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 المستخلص

إذا كانت روسيا التي تعّد منذ مدة طويلة المنافس القوي لبريطانيا في منطقة الشرق           
ا;وسط ، فقد غدت نشاطاتھا في نھاية القرن التاسع عشر تھدد تھديداً واضحاً مركز بريطانيا 
الوطيد في البحار ، �سيما في منطقة الخليج العربي ، وكان الھدف من إرسال روسيا سفنھا في 

لقرن العشرين إلى الخليج العربي ، ھو أن تبيّين للبريطانيين وللسلطات المحلية على مطلع ا
السواء ، بوساطة رفع العلّم الروسي في الخليج العربي ، أنھا تعّد مياھه سھلة المنال أمام مFحة 
سفن جميع ا;مم ، وذلك على النقيض من سعي بريطانيا لتحويل الخليج العربي إلى بحر مغلق 

         .ع في دائرة نفوذھا حصراً يق

إن اھتمام الساسة الروس بالخليج العربي نشأ بادئ ا;مر ، من جراء تغلغل روسيا الناجح        
في إيران ، عند نھاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين ، وتصادم المصالح ا�ستعمارية 

م بريطانيا في المرحلة ا;ولى من حرب البريطانية والروسية في ھذه المنطقة ، وقد أدت ھزائ
البوير ، إلى إصابة مواقعھا السياسية الخارجية بضعف شديد في الشرق ، ا;مر الذي حاول 
خصوم بريطانيا ا\فادة منه ، وكانت إحدى الوسائل ا;ساسية للسياسة الروسية في الخليج العربي 

التي تعّد أول ظھور للسفن الروسية إرسال سفن حربية إلى ھناك ، ١٩٠٣ - ١٩٠٠، بين عامي 
في مياه الخليج العربي الدافئة ، وبذلك تكون روسيا قد حققت جزءاً من السياسة التي خطط لھا 
بطرس الكبير في الربع ا;ول من القرن الثامن عشر ، وان لم تتمكن من تحقيق ھدفھا في إيجاد 

لعربي بالوقود ، لمعارضة بريطانيا لتواجد قاعدة دائمة لھا ، لتزويد سفنھا التي ترتاد الخليج ا
        .السفن الروسية فيه ، بعّده بحراً يقع في دائرة نفوذھا حصراً 

لذلك جاءت التصريحات الرسمية على لسان كبار الساسة البريطانيين ، محذرة الحكومة        
و ميناء محصن في الخليج البريطانية من التساھل في السماح ;ية دولة من  تأسيس قاعدة بحرية أ

 .العربي ، على انه تھديد خطير للمصالح البريطانية ، وعلى بريطانيا أن تقاومه بكل الوسائل 

Abstract  

    At the end of the nineteenth century and 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 Iran. This is due to its strategic 
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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 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 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     .                                                                                       
Russia was considered the main rival to Britain for ago in the Middle 
East. Its objection is mainly over some central parts on the Iranian 
boundaries. And the Russian activities in the end of the nineteenth 
century represent a threat over the dominate of Britain over seas namely 
over the Arab Gulf. 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 Arab Gulf     .                     

  لمقـــــــــــــــدمةا

- ١٨٩٩الروسي في منطقة الخليـــــج العربي للحقبـــــــة  -اسة التنافس البريطاني تشكل در     
، محاولة لرصد بدايات التوجه الروسي باتجاه الخليج  العربي ، وطبيعة ا;ھداف التي ١٩٠٣

رامت روسيا تحقيقھا من خFل قيام سفنھا بسلسلة من المناورات البحرية في الخليج العربي ، حينما 
، ١٩٠٠ت بإرسال أول سفينة حربية روسية في مياھه ، وھي السفينة جيليك في مطلع عام  شرع

وقيامھا بزيارة موانئ الخليج العربي بندر عباس وبوشھر والبصرة والكويت ، علماً بان روسيا لم 
يكن لديھا مصالح في الخليج العربي ، فضFً عن ذلك أن الخليج العربي �يقع في طريق سفنھا 

املة في الشرق ا;قصى ، وان التفسير الوحيد للنشاط الروسي في منطقة  الخليج العربي، ھو الع
، ومن التواجد الفرنسي في ١٨٩٥محاولة روسيا ا�ستفادة من تحالفھا مع فرنسا الذي عقد في عام  

 ، لخلق١٩٠٢ - ١٨٩٩الخليج العربي ، وانشغال بريطانيا في حربھا في جنوب أفريقيا بين عامي
  .  قاعدة بحرية لسفنھا في الخليج العربي لمناھضة  السياسة البريطانية ھناك 

لكن بريطانيا التي كانت لھا ا�رجحية في المنطقة كانت عارفة بالنوايا الروسية  فأسرعت      
باتخاذ بعض ا\جراءات التي تحول من دون تمكن روسيا من زيادة تواجدھا في منطقة الخليج 

حينما علمت بان ھناك مشروع روسي ١٨٩٩دت معاھدة مع شيخ الكويت في عام العربي ، فعق
لمد سكة حديد  من البحر المتوسط تكون نھايتھا الكويت ، فضFً عن ذلك عملت بريطانيا على 
تعزيز تواجد سفنھا في الخليج العربي ، \حباط أي مخطط يھدف إلى النيل من السيادة البريطانية 

