحكمة 

.ه یشكل حدثًا تاریخیًا وانجازًا یعكس حكمة حكومتي البلدینمؤكدًا بان

وعلى الصعید العربي فقد هنأ الرئیس المصري حسني مبارك والعاهل 
فیما رحبت . االردني الملك عبد اهللا الثاني امیري قطر والبحرین في اتصاالت هاتفیة 

هاي والتزامها المشترك الجمهوریة الیمنیة بقبول دولتي قطر والبحرین المشترك بحكم ال
.به
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
اما على الصعید الدولي فقد لقي حكم محكمة العدل الدولیة الخاص بترسیم 
الحدود بین قطر والبحرین ترحیبًا كبیرًا من الدول الغربیة والسیما الوالیات المتحدة 
االمریكیة اذ بادر الرئیس االمریكي باتصال الهاتفي بأمیري البلدین مهنئًا بانتهاء 

زاع بینهما، اما المانیا فقد اعرب رئیس بعثاتها الدبلوماسیة المعتمدة في المنامة الن
یتقدمهم السفیر االلماني، عمید السلك الدبلوماسي، عند استقبال امیر البحرین لهم 
عن تهانیهم على قرار المحكمة ؛ كما هنأت باریس قطر والبحرین معبرة عن سرورها 

قار المحكمة وكذلك اصدرت بریطانیا بیانًا هنأت فیه إلعالنهما تصمیمها على تنفیذ
قیادتي البلدین بالحنكة السیاسیة التي ابدتاها إزاء تسویة النزاع الحدودي مؤكدة تطلع 
الحكومة البریطانیة الى تنفیذ البلدین الحكم وتطویر عالقات وثیقة بینهما وتمثلت 

.)٩٤(الرؤیة الدولیة بما یأتي

لحدودي بین قطر والبحرین دور الهیئات الدولیة في عزز انهاء النزاع ا
.انهاء وتسویة النزاعات بین الدول

 وجود قناعة دولیة بان حل النزاع بین قطر والبحرین سیمنح فرصة
للتقارب بین البلدین ویسهم بالتالي في استقرار منطقة الخلیج العربي ذات 

.االهمیة االستراتجیة واالقتصادیة والسیاسیة

 تطلع دولي لتنفیذ البلدین لقرار محكمة العدل الدولیة لیكونا مثاًال وجود
.یحتذى به دولیاً 

وهكذا یعتبر النزاع الحدودي بین قطر والبحرین أطول قضیة نظرت فیها 
محكمة العدل الدولیة منذ انشائها، اذ اشترك في الحكم خمسة عشر قاضیا واستغرق 

دولتین وهیئة الدفاع وعدد غیر قلیل من النطق به اكثر من ساعتین، امام وفد ال
وافق البلدان على هذا الحكم الصادر من محكمة العدل الدولیة الصحفیین وبالتالي 

في هولندا، واعادة العالقات الى اوضاعها على الصعید الدبلوماسي ثم السیاسي 
واالقتصادي وانتهى النزاع القطري البحریني حول جزر حوار بالطرق السلمیة ال 

.بالطرق العسكریة
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الخاتمة
ان البحرین كانت متیقنة بعائدیه  جزر حوار لها، وذلك الن اغلب المبادرات -١

كانت تأتي من قطر وربما لشعورها بأن البحرین احق منها في ملكیة الجزر، لذلك 
غالبًا ما تدخل في مفاوضات تحاول من خاللها اكتساب الحق في امتالكها، وكیف 

.وتقدم اغراءات ومشاریع اقتصادیة للبحرین تكون صاحبة حق
جاء اكتشاف النفط في المنطقة لیشكل عامًال جدیدًا لالطماع البریطانیة بشكل -٢

خاص واالوربیة بشكل عام ولهذا نجد ان جمیع امارات الخلیج العربي قد كبلتها 
واستغالله بریطانیا بالتزامات غیر شرعیة تحرم علیها حق البحث والتنقیب عن النفط 

اال بأذن منها، وكان المقیم السیاسي البریطاني في البحرین ووكالءه في امارة قطر 
یتولون هذه المهمة، وانطالقًا من ذلك كان النفط احد االسباب الفعالة في بلورة النزاع 
الحدودي بین قطر والبحرین بسبب قیام كل من شیخ قطر وشیخ البحرین بمنح 

بالدهم الى الشركات االجنبیة البریطانیة فقد كانت الشركات امتیازات النفطیة في 
النفطیة ومن وراءها مصالح الدول االستعماریة هي المحرك االساس الذي اثار 
مشاكل الحدود وزاد من تعقیدها بهدف الحصول على اكبر قدر ممكن من االرض 

.للتنقیب
یشكل خطرًا على استقرار لقد حاول الطرفان المتنازعان تسویة النزاع الذي اخذ -٣

المنطقة من كافة النواحي لذا جاءت الوساطة السعودیة والتي اصطدمت باختالف 
،وتباین المصالح واالهداف التي عرقلة عملیة التسویة

: ارتبط موقف دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي من قضیة النزاع بجانبین-٤
سیة ذات مصداقیة وفعالیة لحل النزاعات األول المتمثل في عدم وجود أیة آلیة مؤس

بالطرق السلمیة، أما الجانب الثاني فیرتبط باألصل التاریخي للمشكلة والمتمثل بعدم 
.وجود وثائق وحدود سیاسیة قاطعة بین الطرفین

ان النزاعات الحدودیة تعد من االمور المستعصیة على كل األطراف فضًال عن -٥
سكة بموقفها في شأن ادعاء السیادة على المناطق ذلك ظلت كل من الدولتین متم



