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Abstract                                                                              

At the beginning of twentieth century, the Arab Gulf   had witnessed a 

competition between the two super-powers, great Britain and Russia, to get 

colonies and master the region. A although Russia was the main rival to 

Britain in the Middle East, its objection centered around the Arab Gulf. This 

is due to its strategic geographical position to achieve its goals. Great Britain 

had been reinforcing its dominance over India. It was keen to build good 

relation with  the Arab Gulf   an which is very close to India in order to 

make the Arab Gulf   and its neighbors as a boundary against any possible 

invasion of European powers to India. Thus, the Arab Gulf represent a main 

concern in the strategic defense policy of Britain since Lord Corzen from 

which this study is initiated. In that year the strategic and political issues had 

been dominating over many more before. As such, Britain had tried to make 

a well-built boundary with neighborly states to India against any possible 

invasion from the European states. From this point, the study follows the 

Britain policy towards the Arab Gulf, since Britain had tried to get Russia 

away from the dominance over the region and to master the Arab Gulf   

boundary  . 

  The main goal of sending the Russia warships to the Arab Gulf in the 

beginning of the twentieth century was to show the British and the public via 

raising the Russian flag in the Arab Gulf that it is the right of all nations to 

sail in the Arab Gulf. This is, of course, against the British end over to 

master the Gulf. 
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 المقدمة

تهدف الدراسة إلى توضيح سياسة الحكومة البريطانية ممثلة بنائب  الملبو لالحباال ال باه للهنبد اللبور  

، تلبو اليياسبة ال بي اانبد تهبدف إلبى منب  6091اه منطقبة الللبيا ال رببي نبي نهايبة  باه ايرزن تجب

رلسيا من خلق قا دة بحرية لها ني اللليا ال ربي ، تكون نهاية للط حديدي مبن رلسبيا  ببر إيبران 

  9مما يشكل تهديداً للييا ة البريطانية ني المنطقة 

ر  ايببرزن للقيبباه بجول ببه المشببهورة نببي منطقببة الللببيا ليبببدل  ن اليببب  الجببوذري الببلي  نبب  اللببو     

،  خول  د  مبن اليب ن الحربيبة الرلسبية إلبى الللبيا ال رببي ، سبيما إ ا مبا 6091ال ربي ني نهاية  اه 

 رننا  ن اللور  ايرزن اان يمثل لاحداً من  شد الياسة البريطانيين حماسة ني ال صبدي للن بو  الرلسبي 

 9ليا ال ربي لت ريض الييا ة البريطانية ني الهند لللطر، لمن  إطالل ه  لى الل

إ  مدت الدراسة  لى  د  مبن الك ب  الوئائقيبة المهمبة ال بي ت  لبق ببال طورات الحا بلة  نبي منطقبة      

لببوريمر لذببو احببد الياسببة  9  9الللببيا ال ربببي ، لل ببل  برزذببا ل  ليببل الللببيا ال ربببي   لم ل ببه   

 لن اللليا  ال ربي ، لاللي شغل منا   حياسة ني المنطقة ، نام از الك اب البريطانيين المل صين بش

بأنه موسو ة شاملة ليس لللليا ال ربي بحدل ه الجغرانية نحي  ، ببل تجبالزه إلبى ااقطبار المجبالرة ، 

 9اليمكن  ن يي غني  نه  ي باحث  ل  ارس لمنطقة اللليا ال ربي  

لالميببألة 6900  ، ل لرلسبيا نببي اسبيا الوسببطى 6901ارسببية  بباه لا بابي ل نببارس لالمشبكلة ال       

االنكلو ـ رلسية   لم ل هما  اح  ذله الرحلة ني منطقة اللليا ال ربي اللور  ايرزن ، اللبلان يح ويبان 

 لى م لومبات زييبرة توضبح  ذبداف اليياسبة البريطانيبة ، لموق هبا مبن النشباطات الرلسبية نبي إيبران 

لمن الك   الوئائقيبة ااخبرا ال بي 9بي لاي ية المحانظة  لى اإلمبراطورية ني الهندلمنطقة اللليا ال ر

رنببدت الدراسببة لمببا لنرتببه مببن م لومببات لئائقيببة مهمببة ، ال قببارير اإل اريببة للمقببيل البريطبباني نببي الللببيا 

 ببي ، لذببي  بببارة سببجالت يوميببة للمقببيل يببدلن نيهببا ااحببدا  ال 6091ـ  6099ال ربببي لو ببواه        

 9تحصل ني منطقة اللليا ال ربي  لالً بألل 

لئببائق  رشببيد الدللببة المراببيي لوسببطول البحببري الحربببي الرلسببي ،  ال ببي  لنهببا قباطنببة         

، لال بي قباه بنشبرذا  6091 -6099لبحارة الي ن الرلسية ال ي زارت اللليا ال ربي خالل اا واه 

 لسية ني اللليا  اما لر ت من قبلهل لطبقاً لو ل .   ي . ريينان ني الك اب اللي  نوانه، س ن ر

 لني الهوامش لقائمة المصا ر  د  اخر من المصا ر ال ي رندت الدراسة  .                

