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 المقدمة
يا كانت المنافس القوي لبريطانيا في نظرا ألىمية التغمغؿ الروسي في الخميج العربي، وكوف روس

منطقة الشرؽ األوسط ، وعمى الرغـ مف اف حجـ العالقات الروسية مع أقطار الخميج العربي كانت 
ضعيفة ال يمكف مقارنتيا مع بريطانيا ، ولكوف تمؾ المنطقة شيدت تنافس الدوؿ األوربية في أواخر القرف 

الخميج العربي ، ولتسميط الضوء عمى النشاط الذي قامت بو التاسع عشر والذي يمثؿ ابرز سمات تاريخ 
 روسيا والدور الذي لعبتو في األحداث؛ تـ اختيار موضوع البحث)التغمغؿ الروسي في الخميج العربي(.    
وُقسـ البحث إلى مقدمة وثالث محاور وخاتمة، حيث تناوؿ المحور األوؿ، بداية التغمغؿ الروسي 

ربي، وتـ التركيز عمى الجانب اإليراني ) المقصود بيا مدة حكـ الدولة الصفوية في منطقة الخميج الع
والدولة القاجارية ( مف اجؿ الوصوؿ إلى الخميج العربي مف الساحؿ الشرقي منو.  أما المحور الثاني،  

.  0857فقد تـ فيو توضيح النشاط الروسي في الخميج العربي والموقؼ البريطاني منو بعد توقيع معاىدة 
الروسي في الخميج العربي في بداية القرف  يفي حيف تناوؿ المحور الثالث، النشاط البحري والدبموماس

 0917العشريف، وكيفية تأثير العالقات الدولية عمى عممية النشاط والتي أدت بالنياية إلى توقيع معاىدة 
 وتأثيرىا عمى النشاط الروسي في الخميج.

العزاوي، دراسات في تاريخ الخميج  جممة مصادر ميمة منيا )محمد عبدا هلل وقد تحدد االعتماد عمى -
العربي( و)صبري فالح الحمداني، الصراع الدولي في الخميج( و)فواز مطر الدليمي، التنافس البريطاني 

 ج لوريمر ، دليؿ الخميج العربي ، القسـ التاريخي ( .-أطروحة دكتوراه ،ج –الروسي في الخميج العربي
 وقد واجيت الباحث بعض الصعوبات منيا ندرة المصادر التي تتحدث عف الموضوع. -

 وفي الختاـ أرجو أف أكوف قد وفقت في تناوؿ كؿ ما يخص موضوع البحث.
 واهلل الموفق                        الباحث                  
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 ًالتغلغل الروسً فً الساحل الشرقً للخلٌج العرب/  المبحث األول

واجو الخميج العربي ىجمات أجنبية وأطماع دولية لمسيطرة عميو واستغالؿ ثرواتو واتخاذه معبرا 
 لمتجارة بيف الشرؽ والغرب.

ونتيجة لمقرب الجغرافي والتاريخي بيف روسيا والعرب حيث كاف الرحالة والتجار والحجاج الروس 
مف كثيرا في األقطار العربية. وقد سبؽ ليـ في يسافروف الى األماكف المقدسة ويجيئوف سيرا عمى األقداـ 

 .(0)القروف الوسطى اف أقاموا محاوالت لممالحة في المياه الدافئة
ومف الجدير بالذكر اف بالد الشرؽ ومف ضمنيا بالد فارس ومف ثـ الخميج العربي كانت ثار 

 ياه الدافئة. اىتماـ خاص مف جانب السياسة التقميدية لروسيا، وىي ترـو الوصوؿ الى الم
شرافيـ عمى بحار ومحيطات مختمفة اال أنيا بحار  فالروس وعمى الرغـ مف اتساع إمبراطوريتيـ وا 
غير مفتوحة وقسـ منيا داخمي، مثاليا بحر قزويف وبحر البمطيؽ والبحر االسود التي لـ تكف ذات نفع 

سود مف البحار الداخمية االمر حقيقي ليا، فبحر البمطيؽ متجمد معظـ أشير السنة، كما اف البحر اال
شرافيا عمى الساحؿ الشرقي  الذي دفع روسيا الى التوجو نحو فارس بحكـ مجاورتيا لحدودىا الجنوبية وا 

 . (5)لمخميج العربي وبحر قزويف
ليذا كاف لمقياصرة الروس اىتماـ بمنطقة الشرؽ عامة وعمى وجو الخصوص اإلطار الشمالي 

ليـ.  االمر الذي جعؿ االىتماـ  يزداد  ةية وبالد فارس ألىميتيا اإلستراتيجيالممتد مف الدولة العثمان
 .(3)االىتماـ بالمنطقة القريبة منو اال وىي بالد فارس كمنفذ لموصوؿ الى الخميج العربي

تمثؿ ذلؾ في االستعمار االقتصادي او االستعمار العسكري، واف تاريخ العالقات الدولية في 
 (.4)ر متطورة حاولت روسيا القيصرية أقامتيا مع أقطار الخميج العربيالخميج العربي غي

( التي Ananasaa Nekestineyaوقد جاء في مخطوطات التاجرة الروسية اناناسيا نيكيستينيا)
أبحرت الى اليند عف طريؽ الخميج العربي قبؿ )فاسكو دي كاما( بأربعمائة عاـ، ذكر لمدينة ىرمز 

ة تجارية عظيمة، لذلؾ يأتييا الناس مف جميع أنحاء العالـ لوجود أنواع البضائع وكانت تعتبر ىرمز محط
فييا وفي القرف الخامس عشر وصؿ التاجر الروسي )افانانسي نيكتيف( مف أىالي مدينة )تفير( بعد إيجاد 

ت طريؽ الى اليند مف خالؿ بمداف الخميج العربي ورجوعو سالما لبمده، مما تمخض عنيا جمع معموما
قيمة عف المنطقة التي مر مف خالليا وقد تحدث عنيا في كتابو)تجواؿ في ثالث بحار(. لقد كاف حب 

 .(5)االستطالع والصالح التجارية والدافع الدينية تحرؾ الروس في ذلؾ الزمف
نالحظ اف في كؿ العصور التاريخية تدخؿ القوى الكبرى في حروب ضد بعضيا البعض بنية 

وىي  –وات او مراقبة الطرقات التجارية خالؿ التوسعات االستعمارية خصوصا األوربيةالسيطرة عمى الثر 
 (.6)تنادرا ما تحارب اال مف اجؿ الحصوؿ عمى الموارد الطبيعية والسيطرة عمى طرؽ المواصال
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( مف االستيالء عمى )خانية قازاف( 0555( تمكف في عاـ)0584 – 0533وكاف ايفاف الرابع )
واـ استولى عمى )خانية استراخاف(، ما ادى الى كسر سيطرة التتار عمى نير الفولغا وبعد أربعة أع

واستراخاف وفي طميعتيا السواحؿ الشمالية لبحر قزويف ويمكف تأشير ذلؾ بداية التوجو الروسي نحو إيراف 
 .( 7)الغنية التي كانت بحوزتيا ؽوالمناط

لقرف السادس عشر حينما ابدى القيصر الروسي وترجع المصالح الروسية في الخميج العربي الى ا
. وبعد وفاتو لـ تشيد (8))يفاف الرابع( الرغبة بالتوجو الى القوقاز ووضع المنطقة ضمف طموحاتو العسكرية

حدثا بارزا في عالقات روسيا الخارجية بسبب ضعؼ القياصرة الروس الذيف خمفوه وبسبب االضطرابات 
 رف السابع عشر. التي حصمت بروسيا في مطمع الق

( أوؿ بعثة دبموماسية روسية باسـ القيصر )الكسي 0664لقد وصمت أصفياف في)
(تتألؼ مف سفيريف وما ال يقؿ عف ثمانمائة تابع، تـ استقباليـ وأسكنوىـ 0676-0645ميخائيموفيتش()

طردوىـ دوف اف القصور الممكية، وبعد اف أكتشؼ البعثة بأنيا كانت بيدؼ التجارة، االمر الذي جعميـ ي
يحققوا أية نتيجة . واف النقمة الكبيرة في حياة روسيا السياسية في القرف الثامف عشر ترجع الى طموحات 

( البعيدة المدى الذي كاف يدرؾ حاجة بالده لفتح نافذة بحرية لتطوير 0755-0689)بطرس الكبير()
راف روسياف ىما سيموف مالينكي ( وصؿ تاج0696روسيا وجعميا في مصاؼ الدوؿ الكبرى. وفي عاـ )

( الى مدينة أصفياف توجيا منيا الى Simon Malinke and Andrei Semenov ) وآندري سيمينوؼ
)بندر عباس( مف الخميج العربي ثـ سافرا مف ىناؾ الى اليند، وفي نفس العاـ تـ السيطرة عمى حصف 

الذي فتح الطريؽ أمامو لموصوؿ الى ازوؽ الذي كاف خاضعا لمسيطرة ويقع عمى نير الدوف، االمر 
( أربع عشر 0699البحر، وبعد اف حوؿ الحصف أزوؽ الى قاعدة بحرية أصبح لدى روسيا في عاـ)

 .(9)سفينة
ويأتي اىتماـ روسيا بإيراف بوصفيا الطريؽ الذي يصميا الى اليند عف طريؽ بحر قزويف، ولـ 

نما اعتمدت الدبموماسية، ففي عاـ )تقتصر السياسة الروسية عمى الجانب العسكري فحسب  ( 0697وا 
بعثوا ممثال عنيـ الى أصفياف لتشجيع إيراف عمى شف حرب عمى العثمانييف، وعينت روسيا سفيرا ليا في 

