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 0881 – 0881 البحرية بريطانيا سياسة
 عبد حماد حسين م.د.

 االنسانية للعلوم التربية كلية – االنبار جامعة
 الملخص
 الداخلية مواصالتها وتامين حماية على  البداية منذ البحرية سياسيتها في  بريطانيا اعتمدت

 لالمبراطورية الهاديء الوضع هذا ان  بيد العالم في البحار سيدة اعتبارها على والخارجية
 في الشروع سياسة وتبنيها  الروسية الفرنسية البحرية القوى بروز  بسبب كذلك يبق لم البريطانية

 للعمل ودفعهم البريطانية البحرية أدميراالت  لدى  والرعب المخاوف اثار مما البحرية السفن بناء
  المتطورة البحرية السفن وبناء البحري االتفاق زيادة خالل من التوجه هذا مواجهة على

 

 المقدمة
 التجارة لحماية المهمة االساطيل من (1)االنكليزية الشرقية الهند شركة اسطول يعد       

( Lorn) لورن هما  فرقاطتين  من تالف والذي)بومباي( بحرية  عليه اطلق والذي البريطانية
 طراد حملو  طرادات وثالث البريطاني االسطول الى بعد فيما حولتا واللتين( ALise) وأليس
 بسبع الطرادات تلك وزودت  مدفعا عشر ستة الباقيان الطرادان وحمل مدفع وعشرين اثنين منهما
 اربعة احداهما حملت اخريتين سفينتين عن فضالا  مدفع( 11-11) منها واحد كل  حملت  سفن
 وثالثة(  سفينة قائد) قبطانا عشر ثالثة نحو البحرية هذه في العاملين عدد وبلغ مدفعاا  عشر

 فيما تغيير  ثم المتطوعين من وعدد ثاني مالزم برتبة وعشرين وواحد اول مالزم برتبة وثالثين
 اعمال اتساع بسبب 1181 سنة الهندية البحرية او  الهندي االسطول بومبايالى بحرية اسم بعد

 ( 2). البريطانية التجارية حماية هو مهمتها واصبح بومباي بحرية واعباء

 االمر بداية في اتخذ الذي التاريخ في مثيل له يسبق لم البريطاني االستعمار نظام ان      
 (8) االسباني ااالرماد  اسطول تدمير بعد  البحر في االنتصار الى  تحول ثم السيطرة اسلوب

  البحر بقوة بريطانيا سياسة ارتبطت وبذلك البحار وراء فيما االراضي استعمار الى واالنتقال
 وضمان التجارة حركة وزيادة المستعمرات من المزيد على الحصول تهدف التي(4) مكانتها واخذت
 البحرية واصبحت (1) ( 1021 – 1018) االول جيمس الملك ايام منذ البحر على السيادة
 قيام وبعد (Napoleon l) (0) االولنابليون حروب خالل اوربا في متفوقة البريطانية الملكية
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 1111 سنة االول تشرين من والعشرين الحادي  في(  Tarfagar)  (7)األغر الطرف معركة
 اي من تحدي بدون اصبحت البحر على سيطرتها فان وبذلك( 8) للمعركة بحري خط من تكونت
 من الرغم علىف للنصر؟ الضروري ماهو سؤاالا  المعركة طرحت نفسه الوقت في لكن اخرى  دولة
 فقد  الفرنسي – االسباني االسطول اعداد مع تتناسب ال المعركة في البريطاني االسطول اعداد
 بامكانهم انه للمعركة ادارتهم واسلوب البريطانيين البحر قباطنة حنكة ان المعركة اكدت

 . (9) االخر الطرف اسطول قطعات من اقل االعداد تلك كانت وان حتى المعركة في االنتصار
 السفن وتشييد بناء استمرار من الرغم على 1111  سنة بعد أقلي البريطانية البحرية نجم بدا     

 البريطانيون بدا بعدها 1119  سنة حتى مهل وعلى بطيئة بخطوات لكن  البريطانية الحربية
     نابليون مبادرة بعد السيما كبيرة بطاقة بحريتهم بناء اعادة على للعمل انفسهم  حث على

 فشهدت,  لفرنسا المدرعة الحربية السفن من اسطول ببناء بالبدء( III Napoleon)( 11) الثالث
       المدافع منصات الى الخشبية الجدران من واالنتقال  البحري البناء في متنامياا  تنافساا 

 .(11) الفوالذية
 في مجسداا  كبيرة بدرجة مشاهدتها يمكن البحري البناء في بريطانيا سياسة ان الحقيقة وفي     
 وقوة حجم في وتقدم   تحسن كل وان,  للمدافع دائما السطوة كانت حيث والدروع المدافع سباق

  على الدروع  من  المزيد وضع على المصممون المهندسون أجبر البريطانية البحرية المدافع
 عرضة تكون ان ممكن التي وجوانبها اجزائها في االقل وعلى,  وشدة كثافة اكثر وجعلها السفن
 ومنها البريطانية الحربية السفن قدرة في جدا سريع نمو النتيجة كانت وهكذا والتدمير للهجوم
 بمدافع وزودت انج 4.1 بسمك درع لها كان والتي 1101 سنة اطلقت التي( Warrior) السفينة

