
 

  مراحل تمدد الحدود الكويتية بالخرائط

 

  كاظم فنجان الحمامً

 

هذه مجموعة من الخرائط الموثقة تكشف مراحل تمدد الحدود الكوٌتٌة على حساب الرقعة 
وكٌف توسعت وتمددت , وتبٌن كٌف انتفخت الكوٌت, الجغرافٌة البحرٌة والبرٌة للعراق

حتى صارت على بعد بضعة أمتار من , وقفزت فوق حفر الباطن, بالطول والعرضواستطالت 
واقتربت كثٌرا من الفاو بحٌث استولت على , وكٌف التفت حول جبل سنام, أم قصر وصفوان

, الممر المالحً الوحٌد المؤدي إلى الموانئ العراقٌة من دون أن تراعً محرمات خط الثالوك
للمسالك المالحٌة المخصصة لمرور السفن التجارٌة القادمة من  ومن دون أن تعٌر أي اهتمام

  .والى مٌناء خور الزبٌر ومٌناء أم قصر بشقٌة القدٌم والجدٌد
سٌكتشف القارئ بعد اطالعه على هذه الخرائط الوثائقٌة المرفقة كٌف زحفت الكوٌت باتجاه 

فقد اقتصر زحفها على , ولم تزحف شبرا واحدا باتجاه الحدود السعودٌة, حصرٌاالحدود العراقٌة 
وتوسعت مساحة الكوٌت كثٌرا عن مساحتها فً , الحدود البحرٌة والبرٌة للعراق وحده

بحٌث بات باستطاعة أي إنسان أن ٌكتشف الفارق الكبٌر فً مساحة , الخمسٌنات والستٌنات
ولو , بمجرد قٌامه بمراجعة خرائط الكوٌت نفسها 0101عام  إلى 0531الكوٌت للفترة من عام 

كارستن )واطلعنا على تفاصٌل الخارطة التً رسمها الرحالة األلمانً  0552عدنا إلى عام 
, وتعنً الكوت الصغٌر, لوجدنا ان الكوٌت, والتً نشرتها المراجع الجغرافٌة الدنماركٌة, (نٌبور

كانت مجرد قرٌة صغٌرة تقع إلى الجنوب من , للهجة العراقٌةوالكوت هو البٌت الطٌنً المربع با
وكانت هذه , التً توارثت حرفة الصٌد وجمع اللؤلؤ, تقطنها بعض التجمعات العربٌة, كاظمة

  .القرٌة وقتذاك تابعة إدارٌا لوالٌة البصرة



 

للدولة العثمانٌة ( أوتنز)رسمها األخوان , اما الخارطة التالٌة فهً من الخرائط الهولندٌة النادرة
فً حٌن تبٌن الخارطة ان المنطقة , فقط( كاظمة)وتظهر فٌها مدٌنة , فً أوائل القرن الثامن عشر
وهو من أمراء والٌة البصرة , أمٌر ربٌعة آنذاك AMER RABIAبرمتها تابعة إلى مقاطعة 

  .العظمى
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, وهً غٌر مؤرخة, (Harmsworth's Atlas)والخارطة وردت فً أطلس هارمزورث 
وتظهر فٌها الكوٌت كقرٌة ساحلٌة على حافة , وٌعتقد انها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر

  .بٌن الخفجً وكاظمة البحر
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تبٌن الحدود اإلدارٌة للكوٌت كقضاء تابع لوالٌة البصرة تم  0501والخارطة الرابعة رسمت عام 
والمنحنً األكبر ٌطوق ( الكوٌت)دهما ٌطوق مركز القضاء تحدٌده بمنحنٌٌن كبٌرٌن اح

وٌظهر فً الخارطة حفر الباطن وهو ٌمثل الحدود الطبٌعٌة . المساحات الصحراوٌة التابعة له
  .0501للكوٌت عام 
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حٌث ٌظهر المنحنى الدائري الملتف , بٌنما تؤكد الخارطة الخامسة على ما بٌنته الخارطة الرابعة
  .فً منطقة ضٌقة جدا 0501حول الكوٌت عام 
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وتبٌن  0504ولٌس هنالك ابلغ وأوضح من الخارطة التالٌة التً رسمتها الدولة العثمانٌة عام 
الرقعة الجغرافٌة الممتدة  وكٌف كانت تبسط نفوذها على, الحدود اإلدارٌة لوالٌة البصرة العظمى

ومن بادٌة نجد الى مدٌنة . من مدٌنة واسط جنوب بغداد إلى رأس مسندم فً مضٌق هرمز
وٌمكن مشاهدة االسم الرسمً للخلٌج , بٌنما بسطت نفوذها البحري على الخلٌج كله, األحواز

وتعنً ( ر فزيبصرة خو)وقد كتب باللغة التركٌة , عندما كان ٌحمل اسم خلٌج البصرة, آنذاك
والخارطة تبٌن أٌضا كٌف كانت الكوٌت والبحرٌن والقطر واإلمارات . خلٌج البصرة الكبٌر

 . وسلطنة عمان والساحل الشرقً للمملكة العربٌة السعودٌة تابعة لوالٌة البصرة العظمى
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ألنها تمثل المرحلة النهائٌة , ارطة األخٌرة ال تحتاج إلى الشرح والتوضٌح والتفسٌر والتبرٌروالخ
والتً أصبحت ال تبعد , التً وصلت إلٌها الحدود الكوٌتٌة البحرٌة الزاحفة باتجاه العراق, البائسة

للعراق ولم ٌبق , عن الحدود اإلٌرانٌة الزاحفة هً األخرى باتجاه العراق سوى بضعة أمٌال
خصوصا بعد أن , غٌر صالحة للمالحة, شبه مقفلة, سوى ممر ضٌق محصور فً منطقة ضحلة

وتراجعت , وهكذا انكمشت السواحل العراقٌة, أصبح خط الثالوك برمته من ضمن المٌاه الكوٌتٌة
فتقزمت تقزما مفزعا ال ٌسر عدو وال , من رأس مسندم فً عمان إلى رأس البٌشة فً الفاو

 . صدٌق
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