 . (01)(0705نفسيا عاـ ) ة( ثـ عيف )ارتيـ بيتروفيتش( لمميم0718إيراف عاـ )
ر( الذي جاء في البند التاسع ف ىذه إف الخط السياسي العاـ واضح مف خالؿ وصية)بطرس الكبي

 الوصية ما يمي:
)اقتربوا قدر المستطاع مف القسطنطينية واليند فالذي يحكميا سيكوف سيدا حقيقيا لمعالـ، وعميو 

ولكف ضد فارس أيضا، أنشئوا الترسانات في البحر  بشنوا الحروب المستمرة ليس فقط ضد تركيا فحس
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محسوس وكذلؾ عمى بحر البمطيؽ ،ألنيما ضرورياف لتنفيذ خطتنا، االسود واستولوا عميو بشكؿ غير 
وبانحطاط فارس توغموا حتى الخميج العربي إلعادة التجارة القديمة مع الشرؽ إلى سابؽ عيدىا، وتقدموا 

 . (00)حتى اليند فيي مخزف العالـ، وفي الوصوؿ إلى ىذه النقطة لف تكوف ىناؾ حاجة لذىب انكمترا(
( الى عقد اتفاقية تجارية مع إيراف التي منحت بموجبيا حؽ 0707سيا في عاـ )وقد توصمت رو 

التجار الروس شراء الحرير اإليراني. ويبدو انو  لـ يكتؼ بما حققو مف مكاسب اقتصادية مع إيراف لذلؾ 
أثر  كمؼ سفيره في العاصمة االيرانية أصفياف اف يزور مدينة )رشت( وتنشيط التجارة الروسية فييا وعمى

يراف. ال سيما بعد فتح قنصمية روسية فييا عاـ  الزيارة أصبحت رشت مركزا تجاريا ميا بيف روسيا وا 
(0751)(05) . 

فأنيا لـ تتخمى عف الحرب إذا  ةفي الوقت الذي كانت فيو إيراف تعمؿ في القنوات الدبموماسي
وصؿ فييا الى باكو. واضطر  ( حربا عمى إيراف0755تطمب االمر ذلؾ فقد شف بطرس الكبير في عاـ )

عمى أثرىا الشاه )طيماسب الثاني( الى التراجع واإليعاز الى سفيره إسماعيؿ بيؾ التوقيع عمى معاىدة 
 .(03)ـ0753/ أيموؿ/ 53بطرسبورغ في 

وكاف توجو الروس الى بالد ما وراء القفقاس قد جاء عمى اثر استياء تمؾ الشعوب مف سياسة 
الروس استغالليا بما يخدـ مصالحيـ في المنطقة، ففي العقد الرابع مف القرف الثامف حكاـ إيراف ومحاولة 

عشر وصؿ عدد الالجئيف الجورجييف الى موسكو وحدىا ثالثة آالؼ شخص تقريبا، االمر الذي أسيـ 
ي كثيرا في توطيد عالقاتيا بالروس وازدياد التقارب اكثر بيف الجانبيف عف طريؽ عقد اتفاقية )دشت( ف

( مع 0783.   وبعدىا تـ التواصؿ الروسي الى عقد معاىدة صداقة سرية في عاـ) (04)ـ0735عاـ 
، حيث تـ خالؿ تمؾ المعاىدة وضع نفسو تحت حماية اإلمبراطورة كاتريف  يالحاكـ الجورج

(، فكانت بمثابة خطوة في طريؽ تنفيذ وصية )بطرس الكبير( في التوجو الروسي 0796 -0765الثانية)
 . (05)الى الجنوب

( ابنيا القيصر )بوؿ 0810ثـ ظيرت فكرة غزو اليند مف قبميا والتي حاوؿ تحقيقيا عاـ )
( ، لكف لـ تجد ليا سبيال في التنفيذ. وعمى الرغـ مف أف تمؾ المدة كانت فييا 0810–0796األوؿ()

روسيا عمى أثره ( اضطرت 0810خالفات بيف الروس وبالد فارس وقد استمر ىذا النزاع حتى عاـ)
.  وكاف إلخفاؽ الخطة الروسية الفرنسية المشتركة لغزو اليند، بعد اف قاـ (06)لسحب قواتيا مف إيراف

 53/3/0810البريطانيوف بالتخطيط لمتخمص مف بوؿ األوؿ، فتـ ليـ ذلؾ عندما نفذت عممية اغتيالو في 
الى توقؼ القوات لتنفيذ خطة  في غرفة نوـ قصره.  وعند وصوؿ اإلنباء عف عممية القتؿ أدى

( أوامر بعودة القوات وشرع في 0855 -0810، وبعد ذلؾ اصدر القيصر الكسندر األوؿ)(07)االنسحاب
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الوقت نفسو بالتفاوض مع بريطانيا ، ورغـ االنتصارات التي حققيا الكسندر األوؿ عمى فارس نتج عنيا 
لمعاىدة أعطت لروسيا السيادة عمى جميع السفوح ، واف ىذه ا0803التوصؿ الى معاىدة كمستاف في عاـ 

الجنوبية لمنطقة القوقاز وجعمت أسيا الصغرى واليند مفتوحتيف أماميا. وتعد المعاىدة فاتحة لمنفوذ 
 . (08)الروسي في بالد فارس

وعندما أحست بريطانيا بالتغمغؿ الروسي في بالد فارس، مما دفعيا باإلحساس اف الخطر 
ح البريطانية في أسيا ناتج عف األطماع التوسعية الروسية، فحاولت أقناع فارس بعقد الحقيقي لممصال

( والتي ضمنت 0804معاىدة ، وبالفعؿ تـ التوصؿ بعد عدة مناورات الى عقد معاىدة طيراف في )
 . (09)لبريطانيا تحقيؽ مصالحيا في أسيا

خميج العربي وحاولت اف تنشأ ميناء بالمقابؿ كانت روسيا تسعى جاىدة الف يكوف ليا منفذ عمى ال
 ) ليا عمى ساحمو الشرقي والشمالي، وخطت اولى خطواتيا في ىذا السبيؿ، بأف ركزت عمى ميناء )باطـو
الواقع في الجنوب الشرقي مف البحر االسود ليكوف مرحمة استيالكية لمد نفوذىا الى بغداد والتسمؿ الى 

 (.51)شواطئ الخميج العربي

( والتي انتيت 0853-0850ؿ إيراف في حروبيا ضد الدولة العثمانية في المدة )ونتيجة انشغا
فسح المجاؿ لروسيا لضـ بعض االقاليـ اإليرانية الجديدة .  0853بمعاىدة )ارضروـ األولى( سنة 

فالغموض المقصود مف قبؿ روسيا في معاىدة كمستاف بصدد تحديد بعض المناطؽ قد أثار بعض 
بيف الدولتيف أدت الى نشوب حرب  ؿ، ومف ثـ أثيرت مشاك(50)ت بيف إيراف وروسياالمشاكؿ والصعوبا

( ، وقد أدت الى ىزيمة الفرس أماـ الجيش الروسي. فقد تدخؿ االنكميز مف اجؿ إيقاؼ 0856ثانية في )
 .(55)ـ0858الحرب والتفاوض مف اجؿ السالـ  وعقدت معاىدة )تركمانجاي( 

شاط الروسي المتزايد في إيراف بعد المعاىدة وأخذت تعمؿ بجدية في أولت بريطانيا اىتماـ بالن
مواجية النفوذ الروسي السياسي واالقتصادي خشية مف اتخاذ إيراف جسرا لتيديد مصالحيا في اليند 
والخميج العربي، وقد أشارت إلى ذلؾ تقارير حكومة اليند البريطانية التي كانت تشعر بالخطر الروسي 

البريطانية في لندف، ولذلؾ فقد حولت الحكومة البريطانية مسؤولية اإلشراؼ عمى  ةرجيأكثر مف الخا
البعثة الدبموماسية البريطانية في طيراف مف حكومة اليند البريطانية الى الخارجية البريطانية في لندف 

ذلؾ عف طريؽ (، ولمحد مف النشاط الروسي تقربت بريطانيا مف المسؤوليف اإليرانييف و 0836نياية عاـ)
 .(53)تطوير عالقاتيا الدبموماسية والسياسية والعسكرية
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( تدىورت العالقات البريطانية الروسية، 0837وعندما قاـ )محمد الشاه( بحممة ضد ىرات )
بسبب تحريض الروس لو وبالرغـ بأف ىذه المدينة وما حوليا كانت جزء مف أفغانستاف، إال أنيا كانت 

 ف ضميا إلى إيراف يجعميا تحت النفوذ الروسي. .  إال إةأمارة مستقم
لكف فشؿ )محمد شاه( في حممة ضد ىرات بقيت القوات البريطانية تحتؿ جزيرة )خرج( نحو أربع 
سنوات، وقد اتخذت بريطانيا مف ىذا االحتالؿ وسيمة لمضغط عمى إيراف لمحصوؿ عمى االمتيازات التي 

حصوؿ الشاه عمى تأييد فرنسا لحممتو ضد ىرات  ( ولعدـ0839حصمت عميا روسيا. وفي سنة )
اضطرت إيراف الى التصالح مع بريطانيا وعادت العالقات البريطانية اإليرانية الى طبيعتيا، وقد استمرت 
بريطانيا في سياستيا اليادفة الى منع الروس مف الوصوؿ  الى اليند والوقوؼ بوجو األطماع الروسية في 

انشغاؿ روسيا في توسعيا في )القوقاز( الى الغرب مف بحر قزويف منذ عاـ  عمى الرغـ مف (54)إيراف
( ولـ تنتو حتى ستينات القرف التاسع عشر وبعد الكارثة التي حمت بالبريطانييف في 0839 -0838)