 بنيت انها حيث الفرنسيين على كبير تقدم بمثابة كانت وبذلك (12),طن 4.21 منها واحد كل يزن
 اشرعه بثالثة والمزودة والشراع البخار بقوة وتنطلق الخشبي الهيكل من بدالا  كلياا  الحديد من

 ( 18).جانبيها على مدافعها وتحمل السفينة مقدمة من منبثق ضخم وعمود
 بناء إلعادة البريطانية السياسة أوساط في كبيرة رغبة( 1101-1119) المدة شهدت     

 كرئيس بريطانيا في السلطة الى غالدستون وصول ان بيد الفرنسية البحرية يفوق بشكل بحريتهم
 الحالية الموازنه بخفض حكومته برنامج عالنا  و ( 1174-1101) األولى وزارته وتشكيل وزراء

 التقديرات وان, المنخفضة للموازنات موازياا  كان ذلك الن البحرية القوة موزانة وتخفيض
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 الى وانخفضت 1101 سنة في استرليني جنيه مليون عشر احد كانت التي البحرية والتخمينات
 سنة في استرليني جنيه ونصف ماليين تسعة والى 1101 سنة في استرليني جنيه ماليين عشرة

 السياسة بشان البرلمان مع نزاع في فدخل اقتصادية لحكومة غالدستون كرس وبذلك (14),1171
 ( 11).  هائلة وبحرية اقتصادية قوة ومنحتها عديدة سنوات منذ نمت التي البريطانية البحرية
 للدفاع سفن جعلها الى تهدف كانت (10) السفن من انواع بناء في بريطانيا سياسة ان     

 في تنطلق لجعلها( Captian) و( Monarch) السفينتين في محاوالت فجرت الساحلي
 جوانبها كل وغرقت( Captian) السفينة انقلبت 1171 سنة أيلول من السابع في لكن المحيطات

 تلك من الفوري الفعل ردة وكانت( Biscay Bay) بسكاي خليج ضربت لعاصفة نتيجة تقريبا
 في الستخدامها الجانبية بالمدافع المزودة العريضة الجوانب ذات السفن الى الرجوع هو الكارثة
 انطلقت التي( Devastation) الجديدة السفينة صنع الى التوجه ثم ومن البحار وأعالي عرض
 بتقنية البريطانية البحرية في االولى السفينة كانت حيث السياسة تلك جسدت والتي 1178 سنة

 على احد يزاحمه ان دون العالم في االقوى هو البريطاني البحري االسطول بقى وبذلك (17)جديدة
 في عليه هو مما سرعة اكثر كان الذي يةالبحر  الصناعة في التكنولوجي التغير من الرغم
 حيث والمحيطات البحار في الهامة المواقع في تنتشر الحربية قطعها كانت  البحر في و (11)البر

 لتامين عنها غنى ال الفحم ومحطات النائية العديدة الجزر في لهامةا التجارية الموانيء
 قارة جنوب واقصى وسنغافورة وعدن السويس وقناة طارق جبل في البحار ومداخل مواصالتها

 ليالسب تهيء بريطانيه مواقع كلها وهي الجنوبية امريكا جنوب اقصى في الفوكالند وجزر افريقيا
  (19). العالم قارات بين شاءت حيث للتجول البريطانية للسفن
 التي حكومته وتشكيل السلطة الى دزرائيلي بوصول البحرية بريطانيا سياسة تغيرت      

          الحرب خالل البحرية والتخمينات التقديرات زادت حيث( 1111-1174) استمرت
 الى عادت بريطانيا سياسة فأن الحرب بنهاية لكن 1171 – 1177 (21) العثمانية – الروسية
 انشغال بسبب نسبياا  مناا آ كان اسطولها الن البريطانية للبحرية االكتراث بعدم القديم اسلوبها

 اسطولهم وضعف 1171. (21) السبعين حرب في خسارتهم بعد جيشهم تنظيم بإعادة الفرنسيين
 البحرية النفقات حيث(  1111 – 1171) للمدة آمناا  يبق لم الوضع ذلك ان بيد( 22),  الحربي

 من بقليل اكثر ثابت مستوى عند النفقات واصبحت مكثف بحري ببناء وشرعوا تزداد سيةنر الف
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 عن بعيداا  الفرنسي البحري االنفاق يكن فلم وبذلك السنة في قوة لكل استرليني ونصف مليون
 (28) البريطاني البحري االنفاق
 باالرض تتعلق كانت منها تقليدية مقاصد له كانت التنافس ذلك ان لنا يتضح هنا ومن      
 يمثل ادناه والجدول 1111 سنة في قائمة تزال ال التي والقدرة والقوة والمكانة والهيمنة والثروة
 : (24)بينها فيما تتنافس كانت التي الكبرى للقوى والعسكرية البحرية القوة مدى

 