)٢٠١٩حزیران(العشرون السادس و العدد 
٤٥٣

موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
المتنازع علیها وقد استمر هذا الوضع على الرغم من إتمام االنسحاب البریطاني في 

.أوائل السبعینات
البحرینیة من اهم المشكالت الحدودیة اذ دخلت فیها –تعد مشكلة الحدود القطریة -٦

ل ا لمشكلة وابرزها المتغیر متغیرات اساسیة خلقت صعوبات وضعت في طریق ح
القبلي المترسخ في ذهنیة هذه االنظمة وال یمكن ان تغادرها بسهولة بل انها تعتبر اي 
حل یمس بالقبیلة یعني المساس بالكرامة اما المتغیر الثاني فهو العامل االقتصادي 
وتحدیدا عندما تكون االرض المختلف علیها غنیة بالنفط حتى ولو كانت بسیطة 

.   عل المشكلة معقدة  تج
القطري  ال یشكل خالفًا حدودیًا بالمعنى الدقیق المتعارف -ان النزاع البحراني-٧

علیه في فقه القانون الدولي، وانما هو خالف إقلیمي، إذ إن جوهره  الیتعلق بشأن 
-مسار خط الحدود المشترك بینهما، وانما یتعلق بتمسك كل واحد منهما بأحقیته هو 

الطرف االخر في السیادة على مجموعة من الجزر والتوابع وهذا یجعلنا في ولیس
لتا الدولتین اما المالحظة الثانیة فتكمن في كمواجهة نزاع إقلیمي ولیس خالف حدود

، احداهما في مواجهة األخرى بالرجوع الى فكرة الحقوق والبحرین موقف-قطر
المناطق المختلف علیها وكما معلوم ان التاریخیة، للتوكید على مشروعیة مطالبها في

فكرة الحقوق التاریخیة لم یعد من الممكن التمسك بها او االرتكاز علیها في خالفات 
الحدود؛ الن التذرع بهذه الفكرة سیقود الى نتائج وصراعات یمكن ان یتسع نطاقها؛ 

لتي ورثت لتشمل الكثیر من دول العالم والسیما الدول حدیثة العهد باالستقالل ا
-، فضًال عن ذلك فان النزاع القطريدها من عصر السیطرة االستعماریة حدو 

.م ١٩٨١البحریني قد تزامن بدایته مع انبثاق مجلس التعاون الخلیجي عام 
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الهوامش والمصادر
جزیرة اغلبها جرداء وغیر مسكونة ١٦وهي عبارة عن ارخبیل مؤلف من : جزر حوار)١(

اكبر هذه الجزر اما الجزر الباقیة فهي الوقارة وسواد الجنوبي بو سعدة وجزر حوار هي 
وجرادة وفشل الدیبل والجبة وتقع جمیعها الى الساحل الغربي من شبة جزیرة قطر اذ هي 
اقرب جغرافیًا الى قطر من البحرین اذ تبعد میل واحد فقط عن قطر وتبلغ مساحتها حوالي 

دد من النتؤءات الصخریة، اما اسم حوار یرجع في معناه میال مربع وتضم بدورها ع١٥,٩٦
: قمة للمزید ینظر المصدر١٦الى الجمل الصغیر وهي جزر بركانیة ال تصلح للزراعة ولها 

،مجلة العلوم االنسانیة، ١٩٨١-١٩٣٦البحرینیة –حسن احمد المعموري، العالقات القطریة 
راسة لظروف البیئة الطبیعیة وعالقاتها، دار كلیة التربیة؛ محمد عبد اهللا ذیاب، دولة قطر د

.٧٧٩، ص٢٠٠١الفكر العربي، القاهرة، 
.١٦٧حسن احمد ابراهیم المعموري، المصدر نفسه، ص)٢(
في مدینة المحرق، عرف بذكائه وحكمته ١٨٧٢ولد عام : حمد بن عیسى ال خلیفة) ٣(

ى اجل العلماء فتخرج على أیدیهم واشتهر بكرمه وهمته العالیة وكان والده قد عهد بتربیته ال
وفي عهده بدأ ١٩٢٣مؤدبا سدید الرأي، واشتهر بالشجاعة والفروسیة تولى الحكم عام 

التنقیب عن النفط فتأسست شركة الستخراجه وتصدیره فدرت على البالد خیرات أدت الى 
١٩٤٢عمرانها وشید الشیخ حمد قصر القضیبیة والذي یعرف بالقصر القدیم ،توفي عام 

سوسن جبار ؛ ١٨علي ابا حسین،مسیرة الخیر والعطاء،ص٠ودفن في مقبرة الرفاع، ینظر
، مجلة ابحاث كلیة التربیة ٢٠٠٢-١٩٩٢عبد الرحمن، تطور الحركة السیاسیة في البحرین 

.٨٠١، ص٢٠١٤، لسنة )٢(، العدد)١٣(االساسیة، المجلد 
بدفورد (تعلیمه العالي في كلیة ، تلقى١٨٩٤ولد في سویسرا عام : تشارلز بلكریف) ٤(

بجامعة اكسفورد التحق بالجیش البریطاني في السودان وعمل في مصر وفلسطین ) ولتكن
استجاب العالن نشرته حكومه البحرین في جریدة التایمز ١٩٥٢لمدة عامین، عام 

البریطانیة، وبناء علیه تقدم الى وظیفة المستشار وبذلك اصبح اول مستشار بریطاني 
وباشر فیها كمستشار مالي اول االمر ثم اصبح مستشار ١٩٢٦لحكومة البحرین منذ عام 

، توفي في عام ١٩٥٧سیاسي واقتصادي وعسكري وقضائي وقد ظل في منصبه حتى عام 
مي محمد الخلیفة، تشارلز : للمزید من التفاصیل ینظر المصدر. في بریطانیا١٩٦٩
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ١،ط)١٩٥٧- ١٩٢٩(السیرة والمذكرات- بلكریف
٢٠٠٠.