( حقبة التعاوف البريطاني 0845(. لذلؾ يمكف عد الحقبة التي تمت عاـ )0840أفغانستاف في عاـ )
يراف حتى عاـ )الروسي في أس (. وزاد االنسحاب البريطاني مف أفغانستاف وجزيرة 0848يا الوسطى وا 

خرج، السمطات البريطانية قناعة بأىمية الدور الذي يمكف أف تؤديو حكومة الروس لممحافظة عمى 
 استقالؿ ىرات ومنع إيراف مف مياجمتيا مما قد يعرض الممتمكات البريطانية في اليند لمخطر، ومع ذلؾ
كاف لبريطانيا وروسيا مصالح اقتصادية وسياسية في المنطقة فقد انعكست سياسة التعاوف بينيما في 
موافقة الدولتيف االعتراؼ بابف )محمد شاه األكبر ناصر الديف ميرزا( وريثا لعرش إيراف، وتدخؿ الدولتيف 

( بسبب مشاكؿ 0843اـ )بوصفيما وسيطتيف بيف اسطنبوؿ وطيراف في المفاوضات الجارية بينيما في ع
( والذي ابدي 0846. وألىمية ىذا قاـ القيصر الروسي)نيقوال االوؿ( بزيارة إلى لندف عاـ )(55)الحدود

( في عاـ  مالحظاتو حوؿ مسألة وضع الحموؿ النيائية وقد أسفرت ىذه الجيود إلى إبراـ معاىدة)ارضرـو
0847(56). 
مت كؿ مف بريطانيا وروسيا لضماف تبوء )ناصر الديف( ( عم0848وحينما توفى محمد شاه في )      

ولي العيد العرش اإليراني وكاف لبريطانيا دور واضح في اعتالئو العرش ولكوف روسيا كانت صداقة مع 
والسيما إف الممؾ الشاب كاف أداة ال إيراف ومعاىدات سابقة وقد استفاد الروس كثيرا مف ىذه السياسة 

ات الروسية، إذا عرفنا انو بعد استيالئو عمى السمطة بسنوات قميمة قد نظـ حممة شعورية لتنفيذ المؤامر 
عسكرية مشيورة ضد ىرات بتحريض مف روسيا التي كانت تريد فتح طريؽ أفغانستاف عمى المدينة األمر 
الذي أدى إلى غضب بريطانيا التي طالب إيراف بسحب قواتيا مف ىرات وبعد أف رفض الشاه وىددىا. 

تخمت روسيا فجأة عف الممؾ الشاب الذي كاف مجبرا عمى االستسالـ والتوقيع عمى معاىدة باريس  وقد
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(، وال شؾ أف بريطانيا حققت ىدفيا في ىذه الحرب وىو إيقاؼ المد الروسي نحو أفغانستاف والتي 0857)
 . (57)سيا الوسطىعدتيا بريطانيا الحد الفاصؿ بيف شبو القارة اليندية وأمالؾ روسيا القيصرية في أ

( ىيأ الجو المالئـ إلى نمو أسموب اإلنتاج الرأسمالي، 0861اف إلغاء نظاـ الرؽ في روسيا سنة )
 . (58)فحققت روسيا قفزة كبيرة في مجاؿ تطورىا االقتصادي وفي فترة زمنية قصيرة

 

 المبحث الثانً

 (0541الموقف البرٌطانً من النشاط الروسً بعد معاهدة ) 

تعػػد ىػػذه المعاىػػدة بدايػػة الشػػتداد التنػػافس الروسػػي البريطػػاني عمػػى ارض إيػػراف. كمػػا إف  يمكػػف إف
بريطانيا وافقت في الوقت نفسو ضد المخططات الروسية تجاه الدولة العثمانية فقد كانت روسػيا تطمػع فػي 

ي دارت فػي توسع أراضييا عمى حساب اإلمبراطورية العثمانية وكاف ذلؾ واضػحا فػي المحادثػة الشػييرة التػ
( بيف )القيصر نيقوال( و)ىاممتوف سيمور( السفر البريطػاني فػي اسػطنبوؿ الػذي كػاف 0853كانوف الثاني )

( 0854/ آذار/ 57عمػػى عالقػػة وديػػة لمغايػػة بالقيصػػر، ويالحػػظ إف بريطانيػػا دخمػػت فػػي حػػرب القػػـر فػػي )
 .(59)ضد روسيا مف اجؿ إيقاؼ توسع النفوذ الروسي

اوربيػػة بوسػػاطة خػػط بػػيف جمفػػا عمػػى الحػػدود  –ة مرتبطػػة مػػع شػػبكة الينػػدو وكانػػت الشػػبكة الروسػػي
( وادخمت عميو بعض التحسػينات بمسػاعدة الحكومػة 0864الروسية وطيراف، أنشأتو ايراف في نياية عاـ )

االيرانػي مػف الػروس  –( وانتقؿ في العػاـ نفسػو طػرؼ طيػراف مػف الخػط الروسػي 0866الروسية في عاـ )
طانييف، وخوؿ العقيد)سامبيف( في نيساف مف العاـ التالي، إف يناقش األمور في بطرسػبرغ إلى موظفيف بري

مع المػديريف العػاميف لشػركتي التمغػراؼ الروسػية واإليرانيػة مػع ممثمػي الشػركة األلمانيػة لمتمغػراؼ فػي بػرليف 
ء وتشػػغيؿ ( مػػف الحكومػػة الروسػػية بإنشػػا0867فحصػػؿ عمػػى امتيػػاز فػػي السػػادس والعشػػريف مػػف آب عػػاـ )

 . (31)خطوط تمغرافية مف لندف إلى ساحؿ ألمانيا الشمالي ومف ىناؾ إلى الحدود الروسية
كانػػػػت روسػػػػيا تريػػػػد طريقػػػػا بػػػػديال لمتجػػػػارة، فقػػػػد كػػػػاف اىتمػػػػاـ الساسػػػػة الػػػػروس بػػػػالخميج العربػػػػي، فقػػػػد       

، (30)يرانيػػة( الحصػػوؿ عمػػى امتيػػاز صػػيد األسػػماؾ ضػػمف الميػػاه اإلقميميػػة اإل0867اسػػتطاعت فػػي عػػاـ )
وبالمقابؿ فقد تعاونت بريطانيا مػع الدولػة العثمانيػة إليقػاؼ زحػؼ الجيػوش الروسػية عمػى الدولػة العثمانيػة. 
وقد أدى ىػذا التعػاوف الػى إيقػاؼ مصػدر اليجمػات الروسػية عمػى األناضػوؿ والمضػايؽ وحصػمت بريطانيػا 

 ؾ عمى امتيازات ميمة في المضايؽ العثمانية وطرؽ 0مقابؿ ذؿ
لمواصػػالت الميمػػة وأفضػػمية فػػي تجػػارة مصػػر عػػف طريػػؽ الحصػػوؿ عمػػى قبػػرص فػػي مػػؤتمر بػػرليف عػػاـ ا
(0878.) 
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لـ يثر في بداية األمر سوى االحتجاجات مف جانب انكمتػرا والسػيما بعػد  يويبدو إف التوسع الروس
آمنػة ليػا.  إف أكد )كورشػاكوؼ( وزيػر الخارجيػة الروسػي، إف ىػدؼ بػالده فػي ىػذا التوسػع ىػو إقامػة حػدود

إلى الممثميف الروس في جميػع الػدوؿ  0864تشريف الثاني /  50وكاف )كورشاكوؼ( قد أرسؿ منشورا في 
يطمب منيـ إعطػاء أفكػار خاطئػة عػف العمميػات الرويػة فػي الوسػط فػي حالػة االستفسػار عػف ذلػؾ مػف قبػؿ 

وسػع اإلقميمػي مػف بػاب الحاجػة، الدوؿ المنتدبيف فييا ، وفي ىذا المنشور بدأ فػي تطػوير نظريػة سياسػة الت
إف موقع روسيا كدولة متحضػرة وسػط أسػيا يجبرىػا عمػى االتصػاؿ بشػعوب نصػؼ متحضػرة تسػيطر عمييػا 
نظـ اجتماعية غير ثابتة، وفي ىذه الحالة فأف الدولة األكثر تحضرا ىي الدولػة المغتصػبة وذلػؾ مػف اجػؿ 

جاد منفذ ليا عمى الخميج العربػي وانتيػزت فرصػة تأميف حدودىا، إف روسيا كانت تبذؿ محاوالت عديدة إلي
( لتحقيػؽ ذلػؾ اليػدؼ، ولكػف الحكومػة البريطانيػة فوتػت الفرصػة.  0877حروبيا مع الدولة العثمانية عػاـ )

ويتضح ذلؾ مف تحذير بعث بو الورد )دربي( إلى المورد )شيمفوف( السفير الروسي في لندف بانتياز روسيا 
عثمانية لمقياـ بأي عمؿ عدائي إزاء قناة السويس والخميج العربي، عمى إف روسيا فرصة حربيا مع الدولة ال

اسػتمرت تعمػؿ عمػى تنفيػذ خطتيػا والتمييػد والتقػدـ إلػػى وسػط فػارس وجنوبيػا وبالتػالي يمكػف إف تتقػدـ نحػػو 
مػؽ مضيؽ ىرمز، وكانت روسيا تتعيد مف خالؿ ذلؾ أف تػأتي إلػى الخمػيج بسػفف كبيػرة األمػر الػذي أثػار ق

 ، وعالقتيا التجارية. (35)السمطات البريطانية في الخميج العربي
وتأسيسػا عمػى ذلػػؾ فػأف روسػػيا كانػت تسػعى جاىػػدة الف يكػوف ليػػا منفػذ عمػى الخمػػيج العربػي ومػػع 
ذلػػؾ فػػأف تطمعػػات القياصػػرة الػػروس لػػـ تكػػف واضػػحة تجػػاه الخمػػيج العربػػي طيمػػة النصػػؼ األوؿ مػػف القػػرف 

إيجػػاد مراكػػز لمػػروس عمػػى الخمػػيج  ىالتطمعػػات فػي نيايػػة ذلػػؾ القػػرف تيػػدؼ الػالتاسػع عشػػر وأصػػبحت تمػػؾ 
العربػػػي تػػػؤدي إلػػػى ميػػػاه المحػػػيط الينػػػدي الدافئػػػة.  وعنػػػدما روجػػػت األوسػػػاط السياسػػػية فػػػي حكومػػػة الينػػػد 
البريطانية أف روسيا تحاوؿ تحقيػؽ حمػـ القياصػرة فػي الوصػوؿ إلػى ميػاه الخمػيج العربػي.  رغػـ وجػود قتػاؿ 

( وكػػػاف تػػػأثيره واضػػػح عمػػػى توجػػػو الػػػروس إلػػػى الخمػػػيج العربػػػي 0877يا والدولػػػة العثمانيػػػة فػػػي )بػػػيف روسػػػ
 النشغاليـ في الحرب.