 الحربية السفن العظمى القوى
 الجنود

 الحرب وقت السلم وقت

 892111 181111 19+  41 بريطانيا

 741111 112111 29+ 81 فرنسا

 444111 199111 7 ايطاليا

 1218111 701111 14 روسيا

 771111 207111 11 المجر – النمسا

 1814111 419111 12 المانيا

 صناعة مجال 1111 سنة في وفرنسا بريطانيا بين البحري التنافس مدى اعاله الجدول يبين
 . البلدين لكالا  البحرية السياسة يخدم بشكل السفن وتطوير

 الصناعية فالثورة,  عشر التاسع القرن خالل الجيوش من بكثير اكثر البحريات تغيرت لقد    
 البخار استخدام طريق وعن السفن لبناء والصلب الحديد تزويد طريق عن عديده بطرق بها أثرت
 1111 سنة بحلول لكن صالبة اشد ودروع قوة اكثر مدافع تطوير طريق وعن السفن لدفع

 دائرة بإنشاء وشرعت كما (21),ومتطوره حديثة سفن بناء الى البحرية بريطانيا سياسة توجهت
 (  20).1112 سنة في البحرية االستخبارات

 الحقاا  عليه اصبحت مثلما تفوقا يكن لم الذي  البريطانية البحرية تفوق من الرغم وعلى     
 وافقت 1111 سنة وبحلول وفنياا  تقنياا  قائم ماهو على ومحافظتها بقائها في ضعفها وكان
 (27) والمدرعتين والطرادات الثقيلة السفن مؤخرة في الموجودة المدافع تقديم إعادة على يراليةماالد
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(Imperieuse )و (Warspit )البريطانية البحرية مهام فأصبح السنة نفس في طرحتا اللتان 
 البحر بين بحريتها تقسم ان عليها يجب كان التي فرنسا وحتى االخرى البحريات من اكبر

 االسود البحر في منفصل صغير اسطول على حافظت التي وروسيا االطلسي وسواحل المتوسط
 والنمسا والمانيا بإيطاليا,  المتمثلة االخرى البحريات تجاهل البريطانية للبحرية ممكن كان وبذلك
 (21).  والمجر

 نحو على الوضع ان بيد العالم في يةبحر  اكبر البريطانية البحرية تزال ال 1114 سنة وقبل     
 والروس وااليطاليين بسرعة ينمو الفرنسي االسطول حيث (29) والمخاوف بالخطر مليء واضح
 كان نفسه الوقت وفي بحرية تطلعات تظهر االلمانية واالمبراطورية كبيرة اساطيل يشيدون كانوا
 البحرية بالسياسة  المهتمين والحظ والبناء للتسليح جديدة سياسة وتبني اعتماد في تهاون هناك

 فوجدت (81) 1114 سنة حتى رسمي وغير رسمي االهتمام وعدم للبحرية التدريجي الضعف
 روسيا قبل من مباشر تهديد وفي افريقيا في فرنسا التقليدية عدوتها مع بمواجهة نفسها بريطانيا

 خطة مرة والول 1112 سنة الروسية الحكومة وضعت ان ومنذ (81) الهند في لالمبراطورية
 وتم(  جوالة طرادات 11) و( حربية سفينة 11) بناء فتم البالد في للبحرية قوتها لزيادة منظمة
 . (82) بعد فيما االعداد تلك زيادة
 المدافع بظهور تطورت قد تقنياتها الن الجيش عن قليال مختلفة البحرية بريطانيا سياسة ان     

 في التقنية تلك وصفت حتى الفوالذ من المصنوعة المركبة االسطوانات ذات الجديدة البحرية
 و(  كامبل) البريطانيين خاللها وتمكن رائعة بانها(  1111 – 1101)  للمدة البحرية المدافع

 ذات خزن بطارية مع(  حصان 11) قوتها كهربائية بمحركات تعمل غواصة صنع من(  شآ)
 تبني من البريطانية البحرية تمكنت وبذلك ميل الثمانين يتجاوز ال الفعال مداها ان إالا  خلية مئة

 . (88)عشر التاسع القرن طيلة البحرية تطوير سياسة
,  الطارئة والحوادث للحاالت كافي غير االول الدفاع خط ان البريطانية البحرية وجدت     

 للجدل والمثيرة والشديدة القوية المقاالت من سلسلة( Pall mall Gazette) صحيفة فنشرت
 والصحافة فالمدارس,  الخدمة على منصباا  االهتمام وكان ؟ البحرية بشان الحقيقة  ماهي حول
 ستيد قبل من 1114 سنة آب في المقاالت تلك ظهور فأن لذا (84), البحرية التقاليد على أكدت

(W.T.stead )بريت ريجنالد قبل من اليه قدمت والذي الصفحة محرر (Reginald Brett )
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 بحرية بسياسة فطالب(  اللغم فجرت التي الشرارة)  وكانت (81) الحرب لوزارة الخاص السكرتير
 وتحسين وتعزيز التجارة لحماية السريعة والطرادات االول للخط الحربية السفن وتحديث جديدة
 قبل ومن الصحافة قبل من باالجماع عليها متفق تقريبا  كلها وكانت الفحم محطات عن الدفاع
 بدرجة متيقض الشعب ان)) الصحيفة وذكرت,  المدنيين والخبراء المميزين البحرية ضباط بعض
 بدرجة متاكد انه شعر( Admiral sir T.symonds) سايموندز سير االدميرال وان((  عميقة
 من  ذلك على الرد وجاء,  ستهزم بريطانيا وان تندلع ان وشك على كانت الحرب ان من عميقة
 قد البحري االنفاق من المزيد طلب بان الثاني تشرين من عشر السابع في الخزانة وزير قبل