حیدر الزم عزیز، النزاع الحدودي بین قطر والبحرین دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر )٥(
.٦٢، ص٢٠٠٢غیر منشورة، جامعة البصرة، كلیة االداب، 

، وتمیزت سنوات حكمه 1869كان عیسى بن علي حاكماً  على البحرین منذ العام) ٦(
الحاكمة إذ لم یكن هناك شكل عام بالظلم ونهب أراضي الفالحین وتسلط أفراد األسرةب

، للمزید من التفاصیل 1923حكومة مركزیة ، وهو ما أدى إلى عزله من قبل اإلنجلیز عام
، ١٩٧١- ١٩٢٠سعید الشهابي ، البحرین قراءة  في الوثائق البریطانیة، : ینظر المصدر

.٤ص
-١٩٢٣ح العكیلي ، التطورات السیاسیة واالقتصادیة في البحرین  اراء جمیل صال) ٧(

، ٢٠٠٤ابن رشد ، –، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ١٩٤٢
.٢٢١ص

، عرف بحكمه ١٩١٣عبد اهللا بن قاسم ال ثاني ، تولى الحكم بعد وفاة والده عام ) ٨(
، للمزید )الصدیق السامي المبراطوریة الهند (ریطانیا واتزانه ، احبه شعبه ، لقب من فبل ب

–١٩١٤(جمال زكریا قاسم ، الخلیج العربي ، دراسة لتاریخ االمارات العربیة : ینظر
والتي . ترجع اسرة ال ثاني الى فرع من قبیلة الوهبهوالجدیر بالذكر انه. ٢٧٢، ص) ١٩٤٩

ة اشیقر في اقلیم الوشم بنجد وذلك في هي في االصل من تمیم وقد هاجروا الى قطر من بلد
اوائل القرن الثامن عشر المیالدي الثاني عشر الهجري واستقروا اول االمر في الرویس ثم 
الزبارة وانتهى بهم المطاف الى الدوحة حیث انتقلت الیهم زعامتها بعد مقتل عیسى بن 

. نشغالهم بتجارة اللؤلؤطریف وكان وصولهم للسلطة نتیجة لمركزهم المالي الذي تكون من ا
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم، التطور السیاسي : للمزید من التفاصیل ینظر المصدر

.٢١٧ت، ص.م، د.،د١٨٩٢- ١٨٠٠للبحرین، 
، ٢٠٠٤، ٣٣، مجلد )٢-١(وداد خضیر حسین الشتیوي، مجلة الخلیج العربي، العدد ) ٩(

.١١ص
.٦٧حیدر الزم، المصدر السابق، ص) ١٠(
حسین علي حسین الساعدي، التطورات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في قطر )١١(

اتحاد المؤرخین -، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الدول العربیة١٩٩٠-١٩٨٠
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- ١٤٧، ص٢٠١٥معهد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا، بغداد، -العرب
.٢٢٢اراء جمیل، المصدر السابق، ص؛١٥٠

.١٥٤عبد العزیز محمد المنصور، المصدر السابق، ص)١٢(
-١٩٢٦نوال عبد الكاظم خفي البدري، دور تشارلز بلكریف في البحرین بین عامي )١٣(

.١٥٣، ٢٠١٠، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة البصرة، كلیة االداب، ١٩٥٧
لعربي المعاصر،معهد مصطفى عبد القادر النجار، دراسات في تاریخ الخلیج ا) ١٤(

.٦٣ت، ص.البحوث والدراسات العربیة، د
، دار الوراق للنشر، ١مجموعة مؤلفین، دراسات في تاریخ الخلیج العربي الحدیث،ط)١٥(

.٢٤٠، ص٢٠٠٨
وتعني wellوتعني العمق وDeepكلمة معربة عن االنكلیزیة من: فشت الدیبل)١٦(

الفشت فهو الضحضاح او المیاه الضحلة، اما قطعة البئر، فالدیبل اذن البئر العمیق، اما
علي ابا حسین، ارخبیل البحرین في الوثائق : جرادة فهي جزیرة صغیرة شرق جزیرة سترة 

.١٥،  ص١٩٩٦، ٢٩التاریخیة، مجلة الوثیقة، العدد 
.مصدر انكلیزي)١٧(
.٧٠حیدر الزم، المصدر السابق، ص)١٨(
.٢٢٤، صاراء جمیل، المصدر السابق)١٩(
.٢٢٤المصدر نفسة، ص)٢٠(
، اطروحة ١٩٨١-١٩٧١حسن احمد ابراهیم المعموري، سیاسة البحرین الخلیجیة )٢١(

ناظم عبد الواحد ؛ ١٦٧، ص٢٠١٢دكتوراه غیر منشورة، جامعة القادسیة، كلیة التربیة، 
.١١٣جاسور ، المصدر السابق ، ص

.١٥٤، ص١٩٤٩- ١٩١٦سي لقطر عبد العزیز محمد المنصور ، التطور السیا)٢٢(
.١٤وداد خضیر الشتیوي، المصدر السابق، ص)٢٣(
لم تكن لدول الخلیج العربي حدود سیاسیة قبل اكتشاف النفط اذ كانت لكل قبیلة من )٢٤(

، حیث لم تكن )وهي المنطقة المخصصة لرعي حیواناتها( القبائل الكبرى مایعرف الدیرة
ها كالحدود السیاسیة اذ یحث احیانًا ان القبیلة تترك دیرتها الى حدودًا صارمة ال یمكن تجاوز 

