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 الفصل األول
 الغزو األوربً للخلٌج العربً

 :أوالً: الغزو البرتغالً
حمر ومصر ، أو طرٌك كانت التجارة بٌن الشرق والغرب ، منذ ألدم العصور ، تسلن أحد الطرٌمٌن ، أما طرٌك البحر األ

الخلٌج العربً والعراق والشام ، وكال الطرٌمٌن تحت سٌطرة العرب ، وكانت المشاكل والخاللات السٌاسٌة أحٌاناً تغلك 
أحدهما أو كلٌهما ، وحٌن ٌحدث هذا فإن نفابس الشرق التً تصدر إلى أوربا تنمطع ، إال ما ٌسلن منها طرٌماً وعراً غٌر 

لصغرى ، ٌضاف إلى ذلن أن أسعار تلن البضابع كانت عالٌة جداً لٌس باستطاعة أغلب األوربٌٌن التنابها مؤمون عبر أسٌا ا
جعل  3541لكثرة الرسوم الكمركٌة وأجور الشجن والتفرٌغ لمرات عدٌدة كما أن سموط المسطنطٌنٌة بؤٌدي العثمانٌٌن سنة 

 .هذا الطرٌك تحت رحمة العثمانٌٌن
دٌد مهمة ملحة للدول األوربٌة ، وكانت البرتغال هً الدولة األوربٌة التً كرست أكبر لدر من أصبح البحث عن طرٌك ج

جهودها للبحث عن هذا الطرٌك مدفوعة بعوامل التصادٌة ودٌنٌة ، ساعدها على ذلن استمرار أحوالها السٌاسٌة وتشجٌع 
شؤ مدرسة بحرٌة مكنت البرتغالٌٌن من إدخال تحسٌنات ملوكها للرحالة ، فمد اهتم هنري المالح بشإون البحر واإلبحار، وأن

فً بناء السفن ، واستخدام البوصلة البحرٌة ، وكان هدف المالح كما ٌمال أن ٌهزم اإلسالم )تماماً ونهابٌاً( ، والبد من المول 
لعلمٌة العربٌة واالهتمام بؤن الوجود العربً فً بالد األندلس لد ساعد األسبان والبرتغالٌٌن على اإلطالع على المعارف ا

بدراستها ، فمرأوا رحلة أبن بطوطة الذي زار الهند والصٌن وأفرٌمٌا ووصف ثراء التجار الواسع حتى إن الواحد منهم ربما 
 .امتلن المركب العظٌم بجمٌع ما فٌه

ومنها أن المٌاه االستوابٌة فً وصححت المعلومات العلمٌة العربٌة األفكار الخرافٌة السابدة فً أوربا خالل العصور الوسطى 
 .درجة الغلٌان وأن الشٌاطٌن والعفارٌت ٌسكنون البحار والمحٌطات

بدأ البرتغالٌون باالتجاه نحو السواحل الشمالٌة والشمالٌة الشرلٌة للمارة األفرٌمٌة فمد وصل هنري المالح إلى سبته عام 
حول سواحل أفرٌمٌا الغربٌة بمصد  3541برحلته فً عام ، ووصل آخرون إلى الرأس األخضر ، ولام باتلٌمور  3534

الوصول إلى الهند ، أما فاسكودى كاما فؤن لرحلته أهمٌة خاصة ألنه أول من وصل إلى الشرق عن طرٌك رأس الرجاء 
فً الصالح ولد وضع تحت تصرف دى كاما جمٌع المعلومات التً تم التوصل إلٌها وعد كل من ولع علٌه االختٌار مجنداً 

خدمة ملن البرتغال ، وصحب دى كاما معه بعض من له معرفة باللغة العربٌة أو اللغات األفرٌمٌة ، وعٌن لكل سفٌنة مرشداً 
ومساعد مرشد وربٌساً للبحارة ومشرفاً وعشرٌن بحاراً ممتازاً وعشرة من العادٌٌن وثمانٌة من لاذفً المنابل وأربعة رجال 

ت وأمٌن حسابات وحالق ٌعمل جراحاً فً نفس الولت وترجماناً ولسا من العمال المهرة لألبواق وضباطاً لفض المنازعا
 .وعشرة من الخدم ، وألحك بسفن الحملة سفٌنة صغٌرة وأربعة للتموٌن لما ٌكفً الحملة لمدة ثالث سنوات

ٌة )رأس الزوابع( الذي سماها سارت حملة دى كاما بمحاذات السواحل الغربٌة ووصلت إلى النهاٌة الجنوبٌة للمارة األفرٌم
  .3544رأس الرجاء الصالح ثم استدار شماالً إلى السواحل الشرلٌة فوصل موزنبٌك ومالندى فً 

ولد شاهد البرتغالٌون سفناً عربٌة أدهشتهم صناعتها وحجمها ، فؤلواحها غٌر مسمرة بمسامٌر ومالحوها ٌحملون معهم 
جغرافٌة ، فؤراد دى كاما االستفادة من الخبرة العربٌة للوصول إلى الهند فكان لماإه البوصلة البحرٌة والمزاول والخرابط ال

 .مع أحمد بن ماجد ، وإلناعه بمٌادة السفن البرتغالٌة عبر المحٌط إلى الهند
رتغالٌة( أن استفاد دى كاما من أبن ماجد ، ومن خبرة العرب العلمٌة ، فك ذكر المإرخ البرتغالً )باروش( فً كتابه )أسٌا الب

دى كاما التمى فً مالندى بمسلم ٌدعى المعلم كانا )ووجد لدٌه عدداً كبٌراً من الخرابط واآلالت ، ولد ظهر مما ذكره لطب 
الدٌن النهروالً فً كتابه )البرق الٌمانً فً الفتح العثمانً( الذي ٌرجح تارٌخه إلى الفترة المرٌبة من مجًء دى كاما أن 

ن إال أحمد بن ماجد وهو أكبر وأهم مالحً العرب فً كل العصور، وله مصنفات مهمة فً الجغرافٌة المعلم كانا لم ٌك
المالحٌة واسمه الكامل شهاب الدٌن أحمد بن ماجد السعدي النجدي ، من موالٌد جلفار )رأس الخٌمة حالٌاً( على الساحل 

د منها فً الموت الحاضر )أربعٌن( مإلفاً ومعظمها لد تمت الغربً للخلٌج العربً ، وآثار أبن ماجد كثٌرة ٌبلغ عدد الموجو
صٌاغته شعراً ، غٌر أن واحداً من مصنفاته الكبرى لد كتب نثراً ، وٌحمل عنوان )كتاب الفواٌد فً أصول علم البحر 

الهندي والمالٌو  والمواعد( وفٌه ٌتحدث عن المالحة بجانبها النظري والعملً ، وعن البحر األحمر والخلٌج العربً والمحٌط
 .، ولد وصف هذا الكتاب بؤنه ذروة التؤلٌف الفلكً لمالحً عصره

( فكان ذلن نذٌراً للتجارة العربٌة باالضمحالل ، إذ 3544ماٌس  31ومهما ٌكن من أمر فمد وصل دى كاما إلى الهند فً )
رب من اإللامة داخل حدود مملكته ، ولتحمٌك أن ٌحرم التجار الع 3411كان الطلب األول للبرتغالٌٌن من حاكم كالٌكوت عام 
لاعدتهم  3414على الساحل الغربً للهند والذي أصبح منذ سنة   Goaهذه السٌاسة أسً البرتغالٌون مركزاً تجارٌاً فً كوا

لتالٌة ، الربٌسٌة فً شبه المارة واندفعوا أكثر نحو الشرق إلى جزر التوابل )اندونٌسٌا والمالٌو( لٌإسسوا لمابة السنة ا
 . احتكار لتجارة التوابل مع أوربا لابماً على المحطة التجارٌة الكبرى التً أسسوها فً مالما



 : االحتالل البرتغالً لمنطمة الخلٌج العربً
كانت النتٌجة السرٌعة والمحممة لرحلة دى كاما ثورة فً تجارة أوربا ومجداً عظٌماً للبرتغال الذي أصبح ملوكه ٌطلمون على 

سهم )سادة الفتح والمالحة والتجارة فً الهند والحبشة وجزٌرة العرب وفارس( وبعد وصول البرتغالٌٌن مباشرة إلى الهند أنف
صمموا على السٌطرة على كل التجارة التً كانت فً السابك بؤٌدي العرب ، فؤسسوا عدة محطات تجارٌة وأصبحت البضابع 

كان هذا الطرٌك على الرغم من وجود بعض المصاعب فٌه ، إال أنه كان طرٌماً تنمل بالطرٌك البحري بواسطة السفن فمط ، و
رخٌصة للتجارة ، ومنها توزع البضابع إلى األسواق العالمٌة حٌث ترسل البضابع إلى المدن األوربٌة فٌنٌسٌا ومرسٌلٌا 

 . وبرشلونة وجنوا بواسطة النمل البحري الرخٌص
حول التجارة مع الهند ، ولم تكن العاللات بٌن الطرفٌن ودٌة لبل هذا التارٌخ ، حٌث  بدأ الصراع بٌن العرب والبرتغالٌٌن

كانت تعود إلى فترة حكم العرب لألندلس والصراع مع البرتغالٌٌن ، ولم ٌمض ولت طوٌل على انتهاء الحكم العربً فضالً عن 
بمهاجمة  3411ب المسلمٌن من أسبانٌا فً نهاٌة ، وإخراج العر 3541ذلن فؤن سموط المسطنطٌنٌة بؤٌد المسلمٌن فً عام 

السفن العربٌة فؤحرلوا عشر سفن مصرٌة عند الموانا الهندٌة، وفً السنة التالٌة ، صمم ملن البرتغال على منع العرب من 
األحمر  عندما حاولوا منع أٌة سفٌنة عربٌة من دخول البحر 3413المتاجرة بالتوابل ولام بؤول عمل حربً ضد العرب سنة 

 3414أرسل ملن البرتغال أسطوالً جدٌداً إلغالق مدخل البحر األحمر بوجه السفن العربٌة ، وفً سنة  3411، وفً سنة 
وصل البرتغالٌون إلى جدة ومٌناء مكة الممدسة، عند العرب والمسلمٌن وأصبحوا بذلن ٌهددون لٌس التجارة العربٌة فحسب 

  .وإنما السٌادة العربٌة
أسطوالً جدٌداً إلى الشرق لتعزٌز الوجود البرتغالً فً السواحل الهندٌة ، وكان من  3411البرتغال فً سنة  أرسل ملن

ضمن لادة األسطول ألفونسوا البوكٌرن الذي كلف بـ)سد منافذ التجارة التً ٌستخدمها المسلمون( )البحر األحمر والخلٌج 
رة والوالعة فً مواجهة الساحل الجنوبً لشبه الجزٌرة العربٌة وفً العربً( فبدأ البوكٌرن نشاطه باحتالل جزٌرة سومط

منتصف الطرٌك تماماً بٌن الخلٌج العربً والبحر األحمر على الرغم من أن الجزٌرة كانت جرداء ال تحتوي على مظاهر 
المندب تماماً ، ومنع  الحٌاة ، وأراد اتخاذها لاعدة إلغالق مضٌك باب المندب والنزول فً عدن ، فتمكن من محاصرة باب

التجار العرب من دخول الهند ، إال أنهم فشلوا فً احتالل عدن ، وبذلن استطاعوا احتكار التجارة والمضاء على الرخاء 
 .االلتصادي العربً ولطع أرزاق اآلالف من العرب

للسٌطرة على  3411وكٌرن فً سنة بعد إغالق البحر األحمر بوجه التجارة العربٌة توجه البرتغالٌون بمٌادة ألفونسوا الب
منطمة الخلٌج العربً ، ولد بدأ البوكرٌن عمله بوضع الخطط الحتالل جزٌرة هرمز فً مدخل الخلٌج العربً ، إٌماناً منه 

بؤهمٌة هذه الجزٌرة ذات المولع اإلستراتٌجً الكبٌر ، بدأ البوكرٌن حملة على الخلٌج العربً ومعه سفناً كبٌرة ذات أسلحة 
رٌة فتاكة لم ٌكن لسكان المنطمة لبل بها ، فمام بمهاجمة السفن العربٌة والموانا العربٌة فؤحرق فً رأس الحد ثالثٌن أو نا

أربعٌن لارباً من لوارب الصٌد ، ثم توجه إلى للهات ومنها إلى لرٌات التً استعد أهلها للدفاع عنها ، وحدثت مماومة عربٌة 
تغالٌون بمتل كل من ٌمع فً أٌدٌهم من أهل المدٌنة دون تمٌٌز بٌن النساء واألطفال والرجال ، بطولٌة ضد الغزاة ، فمام البر

فكانت مجزرة رهٌبة لام فٌها البرتغالٌون بمطع اآلذان وأنوف أهل البلدة تشفٌاً وانطلموا فً عملٌات سلب ونهب ، وبعد ذلن 
م فً مدخل الخلٌج العربً ووصفت بؤنها )مدٌنة كبٌرة شرع البوكٌرن بمهاجمة مسمط ، وهً ذات مولع سولً خطر ٌتحك

كثٌفة السكان وهً المنطمة الحرة الربٌسٌة لمملكة هرمز ، وال بد أن تمر فٌها جمٌع السفن التً تزاول المالحة فً هذه 
وادها التموٌنٌة المناطك ... ومسمط سوق لدٌم للخٌول والبلح ، كما أنها مدٌنة أنٌمة جداً ومنازلها جمٌلة ، وتحصل على م

من الحنطة والشعٌر والذرة والبلح من داخلٌتها وهً جزء من مملكة هرمز ... ولد البرتغالٌون مماومة عنٌفة من أهل مسمط 
فعمد البوكٌرن إلى ضرب المدٌنة بالمدافع وأحرق مبانٌها وجوامعها وجمٌع السفن التً كانت راسٌة فً مٌنابها ، وٌذكر 

كٌرن لاموا بدور كبٌر فً عملٌات المتل واالعتداء على الحرمات وكان البوكٌرن أكثرهم لسوة ماٌلز أن مساعدي البو
وهمجٌة وإجراماً ، فمد أطلك العنان لجنوده بعد أن جمعهم فً ساحة المدٌنة لٌذبحوا كل ما ٌصادفونه من المواطنٌن نساءاً 

المدٌنة وحرلها، وبعد خراب مسمط مضى البوكٌرن فً غزوته  وأطفاالً أو شٌوخاً دون تمٌٌز، ثم بعد ذلن أمر الجنود بتدمٌر
التخرٌبٌة على طول الساحل العمانً ، ولد هدد حاكم صحار التابع لمشٌخة هرمز، البوكٌرن بؤنه سٌلمى مماومة عربٌة أشد 

عالن خضوع حاكم ( أالف مماتل فاضطر البوكٌرن إلى لبول إ1مما أظهرته المدن العمانٌة السابمة ، ولد حشد أكثر من )
صحار للبرتغال واكتفى منه برفع العلم البرتغالً على حصن المدٌنة ، وتوجه البوكٌرن إلى خور فكان التً لوام سكانها 
العرب الغزاة البرتغالٌٌن ، فهوجمت المدٌنة ودمرت وأحرلت ، ولد جدعن أنوف وآذان األسرى ، ومن خور فكان توجه 

مباشرة إلى هرمز ، واستهدف البوكٌرن من إسرافه فً هذه األعمال الوحشٌة إشاعة الرعب البوكٌرن إلى رأس مسندم ومنه 
 ً  . فً نفوس سكان هرمز التً اتجه إلٌها وضرب علٌها حصاراً محكما

 
 : احتالل هرمز

بً كانت هرمز مشٌخة عربٌة كبٌرة ، استطاعت أن تبسط سلطانها السٌاسً على أجزاء مترامٌة من شواطا الخلٌج العر
وجزره ، فشملت عمان حتى المطٌف شماالً ، ودخلت جزر البحرٌن فً تبعٌتها ، وضمت لسماً كبٌراً )من الساحل الشرلً ، 

إضافة إلى عممها الكبٌر داخل الجزٌرة العربٌة وحتى مشارف عدن ، وتعد مشٌخة هرمز آنذان من أعظم الكٌانات التً 
ا ازدهاراً وأوفرها سكناً وٌبلغ عدد سكانها أربعٌن ألف نسمة كانوا ٌعٌشون على شهدتها منطمة الخلٌج العربً ثراءاً وأكثره

مستوى عال من الرفاهٌة ومرجع ذلن إلى االزدهار إلى اتساع دابرة النشاط التجاري الذي كان ٌمارسه سكان هرمز ، التً 
رب على الثراء وأطلك علٌها )لإلإة غدت حلمة مهمة فً نمل التجارة العالمٌة بٌن الشرق والغرب ، وأصبحت مثالً ٌض

 .(الشرق
استعدت هرمز لصد الغزو البرتغالً ، وتذكر المصادر البرتغالٌة أن أربعمابة سفٌنة اشتركت فً الدفاع عن الجزٌرة ، وكان 

نت تشغله من بٌنها ستون سفٌنة كبٌرة وال شن أن هذٌن الرلمٌن ٌمومان على المبالغة ، ولكنهما ٌدالن على المركز الذي كا
 .هذه المشٌخة فً شرلً الجزٌرة العربٌة

ولد تجمعت لوات من الفرسان على الساحل ، وكان ملن هرمز صبٌاً )صغٌر السن ٌسمى سٌف الدٌن ، وٌحكم نٌابة عنه 
مستشار الشٌخ عطار ، وإزاء استمرار المصف المدفعً البرتغالً ، لم ٌجد سٌف الدٌن بدأ من طلب المفاوضة ، وأسفرت 



لمفاوضات التً جرت فً جو إرهابً كانت نتٌجتها إن لام البوكٌرن أثناء المفاوضات بطعن الشٌخ العطار مستشار الملن ا
فجؤة )عندما كان ٌتحدث معه فؤرداه لتٌالً( ، وأسفرت المفاوضات عن الصلح بشروط لاسٌة منها: أن ٌضل سٌف الدٌن فً 

لٌة ، وأن ٌدفع لملن البرتغال جزٌة سنوٌة ، وأن ٌسمح للبرتغالٌٌن بإلامة منصبه حاكماً )على هرمز تحت السٌادة البرتغا
 .منشآت عسكرٌة فً بالده

ولهذا الغرض استولى البوكٌرن على لطعة من أرض الجزٌرة إللامة حصن علٌها، وتمرر فً الصلح عدم فرض الضرابب 
ونصت شروط الصلح أٌضاً )على عدم السماح لسفن  على السلع التً ٌجلبها البرتغالٌون من هرمز والموانا التابعة لها