ت التصريحات الرسمية للمسؤولين البريطانيين لتفصح عن السياسة في المنطقة ، وجاء
البريطانية المتبعة في منطقة الخليج العربي ، فصرح مسؤوليھا بشكل علني بان بريطانيا �تسمح 
;ية دولة أجنبية بإقامة قاعدة بحرية لھا في الخليج العربي ، الذي عّدته بريطانيا بحراً مغلقاً يقع 

    ھا فقط                                  في دائرة نفوذ

اعتمد البحث على عدد من الوثائق الروسية الخاصة بوثائق أرشيف الدولة المركزي      
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لtسطول البحري الحربي الروسي ، التي كشفت عن الخط العام الذي كانت تسير عليه روسيا 
ى الوثائق البريطانية المنشورة �سيما ونشاطاتھا في منطقة الخليج العربي ، كما اعتمد البحث عل

لوريمر، الذي يعّد موسوعة شاملة لمنطقة الخليج العربي ،  .جي  .كتاب دليل الخليج لمؤلفه جي 
 .والذي �يسع ;ي باحث  يتصدى لموضوع الخليج العربي ، إ� أن ينھل من مادته الغزيرة 

   .فضF عن عدد من الكتب المھمة التي رفدت البحث 

برزت كل من بريطانيا وروسيا خFل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين قوتين       
كبريين في آسيا ، أخذتا تنظران إلى القوة التي تصلھا إحداھما ، قد تحول دون وصول القوة 
ا;خرى إلى تلك الدرجة ھناك ، ا;مر الذي أدى إلى قيام كل منھما ببعض المناورات لكسب 

                      .ح ھنا ھناك  وكان الخليج العربي مسرحاً \حدى تلك المناورات بعض المصال
ففي الوقت الذي اتخذت فيه روسيا نشاطاً واسعاً للوصول إلى المياه الدافئة ، التي كانت تشكل    

 (لھند العامل المحرك ا;ساسي لسياستھا باتجاه الخليج العربي ، وتھديد المصالح البريطانية في ا

، كانت بريطانيا تحاول زيادة التزاماتھا وتواجدھا في منطقة الخليج العربي ، لتقف بشكل )  ١
جدي ضد ھذا التسلل ومنعه من إقامة أية قاعدة بحرية له في الخليج العربي ، للمحافظة على 

كانوا يطلقون ا�رجحية البريطانية ھناك ، ومنع اى تھديد للمستعمرة البريطانية في الھند ، التي 
 ). ٢( عليھا اسم ، الدرة الFمعة في التاج البريطاني

تعود خلفية المطامع الروسية للوصول إلى المياه الدافئة ، إلى عھد القيصر الروسي الطموح       
الذي اختط سياسة لدولته والتي ظلت   )١٧٢٥ -  ١٦٨٩(  Peter the Greatبطرس الكبير

ر في أذھان حكام روسيا ضرورة تنفيذ وصية القيصر الشھيرة وھي تسير عليھا بعده ، إذ اختم
 ).٣(الوصول إلى البحر

كان بمثابة فاتحة لفصل جديد غير كبير ، لكنه ساطع في العFقات بين روسيا ومنطقة         
إلى  Nijni Novgorod الخليج العربي ، الدخول العرضي للسفينة الروسية نيجني نفكورود 

، فقد اضطرت ١٨٩٣من الرابع والعشرون من آب إلى ا;ول من أيلول عام مسقط وجاسك 
السفينة التي تقوم برحFت تجارية بين الموانئ الروسية الغربية والشرق ا;قصى ، بسبب 
ا;حوال الجوية لFنحراف عن خط سيرھا وا�نتظار في ميناء مسقط ريثما يتحسن الطقس ، أن 

زمنياً بمحض الصدفة مع فترة التفاقم الدوري للنزاع      زيارة السفينة الروسية تطابق 
، وانه �ينبغي ربطھا بالقيام المقصود بأي عمل سياسي ما )٤(الفرنسي بسبب مسقط   –البريطاني

الھندية بمثابة تظاھرة  سياسية ،  -، غيران ھذه الحادثة العرضية عّدت في ا;وساط  البريطانية 
  .) ٦(، ا;مر الذي اقلق تلك ا;وساط   )٥( الفرنسي  –ضمن إطار الوفاق الروسي 

ومن بواكير ا;دلة التي تظھر عن اھتمام روسيا ا�ستراتيجي بالخليج العربي وموانئه          
الواقعة على الساحل في جنوب إيران ، الزيارة التي قام بھا ضابط مھندس روسي لجزيرة 

، وقام بمسح شامل لتلك الجزيرة  ١٨٩٥عام  ھرمز، عن طريق كرمان وبندر عباس في ربيع
طيلة بقاءه ھناك لمدة يومين ، وصرح في نھاية جولته بان بFده تنوي إقامة مخزن للفحم فيھا ، 

ا;مر الذي اقلق الحكومة البريطانية، ) .٧(استعداداً لقدوم السفن الروسية في منطقة الخليج العربي
ائل الرئيسة في الجنوب ا\يراني ، �سيما قبائل البختيارية مما دفعھا إلى تعزيز نفوذھا وسط القب

والعرب واللور ، والعمل على كسب و�ء تلك القبائل والتعاون معھا ضد أي تقدم روسي في 
   .     ) ٨ (المنطقة من جھة ، والحفاظ على المصالح البريطانية من الجھة ا;خرى