دیرة اخرى حیث یوجد رعي افضل اال انها تعود ثانیة كما انها قد تسمح لبعض القبائل 
االخرى مشاركتها في دیرتها، اال ان بعد اكتشاف النفط وحرص كل امارة ودولة على 
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
ظهر العدید من المشكالت والنزاعات . اكتشاف اكبر مساحة ممكنة من االراضي لنفسها

: للمزید ینظر المصدر. حول الحدود السیاسیة ومن بینها مشكلة النزاع القطري البحریني
، ٢٠٠٣محمود شاكر، موسوعة تاریخ الخلیج العربي، دار اسامة للنشر والتوزیع، االدرن، 

.٢٧١ص
حرین في الرابع والعشرین من ترجمة لرسالة من شیخ قطر الى المعتمد السیاسي في الب)٢٥(

.نقًال من المصدر وداد خضیر الشتیوي. ١٩٣٩اذار 
وثائق تحمل تواقیع بعض سكان حوار تؤكد تبعیة جزهم الى ) ١( یبظر ملحق رقم )٢٦(

احمد الصیفي، قطر في وثائق االرشیف البریطاني، مركز الرایة، القاهرة، :قطر المصدر
١٩٩٢.

؛ وداد الشتیوي، مصدر سابق، ٢٢٧كیلي، المصدر السابق، صاراء جمیل صالح الع)٢٧(
.١٨ص

.٢٢٧المصدر نفسه، ص)٢٨(
. ٧٨حیدر الزم، المصدر السابق، ص)٢٩(

(30)Arabian Boundaries Vol. 10 No . C/266-1-a/29, Letter from pol
tical agent Bahrain to Bushire, 22 Aprl 1939, P: 520.

.٧٩یز، المصدر نفسه، صحیدر الزم عز )٣١(
.١٦٤عبد العزیز، المصدر السابق، ص)٣٢(
.٨٢حیدر الزم، المصدر نفسه، ص)٣٣(
محمد ثامر السعدون ، النزاع الحدودي بین قطر والبحرین دراسة في ضوء القانون )٣٤(

، ٢٠٠١جامعة بغداد ، ،  الدولي العام ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة القانون 
.١٦ص

، وهي متاخمة لحقل ٢كم١تسمى فشت جرادة اة قطعة جرادة ، تبلغ مساحتها )٣٥(
الشمال القطري وتبین انها تحتضن ثالث مخزون عالمي للغاز الطبیعي ویقال انها عائمة 

موسوعة مقائل من : على بحر من النفط والغاز الطبیعي للمزید من التفاصیل ینظر 
www.Moqatel.com.ع الصحراء، الجزء االول، على الموق

.٢٢٨محمد ابو الفضل المصدر السابق ، ص)٣٦(
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، اطروحة ١٩٨١- ١٩٧١عماد جاسم حسن الموسوي، العالقات البحرینیة الخلیجیة )٣٧(
.٣٠، ص٢٠٠٩، جامعة البصرة، كلیة التربیة، )غیر منشورة ( دكتوراه 

تحاد بین أمارات الخلیج تعود إلى ثالثینیات القرن الحالي عندما بدأت أن فكرة اال)٣٨(
بریطانیا التفكیر بتوحید أمارات ساحل عمان بجعلها وحدة سیاسیة كبیرة بهدف ضمان 
االستقرار دون المساس بنفوذها في المنطقة ففي هذه المدة التي فكرت فیها بریطانیا بإنشاء 

ات اإلصالحیة في البحرین و دبي كما شهدت دخول هذا االتحاد كانت قد عمت الحرك
المصالح األمریكیة وحصولها على امتیازات تنقیب النفط في السعودیة و البحرین غیر أن 
قیام الحرب العالمیة الثانیة حال دون اتخاذ الخطوات العملیة الضروریة لتنفیذ تلك الفكرة وفي 

ا تمثل في إنشاء مجلس استشاري تحت تبلورت الفكرة في أول تطبیق عملي له١٩٥٢عام 
الفجیرة ،الشارقة،رأس الخیمة ،ام القوین،عجمان (إشراف بریطانیا یضم حكام األمارات السبع 

وحاولت بریطانیا التعامل مع هذه االمارت عن طریق هذا المجلس الذي ) ،ابوظبي،دبي
ابو ظبي و دبي یجتمع مرتین في السنة لكن المحاولة لم تسفر عن نجاح فعمدت الى حث

إال أن هذه المحاولة كان مصیرها الفشل وكذلك ١٩٥٥إلى االنضمام لحلف بغداد عام 
عندما اقر مؤتمر القمة العربي في القاهرة بشأن تحقیق ١٩٦٤ظهرت الفكرة مرة أخرى عام 

) العراق،مصر،السعودیة(وجود للجامعة العربیة من خالل أنشاء صندوق للتنمیة یشارك فیه 
د اجتذاب هذه األمارات إلى حركة التجمع العربي وعارضت بریطانیا إنشاؤه ورأت في بقص

ذلك أضعاف لمركزها اال ان بریطانیا عملت على إفشال مساعي الجامعة فعقدت اجتماع  
بواسطة مقیمها السیاسي في الخلیج مع حكام األمارات السبع و حاكمي ١٩٦٥آذار ١في 

الغرض منه توفیر التمویل الالزم لتنمیة إمارات الخلیج من البحرین وقطر في دبي وكان 
خالل إنشاء مكتب التطویر ینبثق  منه صندوق للتنمیة تحت اإلشراف البریطاني وقد 

ألف جنیه ) ٤٠(استجاب لهذا المشروع كل من البحرین وقطر اذ أسهمت البحرین ب
من القضایا العربیة سولین جبار حسین، موقف البحرین : استرلیني نقال من المصدر