 . (80) كبير وتاييد بموافقة حضي
 دفاعي دورها يكون ان ويجب حاسم كعنصر واختالف شك موضع البحرية المسألة كانت وبذلك

 .( 87) وروسيا فرنسا سيما وال الخارجية البحرية القوى اغلب مع البحرية للمساواة
 السياسيين لدى والخوف الرعب أثارت(  Pall Mall Gazette) صحيفة مطالب ان    

 يصل الذي بالفزع عرف ما وذلك البحرية على السنوي االنفاق ادةبزي  طالبت النها البريطانيين
 . (81) نهايته الى

 قادرة غير القديمة الحربية السفن بأن ظاهراا  واصبح البريطانية االدميرالية الرعب ذلك أثار     
 السفن وان . (89) انتهت قد والمسلحة المدرعة الحربية السفن بان واعتقدوا هجوم اي صد على

 التي هي ومضاعفة قوية ضربات توجه خفيفة رشاشة بمدافع والمجهزة المسلحة السريعة الصغيرة
 سفن على كبيرة مبالغ وصرف النفاق مقاومة كانت والرغبات الميول لكن  (41)تبنى ان يجب
 بعيد حد الى  يوضح االمر ذلك وان االستبدال على ضرورية غير محددات وضع وبذلك فردية
 بشكل السفن تصميم تغيير  تم ولماذا ؟ مقنعه غير المدة لتلك الحربية السفن كانت لماذا
 . (41)؟سريع

                  (   Charles Beresford) برسفورد جارلس تصريح هو الرعب زاد ومما        
 السفن تلك تبني كانت التي البريطانية االدميرالية بأن(   1919 ايلول 0 – 1140شباط 11) 

     تلك مثل يمتلكون كانوا بريطانيا ومنافسي الخصوم الن فقط مادياا  والمرهقة والغالية المكلفة
 الشواطيء حماية  هيمكن بحيث القوة من يكون ان يجب الدولة اسطول بأن اقتنع لكنه (42) السفن

 ضد الطعام إيصال ويؤمن الخام المواد بأستيراد يتعلق فيما  سيما وال  ارتهاوتج البريطانية



 

 

521 
 

 عبد حامد حسني. د.م

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   8181 – 8111 البحرية بريطانيا س ياسة مج 

 يجبرها لم لكن بريطانيا في األمن بعدم شعور فخلق (48)فرنسا أحداهما نيالمتحدي األسطولين
 . (44)بحريتها على اإلنفاق زيادة على

 اللورد برنامج إصدار إلى ذلك قاد حتى البريطانية والقضايا الشؤون في والخوف الذعر استمر 
 البحرية القوة بأن يرى الذي( Lord George Hamilton ( )1111-1119)هاملتون جورج

 . (41)تتضاعف أن يجب البريطانية
 البحر في سيما وال البحرية البريطانية للسياسة كبراال الرعب تشكل كانت فرنسا أن       

 التي وارداتها ألن ؛ واإلستراتيجية والسياسية االقتصادية البريطانية المصالح يمثل الذي المتوسط
 %1,1 و %11 بينما السويس قناة طريق عن تذهب كانت %21 وصادراتها %10 على تزيد
 البر في انجازاتهاب البريطانية البحرية احتفظت لذلك ,(40)المتوسطية أوربا على مقتصرة تكون
 والجزر ومالطة طارق جبل في مواصالتها حماية أجل من اإلستراتيجية وبنقاطها (47)والبحر
 يعد وتفككها انهيارها ألن ؛ روسيا ضد بعد فيما العثمانية الدولة مع الوقوف وقبرص األيونية
 .  (41)المتوسط البحر في الموجودة القوى تغير على يساعد عامالا 
 ,Cherbourg شيربورنج ,  Brestبرستا)  المتوسط البحر مناطق في فرنسا تواجد ان     
جرائها(  Toulon طولون  طولون في والطارئة االستثنائية البحرية واالستعدادات التحضيرات وا 
 تحضيرات مجرد أنها إلى أشارت الفرنسية الخارجية وزارة أن بيد , البريطانية المخاوف أثارت
 األكبر الجزء أن لندن في اإليطالي باألعمال القائم قبل من سالزبوري أبلغ ذلك بعد لكن , عادية
 نفس الوزراء رئيس وتلقى المتوسط البحر في وتركيزه تحشيده تم قد الفرنسي األسطول من

 البريطاني األسطول وتعزيز تقوية ضرورة إلى أشار لذا لندن في األلماني السفير من المعلومات
 . (49)المتوسط البحر في
 إضافة كانت المتوسط البحر غرب في بحرية قاعدة( Bizerta بزرت)ل فرنسا اتخاذ أن       