في الھند ، حجة جديدة تذرعت بھا روسيا   ١٨٩٦ھيأ انتشار مرض الطاعون الدملي في عام     
فقـــد أثار قلق البريطانيين  ،) ٩(للتدخل في شؤون الخليج العربي ومنافسة النفوذ البريطاني ھناك 

      Radzewjtzورادزيفتـــــــــيش    Ostويوســـــــــــــــت  Mare نشاط ا;طباء الروس مير
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في بلدان الخليج العربي ،  Paschkowski وباشكوفسكي    Kornajewski وكورنويفسكي 
لFشتراك في مكافحة وباء الطاعون،  )١٠ (الذين أرسلوا إلى المنطقة بعد مؤتمر البندقية للطاعون

ومما أثار ريبة خاصة لدى البريطانيين أن ھؤ�ء ا;طباء الروس كانوا يعالجون السكان المحليين 
 ً ارة مينائي بندرعباس وبوشھر على الساحل الجنوبي ا\يراني، بحجة ، وقيامھم بزي ) ١١(  مجانا

دراسة مرض الطاعون الذي لم يكن قد انتشر بعد في مناطق الخليج العربي ، مما أثار ريبة 
السلطات البريطانية واعتقادھا أن لھذه البعثة الطبية الروسية عمF آخر تؤديه ، وھو الحصول 

، وكان القيصر ) ١٢(قة الخليج العربي ومنافسة النفوذ البريطانيعلى موطئ قدم لروسيا في منط
يشجع التوجھات الروسية باتجاه الخليج  ) ١٩١٧ – ١٨٩٤(  II Nicolaالروسي نيقو� الثاني 

، ومن جانب آخر كانت ) ١٣(العربي ويدعمھا ، طالما أنھا تلحق الضرر بالبريطانيين في المنطقة 
ا�تجاه في سياسة روسيا ، وقامت بشن حملة ضد بريطانيا حينما الصحافة الروسية تشجع ھذا 

في   Mosskovskie Vedomostiكتبت إحدى الصحف الروسية الواسعة ا�نتشار في روسيا
الروس على أبواب الھند  – البريطانيون يصرخون (  :قائلة١٨٩٧عددھا الصادر في أيلول عام 

ا يأمر حكامنا سوف نذھب إلى أبواب الھند ، لكن تلك الصرخة كانت فبل موعدھا ، حينم  –
                 . )١٤ ( )؟  ولكن لماذا كانت تلك الصرخة            مبكرة

تلقت الحكومة العثمانية عدة طلبات من شركات مختلفة للحصول على امتياز مد سكة حديد         
 Countكابنست  .أي  .يميرإلى بغداد ، وكان أول من تقدم بطلب بھذا الشأن الكونت فFد

Vladimir A.Kapnist   وكان يروم مد سكة ١٨٩٨، اخو السفير الروسي في فينا ، في عام ،
حديد من طرابلس الشام إلى الخليج العربي ، على أن يكون لھا فرعان يرتبطان ببغداد وخانقين، 

ع لخوفه من توسع لم يؤيد ھذا المشرو ) ١٩٠٩- ١٨٧٦(إ� أن السلطان عبد الحميد الثاني 
، فضF عن ذلك أن )١٥( روسيا في دولته ، كان يشجعه في رأيه ھـذا سفيرا بريطانيا وألمانيا 

وزير المالية الروسي ، الذي كان يرى   Count witteالمشروع لقي معارضة من الكونت فيتي 
رج ، مما أدى أن استثمار رؤوس ا;موال الروسية في روسيا ذاتھا أفضل من استثمارھا في الخا

، وكانت نتيجة المشروع الروسي الوحيدة ھي خشية الحكومة البريطانية  )١٦(إلى إخفاق المشروع
من أن تكون نھاية السكة في الكويت ، مما يشكل خطراً جسيماً على مصالحھا في المنطقة ، لذا 

والعشرون  في الثالث) ١٩١٥ – ١٨٩٦(أسرعت إلى عقد اتفاقية سرية مع  مبارك شيخ الكويت 
ألف روبية إلى الشيح  )١٥(، تقرر فيھا أن تدفع حكومة الھند  )١٧ (١٨٩٩من كانون ا;ول  عام 

ھو وأبناءه وخلفاءه بعدم السماح لممثل أية دولة أو حكومة أجنبية (، مقابل تعھده  )١٨(  مبارك 
قة من الحكومة با\قامة في الكويت أو سواھا من ا;راضي التابعة له ، من دون موافقة مسب

       )١٩ (  ). البريطانية

  

  

  

كانت أھداف السياسة الروسية ھي خلق قاعدة بحرية لھا في الخليج العربي ، ومد سكة حديد      
عبر إيران باتجاه الخليج العربي ، لنقل المعدات واللوازم العسكرية من روسيا لتعزيز مثل تلك 

منطقة القاعدة ، وان ا�متيازات التي ستحققھا روسيا لو حصلت على تلك القاعدة فــــــــي ال
واضحة تماماً ، فإلى إلى جانب تعزيز نفوذھا وفتح معبر لھا إلى محيط جديد ، فان ذلك كلــــه 
سيسفر عن مد وتقوية نفوذھا في إيران ومنطقة الخليج  العربي ، وزيادة طاقاتھا الھجومية ضد 