 .األهالً بممارسة نشاطها فً الخلٌج إال بتصرٌح خاص صدر من البرتغالٌٌن
باحتالل هرمز فرض البرتغالٌون سٌطرتهم على المنطمة ، بشكل ال ٌمبل الشن فلم ٌعد باستطاعة أٌة سفٌنة المتاجرة من 

عٌن البوكٌرن بمنصب نابب ملن فً الهند ، خلفاً لفرانشكٌو المٌد  3414وفً عام  الخلٌج دون أن تحمل جوازاً خاصاً بذلن
فً كوا ، وفً السنة نفسها هاجم البرتغالٌون البحرٌن ونزلوا فً  3434وتوفً  3414أول من تولى هذا المنصب عام 

، وجعلوا منها محوراً للفعالٌات  مكان لرٌب من المنامة ، استفاد البرتغالٌون من مولع جزٌرة هرمز االستراتٌجً المهم
البرتغالٌة وازدهرت تجارتهم مع موانا الخلٌج األخرى لكن تعسف البرتغالٌٌن وجسامة المٌود والضرابب التً كانوا 

ٌفرضونها على الجزٌرة أدت إلى تدهور تجارتها وانخفاضها بشكل مستمر طٌلة المرن السادس عشر ، وعلى الرغم من 
ة هرمز فؤن سلطتهم أصبحت أسمٌة حٌث أجبروا على تؤدٌة ٌمٌن الوالء للبرتغالٌٌن ، ولم ٌسمح لهم استمرار ملون جزٌر

 . بمغادرة الجزٌرة دون موافمة مسبمة من السلطات البرتغالٌة
 : الثورات العربٌة ضد البرتغالٌٌن

ربً لتحرٌن ثورة تحت لٌادة حاكم هرمز لم ٌعد ٌذاع نبؤ وفاة السفاح البرتغالً البوكٌرن حتى شرع العرب سكان الخلٌج الع
على الحكم البرتغالً ، بحٌث امتدت الثورة إلى جمٌع المواعد والحصون البرتغالٌة فً منطمة الخلٌج العربً ، فمد كان الحاكم 

 . البرتغالً حكما صارماً اتسم بالجبروت والنزعة التخرٌبٌة والتعسف واستنزاف أموال األهلٌٌن
 11بمٌادة ملن هرمز إلى وضع خطة محكمة إلشعال نار الثورة الموحدة ضد الوجود البرتغالً ، ففً ) فتوصل عرب الخلٌج

( لام ربٌس التجار بمهاجمة السفٌنتٌن الموجودتٌن فً مٌناء هرمز ، وأشعل النار على سطح أحدهما 3433تشرٌن الثانً 
رتغالٌٌن ، وحاصروهم فً الملعة ، أما فً بمٌة المناطك فمد فكان ذلن إٌذاناً ببدء الثورة ، فتمكن األهالً من مهاجمة الب

تعرض البرتغالٌون إلى هجمات منظمة ، وشهدت الثورة نجاحاً عظٌماً وتعرض البرتغالٌون إلى خسابر فادحة ، ولم ٌنج 
 .البرتغالٌون فً للهات الذٌن عرفوا بالثورة لبل إعالنها واتخذوا لألمر عدته

ات عسكرٌة إلى جزٌرة هرمز التً اتخذها الثوار ممراً لمٌادة الثورة ، وأعملوا المتل فً أهالٌها نمل البرتغالٌون تعزٌز
وأحرلوا جثتهم ولضوا على الثورة بعد سلسلة من األعمال الوحشٌة ، وكان لهذا األسلوب الوحشً فً لمع الثورة أصداإه 

ثورة أن ألغى البرتغالٌون اإلدارة العربٌة فً حكم هرمز ، فً المناطك األخرى من الخلٌج العربً وكان من نتابج إخفاق ال
وأسرفوا إسرافاً فً التنكٌل باألهالً ، فؤخذوا ٌغادرونها إلى جزٌرة لشم المجاورة ، فتعمبهم البرتغالٌون واضطر األهالً إلى 

 .أن ٌتفرلوا فرادى بٌن موانا الخلٌج العربً
 3431البرتغالٌون ، فمد عاد العرب فً هرمز إلى الثورة ثانٌة فً عام  وعلى الرغم من سٌاسٌة االضطهاد التً مارسها

وشاركهم حكام مسمط وللهات وٌرجح ماٌلز أسباب الثورة إلى سٌاسة االضطهاد والظلم والتسلط على ٌد )دٌجوري ملٌو( 
( فؤرسل حملة 3431شباط  33لابد الحامٌة البرتغالٌة فً هرمز ولد وصلت أنباء الثورة إلى نابب الملن فً البرتغال فً )

عسكرٌة فوراً ، مإلفة من خمس سفن للمضاء على الثورة وانتهز المابد البرتغالً الفرصة فمام بتعزٌز الوجود العسكري 
البرتغالً فً عمان وإنشاء عدد من الثكنات وشن هجوم على ظفار لغرض تدمٌرها وهكذا استطاع البرتغالٌون المضاء على 

بترحٌل كافة الموى والجماعات  3434استمرت روح المماومة والثورة حتى أن ملن البرتغال أمر عام  الثورة ، ومع ذلن
 .المناوبة للبرتغالٌٌن من جزٌرة هرمز

فؤرسل البرتغالٌون حملة لكنها فشلت نتٌجة لنمص استعداداتها وكان لهذا الفشل انعكاسات  3434وثارت البحرٌن فً عام 
واستمر العرب فً ثوراتهم حتى تمكنوا فً  3441ٌٌن ونفوذهم فً المنطمة وثارت المطٌف فً عام سٌبة على هٌبة البرتغال

 .النهاٌة من المضاء على البرتغالٌٌن
وفً الولت الذي تحمل العرب أعباء المماومة للوجود البرتغالً ، فمد رحب الفرس ومنذ البداٌة بالغزاة البرتغالٌٌن وعمدوا 

راف الصفوٌٌن باستٌالء البرتغالٌٌن على هرمز ، ولٌام تحالف عسكري بٌن فارس والبرتغال فً معهم معاهدة تضمنت اعت
الخلٌج العربً ظاهره ضد الدولة العثمانٌة وحمٌمته ضد الوجود العربً وٌتضح ذلن من الرسالة التً بعثها البوكٌرن إلى شاه 

 :ٌج العربً بمولهفارس ، والتً أعلن فٌها تؤٌٌده الشدٌد ألطماع الفرس فً الخل
وإذا أردت أن تنمض على بالد العرب أو أن تهاجم مكة فستجدنً بجانبن فً البحر األحمر أمام جدة أو فً عدن أو فً )

 .(البحرٌن أو المطٌف أو البصرة
، ولم  وهكذا وضع البرتغالٌون سفنهم الحربٌة وأسلحتهم النارٌة فً خدمة األطماع التوسعٌة الفارسٌة فً الخلٌج العربً

 .ٌنفرط عمد هذا التحالف إال بعد ضعف البرتغالٌون وظهرت لوى أوربٌة ومنافسة فتحول الفرس إلى جانب الموة الجدٌدة
إما العثمانٌون ، فمد وصلوا إلى منطمة الخلٌج العربً ، بعد فترة من السٌطرة البرتغالٌة ، وكان العثمانٌون لد احتلوا بغداد 

وخضع مشاٌخ البحرٌن والمطٌف للسٌطرة العثمانٌة ، وبذلن استطاع العثمانٌون  3451ام والبصرة فً ع 3415فً عام 
بسط نفوذهم على الجزء الشمالً من الخلٌج وٌبدأ الصراع الحربً بٌن الدولة العثمانٌة والبرتغالٌٌن ، وبخاصة بعد التؤٌٌد 

الخلٌج العربً وكانت أهم الحمالت العثمانٌة حملة بٌري الذي لدمه البرتغالٌون لثوار البصرة ، لاعدة األسطول العثمانً فً 
( التً تحركت من السوٌس إلى مسمط واستولت على الملعة البرتغالٌة فٌها وأسرت لابد 3443-3441باشا أو بٌرى باشا )

لوال أن بٌرى  حامٌتها ، ثم تمدمت الحملة إلى جزٌرة هرمز ، فضربت علٌها حصاراً محكماً وكادت تسمط فً أٌدي العثمانٌٌن
 .باشا لابد الحملة أمر برفع الحصار عنها فجؤة واتجه بسفنه إلى البصرة

ورأى السلطان أن تصرف بٌرى باشا كان خٌانة عظمى فؤمر بإعدامه ومصادرة أمواله ولم ٌكن بممدور الدولة العثمانٌة أن 
اكز البرتغالٌٌن ألن السالح البحري العثمانً كان ترسل حمالت بحرٌة أخرى إلى شرلً الجزٌرة العربٌة أو الهند للتصدي لمر

 .لد تولف عن النمو منذ منتصف المرن السادس عشر



والبد من المول أن البرتغالٌٌن استطاعوا االحتفاظ بموتهم فً الخلٌج العربً حتى نهاٌة المرن السادس عشر ، وفً بداٌة 
 :وة البرتغالٌٌن وتالشً سٌطرتهم على الخلٌج وهًالمرن السابع عشر حٌث حدثت تطورات مهمة أدت إلى إضعاف ل

  .3151-3441توحٌد العرش البرتغالً والعرش األسبانً 1- 
  .تزاٌد لوة عرب الخلٌج العربً وخاصة عمان2- 
  .ظهور منافسٌن جدد هم اإلنكلٌز والهولندٌون3- 
  .تحول المولف ألصفوي عن البرتغالٌٌن4- 
  .كراهٌة السكان للبرتغالٌٌن5- 
 .غلبة الروتٌن والتعمٌدات اإلدارٌة على الجهود البرتغالٌة فً البحار الشرلٌة6- 

 :الوجود الهولندي فً الخلٌج العربً
فؤلفلت أسواق البرتغال  كانت هولندا تابعة للتاج األسبانً ، إال أن الهولندٌٌن تمردوا على أسبانٌا وأعلنوا االنفصال عنها ،

ألن البرتغال وأسبانٌا كانت تحت عرش واحد األمر الذي دفع الهولندٌٌن إلى االتجاه نحو  3445بوجه الهولندٌٌن سنة 
 التً أرسلت أول رحلة لها بمٌادة هوتمان  VANVERالشرق ، وكانت أول شركة لإلتجار مع الشرق هً شركة فانفٌر

HOUTMAN  صاراً بعمدها أول اتفاق ووصلت الرحلة إلى السواحل الشرلٌة من الهند ، وحممت انت 3444فً عام
هولندي مع ملن بنتام فتحت فٌه جزر أرخبٌل الهند الشرلٌة للتجارة الهولندٌة وأدى هذا النجاح إلى لٌام شركات هولندٌة 

 3111-3444متعددة ومتنافسة لإلتجار مع البالد الشرلٌة ، ولد وصل إلى المٌاه الشرلٌة أسطوالً هولندٌاً فً الفترة بٌن 
دفع الهولندٌٌن إلى توحٌد عدد من شركاتهم الصغٌرة فً جمعٌة االتجار مع البالد البعٌدة التً تطورت إلى شركة  األمر الذي

 .3111الهند الشرلٌة الهولندٌة فً عام 
بدأ الصراع والتنافس بٌن الهولندٌٌن والبرتغالٌٌن بعد وصول السفن الهولندٌة إلى المٌاه الشرلٌة وعمل الهولندٌون خالل 

عشرٌن سنة األولى من نشاطهم على إضعاف البرتغالٌٌن فً مٌاه أفرٌمٌا والهند ، فً الولت الذي كان اإلنكلٌز ٌعملون على ال
إضعافهم أٌضاً فً مٌاه الخلٌج العربً ، ولذلن فمد كانت العاللات بٌن الهولندٌٌن واإلنكلٌز فً حوض الخلٌج العربً حسنة 

 .من أجل المضاء على العدو المشترن
أحرز الهولندٌون انتصارات مهمة فً الربع األول من المرن السابع عشر فضالً عما أولعه من ضرر كبٌر للبرتغالٌٌن فً 

أفرٌمٌا والهند ، فمد أصبح للهولندٌٌن فً بالد الهند سبعة وثالثون مركزاً وعشرون حصناً وللعة ، ولم تمضً عشرون عاماً 
كان هنان ما ال  3135لشرلٌة حتى أصبحت لهم األرجحٌة فً بحار الهند ، ففً سنة على تؤسٌس الهولندٌٌن شركة الهند ا

% على 13زهاء  3135-3114ٌمل عن سبعة وعشرٌن سفٌنة حربٌة كبٌرة ، وكان معدل أرباح األسهم سنوٌاً خالل المدة 
 .الرغم من مصروفات التسلٌح الباهضة

الهولندٌة إلى مٌاه الخلٌج العربً لما تولعوه من مإازرة المادم الجدٌد ،  رحب اإلنكلٌز والفرس فً بادئ األمر بمجًء السفن
أسس بموجبه مركز هولندي فً بندر عباس ، إلى جانب  3135ولد حصل الهولندٌون على فرمان من الشاه عباس سنة 

 3134حدث فً معركة سنة  المركز اإلنكلٌزي ، وكان اإلنكلٌز والهولندٌون ٌتعاونون أحٌاناً فً حرب البرتغالٌٌن ، كما
هولندي مإلف من ثمانً سفن من دحر أسطول برتغالً من  –البحرٌة بالمرب من بندر عباس ، حٌث نجح أسطول إنكلٌزي 

 ً  .ثمانً سفن أٌضا
تعاظمت السٌطرة الهولندٌة وشهد أواسط المرن السابع عشر انتمال السٌادة فً مٌاه الشرق من البرتغال إلى هولندا ، وٌرجع 

النجاح الذي أصابه الهولندٌون إلى ما اشتهروا به من تخفٌض أسعار البٌع واستخدام الموة العسكرٌة النتزاع االمتٌازات 
( إلى 3111-3153هاجموا جزٌرة لشم لكنهم فشلوا ، ولد عمد الشاه الفارسً عباس الثانً ) 3154الضرورٌة ، ففً عام 

طاهم حك تصدٌر الحرٌر من سابر الموانا التابعة لسلطته معفٌاً من الضرابب ، منحهم المزٌد من التسهٌالت التجارٌة ، فؤع
وصلت  3141األمر الذي أدى إلى نجاح الهولندٌٌن فً توسٌع نفوذهم التجاري فً فرس وامتداده إلى العراق ، ففً سنة 

تورد الهولندٌون فً تلن السنة عشر سفن هولندٌة إلى مٌناء بندر عباس وأفرغت حمولتها من السلع الهولندٌة ، ولد اس
كمٌات كبٌرة من الحرٌر الفارسً بلغت أثمانها ملٌون ونصف ملٌون باون ، وفً السنة التالٌة وصلت إلى المٌناء نفسه 

أحدى عشر سفٌنة هولندٌة تحمل سلعاً تمدر لٌمتها بمابة ألف باون ، األمر الذي أدخل الفزع فً نفوس رجال شركة الهند 
نكلٌزٌة، ازداد التنافس بٌن اإلنكلٌز والهولندٌٌن فً السٌطرة على أسواق فارس وحوض الخلٌج العربً ، ولم ٌبك الشرلٌة اإل

( 3111-3141للتجارة اإلنكلٌزٌة مجال ٌذكر فً تلن األسواق ، وبمٌت السٌادة الهولندٌة ما ٌناهز العشرٌن عاماً ما بٌن )
 :وساعد على ذلن األمور التالٌة

الشركة الهولندٌة كانوا فً نفس الولت هم حكام البالد ومن ثم صاروا أكثر تمبالً للنفمات الحربٌة لفرض  أن أصحاب1- 
  .االمتٌازات بالموة

تمتعت الشركة الهولندٌة باحتكار تام بٌنما تعرضت شركة الهند الشرلٌة اإلنكلٌزٌة لكثٌر من النمد ، وكانت الحكومة 2- 
ً  تسمح من ولت آلخر لجماعات أو  .أفراد بممارسة التجارة فً المحٌط الهندي ، أي أن احتكارها للتجار لم ٌكن تاما

أدت األحداث على المسرح األوربً إلى انتمال السٌطرة االستعمارٌة فً الشرق من هولندا إلى إنكلترا ، فمد شغلت هولندا 
كبٌرة ، إذ لم ٌعد فً وسع هولندا أن تعنى العناٌة  بالحرب مع فرنسا زمن لوٌس الرابع عشر ، فاستفاد اإلنكلٌز من ذلن فابدة

الالزمة بسٌطرتها فٌما وراء البحار ، ففمدت الشركة الهولندٌة التؤٌٌد المادي والمعنوي الذي كانت الحكومة الهولندٌة تمدمه 
المملكتان إنكلترا  لها خالل المرن السابع عشر وكان أهم عامل فً ازدهار نفوذها ثم حدث بعد ذلن بزمن ٌسٌر أن اتحدت

 .وهولندا ، فاندثرت المنافسة اإلنكلٌزٌة الهولندي ، وحل محلها تعاون وثٌك ضد لوٌس الرابع عشر
ظهرت بوادر الضعف على الهولندٌٌن فً أواسط المرن الثامن عشر ، وبدأت سٌطرتهم تتالشى فً الخلٌج العربً ، وأخذوا 

، بمهاجمة السفن الهولندٌة بعد ما أدركوا بؤن الهولندٌٌن  3144ذ سنة ٌتراجعون أمام هجمات العرب الذٌن شرعوا من
ٌناصرون الفرس وٌمكنوهم من توطٌد ألدامهم فً بعض مناطك الخلٌج العربً ، وكان سموط أخر مراكز الهولندٌٌن ، وهو 

ندبذ انتهت حركات ، كما سٌؤتً الحدٌث عنه فً الفصل المادم ، وع 3111حصن فً جزٌرة خرج على أٌدي العرب سنة 
 .هولندا فً الخلٌج العربً

 :الغزو اإلنكلٌزي للخلٌج العربً



رابد هذه المحاوالت فً   JENKINSONجرت عدة محاوالت إنكلٌزٌة لالتجار مع الشرق براً ، وكان أنطونً جنكنسون
، ورالف   JNEWBERY، لكن محاولته لم تسفر عن أمر ذي بال ، وبعده لام أربعة مغامرٌن هم: نٌوبري 3413عام 
بمحاولة للوصول إلى الشرق عن طرٌك   J.STORY، وجٌمس ستوري  W.DEEDSوولٌام دٌدس  R.FITCHفٌج