 البحري التفوق برنامج وتأسيس للقوى الثاني المستوى وتبني (11)البريطانية المخاوف لزيادة حقيقية
 من حمايته على وعمل البحري الدفاع قانون في وتضمينه 1111 سنة منذ سالزبوري طرحه الذي
 بحث والذي (12)1191سنة في القانون إلصدار حتمية نتيجة كانت وبذلك (11)برلمانية رقابة أي
 حوالي له وصرف القادمتين الكبيرتين البحريتين القوتين فوق التفوق وجمع القوتين معيار في
 البحرية السياسة في جديد عهد وفتح (18)سنوات خمسة لمدة إسترليني جنيه(  21,111,111)
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 البحري األسطول واجبات ددتوح البحرية الحرب إستراتيجية على تعتمد والتي البريطانية
 الهجومية الواجبات أما , البحار كل في البريطانية البحرية التجارة وحماية لحفظ دفاعية بواجبات
 التجارية البحرية وتدمير وسواحله العدو موانىء وغلق موانئها في محجوزة العدو أساطيل بجعل

 . (14)ومستعمراتها بريطانيا بين المواصالت سيؤمن الواجبات هذه نجاح وأن الصيد وسفن المعادية
 حربية سفن ستة من المؤلف القناة أسطول تقوية في الرغبة عززت التحركات تلك ان      
 مع( Madeira)ماديرا إلى التجوال من بدالا  طارق جبل في يبقى أن ويمكن قوية مدرعة

 السفن تهيئة أجل من إال ليس اعتيادية هي طولون في االستعدادات بأن باالعتقاد االستمرار
 وتعزيز تقوية طريق عن الفرنسية الحكومة ذهن في الريبة مشاعر خلق عدم أجل من للصيد

 . (11)طارق جبل في القناة أسطول على والحفاظ المتوسطي األسطول
 السفير قبل من سئل بسمارك أن حتى الفرنسي النشاط من البريطانية المخاوف استمرت       

 النشاط هذا في زيادة هناك شك أدنى دون(( : فأجاب النشاط ذلك عن برلين في البريطاني
 تعبئتهم مشروع في العيوب معالجة يحاولون الفرنسيين أن حقيقة لىإ يعود رأيي في والسبب

 .له مبرر ال النشاط هذا بريطانيا واعتبرت  (10) (( الجديد وتحشيدهم
زاء         حياد على تقوم المتوسط البحر في جديدة إستراتيجية بريطانيا اعتمدت المخاوف تلك وا 

 مع حلف في وليس ودي بأسلوب الحاجة دعت إذا الحياد نيل على عازماا  سالزبوري وكان فرنسا
 الدولتين مبدأ إلى بريطانيا فيه طلعتت الذي الوقت في الروسي الجانب إلى فرنسا يدفع قد ألمانيا

 التي القارية ارتباطاتها من نفسها تخليص من بريطانيا تتمكن وبذلك , حقيقة تصبح ان الكبيرتين
 سالزبوري يوافق فلم جديدة التزامات إلعطاء مناسباا  اآلن الوقت يكن لم وهكذا قائمة تزال ال كانت
 . ( 17)معه للتحالف بسمارك مقترح على

 فقد البحري لألسطول المخصصة نفقاتها من زادت حيث البحري بنشاطها فرنسا استمرت       
 سنه بحلول فرنك مليون 111 إلى لتصل 1111 سنة في فرنك مليون 71 من ارتفعت
 ألنها البريطانيين أثار الذي األمر المتوسط البحر إلى السفن بإرسال وقامت كما (11)1191
 سيبيزيا على ريوبح مفاجىء لهجوم واإلعداد يطانياوبر  إيطاليا بين الصلة لقطع محاولة

(Spezia )البحري األسطول بتحريك األوامر بتوجيه البريطانيين على اإليطاليون فاقترح 
 أنه: ((هاملتون ويقول ,((  الماكر االقتراح هذا تجاهلوا))  البريطانيون لكن طولون إلى البريطاني
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 البحر يزور كان الذي القناة أسطول أن بيد  (19) (( فرنسا مع حرب في بريطانيا لتوريط وضع
 .  (01)أسابيع منذ لها رتب قد الزيارة هذه وكانت )Genoa) جنوا في رسى المتوسط

 انتهاج على فعملوا يستهدفهم المتوسط البحر في الفرنسي الوجود أن البريطانيون اعتبر      
 وفي الحرب حالة في ضرورية ستكون التي القوات عن اإلعالن إلى تهدف جديدة بحرية سياسة
 حيث (01)وصيانة تصليح إلى بحاجة كانت التي الضعيفة السفن حالة أظهرت نفسه الوقت
 في واآلخر المتوسط البحر في واحد الحربية السفن أسطولي من للصيانة ينتاثن أرسلت
 .( 02)الداخل

 نحو على متغيرة وغير للجدل قابلة غير حقائق من انطلقت البريطانية البحرية سياسةال أن       
 بحرية ومواصالت بحراا  محمولة تجارة على اعتمدت جزيرة هي المتحدة المملكة بأن تمثلت ثابت
 أصحاب نحن:)) األلمان ألحد سالزبوري أوضح وكما البحار عبر كبيرة ممتلكات لها وكان