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ذي قار، كلیة التربیة للعلوم ١٩٨١-١٩٤٨
. ١٦٩االنسانیة، ص

وحید رأفت ، انهیار االتحاد التساعي لالمارات العربیة في الخلیج العربي ، القانون )٣٩(
.٣٣٥- ٣٣٤، ص١٩٧٧، القاهرة ، ٢٨، العدد )مجلة(الدولي 
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
بالذكر ان  انه كان هناك تحرك امریكي في مسألة االستقالل، وذلك النها والجدیر)٤٠(

كانت ترید االنسحاب البریطاني من الخلیج العربي من اجل اقامة عالقات دبلوماسیة في 
حالة اعالن استقالل تلك الدول لذا اوصت االمین العام لالمم المتحدة بالموافقة على 

كما ذكرت الوثیقة االمریكیة، وهي قطر والبحرین واقامة استقالل اكبر دول الخلیج العربي
كرار طالب جواد الحمیري، المعارضة الوطنیة في . العالقات الدبلوماسیة مع هذه الدول

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بابل، كلیة التربیة للعلوم ١٩٩١- ١٩٧١البحرین 
.٦١، ص٢٠١٦االنسانیة، 

.٢٣السابق، صوداد الشتیوي، المصدر)٤١(
ضاري رشید السامرائي، مستقبل الخلیج العربي في ضوء قانون البحار الدولي الجدید، ) ٤٢(

.٩٨، ص١٩٩٠دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد، 
ان ((اعلن استقالل البحرین بعد صدور بیان رسمي بذلك جاء فیه ١٩٧١آب ١٤في )٤٣(

من بالوحدة العربیة كضرورة قومیة ملحة یفرض البحرین ،الدولة العربیة المسلمة التي تؤ 
تحددت عالقتها مع الدول و )) ٠٠٠الثقافة والمصیر المشترك علیها التاریخ والدین واللغة و 

العربیة واألجنبیة والمنظمات الدولیة بااللتزام بجمیع اتفاقیاتها وتعهداتها العربیة والدولیة 
م بمیثاق الجامعة العربیة ومیثاق هیئة األمم ضمن مبادئ و أحكام القانون الدولي وااللتزا

المغتصبة كما المتحدة واإلیمان الكامل بحقوق شعب فلسطین العربي في استرجاع أراضیه 
الوثائق ٠مساندتها لدول المواجهة العربیة في استرجاع أراضیها المحتلة أكدت على تأییدها و 

الشیخ خلیفة بن سلمان رئیس مجلس ، بیان استقالل البحرین كما أذاعه١٩٧١العربیة لعام 
آب ١٥؛ والجدیر بالذكر  انه في الیوم الثاني الستقالل دولة البحرین في ٣١٢صالدولة،
) أمیر دولة البحرین(صدر مراسیم أمیریة تقضي بتبدیل لقب حاكم البحرین الى ١٩٧١

س للوزراء في وفي ضوء ذلك انشأ أول مجل) مجلس الوزراء(وتبدیل اسم مجلس الدولة إلى 
وأصبحت البحرین دولة مستقلة ذات سیادة  واعترفت بها الدول ١٩٧١تاریخ البحرین عام 

دراسة في األوضاع (األخرى،حوراء رشید مهدي الیاسري، النظام السیاسي في البحرین
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة،جامعة )السیاسیة المعاصرة

عماد جاسم حسن الموسوي، التحدیث السیاسي واالقتصادي في ؛٢٣،ص٢٠١٣بغداد،
،السنة ٥٩، مجلة الوثیقة،مركز الوثائق التاریخیةـ البحرین،العدد ١٩٨١ـ ١٩٧١البحرین 
٢٣١٠ص،٢٠١١الثالثون، 
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یقصد بدول مجلس التعاون الخلیجي الدول الستة التي : مجلس التعاون الخلیجي) ٤٤(
بإنشاء مجلس للتعاون ١٩٨١شباط ٤ي الجتماع الریاض في وافقت على البیان الختام

دولة اإلمارات العربیة المتحدة،البحرین،المملكة العربیة (والتنسیق في كافة المجاالت وهي 
،حیث عقد ملوك وامراء دول الخلیج العربي اول )السعودیة،سلطنة عمان،دولة قطر،الكویت

ریخیَا وقعه الرؤساء في ابو ظبي وهي وثیقة قیام ایار، واتخذوا قرارًا تا٢٥اجتماع لهم في 
لجان وزاریة ٧مجلس التعاون الخلیجي واقروا ورقة عمل تحدد العمل الخلیجي المشترك 

ایار حدد الوجه الخارجي للمجلس وجاء الهدف االساس للعمل ٢٦وصدره بیان ختامي في 
- ١٩١٣قطر المعاصرالمصدر مفید الزیدي، تاریخ: الخلیجي المشترك، للمزید ینظر

دول مجلس ؛ بدریة عبد اهللا ألعوضي،٨٢ت، ص.، دار المناهج للنشر والتوزیع، د٢٠٠٨
٥٣،ص١٩٨٥التعاون الخلیجي ومستویات العمل الدولیة،الكویت،

والجدیر بالذكر ان السعودیة بدأت تتحرك لحسم الموضوع كونها الدولة المتزعمة لدول )٤٥(
سیاسي في المنطقة فضال عن انها بدأت تمارس حقها السیاسي الخلیج العربي وذات ثقل 

للضغط على كلتا اإلمارتین ، كونها كانت ترتبط معهما بعالقات خاصة ، لقیامها سابقا 
، العدد ) جریدة(االنوار .بدور فعال في استقالل البحرین وارتباطاتها المذهبیة مع حكام قطر