 

 

 

، إلحكباه 6990يلّبح  لبى الحكومبة البريطانيبة منبل  باه   Lord Curzonابان اللبور  ايبرزن        

 جمبا  خطبط رلسبيا ال بي تبحبث منبل مبدة للو بول إلبى الميباه سيطرتها  لى اللليا ال ربي ، لابح

الدانئة لان  ينها ترنو إلى اللليا ال ربي ل
6

  ، ل طوير رلسبيا لج لهبا نبي مصباف البدلل  الكببرال 

ـب 6190ل  Peter the Great   ، ي ضبح  لبو مبن خبالل الو بية ال بي نيببد إلبى بطبرس الكبيبر 1

رك حاجة بال ه إلى نب ح نانبلة بحريبة تطبل  لبى الميباه الدانئبة ،   الب يدة المدا ، اللي اان يد 6215

لمما
  

ي شر  لى طموحاته مضمون ل ي ه ال ي ان شرت ني القبرن ال اسب    شبر ، ال بي ت ابد  لبى 

ضرلرة توجه رلسيا نحو الهند لمنطقة اللليا ال ربي ، ن ي ال قرة ال اس ة من ل ي ه الشهيرة ال ي 

النظببر  ببن  ببح ها  ل  ببده  ببح ها ، لكنهببا  ئببرت تببأئيراً ابيببراً نببي الببر ي ال بباه نيببد إليببه ، بغببض 

البريطاني حينلاك ، لمما جبا  نبي ب ضباً منهبا ل سبيطرلا  لبى إيبران لالنيبالل تجباه الللبيا الللبيا 
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 ال ربي ، لتقدموا باتجاه الهند ال ي ذي مليناً لل الل ، نإ ا ما ل لنا إليها نلن نكون بحاجبة إلبى  ذب 

انكل را  بــــــــــــداً   ل
1

.     

لقد اان نيع بريطانيا من رلسيا يش د الما اق ربد سبكو الحديبد الرلسبية نبي ترايب ان باتجباه      

ببالقرب مبن ت لبيسل 6921الهند ، لان منظومة اليكو الحديد الرلسبية ال بي ان هبد تقريبباً  باه  
1

 ،  

يرانية الرلسية ، لان ذله المنظومة يلطط لها ني لقد ليمكن لها  ن ترتبط  بريشد  لى الحدل  اإل

الحق  ن ت وس  ل صل البحر ااسبو  بباللليا  ال رببيل
5
  ، لقبد ببللد رلسبيا مبا نبي لسب ها النجباز  

سليلة من اللطوط الحديديبة نبي إيبران ل نغانيب ان إليقباف تجبارة اسبيا الوسبطىل
1

  مب  الهنبد ، لان 

له البال  ، لإ ا ما  نجيت رلسيا سكة حديد الق قاس ، نإنها تكون تكي  لن يها الييطرة  لى حدل  ذ

ًً من الي ة لال شرلن يومبا مشبياً  لبى  ند اخ صرت الوقد إلى يوه لاحد بوساطة اليكو الحديد بدالً

ااقداه ، لقط  الميانة من البحر ااسو  إلى بحر قيلين ، ليصبح بمقبدلرذا  ن تب من نقبل الوحبدات 

ييا  لى البحر ااسو  إلى  شق ابا  ني اقل من ائنا  شر يوما، لبهله الطريقة نبان ال يكرية من ال 

رلسيا ب د انجازذا سكة حديد الق قاس ، س صبح قــا رة  لــــــى إرســـال قوات  يـــــبـكرية  إلـبـى 

 طراف مم لكاتها ني اسيا الوسطىل
2

كرية   ني اقل من   سبو ين ، بينما مبازال إرسبال القبوات ال يب

من بريطانيا للدناع  ن الهند ، يي غرق مايقارب الشهر، لم  ااخل ب ين اال  بار  ن  شبق اببا  تقب  

 لى ميانة مائ ي ميل مبن ذبراتل
9

المهنبدس  Andrewبحيب  مبا  شبار إليبه انبدرل  -  ، ممبا يج بل

ل  لل بة ني الشرق بيد رلسيا لبدرجة ابيرة   ل–المل ص باليكو الحديدية ني الهند 
0
 .   

لان تغلغل رلسيا ني شمال إيران لخراسان ما ذو إال مرحلة اللى لل وجه جنوباً باتجباه الللبيا        

ال ربي لالهند ، ل شار ايرزن بهلا الصد  ل ذبل نبقبى نن ظبر ح بى نبرا    بدائنا يصبلون إلبى مينبا  

اراجي ني  ياه م دل ات ، لمن ئل تيقط بومباي بوساطة  سطول م ا ي؟   ل
69
 . 