 بسبب البر على الحرب من أفضل تكون ان لها يتبوأ لم البحر في الحرب وأن((  ممتلكات
 وزيادة بالتوسع البريطانية الحكومة رغبة وبسبب ,(08)األساطيل في والفني التقني التغير

 (04)البحار في البريطاني-الفرنسي الصراع من زاد البريطانية البحرية مع بالتنسيق المستعمرات
 وذات المدى قصيرة عشر التاسع القرن ثمانينيات وحتى الحربية سفنها مدافع أن األخيرة وأدركت
 تثير وأنها كما المدفع داخل تتكسر ما غالباا  بقذائف ومحشوة مكمومة فوهات ومع قصير شكل
 . (01)الفرنسيين عكس على الدخان من كثير

 وقطع وحدات إضافة إلى بحاجة مختلف نحو وعلى البريطانية البحرية السياسة أصبحت       
 والجديد الكبير البحري البناء جانب إلى وأساسية ملحة ألهمية الحالية اللحظة في جديدة

 لكن البريطانية البحرية مستوى لرفع بديالا  واعتباره به والوثوق (00)الثالثي التحالف على واالعتماد
 . (07)المحتملة واإلرباكات القارية التعقيدات لتجنب شعبي تأييد يالق لم
 بحرياا  تحالفاا  هناك يكون أن ضرورة على تحث 1111 سنة ومنذ البريطانية البحرية كانت      

 فيه كانت الذي الوقت في وفعاليته وكفاءته اإليطالي األسطول وحالة وضع دراسة بعد إيطاليا مع
 عليها الفرنسية البحرية تهشكل الذي الخطر بعد السيما يطانيابر  من بالتقرب ترغب إيطاليا

 (01)سبيلها في اآلخر أحداهما يساعد أن يمكن حيث المتوسط البحر في المشتركة والمصالح
يطاليا بريطانيا بين يالبحر  اللقاء وجرى  األسطول أن أدركوا البريطانيون لكن توتورن في وا 



 

 

525 
 

 عبد حامد حسني. د.م

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   8181 – 8111 البحرية بريطانيا س ياسة مج 

 هنا لدي كانت لو))  :قائالا  كتب البريطانيين الضباط أحد أن حتى فيه فائدة ال ضعيف اإليطالي
      تحت ضعيفة قوة لدي كانت ولو حتى إيطاليا مساعدة دون تنفيذها لفضلت شاقة مهمة
 .  (09)(( أمرتي

 فقامت وروسيا فرنسا مع البحري التسلح سباق نحو تتجه البحرية بريطانيا سياسة بدأت      
 الملكية السيادة صنف سابقاا  بنيت التي من أكبر األول الصنف من بحرية سفن ثمانية ببناء

((Royal Sovereign سنوات لعشر البريطانية الحربية للسفينة المعياري و القياسي النوع ومن 
 وأربعة صغير طراد وعشرون وتسع كبيرة طرادات وتسعة الثاني الصنف من سفينتين بناء وكذلك
 الزيادة هذه تيحض والتي طوربيدية سفينة أو طوربيدي زورق عشر وثمانية سريعة مدفعية زوارق
 .  (71)باإلجماع البرلمان بموافقة
 روسيا كانت الفرنسية البحرية مع سباق في البريطانية البحرية فيه كانت الذي الوقت وفي      

 الدولة لمواجهة منه الهدف وكان األسود البحر في حديثة بتقنيات جديدا أسطوالا  خلقت قد
( Burgas) وبورغس Varna)) فارنا من المكشوفة سواحلها وحيث األسود البحر في العثمانية
 التوسع خطورة بريطانيا أدركت وبذلك Trebizond((71)) تريبزون إلى( Bosphours)والبسفور
 على للحصول الروس وهدف العربي الخليج سيما ال البريطانية المصالح على آسيا في الروسي

 نفوذه مناطق في البريطاني األسطول منافسة وبالتالي األسطول ذلك تقوية شأنه من بحري منفذ
 .  (72)الهندي والمحيط العربي الخليج في
 قناعة وتولدت 1191 سنة خالل الروسية التحضيرات عن بريطانيا الى التقارير وصلت       

 دفعها الذي األمر,  (78)لقسطنطينيةل الروسية للمباغتة محاولة عن البريطانية الحربية الدوائر لدى
بداعات بابتكارات للقيام  من التسعينات خالل البحرية والتخمينات التقديرات في هائلة وفنية تقنية وا 
 خطوات واتخاذ جديد من األسطول إلحياء دفعها ينالقوت بمعيار القبول وأن عشر اسعالت القرن
 .  (74)البحرية السياسة على والتركيز والمدافع السفن صناعة مجال في هامة
 فعملت 1191سنة الروسي – الفرنسي التقارب بعد البريطانية األدميرالية مخاوف ازدادت       

 للسفينتين مضادة تكون Terrible))وThe Power)   ) هما بحريتين سفينتين ببناء الشروع على
 السفينتين أن( Beresford) من مرسل تقرير كشف وقد( Rossia)و Rurik)) الروسيتين
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) البريطانية بالطرادات قورنت ما إذا مدافعهما سيما وال ضعف ونقاط عيوب فيهما اكان األخيرتين
Blake  )وحتى (Grafton  )(71)األول الصنف طرادات من . 