.١٩٨١نیسان، بیروت، ٢٠، ٧٠٠٢

في الریاض شارك في ١٩٠٦نیسان  ١٤ـ ولد في :ل بن عبد العزیز ال سعودفیص)٤٦(
بعثه والده ١٩٢٧سن مبكرة في األحداث و المعارك التي واكبت نشوء المملكة ففي عام 

وترأس ١٩٢٧لینوب عنه في المباحثات مع بریطانیا التي انتهت بتوقیع معاهدة جدة عام 
أصبح فیصل بن عبد ٣/١١/١٩٦٤وفي ١٩٦٤عام مؤتمر الدول غیر المنحازة في مصر 

للمزید ١٩٧٥٠العزیز ملكًا  على المملكة العربیة السعودیة ،اغتاله احد أفراد عائلته عام 
عبد الرحمن بن عبد العزیز بن سلیمان الحصین، فیصل بن عبد العزیز آل سعود :ینظر

.٢٠٠١ض،، الریا)١٩٧٥ـ ١٩٠٦(وجهوده في القضایا العربیة واإلسالمیة 

سمیت بهذا االسم نسبة الى تاجر كان یقیم فیها یدعى بریمي ، وهي واحة : البریمي )٤٧(
كبیرة تحنوي على ثمان قرى وبعض الباستین ، منها هیلي ، القطارة، القیمي، المعترض ، 

وتعتبر من المشاكل الحدودیة الكبیرة بین السعودیة ، قطر وابو . العین ، صعدا ، حماسا
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موقف محكمة العدل الدولیة من النزاع القطري البحریني حول جزر
محمود بهجت سنان ، ابو ظبي واتحاد االمارات العربیة ومشكلة : للمزید ینظرظبي، 
.١٩٤-١٨٨، ص)١٩٦٩بغداد ، ( ،مطبعة دار البصري ، ١ط،البریمي

عندما ادعت المملكة ١٩٤٩لقد برزت مشكلة البریمي في عام : مشكلة البریمي)٤٨(
بین قاعدة شبه جزیرة قطر والركن العربیة السیادة على الجزء االكبر من االراضي الواقعة 

محمود شاكر، المصدر : للمزید عن المشكلة ینظر المصدر. الجنوبي الشرقي من الخلیج
.٨٧٢السابق، ص

فصول في تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر، ، وداد خضیر حسین الشتیوي )٤٩(
.٣٠٤، ص٢٠١٤، )لندن(، مؤسسة السیاب ١ط
البحرین وقطر صدر مرسومًا في كل منهما یقضي باعتماد لقب بعد استقالل كل من )٥٠(

وكذلك بالنسبة للبحرین ، ) حاكم قطر(أمیر دولة قطر بالنسبة الى قطر بدًال من تعبیر ( 
.٧٥، ص١٩٧٣حسین محمد البحارنة، دول الخلیج العربي الحدیث، بیروت، : ینظر

وفي الثاني والعشرین من شباط ١٩٣٢ولد في الریان عام : خلیفة بن حمد ال ثاني )٥١(
تقلد الحكم في البالد ، فشرع في عملیة اعادة تنظیم الحكومة ، وكان اول عمل ١٩٧٢عام 

ومستشار لألمیر لشؤون البالد الیومیة ، - قام به في هذا االتجاه هو تعیین وزیر للخارجیة 
ة في عائدات عدل الدستور،وزاد عدد الوزراء ، وشهد عهده زیاد١٩٧٢نیسان ١٩في 
تنحى عن الحكم بعد االنقالب الذي قام به نجله وولي عهده حمد بن خلیفة عام ،النفط

.www.ar.wikipedia.org: ، ینظر ١٩٩٥
ولد الشیخ عیسى في الجسرة بالبحرین في الثالث من :  عیسى بن سلمان آل خلیفة)٥٢(

وقد تلقى علومه االولى على ید معلمین خصوصیین في منزل ١٩٢٣ان عام شهر حزیر 
والده والتحق بعد ذلك بمدارس البحرین، سافر بعد ذلك الى اوربا لتلقي المزید من العلم 
وصقل معارفه وقد كان یرافق والده في كل تحركاته وأخذ عنه فنون الحكم والسیاسة، بدأ 

فة بتولي المسؤولیة وهو في العشرین من عمره حیث سمو الشیخ عیسى بن سلمان آل خلی
في مجلس الوصایة في اثناء غیاب والده لحضور احتفاالت تتویج ١٩٥٣عین في عام 

الملكة الیزابیث ملكة بریطانیا كما كان یمثل والده في الخارج في المناسبات حیث حضر 
وتولى ١٩٥٧هد في ، واصبح ولیًا للع١٩٥٤حفل تتویج الملك فیصل ملك العراق عام 

، شهدت البحرین في عهده تطورات سیاسیة واقتصادیة ١٩٦١تشرین الثاني ٢الحكم في 
٦وحصلت البحرین على استقاللها من بریطانیا اثناء حكمه، توفي في . واجتماعیة كثیرة
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. وتولى الحكم بعده نجله االكبر الشیخ حمد بن عیسى بن سلمان آل خلیفة١٩٩٩اذار 
صاحب السمو الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة : التفاصیل ینظر المصدرللمزید من

.١٠، ص٢٠٠١ومسیرة بناء البحرین، اهداءات مركز زاید للتنسیق والمتابعة، ابو ظبي، 
.٩٣حیدر الزم عزیز، المصدر السابق، ص)٥٣(
ناء ، هو االبن الخامس من سلسلة اب١٩١٣ولد عام : خالد بن عبد العزیز ال سعود)٥٤(