نائببباً للملببو لحاامبباً  امبباً للهنببد ، إ  اسبب مر نببي 6900لقببد تببل ت يببين اللببور  ايببرزن نببي  بباه        

 6091، باسب ثنا  مبدة انقطباع  امبد بضب ة  شبهر  باه  6095المنصبين ح ى مدة م بأخرة مبن  باه 

ل
66

ر إيبران   ، ل ندما  ين نائباً للملبو نبي الهنبد ،   ببح خبيبر نبي شب لن الللبيا ال رببي ، لقبد زا

ل رس مشكلة اللليا ال ربي  راسة م  مقبة ح بى  رنهبا حبق الم رنبة ، لابان يم لبو شلصبية قويبة 

يواجببه بهببا المشببكالت بال حببدي ليجابههببا بببإجرا ات سببري ة حازمببة ،  ببدر لببه ا بباب ب نببوان إيببران 

لضح ارا ه ني موضبوع 6901 اه    Persia and the Persian Question لالمشكلة اإليرانية 

الللببيا ال ربببي مللصبباً إيبباه بالشببكل ال ببالي ي ل ن بريطانيببا تببد ي لن يببها نببي مقابببل ال ضببحيات ال ببي 

قدم ها ، لر س المال اللي  ن ق ه ، لمن اجل الياله اللي تقوه بحماي ه بان التيمح لن و  سياسي م اٍ  

 لبو الحلبل ال ييبي لها بان يظهر قيبمات لجهبه الكريبه ذنباك ،  ن مينبا  رلسبي نبي  الللبيا ال رببي 

لكثير من الوطنيين من سكان حوض الني ا لال ولغا ، الشو ييب طي   ن يجلب  إلبى ذبله المنطقبة ح بى 

ني مدة اليلل  نصراً من االضطراب ، ي  ي إلى إخالل ال وازن الدقيق اللي قاه  لبى جهبو  مضبنية 
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، امبا انبه سبي رك الحببل  لبى ، اما انه ي  ي إلبى تبدمير تجبارة تقبدر بمئبات الماليبين مبن الجنيهبات 

الغببارب للقوميببات الم ناز ببة ل بببق اببل  لببى رقبببة ااخببرا ، لإننببي  را  ن  ي ام يبباز تحصببل  ليببه 

ًً طائشباً  رلسيا ني  ي من  لل اللليا ل قيل مينا   ليبه ، إذانبة مقصبو ة لبريطانيبا ال ظمبى لإخبالالً

، لاللو ناني اتهل  ي لزير بريطباني البلي بحالة اامر الواق  ، لتحريضاً  ارخاً لقياه حرب  للية 

يي يلل لللو ليرضخ ، انه خائن لملن  لوطنه   ل
61

.    

ليبدل  ن اليب  الرئيس اللي  ن  اللور  ايرزن إلى زيارة مبوان  الللبيا ال رببي ، ذبو  خبول        

ايبرزن ابان مبن اشبد  د  من الي ن الرلسية  إلى مياه اللليا ال ربي ، سيما إ ا ما  رننا  ن  اللور  

                                                 المناذضين ليياسة ام دا  النشاط الرلسي إلى تلو الربوع . 

اللي ل ل إلى بندر  بباس نبي الرابب    Gilyakلقد ااند رحلة الطرا  الحربي الرلسي جيلياك      

بيلية من المنالرات البحريبة الرلسبية ال بي  ، ذي بداية لما يمكن تيمي ها6099 شر من شباط  اه 

تي هدف اذداناً سياسية ، نرلسيا لل يكن لهبا مصبالح مباشبرة نبي منطقبة الللبيا ال رببي ، نضبال  بن 

 لبو  ن الللبيا ال رببي ال يقب  نببي طريبق سب نها البحريبة الم جهببة إلبى الشبرق ااقصبى ل
61

  ، لاببان 

اللليا ال رببي ، ذبو ليبيبين للبريطبانيين للليبلطات  ذدف إرسال الطرا  الحربي الرلسي جيلياك إلى

المحلية  لى حد سوا  ، من خالل نشر الّ لل الرلسي ني اللليا ال ربي ،  ن رلسيا ت بد مياذبه سبهلة 

المنال  ماه مالحة س ن جمي  اامل ، ل لو  لى النقيض من س ي الحكومة البريطانية ل حويل الللبيا 

 ائرة ن و ذا نقط ل ال ربي إلى بحر مغلق يق  ني
61

  .   

ال اب ة للشراة الرلسية للمالحة البلارية  ال جاريبة  Korniloffلقد زارت الي ينة اورنيلوف         

، ال املة مابين ال ييا  لى البحر ااسو  إلى الللبيا ال رببي ، مينبا  بوشبهر نبي الحبا ي لال شبرلن 

ن مايقارب  لـــد طن من البضائ  المل ل ة ، إلى ، لااند حمولة الي ينة ت ألد م6096من ا ار  اه 

جان  الميبانرين البى  لرببا ل
65

القنصبل  Prince Dabija ، لنبي بوشبهر ال قبى بهبا ااميبر  ابيجبا  

خصيصا لييارة ذله الي ينة ل  الرلسي ال اه  ني    هان اللي جا 
61

  .  

سية لي نها ال املة ني منطقة اللليا مما يوحي إلى ااذمية الكبيرة ال ي توليها الحكومة الرل     

 ال ربي .