 خطر مواجهة ضرورة على تركز 1192 سنة البحرية بريطانيا سياسة بدأت وبذلك      
 التهديدات نحو التوجه قبل طولون في الفرنسي األسطول وتحطيم الروسي الفرنسي التحالف
ذا العثمانية للدولة الروسية  جاهزة ستكون البريطانية الحربية السفن فأن العمل ذلك أنجز ما وا 
 . (70)المضايق دخول في امرةغالم على وقادرة

 كانون من الثامن في Lord Spencer)) سبنسر اللورد برنامج ُأصدر ذلك أثر وعلى      
 نلك سنوات خمس مدى على اوندب مليون( 81)ب تقدر وبتكاليف (77)1198 سنة األول

 العمل فبدا,  االستقالة أو البرنامج اأم خياراا  الحكومة ومنح الزيادة هذه مثل عارض غالدستون
 .  (71)1194 سنة آذار من األول في غالدستون فاستقال سبنسر برنامج على
 ضرورياا  وكان ومهجورة قديمة أصبحت األولية السفن كل ألن جديدة سفن بصنع العمل بدأ      

 جديد قتالي أسطول وخلق لصنع لكن اثنتين أو واحدة سفينة إضافة مجرد ليس لبريطانيا بالنسبة
 حزيران في المتوسط البحر في البريطانية الحربية سفن أفضل من اثنين تصادمت أن بعد السيما
 جورج السير وآمرها طاقمها وحياة الكثير الدولة كلفت التي (79) (Victoria) وهي 1198 سنة

 األسباب أحد كان للمدافع الثقيل البرج نأل بحرية مأساة وهي( Sir George Tryon)ترايون
 نحو وعلى كبيرة بدرجة تضررت التي( Camperdown)واألخرى,  (11)الكارثة إلى قادت التي

 .  (11) لحضه أي عند ضيقة األمور تكون أن يمكن كيف الكارثة تلك وأظهرت مأساوي
 Alfred)االدميرال برنامج وتبني 1191 سنة ومنذ البحري البناء معدل فرنسا زيادة أن      

(Gervais  (1187 – 1921 ) أن ممكن والطوربيدات الزوارق أن بدا الخصوص وجه وعلى 
 السفن جانب إلى استخدامها طريق عن مستقبلية حرب أية في لبريطانيا معينة خسائر تحدث

 األدميرالية دفع الذي األمر , (11)التجارية ومراكبها أسطولها ضد بعد فيما والغواصات الطوربيدية
 مدمرة حربية سفن بناء وكذلك (18)المدمرة الصغيرة الطوربيدية الزوارق من العديد لبناء البريطانية

 – Thames)شركة قبل من وبنيت صممت والتي( H.M.S. Havock)عليها أطلق والتي

Side )(14)دولي نطاق وعلى سريع نحو على تطورت وبذلك 1198سنة المشهورة . 
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نما فقط البريطانية المصالح يهدد ال المتوسط البحر في الفرنسي التواجد أن        المصالح وا 
 الحكومة أن: )) قائال لندن في النمساوي السفير 1198سنة سالزبيري أخبر وقد أيضاا  اإليطالية
 . (11)(( فرنسا قبل من إيطاليا لهزيمة االكتراث بعدم تنظر أن لها يمكن ال البريطانية

 (10)الروسي -الفرنسي الحلف مشكلة يواجهون البريطانيون بدأ 1194-1198 شتاء وفي      
 سنة األول تشرين في طولون إلى الروسي البحري لألسطول الناجحة الزيارة بعد والسيما
 مع الحرب حالة في المضايق عبور باستطاعتهم أن الوقت ذلك حتى يعتقدون فكانوا (17)1198
 قواتهم جميع إلى حاجتهم جانب إلى أيجة بحر في دائم بشكل بحرية بقطعات فاحتفظوا روسيا
 Goseph)(11)جمبرلن وقال الفرنسيين لمواجهة المانش وبحر المتوسط البحر في البحرية

chamberlain ) (( :يضرب أن إلى سيضطر المتوسط البحر في البريطاني األسطول أن 
 كما منيعاا  أصبح قد انه يعتقد كان الروسي األسطول أن ثم((   (19)الهرب استطاع إذا ويهرب

 الطويل البري الخط عن عوضاا  بحراا  القسطنطينية إلى الوصول روسيا بوسع انه االعتقاد ساد
 (91)ألمجر - النمسا رحمة تحت يضعهم الذي

 وخمس حربية سفن ثالث تتضمن جديدة سفن بناء بضرورة بريطانيا شعرت ذلك أثر علىو       
 من طوربيد زوارق وعشرة طوربيد زورق وثالثون وستة صغيرة غواصات وأربع كبيرة غواصات
 حوالي حمولتها تبلغ التي( Majestik) النوع من قتالية سفن سبعة إلى إضافة األول الطراز