ة تماماً ، ، وكانت الخطة الروسية خطة جريئة وجديد ) ٢٠(ا\مبراطورية البريطانية في الشرق 
خطة تمضي لتحقيق أھداف ابعد مما خطر ببال الساسة الروس من قبل في تاريخ روسيا كله ، 
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، بينما )٢١(وقد اتضح لھا أن الوقت مناسب لتنفيذ الخطة إذ كان وضع روسيا في منشوريا مأموناً 
يمة دعاة ، مما شّد من عز ) ٢٢(كانت بريطانيا في الوقت نفسه منھكة في حرب جنوب أفريقيا 

سياسة التقدم الروسي باتجاه منطقة الخليج  العربي ، وأعطاھم حججاً قوية للدعوة إلى سرعة 
وقد وصلت الحكومة البريطانية إنذارات بالخطر المحدق ببريطانيا . )٢٣(  العمل وانتھاز الفرصة

العثمانية في   Servetنشرت صحيفة سيرفت ١٨٩٩من مصادر متنوعة ، ففي آذار عام 
سطنبول ، أن روسيا في سبيلھا �ن تسبق بريطانيا وتسيطر على جزيرة قشم تنفيذاً لخطتھا ا

\قامة ميناء روسي  في الخليج  العربي ، وفي تشرين ا;ول من العام نفسه ابلغ وزير الخارجية 
العثماني السفير البريطاني في اسطنبول ، انه واثق من أن مفاوضات تدور بين الحكومتين 

ية وا\يرانية ، بشان حصول روسيا على ميناء روسي  في الخليج  العربي يصبح نھاية الروس
إيرانية ، بل انه واثق ايضاً أن الحكومتين الروسية وا\يرانية قد تفاھمتا  -لسكة حديد روسية 

  .)٢٤ ( حول الموضوع

اني                ظھر في مياه الخليج العربي فجأة الطراد ا;لم ١٨٩٩فـــي ربيع عام         
، وأثار ظھوره اضطراباً شديداً في نفوس ممثلي بريطانيا في الخليج      )٢٥ Arcona (أركونا 

العربي ، ;نھم ظنوا في بادئ ا;مر انه سفينة حربية روسية ، وحينما علم المبعوث الروسي في 
إلى الخليج     طھران بذلك ، راح يوصي حكومته بكل إلحاح بإرسال سفينة حربية روسية

، وبعد مراسFت مديدة نسبياً تم أخيراً موافقة الحكومة الروسية على إرسال سفينة )٢٦(العربي
، وقد صادق  Gilyakحربية روسية إلى الخليج  العربي ، ھي سفينة خفر السواحل جيلياك 

، عشية وصول    )٢٧(القيصر الروسي نيقو� الثاني على إرسال تلك السفينة إلى  الخليج  العربي 
جيلياك إلى الخليج  العربي رّوج البريطانيون بصورة شديدة \شاعات تقول ، أن جيلياك سفينة 
خشبية عتيقة غير آھلة للمFحة في الخليج  العربي ، وأنھا ستغرق قبل القيام بإتمام رحلتھا ، 

Fء على وكانوا يؤكدون من جھة أخرى أن الروس على استعداد \نزال قوات عسكرية لFستي
بوشھر ومسقط والبصرة وغيرھا من الموانئ ، بھدف إخافة أھالي منطقة الخليج  العربي من 

، وقد قامت السفينة جيلياك بزيارة موانئ الخليج  العربي ، فوصلت ) ٢٨( التواجد الروسي ھناك
داية لما ، وكانت رحلة السفينة ھي ب١٩٠٠ إلى ميناء بندر عباس في الرابع عشر من شباط عام 

  يمكن تسميتھا بسلسلة المناورات البحرية الروسية التي تستھدف إغراضاً سياسية ، فروســــيا لم 

يكن لھا مصالح مباشرة في منطقة الخليج  العربي ، فضFً عن ذلك أن الخليج �يقع في طريق 
      .  )  ٢٩ (سفنھا المتجھة إلى الشرق ا;قصى

وحالما علم البريطانيون بان السفينة الروسية جيلياك اتجھت نحو الخليج  العربي في طريقھا      
إلى ميناء بندر عباس ، قامت القنصلية البريطانية في بوشھر بنشاط  محموم ، فقد أرسلت إلى 

يراني التي قام قبطانھا بإخافة الحاكم العـــــــــام ا\  Pomoneميناء بندر عباس السفينة بومون 
المسؤول عن الموانئ في الساحل ا\يراني ، بأنه مجرد حصول روسيا على مخزن للفحم في 
ميناء بندر عباس ، سيتم وضع حراسة روسية مسلحة لحماية الفحم وان ذلك سيكون الخطوة 

، وذلك �ن البريطانيين كانوا قد سيطروا  )٣٠ (ا;ولى �حتFل ميناء بندرعباس من قبل  روسيا 
ى التجارة في الخليج  العربي منذ زمن بعيد ، وعملوا الشيء الكثير لسFمة المFحة في الخليج  عل

العربي ، فھم بطبيعة الحال يجھدون بكل الوسائل ليبقى الخليج وكأنه بحر بريطاني يستخدمونه 
خليج العربي الموانئ  في ال السفينة الروسية جيلياك بزيارة عدد من  ، وبعد أن قامت  )٣١( ھم فقط 