قامػػت روسػػيا بمحػػاوالت الحصػػوؿ عمػػى مرفػػأ أو محطػػة لمفحػػـ فػػي سػػواحؿ الخمػػيج العربػػي، فبػػذلت 
قامػػة  جيػػدا دبموماسػػيا مػػف اجػػؿ إقامػػة قنصػػميات فػػي منػػاطؽ الخمػػيج العربػػي واسػػتخداميا وسػػيمة لالتصػػاؿ وا 

( افتتػاح أوؿ قنصػمية روسػية فػػي 0881العالقػات مػع القػوى المحميػة ومحاولػة التػأثير عمييػا فقػد شػيد عػاـ)
بغػػداد.  ووصػػوؿ القنصػػؿ الروسػػي إلػػى ىػػذه المنطقػػة وتسػػميمو والػػي بغػػداد العثمػػاني )تقػػي الػػديف( الفرمػػاف 

 . (35)نيةالخاص بتعينو قنصال لبالده في ىذا الجزء مف ألدولو العثما
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إف سعي روسيا في إضعاؼ نفػوذ الدولػة العثمانيػة والػدوؿ الغربيػة فػي الخمػيج العربػي يتجػاوب مػع 
مػػػارات الخمػػػيج، إذ إف ىػػػذا المسػػػعى اثػػػأر تعاطفػػػا لسػػػكاف الخمػػػيج مػػػع السػػػفف الروسػػػية  مصػػػالح مشػػػيخات وا 

 . (33)القادمة إلييا
(، فقػػد  اصػػدر القيصػػر امػػرأ يقضػػي 0881بػػدأت روسػػيا بتحركيػػا باتجػػاه الخمػػيج العربػػي فػػي عػػاـ )

بضـ إقميـ تيؾ إلى روسيا رغـ احتجػاج إيػراف ضػد االحػتالؿ الروسػي، ولكػف الوضػع فػي أوربػا شػجع عمػى 
يػػراف .  ولكػػف يبػػدو إف روسػػيا تظيػػره كقػػوة قويػػة منافسػػة (34)متابعػػة خططيػػا التوسػػعية فػػي أسػػيا الوسػػطى وا 
س إلػى ىػذه المنطقػة الممتيبػة باألطمػاع تبػدو ضػرورية لالنكميز في الخميج العربي ، لقػد كػاف حضػور الػرو 

لمحد مػف النفػوذ البريطػاني والتيديػدات األوربيػة ا خػرة، وبحضػورىـ إلػى الخمػيج وعمػاف قػاموا بتأسػيس أوؿ 
 . (35)( وذلؾ مف اجؿ بسط نفوذىـ0880قنصمية روسية في البصرة عاـ )

واحؿ الخميج العربػي.  وخاصػة بعػد اف فقد ظمت روسيا تتطمع لمحصوؿ عمى منفذ لبالدىـ نحو س
فشمت روسيا مف السيطرة عمى مضيؽ البوسفور والدردنيؿ في أثناء حروبيا مع الدولة العثمانية ولـ تتحقؽ 
أىػػدافيا فػػي حروبيػػا مػػع السػػويد فػػي الشػػماؿ حيػػث بحػػر البمطيػػؽ ومػػع الصػػيف واليابػػاف فػػي الشػػرؽ، حيػػث 

ا المجػػاؿ سػػوى منفػػذ واحػػد لتحقيػػؽ طموحػػات حكاميػػا فػػي لػػؾ لػػـ يبقػػى أماميػػا فػػي ىػػذ0المحػػيط اليػػادي ؿ
. واف الػدخوؿ العرضػي لمطػراد الروسػي المسػاعد (36)الوصوؿ إلى المحيط اليندي ىو طريؽ الخميج العربي

( كػػاف فاتحػػػة لفصػػػؿ جديػػد غيػػػر كبيػػػر ولكنػػو سػػػاطع فػػػي 0883)نيجتػػي نوفغػػػورود( الػػى مسػػػقط وجاسػػػؾ )
ربػػػػي، فقػػػػد اضػػػػػطر الطػػػػراد الػػػػػذي كػػػػاف موجػػػػودا فػػػػػي قػػػػاـ مػػػػػا العالقػػػػات بػػػػيف روسػػػػػيا وشػػػػعوب الخمػػػػػيج الع

يسمى)األسطوؿ الطوعي( ويقوـ برحالت تجارية لنقؿ الحموالت والركاب مف المػوانئ الروسػية الغربيػة إلػى 
الشرؽ األقصى، وقػد اضػطر بسػبب سػوء األحػواؿ الجويػة لالنحػراؼ عػف خػط سػيره واالنتصػار فػي مرسػي 

نشػػاط األطبػػاء الػػروس )مػػارؾ، بوسػػت، ....( فػػي بمػػداف الخمػػيج العربػػي فقػػط، كمػػا اثػػأر قمػػؽ االنكميػػز مػػف 
الذيف أرسموا إلى المنطقة مف قبؿ مؤتمر البندقيػة لمطػاعوف، وكػانوا يعػالجوف السػكاف المحميػيف مجانػا ومػف 
الواضح أف النشاط بدأ في الجانب الشرقي لمخميج العربي لغرض مد نفوذ روسيا عف طريػؽ األنشػطة التػي 

. ومػػف موقػػؼ روسػػيا مػػف النفػػوذ البريطػػاني الػػذي كػػاف طاغيػػا فػػي منطقػػة (37)يػػا فػػي بمػػداف الخمػػيجقامػػت ب
الخميج العربي الى عرقمة تطوير المواصالت فػي منطقػة جنػوب إيػراف المتاخمػة لمخمػيج العربػي، فمجػرد إف 

ي( الػوزير ( مػد سػكة حديػد مػف االحػواز إلػى طيػراف، اجبػر األميػر )دولكروكػ0887اقترحت بريطانيػا فػي )
المفوض الروسي في طيراف المدعوـ مف حكومتو ، الشاه عمى توقيع اتفاؽ في الثامف عشر مف أيموؿ مف 
العاـ نفسو إف ال يمنح حؽ إنشاء أية سكة حديد أو أي ممر مائي في إيراف إلى أية شركة أجنبية مف دوف 

التيديد بأنو في حالة منح امتياز مػف استشارة مسبقة مف القيصر الروسي، وقد تـ اغتصاب ذلؾ االرتباط ب
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، وألجػػؿ الحفػػاظ عمػػى (38)دوف استشػػارة الحكومػػة الروسػػية فػػأف القيصػػر ربمػػا يسػػحب ضػػمانة لسػػالمة إيػػراف
المصالح الروسػية فػي الخمػيج العربػي والعمػؿ عمػى تطويرىػا طػرح )كروجمػوؼ( القنصػؿ الروسػي فػي بغػداد 

مة ىناؾ ووقؼ األرشيؼ السياسػة الخارجيػة الروسػية فػي ( مسألة توسيع شبكة القنصميات العا0889منذ )
موسػكو وىػػي تتضػػمف المراسػػالت المتداولػػة فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر بػػيف ممثمػػي المفوضػػيات وتقػػارير 
الرحالػة والػوكالء الػػروس وأيضػا تقػارير قباطنػػة السػفف الحربيػة وكميػػا تشػير عمػى ضػػرورة توسػيع عمػؿ ىػػذه 

بعضػػػيا فػػػي البصػػػرة وبوشػػػير بالمػػدة نفسػػػيا وىػػػو مػػػا يعػػػد مؤشػػػرا عمػػػى تحقيػػػؽ القنصػػميات، وقػػػد تػػػـ افتتػػػاح 
نجاحػػات فػػي ميػػداف الدبموماسػػية الروسػػية وعمميػػا فػػي الخمػػيج العربػػي وعبػػر عػػف ىػػذه التوجيػػات )ماشػػكوؼ 

سػػػػفير بػػػػالده فػػػػي  ( إلػػػػى0896(  القنصػػػػؿ الروسػػػػي فػػػػي بغػػػػداد بمػػػػذكرة بعػػػػث بيػػػػا عػػػػاـ )0898 -0895
القسػػطنطينية، مؤكػػدا عمػػى وجػػوب إنشػػاء مثػػؿ ىػػذه الشػػبكة مػػف القنصػػميات الروسػػية بغيػػة المحافظػػة عمػػى 

، ومػف جانػب الخمػيج العربػي فقػد كػاف النشػاط تجريبيػا وظيػر أوؿ (39)مصالحيـ المتنامية في تمػؾ المنػاطؽ
ج العربي بزيػارة ضػابط مينػدس روسػي بالمضايؽ الموصمة إلى الخمي يدليؿ عمى اىتماـ روسيا اإلستراتيج