 . (91)طن 14,911
 المياه بأسطول القناة أسطول لتقوية األولى , مدارس ثالث ظهرت 1194 سنة ومنذ      

 مدرسة) عليها ويطلق أيام أربعة خالل طارق جبل مضيق في يتواجد أن بإمكانه ولكن الداخلية
 ويطلق الفرنسي األسطول مع ومساواته األقل على المتوسط أسطول لصيانة والثانية ,( القناة
 لألسطول الكامل االنسحاب إستراتيجية تبنت فقد (92)الثالثة أما( المتوسطي مدرسة) عليها

 الدوائر من تحذيرات هناك كانت ألنه ؛ (98)الحرب وقت في المتوسط البحر من البريطاني
 كان الذي الوقت في (94)إيطاليا مع بحري تحالف على االعتماد يمكن ال بأنه البريطانية البحرية
 مواجهة في مفتوحة السويس قناة على الحفاظ المستحيل من كان أنه متزايد نحو على اتفاق هناك

 جاء بريطانيا واجهته الذي وجدية خطورة األكثر التهديد كان لكن , الروسي – الفرنسي الحظر
 .(91)العشرين القرن سنوات مطلع في األلمانية البحرية وبروز صعود مع بعد فيما
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 على مقاالا (  Colonel H. EWlsdale)ايلسديل الكولونيل نشر فقد 1191 سنة شباط وفي    
 يمكننا هل))  عنوان تحت وكان( المتوسطي ومدرسة القناة مدرسة) المدرستين اقترحته ما

 كليةا  األوامر ترك األفضل من كان إذا فيما ايلسديل وتساءل((  الحرب؟ في بالمتوسط التمسك
 كل وفي القناة في كاسح تفوق تأمين لغرض(  الفرنسي)  المعادي األسطول وطرد المتوسط في
 باتجاه الروسي التقدم مع للتعامل كافية غير قواتهم أن البريطانيون واقتنع كما ؟ المحيط مياه

 لحسن ولكن 1191-1194 لألعوام عالية وبتقديرات البحرية على اإلنفاق في فزاد القسطنطينية
 وجاء التصويت بعد 1191 حزيران من والعشرين الحادي في الليبرالية الحكومة خسرت فقد الحظ

 قوة البحرية حساباتها في أبقت والتي(  1918-1191) سالزبيري بقيادة السلطة إلى المحافظون
 سياسة وانتهاجها بريطانيا في الداخلي السياسي الوضع بسبب الثابتة المعاديتين الدولتين هاتين
 غير بضمانات نفسها تقيد أو حليف إلى الحاجة دون البحرية قوتها على تعتمد (90)جديدة

 . (97)األخرى الدول مع محدودة
 للمالحة واستخدام وتوزيع وتركيب قوة على تعتمد البحرية بريطانيا سياسة أن يتضح وهكذا    
 . الوزارة لتغير تبعاا  تتغير ألنها تثبت ولم آلخر وقت من أهدافها تغيرت وقد
 الداخلية مواصالتها وتأمين حماية على البداية منذ البحرية سياستها في بريطانيا اعتمدت     

 لالمبراطورية الهادىء الوضع ذلك أن بيد العالم في البحار سيدة اعتبارها على والخارجية
 السفن بناء في الشروع سياسة وتبنيها الفرنسية البحرية القوة بروز بسبب كذلك يبق لم البريطانية
  عالية تقنية ذات متطورة حربية نسف لبناء العمل إلى البريطانية البحرية دفع الذي األمر البحرية

 مما البريطانية البحرية أدميراالت نفوس في الرعب أثار والروسية الفرنسية البحرية تطور أن    
 البحرية مواجهة على قادرة يجعلها بشكل وتطويرها البحرية على اإلنفاق زيادة على للعمل دفعهم

 لبناء سبنسر وبرنامج هاملتون برنامج أصدر ذلك وألجل , عليها والتفوق والروسية الفرنسية
 . بحرياا  تنافسها التي القوتين على التفوق لتحقيق السفن وتطوير
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Abstract : 

Since  beginning. Britain in its maritime policy depended on protecting 

and securing its internal and external communications as it was 

considered a controller of all seas in the world , but this quite position of 

the British Empire didn’t last because of rising French and Russian Navy 

powe and their adoption the policy of embarkir the building of navy ships 

amatter which caused fears and horror on Britisl Navy Admeralles and 

push them to face this trend through increasing  naval expenditure and 

building developed navy ships . 
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 والمصادر الهوامش
 والسياسي التجاري النشاط القيسي, الواحد عبد محمود-: ينظر التفاصيل من للمزيد -1

 كلية , منشورة غير ماجستير رسالة ,(1001-1011)الهند في الشرقية الهند لشركة
 الخليج في البريطانية المصالح , أمين محمد األمير عبد ؛1998 بغداد, جامعة اآلداب,
 .1977 بغداد, , الزم كاطع هاشم ترجمة, ( 1771-1747) العربي
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 .    12-7ص ,2111
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 -: ينظر للمزيد 1111

- William oliverstevens and Allan Westcott ,Ahistory of sea power 

,New York,1920,p.270-75. 
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