، منھا بوشھر والبصرة والكويت إلى جانب ميناء بندرعباس ، غادرت السفينة في الواحد 
، وقد أرسل قائد السفينة  ) ٣٢  (الخليج  العربي متجھة إلى الصين  ١٩٠٠والعشرون من آذار عام 

ليج الروسية جيلياك بعض ا�نطباعات والمFحظات التي لمسھا أثناء طوافه في موانئ الخ
العربي  إلى الحكومة الروسية ، فأوصى حكومته بأنه إذا كان إضعاف نفوذ بريطانيا في  الخليج 
العربي وارداً  في حسابات الحكومة الروسية ، فان تعيين قنصلين روسيين في البصرة وبوشھر 



  ١٤٣               مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول أ كانون – رابعالعدد ال

 ١٩٠٣-١٨٩٩  موقف بريطانيا من النشاط الروسي في منطقة الخليج العربي
 الدكتور فواز مطر نصيف  ا)ستاذ المساعد

لخليج العربي ، ، يعّد أمراً مفيداً ومرغوباً فيه للغاية لتقديم الخدمات للسفن الروسية العاملة في ا
فضF عن ذلك أوصى بإرسال سفينة روسية بين الحين وا�خر إلى الخليج العربي ، وحذر 
حكومته من أن اقتصار ا;مر على زيارة السفينة ھذه أو إرسال سفن في فواصل مديدة من الزمن 

روسيا قد  ، فان ذلك سيجلب ضرراً لروسيا بد� من الفائدة ، �ن البريطانيين سوف يفسرونه بان
واجھت مصاعب كبيرة لدرجة أنھا �ترغب في تكرار المحاولة ، وقد ظھرت في الصحيفة 

     .)٣٣(مقا�ت أعربت بكل ثقة عن مثل ھذا ا;مل  Times of Indiaالبريطانية 

دعم المشروعات  ١٩٠٠وقد قررت روسيا أخيراً في الحادي عشر من كانون ا;ول عام       
طبعاً ، بالرغبة في خلق مصالح ثابتة ومستقرة في  الخليج العربي ، وبھدف التجارية مدفوعة 

إقامة أسس مختلفة للتدخل السياسي ھناك ، وذلك عن طريق إقامة خط سفن روسية يعمل ما بين 
ميناء اوديسا على البحر ا;سود وموانئ الخليج العربي ، على أن يكون ھذا الخط مدعوماً من 

يتمكن من منافسة التجارة البريطانية المزدھرة في الخليج العربي ، فتم الحكومة الروسية ، ل
  Korniloff تأسيس الشركة الروسية للمFحة البخارية التجارية ، وكانت السفينة كورنيلوف 

 أول سفينة عاملة على الخط الجديد ، إذ قامت في الثاني عشر من كانون الثاني عــام 
لعربي ، وكانت حمولتھا تتألف من ألف طن من البضائع    بزيارة موانئ  الخليج ا١٩٠١

 . )٣٤( المختلفة 

أبحرت السفينة كورنيلوف للمرة الثانية من ميناء اوديسا في الحادي عشر من أيلول من العام       
 ١٦٥٠نفسه ، فوصلت مسقط في الرابع من تشرين ا;ول من العام نفسه وكانت تحمل مايقارب  

المختلفة ، وعلى الرغم من أن دخل السفينة كورنيلوف من رحلتھا ھذه لم يغطي  طنا من البضائع
تكاليفھا ، لكن معونة الحكومة الروسية التي تحددت حينذاك بخمسين ألف روبل روسي عن كل 
رحلة كانت تمثل ربحاً �باس به ;صحاب السفينة ، ثم استمرت الشركة ترسل أربع سفن في 

ج العربي ، وتتلقى عنھا معونة قدرھا مأتي ألف روبل روسي ، واحد العام إلى منطقة الخلي
وعشرون ألف جنيه إسترليني ، من الحكومة الروسية لتمكين الشركة من الصمود في عملھا في 

  .   )٣٥( الخليج العربي ومنافسة التجارة البريطانية ھناك 

وھي مدمرة حسنة التسليح  Varyag أما المناورة الثانية فقد قامت بھا السفينة الروسية فارياج     
 ومن الطراز ا;ول صنعت في أمريكا ، وصلت إلى مسقط في العاشر من كانون ا;ول عام 

، وفي اليومين التاليين أقيمت ا�حتفا�ت �ستقبالھا بإشراف القنصل الفرنسي في مسقط ،  ١٩٠١
دم وجود تمثيل روسي ھناك ، وتم تبادل الزيارات بين ضباطھا وسلطان مسقط ، ثم قامت لع

، وتأتي أھمية زيارة السفينة فارياج من  )٣٦( السفينة بزيارة موانئ بوشھر ولنجة  وبندرعباس 
خFل التعليمات التي زود بھا قائد السفينة من رئيس ا;ركان البحرية العامة أفيFن في الثاني 

العشرون من أيلول من العام نفسه ، فامتثا�ً ل�رادة العليا الروسية ينبغي للسفينة الروسية التي و
في طريقھا إلى المحيط الھادئ أن تعرج على الخليج العربي ، وتزور بعض الموانئ ا\يرانية 

عليمات ما والعثمانية الواقعة عليه ، لFطFع على وضع ا;مور في ھذه المياه ، وقد جاء في الت
يقتصر ھدف إرسال السفينة إلى الخليج العربي ، وبالدرجة ا;ولى ، على أن نبيين  : (نصه 