ل بحرت الي ينة اورنيلوف للمرة الثانية من مينا   ل ييا نو لد ميقط ني الرابب  مبن تشبرين       

، ئل رسد ني بندر  باس للنجة  لبوشهر لالمحمرة ، لااند اليب ينة تحمبل سب ة 6096الثاني  اه  

طناً مبن البضبائ  المل ل بة ، لكبن ال جبارة بشبكل  باه 6159ميانرين نضال  ن حمول ها ال ي بلغد  

لهببببببلا اللببببببط الجديببببببد اانببببببد محببببببدل ة لقا ببببببرة  لببببببى نصببببببول م ينببببببة مببببببن ال بببببباهل
62

                                                                      .  

 Varyagلسبية ناريبا  ،  ما المنالرة ااخرا ني الللبيا ال رببي نقبد قامبد بهبا المبدمرة الر          

، لتببا ل ضبباطها الييبارات مب  سبلطان  6096ال ي ل لد ميقط ني ال اشر من اانون االل  اه 

ميقط ، ئل زارت بوشهر للنجة لبندر  باسل
69

 ، لارت ب  الّ لبل الرلسبي نبي منطقبة الللبيا ال رببي 

قط نبي الثالبث مبن ، ال بي ل بلد ميب Askoldمرة  خرا ،  لى سبارية المبدمرة الرلسبية اسبكولد  

القنصببل الرلسببي نببي البصببرة  لببى  هببر   Adamoff، لاببان ا امببوف  6091اببانون االل  بباه  

المببدمرة خببالل قيببل مببن جول هببا ، لقببد زارت الكويببد للنجببة لبنببدر  ببباس ، لقبباه الطببرا  الرلسببي 

قائبد ، لقاببل 6091بييارة ميقط ني الثالث لال شبرلن مبن شبباط  باه    Boyarinالميلح بويارين 
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الطببرا  سببلطان ميببقط ، لنببي اليببوه ال ببالي زببا ر الطببرا  ميببقط إلببى بوشببهر لالكويببد للنجببة ل
60

               .  

لب د  ن حصل اللور  ايرزن  لى موانقة الحكومة البريطانية ،  لى زيارتبه لمنطقبة الللبيا ال رببي  

       ل اما  ار سابقاً   ، زا ر الهند إلى ميقط .                     

       

 

 

 

 

 رحلة اللورد كيرزن إلى مسقط

       

مبن سب ن البحريبة الملكيبة الهنديبة بنائب  الملبو لالحباال   Hardinge قل د الي ينة ذار ينبو          

،  6091ال بباه للهنببد اللببور  ايببرزن ، مببن مينببا  اراجببي نببي اليببا س  شببر مببن تشببرين الثبباني  بباه 

ليلببي  –طول الهنببد الببلي اببان يقببو ه نائبب   ميببر البحببر  تكنيببونلاسبب  دا اً لهببله الرحلببة  ببيز  سبب

Atkinson–Wills  بالي ينة اراونوت ،Argonaut  من س ن ااسطول الملكبي البريطباني ، لذبي

س ينة من الدرجة االلى حمول ها إحدا  شر  لد طن ، لقد لق د  ند مدخل مينا  اراجي اس  دا اً 

يب ينة ذار ينبو اسبط د اليب ن نبي خطبوط مقيبمة طوليباً ، نكبان لمرانقة الرحلة ، لحينمبا ل بلد ال

، لاببان الجانبب   Foxلاليبب ينة نببواس    Hyacinthالجانبب  اايمببن ي كببون مببن البارجببة ذييببنث  

ليصبل  بد  سب ن ااسبطول   Pomoneاايير ي كون مبن اليب ينة اراونبوت ي ب هبا الطبرا  بومبون  

مببن البحريببة   Lawrenceإ  اانببد اليبب ينة لببورنس  خميباً، لاتجببه خببط سببيره إلببى ميببقط مباشببرة ، 

 المقيل اليياسي البريطاني ني اللليا   Colonel Kemballالملكية الهندية ل ليها ال ميد اامبل  

 

ال ربببي ل
19

، قببد رسبب ا ذنبباك مببن قبببل لوضبب  ال رتيبببات الالزمببة  Lapwing  ، لالقط ببة البونببو  

ل اللور  ايرزن ني مينا  ميقط ني  با  الثامن  شبر الس قبال اللور  ايرزن ، لحينما  خل اسطو

،  ب د لنبد سبلطان ميبقط إلبى  هبر اليب ينة ذار ينبو لمقابلبة اللبور  6091من تشبرين الثباني  باه 

ايرزن نياببة  بن اليبلطانل
16

  ، لابان  لبى ر سبه محمبد ببن ترابي ااببر إخبوة اليبلطان نيصبل ببن  

وات البريببة لحبباال  مطببر  ، ل لقببى احببد رجببال الونببد ترابي ، لتيمببور اابببر  بنببا  اليببلطان لقائببد القبب

قصيدة بال  ح ه لمهنئاً بيالمة الو ول ، ني حين  طلقد المدان  ئال   شرة طلقة تحية لهبل ل
11

  

   . 