، ثم غادروها براً إلى بغداد والبصرة ومنها إلى الخلٌج العربً حتى هرمز حٌث  3441طرابلس الشام التً وصلوها فً سنة 
تمرٌراً عن خٌرات  3443لبرتغالٌٌن ووصل إلى لندن حٌث نشر فً سنة أسرهم البرتغالٌون ، وأفلت نٌوبري من أٌدي ا

الشرق التً ال حصر لها من توابل وعمالٌر وأنسجة حرٌرٌة ولإلإ البحرٌن ، فؤسال هذا التمرٌر لعاب اإلنكلٌز الذٌن أرسلوا 
 3444، وفً سنة  3443نة ألدم بعثة تجارٌة إنكلٌزٌة إلى الهند عن طرٌك البحر مباشرة مكونة من ثالثة سفن فً س

 13أسست شركة اتحاد المغامرٌن بهدف االتجار مع الشرق ، ولد وافمت الملكة إلٌزابٌث على عمد تؤسٌس الشركة فً )
 .( والتً أصبحت تسمى شركة الهند الشرلٌة اإلنكلٌزٌة3111كانون األول 

نت بعثة رابحة ، وكان من جملة بضابعها ، بعد عام من تؤسٌسها فكا 3113أرسلت الشركة بعثتها األولى فً سنة 
 المستوردة ما زنته ملٌون باون من الفلفل ، ثم بعد ذلن بسنتٌن أبحرت بعثتها الثانٌة وفً هذا الصدد ٌروى لنا بروس

BRUC  فال غرابة أن تكون تلن التجارة الرابحة لد 44مإرخ شركة الهند الشرلٌة ، إن الربح الصافً لتلن البعثتٌن بلغ %
فعت بشركة الهند الشرلٌة إلى االستمرار فً سبٌلها على الرغم من شدة األخطار وفً ممدمتها األخطار الناجمة عن منافسة د

على الساحل   SURATمن تؤسٌس لاعدة لها فً سورات 3114البرتغال فً ذلن السبٌل ، ولد استطاعت الشركة فً سنة 
 .لبرتغالٌةا  GOAالغربً من الهند المرٌبة من مستعمرة كوا

وكان من حسن الصدف لإلنكلٌز أن بداٌة ظهورهم فً الخلٌج حدثت فً ولت اشتداد النزاع بٌن الشاه الفارسً والبرتغال ، 
أرسلت شركة الهند الشرلٌة رسولٌن من سورات إلى أصفهان لألجل تمهٌد سبل المتاجرة مع فارس ،  3135ففً سنة 

، وعمال فً بالط الشاه ،  3444ل مع أخٌه أنطونً شٌرلً إلى فارس فً سنة وبمساعدة السٌر روبرت شٌرلً ، الذي وص
استطاع الرسوالن الحصول على ثالثة فرامٌن )مرسوم( متماثلة ، وهً وثابك رسمٌة موجهة من لبل الشاه إلى مختلف 

، استطاع  3131، أي فً سنة حكامه إلسداء المساعدة لجمٌع السفن اإلنكلٌزٌة فً الموانا الفارسٌة ، ثم بعد ذلن بسنتٌن 
بعض تجار شركة الهند الشرلٌة الحصول على فرمان آخر فٌه عهود بتمدٌم المساعدة وضمان لحرٌة التجارة ، وكان هدف 

 .الشركة بٌع األصواف اإلنكلٌزٌة فً فارس ممابل الحصول على الحرٌر
، وأخذت التجارة  3134العربً وذلن سنة  وتمدمت سفن التجارة اإلنكلٌزٌة من سوارت إلى جسن عند مدخل الخلٌج

اإلنكلٌزٌة فً جسن باالزدهار ، بفضل االتفاق المعمود مع الشاه الذي أعفى البضابع اإلنكلٌزٌة من الضرابب الكمركٌة ، ولد 
( أرسل الملن جٌمس 3131آذار  34عمب نجاح هذه الخطوة األولى ، خطوات ناجحة إلى موانا الخلٌج األخرى ، وفً )

ألول كتاباً إلى الشاه عباس ٌشكره فٌه على ما أعطاه للتجار اإلنكلٌز من امتٌازات وٌطلب منه السماح لشركة الهند الشرلٌة ا
 .بتؤسٌس مصنع للحرٌر فً مٌناء جسن ، وبهذا سمح الشاه بعد ذلن بزمن ٌسٌر
ٌن ولرغبة الشاه والفرس عموماً فً إضعاف عندما أخذت العاللات تتوثك بٌن الفرس واإلنكلٌز لتوحٌد الجهود ضد البرتغالٌ

الموى العربٌة، أصبح البرتغالٌون ٌواجهون خصماً من نوع آخر ٌختلف عن األفارلة واألسٌوٌون الضعاف التسلٌح ، فلمد 
 ظهر اإلنكلٌز والهولندٌون على المسرح لٌنازعوا البرتغال فً السٌطرة على البحار ولٌنافسوهم تجارٌاً ، ثم ٌموموا فً

النهاٌة بتمزٌك أوصال إمبراطورٌتهم فً الشرق ، ولد حدثت اشتباكات كثٌرة ودامٌة بٌن هذه الموى الثالث غٌر إن الموة 
 .البرتغالٌة كانت لد بدأت بالفعل تتملص ولم تعد لادرة على التصدي للتنافس غٌر المتكافا

جسن البحرٌة التً انتصر فٌها اإلنكلٌز ، ففً ذلن العام فً معركة  3131حدث الصدام األول بٌن اإلنكلٌز والبرتغالٌٌن سنة 
كانت لد أبحرت أربع سفن إنكلٌزٌة إلى سوارت فً الهند ، ثم بعد ذلن اتجهت اثنان من تلن السفن إلى مٌناء جسن فحاول 

المعركة بٌن األسطولٌن البرتغالٌون التصدي لتسلل اإلنكلٌز إلى مراكز احتكارهم ، وإحباط وخنك التجارة الناشبة ، ولد نشبت 
( واستمرت تسع ساعات بدون تولف ، غٌر أن األسطول البرتغالً 3131كانون األول  31اإلنكلٌزي والبرتغالً فً ٌوم )

 .اضطر إلى االنسحاب تحت ستار الظالم ، ونتٌجة لتلن المعركة أصبح اإلنكلٌز المسٌطرٌن على جسن
األسطول اإلنكلٌزي المٌام معملٌات تهدف إلى عرللة النشاط التجاري للبرتغال والمٌام بعد االنتصارات األولٌة اإلنكلٌزٌة ، أخذ 

حدث االشتبان المسلح الحاسم فً هرمز ، حٌث كانت هرمز هدفاً للتجار اإلنكلٌز ، ألنها  3133بمناوشات ضدهم ، وفً سنة 
ا من الصٌن والجزابر والهند الشرلٌة وسٌام والهند ، كانت سولاً تجارٌة زاخرة بالمال والثروة ، وكانت البضابع تتوارد علٌه

وتستبدل تلن البضابع بالحرٌر والخٌول وأللا البحرٌن ، وأسفرت معركة هرمز عن اندحار البرتغالٌٌن على الرغم من 
هت بذلن دفاعهم الشدٌد ، وهرب من نجا من حامٌتهم نحو الجنوب ، واستولى اإلنكلٌز على الجزٌرة فً نشوة الظفر ، وانت

 .ملحمة من المالحم الشهٌرة فً تارٌخ االستعمار
بداٌة  3133لمد كان سموط هرمز ضربة لاضٌة للنفوذ البرتغالً فً الخلٌج العربً ، لكنه لم ٌضع حداً نهابٌاً له ، وتعد سنة 

خصٌص سفٌنتٌن حربٌتٌن العاللات السٌاسٌة إلنكلترا مع الخلٌج العربً ، عندما أخذت شركة الهند الشرلٌة على عاتمها ت
بصورة مستمرة لهم فً بندر عباس ، الذي بنً فً محل المرٌة الصغٌرة جمبرون )بندر عباس( على الساحل الشرلً ، حٌث 

أنشؤوا وكالة للحرٌر وحصل تجارهم على أذن من الشاه بشراء الحرٌر ونمله جنوباً إلى أصفهان دون دفع رسوم كمركٌة 
 .على ذلن

العاللات اإلنكلٌزٌة_الفارسٌة ، ولم تبد شركة الهند الشرلٌة اإلنكلٌزٌة أي معارضة للتغلغل الفارسً فً  وتبع ذلن توطٌد
الخلٌج العرب جنوباً وغرباً ، وٌعنً ذلن إن السٌاسة اإلنكلٌزٌة هً التً مكنت الفرس تؤكٌد أطماعهم على سواحل الخلٌج 

ولف ٌرجع إلى حرص اإلنكلٌز لتحمٌك فوابد التصادٌة وبالفعل فؤن الصدالة العربً خلفاً للسٌطرة البرتغالٌة ، ولعل هذا الم
اإلنكلٌزٌة الفارسٌة ساعدت اإلنكلٌز إلى حد كبٌر إلى ممارسة احتكارات التصادٌة فً فارس ، وخاصة فً مماطعاتها 

 .الجنوبٌة ، وساعدت أٌضاً على المضاء على منافسة الهولندٌٌن
ولن تلبث البصرة أن أصبحت من أهم مراكز التعامل لشركة الهند الشرلٌة  3114ول مرة سنة وصل اإلنكلٌز إلى البصرة أل

على موافمة الوالً العثمانً بتؤسٌس مركز تجاري لها فً البصرة وبالفعل  3114اإلنكلٌزٌة ، فمد حصلت الشركة فً سنة 
ممر  3111ٌة ألهمٌة البصرة نملت إلٌها فً سنة وأدركا من الجهات اإلنكلٌز 3151أنشؤ أول مركز تجاري إنكلٌزي فً عام 

استحصلت على موافمة السلطات العثمانٌة فً  3115شركتها فً بندر عباس ورفعت درجته إلى وكالة ، وفً شهر آب 



األستانة على اعتبار وكٌل شركة الهند الشرلٌة فً البصرة بصفة لنصل إنكلٌزي فٌها ، ولجؤت الشركة إلى أسلوب اإلغراء 
مادي لكسب الوالء للعثمانٌٌن ، فمدمت الهداٌا إلٌهم فً البصرة وبغداد وكانت صلتها بوالً بغداد تتم باالتصال المباشر أو ال

 .تكلٌف وكٌل خاص إذ لم ٌكن هنان ممٌم ثابت
ات التً حصل تطور خطٌر فً وضع الشركة اإلنكلٌزٌة فً أواخر المرن السابع عشر غٌر من طابعها التجاري ، فبعد النجاح

فوض الشركة بموجبه )إعالن الحرب أو  3113حممتها الشركة فً الشرق ، أصدر جارلس الثانً مرسوماً ملكٌاً فً سنة 
السلم مع أي أمٌر غٌر مسٌحً وأن تعمدت المعاهدات باسم التاج )وسلمت الحكومة اإلنكلٌزٌة جزٌرة بومباي إلى الشركة فً 

زءاً من صفمة زواج جارلس الثانً من ابنة ملن البرتغال، األمر الذي أدى التً حصلت علٌها بوصفها ج 3114سنة 
 .(بالشركة إلى تبنً مولف سٌاسً ، أخذ ٌطغً بصورة متزاٌدة على الطابع التجاري لنشاط الشركة السابك

ن خالل الفترة أصبح وضع اإلنكلٌز فً الخلٌج العربً على وجه اإلجمال لوٌاً عدا المنافسة التً أخذ ٌبدٌها الفرنسٌو
 :( ٌتضمن3111( وحمك اإلنكلٌز نصراً مهماً بعمدهم اتفالاً مع سعدون آل نصر ، حاكم بوشهر فً )نٌسان 3151-3141)
 .إعفاء البضابع اإلنكلٌزٌة المصدرة أو المستوردة من الرسوم الكمركٌة1- 
وربٌة إلامة وكالة فً بوشهر طالما بمٌت الوكالة فتح وكالة لشركة الهند الشرلٌة اإلنكلٌزٌة ، وعدم السماح ألي شركة أ2- 

 .اإلنكلٌزٌة
 .السماح للوكالة اإلنكلٌزٌة بإلامة حرس خاص لحماٌتها3- 

وبعد تولٌع االتفاق أصبحت أهم مركز للنفوذ اإلنكلٌزي فً منطمة الخلٌج العربً واتخذت بعد ذلن ممراً للممٌم العام اإلنكلٌزي 
 .3451ٌة حتى انتماله إلى البحرٌن عام الذي أدار السٌاسة البرٌطان

للمٌام بمسح الخلٌج العربً ، وبعد ذلن بثالث عشرة  3113وبعد النجاحات التً حممها اإلنكلٌز أرسلوا بعثة من موباي سنة 
سنة أخذ المهمة على عاتمه أحد ضباط بحرٌة الهند اإلنكلٌزٌة وهو الربٌس ماكلٌور ، وعلى ٌده مسح الخلٌج ألول مرة 

مسحاً فً الحمٌمة مهماً ، ولهذا ٌمكن المول أنه فً أواخر المرن الثامن عشر ، أصبح لإلنكلٌز األرجحٌة فً حوض الخلٌج 
 ً  .العربً تجارٌاً وسٌاسٌا

 :رابعاً: الغزو الفرنسً للخلٌج العربً
ٌٌن بمٌادة فرانسوا بٌرارد حٌن لام بعض المغامرٌن الفرنس 3113بدأت أولى المحاوالت الفرنسٌة لالتجار مع الشرق عام 

إلى الشرق عبر طرٌك رأس الرجاء الصالح ، وانتهت تلن الرحلة   St Maloمن مٌناء سانت مالو  Delevalدي الفال
تؤسست  3115بارتطام السفٌنة الفرنسٌة بصخور ناتبة بالمرب من جزر الماالدٌف ، عند سواحل الهند الجنوبٌة ، وفً عام 

ولكنها كانت مإسسة هزٌلة ما أن بدأت حتى لعدت عن العمل ، وكانت الشركة أضعف من أن تفتح  شركة الهند الشرلٌة ،
 .لفرنسا سٌاسة فعالة فً بالد الشرق

  Louisعندما بعث رسوالً إلى فارس ٌدعى لوٌس دٌشً 3131تجدد النشاط الفرنسً فً عهد الكاردٌنال رٌشٌلٌو سنة 
Des Chayes  وصل راهبان  3134المسطنطٌنٌة ، ولضى على المشروع فً المهد ، وفً عام لكنه لم ٌصل إلى أبعد من

 3153فرنسٌان إلى بالد فارس ولمٌا الترحٌب من شاه فارس ، وأعٌد تؤسٌس شركة الهند الشرلٌة الفرنسٌة من جدٌد سنة 
ٌة ، فؤرسل بعثة إلى فارس تنشٌط الجهود لفرنس  Colbertولم تحمك نجاحاً ٌذكر ، وحاول وزٌر المالٌة الفرنسً كولبٌر

استطاعت أن تحصل من الشاه على إعفاء للتجار الفرنسٌٌن من رسوم الكمارن والمكوس ولمدة ثالث سنوات ،  3115سنة 
 .وحصلت على تسهٌالت مماثلة لما كان لد حصل علٌه التجار اإلنكلٌز والهولندٌٌن من لبل

داهما فً بندر عباس واألخرى فً أصفهان ، ومع ذلن بمٌت التجارة وبموجب تلن االمتٌازات أسس الفرنسٌون وكالتٌن إح
 .بٌن فرنسا على أضعف ما ٌكون حتى نهاٌة المرن السابع عشر

لدمت فارس ممترحات لفرنسا من اجل احتالل  3111ولد وجهت فرنسا اهتمامها لمسمط والبصرة منذ ولت مبكر ، ففً سنة 
ون بشدة وأوضحت تلن الممترحات الفوابد التً تعود على فرنسا نتٌجة الحتاللها مسمط ، وهو أمر كان ٌطمح إلٌه الفرنسٌ

على  3144مسمط والسٌطرة على لالعها ، لكن تحمٌك شًء من ذلن لم ٌتم ، وحاولت فرنسا بدالً من ذلن الحصول فً سنة 
 3114لة لفرنسا معها إلى سنة أذن من سلطان عمان لتؤسٌس وكالة فً مسمط لكنه رفض ذلن ، إما البصرة فترجع ألدم ص

عندما أصبح ربٌس الكرملٌة فً البصرة ، وهو رجل إٌطالً ، لنصالً فرنسٌاً فً هذه المدٌنة وكانت دار اإللامة الفرنسٌة 
فً البصرة لد أصبحت مإسسة دابمٌة ، وعٌن لها لنصل فرنسً بعد ذلن بعشرٌن عاماً ،  3144التً أسست فً سنة 
إن فرنسا لم تحض فً الخلٌج العربً حتى نهاٌة المرن السابع عشر بؤكثر من ممارسة تجارٌة بسٌطة ،  وٌمكن المول إجماالً 

وإن دورها السٌاسً كان محدوداً جداً فً أحداث الخلٌج ، وكانت الصعوبة التً واجهت الفرنسٌٌن هً المماومة النشطة 
 .لإلنكلٌز والهولندٌٌن

سا إلى تنشٌط فعالٌتها الشرلٌة ، فتمكنت من تموٌة مركزها فً الهند ، وتعزٌز وفً مطلع المرن الثامن عشر عادت فرن
مركزها التجاري فً بوند شٌري ، وعادت إلى تعزٌز عاللاتها مع الفرس ، فمد جرت فً نهاٌة عهد لوٌس الرابع عشر 

ان الهدف من وراء ذلن ، وك 3114اتصاالت مباشرة بٌن فارس وفرنسا ، وأرسل الشاه أحد مبعوثٌه إلى بارٌس سنة 
( مادة 13إلى عمد معاهدة تؤلفت من ) 3114التعاون بٌن البلدٌن ضد لوة ُعمان العربٌة النامٌة ، وتوصل الطرفان فً أٌلول 

 .تضمنت تسهٌالت واسعة للتجار الفرنسٌٌن ، منها إعفاإهم من الضرابب لمدة خمس سنوات
( ولفشل الشاه فً الحصول على 3134-3133سلطان بن سٌف بن ثانً )ونتٌجة لتزاٌد نشاط عرب عُمان البحري فً عهد 

المساعدة البحرٌة من اإلنكلٌز والهولندٌٌن ، لرر االلتجاء إلى فرنسا ، وعمد معاهدة جدٌدة معها جرى التصدٌك عنها فً 
 .راد والتصدٌر، وتضمنت حلفاً ضد العرب العمانٌٌن ، ممابل إعفاء الفرنسٌٌن من دفع رسوم االستٌ 3133ماٌس 