( وقػػاـ خػػالؿ بقػػاءه لمػػدة يػػوميف فييػػا 0895لجزيػرة ىرمػػز عػػف طريػػؽ كرمػػاف وبنػػدر عبػػاس فػػي ربيػػع عػػاـ )
بمسػح شػػامؿ لمجزيػرة وصػػرح قبػؿ عودتػػو إلػى روسػػيا سػنقيـ مخزنػػا مػف الفحػػـ فييػا لسػػفنيا التػي مػػف المزمػػع 

الطػػاعوف ألػػدممي فػػي العػػاـ التػػالي فػػي الينػػد حجػػة وصػػوليا إلػػى الخمػػيج العربػػي، وقػػد ىيػػأ انتشػػار مػػرض 
تػػذرعت بيػػا روسػػيا لموصػػوؿ إلػػى الخمػػيج العربػػي ومنػػاطؽ أخػػرى مػػف إيػػراف، وصػػاروا يتػػرددوف إلػػى مينػػائي 

( بوصػػفو قػػد شػػيد إقامػػة العالقػػات الدبموماسػػية بػػيف 0896، ويمكننػػا اعتبػػار عػػاـ )(41)بنػػدر عبػػاس والبصػػرة
كويػت فػي ىػذا العػاـ بالػذات وألوؿ مػرة دبموماسػي روسػي أال وىػو القنصػؿ روسيا والكويت، عممػا انػو زار ال

الروسي فػي بغػداد )ماشػكوؼ( وأقيمػت بػيف الػدولتيف عالقػات وثيقػة جػدا بعػد تػولي الشػيخ )مبػارؾ الصػباح 
، وقػػػػد اشػػػػتدت المنافسػػػػة الروسػػػػية البريطانيػػػػة وامتػػػػدت إلػػػػى (40)( زمػػػػاـ الحكػػػػـ فػػػػي الكويػػػػت0896-0905

منيا وشممت إرجاء واسعة، زيادة عمى أنيا أخذت تيدد مركز بريطانيا في البحار ففي عاـ  المناطؽ النائية
(أنشأت روسيا حجر صحي في خراساف تحػت ذريعػة مقاومػة الطػاعوف المنتشػر فػي الينػد وجعمػت 0897)

مػػف النشػػاطات الصػػحية وسػػيمة لتعزيػػز نشػػاطيا السياسػػي والعسػػكري واسػػيـ ىػػذا النػػوع مػػف النشػػاطات فػػي 
ياد نفوذ روسيا فػي مشػيد، ثػـ نشػأت نيابػة قنصػمية فػي سجسػتاف، ومارسػت نشػاط وجيػود كبيػرة إلفشػاؿ ازد

ضعاؼ النفوذ البريطاني، في ىذه المنطقة الحيوية ألمف الينػد ، واف تصػاعد التنػافس ظيػر واضػحا بعػد  وا 
ضمف مػد سػكة ( المتمثؿ بظيور مشروع )كابنست( المت0898أف تصاعد النشاط الروسي في الخميج عاـ)

 . (45)حديد مف سواحؿ البحر المتوسط إلى الخميج العربي حيث ينتيي عند الكويت
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فػػي سياسػػات الخمػػيج العربػػي عنصػػرا جديػػدا حينمػػا عينػػت روسػػيا فػػي عػػاـ  يلقػػد دخػػؿ النفػػوذ الروسػػ
( ضػػابط كفػػأ يػػدعى )كروجمػػوؼ( قنصػػال روسػػيا فػػي بغػػداد وكػػاف ذلػػؾ مػػرتبط بخطػػة إلقامػػة مينػػاء 0898)

فػػي الخمػػيج العربػػي. وفػػي الوقػػت نفسػػو أيضػػا بػػدأت بريطانيػػا بػػالتحرؾ باتجػػاه إيػػراف لكػػوف إيػػراف ال روسػػي 
تستطيع فتح مراكز الحجر الصحي عمى حسابيا وحينما حصمت الموافقة أسرعت بفتح المراكز الطبيػة فػي 

)كيػػزورت( حػػاؿ  ،  وليػػذا نػػوه(43)بنػػدر عبػػاس ولنجػػة والمحمػػرة رغػػـ إف البعثػػة الصػػحية أثػػارت قمػػؽ األىػػالي
توليػػو منصػػبو الجديػػد فػػي الينػػد  فػػي مػػذكرة لػػو إلػػى السػػفير البريطػػاني فػػي طيػػراف بوجػػوب التحػػرؾ مػػف قبػػؿ 
بريطانيا إلغالؽ أي طريؽ يوصؿ الػروس إلػى الخمػيج العربػي والمحػيط الينػدي. إال إف روسػيا مػف جانبيػا 

إلػػى إيجػػاد منػػاطؽ نفػػوذ ليػػا فػػي ، ومػػف الواضػػح إف النشػػاط الروسػػي اليػػادؼ (44)مضػػت فػػي تنفيػػذ خطتيػػا
عموـ مناطؽ الخميج العربي بدليؿ إقامة العديد مف القنصميات في المدف والمواني بوصػفيا إحػدى الوسػائؿ 

، والعمػػؿ عمػػى إزاحػػة وتقميػػؿ منافسػػة القػػوى األوربيػػة وفػػي االتػػي تسػػاعد روسػػيا فػػي اإلبقػػاء عمػػى مصػػالحي
لمخاطر التي تترتب عف اتساع النفوذ الروسي فراحت تتصدى المقدمة منيا بريطانيا، التي أدركت بدورىا ا

وقػد ظيػر ليػا عنػد زيػارة )االميػر دابيجػا( القنصػؿ الروسػي العػاـ فػي أصػفياف فػي  (45)لو بالوسػائؿ المتاحػة
( لممحمرة. دليؿ عمى اىتماـ روسػيا بشػؤوف عربسػتاف فػي الجنػوب اإليرانػي. واعتقػدت 0899حزيراف عاـ )

ة انو بذؿ مساعي جادة الستمالة شػيخ المحمػرة إليػو لمحصػوؿ عمػى مصػالح لروسػيا فػي السمطات البريطاني
إمارتو. وابمغو إف روسيا ستقيـ ليا ميناء في الخميج العربي وتدخؿ في منافسة مع بريطانيا فػي ذلػؾ الجػزء 

 .(46)مف العالـ في تقرير المفوض البريطاني في طيراف

روسػػيا فػػي الخمػػيج العربػػي أدى بػػاالنكميز إف ينقسػػموا إلػػى فػػريقيف:  واف ىػػذه التحركػػات بالنسػػبة إلػػى      
فريػػؽ يػػرى إف الػػروس ال يقصػػدوف مػػف وراء نشػػاطيـ ىػػذا اإلضػػرار بمصػػالح االنكميػػز أو القيػػاـ بمعػػاداتيـ 
وحسب مػا ينشػر فػي الصػحؼ اليوميػة. والفريػؽ ا خػر يػرى إف تحركػات الػروس إلػى الخمػيج العربػي تشػير 

ضػػعاؼ مركػػز االنكميػػز فػػي إحػػدى أىػػـ منػػاطؽ نفوذىػػا لكػػي يحػػؿ  إلػػى مػػدى اىتمػػاميـ بتنفيػػذ مشػػروعاتيـ وا 
 . (47)النفوذ الروسي تدريجيا محؿ النفوذ البريطاني

 المبحث الثالث

 م(0911- 0911النشاط الدبلوماسً والبحري الروسً فً الخلٌج العربً )

تـ إرساؿ العديد مف البعثػات  ( قد بمغ أوجو النشاط عدة مستويات منيا حيث0911وبحموؿ عاـ )
التجارية إلى مناطؽ الخميج وىي مف اجؿ ربط البحر األسود بالخميج العربي قد نضجت في أذىاف الروس 
وذلؾ مف خالؿ الخطوط المالحية والمحطػات التجاريػة باإلضػافة إلػى زيػادة البعثػات التجاريػة إلػى مختمػؼ 

حيػػث تػػـ التحػػرؾ مػػف قبػػؿ البعثػػات فػػزارت كػػؿ مػػف الكويػػت منػػاطؽ الخمػػيج العربػػي لفػػتح الوكػػاالت التجاريػػة 
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غيػػػر إف البعثػػػات قوبمػػػت طمباتيػػػا بػػػالرفض العربػػػي ممػػػا حػػػدى بالشػػػركة  ةوالبحػػػريف ومسػػػقط وقطػػػر والمحمػػػر 
الروسػػػية أف تأخػػػذ ليػػػا مركػػػزا كمػػػا اشػػػرنا فػػػي بوشػػػير وىكػػػذا بػػػدا بشػػػكؿ واضػػػح أىػػػداؼ روسػػػيا القيصػػػرية 

 .(48)اسة الروسية مرحمة التنفيذ الفعميواىتماميا بمنطقة الخميج ودخوؿ السي
 05كاف بندر عباس أوؿ ميناء في الخميج العربي دخمتو السفينة الحربيػة الروسػية )غميميػاؾ( فػي )

( وقد ابمغ )اندرينيوس( قائد السفينة في اليـو نفسو حاكـ بندر عباس انو جاء بنػاء عمػى 0911شباط عاـ 
مجاممػة.  وبمػا إف احتيػاطي الوقػود لمسػفينة ال يكفػي بػالتجوؿ بمػػوانئ  أوامػر الحكومػة الروسػية لمقيػاـ بزيػارة

( طػػف مػػف الفحػـ سػػيتـ اخػػذ جػػزء 311محممػػة بػػ ) فالخمػيج العربػػي فسػػوؼ تصػؿ إلػػى ىنػػا قريبػا السػػفينة واد
منػػػو إلػػػى )غيميػػػاؾ( أمػػػا الجػػػزء البػػػاقي فقػػػد طمػػػب انػػػدرينوس مػػػف الحػػػاكـ السػػػماح لػػػو أف يتركػػػو مؤقتػػػا عمػػػى 