     

 زيارة السلطان للورد كيرزن
           

ينة ذار ينبو ل ند ل ول الوند إلى الياحل توجه سلطان ميبقط نيصبل ببن ترابي إلبى اليب            

الم  مد اليياسي البريطباني  Major Coxلييارة اللور  ايرزن ، اان يرانقه حاشي ه لالرائد اواس 

ني ميقط ، لب د قيامه بجولة بالطرا   لبى اامبل ااسبطول لتلقيبه ال رحيب  مبن بحبارة سب ن اللبور  

 لى م خرة اليب ينة ، ايرزن ، اس قبل  لى  هر الي ينة ذار ينو ئل ل ل إلى مكان اللور  ايرزن 

إ  توجد زرنة اس قبال مناسبة ، لب د تبا ل ال حيات جرا حديث قصير ئل قده  نرا  الحاشية ال  لى 
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حدة إلى اللور      ايرزن ، ب دذا زا ر اليلطان المكبان مو  باً بإحبدا ل شبرلن طلقبة ل
11

  . لنبي 

نائ  القنصل ال رنيي ل  Laronceاليياق ن يه حضر الرلنس 
11

نائب    Mackirdyلماار ي    ،

القنصل اامريكي ل
15
  ني ميقط  لى  هر الي ينة ذار ينو ليقدما اح رامهما إلى اللبور  ايبرزن إ   

اس قبل ال لاحد  لى حدة ، ل ند مغا رتهما تلقى منهما ال حية المناسبة  لرتب ه ل
11

.  

 ينبو إلبى الم  مديبة البريطانيبة نبي زا ر اللور  ايرزن ب د الظهر ني اليوه ن يه اليب ينة ذار         

 ميقط .

 

 زيـــــــارة اللورد كيرزن للمعتمدية البريطانية
 

توجه اللور  ايرزن إلى الم  مدية البريطانية ني ميقط ، إ   قاه له الم  مد اليياسبي البريطباني        

سبلطنة  مبان ، لقبد  ح لة زدا  ، لب دذا حضر لند من ر ايا بريطانيا لمحمياتهبا البلين يقيمبون نبي

 ضو شراة مبن ال جبار الهنبو   P.Dhanjiاحضرلا م هل خطاباً قر ه باالنكلييية بارشوتاه  ذانجي 

ني ميقط لجبا  نبي اللطباب ي ل ن قبده بببالت االح براه نياببة  بن  ن يبنا ل بن مواطنينبا المقيمبين نبي 

نييبد  لبى  لبو ب هنئبة نلبام كل ميقط لمطر  ل لام كل ، ترحيبنا القلبي بمناسبة زيبارتكل لميبقط ، ل

بكل اح راه  لى  نكل  لل نائ  للملو لحاال  اه للهند ، منل  ن ان قلد  قدار القبارة الهنديبة إلبى ال با  

البريطانيل
12

  ييلر ذله اليواحل الب يبدة ، م   حباً ببللو تحبوالً سياسبياً جبدياً لقويباً نبي  ائبرة تشبمل 

مصالح ذندية م  د ة ... ل
19

    .        

لقد ر  اللور  ايرزن بالكلمات ال الية يل  يها اليا ة تلقيد بيرلر ببالت خطبابكل المللبص البلي        

قرئ قبل قليل ،  ما نيما ي  لق ب بور البحر من الهند إلى سواحل بلد اخر، نييرني إنبي لجبدت جاليبة 

ة ني  حبوال امنبة ، لقبد قمبد ابيرة ناجحة من ر ايا جاللة الملو اإلمبراطور ، جا لا إلى ذنا لل جار

بمحاللة ال حقق من ر ايا الهند البريطانية المقيمين ذنا ني ميقط  لمبوان   مبان ااخبرا ، نوجبدت 

شببلص  م ظمهببل جببا    ببال  ل مجببد ا مببن سببواحل اليببند لايثببوار  6199 نهببل يبلغببون  لببى ااقببل 

Kathiawar      رتباطات ال جارية الم ينة ، ال ي نمد المقابلة ... نان ذله الحقائق اانية ل وضيح اال

خالل القرن الماضي بين ميقط لالهند ، لت رك اإلنيان  لن  ذشة  ماه ال  وق ال جاري البريطاني ، 

ني البضائ  لالشحن لاللدمات ااخرا ...  ن الضمان اليياسبي لدللبة نبي  للبة  خبرا يقباس  حيانبا 

لل مثال المدة ال ي  ملد نيهبا مب  حكومبة الهنبد لتحديبداً بمصالحها ال جارية ني تلو الدللة ... لسأتنا

اا واه اللمية ااخيرة ، ن ندما لجدت خالل ذله المدة نيبة ال جارة البريطانية مب  ميبقط قبد بلغبد 

بالمائبة ، لان نيببة المرااب  البريطانيببة إلبى المجمبوع النهبائي للمراابب  ، ال بي  خلبد ل نرزببد  91

بالمائة ني ال  اه اق ن د  ندذا بان ن بو  بريطانيبا نبي 02ي المدة ن يها بلت حمول ها ني ذله البال  ن

المصالح ال جارية لهلا البلد بلت مي وا  الياً اليقبل الجدل ... لييب دني  ن اسبم  مبنكل  ن الم  مبدين 
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اليياسببيين الم  بباقبين يحمببون مصببالحكل  ئنببا  م بباب  كل مهمبب كل               اليببلمية ...   ل
10
. اانببد  

ال قرة ال الية من برناما الرحلبة  ن يبيلر اللبور  ايبرزن اليبلطان ، ر اً  لبى زيارتبه لبه  لبى  هبر 

 الي ينة ذار ينو .                               