للسلطات ا;جنبية والمحلية بظھور العلّم الروسي في ھذه المياه ، إننا نعّد ھذه المياه سھلة المنال 
في تحويل الخليج العربي تماماً أمام مFحة سفن جميع ا;مم خFفاً لمطامع الحكومة البريطانية ، 

  .)٣٧    ) (إلى بحر مغلق داخل في دائرة مصالحھا فقط

وقد توصل قائد السفينة فارياج بعد زيارته لكثير من موانئ الخليج العربي إلى بعض        
ا�ستنتاجات ، انه في حالة إنشاء مخزن للفحم فان ميناء بوشھر ھو ا;فضل، ;نه يمثل مركزاً 

اً ومكاناً \قامة الحاكم ا\يراني العام وجميع قناصل الدول ا;جنبية ، وإذا كان من إدارياً رئيس
الFزم من الناحية السياسية امتFك نفوذ روسي في الخليج العربي ، ينبغي عدم ا�قتصار على 
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إرسال سفن حربية روسية كل عام لمدة قصيرة إلى موانئ الخليج العربي في طريقھا إلى الشرق 
ى ولدى عودتھا منه ، فضF عن ذلك ينبغي أن توضع تحت تصرف القنصلية الروسية ا;قص

العامة في بوشھر ، سفينة حربية مسلحة بمدفعية خفيفة ، لمراقبة جميع الموانئ القائمة على 
   .  )٣٨(سواحل الخليج العربي 

الخليج العربي ،  ولدى السلطات البريطانية بعض السفن التي ترابط باستمرار على سواحل      
و�بونك  Redbreast وسفينتا خفر السواحل ريدبريست  Pomone وھي الطراد بومون 

Lapwing   وكذلك سفن البريد سفينكسSphinx     ولورنسLawrence  وأسايAssay 
السفينتان ا;خيرتان تعودان ;سطول حكومة الھند ، وتوجدان تحت التصرف الكامل للقنصلية 

وفي ختام تقريره توصل القائد الروسي فيما يتعلق بالعFقات  لعامة في بوشھر ،البريطانية ا
الخارجية ، بان الھيمنة البريطانية على الخليج العربي ، لم تكن مطلقة كما يشاع باستثناء التواجد 

   .  ) ٣٩.  (الدائم للسفن البريطانية المرابطة في موانئ الكويت وبوشھر ومسقط 

ذكر القائد الروسي في تقريره بأنه إذا كانت الحكومة الروسية �تعد الخليج العربي وأخيراً ي     
داخFً في دائرة نفوذ الحكومة البريطانية وحدھا ، فان ا\رسال السري للسفن الروسية الى موانئ 
الخليج العربي تبعث على التفكير ، بان روسيا تشق طريقھا الى الخليج العربي بشكل خفي توخياً 
لھدف خاص ما ، أو أن الحكومة الروسية تخشى أن � يؤذن لھا إطFقاً بالوصول الى ھناك ، أن 
ذلك كله يشكل بالدرجة الرئيسة مادة مغذية للصحف ، لتروج لشتى أنواع الشائعات السخيفة على 

  . )   ٤٠ (  حد قوله

وارتفع العلّم الروسي في منطقة الخليج العربي للمرة الثالثة ، على سارية السفينة الروسية      
طناً ، كان  ٥٩٠٥وھي أيضاً سفينة من الطراز ا;ول تصل حمولتھا الى    Askoldاسكولد 

ا;ھالي في منطقة الخليج العربي يقدرون قوة السفينة بعدد المداخن المتصاعدة منھا ، ولما كان 
ھذه السفينة خمس مداخن فقد اثأر ظھورھا ھناك دھشة الناس وانبھارھم ، وصلت السفينة مسقط ل

أبحرت منھا في اليوم التالي ، وكان             اداموف ١٩٠٢في الثالث من كانون ا;ول عام 
Adamoff      ل قسم من جولتھا في الخليجFالقنصل الروسي في البصرة على ظھر السفينة خ

 .    )٤١( ي إذ زارت الكويت ولنجة وبندرعباسالعرب

 Boyarinأما الرحلة الرابعة فقد قام بھا الطراد الروسي المسلح من الدرجة الثانية بويارين      
 ٢٤٥٢وحمولتھا    Infernetطن ، تصاحبه السفينة الفرنسية انفرنية  ٣٢٠٠الذي تبلغ حمولته 

جيبوتي ، ولكن كل منھما وصلت الميناء بمفردھا ،  طناً ، ووصلت السفينتان مسقط قادمتين من
، وبويارين في الثالث والعشرون منه ،  ١٩٠٣ انفرنية في الحادي والعشرون من شباط عام 

وخFل بقائھما في مسقط قابل قائدا السفينتين الروسية والفرنسية سلطان مسقط، وكان الھدف من 
، وكان يميز  )٤٢(فرنسي بشان الخليج العربي   –ھذه المظاھرة ھو إظھار اتفاق سياسي روسي 

زيارات ھذه السفن المتتابعة لموانئ الخليج العربي ، حفاوات زائدة وتحيات رسمية وبحرية 
ومجامFت واسعة من السلطات المحلية في موانئ الخليج العربي ، بل وأحياناً كانت السفن نفسھا 