تولف النشاط الفرنسً مع الساحل الشرلً للخلٌج العربً ، نتٌجة الفوضى واالضطراب الذي ساد المنطمة بعد سموط 
الصفوٌٌن وتصاعد نشاط الموى العربٌة فً تلن المنطمة ، فمام الفرنسٌون بإغالق مركزهم التجاري فً بندر عباس لكنهم 

 .زمن نادر الشاه وأغلك بعد ثالث سنوات فً 3151أعادوا فتحه مرة أخرى سنة 
على  3144واشتدت المنافسة خالل تلن الفترة بٌن الفرنسٌٌن واإلنكلٌز ، وتعرض اإلنكلٌز إلى ضربة لوٌة فً أواخر سنة 

بع أٌدي الفرنسٌٌن ، حٌنما دمر مركزهم فً بندر عباس ، وتزاٌد النشاط الفرنسً خالل الفترة التً أعمبت حرب السنوات الس
لالتفاق معه من أجل  3111( ولاموا بالفعل بإرسال مندوب إلى كرٌم خان الزند ، الحاكم الفارسً ، سنة 3141-3111)



احتالل جزٌرة خرج العربٌة ، ولبل لٌام الثورة الفرنسٌة بعام واحد ، لررت الحكومة الفرنسٌة ، ضرورة إنشاء لنصلٌة فً 
تخاذ مسمط محطة لمرالبة النشاطات اإلنكلٌزٌة فً الهند ، ومصدر تموٌن فً حالة مسمط ، وذلن ألهمٌة المٌناء المصوى وال

  .أعاق تنفٌذ ذلن األمر ، بل وأدى إلى إهماله 3144تجدد الحرب مع إنكلترا ، لكن لٌام الثورة فً سنة 
اإلنكلٌزٌة فً سنة  –وبعد الثورة الفرنسٌة حدث انعطاف فً النشاط الفرنسً ، وبخاصة حٌنما نشبت الحرب الفرنسٌة 

، فتزاٌدت رغبة فرنسا فً توسٌع مناطك نفوذها ، ووجهت إلى الخلٌج العربً اهتماماً خاصاً ، حتى أخذت هجمات  3141
الفرنسٌٌن تزداد شدة على السفن اإلنكلٌزٌة فً أرجاء المحٌط الهندي ، وكان من تعاظم غنابمهم إنها غمرت أسواق عُمان 

 ثانٌة فً كلكتا ، محل تصدٌرها األول ، وتعد البعثة الفرنسٌة الشهٌرة للعالمٌن الطبٌعٌٌن أولفٌٌه وظهر البعض منها للبٌع
OLLIVIER وبورجٌرBURGUIERS   إلى الدولة العثمانٌة ومصر وفارس ، فً خالل السنوات األولى من عمر

على الرغم من أن البعثة لم تسفر عن نتٌجة الجمهورٌة ، فاتحة لحمبة من النشاط الفرنسً الجاد فً منطمة الخلٌج العربً 
تذكر من الناحٌة السٌاسٌة غٌر إن المبعوثٌن انتهزا هذه الفرصة لتمدٌم التراحاتهما فً المسابل التجارٌة والعسكرٌة ، فمد 

فٌد شٌباً نصح أولٌفٌٌه بعدم اتخاذ أي خطوة إللامة حامٌة فرنسٌة فً جزٌرة خرج ، مشٌراً إلى أن مثل هذه الحامٌة ال ت
 .لعزلتها ، وإنما تصبح ضرورٌة فمط ، إذا نفذ مشروع غزو الهند

دخل التنافس اإلنكلٌزي الفرنسً فً  3144وبحملة نابلٌون على مصر ، التً نزلت فً اإلسكندرٌة فً األول من تموز 
جهدت إنكلترا لتثبٌت أرجحٌتها المحٌط الهندي والخلٌج العربً طوراً جدٌداً حٌث دأبت فرنسا على ضرب إنكلترا فً الهند و

إلى احتمال ظهور  3144فً المنطمة ضد النفوذ الفرنسً حتى ال تضار مصالحها ونبهت الشركة اإلنكلٌزٌة فً أواخر سنة 
سفن فرنسٌة على سواحل الخلٌج العربً ، طلبت من الشاهر الفارسً أن ٌمف معها ضد الفرنسٌٌن بحجة أنهم ضد النظام 

 .ٌان ، وٌبدو إن هذه الحجة لد صادفت لبوالً لدى الشاه الذي أعلن عن استعداده لمساعدة اإلنكلٌزالملكً وضد األد
أما نابلٌون بونابرت فمد حرص على كسب بعض الحكام فً المنطمة ، منهم سلطان بن أحمد سلطان عُمان الذي أرسل له 

 :( جاء فٌها3144كانون الثانً  34رسالة مإرخة فً )
ذا الكتاب ألبلغكم ماال شن فً أنكم لد علمتموه فعالً ، وهو وصول الجٌش الفرنسً إلى مصر ، ولما كنتم دابماً أكتب ألٌكم ه)

أصدلاء لنا ، فعلٌكم أن تمتنعوا برغبتً فً حماٌة جمٌع سفن دولتكم ـ وعلٌكم أن تموموا بإرسالها إلى السوٌس حٌث تجد 
 .(حماٌة لتجارتها . بونابرت

ابرت إلى سلطان ُعمان ألن اإلنكلٌز اعترضوا سبٌلها وضعف النشاط الفرنسً فً الخلٌج العربً مإلتاً لم تصل رسالة بون
حٌن انتهت حملة بونابرت على مصر إلى فشل ذرٌع ، ولم تعد فرنسا لوة تخشاها حكومة الهند أو تخاف خطرها فً الخلٌج 

 .العربً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانً
 األوربً والتطورات الداخلٌة فً اإلمارات العربٌةالمماومة العربٌة للغزو 

ٌعد المرن السابع عشر والمرن الثامن عشر عصر االندفاع والحٌوٌة للموى العربً فً الخلٌج العربً ، ففً كل جزء من 
برتغالٌٌن أجزابه ظهرت لوة عربٌة متمٌزة ، فظهر أوالً ولبل كل شًء الٌعاربة فً عمان الذٌن خاضوا صراعاً عنٌفاً مع ال

وتمكنوا من طردهم نهابٌاً من الخلٌج العربً ثم أعمب ذلن نشاط لبابل عربٌة أخرى منهم الحولة على جانبً الخلٌج العربً 
الشرلً والغربً ، والحولة اسم عام ٌطلك على المبابل العربٌة الماطنة فً المنطمة الممتدة بٌن بندر عباس ورأس بردستان 

 -كما ٌمول نٌبور-تها الربٌسٌة المالحة والصٌد وٌمتازون بالشجاعة والشهامة وكان بإمكانهم ومهن -بالمرب من بوشهر-
السٌطرة على جمٌع منطمة الخلٌج العربً لو كانوا متحدٌن غٌر إن انمسامهم إلى إمارات مستملة حال دون ذلن ، ولد 

العربً ، ولد شهد نٌبور بنفسه مدى النفوذ الذي استطاع عرب بندر رٌك من طرد الهولندٌٌن وإخراجهم نهابٌاً من الخلٌج 
وصل إلٌه عرب الخلٌج وسٌادتهم على سواحله جمٌعاً مما دفع به إلى التؤكٌد بؤن العرب هم الذٌن ٌمتلكون سواحله ، بما فً 

بماء ذلن سواحله الشرلٌة ، وإن ملون فارس لم ٌتمكنوا من منازعة العرب هذه السٌادة ، وأنهم متحملٌن على مضض 
 .السواحل الشرلٌة ملكاً للعرب

وظهرت لوى عربٌة ذات بؤس وشجاعة نادرة ، لعبت دوراً مهماً فً جنوب الخلٌج العربً وشماله ، هً لوة المواسم وكعب 
الذٌن تحدو اإلنكلٌز والفرس والعثمانٌٌن معاً وتمكنوا من إنشاء كٌانات عربٌة سٌطرت على الخلٌج العربً وجزره كلها 

 ً وظهر العتوب فً زبارة )لطر( والكوٌت والبحرٌن ، والعتوب هم اتحاد لبلً ألرب منهم إلى لبٌلة واحدة وربما ٌعود  تمرٌبا
 .3131أغلب العتوب إلى لبٌلة عنزة فً األصل، ولد سجل أول ظهور للعتوب على سواحل الخلٌج العربً منذ 

ى الجوانب العسكرٌة والحربٌة وإنما شملت نواحً أخرى مهمة وٌمكن المول أن الفعالٌات العربٌة فً الخلٌج لم تمتصر عل
هً النواحً التجارٌة ، وٌكفً أن نمول أن عرب عمان فً عهد ألبو سعٌد اتجهوا اتجاهاً ربٌسٌاً نحو التجارة ، بحٌث ولعت 

ستطاعت معه الولوف بوجه التجارة بٌن الهند والخلٌج العربً بٌد عرب عمان ، وبلغت لوة المبابل العربٌة مبلغاً كبٌراً ا
اإلنكلٌز فً المرن الثامن عشر عندما حاولوا التوسع فً الخلٌج العربً ، وفً ولت كان فٌه اإلنكلٌز لد حمموا سٌطرة كاملة 



 .فً الهند
انت والخالصة أن النمو الموى العربٌة فً المرنٌن السابع والثامن عشر واضح وجلً ، ولألسف نمول أن النتابج لذلن النمو ك

محدودة ، فعلى الرغم من استطاعة المبابل العربٌة المحافظة على استماللها لكن طالاتها كانت مبعثرة ، وكان ٌنمصها اإلدران 
السلٌم لمصالحها المومٌة المشتركة ولعل الظروف التً كانت تمر بها تلن المرحلة ، فضالً عن المصالح األسرٌة المتضاربة 

 :لموى العربٌة التً أدت الدور الكبٌر فً تلن الفترة هً اآلتٌةعوامل فً ذلن ، ومن هذه ا
 :3154-3135أوالً: الٌعاربة فً عمان 

ساهمت الروابط الدٌنٌة دورها فً لٌام النظام السٌاسً فً عُمان وارتبط لٌام أسرة الٌعاربة بإحٌاء اإلمامة ، وتعد لبٌلة 
هاجرت أصالً من الٌمن ، وٌدل استمرارها فً الرستاق على أنها من المبابل  الٌعاربة من ألدم المبابل وألواها فً ُعمان ، ولد

 .البارزة ، وكانوا مثل غٌرهم ٌتمتعون باستمالل فً إدارة شإونهم الذاتٌة
كان الوضع الداخلً فً عُمان فً مفتتح المرن السابع عشر، ٌسوده االنمسام والخالفات والمشاحنات ، وبخاصة فً منطمة 

ولد زاد من خطورة الوضع فً عُمان ازدٌاد التواجد البرتغالً على األراضً العُمانٌة ، وذلن بعد طرد البرتغالٌٌن  الرستاق ،
الذٌن عوضوا خسارتهم لهرمز بزٌادة فعالٌاتهم التجارٌة والعسكرٌة فً أماكن أخرى من الخلٌج  3133من هرمز فً سنة 

المناعة لتكون مركزاً لنشاطاتهم فً الخلٌج سواء من حٌث التجارة أو  العربً وبخاصة مسمط ، حٌث شٌدوا حامٌات بالغة
 .التعببة البشرٌة

وإزاء تلن األوضاع اجتمع أهل الحل والعمد فً الرستاق للتشاور فً أمورهم وأوضاعهم السٌبة ، واتفموا على الحاجة 
ً البالد من األعداء ، فولع االختٌار على الماسة إلى إمام عادل وشجاع ، ٌستطٌع أن ٌفرض العدل وٌحارب الباطل وٌحم

، ولد ُعرف عن اإلمام المنتخب االستمامة  3135ناصر بن مرشد بم بن مالن بن أبً العرب الٌعربً لٌكون إماماً فً عام 
مور والنزاهة والتدٌن )فؤظهر العدل ودمر الجهل( كما ٌمول األزكوي، ولد نسبت إلٌه الكرامات الدٌنٌة والخوارق ، وهً أ

حفزت الناس على االلتفاف حوله، ووصف بؤنه اتسم بذكاء غٌر عادي ولوة نادرة لدرجة أنه ٌمكن أن ٌوضع كواحد من 
 .أشهر أمراء عُمان

لادت أسرة الٌعاربة عُمان إلى مركز محترم ومزدهر فً الداخل والخارج، ووصف دولة الٌعاربة بؤنها )ألوى الدول البحرٌة 
-3135عربً وشرق أفرٌمٌا خالل المرن السابع عشر المٌالدي( ، وٌعد تولً الشٌخ ناصر بن مرشد )التً عرفها الخلٌج ال

( الحكم فً عُمان فً مرحلة مهمة لٌست فً تارٌخ ُعمان فحسب بل فً تارٌخ الخلٌج العربً والمحٌط الهندي ، فمد 3154
ل ، ولد بدأ الشٌخ ناصر حكمه بتوحٌد البالد واستتباب تمتعت عُمان فً عهده بالرفاه والمجد والموة وبشكل لم ٌسبك له مثٌ

األمن وبناء الحصون والمالع وتنظٌم الجٌش فاستطاع إخضاع المبابل التً رفضت االعتراف بسٌادته وتوحٌدها تحت 
 . زعامته

ورها فً مماومة واختفت الصورة السابمة ، صورة الصراع بٌن الموى المبلٌة ، وظهرت الوحدة الوطنٌة العُمانٌة باجلى ص
 .االستعمار البرتغالً

وكانت سٌاسٌة اإلمام ناصر بداٌة لصراع عربً برتغالً مرٌر وطوٌل استمر ما ٌمارب من لرن وانتهى بانتصار العرب وطرد 
أرسل اإلمام ناصر حملة إلى مسمط وصلت أسوار المدٌنة وهدمت عدداً  3151البرتغالٌٌن من الخلٌج العربً ، ففً سنة 

من األبراج والمبانً التً كان البرتغالٌون ٌتحصنون فٌها ، لكنها لم تستطع تحرٌر المدٌنة وهاجمت لوة عمانٌة أخرى  كبٌراً 
جلفار )رأس الخٌمة( وتمكنت من احتالل أحدى الملعتٌن فً المنطمة وتحرٌرها وطرد الفرس والبرتغالٌٌن منها ، وفً سنة 

وتمكن من تحرٌرها ، وأجبر البرتغالٌٌن على دفع الجزٌة السنوٌة ، والتسلٌم أرسل حملة لتحرٌر صحار وخور فكان  3115
بحرٌة التجارة للعرب فً المناطك التً كانوا ٌسٌطرون علٌها ، ولد شجع هذا االنتصار الٌعاربة على االستمرار فً اإلجهاز 

 .رهما من البرتغالٌٌنعلى البمٌة البالٌة من الوجود البرتغالً فهاجموا صور ولرٌات ونجحوا فً تحرٌ
أرسل اإلمام ناصر حملة بمٌادة سعٌد بن خلٌفة لتحرٌر مسمط  3154آب  31ازداد النشاط العربً المعادي للبرتغالٌٌن ، وفً 

 :فحاصر المٌناء حصاراً محكماً ، وأجبر البرتغالٌٌن على طلب الصلح ، وفرض اإلمام شروطه على البرتغالٌٌن التً تضمنت
 .ع البرتغالٌة فً لرٌات وصور للعمانٌٌنتسلٌم المال1- 
 .ال ٌدفع العمانٌون أٌة ضرابب على بضابعهم فً مسمط2- 
 .ٌدفع البرتغالٌون ضرٌبة كبٌرة للعمانٌٌن3- 
 .ٌمتنع البرتغالٌون عن المٌام بؤعمال عدابٌة ضد الٌعاربة4- 
 .ٌحك للبرتغالٌٌن بناء تحصٌنات أخرى على أنماضهاٌموم العمانٌون بهدم التحصٌنات التً ألاموها خالل الحصار ، وال 5- 

وتمثل هذه الشروط ضربة لوٌة للبرتغالٌٌن ، وتدمٌراً تجارٌاً وعسكرٌاً لهم ، وعدها ملن البرتغال إهانة شخصٌة له ، 
عها ، وأرسل وسرعان ما نكث البرتغالٌون الصلح ، وبادرت السلطات البرتغالٌة إلى عزل المابد البرتغالً المسإول عن تولٌ

ملن البرتغال تعلٌمات إلى الخلٌج العربً أكد فٌها بذل كل جهد من أجل الحفاظ على مسمط ، وأن ترابط السفن البرتغالٌة 
بالمرب منها ، وال ٌسمح للعرب باإللامة فٌها ، وأن تعزز المالع البرتغالٌة فٌها ، فتجددت الحرب وحاصر العمانٌون المدٌنة 

تمر مماومة البرتغالٌٌن طوٌالً حٌث نفذت ذخٌرتهم وانتشر الذعر بٌنهم ، فاضطر حاكم المدٌنة إلى طلب مرة أخرى ، ولم تس
 .الصلح بشروط مهٌنة

( أبن عم اإلمام السابك ولابده العسكري ، الذي سبك أن أدى دوراً 3114-3154تولى اإلمامة فً عمان سلطان بن سٌف )
فمد لام بمٌادة عدة حمالت أدت إلى طرد البرتغالٌٌن من صور ولرٌات وحصن الصٌر  فً المماومة العربٌة ضد البرتغالٌٌن ،

بعد معارن عنٌفة ، وٌدل انتخابه لإلمامة على رغبة العمانٌٌن بمواصلة العمل العسكري لتحرٌر البالد كلها ، فسارع سلطان 
األجنبٌة فً مسمط وأشرف على العملٌات  فً السنة ذاتها إلى محاصرة مسمط مرة أخرى وأعلن حرباً شاملة ضد السٌطرة

باغتت جماعة صغٌرة من  3141العسكرٌة إلى أن حمك هللا له النصر فً فترة ال تزٌد على ستة أشهر ، ففً أوابل سنة 
المهاجرٌن العمانٌٌن مسمط ودخلتها بهجوم لٌلً وانتشرت فً أسوالها وشوارعها ، فانسحب البرتغالٌٌن من المدٌنة ، ولام 

رب بتحرٌرها ولم ٌعد للبرتغالٌٌن وجود فً الخلٌج العربً سوى مٌناء كنج الصغٌر على الساحل الشرلً الذي دمره الع
 .3144العرب سنة 

وانتعشت األحوال الداخلٌة فً عمان فً عهد سلطان بن سٌف وبخاصة ازدهار التجارة وانتشار األمن والعدل ، وٌمول مإلف 



 :تارٌخ أهل عمان
فً دولته وزهرت واستراحت الرعٌة فً عصره وشكرت ورخصت األسعار وصلحت األسفار وربحت التجار  واعتمرت عمان