الملك عبد العزیز ، رابع ملوك المملكة العربیة السعودیة ، عین مستشار الخیه االمیر 
اصبح ولیا للعهد ونائب رئیس ١٩٦٤فیصل عندما كان االخیر نائب الحجاز ، في عام 

توفي في عام .، عندما اصبح ملكا بعد اغتیال الملك فیصل ١٩٧٥الوزراء االول حتى عام 
فهد القحطاني ، صراع االجنحة في العائلة السعودیة : التفاصیل ینظر لمزید من . م ١٩٨٢

لندن ، (، مطبعة الصفا للنشر والتوزیع ،) دراسة في النظام السیاسي وتاسیس الدولة( 
.٢٩، ص)١٩٨٨

تلقى تعلیمه االبتدائي في مدارس ١٩٣٥ـولد عام :محمد بن مبارك آل خلیفة)٥٥(
في المدرسة الدولیة التابعة للجامعة األمریكیة في بیروت،تخرج البحرین،أكمل تعلیمه الثانوي 

من جامعة لندن وتقلد عدة مناصب،عمل قاضیا ومدیرا لدائرة اإلعالم،تولى رئاسة دائرة 
،وشغل منصب وزیر الخارجیة ووزیر اإلعالم ١٩٦٩الخارجیة حال إنشاءها عام 

أجریت مع كل من المملكة ،كان له دور أساسي في المباحثات والمفاوضات التي١٩٧١
،والتي أدت الى استكمال استقالل دولة ١٩٧٠المتحدة وٕایران وبعثة األمم المتحدة عام 

ودخولها عضوا في األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة،كما كان له دور بارز في البحرین،
ة الى منصب حل النزاع الحدودي بین قطر والبحرین،تم تعینه نائب لرئیس الوزراء باإلضاف

. تقلد منصب نائب رئیس مجلس الوزراء٢٠٠٥وفي عام ،٢٠٠٢وزیر الخارجیة في
٢٠١٠٠تشرین الثاني ٢٥،الخمیس ٣٠٠٢صحیفة الوسط البحرینیة،العدد

؛ فیصل عودة الرفوع ٣٠٦الشتیوي، المصدر السابق، صحسین وداد خضیر )٥٦(
رؤیة مستقبلیة ندوة مركز -ة المعاصرةالسعودي، الخلیج العربي في ضوء المتغییرات الدولی

٢٣-٢١، ص١٩٩٥اذار ، ٢٦- ٢٥دراسات الخلیج العربي، جامعة البصرة، 
٣٠٦المصدر نفسه، ص)٥٧(
.١١٢عماد جاسم حسن الموسوي، المصدر السابق، ص)٥٨(
.المصدر نفسه، ونفس الصفحة)٥٩(
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.١٧٤حسن احمد ابراهیم المعموري، المصدر السابق، ص)٦٠(
) ٢(ینظر ملحق رقم .م ١٩٨٠اذار ، الكویت، ٥، ٥٨٦٥، العدد) جریدة(الراي العام )٦١(

.مجموعة جزر حوار
(62) J . E . Peterson, security Con Cerns in the Arabian Peninsia in
the Culf and enter national security , London , 1989, p.114.

.٢٥٥ر السابق،ص،المصد٢٠١٧سولین جبار حسین،)٦٣(
.٢١ص، فیصل عودة الرفوع السعودي، المصدر نفسه)٦٤(
االسباب والنتائج المحتملة، مركز : عبد اهللا عبد االمیر، الصراع السعودي القطري)٦٥(

٧٩؛ مفید الزیدي، المصدر السابق، ص١٨، ص٢٠١٧البیان للدراسات والتخطیط، 
(66)https://ar.wikipedia.org /wiki / النزاع_الحدودي_البحریني_القطري

٢٩، ٦٣٦٩؛ مجلة السیاسة الدولیة، ع٩٧حیدر الزم عزیز، المصدر السابق، ص)٦٧(
.١، ص١٩٨٦نیسان 

.١٥٨حسین علي حسین، المصدر السابق، )٦٨(
البحرینیة دراسة في الجغرافیة –رضا عبد جاسم، الحدود القطریة محمد عبد ال)٦٩(

.٩٥، ص٢٠٠٩السیاسیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الكوفة، كلیة االداب، 
تقول البحرین ان قطر استغلت القمة الخلیجیة في الدوحة وهددت باالمتناع عن ) ٧٠(

ق البحرین على النزاع الحدودي امام محكمة مناقشة مسألة احتالل العراق للكویت إذا لم تواف
مجید حمید شهاب، الترسیم النهائي للحدود السیاسیة بین : نقًال من المصدر.العدل الدولیة

.٩٥، ص٥قطر والبحرین ومستقبل العالقة بینهما، مجلة اداب الكوفة، العدد 
، حزیران، ١٧؛ جریدة القادسیة، العدد ١٥٩حسین علي حسین، المصدر السابق، ص)٧١(

.٢٠٠٠بغداد، 
العربیة في الجزیرة العربیة، دار الكتاب –محمد حسن العیدروس، الحدود العربیة )٧٢(

.٣٧، ص٢٠٠٢الحدیث، 
وهي الهیئة القضائیة الرئیسیة لمنظمة االمم المتحدة، تتألف من : محكمة العدل الدولیة)٧٣(

مم المتحدة ویتم تجدید ثلث اعضاء قاضیًا ینتخبهم مجلس االمن والجمعیة العامة لال١٥
االمم المتحدة، تقریر : المحكمة كل ثالث سنوات، للمزید من التفاصیل ینظر المصدر
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محكمة العدل الدولیة، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق 
.١،ص٢٠٠١تموز ٣١-٢٠٠١،ا اب ٤رقم 