حاكـ بندر عباس رفض الطمب الذي تقدـ بو  اندرينوس في اليـو التػالي متػذرعا بعػدـ وجػود الساحؿ. لكف 
تعميمػػات لديػػو مػػف الحػػاكـ العػػاـ فػػي بوشػػير وانػػو رفػػض طمبػػا مػػف قائػػد الطػػراد البريطػػاني )بومػػوت( بإسػػكاف 

ة فػػػي وكانػػػت رحمػػػة الطػػراد الروسػػػي مػػػف المظػػاىرات البحريػػػ (49)نائػػب القنصػػػؿ البريطػػاني فػػػي بنػػػدر عبػػاس
الخميج العربي في ذلػؾ العػاـ مؤشػرا عمػى طبيعػة نشػاطات البحريػة الروسػية الخمػيج العربػي وجػرى الحػديث 

، وقػػػدـ وزيػػػر الماليػػػة (51)عػػػف اليػػػدؼ مػػػف وراء ذلػػػؾ إف روسػػػيا تنػػػوي إقامػػػة مخػػػزف لمفحػػػـ فػػػي بنػػػدر عبػػػاس
مالحة تجارية مباشرة، ( مذكرة إلى القيصر الروسي، يتعمؽ بضرورة إقامة 0911الروسي في نيساف عاـ )

بيف الموانئ الروسية في البحر األسود وموانئ الخميج العربي فقػررت الحكومػة القيصػرية دعػـ المشػروعات 
التجاريػػة مدفوعػػة بالرغبػػػة فػػي خمػػػؽ مصػػالح ثابتػػة ومسػػػتقرة فػػي الخمػػػيج العربػػي وربمػػا أيضػػػا بإقامػػة أسػػػس 

تنفيػػػذ العمميػػػات التجاريػػػة الروسػػػية المدعومػػػة مختمفػػػة لمتػػػدخؿ السياسػػػي ىنػػػاؾ وجػػػاءت أوؿ أشػػػارة إلػػػى بػػػدء 
( ذكر فييػا إف خطػا 0911بالعوف الحكومي الرسمي في خطاب طبيب روسي في بوشو في حزيراف عاـ )

، وبعػػد رحمػػة  (50)روسػػيا مػػف السػػفف المالحيػػة سػػيبدأ المالحػػة فػػي الخمػػيج العربػػي ابتػػداء مػػف الخريػػؼ التػػالي
ت بوشػػير وبنػػدر عبػػاس االحػػواز والبصػػرة والكويػػت وأشػػار تقريػػر اسػػتطالع أرسػػمتيا الحكومػػة الروسػػية شػػمم

البعثػػة أف ىنػػاؾ إمكانيػػة لتصػػريؼ المنتوجػػات الروسػػية فػػي المنطقػػة التػػي تقػػع جنػػوب إيػػراف المطمػػة عمػػى 
الخمػػيج العربػػي ولكنػػو كػػاف يػػرى أف تمػػؾ التجػػارة البػػد أف يػػدعميا خػػط بػػواخر روسػػي مػػدعـو مػػف الحكومػػة 

قامة مخزف لمفحـ في بوشػير والبصػرة وافتتػاح قنصػمية وبقػاء الروسية، واقترح عمى حك ومتو فتح مصرؼ وا 
. وقد أقرت لجنػة خاصػة شػكمتيا الحكومػة الروسػية. وتشػير (55)سفينة حربية متواجدة بشكؿ دائـ في الخميج

المعمومػػػات إف القنصػػػؿ الروسػػػي فػػػي بوشػػػير كػػػاف حريصػػػا خػػػالؿ اجتماعػػػو بالشػػػيخ مبػػػارؾ عمػػػى إبالغػػػو 
ومة الروسية عمى استقاللو واستعدادىا لتقديـ المساعدة لو فأحاطو الشيخ مبارؾ عمما بأنو إذا بحرص الحك

مػػا احتػػاج إلػػى المسػػاعدة فسػػوؼ يطمبيػػا مػػف الحكومػػة البريطانيػػة وعمػػى الػػرغـ مػػف فشػػؿ مباحثػػات الشػػيخ 
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إلػػى  )مبػػارؾ الصػػباح( مػػع القنصػػؿ الروسػػي فػػي بوشػػير فقػػد واصػػؿ الػػروس جيػػودىـ لديػػو فسػػيروا سػػفنيـ
نيسػاف  07.  وفي نشاط آخر لمبحرية الروسية أقمعت السػفينة )كورنيمػوؼ( فػي )(53)الكويت مف حيف  خر

( مػػف البصػػرة وكانػػت مسػػمحة بسػػتة مػػدافع ومحممػػة بػػألؼ طػػف مػػف بضػػائع مختمفػػة مػػف الكيروسػػيف 0910
أدت إلػػى سػػػوء والسػػكر والقطػػف والحريػػر وعػػدد مػػػف المسػػافريف، وتزامنػػا مػػع تمػػؾ الرحمػػػة حػػدثت مشػػاحنات 

العالقػػات بػػيف الكويػػت والمسػػؤوليف األتػػراؾ فأتصػػؿ أميػػر الكويػػت بالمسػػؤوليف الػػروس وأقػػاـ معيػػـ عالقػػات 
وديػػة وفػػي نيايػػة السػػنة زارت البارجػػة الروسػػية الكويػػت فيمػػا أعمػػف قبطانيػػا اسػػتعداده ل جػػراءات مػػا يسػػاعد 

ر ابمػغ القنصػؿ الروسػي قػي البصػرة أف ، ومػف جانػب آخػ(54)أمير الكويت مف اجؿ نيػؿ االسػتقالؿ الحقيقػي
، ولػدى وصػوؿ القنصػؿ الروسػي (55)التجار المحمييف يرحبوف بإمكانية إقامة روابط تجارية وثيقة مع روسيا

( وانطمػؽ نحػو الكويػت التػي وصػميا 0910العاـ في بوشير إلى الطراد في )الثػامف مػف كػانوف األوؿ عػاـ 
يـو مف وصولو إلى الكويت جاء في زيارة لو )جػابر( نجػؿ شػيخ  في اليوـ نفسو ورسا بجانب الساحؿ وبعد

الكويت )ترامت فارباغ( مع حدوث األزمة الكويتية فقد بمغت أوجيا وقد ورد فػي رسػالة إلػى وزيػر الخارجيػة 
الروسػػي )المػػزدورؽ( انػػو لػػـ تكػػف لػػدى روسػػيا فػػي ىػػذه المنطقػػة نوايػػا عدوانيػػة ولػػـ تكػػف تسػػعى إلػػى امػػتالؾ 

كاف ىدؼ إرساؿ )فاربػاغ( ينحصػر فػي استيضػاح وضػع األمػور الفعمػي فػي الخمػيج العربػي. األراضي فقد 
وفي  التقرير عف زيارة فارباغ موانئ الخمػيج العربػي فػأف المقػاييس المييئػة لمسػفينة ومنظرىػا الفخػـ واألبيػة 

بضػػحالة مياىػػو  والنظافػػة والترتيػػب فػػي الػػداخؿ، وحسػػب تقريػػر قائػػد الطػػراد )فاربػػاغ( إف مينػػاء بوشػػير تميػػز
التػػػي تجبػػػر السػػػفف عمػػػى الرسػػػو فػػػي عػػػرض البحػػػر عمػػػى مسػػػافة سػػػبعة أميػػػاؿ تقريبػػػا. ولكػػػف المينػػػاء يػػػرتبط 
بطرقات مقبولة بوسط المدينة. الطػراد )اسػكولد( رفػع العمػـ الروسػي فػي منطقػة الخمػيج العربػي لممػدة الثالثػة 

وىػػػو طػػػراد مػػػف الطػػػراز األوؿ تصػػػؿ ( عمػػػى سػػػارية الطػػػراد الثقيػػػؿ الروسػػػي 0915فػػػي كػػػانوف األوؿ عػػػاـ )
. (56)( شػػخص إلػػى مػػوانئ الخمػػيج العربػػي581طػػف والػػذي كػػاف طاقمػػو يتػػألؼ مػػف ) 5915حمولتػػو إلػػى/  

ومػػف الشخصػػيات الميمػػة )يوغويافمنسػػكي( وىػػو مػػف ىػػواة العمػػـو الطبيعيػػة وقػػاـ بأبحػػاث عمميػػة فػػي منطقػػة 
الة مػػف القنصػػؿ الروسػػي )اوفسػػينيكو( الػػى ( الػػى جزيػػرة البحػػريف وحمػػؿ رسػػ0915الخمػػيج العربػػي وتوجػػو )

الشخصية المعروفة في ساحؿ الجزيرة العربية الشيخ محمد بف عبػد الوىػاب الػذي يعػيش فػي درىنػة القريبػة 
 –مف البحريف، عممػا بأنػو لػـ يسػتقبؿ مػف قبػؿ الشػيخ عيسػى بػف عمػي وبعػد إلحػاح محمػد بػف عبػد الوىػاب 

 .(57)نو مستعد لمتعاوف مع الروسبعث عنو احد وزراءه لمقابمتو وبيف لو ا
( زار ثالث شيوخ عرب)الشيخ 0915أباف رحالت)يوكوبا فمتسكي( في إرجاء الخميج العربي عاـ )