وسدت األثمار وكان متواضعاً للرعٌة ولم ٌكن محتجباً عنهم وكان ٌخرج فً الطرٌك بغٌر عسكر ، وٌجلس مع الناس 
 .راً حتى ماتوٌحدثهم وٌسلم على الكبٌر والصغٌر ، والحر والعبد ولم ٌزل لابماً مستم

( الذي استمر فً مماومة 3143-3114وخلفه أبنه بلعرب بن سلطان ) 3114توفً اإلمام سلطان بن سٌف حوالً سنة 
الفرس والبرتغالٌٌن فبعد مرور عامٌن من تولٌه أرسل حملة ضد البرتغالٌٌن فً دٌو ، وٌذكر ألكسندر هاملتون )حوالً عام 

ونزلوا فً اللٌل فً غرب الجزٌرة دون أن ٌكشفهم أحد .. وعند طلوع النهار جاء عرب مسمط فً أسطول تجاري  3111
فتحت بوابات المدٌنة ودخلوا إلٌها دون مماومة( وكانت الحملة بمٌادة سٌف بن سلطان شمٌك اإلمام بلعرب ، وأراد 

لعرب بن سلطان تمكن من المضاء إال أن اإلمام ب 3111البرتغالٌون الرد على العرب باحتالل مسمط وأرسلوا أسطوالً فً عام 
على أغلب األسطول البرتغالً ولكن نشاط الموى العمانٌة لل بعد ذلن بسبب الحرب األهلٌة التً نشبت بٌن األخوٌن بلعرب 

وسٌف التً أدت إلى انمسام العمانٌٌن إلى لسمٌن ولد ظهر بؤن سٌف أكثر حٌوٌة ونشاطاً فالتفت حوله معظم المبابل وسٌطر 
على معظم أجزاء عمان فاضطر بلعرب إلى االنتحار وبوٌع سٌف باإلمامة ، ولد ارتضته المبابل كلها بال تردد وكانت  أنصاره

 .شعبٌة سٌف فً ذلن الولت كبٌرة حٌث اكتسب االحترام ونال إعجاب العرب لشخصٌته الموٌة وصفاته كمابد
العربً ومحاربة البرتغالٌٌن فً الخلٌج العربً والهند كان هدف اإلمام سٌف هو مماومة األطماع الفارسٌة فً الخلٌج 

وأفرٌمٌا ، فتمكن من تحرٌر البحرٌن من السٌطرة الفارسٌة ، وهدد الفرس فً بندر عباس الذٌن طلبوا مساعدة اإلنكلٌز ضد 
لبرتغالٌٌن من أخر العمانٌٌن ولد اتخذ البرتغالٌون لراراً بمساعدة الفرس ضد عرب عمان األمر الذي دفع العرب إلى طرد ا

، وبذلن أصبحت سٌطرت  3144معمل لهم فً الخلٌج العربً هو مٌناء كنج الصغٌر فً الساحل الشرلً وذلن فً عام 
 ً  .العثمانٌٌن على الخلٌج العربً وعلى جزره تامة تمرٌبا

ٌن ، وحمك مٌناء وحذر سٌف الدول األوربٌة من مساعدة الفرس ضد العرب وبؤن مصٌرهم سٌكون نفس مصٌر البرتغالٌ
مسمط ازدهاراً كبٌراً وأصبح أحد أهم الموالع فً الخلٌج العربً كمركز للتوزٌع التجاري من جهة ومحطة للسفر والتزود 

 .بالماء وشراء الماشٌة من جهة أخرى
ممباسا ،  باإلمام سٌف لمساعدتهم فً طرد البرتغالٌٌن فؤرسل حملة لوٌة لتحرٌر 3144استنجد أهالً شرق أفرٌمٌا سنة 

وكان حصار ممباسا الذي استمر ثالثة أشهر دلٌالً لوٌاً على مدى لوة البحرٌة العمانٌة ، فمد عانى البرتغالٌون من نمص 
المبونة والسالح رغم ما كانوا لد خزنوه فٌها ولم تفد العدٌد من النجدات التً أرسلت إلٌهم وبعد تحرٌر ممباسا عٌن علٌها 

اً ولام العمانٌون بطرد البرتغالٌٌن من بمبا وكلوة وباتا وزنجبار ، وتمكنوا من تحرٌر أغلب الساحل ناصر بن عبد هللا حاكم
 .الشرلً ألفرٌمٌا من البرتغالٌٌن

، ولد توفى  3134وولف ضد تحالف ألٌم بٌن الفرس والبرتغالٌٌن هدفه المٌام بعملٌة حربٌو ضد العرب العمانٌٌن عام 
 .وبموته انتهى عهد الهدوء واالستمرار والتوسع فً عمان 4313سلطان بن ٌوسف فً سنة 

فمد حدثت فتنة ولامت حرب أهلٌة ، نتٌجة النتخاب أبنه سٌف وهو صبً فً الثانٌة عشر، إمام فعد ذلن بدعة ، وضعف 
ٌلة مهد السبٌل مركز اإلمامة نتٌجة لظهور فرق دٌنٌة متنازعة وهً الغافرٌة والهناوٌة ، التً ظلت فً نزاع مستمر لمدة طو

 .إلى الغزو الخارجً وإنهاء حكم الٌعاربة
وخالل فترة الصراع الداخلً كان سٌف بن سلطان لد بلغ مرحلة الرجولة وجرى تثبٌته إماماً عن االتحاد الهناوي بوصفه 

اءته وابتعد فً إجراءاً معاكساً لام الغافرٌة بانتخاب إمام آخر لهم هو بلعرب بن حمٌر ، ولد أثبت سٌف عجزه وعدم كف
تصرفاته الشخصٌة عن المبادئ اإلباضٌة المتزمتة ووصف بؤنه )ضعٌف اإلرادة خابر العزٌمة ، سًء الخلك( ولهذا لم تمض 

عد سنوات حتى كان حكمه على حافة االنهٌار ، وهذا ما دفعه إلى اللجوء إلى الحاكم الفارسً نادر شاه فً طلب المساعدة 
 .لب خروجاً على التمالٌد العربٌة فً االستعانة باألجنبً الطامع فً المنطمةضد معارضٌه وكان هذا الط

ٌمثل نادر شاه نموذجاً لألطماع الفارسٌة فً منطمة الخلٌج العربً والعراق ووصفه الندن بؤنه )أخبث حكام إٌران( وكان 
على السلطة السٌاسٌة فً فارس حتى بدأ ٌتحٌن مثل هذه الفرصة لٌزٌد من رلعة إمبراطورٌته فً الخلٌج ، ولم ٌكد ٌستولً 

على الفور ببناء لوة عسكرٌة لتحمٌك أطماعه التوسعٌة فً كل من البحرٌن الشمالً والجنوبً أي بحر لزوٌن والخلٌج 
العربً، وأولى الموة البحرٌة اهتماماً خاصاً بعد ما عرف عن الفرس عجزهم البحري وفمدانهم األسطول ، ولد ذكر السٌر 

اٌكس أحد المهتمٌن بتارٌخ فارس ذلن بموله )لٌس هنان شًء ٌوشح لنا تؤثٌر العوامل الطبٌعٌة على مٌول الناس برسً س
وسلوكهم أحسن من النفور والكره الذٌن ٌظهرهما الفرس دابماً للبحر الذي تفصلهم عنه حواجز جبلٌة شاهمة، ولٌس أدل 

ن لابداً للبحرٌة وهو شخص لم ٌشاهد أي سفٌنة فً حٌاته، ولهذا على جهلهم بالشإون البحرٌة من تعٌنهم محمود تمً خا
فشل الضباط الفرس عن لٌادة األسطول األمر الذي اضطر نادر شاه إلى إسناد لٌادته إلى بعض الضباط العرب فً أواخر 

 .أٌامه
لخلٌج العربً بالسٌطرة لمً طلب سٌف استجابة سرٌعة من نادر شاه الذي كان ٌتوق إلى فرصة تمكنه من مد نفوذه إلى ا

على مسمط والموانا العربٌة األخرى على الساحل الغربً من الخلٌج وبالتالً تحمٌك أطماعه التوسعٌة فً المنطمة العربٌة 
( الذي ضم أربع سفن كبٌرة وعدداً من السفن الصغٌرة بمٌادة لطٌف خان وسار 3111فؤرسل نادر شاه أسطوله فً )نٌسان 

ن سلطان لمحاربة بلعرب بن حمٌر اإلمام الثابر الذي خرج علٌهم من نزوى فاستطاعا دحره واحتالل لطٌف خان مع سٌف ب
عدد من مدن عمان المهمة ، ولد نشب الخالف بٌن اإلمام سٌف ولطٌف خان حٌث استفزت تصرفات المابد الفارسً وعدم 

ٌبة من نواٌا الفرس فً إرجاع المناطك التً احتلوها إلٌه مٌله إلى معاملة اإلمام باالحترام الالبك )سٌف( الذي أخذ ٌشعر بالر
 .وإن هدف الفرس هو السٌطرة ولٌس المعاونة ، فؤدى ذلن إلى انفراط عمد التحالف العسكري بٌنهما

فعاد إلى طلب المساعدة من الفرس مرة ثانٌة فبادر نادر شاه بإرسال تمً خان  3114تجددت الثورة ضد سٌف فً سنة 
ٌف خان وتمكن المابد من احتالل أجزاء من الساحل العمانً وٌصف مإلف تارٌخ أهل عمان أعمال الفرس غٌر لمعاونة لط

 :اإلنسانٌة عند احتاللهم بعض المدن العمانٌة بموله
لتلوا الرجال والنساء حتى لٌل أن األطفال ٌربطون فً حبل وٌجعلونهم فً مٌاه األنهار تحت المناطر، وٌصف أٌضاً ما حل )

بؤهل نزوى على أٌدي الفرس بالمول: )عذبوهم بالجلد والمتل .. حتى لٌل أن الذٌن فمدوا أربعة أالف نفس وحملوا األطفال 



 ٌذكر( ، وٌإكد االزكوي أفعال الفرس البعٌدة عن المٌم واألخالق ، وٌذكر أنهم فعلوا والنساء وفعلوا من أنواع المبٌح ما ال
أفعاالً لبٌحة وأذالوهم ألٌم العذاب، وتمدما نحو مسمط التً بمٌت لالعها صامدة رغم طول مدة الحصار ، وبعد أن أدرن سٌف 

ٌذكر االزكوي أن مشاٌخ بنو غافر رأوا أن )ٌستعفوا أن األمر لد أوشن أن ٌخرج من ٌدٌه فسارع إلى االتفاق مع منافسه و
بلعرب عن اإلمامة للمضاء على الفرلة والفتن فً عمان ولٌجتمعوا جمٌعاً على عدوهم العجم، وبعد أن وفك بلعرب على 

 .سحب ادعاءاته باإلمامة طلب سٌف من الفرس االنسحاب
ظهر منافس جدٌد له هو سلطان بن مرشد الذي انتخبه عندما  3153طلب سٌف مساعدة الفرس للمرة الثالثة فً سنة 

الغافرٌة لمنصب اإلمامة فعمد الفرس معاهدة مع سٌف نصت على لٌام الفرس بمساعدته الستعادة ملكه على أن ٌعترف 
 .)بالسٌطرة الفارسٌة( على عمان لماء ذلن

ٌاً أن الفرس جاءوا لٌبموا فالتجؤ سلطان بن فتمكن الفرس من احتالل بعض المناطك المهمة فً عمان ومنها مسمط وظهر جل
مرشد للتعاون مع أحمد بن سعٌد حاكم صحار لمماومة الفرس فتحولت صحار إلى لاعدة للمماومة العربٌة ضد االحتالل 

 :الفارسً ولد وصف رودولف سعٌد روت الوضع فً صحار بموله
جل بسٌط المنبت كرٌمه ، هو أحمد بن سعٌد الذي لم ٌكن فمد تجمعت فً صحار فبة صغٌرة من المحاربٌن األشداء بمٌادة ر

فً الوالع إال عامالً أمٌناً من عمال الحاكم ، ولد استطاعت صحار بمٌادته أن تصمد أمام الفرس .. وأن تظل على صمودها 
 .هذا رغم الفشل الذي منٌت به حمالت سلطان بن مرشد لفن الحصار عنها

لوٌاً وصلباً اندفع بكل لوته الستعادة استمالل البالد وتحرٌرها من السٌطرة الفارسٌة ، وهكذا كان أحمد بن سعٌد لابداً 
  .واسترجاع مكانتها الكبٌرة وتحمٌك وحدتها

 : ثانٌاً: ألبو سعٌد
أصبح أحمد بن سعٌد بعد انتصاره فً صحار ، سٌد عمان وزعٌمها واعترف له الجمٌع بالزعامة والمٌادة ولد ساعدته 

تحمٌك مسعاه ، فمد استشهد سلطان بن مرشد أثناء محاولته فن الحصار عن صحار ، بعد أن نجح فً اختراق  الظروف فً
صفوف الفرس وااللتحاق بؤحمد بن سعٌد فً صحار لكنه أصٌب بجراح لم تمهله فاللى حتفه بعد أٌام من وصوله صحار ، 

بن سلطان الذي لٌل بؤنه مات محزوناً ألنه وجد نفسه  ، وتوفً فً الولت نفسه اإلمام المخلوع سٌف 3151وذلن فً سنة 
مخدوعاً من الفرس، ولكن موت هذٌن الزعٌمٌن لم ٌإدي إلى إنهاء االنمسام الداخلً فمد تنافس اثنان من الٌعاربة على 

إماماً فً  اإلمامة هما ، بلعرب بن حمٌر ومجٌد بن سلطان ، أخ اإلمام السابك سٌف ، فولع االختٌار على األول وانتخب
 .العاصمة الرستاق

ولم ٌحاول اإلمام الجدٌد ، بلعرب بن حمٌر االشتران فً الحرب ضد الفرس بسبب غٌرته الشدٌدة من غرٌمه أحمد بن سعٌد 
وخشٌته من تزاٌد نفوذه ، ولهذا لم ٌمدم أي مساعدة أو تؤٌٌد لصحار فً مماومتها للفرس ، فشمر أحمد بن سعٌد عن ساعد 

وطرد الفرس نهابٌاً بعد أن كبدهم خسابر فادحة لدرت بؤكثر من ثالثة أالف  3155من تحرٌر مسمط فً سنة  العزم وتمكن
لتٌل ، وٌذكر االزكوي بعد النتصار فً صحار ووفاة سلطان بن مرشد وسٌف بن سلطان طلب أحمد بن سعٌد من بلعرب بن 

سفن لنملهم إلى بالدهم فرفض بلعرب بن سلطان ذلن ، سلطان أخ سٌف أن ٌطلب من الفرس االنسحاب من مسمط وتوفٌر ال
األمر الذي دفع أحمد بن سعٌد إلى مطالبة الفرس بالرحٌل عن مسمط فرحل لسم منهم وبمً آخرون األمر الذي دفع أحمد بن 

ها وهالن أهلها( سعٌد إلى محاربتهم وإخراجهم بالموة وتحرٌر الساحل العمانً منهم نهابٌاً بعد أن كان )مرادهم ملكها وخراب
، فؤصبحت عواطف الكثٌرٌن معه ومن طباع العرب البارزة إعجابهم بالبطولة وتمدٌر الرجال األبطال منهم ، فمد سارع أحمد 

بن سعٌد إلى دعوة الرإساء والمضاة وشٌوخ المبابل لعمد اجتماع مهم فً العاصمة الرستاق ، وطلب إلٌهم تعٌٌن أحدهم 
اٌع أحمد بن سعٌد باإلمامة ألنه الذي عمل على تحرٌر عمان من االحتالل الفارسً ، وهنان خالف بٌن إماماً ، فمام أحدهم وب

 .على أكثر تمدٌر 3154الباحثٌن فً تحدٌد السنة التً بوٌع فٌها باإلمامة ، ولكن الراجح هو فسنة 
آن واحد هما بلعرب بن حمٌر الذي أٌدته بدأت مرحلة جدٌدة من الصراع فً عمان والحروب األهلٌة نتٌجة لوجود إمامٌن فً 

المبابل الغافرٌة وأمدته بالعدة الستعادة ما سموه )حمه المسروق فً اإلمامة( وأحمد بن سعٌد الذي حظً بالتؤٌٌد الشعبً 
هً ، والثانٌة و 3154حتى أوابل سنة  3154وتؤٌٌد المبابل الهناوٌة ، ولد مر الصراع بمرحلتٌن ، امتدت األولى من سنة 

، وكان التفوق حلٌف بلعرب الذي حصل على مساندة لبابل المواسم فً )ساحل  3154الحاسمة كانت فً أواخر سنة 
الشمال( التً كانت تتوق للحصول على استماللها عن عمان ، فً المرحلة األولى حمك عدداً من االنتصارات على خصمه ، 

فمد دارت فٌها الدوابر على بلعرب إذ اندحر فً معركة  3154اخر سنة وهً الحاسمة التً ولعت فً أو أما المرحلة الثانٌة
فارن لرب الجبل األخضر ، وأسفرت تلن المعركة عن ممتل بلعرب وانهٌار المماومة الغافرٌة وبذلن صفا الجو ألحمد بن سعٌد 

 .3141الذي ظل فً الحكم حتى وفاته فً سنة 
نهاٌة لحكم الٌعاربة وبداٌة لحكم ساللة ألبو سعٌد والتً تواصل  3154سنة وٌعد تولً أحمد بن سعٌد السلطة فً عمان فً 

حكمها بدون انمطاع حتى الولت الحاضر ، وآل بو سعٌد لبٌلة من عرب الجنوب كانت لد هاجرت إلى عمان فً المرون 
ب للفمراء والمساكٌن ، مستمعاً األولى، ولد وصف أحمد بن سعٌد بؤنه )واسع الصدر كثٌر الكرم كثٌر التواضع هلل ، لٌن الجان

لكالمهم( ، ولد شمر أحمد بن سعٌد عن ساعد العزم لتحمٌك الوحدة الوطنٌة فً بالد تفصل بٌن أجزابها سالسل من الجبال 
 .الشاهمة الموحشة وتسكنها لبابل متعددة اعتادت كل منها على الحفاظ على استماللها وفردٌتها وأوضاعها

عٌد أنه ذو إرادة لوٌة مكنته من فرض الوحدة على عمان فمد أدرن أهمٌة الموة العسكرٌة فً الداخل أثبت اإلمام أحمد بن س
والخارج فاهتم بإنشاء لوة برٌة ونظم الجٌش على األسس العصرٌة فكان جٌشاً ثابتاً منظماً ، أشرف بنفسه على تسلٌحه كما 