 

 

 

 زيارة اللورد كيرزن للسلطان                               
 

نببي قببارب الم  مديببة م وجهبباً إلببى قصببر سببلطان   زببا ر اللببور  ايببرزن الم  مديببة البريطانيببة          

ميقط ، إ  اس قبله ذناك اليلطان بن يه ، لاان ني اسب قباله ايضباً ئالئبون مبن حبرس شبرف البحريبة 

البريطانيببة لم هببل نرقببة موسببيقية ، لسببار اللببور  ايببرزن لمرانقببوه  لببى ااقببداه طببوال الطريببق ، 

وا إلى قا ة االج ما ات ني قصر اليلطان ، لذبي ي قدمهل اليلطان بشلصه لم ه حاشي ه ح ى ل ل

زرنببة ميبب طيلة تشببرف  لببى البحببر ليوجببد نببي احببد  طرانهببا منصببة مرت  ببة ،  خببلت الشلصببي ان 

البارزتان مجلييهما  ليها ، لاخل المرانقبون لالحاشبية مجاليبهل  لبى جوانبهبا ، لمبن طبرف القا بة 

لممثلبي ااجبيا  الداخليبة مبن الببال  ، البلين مبن الشبيو   99 ل  29الب يدة للسطها جلبس مايقبارب 

اس د وا إلى ميقط لهله المناسبة ل
19

  . لقد زيند جدران القا ة الملونة بك ابات انكلييية بلط ابير ، 

ت بببر ن الصببداقة لل ببا  البريطبباني ، لب ببد تبببا ل ال حيببات الرسببمية تقببده اا ضببا  المحليببون نببي 

بريطبباني إلببى اللببور  ايببرزن ، لب ببد  لببو قببر  خطبباب ترحيبب  االج مبباع لقببدمهل الم  مببد اليياسببي ال

بال ربية نيابة  ن اليلطان ، لر   ليه اللور  ايرزن بحرارة ، لني نهاية االح  ال ل ل اليلطان ل 

اللور  ايرزن إلى ر يد المينا  ، ل ا  اللور  ايرزن إلى  هر الي ينة ذار ينو ب د الظهرل
16

 .   

مبن سب ن ااسبطول الملكبي البريطباني إلبى ميبقط ،   Sphinxينة س ينكس ب د  لو ل لد الي       

لزير الحكومة البريطانية الم وض ني إيران ، اللي قده  Arthur Hardingeل ليها ارئر ذار ينو 

لل شالر م  اللور  ايرزن قبل ل ول ااخير إلى الياحل  اإليراني ، لبهله الي ينة   بح  بد  قطب  

 ي ترسو ني المينا  ئمان ، ليمكن القول انه  لى مر اليمن لل يرن   سطول لدللة ااسطول الملكي ال

بم ر ذا   اله ،  لى مينا  ميقط  قوا من ذلا ااسطولل
11

   .   

 

 

 حفلة االستقبال على السفينة اركونوت

 

ت ، مهرجان ابير  لى  هر اليب ينة اراونبو6091 قيل ني ال اس   شرمن تشرين الثاني  اه         

لقده الم  مد اليياسي البريطاني اواس لجهبا  ال برب الرئييبيين إلبى اللبور  ايبرزن ، لقبر  الشبيخ 

ني  مان ، المة نيابة  ن اليلطان ، جا  نيها ب بد  ن قبر   Simailراشد بن  ييي حاال إقليل سمايل 

ثبر مبن قبرن منبل  بارات ال رحي  باللور  ايرزن لحاشي ه ني زيارتهل ل مان ي ل لقبد مضبى ا ن  ا

 ن  خببل  جببدا ي الل مببرة نببي  القببات لم اذببدات مبب  الحكومببة البريطانيببة ، ال ببي   بببح مقببيل 
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بريطانيل
11

  يمثلها ني إقليمنا ، لااند ميقط قبل  لبو بمبدة طويلبة ت  امبل مب  ال جبارة البريطانيبة ، 

 لبى  لئبق  القبات  ن طريق االتجار مب  المبوان  الهنديبة ، لابان حكباه  مبان خبالل تلبو اا بواه 

الصداقة لالمو ة م  بريطانيا ...  ل
11

   .   