.المصدر نفسهكمة العدل الدولیة، الجمعیة العامة،االمم المتحدة، تقریر مح)٧٤(
.١٠١حیدر الزم عزیر، المصدر السابق، ص)٧٥(
مدینة قطریة تقع على الشاطئ الشمالي الغربي لقطر وتبعد عن مدینة الدوحة :  الزبارة)٧٦(

كم وسمیت بهذا االسم بسبب ارتفاع ارضها فیقال لها الزبارة اي االرض ١٠٥بحوالي 
واوقع الشیخ قاسم ١٨٧٨عة، وقد احتدم النزاع بین قطر والبحرین حول الزبارة في عام المرتف

شیخ قطر خسائر فادحة بقبیلة النعیم الموالیة لشیخ البحرین بعد حصارها خمسة عشر یومًا 
مالیة للشیخ قاسم آل ثاني وعقد الصلح معه، وبذلك اصبحت الزبارة عملیًا مع دفع غرامة 
غانم محمد رمیض العجیلي، فصول في تاریخ : للمزید ینظر المصدر. قطریةتحت السیادة ال

، ٢٠١٤، الدار العربیة للمطبوعات، ١الخلیج العربي والجزیرة العربیة الحدیث والمعاصر، ط
. ١٦٩ص

فمدینة الزبارة هي االرض التي خرجوا منها وفتحوا جزر البحرین فهي موطن اجدادهم ) ٧٧(
الذي انتسب الیه اسرة آل ثاني قد ولد في هذه المدینة واشتغل بالتجارة وكذلك ان الشیخ ثاني 

هناك وعن طریقة وصلت تلك االسرة الى ماوصلت الیه االن، عبد العزیز محمد المنصور، 
، ذات السالسل،  الكویت ٢، ط١٩١٦-١٨٦٨التطور السیاسي لقطر في الفترة مابین 

لنزاع الحدودي بین قطر والبحرین من ؛ عبد العزیز محمد المنصور، ا٤٩- ٤٨ت، ص.د
ج لوریمر، دلیل .؛ جWWW-AL Mogatel .com:شبكة المعلومات، وعلى الموقع

.٢٥٩٥ت،ص.،قطر،د)٧(القسم الجغرافي،ج-الخلیج
محمد ثامر السعدون، النزاع الحدودي بین قطر والبحرین، دراسة في ضوء القانون )٧٨(

، ٢٠٠١، جامعة بغداد، كلیة القانون، )شورة غیر من(الدولي العام، رسالة ماجستیر
.١٤٧ص

.١٠٣حیدر الزم عزیر، المصدر السابق، ص)٧٩(
.١٤٧محمد ثامر السعدون، المصدر نفسه، ص)٨٠(
.١٠٢مجید حمید شهاب البدري، المصدر السابق، ص)٨١(
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محمد حسن القاسمي، حكم محكمة العدل الدولیة في النزاع القطري البحریني )٨٢(
شعبان، ٢٩، ٣نعكاساته على قضیة الجزر االماراتیة المحتلة، مجلة الحقوق، العددوا

.٢٠٨، ص٢٠٠٥
.١٨تقریر محكمة العدل الدولیة، المصدر السابق، ص)٨٣(
أحمد الرشیدي، التسویة القضائیة للنزاع القطري والبحریني صفحة جدیدة من العالقات )٨٤(

.١٨٢، ص٢٠٠١، تموز )١٤٥(العدد ،) مجلة(المشتركة، السیاسة الدولیة 
محمد عبد الرضا عبد جاسم، ملخص قرار محكمة العدل : للمزید ینظر المصدر) ٨٥(

.١٥٠الدولیة حول قضیة النزاع القطري البحریني، ص
(86)Alrayed . Jawad Salem ,  A Line in the sea , The Qatar v
.Bahrain Border Dispute in the World Court , opcit , p 121.

ترسیم خط الحدود بین قطر والبحرین وفق قرار محكمة العدل ) ٣(ینظر خریطة رقم )٨٧(
.الدولیة

-فیصل عودة الرفوع، العالقات الخلیجیة؛ ٨٠مفید الزیدي، المصدر السابق، ص)٨٨(
، العدد الرابع، تشرین االول، ) مجلة (الحدودیة نموذجًا، أم المعارك الخلیجیة، النزاعات

.٥٨، ص١٩٩٥
نص خطاب . للمزید ینظر موسوعة مقاتل من الصحراء، الجزء الثاني،مصدر سابق)٨٩(

، ٢٠٠١/ ١٦/٣امیر قطرفي 
د مملكة البحرین، وزارة الخارجیة، الخطابات الرسمیة، خطاب عاهل البحرین الملك حم)٩٠(

، ١٦/٣/٢٠٠١بن عیسى أل خلیفة بمناسبة صور حكم محكمة العدل الدولیة، 
.المصدر نفسه)٩١(
.موسوعة مقاتل من الصحراء، الجزء الثالث، المصدر السابق)٩٢(
.المصدر نفسه)٩٣(
مجید حمید شهاب، الترسیم النهائي للحدود السیاسیة ومستقبل العالقة بین البلدین، )٩٤(

.١٣٧بق، صالمصدر السا
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وثائق تحمل تواقیع بعض سكان حوار تؤكد ) ١(ملحق رقم //المالحق
.تبعیة جزھم الى قطر
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.
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مجموعة جزر حوارخریطة تمثل )٢(ملحق رقم 
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خریطة تمثل ترسیم خط الحدود بین قطر والبحرین وفق قرار )٣(ملحق رقم 
.محكمة العدل الدولیة