ثٌر من السفن واألسلحة ، ولد استخدم اإلمام أحمد كل الوسابل اهتم بما صار إلٌه من أساطٌل الٌعاربة ، وزاد علٌها الك
لتحمٌك أهدافه فعمل على كسب ود الٌعاربة بزواجه من ابنة اإلمام السابك سٌف بن سلطان وهً عادة كثٌراً ما لجؤ إلٌها 

بن سالم ألبو سعٌدي على  الحكام لتموٌة أواصر الصلة بٌن المبابل الموٌة ، ونظم اإلدارة والجٌش والبحرٌة ، فتولى خمٌس
عسكر مسمط ومطرح ، وحسن الصرهنج على الموة البحرٌة والشٌخ دمحم بن عامر لاضٌاً فً مسمط ورزٌك بن بخٌت مشرفاً 

على الحسابات فً المٌناء ، وعٌن خلفان بن دمحم بن عبد هللا ألبو سعٌدي مشرفاً مالٌاً عاماً فً مسمط )لمبض العشور 
صدلات وإنماذ حكم للمه )ما لرره فً دفاتر المال( لمبض الدراهم من الوكالء الذٌن ألعدهم اإلمام أحمد والخراج الجابز وال

 .على الفرضة المٌناء



امتاز حكم اإلمام أحمد باالزدهار االلتصادي ولكونه تاجراً ومالن سفن فمد أصبحت التجارة والموة البحرٌة أسس السلطة 
داته السنوٌة من رسوم التجارة أكثر من ملٌون روبٌة ، وتطورت عاللات عمان التجارٌة الحاكمة فً عمان ، ولد بلغت وار

مع جنوب العراق والٌمن وساحل ماالبار فً الهند وشرق أفرٌمٌا ، بما فً ذلن الحبشة وكان لتجار مسمط احتكار تجارة 
خلٌة وخاصة تجارة المواشً والجلود والعطور المهوة التً كانوا ٌجلبونها من الحبشة والٌمن وازدهرت أٌضاً التجارة الدا

 . واألدوٌة
باالزدهار الذي شهدته عمان فً عهد اإلمام أحمد  3114ولد أشاد الرحالة الدنماركً الشهٌر نٌبور الذي زار مسمط سنة 

ره جمٌع البضابع وأشار إلى ثروة مسمط من الفواكه واللحوم واألسمان والى أهمٌتها التجارٌة الربٌسٌة كمركز بحري تمر عب
المادمة من الخلٌج العربً وفارس فً طرٌمها إلى حضرموت والٌمن والحجاز والهند وبالعكس ولدم نٌبور صورة مشرلة 

لإلمام أحمد الذي أنمذ البالد بشجاعة نادرة من براثن االحتالل الفارسً ولاد حركة وطنٌة صامدة متماسكة ضد الموات 
ى إزالة كل أثر للفساد الذي خلفه اإلمام السابك ، سٌف بن سلطان أخر ساللة الٌعاربة ، الذي الدخٌلة على البالد ثم دأب عل

 .أصاب األمة بالنكبات الجسام نتٌجة ضعفه وأطماعه وشهواته
ولد حاول اإلمام أحمد تموٌة صالته مع المبابل العربٌة الماطنة فً األحواز والساحل الشرلً للخلٌج العربً ، فدخل فً حلف 

مع لبابل كعب عند نهر الدجٌل وشط العرب وفً حلف آخر مع لبابل المعٌن الماطنة لرب بندر عباس ولد نجحت هذه 
المحاوالت نجاحاً كبٌراً وأضعفت من حكم الشاه كرٌم خان الزند كما أضعفت من محاوالت الفرس فً السٌطرة على مناطك 

خان الزند بدفع الجزٌة والتً تتم عن عجرفة فارسٌة ممٌتة وولف  الخلٌج العربً والتوغل فً عمان ، فرفض مطالبة كرٌم
بموة وصالبة ضد أطماعه وحدث صراع عنٌف مع الفرس أرسل فٌه اإلمام أحمد أسطوله لمهاجمة كرٌم خان الزند فً عام 

 .3111، وأولع خسابر فادحة بالفرس فً هجوم أخر فً عام  3111
لٌشارن البصرة فً  3114الفارسٌة فً الخلٌج العربً لد تمدم بؤسطوله فً شهر أب  وكان اإلمام أحمد وهو المدرن لألطماع

 .لتالها ضد الفرس بعد أن استنجد أهل البصرة به سراً 
( مدفعاً مع عدد من السفن الصغٌرة وعشرة أالف جندي لفن الحصار 41سفٌنة حربٌة حمولة كل منها ) 33وضعت لواته 

عرب من الغزاة الفرس ، وهاجمت الموات العمانٌة الموالع الفارسٌة بعد أن حطمت عن البصرة وتطهٌر منطمة شط ال
 .السلسلة التً وضعها الفرس لعرللة تمدمهم ودمروا العدٌد من السفن الفارسٌة

ادة وأخذ اإلمام أحمد ٌمٌل فً أواخر حكمه إلى تعٌٌن أوالده حكاماً على المراكز المهمة فً عمان مسبغاً علٌهم ألماب )الس
واألمراء( ، األمر الذي أدى إلى إضعاف دولته ، ولد شاهد أحمد بنفسه اآلثار السلبٌة لهذه السٌاسة حٌث اضطر عدة مرات 

 3143للتدخل إلحالل السالم بٌن أنجاله أحٌاناً والدفاع عن نفسه ضد تكتل عسكري خلمه أوالده ضده أحٌاناً أخرى ففً سنة 
اق ولد انضم أخوه سلطان إلٌه ضد أبٌهما واختطفوا أخٌهما سعٌد الذي كان مرشحاً لإلمامة لام ولده سٌف بثورة واسعة النط

 34، ولد انتهت الثورة بمصالحة عامة توسط فٌها لضاة عمان ولد توفً اإلمام أحمد ، كما كتب على لبره فً الرستاق فً )
 .(3141كانون األول عام  34( الموافك )3344محرم عام 

( إماماً طبماً لما هو معمول به وٌمال بؤنه لم ٌنتخب وورث اللمب دون مباٌعة 3411-3141ٌد بن أحمد )انتخب أبنه سع
وحتى دون اعتراف له من أحد، وكان شخصاً محدود المابلٌة ، ولد وصفه ماٌلز بؤنه )رجالً ضعٌفاً ال خطر له( وصارت البالد 

ٌذكر خالف ذلن فٌصفه بؤنه )شجاعاً شهٌراً فصٌح اللسان ناظماً فً حالة ضعف ألن إدارته لم تكن لوٌة، لكن أبن زرٌك 
( ، 3143-3145للشعر.. أظهر العدل للرعٌة .. وهابه أهل عمان هٌبة عظٌمة(، فولً األمور السٌاسٌة عنه أبنه حمد )

 .الذي تعرض لمعارضة لوٌة من أعمامه سٌف وسلطان
غنى منطمة فً الخلٌج العربً والمحٌط الهندي وبنى حمد أسطوالً امتاز حكم حمد باالزدهار االلتصادي وأصبحت عمان أ

( 3141آب  34تجارٌاً لنمل البضابع بٌن زنجبار ومسمط ولد وصف تمرٌر للممٌمٌة اإلنكلٌزٌة فً البصرة مإرخ فً )
 :ازدهار عمان االلتصادي بموله

فابدة تدٌن بها لنشاط حكامها وعدالتهم وأن لها أن مسمط سوق لمسم كبٌر من التجار بٌن الخلٌج العربً والهند ، وتلن )
أسطوالً مرمولاً وتجارها ٌبنون ألنفسهم فً نواح متعددة من بالد الهند أنواعاً مختلفة من السفن ذات األشرعة المربعة 

لهذا جعلت  المادرة على الحمولة الضخمة وغدا مٌناء مسمط مرسى ترتاده الدول األوربٌة والتجارة منبع للثروة للما ٌنضب
 .مسمط مٌناء بحرٌاً أكثر ثراء وازدهاراً من أي مٌناء آخر والع على الخلٌج

لام حمد بنمل العاصمة من الرستاق إلى مسمط ألول مرة فً تارٌخ اإلمامة العمانٌة وكان هدفه إبعاد العاصمة من تحكم 
سطول للدفاع عنها ، وكان حمد بن سعٌد ٌحبذ وراثة المبابل العمانٌة الموٌة التً تلتف حول اإلمام ، كما ٌمكن استعمال األ

اإلمام فً ألبو سعٌد وال ٌإمن باالنتخاب كما كان جارٌاً وطالما صرح بذلن أمام أتباعه إال إن مبدأ الوراثة كان ٌاللً مماومة 
د توفً فً مسمط عام عنٌفة من معظم الشعب العمانً وخاصة الهناوٌة والغافرٌة الذٌن ٌإمنون بانتخاب اإلمام ، لكن حم

 .من جراء إصابته بالجدري 3143
بعد وفاة حمد تركز األمر فً عمان حول شخصٌن أثنٌن فمط هما سعٌد وسلطان أبنً اإلمام أحمد ، ولد بمً اإلمام سعٌد 

السلطة الزمنٌة  ممٌماً فً العاصمة الدٌنٌة الرستاق واالحتفاظ بلك اإلمامة التً بدأت تفمد الكثٌر من سلطتها الروحٌة لصالح
، وزاد من ضعف مركز سعٌد انمطاعه فً مركزه البعٌد فً حصن الرستاق الذي صار سجناً أكثر منه حصناً، ولد استطاع 

( أن ٌستولً على السلطة السٌاسٌة وٌذكر ولسن خطؤ بؤن سلطان لام بثورة ضد عمه 3415-3143أخاه سلطان بن أحمد )
اح الذي حممه من خالل تلن الثورة تمكن من السٌطرة على مسمط وساحل الباطنه ثم أعلن السٌد حمد اإلمام االسمً ، وبالنج

نفسه حاكماً مستمالً ولمب نفسه بالسٌد سلطان ، وتخلى عن لمب اإلمامة مخرجاً السلطة السٌاسٌة فً عمان من محتواها 
 . الدٌنً ، وحكم هو ومن بعده كحكام علمانٌٌن

( بالنشاطات العسكرٌة 3411-3143جاعة ومهابة ، ولد امتازت الفترة األولى من حكمه )وكان سلطان بن أحمد شخصٌة ش
( فمد شهدت جهوداً عظٌمة 3415-3411الواسعة التً مثلت أعلى درجات سلطة ألبو سعٌد وهٌبتها ، أما الفترة الثانٌة )

لغرب والثانٌة من الشمال ، فمد أرسل من لبل سلطان لصد غارات المبابل السعودٌة والمواسم على عمان ، األولى من ا
حملة استعادت مٌناء جوادر المرٌب من بندر عباس وعٌن علٌه حاكماً من لبله ، واستطاع االستٌالء  3141سلطان فً عام 

ضد لبابل المعٌن فً جزٌرتً لشم وهرمز وسٌطر على جزٌرة  3145على جاهبار ولاد بنفسه حملة بحرٌة لوٌة فً عام 



وعٌن أبنه )سالم(  3411جم البحرٌن عدة مرات وأرغم العتوب على دفع الضرابب له ، ولام باحتاللها سنة هنجام ، وها
 .حاكماً علٌها لكن حكمه لم ٌستمر طوٌالً حٌث استطاع المواسم إخراجه من البحرٌن

دها فً شمال الخلٌج العربً ولد لمً حتفه فً العام التالً بعد رجوعه من حملة لا 3411لام سلطان بؤداء فرٌضة الحج عام 
وذلن أثناء اشتباكه مع بعض المتمردٌن فً لنجه الذٌن شهدوا شجاعته النادرة فً الحرب ، ولد دفن بالمرب من بندر عباس 
وترن سلطان ولدٌه سالماً البالغ من العمر خمسة عشر عاماً ، وسعٌد البالغ من العمر ثالثة عشر عاماً ، األمر الذي أدى إلى 

 .( كانت نهاٌته تولً سعٌد السلطة فً عمان3411-3415ع صراع عابلً جدٌد )اندال
( بشخصٌة لوٌة وإرادة صلبة وأفك واسع وإدران سلٌم لألمور ، جعله بٌن الفرٌدٌن 3441-3411امتاز سعٌد بن سلطان )

 .واألفذاذ فً تارٌخ شرق الجزٌرة العربٌة وشرق أفرٌمٌا
سفنه لمحاصرة بوشهر ،  3431ظاً فً منطمة الخلٌج العربً ، فؤرسل فً شهر تموز عام أبدى سعٌد بن سلطان نشاطاً ملحو

ولكنه وبناء على نصٌحة من الممٌم اإلنكلٌزي لم ٌهاجم المدٌنة ، ولد استطاع أن ٌؤسر والً الجزٌة الفارسً وهو فً طرٌمه 
إلى البحرٌن بهدف  3434الثانً من عام  فً البحر إلى بالده وظل فً أسره عدة أشهر ، ولاد أسطوله فً شهر تشرٌن

االستٌالء علٌها ، ولد أخفك الهجوم وأصٌب سعٌد نفسه فً جرح أثناء المعركة ، واضطر فً العودة إلى مسمط ، وفً عام 
  .أرسل سعٌد جٌشاً إلى ظفار استطاع االستٌالء علٌها وضمها إلى أمالن سلطنته 3414

ان ، والجهود التً بذلها العمٌد هنٌل الممٌم البرٌطانً فً الخلٌج العربً إللناع حكومته أدى تطور العاللة بٌن برٌطانٌا وعم
تضمنت حرٌة التجارة واإللامة ونمل البضابع والدخول ، وعدم فرض  3414بإرضاء السٌد سعٌد إلى عمد معاهدة عام 

ٌطانٌا ومساعدة السفن عند تعرضها % على البضابع والغالت البرٌطانٌة المستوردة على سفن بر41ضرابب تزٌد على 
لٌكون ممثالً لشركة الهند   HAMERTONتم االتفاق على تعٌٌن الكابتن انكتز همرتون 3451لمؤزق خطر ، وفً عام 

تعهد فٌها سعٌد بؤن ٌمنع كل تصدٌر  3454ولوزارة الخارجٌة البرٌطانٌة وبعد ست سنٌن ولعت معاهدة أخرى فً عام 
فرٌمٌة ، أو استٌراد الرلٌك ذوي األصل األفرٌمً إلى ممتلكاته األسٌوٌة، وبلغت عاللات السٌد سعٌد مع للرلٌك من أمالكه األ

عن جزابر كورٌا مورٌا فً البحر العربً هدٌة إلى الملكة فكتورٌا فً  3445برٌطانٌا درجة من الموة بحٌث تنازل فً عام 
 . عٌد مٌالدها

بة من جزٌرة سٌشل فً المحٌط الهندي وكان فً طرٌمه إلى زنجبار ، ولد بلغت وهو على ممر 3441توفى السٌد سعٌد عام 
ممتلكات دولة ألبو سعٌد ألصى توسع لها فً السنوات األخٌرة من حكمه ، فمد كانت تمتد فً إللٌم عمان من رأس مسندم إلى 

عدن وغٌرها ، أما ممتلكاتها األفرٌمٌة صحار ، وأجزاء من السواحل الشرلٌة للخلٌج العربً ، وامتد نفوذها إلى البحرٌن و
 .فشملت الساحل الشرلً كله تمرٌباً ، وبعض المناطك الداخلٌة

،   CANNINGبعد وفاة السٌد سعٌد تنازع ولداه ثوٌنً وماجد الحكم من بعده ، ولد اتفك الطرفان بواسطة اللورد كاننج
ً  3413الحاكم العام للهند ، فً عام  للتحكٌم تم إلرار السٌد ماجد حاكماً على زنجبار والممتلكات  على تمسٌم السلطة فطبما

( ألف روبٌة سنوٌاً، وهكذا أصبحت العاللة بٌن زنجبار ومسمط عاللة 51األفرٌمٌة األخرى ، على أن ٌدفع ألخٌه ثوٌنً )
لٌمً الدولة ، ولد تمكنت مالٌة فمط ، وال شن أن برٌطانٌا كانت تهدف من وراء تمسٌم دولة ألبو سعٌد إلى السٌطرة على إل

فً النهاٌة من أن تتحكم فً كل من سلطان مسمط لكون ممتلكاته والعة فً منطمة نفوذها فً الخلٌج العربً ، وسلطان 
 .زنجبار لما لها من فضل علٌه فً االحتفاظ له لملكه من أطماع المنافسٌن له

ن ، فمد تنازع الحكم سالم بن ثوٌنً وعزان بن لٌس زعٌم وفً مسمط فبعد وفاة ثوٌنً ظهر الصراع بٌن سالطٌن وأبمة عما
وأرغم سالم على الفرار ، ولكن الحكومة البرٌطانٌة لم تعترف بعزان بل  3414العمانٌٌن الذي استولى على مسمط عام 

ه فً وبعد وفات 3413اتخذت خطوات لتموٌض سلطته وإنهاء عهده فمهدت الطرٌك لتركً بن سعٌد لتسلم السلطة فً عام 
خلفه أبنه فٌصل الذي نال اعتراف برٌطانٌا على الفور ، وفً عهده أعلنت برٌطانٌا حماٌتها على مسمط ، وتوفً  3444عام 

( ، وبعده لابوس ، وهكذا تواصل 3413-3413( ثم أبنه سعٌد )3413-3431وخلفه أبنه تٌمور ) 3431فٌصل فً عام 
 .حكم ألبو سعٌد فً عمان

وخلفه أخوه برغش الذي بدأت فً عهده حركة االستعمار األوربً والتبشٌر االستعماري  3411د عام وفً زنجبار توفً ماج
، وبدأ التنافس للمضاء على الحكم العربً فً شرق أفرٌمٌا ولد تمكن األوربٌون من انتزاع األمالن العربٌة الواحدة بعد 

غٌر زنجبار وممباسا ودار السالم وفً عهد خلٌفة  3443األخرى ولم ٌبك من األمالن العربٌة عندما توفً برغش فً عام 
 3411بن سعٌد فرضت برٌطانٌا حماٌتها على زنجبار ، واستمر الحكم العربً تحت الحماٌة البرٌطانٌة حتى كانون األول عام 

ة أسابٌع أطٌح حٌث أعلنت زنجبار مملكة مستملة وعلى رأسها عبد هللا بن خلٌفة بن حارب بن ثوٌنً وبعد االستمالل بخمس
 .وبذلن انتهى أخر معمل للعرب فً شرق أفرٌمٌا 3415بالحكم العربً فً أوابل عام 

 
 

 : ثالثاً: المواسم
( ولد وصف بؤنه ألوى زعٌم للمبابل على 3111-3133أن أول زعٌم بارز للمواسم ، تذكره المصادر ، هو رحمة بن مطر )