الشيخ عيسى شيخ البحريف(. أما النشاط الروسي فػي  –الشيخ مبارؾ شيخ الكويت  –خزعؿ شيخ المحمرة 
ة وتعميػؽ جيػودىـ المشػتركة فػي الخمػيج العربػي الخميج العربي بالتعػاوف مػع الفرنسػييف مػف اجػؿ إظيػار قػو 
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نتيجة لعدـ وجود أسطوؿ فرنسي وروسػي ثابػت فػي الخمػيج. إال إف الجيػود تكممػت بالنجػاح فػي مطمػع عػاـ 
( وكػػاف ىػػدؼ الػػدولتيف مػػف وراء ذلػػؾ إظيػػار قػػوة ووحػػدة التحػػالؼ الثنػػائي الروسػػي الفرنسػػي الػػذي 0913)

يػػراف0895ظيػػر عػػاـ ) والدولػػة العثمانيػػة والمشػػايخ العربيػػة فػػي المنػػاطؽ السػػاحمية والتػػي  ( أمػػاـ بريطانيػػا وا 
. وقػد تحقػؽ ذلػؾ عنػدما تػـ التنسػيؽ المشػترؾ التػي قػاـ بيػا (58)كانت مرتبطة بمعاىدات مانعة مػع بريطانيػا

يػة الطراد الروسي مف الدرجة الثانية )يوياريف( والطراد الحربي الفرنسي )انفيرنيو( إلى الخمػيج العربػي، بأىم
( 0914كبيػرة فػي الخمػػيج العربػي وقػد اسػػتمدت البعثػات التجاريػة إلػػى الخمػيج العربػي كمػػا أرسػمت فػػي )آب 

بعثة تجارية روسية إلى الخميج العربػي ىػدفيا إنشػاء مصػرؼ تجػاري روسػي فػي بوشػير وآخػر فػي شػيراز، 
( 0914ثػاني عػاـ )فأف تمكف الروس مف إيجػاد قنصػمية جديػدة إذا افتتحػت  فػي بنػدر عبػاس فػي كػانوف ال

وكالة قنصمية روسية ىناؾ وكاف أوؿ فرعيف فييا ىػو )محمػد عمػي( إيرانػي، ثػـ ارتفػع التمثيػؿ إلػى قنصػمية 
( وفػػي )لنجػة( افتتحػػت 0916وعػيف فييا)اوفسػيينكو( الػػذي تسػمـ منصػبو فػػي الرابػع عشػر مػػف شػباط عػاـ )

عمػـو فػأف النشػاط البحػري الروسػي تػأثر ، وعمػى ال(59)(  وكالة قنصمية تمثؿ روسيا وفرنسا معػا0915عاـ)
بسياسة األحالؼ والتكتالت الدولية إذ كانت العالقات الدولية تتجو نحو بمورة وضع جديد لمعالقات رسمتو 
المصالح والتناقضات والعالقات الدولية. فظيرت فكرة التقارب البريطاني الروسي وعمى ىذا األساس جرت 

( تػػػـ 0917/ آب/ 30لمتوصػػػؿ إلػػػى اتفاقيػػػة بينيمػػػا إلػػػى عقػػػد معاىػػػدة )المباحثػػػات بػػػيف بريطانيػػػا وروسػػػيا 
بمقتضػاىا تقسػػيـ إيػراف ثػػالث منػػاطؽ منطقػة نفػػوذ روسػية فػػي الشػػماؿ وأخػرى بريطانيػػة فػي الجنػػوب وجعػػؿ 
المنطقػػػة الوسػػػطى محايػػػدة ولػػػـ يكػػػف االنكميػػػز راضػػػيف عمػػػى ىػػػذا التقسػػػيـ فأصػػػروا عمػػػى أف يضػػػعوا تحفظػػػا 

المصػػالح البريطانيػػة فػػي الخمػػيج ولكػػنيـ لػػـ ينجحػػوا فػػي إدخػػاؿ ىػػذا الػػتحفظ فػػي تعتػػرؼ بمقتضػػاه روسػػيا ب
( بػيف روسػيا وبريطانيػا ومػا فرضػتو السياسػة 0917، وعمى الرغـ مف توقيع وفاؽ عػاـ )(61)صمب االتفاقية

اؿ الدوليػػة والعالقػػات الدوليػػة فػػي السػػنوات التػػي سػػبقت الحػػرب العالميػػة األولػػى فػػأف الصػػراع والتنػػافس ال يػػز 
 قائما بينيما في منطقة الخميج العربي التي تعد مف مناطؽ الصراع والتنافس الميمة في العالـ.

 الخاتػمة
عمى الرغـ مف جميع الجيود التي بذليا الروس في الخميج العربي إال أنيػـ لػـ يسػتطيعوا الحصػوؿ 

يػػؤدي النشػػاط الػػذي بػػذؿ  عمػػى أيػػة ارجحيػػة فيػػو وظمػػت اتصػػاالتيـ بأقطػػاره محػػدودة وتػػراوح فػػي مكانيػػا ولػػـ
خالؿ تمؾ السنوات أي نتيجة تذكر.  وىناؾ عوامؿ مرتبطة بوضع الدولة الروسية أسيمت إلى حد مػا فػي 

أسػػطوال بحريػػا متواجػػد  اإضػػعاؼ النشػػاط الروسػػي فػػي الخمػػيج العربػػي تػػأتي فػػي مقػػدمتيا عػػدـ امػػتالؾ روسػػي
تتػولى جمػع المعمومػات عػف المشػيخات العربيػة وافتقارىػا الػى قمػة قنصػمياتيا التػي  ةبشكؿ دائـ في المنطقػة باإلضػاف

إلػػى وجػػود معارضػػة بريطانيػػة إلػػى كػػؿ أشػػكاؿ التغمغػػؿ  ةإلػػى خطػػوط البػػرؽ تربطيػػا بمػػوانئ الخمػػيج العربػػي باإلضػػاف
الروسػي السياسػػية واالقتصػادية والبحريػػة وبػأف الخمػػيج العربػػي بحيػرة بريطانيػػة ، ال يجػوز أليػػة قػوة أوربيػػة أو إقميميػػة 



 
التغلغل الروسي في                                                                       ثامر نعيمه خضير م.م

 1001الخليج العربي حتى عام 

 

002 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011عشر: العدد  التاسع

فرض سيطرتيا عميو ومنافسة بريطانيا واف عدـ إقحاـ روسيا قواتيػا فػي الخمػيج العربػي إف األسػاطيؿ الروسػية قميمػة 
وكانت موزعة في بحار البمطيؽ والبحر األسود والصيف وىػي بعيػدة عػف الخمػيج العربػي فمػيس مػف مصػمحة الػروس 

األسػػطوؿ البريطػػاني الػػذي ال تضػػاىيو أيػػة قػػوة  عػػزؿ قطاعاتيػػا البحريػػة عػػف مراكزىػػا الرئيسػػية ووضػػعيا تحػػت رحمػػة
في الخميج العربي وقػد اخػذ التوافػؽ بػيف الػدولتيف نتيجػة لممنظمػات الدوليػة التػي تمثمػت بالوفػاؽ الػودي بػيف بريطانيػا 

( والػذي أنيػى الخالفػات 0917وفرنسا، فنجحػت كػؿ مػف بريطانيػا وروسػيا إلػى التفػاىـ فػتـ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ عػاـ)
 شأف إيراف وأفغانستاف والتبت واستبعاد الخميج العربي عف ىذه التسوية.بينيما ب

 الهوامش 
، مواد مف أرشيؼ الدولة المركزي لألسطوؿ البحري 0913 -0899( ي. ريزقاف،سفف روسية في الخميج العربي )0)

 . 4-3، ص 0991الحربي، ترجمة سميـ توما، موسكو، 
 010، ص 5101لندف،  –( دار الحكمة 0958 – 0511في الخميج العربي، )( صبري فالح الميدي، الصراع الدولي 5)

 .569، ص 5118محمد نصر مينا، الخميج العربي الحديث والمعاصر دراسة تاريخية تحميمية، اإلسكندرية، 
ر ( رسالة ماجستي0958-0955( عاصـ حاكـ عباس الجبوري، االتحاد السوفييتي وقضايا التحرر في المشرؽ العربي)3)

 .0، ص5113جامعة القادسية،  -غير منشورة، كمية التربية
 5( مصطفى عبد القادر النجار، الخميج العربي، مجمة عممية تعنى بشؤوف الخميج العربي والجزيرة، جامعة البصرة/ العدد4)
 .99، ص0975، 
( أطروحة دكتوراه 0917-0798الروسي في منطقة الخميج العربي ) -( فواز مطر نصيؼ الدليمي، التنافس البريطاني5)

 .56-55،ص5117غير منشورة، كمية ا داب ، جامعة بغداد، 
، 0، يروت ،ط 0978-0998( انطواف متي، الخميج العربي مف االستعمار البريطاني حتى الثورة االيرانية 6)

 .56،ص0993
 .56(  فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ،ص7)
تراتيجيات الدوؿ الكبرى في الخميج العربي حتى الحرب العالمية الثانية، مجمة افاؽ (  محمد جاسمـ النداوي، تطور س8)

 04، ص8،0987عربية/ العدد،
 .30-31(  فواز مطر نصيؼ الدليمي، المصدر السابؽ، ص 9)
 .05، ص0985(  كماؿ مظير احمد، دراسات في تاريخ إيراف الحديث والمعاصر بغداد، 01)
، 5100زاوي، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، الدار الوطنية الجيدة، دمشؽ، (  محمد عبدا هلل الع00)