لب د  ن ترجل الم  مد اليياسي البريطاني ذلا اللطاب لقد اللور  ايبرزن لر   ليبه بالكلمبات       

ال الية ل  اح  ال ظمة   حاب ال لامة لقد خاطبني سبيا تكل بباامس ب ببارات مبن ال رحيب  الحبار 

ه ، لنببي ذببلا اليببوه جببا  خطببابكل ب  ويببة لاضببحة ... لتكلمبب ل نيببه بال اط ببة لييببارتي  لل ببه ل ا ببم 

المنب ثببة مببن لغببة ال بباريخ ، الببلي يببربط الحكومببة البريطانيببة بدللببة  مببان ، ياا ببحاب اليببيا ة  نهببل 

 جدا ك ال ظما  ، اللين  قدلا  لل ات اقيبة مب  شبراة الهنبد الشبرقية منبل مائبة لخميبة   بواه ل
15
  ،  

 لو قول سيا تكل انه مضى  اثر من قرن  لبى إقامبة ممثبل بريطباني نبي ميبقط ، للبللو  لقد  ارني

نال  ج  إ ا ش رت حكومة الهند انه من لاجبها توجيه اذ ماه خاص باتجاه ذلا البلد ،  ل شب ر نائب  

الملببو نببي الهنببد برزبببة نببي زيارتببه لال  ببرف  لببى حاامببه ل
11
مببن از ببباطي بهببله  ، لان الببلي زا   

الييارة سما ي من ش  ي سيا تكل ،  نكل ل بنا ال س بقون إلى اابد ترا ون االل يامات القوية القديمة 

، لس بقون مللصين لها ، إنني سأ  ي بهله الكلمات ال ي س ظل مائلة ني  داق نا ليس لدّي نحيب  ، 

ول سيا تكل منل  امين مد خط تلغراني من بل لدا الحكومة ال ي  مثلها ، لقد زا  ني رضائي ايضاً قب

جاسو إلى ميقط  ، مما ج ل  ا م كل  اثر اتصاالً بال الل اللارجي ، لقد اخ رت  نبا بن يبي الرائبد 

اببواس الببلي ي م بب  بثق ببي ال امببة امببواطن يم بباز بالمقببدرة لالحصببانة  ، ليمثببل حكومببة الهنببد نببي   

بشاراً نطناً ل ديقاً ، لبقبي  لبّي  ن   لبن امبراً سباراً لبل  ا م كل ، لقد  ادتل لّي  نكل لجدتل نيه مي

 تيلل موانقة  اح  الجاللة الملو اإلمبراطور اليامية  ليه سوا  مس ، لذو اإلن اه  لبى نلبام كل 

بالشرف الرني  ، لساه الصلي  اا ظل .ا لإلمبراطوريبة الهنديبة ، راجيباً  ن يبقبى ذبلا ال كبريل  لبيالً 

قة المللصة ال ي توليها الحكومة البريطانية لييا تكل    ل لى  واطد الصدا
12

       .   

البلي  Khan Bahadur Abdurrahman Hakimلقبد قبر  خبان بهبا لر  ببد البرحمن حكبيل       

ي مل ملحقاً محلياً ني لزارة اللارجية الهندية ترجمة لهله الكلمات ، لاان اللطاب ي اب  بأشد اذ مباه 

البال  ، لقوبلد ال قرة ااخيرة منه ب ر  ابير ، اخ  ل االح  ال ئل زا ر الي ينة  من الحضور من  ذل

اراونببوت ، اللببور  ايببرزن لاليببطان لالقائببد ال بباه لوسببطول بهببلا ال رتيبب ل
19

   ، ئببل لحببق اليببلطان 

 باللور  ايرزن  لى  هر الي ينة  ذارينو ، ليقابله مقابلة خا ة لليو ع ضي ه الكبير  .    

 

 قابلة الخاصة بين السلطان واللورد كيرزنالم
           

حضر ذله المقابلة ال ي جرت ني اليا ة الواحدة لالرب  ب د الظهر من يوه ال اس   شبر مبن           

، لاس غرقد نصبد سبا ة ، ابل مبن اامببل المقبيل اليياسبي البريطباني نبي 6091تشرين الثاني  اه 

  L. Dandليياسببي البريطبباني نببي ميببقط ، لاليببيد ل.  انببد الللببيا ال ربببي ، لاببواس  الم  مببد ا

سكرتير لزارة اللارجية ني حكومة الهند ، لقد حالل اللور  ايرزن ني ذبله المقابلبة إقنباع اليبلطان 

نيصل ، بأنه من المي ح  ت يين خبير مالي ال ذيئة  ات ا ا ة ل دقيق حياباته ، ل ده اليح  مقبدماً 

ي تكا  تكون المصبدر الوحيبد لدخلبه لمن إيرا ات الكمارك ال 
10

  ، لقبد ا  برف اليبلطان ببان ن قاتبه 
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ت وق  خله ، لانه سيقوه بأي  مل ممكن ل حقيق رزبات اللور  ايرزن ، لاان سلوك اليلطان نيصل 

ي ميي ب ية الن س لالبشاشة لالمو ة ، لااد للور  ايرزن انه لابنه تيمور تحد  لامر نلام ه بالكامبل 

ا ر المكان إال ب د  ن ارر شكره للبور  ايبرزن  لبى الشبرف البلي  سببغه  ليبه بقدلمبه إلبى ، للل يغ