ته على شبه الجزٌرة مسندم ، ساعدته فً ذلن ظروف االضطراب الداخلً ساحل الشمال ولد نجح فً تركٌز نفوذه ومد سلط
( ولف المواسم إلى 3154-3154والحرب األهلٌة فً عمان ، وحالل اندالع الصراع بٌن أحمد بن سعٌد وبلعرب بن حمٌر )

، وكان أول تحد  5431جانب بلعرب ، وشاركوه فً الهجوم على مسمط ، وبعد انفراد أحمد بن سعٌد فً حكم عمان فً عام 
ٌواجهه هو التحدي الماسمً ، فمد حاول رحمة بن مطر االندفاع نحو صحار ، وجرت معركة متعادلة بٌن الطرفٌن ، وبعد أن 

ولد حمك بعض  3144-3144ثبت اإلمام أحمد بن سعٌد سلطته فً عمان لرر إخضاع المواسم فجهز حملة فً عامً 
 .ة جعله ٌضطر إلى سحب لواتهاالنتصارات إال أن حدوث ثورة داخلٌ

( الذي استمر فً عهده العاللة السلبٌة مع 3111-3111وخلفه أخوه راشد بن مطر ) 3111توفً رحمة بن مطر فً عام 
عمان ، فمد كان إمام عمان ٌطمح فً إعادة سٌطرته على المواسم وهم ٌرٌدون الحصول على اعتراف من اإلمام باالستمالل ، 

أرسل أحمد بن  3113التً بٌن أٌدٌهم ، ولهذا حدثت سلسلة من الحروب بٌن الطرفٌن ، ففً عام  وتوسٌع رلعة األرض
سعٌد إمام عمان حملة مإلفة من أربعة سفن كبٌرة لحصار منطمة المواسم ، وأصابت الحملة بعض النجاح ، فمد استطاع 



بالخروج لصٌد اللإلإ أو المٌام برحلة تجارٌة ،  األسطول العمانً محاصرة موانا المواسم الربٌسٌة فلم ٌسمح ألٌة سفٌنة
 .ولد دفعت المعاناة الماسٌة تلن الموانا ، عدا رأس الخٌمة إلى االعتراف بسلطة اإلمام

بحملة بمٌادة أبنه صمر الذي استطاع أن ٌهدد العاصمة العمانٌة الرستاق ، مما اضطر إمام  3111رد شٌخ المواسم فً عام 
رة من بعض شٌوخ المواسم وتمخضت هذه البعثة عن لناعة اإلمام باستمالل رأس الخٌمة وتوابعها عن عمان أن ٌستمبل سفا

وبذلن أصبح نفوذ المواسم محسوماً فً كل المنطمة الممتدة من خور فكان حتى رأس مسندم  3114سلطته الخاصة فً عام 
ماومة األطماع الفارسٌة التً تمثلت فً تهدٌدات كرٌم خان والى الشارلة ولد تعاون المواسم بعد ذلن مع العمانٌٌن أحٌاناً لم

 3114، وتعاون الشٌخ راشد بن مطر مع إمام عمان مرة أخرى فً عام  3113الزند للساحل العربً بصورة عامة فً عام 
 .ضد الفرس وشارن المواسم فً مهاجمة مٌناء بندر عباس وتدمٌر سفٌنتٌن فارسٌتٌن ومخزن للذخٌرة فً لنجة

ى المواسم إلى تحرٌر الساحل الشرلً والجزر المرٌبة منه من االحتالل الفارسً ففً خالل الفوضى التً أعمبت سموط سع
( وجعل منها 3131-3131لام الشٌخ راشد بن مطر باالستٌالء على باسٌدو فً جزٌرة لشم ) 3133الدولة الصفوٌة عام 

بد مٌناء بندر عباس والفوابد المتؤتٌة منه ، وكان هذا فً ممدمة العوامل لاعدة تجارٌة كبرى ، كان لها أبلغ التؤثٌر على عوا
التً دعت اإلنكلٌز ٌحسبون لسٌطرة المواسم على لشم وغٌرها ألف حساب ، ذلن ألن إنكلترا كانت تحصل على نصف 

ارسٌة ، ظهر المواسم على وتدهور البحرٌة الف 3151اإلٌرادات التً ٌوفرها مٌناء بندر عباس ، وبع موت نادر شاه فً عام 
مسرح األحداث بشكل بارز لتؤكٌد السٌادة العربٌة على األجزاء المرٌبة من الساحل الشرلً ، ولد حدث تحالف بٌن المواسم 
ومال علً شاه الضابط العربً ولابد األسطول الفارسً، ومن الجدٌر بالذكر أن نادر شاه اضطر إلى االستعانة بعرب الخلٌج 

، ألن عرب الخلٌج مالحون ماهرون بفطرتهم ، وإن خبرتهم فً البحر والسفن تضاهً خبرة أحسن األمم فً فً أسطوله 
و  3114ذلن ، وكان هإالء المالحون العرب ٌستغلون اضطراب األمور فً فارس لالنتفاض ضد الفرس ، كما حدث فً عام 

 :عباس على ذلن بموله ، ولد علك وكٌل شركة الهند الشرلٌة _ اإلنكلٌزٌة فً بندر 3151
فعلى هإالء العرب وحدهم ٌتولف نجاح المشروع )مشروع نادر شاه لبناء األسطول( أما اإلٌرانٌون فؤنهم كارهون للسفن )

 .(ونافرون منها ، كما أنهم جاهلون بؤمور البحر وهذه فً الحمٌمة كلها أمور تحتمها طبٌعة بالدهم
مصلحة مشتركة للطرفٌن ، فمد لام مال علً شاه بطرد الفرس من بندر عباس  حمك التحالف بٌن المواسم ومال علً شاه

وأصبح حاكماً علٌها ، ودخل فً محالفات مع بعض المبابل العربٌة هنان ، وأصبح لدٌه أسطول خاص به ٌضم أربع سفن 
بن مطر الماسمً ، وٌعلك  للشٌخ رحمة 3143كبٌرة وأعداد من السفن الصغٌرة والموارب البحرٌة ، وزوج أحدى بناته عام 

الدكتور عبد األمٌر دمحم أمٌن على هذا الزواج بموله: )كانت لهذه المصاهرة أهمٌة خاصة إذ كانت بداٌة لتحالف مدٌد بٌن لابد 
األسطول اإلٌرانً وهذه المبابل النشطة ، ولد أصبح بممدور المواسم نتٌجة لهذا التحالف االستفادة من األسطول .. 

ضد خصومهم ومنافسٌهم فً الخلٌج العربً ، وكان هذا سبباً مهماً الزدٌاد لوة هذه المبابل وعامالً ممهداً للدور  واستخدامه
 .الخطٌر الذي لامت به فً الخلٌج العربً فً نهاٌة المرن الثمن عشر وبداٌة المرن التسع عشر

وتموٌة مركزهما بٌن المبابل فاستطاعا االستٌالء  ،سعى الحلٌفان لتحمٌك طموحاتهما بتحرٌر أجزاء مهمة من الساحل الشرلً
على لشم والفت ولنجة ، كما عزز التحالف مولف مال علً إزاء تهدٌدات ناصر خان ، الحاكم الوراثً إلللٌم الر الفارسً 

 .والذي كانت عابلته تدعً حك السٌطرة على بندر عباس وكان آنذان ألوى حاكم فً الساحل الشرلً
علً شاه تحرٌر جزٌرة هرمز وترمٌم للعتها لتكون حصناً له فً حالة هجوم ناصر خان على بندر عباس ، ولد واستطاع مال 

، مركزهما وجعلهما  3144عزز النصر الذي أحرزه الحلٌفان ضد جزٌرة لشم ، موطن لبٌلة بنً معٌن ، فً ماٌس عام 
 .لن من المواسم لوة خطٌرة فً المنطمةسٌدٌن على منطمة من الخلٌج تضم بندر عباس وهرمز ولشم، فخلك ذ

( ذكر المالزم بروس فً تمرٌره 3134-3134وٌشٌر لورٌمر حدوث تمارب وثٌك بٌن العتوب والمواسم خالل الفترة بٌن )
أن البحرٌن لد أصبحت السوق الربٌسٌة للمواسم ولاعدتهم التً ٌمونون فٌها بالرز والتمور ، وأن عدداً من سكانها اعتادوا 

 .ٌبحروا إلى رأس الخٌمة لالشتغال فً سفن المواسمأن 
( بسبب الشٌخوخة ، 3411-3111عن الزعامة لمصلحة أبنه ولابده صمر بن راشد ) 3111تنازل راشد بن مطر فً عام 

 .وعرف بؤنه مخطط النهضة الماسمٌة الحدٌثة
لمصاهرة بزواجه من ابنة شٌخ تلن المبٌلة ، تحالف مع بنً معٌن فً نفس السنة التً تولى فٌها الحكم ، وعزز التحالف با

فامتدت سٌطرة المواسم فً عهده من رأس الخٌمة حتى دبً ، وشملت الشارلة من جزٌرة الحمٌرة وأم المٌوٌن ، وفً عهده 
 .بدأ الخطر السعودي على المنطمة

المواسم محاوالت أل سعود إلخضاعهم  السعودٌة بمرحلتٌن ، تمثلت المرحلة األولى منها بمماومة –مرت العاللات الماسمٌة 
حٌث خضع  3434إلى سنة  3411، وتبدأ المرحلة الثانٌة من سنة  3411إلى سنة  3141، وتمتد من حوالً سنة 

 . المواسم لهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الفصل الثالث

 : أوالً: المحاوالت العثمانٌة للسٌطرة على الخلٌج العربً
،  3411ة الخلٌج العربً فً النصف الثانً من المرن التاسع عشر واتخذ شكالً جدٌداً منذ عام ازداد االهتمام العثمانً بمنطم

ولد مهدت لذلن عوامل مختلفة تضافرت جمٌعاً على دفع الثمانٌٌن نحو الخلٌج العربً منها فتح لناة السوٌس ، مما هٌؤ 
( 3413-3414ومنها تولى مدحت باشا والٌة بغداد )لألسطول العثمانً فتح خط مالحً بٌن البصرة والعاصمة العثمانٌة ، 

 ً  .وهو من دعاة إصالح الدولة العثمانٌة وإعادة هٌبتها بتؤكٌد سٌطرتها الفعلٌة على جمٌع المناطك الخاضعة لها أسمٌا
الخسابر وكان مدحت من ألد أعداء السٌاسة البرٌطانٌة فً العراق والخلٌج العربً ، وٌإمن بؤن الوسٌلة الناجعة لتعوٌض 

اإلللٌمٌة للعثمانٌٌن فً البلمان هو تؤكٌد السلطة العثمانٌة فً الوالٌات العربٌة التابعة لها وبخاصة فً الخلٌج العربً والبحر 
 .األحمر

ولتحمٌك أهداف هذه السٌاسة اتبع مدحت سٌاسة تهدف إلى إنشاء أسطول عثمانً لوي فً الخلٌج العربً ، وإنشاء خط 
والسوٌس واالستانة ، وعمل مدحت على تموٌة لبضة الحكومة العثمانٌة على اإلمارات العربٌة فً الخلٌج  بواخر بٌن البصرة

العربً التً لم ترتبط بعد باإلنكلٌز لٌحمٌها من الولوع تحت سٌطرتهم ، وبدأ نشاطه مع الكوٌت فمام بإنشاء مركز لجباٌة 
فٌها ، ثم أسند منصب المابممامٌة إلى صباح الثانً ، معفٌاً إٌاه من  الضرابب كجزء من خطته إلدخال نظم اإلدارة العثمانٌة

الرسوم والضرابب الكمركٌة والضرابب األمٌرٌة ، وهدفه من ذلن منع الشٌخ من استخدام االعالم األجنبٌة ، ولعل هذه 
لكوٌت ، من جانبه السٌاسة تجاه الكوٌت توضح أهمٌة الكوٌت لتنفٌذ مشروعات مدحت فً الخلٌج ، ولد رحب شٌخ ا

بالتعاون مع العثمانٌٌن ألنه ٌدرن خطر اإلنكلٌز على اإلسالم من ناحٌة ، وألن اإلعفاءات الضرٌبٌة وتجنب العثمانٌٌن من 
 .التدخل فً الشإون الداخلٌة شجعا شٌخ الكوٌت على التعاون من ناحٌة أخرى

ً والتوجه نحو العراق لذلن حاول العمل على ولف التدخل كان مدحت باشا ٌدرن خطورة النشاط البرٌطانً فً الخلٌج العرب
البرٌطانً بجمٌع صوره فؤعد له حملة كبٌرة إلنماذ أطراف الدولة من الهٌمنة البرٌطانٌة ، ونجح مدحت فً كتم أسراره 

( من 3413سان نٌ 33العسكرٌة بدرجة فذة لم تؤلفها من لبل إدارات الدولة العثمانٌة ، ولد تحركت الحملة إلى نجد فً )
بغداد ، رافمتها دعاٌة عثمانٌة لكسب ثمة أهل االحساء ونجد وحثهم على التعاون مع جٌش السلطان ، وأصدر مدحت إعالناً 

حدد فٌه أهداف الحملة ، وكان اإلعالن ملٌباً باآلٌات المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة التً تدعو إلى إطاعة أولً األمر وتوحٌد 
زعم اإلعالن بؤن الدولة العثمانٌة لم ٌشغلها عن االهتمام بؤمور نجد سوى مشاغلها الكبٌرة ، وهً جادة كلمة المسلمٌن ، و

  .لتؤكٌد سلطتها والمضاء على الفوضى واالضطراب
وضعت الخطة العثمانٌة على أساس إرسال الموات النظامٌة بطرٌك الخلٌج العربً وأما لوات العشابر فتذهب بطرٌك البر 

ظم لوات المشاة النظامٌة لتلتمً بالموات األخرى فً االحساء ، ولد أصبحت الموة البحرٌة تضم الباخرتٌن ومعها مع
العثمانٌتٌن )لبنان واإلسكندرٌة( اللتٌن عبرتا لناة السوٌس وباب المندب والخلٌج العربً ، ثم انضمت إلٌها الباخرة بروسة 

لصغٌرة المسلحة بالمدفعٌة ، مع بعض السفن الكوٌتٌة ولد سارت الموات ( مدفعاً ، إلى جانب عدد من السفن ا31وعلٌها )
البرٌة دون مماومة تذكر حتى االحساء ولد نزلت البحرٌة فً رأس التنورة ، واستطاعت المدفعٌة العثمانٌة السٌطرة بسرعة 

 .لعثمانً، فؤصبحت االحساء كلها تحت االحتالل ا 3413على الدمام والمطٌف واحتاللها فً حزٌران 
صاحب االنتصارات العثمانٌة دعاٌة واسعة بؤن هدف العثمانٌٌن هو تؤكٌد سٌطرتهم على ساحل االحساء والبحرٌن ولطر 

وعمان والبرٌمً وأبو ظبً ودبً والمناطك المجاورة لها وأكدت صحٌفة الزوراء أن هذه المناطك داخلة ضمن حدود نجد 
  .طانٌا ، طالبت مدحت أن ٌتجنب االشتبان مع اإلمارات والعشابر المتعاهدة مع برٌطانٌاالتابعة للدولة العثمانٌة ، فاحتجت برٌ

اعترضت الدولة العثمانٌة على مماومة برٌطانٌا لنشاطها الهادف الستعادة سٌطرتها على طول السواحل العربٌة فً البحر 
ن المناطك سوى السلطان العثمانً ، وأكدت برٌطانٌا األحمر والبحر العربً والخلٌج العربً زاعمة أن ال سٌطرة ألحد على تل

أن مسمط والبحرٌن وشٌوخ السواحل العربً من رأس الخٌمة إلى أبً ظبً ٌدفعون ألمٌر نجد ضرابب سنوٌة محددة ، وهذا 
  .ٌعنً االعتراف بالسٌطرة العثمانٌة على هذه اإلمارات

ج العربً للدفاع عن مصالحها ، إزاء هذا عدل مدحت عن التدخل استمدمت برٌطانٌا على عجل عدة بوارج حربٌة إلى الخلٌ
المباشر فً أمور البحرٌن ، أما لطر فمد أٌد شٌخها منذ البداٌة الحملة العثمانٌة ، وأعلن انضمامه إلٌها على رأس ثالثمابة 

ن مع برٌطانٌا ، إال أن شٌوخ رجل ، ورفع فعالً العلم العثمانً على البدعة ، وحاول مدحت تحرٌض شٌوخ الساحل المتعاهدٌ
اإلمارات المتعاهدة لم ٌلبوا نداء العثمانٌٌن ، ولم ٌحاول مدحت مواصلة الضغط العسكري ، وذلن تحت ضغط رجال األسطول 

العثمانً من جهة ، وبسبب الضعف الذي كان ٌسري فً الموات العثمانٌة فً االحساء من جهة أخرى ، وألن السٌطرة 
 .نفسها كانت مزعزعة العثمانٌة فً لطر

وٌمكن المول أن جهود مدحت فً مناطك الخلٌج العربً ، جاءت بعد فوات األوان ، وبعد أن وطد اإلنكلٌز نفوذهم سٌاسٌاً 
وعسكرٌاً والتصادٌاً ، ومن ناحٌة ثانٌة كانت الدولة العثمانٌة فً وضع ٌمنعها تماماً من أن تجازف فً حرب خاسرة من أجل 

خة من مشٌخات الخلٌج العربً ، ولد ضاعف من تضاإل الموة العثمانٌة عودت مدحت باشا إلى العراق ومن البحرٌن أو مشٌ
( ، ولم ٌستطع الوالة بعد مدحت أن ٌتابعوا مجهوداته فً الخلٌج العربً ، 3413ماٌس  33ثم مغادرته إلى االستانة فً )

ت تتصف بالشن والمعارضة للسٌاسات البرٌطانٌة ، ( كان3414-3141رغم أن سٌاسة السلطان عبد الحمٌد الثانً )
، ووزع  3441، فحاول العثمانٌون إنشاء حصن كبٌر عند الفاو فً سنة  3441وبخاصة بعد االحتالل البرٌطانً لمصر 

 .ٌطانٌةتعمٌماً سرٌاً على المناطك التابعة للدولة العثمانٌة وفٌه نمد شدٌد للسٌاسة الخارجٌة البر 3445الصدر األعظم سنة 
لمد اتسمت العاللات العثمانٌة البرٌطانٌة ، خالل العمد األخٌر من المرن التاسع عشر ومطلع المرن العشرٌن ، بانعدام الثمة 
والتشاحن وواجهت برٌطانٌا طعناً فً مصالحها االلتصادٌة والسٌاسٌة ، ولمد نشطت بالممابل فً استخدام شتى األسالٌب 