 .039ص
 .35( فواز مطر نصيؼ الدليمي، الصدر السابؽ، ص 05)
الروسية، مركز البحوث والمعمومات، سمسمة الدراسات العسكرية -( كماؿ ظير احمد، مف تاريخ الحروب اإليرانية03)
 .51-09، ص0984،
 .90،ص0958( دونالد ولبر، إيراف ماضييا وحاضرىا، ترجمة عبد النعيـ محمد حسيف، القاىرة، 04)
 .33( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص05)
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 .0968، الطبقة الجديدة، د.ت، ص4ج لويمر، دليؿ الخميج، القسـ التاريخي، ترجة مكتب امير دولة قطر، ج-( ج06)
 011، المصدر السابؽ،ص ( صبري فالح الحمدي07)
سمطنة  -، مطبعة عيسى البابي وشركائو0( جوف. ب. كيمي، بريطانيا والخميج العربي، ترجمة محمد أميف عبد اهلل، ج08)

 .053عماف، )د.ت(، ص 
 .015(صبري فالح الحمدي، الصدر السابؽ، ص،09)
  .041( محمد عبداهلل العزواي، المصدر السابؽ، ص 51)
 .079ص 5118، بيروت، 0لفيف، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث، ط( مجموعة مؤ 50)
خميؿ ابراىيـ المشيداني،موقؼ برطانيا مف نشاط القوى المحمية واالقميمية والدولية في الخميج العربي، مجمة كمية  (55)

 . 308،ص5110،54االداب،العدد/
 .049-048( محمد عبد اهلل العزاوي، المصدر السابؽ، ص53)
 .015( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص54)
، ص 0989( جماؿ محمود حجر، القوى الكبرى والشرؽ االوسط في القرنيف التاسع عشر والعشريف، االسكندرية، 55)

34. 
 .514( محمد عبد اهلل العزواي، المصدر السابؽ، ص56)
 .076( مجموعة مف المؤلفيف، المصدر السابؽ، ص 57)
( اطروحة دكتوراه 0947 -0940لمجيد عبد الحميد العاني، سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه ايراف )( عبد ا58)

 .98، ص0990غير منشورة ، جامعة بغداد ، كمية ا داب، 
 .056( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص 59)
 .011( عبد المجيد عبد الحميد العاني، المصدر السابؽ، ص 31)
 .464ص  5110، القاىرة، 5ماؿ زكريا قاسـ، تاريخ الخميج العربي الحديث المعاصر، ج( ج35)
 .451، ترجمة ديواف أمير دولة قطر، الدوحة، د. ت، ص 0( ج. ج لويمر، دليؿ الخميج، القسـ التاريخي، ط35)
 0981 ( محمود عمي الداود، الخميج العربي والعمؿ العربي المشترؾ، بغداد، مطبعة االرشمد،33)
 .550( محمد عبد اهلل العزاوي، المصدر السابؽ، ص 34)
يراف واإلمارات والجزيرة العربي وعماف، 35) ( محمد اسماعيؿ دشتي، شقائؽ النعماف في تاريخ الخميج العربي والكويت وا 

 دمشؽ دار المحبة.
 .309( خميؿ ابراىيـ صالح المشيداني، المصدر السابؽ، ص 36)
، 0عيف الدراسات والبحوث، القاىرة ط –بدروس، تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، القاىرة ( محمد حسف الع537)

 080، ص0998
 .040 – 041( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص 38)
 .014( صبري فالح الحمدي، المصدر السابؽ، ص 39)
 . 015( مصطفى عبد القادر النجار، المصدر السابؽ،ص 41)
 .391، ص 0966( القاىرة ، 0904 – 0841زكريا قاسـ، الخميخ العربي، دراسة لتاريخ االمارات العربية) ( جماؿ40)
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( 0917-0878( طارؽ نافع الحمداني، العثمانيوف والروس في الخميج العربي، دراسة في العالقات السياسية بينيما )45)
 . 91، ص0991، 6مجمة الوثبة العدد/ 

 .053، المصدر السابؽ، ص ( فواز مطر الدليمي43)
 .014( مصطفى عبد القادر النجار، المصدر السابؽ، ص44)
 .015( صبري فالح الحمدي، المصدر السابؽ، 45)
 .057( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص 46)
 ( بدر الديف عباس الخصوصي، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، 47)

 .053، ص 0988، 0ـ، طدار السال -الكويت
 .575( محمد نصر مينا، المصدر السابؽ، ص 48)
، األردف عماف، 5، محمود شاكر موسوعة تاريخ الخميج العربي، جػ 059(  فواز مطر الدليمي المصدر السابؽ، ص 49)

5113 ،556 . 
 .68داد، د. ت. ص ، بغ0( جورج لوتشوفسكي، الشرؽ الوسط في الشؤوف العالمية، ترجمة جعفر الخياط، ط51)
 .066( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص 50)
 .535( ج .ج لورمبر، المصدر السابؽ، ص 55)
 .057( بدر الديف عباس الخصوصي، المصدر السابؽ، 53)
 .057( محمد اسماعيؿ دشتي، المصدر السابؽ، ص 54)
 .05( ي . ريزفاف، المصدر السابؽ، ص55)
 .515 – 099المصدر السابؽ، ص  ( فواز مطر الدليمي،56)
 .508( فواز مطر الدليمي ، المصدر السابؽ، ص 57)
 .005( مصطفى عبد القادر النجار، المصدر السابؽ، ص 58)
 .545( فواز مطر الدليمي، المصدر السابؽ، ص59)
 . 516، ص0990( صالح العقاد، التيارات السياسية في الخميج العربي، مكتبة االنجمو المصرية، 61)

 قائمة المصػادر
 الكتب العربية والمترجمة   .1

 .0958دونالدولير، ايراف ماضييا وحاضرىا، ترجمة عبد النعيـ محمد حسيف، القاىرة،  -

 .5110، القاىرة، 5جماؿ زكريا قاسـ، تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، ج -

رشيؼ الدولة المركزي االسطوؿ البحري ( مواد مف ا0913-0899ي. ريزقاف، سفف روسية في االخميج العربي ) -
 .0999الحربي، ترجمة سميـ توما، موسكو،

 .5101لندف،  -( دار الحكمة0958-0511صبري فالح الحمدي، الصراع الدولي في الخميج ) -

 .5118محمد نصر مينا، الخميج العربي الحديث والمعاصردراسة تاريخية تحميمية، االسكندرية، -
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 .0993، 0(، بيروت ط0978 -0798ربي مف االستعمار البريطاني حتى الثورة االيرانية )انطواف متي، الخميج الع -

 .5100الدار الوطنية الجديدة،  -محمد عبد اهلل العزاوي، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر دمشؽ -

، سمسمة الدراسات العسكرية، الروسية، مركز البحوث والمعمومات -كماؿ مظير احمد، مف تاريخ الحروب االيرانية -
0984. 

 .0985كماؿ مظير احمد، دراسات في تاريخ ايراف الحديث والمعاصر، بغداد،  -

سمطنة عماف،  -، مطبعة عيسى البابي وشركائو 0كيمي، بريطانيا والخميج، ترجمة محمد اميف عبد اهلل، ج -ب -جوف -
 د. ت. 

 .5118، بيروت، 0لحديث، طمجموعة مؤلفيف، دراسات في تاريخ الخميج العربي ا -

 .0989جماؿ محمود حجر، القوى االكبرى والشرؽ االوسطفي القرنيف التاسع عشر والعشريف، االسكندرية،  -

 ، ترجمة ديواف امير قطر الدوحة، د.ت.0ج لوريمر، دليؿ الخيج، القسـ التاريخي،ط-ج -

 .0981مطبعة االرشاد، محمود عمي الداود، الخميج العربي والعمؿ العربي المشترؾ، بغداد،  -

 محمد اسماعيؿ دشتي، شقائؽ النعماف في تاريخ الحميج العربي، دمشؽ دار المحبة، د.ت. -

 .0،0998عيف الدراسات والبحوث،ط -محمد حسف العدروس، تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، القاىرة -

 .0966لقاىرة، ( ا0904 -0841جماؿ زكريا قاسـ، دراسات لتاريخ االمارات العربية ) -

 .0988، 0بدر الديف الخصوصي، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث والمعاصر، االكويت. دار السالـ،ط -

 ، بغداد، د.ت.5جورج لوتشوفسكي، الشرؽ االوسط في الشؤوف العالمية، ترجمة جعفر الخياط، ج -

 .0990المصرية،  صالح العقاد، التيارات السياسية في الخميج العربي، مكتبة االنجمو -

 المجالت  .2
، 5مصطفى عبد القادر، الخميج العربي، مجمة عممية تعنى بشؤوف الخميج العربي والجزيرة، جامعة البصرة، العدد/ -

0975. 
محمد جاسـ النداوي، تطور ستراتيجيات القوى الكبرى في الخميج العربي حتى الحرب العالمية الثانية، مجمة افاؽ عربية  -

 .8،0985العدد/

خميؿ ابراىيـ صالح المشيداني، موقؼ بريطانيا مف نشاط القوى المحمية واالقميمية والدولية في الخميج العربي، مجمة  -
 .5110، 54كمية االداب، العدد/

(، 5917 -5878طارؽ نافع الحمداني، العثمانيوف والروس في الخميج العربي دراسة في العالقات السياسية بينيما) -
 0991، 06/ مجمة الوثبة العدد

 الرسائل واالطاريح .3
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(، أطروحة 0917 -0798الروسي في منطقة الخميج العربي ) –فواز مطر نصيؼ الدليمي، التنافس البريطاني  -
 .5117دكتوراه غير منشورة، كمية االداب، جامعة بغداد 

(، رسالة 0958 -0955عاصـ حاكـ عباس الجبوري، االتحاد السوفييتي وقضايا التحرر في المشرؽ العربي ) -
 .3113ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة القادسية،

(، اطروحة دكتوراه غير 0947–0940عبد المجيد عبد الحميد العاني، سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه ايراف، ) -
 .0990منشورة، كمية االداب، جامعة بغداد، 

                                                 

 