ميقط ، لزا رت الي ينة ذار ينو ميقط ب بد  هبر اليبوه ن يبه ال اسب   شبر مبن تشبرين الثباني  باه 

، تصببطحبها بقيببة سبب ن              ااسببطول ل6091
19

 .باتجبباه الشببارقة المكببان الثبباني الملصببص 

 اللور  ايرزن ، لمن ذناك ب ث ب قريره  ن رحل ه إلى الحكومة البريطانية  .  لييارة 

 

 

 تقرير اللورد كيرزن عن رحلته إلى مسقط

 

جا  ني الجان  اليياسي من ال قرير اللي قدمه اللور  ايرزن إلى الحكومة البريطانية  بن رحل به     

ذبله المناسببات ي صبرف ببيباطة ل بية إلى ميقط ما يلي ، اان اليلطان نيصل بن ترابي نبي جميب  

ن س ، لاان سلواه يبدل  لبى ال يامبه البوال  لل با  البريطباني  اثبر منبه ايبلوك ملبو ميب قل ، لمبن 

الواضح انه ي  مد ببدلن   نبى شبو  لبى ميبا دة لحمايبة القبوة البريطانيبة ، لا  مبا ه  لبى  بداق نا 

الميب قبل نحيب  ، ببل ي بد ابللو نجاحباً ابيبراً  لاح رامه لرزباتنا ، لذو اامر اللي اليبشر بلير ني

نبي ميبقط ، امبا  ن ال نباقض نبي  6900للرائد اواس الم  مد اليياسي البريطاني ، اللي  ين ه  باه 

لض  اليلطان البدللي   ببح  اثبر لضبوحاً ، لذبلا ال نباقض نبي الحالبة الواق يبة إ  الحباال لالشب   

لة النظريبة ال بي ت م ب  نيهبا نرنيبا ال بي اليمثلهبا سبوا قنصبل ، لال جارة ت  مد الياً  لينا ، لبين الحا

لليس لها ر ايا لال مصالح ن لية لم املة ميالية لبريطانيا ، بلت  رجبة ت ابد انبه ييب ح   ن توضب  

نهاية سري ة لهلا الوض  الغري  الشا  ل
16
                    .  

 االستنتاج

 

نائ  الملو لالحاال ال اه للهند ، إلى منطقة اللليا ال ربي نبي  لقد جا ت رحلة اللور  ايرزن          

، ادليل  لى قوة بريطانيا لن و ذا الطازي ذناك ، ب د مدة قصبيرة مبن المنانيبة ااجنبيبة 6091 اه 

ني اللليا ال ربي ،  لقد ااند حدئاً بارزاً السابق له ني اللليا ال ربي ، لربما بقيد احبد  اليوجبد 

ي ال باريخ المحلبي ، لل بل ارسبخ ن ائجهبا اانبد تلبو المشباذدات لالمنبالرات المشب راة ، ما يوازيه ن

ال ي قاه بها اللور  ايرزن لالقائد ال اه لوسطول نيما ي  لق بقضايا اإلس راتيجية البحريبة البريطانيبة 

قببة لناجحببة ،  مببا ن ائجهببا بالنيبببة لليبباحل الغربببي مببن الللببيا ال ربببي ، نببيمكن القببول  نهببا  نهببا مون

بالنيبة  لميقط ، إ  زا ت ني قوة الرلابط اليياسية لهله اإلمارة ببريطانيا ، للل ت رك بريطانيا مجاالً 

للشو ني  يمها  لى إقصبا  ابل ن بو   جنببي ، ما بدا ن و ذبا نبي تلبو الجييبرة اإلسب راتيجية الهامبة 

 للمصالح البريطانية .    

لوئيق بمنطقة اللليا ال ربي لخبراته الواسب ة نيبه ، لمن الواضح  ن اتصال اللور  ايرزن ا

 اببد ر يببه اليببابق نببي  ن سببيطرة بريطانيببا اليياسببية نببي المنطقببة ، اانببد  مببراً بببالت ااذميببة لحيبباة 

اإلمبراطوريببة البريطانيببة ، نكانببد جول ببه مظبباذرة لاس  راضبباً للقببوة البريطانيببة نببي منطقببة الللببيا 

 خرا  ن ترقى إلى مي واذا انلاك ، لان الرحلة بحد  اتهبا جبا ت ر اً ال ربي ، الت مكن  للة  لربية 

 د اً من س نها الحربية لال جارية إلى مياه اللليا  6091إلى  اه  6099 لى إرسال رلسيا منل  اه 

ال ربببي ، لاانببد رلسببيا تحببالل منببل مببدة طويلببة ، تحقيببق حلمهببا بو ببول سبب نها إلببى الميبباه الدانئببة ، 

كن من تحقيبق  لبو الحلبل ل وامبل ت  لبق بظرلنهبا الداخليبة ، نضبال  بن ال امبل البرئيس للكنها لل ت م
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لذو لقوف الياسة البريطانيين ل لى ر سبهل اللبور  ايبرزن بحبيه  ، ضبد الطموحبات الرلسبية نبي 

 الحصول  لى قا دة بحرية لي نها ال املة ني اللليا ال ربي .        
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