ليھا ومشاھدتھا ، وقد كتب القنصل البريطاني تسمح للمواطنين من العرب والفرس من الصعود إ
لو قد اظھر شئ اكبر من الرزانة ;ثر ذلك تأثيراً ابلغ في (في البصرة معلقاً على ذلك بقوله 

  .)٤٣  )( نفوس الشرقيين 

وتعزيزاً لطموحاتھا حاولت روسيا دراسة إمكانية مد سكة حديد من وسط إيران إلى الجنوب      
ربي ، لكن البعثة الروسية التي قامت بتلك ا�ستطFعات اعترضت على نھاية باتجاه الخليج الع

السكة في بوشھر أو بندرعباس ، إذ القوة البحرية البريطانية ذات نفوذ كبير و�يمكن منافستھا 
 .  )٤٤  (ھناك 
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ويبدو أن روسيا كانت مصممة على إيجاد مخزن فحم خاص بھا لتلبية حاجات سفنھا        
ية التي تزور الخليج العربي ، �سيما وان مخزن الفحم الفرنسي في مسقط محدود للغاية الحرب

ومخصص أصFً لتامين احتياجات السفن الفرنسية العاملة في الخليج العربي ، ا;مر الذي يجعل 
عدم إمكانية استفادة السفن الروسية منه ، على الرغم من حصول روسيا بالطرق الدبلوماسية مع 

ومة الفرنسية ، على إمكانية حصول سفنھا على الفحم من المخزن الفرنسي في مسقط ، الحك
وبناء على ذلك تلقى قائد السفينة الروسية اسكولد تعليمات من حكومته ، بضرورة التعاون مع 

القنصل الفرنسي في مسقط ، بصدد الشروط التي يمكن في ظلھا إنشاء مخزن    Loransلورنس 
يا في   مسقط ، يؤمن حاجة سفنھا من الفحم أثناء زيارة تلك السفن للخليج للفحم خاص بروس

العربي ، وقد جاء في التعليمات نفسھا التي زود بھا قائد السفينة الروسية اسكولد بان يقوم أثناء 
رحلته في الخليج العربي ، العمل على جمع مختلف المعلومات ، التي يمكن أن تكون في 

مفيدة لروسيا ، في زمن السلم وفي زمن الحرب على حد سواء ، آخذاً في المستقبل معلومات 
  .  )٤٥  (الحسبان أن جميع المعلومات التي يجمعھا قائد السفينة يجب أن تبقى طي الكتمان 

         

لقد زار رايتنشتاين قائد السفينة الروسية اسكولد مسقط في التاسع عشر من تشرين الثاني عام 
، وتوصل القائد الروسي  إلى ا�ستنتاج  التالي ، استناداً إلى  )٤٦( ) كانون ا;ول ٢ (١٩٠٢

الشائعات الرائجة في مسقط والى ا�نطباع الذي تركه لورنس القنصل الفرنسي  فيھا ، في نفس 
، ثم يوصي ) فھو انكليزي أكثر مما ھو فرنسي (القائد الروسي ، بأنه �ينبغي الثقة بلورنس 

حصول روسيا على مخزن للفحم في مسقط ، بأنه �يشك في أن يسمح سلطان مسقط بصدد 
 Fبتخصيص مكان معين �تخاذه مخزناً للفحم ، طالما انه سمح بذلك للبريطانيين والفرنسيين ، ف
توجد أسباب �ن يبخل بذلك على روسيا ، ولكن من الواضح أن البريطانيين سوف يقاومون 

سيا ، وعليه يجب إجراء المفاوضات بصورة سرية وبأسرع مايمكن ، تخصيص مكان للفحم لرو
وان �تكون المفاوضات من خFل الفرنسيين بل عن طريق إرسال موظف روسي يجيد اللغة 

، وھذا بحد ذاته يدل على ان روسيا عازمة على مواجھة عدوتھا بريطانيا عاجFً أم  )٤٧( الروسية 
      .أجFً في منطقة الخليج العربي 

أما عن رد الفعل البريطاني لنشاط روسيا في الخليج العربي ، فقد جاء على لسان اللورد        
في ١٩٠٣وزير الخارجية صدر في الخامس من مايس عام    �Lord Lansdoneنسدون 

مجلس العموم البريطاني ، الذي أشار فيه إلى المكانة الكبيرة التي وصلت إليھا بريطانيا في 
انه بفضل أعمال بريطانيا ، ولقاء الدماء وا;موال التي  (منطقة الخليج العربي ، فھو ذكر نصاً 
  ج مفتوحة للعالم كله ، فسفننا نحن ھي التي طھرت ذلــك ضحت بھا ، أصبحت المFحة في الخلي

القرصنة  ، وھي التي قضت على تجارة الرقيق ، وان من بين مجموع ) تھمة(المكان من 
مليون وستمائة ألف جنيه ١٩٠١التجارة في موانئ الخليج والتي بلغت قيمتھا حسب أرقام عام 

يقل عن مليونين وثFثمائة ألف جنيه إسترليني ،  إسترليني ، كان نصيب التجارة البريطانية ما�
وھذه ا;رقام تدل على نجاحنا في ا�حتفاظ بنصيب عادل لنا من تلك التجارة ، لكنه ما من ريب 

إنني  (ويضيف اللورد �نسدون قائF نصاً  )فيه إننا نحس في الخليج بوطأة المنافسة ا;جنبية 
سيس قاعدة بحرية أو ميناء محصن في الخليج ، من قبل أية أقول وبF تردد بان علينا أن نّعد تأ

  دولة على انه تھديد خطير للمصالح البريطانية ، علينا أن نقاومه بكل ما أوتينا من 
 .)٤٨(   )الوسائل

لقد كان لتصريح اللورد �نسدون صدى واسع في الھند ، فقد ھنأ اللورد كيرزن نائب الملك       
نفسه ، ;ن الحكومة البريطانية أخيراً عرفت الحقيقة وعملت  ) ١٩٠٥ - ١٨٩٩( في الھند 
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 .  )٤٩(بنصيحته ، وھي التي تقوم على منع أية دولة من إقامة قاعدة لھا في الخليج العربي

ومن الجدير بالذكر أن اللورد كيرزن كان من اشد الساسة البريطانيين حماسة في التصدي          
Fلته إلى الخليج العربي ، وكثيراً ماكان يحذر حكومته من التساھل مع للنفوذ الروسي ومنع إط
  .روسيا في ھذا الصدد 
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   المصادر

   :الوثائق الروسية المنشورة بالغة العربية  

سفينة خفر من تقرير قائد  وثائق أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي الروسي ،
، ٤١٧السواحل جيلياك المقدم البحري اندرينيوس عن زيارة موانئ الخليج العربي ، الملف رقم 

مواد من ،  ١٩٠٣ -١٨٩٩ريزفان ، سفن روسية في الخليج العربي   .ي .٢٠٣٧ا�ضبارة رقم  
  . ١٩٩٠أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي ، ترجمة سليم توما ، موسكو 

أمر رئيس ا;ركان البحرية ،  ق أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي الروسيوثائ
إلى قائد الطراد الثقيل فارياج بشان زيارة موانئ الخليج العربي  العامة الفريق البحري أفيFن

، ا�ضبارة رقم   ١، القائمة رقم  ٤١٧، الملف رقم  ٣٠٨٥رقم   ١٩٠١أيلول  ٢٢بتاريخ  
مواد من أرشيف الدولة ،  ١٩٠٣ -١٨٩٩ريزفان ، سفن روسية في الخليج العربي  . ي  .٢٤٣٦

 . ١٩٩٠المركزي لtسطول البحري الحربي ، ترجمة سليم توما ، موسكو 

أمر رئيس ا;ركان البحرية ،  وثائق أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي الروسي
الطراد الثقيل اسكولد ، بصدد زيارة موانئ الخليج العربي ، إلى قائد  العامة الفريق البحري أفيFن

وزارة البحرية ،  ٣٥٤٣، رقم   )تشرين ا;ول  ٢٨( ١٩٠٢تشرين ا;ول عام   ١٥بتاريخ  
 .ي       ٢٥٤٨، ا�ضبارة  رقم ١،القائمة رقم  ٤١٧ا;ركان البحرية العامة ، الملف رقم  

مواد من أرشيف الدولة المركزي ،  ١٩٠٣ -١٨٩٩ريزفان ، سفن روسية في الخليج العربي 
  . ١٩٩٠لtسطول البحري الحربي ، ترجمة سليم توما ، موسكو 

من تقرير قائد الطراد الثقيل  ، وثائق أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي الروسي
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 ١٩٠٣-١٨٩٩  موقف بريطانيا من النشاط الروسي في منطقة الخليج العربي
 الدكتور فواز مطر نصيف  ا)ستاذ المساعد

، القائمة   ٤١٧اسكولد العقيد البحري رايتنشتاين بشان زيارة موانئ الخليج العربي ، الملف رقم
،  ١٩٠٣ -١٨٩٩ريزفان ، سفن روسية في الخليج العربي   .ي  . ٢٥٤٨، ا�ضبارة رقم ١رقم 

   ١٩٩٠مواد من أرشيف الدولة المركزي لtسطول البحري الحربي ، ترجمة سليم توما ، موسكو 
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ارنولد ولسن ، الخليج العربي مجمل تاريخي من أقدم ا;زمنة حتى أوائل القرن العشرين ، نقله إلى العربية    
   ) .                                    ت .د(وقدم له الدكتور عبد القادر يوسف ، 

     ).ت  .د  (،     ٣لوريمر ، دليل الخليج القسم التاريخي  ، ترجمة دولة قطر، ج  .ج  .ج
ت  .د (بــــــيروت  )١٩١٥ – ١٨٩٦(حسين خلف الشيخ خزعل ، تاريخ الكويت السياسي عصر الشيح مبارك 

(  . 
، أطروحة  دكتوراه، غير منشورة ١٩١٩ -  ١٨٩٦ خضير مظلوم فرحان البديري ، سياسة بريطانيا تجاه إيران 

 .  ١٩٩٠جامعة بغداد ، –، كلية ا�داب 
 .١٩٧٤يارات السياسية في الخليج  العربي ، القاھرة  صFح العقاد ، الت

 .١٩٠٠مجلة المقتطف ، الجزء الرابع من المجلد الرابع والعشرين ، القاھرة نيسان  
مواد من أرشيف الدولة المركزي لtسطول ، ١٩٠٣ - ١٨٩٩ ريزفان ، سفن روسية في الخليج العربي . ي

     . ١٩٩٠ البحري الحربي ، ترجمة سليم توما ، موسكو