مصالحها وتوسٌع توغلها ولجؤت إلى الدبلوماسٌة والتهدٌد ، وفً حٌن كان موظفو حكومة الهند لزٌادة استغاللها وتطمٌن 
ٌتصلون بوالً البصرة مباشرة لمتابعة لضاٌا الخلٌج وشركة لنج ، كان موظفو وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة ٌتباحثون بهذه 

 .البرٌطانٌة الستعمار المنطمة ، وهو ما حصل فعالً األمور مع الباب العالً ، وٌنسمون الجهود فً مسٌرة الدبلوماسٌة 
  ثانٌاً: ألمانٌا المٌصرٌة



فمد طلب السلطان العثمانً من بسمارن تجهٌزه  3441تطورت العاللات بٌن ألمانٌا والدولة العثمانٌة تطوراً حسناً بعد سنة 
ب لعوامل سٌاسٌة تتعلك بالدرجة األولى بضباط ألمان لتدرٌب الجٌش العثمانً ، ولكن بسمار اعتذر عن لبول هذا الطل

بالعاللات األلمانٌة الروسٌة ، ومع ذلن ظل بسمارن ٌعد صدٌماً للدولة العثمانٌة وحلٌفاً لها فً أٌة حرب تمع بٌنها وبٌن 
 كولتزروسٌا المٌصرٌة ، وكان بسمارن ٌكن احتراماً عظٌماً لشجاعة الموات التركٌة البرٌة ، ولد لام المابد األلمانً )

GOLTZ)  بإلناع معامل األسلحة األلمانٌة بتجهٌز الدولة العثمانٌة بمدافع من طراز كروب ألجل تحصٌن الدرندٌل ، وكذلن
إلعادة تسلٌح الجٌش العثمانً ، وكانت   MAUSERتجهٌز البحرٌة العثمانٌة بعدد من لوارب الطوربٌد وبنادق من طراز

سٌر العاللات الدولٌة بالنسبة للعثمانٌٌن، فمد لام كولتز بتهٌبة الجو المناسب للنشاط هذه الخطوة بالذات عامالً جدٌداً فً 
االلتصادي األلمانً فً أسٌا الصغرى ، لامت الشركات األلمانٌة بإرسال البعوث االلتصادٌة إلى الدولة العثمانٌة ، فوصلت 

لتصادٌة ، ووصل عدد من الرحالة األلمان إلى ممتلكات لغرض جمع المعلومات اال 3443البعثة األلمانٌة إلى لبنان فً سنة 
 .الدولة العثمانٌة ، األمر الذي أدى إلى ازدهار التجارة األلمانٌة ونجاح الصناعات األلمانٌة فً األسواق العثمانٌة

ٌة العثمانٌة ، فمد ، إلى تطور سرٌع فً العاللات األلمان 3444أدى مجًء المٌصر ولٌم الثانً إلى العرش األلمانً ، فً سنة 
  Worldبداٌة للسٌاسة األلمانٌة المسماة )بالسٌاسة العالمٌة 3441اختط المٌصر سٌاسة جدٌدة لبالده ، وتعد سنة 

Political) ًالتً من أهم ممٌزاتها اشتداد النزعة االستعمارٌة واستثمار رإوس األموال ، فولع البنن األلمانDeutseh  
Bank ( ًمٌالً إلى أنمرة ، 544( على االتفالٌة النهابٌة لمد سكة حدٌد حٌدر باشا بمسافة )3444ل تشرٌن األو 5، ف )

، وكان لزٌارة المٌصر الثانٌة أهمٌة خاصة ، فمد عبر  3444و  3444ولام المٌصر بزٌارتٌن للدولة العثمانٌة فً سنتً 
  .حت أمام األلمان أفالاً التصادٌة كبٌرةالمٌصر عن صدالته للسلطان وشعبه ، كما جاء فً خطاب له بدمشك ، وفت

صاحب تطور المصالح األلمانٌة فً الدولة العثمانٌة توجه األلمان نحو الخلٌج العربً ، وكان أول ظهور لأللمان فً الخلٌج 
ة حٌن عٌن األلمان نابب لنصل لهم فً بوشهر ، وفً العام نفسه أسس روبرت فونكهاوس ممراً لشرك 3441ٌرجع إلى سنة 

فً لنجة على الساحل الشرلً من الخلٌج العربً ، فكان ذلن الخطوة التجارٌة األلمانٌة األولى ، وبعد ذلن اتسع نطاق وعمل 
، وعلى  3411، والبصرة والمحمرة وبندر عباس فً  3415، وبوشهر فً  3413الشركة وصار لها فرع فً البحرٌن فً 

ٌسها ، لكن كان للحكومة األلمانٌة ضلع فً نشاطها ، والسٌما فً تجارة الرغم من أن الشركة ذات صفة شخصٌة عند تؤس
 .األسلحة

أثار النشاط التجاري األلمانً للك برٌطانٌا ، وبلغت المنافسة التجارٌة لبرٌطانٌا فً مٌاه الخلٌج العربً حداً خطراً منذ سنة 
أمرٌكا، الذي أصبحت شركة فونكهاوس وكٌلة -، وذلن حٌنما أسس األلمان خطهم البحري والمعروف بخط همبورن 3411

، فً بلجٌكا ،   ANTWERB% ، وأصبحت انتوب311له فً الخلٌج ، ولد أدى ذلن إلى زٌادة التجارة األلمانٌة بنسبة 
طانٌا وهمبورن فً ألمانٌا ، مصدراً لكثٌر من التجارة بدالً من برٌطانٌا ، واتسعت المنافسة األلمانٌة فً الخلٌج العربً ، لبرٌ

لتشمل مٌادٌن االستٌراد والتصدٌر والنمل البحري ، ولد استخدمت شتى الوسابل بمصد السٌطرة أوالً والربح ثانٌاً ، ولد أدى 
 .اندالع الحرب العالمٌة األولى إلى إنماذ المركز التجاري البرٌطانً من أن ٌفمد أولوٌته لأللمان

سة الدولٌة فً منطمة الخلٌج العربً ، هو حصول ألمانٌا على امتٌاز سكة حدٌد وكان النشاط األلمانً اآلخر الذي أثار المناف
، وألسباب مالٌة  3413، ولد تمت موافمة السلطان عبد الحمٌد الثانً ، فً الٌوم السابع من شهر آذار  3444بغداد سنة 

فعدل االمتٌاز على هذا األساس واستمر ، رأت الشركة األلمانٌة أن تشرن أموال أخرى غٌر ألمانٌة كً توفر المال الالزم ، 
والبصرة  -فً أسٌا الصغرى-، واحتوى امتٌاز السكة ، على أن ٌمد خط حدٌدي بٌن لونٌة 3411فً الٌوم الخامس من آذار 

، وٌمد منه فرع إلى الخلٌج العربً عند نمطة تحدد بعد ذلن ، وللشركة األلمانٌة الحك فً التنمٌب واستخراج المعادن 
وجودة فً المنطمة ، على جانبً السكة الممترحة ولمدى عشرٌن كٌلومتراً ، ولها أن تستخدم الرافدٌن مالحٌاً بمدر تعلك الم

األمر بعملها ، ونص االمتٌاز على تكوٌن شركة جدٌدة مساهمة إلدارة المشروع مستملة عن شركة سكة حدٌد االناظول 
 .3411لٌوم الثالث عشر من شهر نٌسان سنة )األلمانٌة( ، ولد أسست الشركة فعالً ، فً ا

لوبل مشروع السكة بردود فعل مختلفة من الدول الكبرى ، التً كانت تتنافس فً المنطمة )برٌطانٌا ، فرنسا ، ألمانٌا ، 
وروسٌا المٌصرٌة( ، ولد نظرت برٌطانٌا إلى المشروع بؤنه هدف نسف المصالح البرٌطانٌة فً شرق البحر المتوسط ومصر 
والعراق والهند ، وأن ٌكون أداة لضمان أسواق للصناعات األلمانٌة المتزاٌدة ، وكان اللورد كٌرزون ، نابب الملن فً الهند ، 

بغداد ٌستهدف السٌطرة على مٌناء الكوٌت المهم الوالع إلى الشمال الغربً من  -ٌعتمد بؤن أي مشروع لبناء سكة حدٌد برلٌن
، وبخاصة بعد تمدٌم مشروع روسً لمد خط 3444نٌا إلى عمد معاهدة مع لابممام الكوٌت عام الخلٌج ، ولهذا سارعت برٌطا

حدٌدي بٌن طرابلس على البحر المتوسط وأحد موانا الخلٌج العربً فً السنة السابمة ونصت على عدم منح حاكم الكوٌت 
بمة من لبل برٌطانٌا ، وال ٌحك له التصرف وأبنابه وخلفابه من بعده ، حك اإللامة للممثلٌن األجانب بدون موافمة مس

بؤراضٌه بؤي شكل من األشكال لصالح دولة أخرى بدون أذن من برٌطانٌا ، ولد هف حاكم الكوٌت من تولٌع المعاهدة إلى 
نسبة تحوٌل خطوط المالحة البرٌطانٌة من البصرة إلى الكوٌت ، األمر الذي ساعد على االنتعاش االلتصادي إلمارته ، أما بال

لبرٌطانٌا فمد أصبحت لهذه المعاهدة أهمٌة إستراتٌجٌة والتصادٌة ، وبخاصة بعدما لررت ألمانٌا ، بؤن الكوٌت هً النهاٌة 
 .المالبمة للخط الحدٌدي

بغداد بعد االتفاق البرٌطانً الروسً حول تمسٌم إٌران سنة  –ولد ازدادت المعارضة البرٌطانٌة الروسٌة لسكة حدٌد برلٌن 
، وأصبح هذا الموضوع عامالً مهماً فً إبعاد شمة الخالف بٌن ألمانٌا وبٌن التحالف الروسً الفرنسً البرٌطانً ،  1341

أمكن التوصل ، بموجب اتفالٌة بوتسدام ، إلى اتفاق بٌن ألمانٌا وروسٌا بممتضاه ال تضع العرالٌل أمام بناء  3433وفً سنة 
ن باالعتراف بإدعاءات روسٌا فً إٌران ، وعدم التدخل فً الشإون اإلٌرانٌة ، وترن هذا الخط ولد تعهدت ألمانٌا ممابل ذل

وصلت ألمانٌا إلى تفاهم مع فرنسا حول هذا المشروع حٌث ألرت  3435مشروع سكة حدٌد بغداد خانمٌن ، وفً أوابل عام 
ضبة األناضول من اختصاص فرنسا ، وكذلن ألمانٌا أن ٌكون النظام الحدٌدي فً شمال االناظول الذي ٌربط البحر األسود به

 .فرع الخط الحدٌدي إلى اإلسكندرونة وشمال سورٌا
وعملت الدولة العثمانٌة على تهٌبة الظروف المناسبة إلنهاء المعارضة البرٌطانٌة ، فاستحصلت موافمة ألمانٌا فً عام 

الوالع بٌن بغداد والبصرة كً ٌستطٌعوا ، بمصد فصل الجزء  3411على تعدٌل بعض نصوص امتٌاز السكة لسنة  3414
الذٌن تنازلوا عن مد الخط بٌن بغداد  3433المساومة مع البرٌطانٌٌن ، فعدلوا نصوص مشروع السكة مع األلمان فً آذار 



انٌة والبصرة ، وكذلن عن بناء مٌناء فً البصرة ، فؤبلغت الحكومة البرٌطانٌة ، الجانب العثمانً ، أن كافة المصالح البرٌط
ٌجب أن تضمن بشكل كاف ، وعدم محاباة دولة على حساب دولة أخرى ، وأن ٌكون لبرٌطانٌا ممثالن فً هٌؤة شركة سكة 

بغداد، وأن نهاٌة الخط تكون عند البصرة ، وأن ال ٌمد خط أبعد من البصرة باتجاه الخلٌج بدون اتفالٌة مسبمة  –حدٌد برلٌن 
 .مع اإلنكلٌز

، وتعهدت الدولة العثمانٌة فً االتفاق بعدم  3431لة العثمانٌة وبرٌطانٌا حول سكة حدٌد بغداد فً أب تم االتفاق بٌن الدو
التمٌٌز بالنسبة للتجارة المحمولة بالسكن الحدٌدٌة وتعٌن عضوٌن برٌطانٌٌن فً مجلس إدارة شركة سكة حدٌد برلٌن بغداد ، 

ٌجوز تمدٌده جنوباً إال بموافمة برٌطانٌا ، ونتٌجة لهذا االتفاق توصلت وعدت البصرة هً نمطة االنتهاء بالنسبة للخط ، وال 
، تعهدت فٌه بعدم وضع العرالٌل أمام مشروع سكة الحدٌد ، ولكنها اتفمت  3435برٌطانٌا مع ألمانٌا إلى اتفاق فً حزٌران 

اق شامل تشارن فً حكومات برٌطانٌة مع ألمانٌا على عدم البدء فً إنشاء الفرع بٌن بغداد والخلٌج العربً إال بعد اتف
وألمانٌة والدولة العثمانٌة، وذلن محاولة من برٌطانٌا فً إضاعة الولت وعدم السماح أللمانٌا فً الوصول إلى الخلٌج العربً 

ٌج ، غٌر أن لٌام الحرب العالمٌة األولى أولف تنفٌذ المشروع ، وأولف كل أمل ألمانً فً الهٌمنة والتحدي لمنطمة الخل
 .العربً

 :ثالثاً: روسٌا المٌصرٌة واالتحاد السوفٌتً والخلٌج العربً
ٌمكن المول بؤن المصالح الروسٌة فً منطمة الخلٌج العربً والمحٌط الهندي لدٌمة ، وترجع إلى المرن السادس عشر ، 

ن هذه الرغبة لم تتحمك ، وفً عهد حٌنما أبدى المٌصر الروسً رغبته باالتصال بالهند تجارٌاً عبر جنوب شرلً بالده ، إال أ
بطرس الكبٌر ، خالل المرن الثالث عشر ، جرت مثل هذه المحاولة ، وحدثت بعض األعمال الحربٌة عندما لام الروس 

باحتالل عدد من المدن والمناطك الوالعة شمال بالد فارس ، وراجت فكرة غزو الهند فً عهد المٌصرة كاترٌن الثانٌة ونفذت 
وكان نتٌجتها اإلخفاق ، وتواصل النشاط الروسً فً عهد االسكندر  3413ة فً عهد المٌصر بولص األول عام هذه الفكر

، ومن ثم عمد معاهدة )كولستان( فً العام نفسه ، تلن المعاهدة التً  3431الذي أحرز انتصارات مهمة على فارس عام 
 .كانت فاتحة النفوذ الروسً فً بالد فارس

ا إلى تزاٌد النشاط الروسً ، نظرة معارضة ، وبخاصة وأن الدولتٌن كانتا تخوضان صراعاً مشتركاً ضد لم تنظر برٌطانٌ
التً خسرت فٌها فارس  3434نابلٌون وازدٌاد المصالح الروسٌة فً بالد فارس بعد تولٌع معاهدة )تركمان جاي( عام 

ة البرٌطانٌة لتزاٌد التدخل الروسً وبخاصة بعد توجٌه ألالٌم جدٌدة وفرضت علٌها غرامات حربٌة، أدى إلى ظهور المماوم
روسٌا كل اهتمامها نحو فارس ، بعد معاهدة برلٌن ، وحصولها على امتٌازات واسعة ، منها امتٌاز مد لسكة الحدٌد فً 
شمال فارس ، وفتح مصرف روسً ٌهدف فً عمله ألغراض سٌاسٌة دون أن ٌكترث بالخسابر المادٌة ، ولام المصرف 

 .بمنح المروض للفرس بفوابد بسٌطة
 أثار ازدٌاد النشاط الروسً واحتمال تمدمهم نحو الخلٌج العربً رجال االستعمار البرٌطانً وأكد اللورد نورث برون

NORTH BROOK ( ًإلى وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة ، 3411آذار  31على هذه النمطة فً رسالة كتبها من الهند ف )
 :وجاء فٌها

ن نعتبر أي امتداد للمناطك الروسٌة صوب الخلٌج العربً أو أٌة حماٌة روسٌة لسواحل ذلن الخلٌج خطراً مباشراً ٌجب أ)
 على الهند ، وهذا بحد ذاته كاف

 .( ألجل استعمال الموة للمحافظة على سٌادتنا الحالٌة فً الخلٌج –حسب ما اعتمد - 
، واحتمال تمركزها فً موانبه أذهان كبار الساسة البرٌطانٌٌن ورجال ولد شغلت فكرة الزحف الروسً على الخلٌج العربً 

الجٌش والبحرٌة ، وذلن بعد أن أصبح الهدف األساس للمٌاصرة الروس ، فً نهاٌة المرن التاسع عشر الحصول على مرفؤ 
نابباً للملن البرٌطانً فً الهند على الخلٌج العربً ٌإدي إلى مٌاه المحٌط الهندي الدافبة ، وولف اللورد كٌرزون ، الذي عٌن 

وهً وضع نهاٌة إلمبراطورٌة  -حسب رأٌه–، ضد مشارٌع روسٌا فً فارس ، ألن أهداف السٌاسٌة الروسٌة  3444عام 
برٌطانٌا ، وٌستطرد كٌرزون فٌمول أنه ال ٌرى هدفاً غٌر هذا فً نظام حكومة ال ٌموم على حرٌة التصرف أو الفكر والتخطٌط 

الحكومة الروسٌة تتحرن بؤمر الجنراالت ، كما دعا كٌرزون رجال حكومته إلى الحفاظ على مركز برٌطانٌا  ، وأضاف أن
 :االستعماري فً الخلٌج العربً وحذر لابالً 

أننً سؤعتبر أي امتٌاز لمرفؤ ٌعطى إلى روسٌا فً الخلٌج العربً من لبل أي لوة إهانة متعمدة موجهة إلى برٌطانٌا العظمى )
تبر ذلن خرلاً للوضع الراهن واستفزازاً دولٌاً للحرب ، واعتبر أي وزٌر برٌطانً ٌمبل التخلً لروسٌا عن مٌناء على ، واع

 . (ساحل الخلٌج العربً بؤنه خابن لوطنه
وزادت الخشٌة البرٌطانٌة من النشاط الروسً ، بعد ظهور المشروع الروسً لمد سكة حدٌد بٌن الساحل السوري والكوٌت ، 

اهم الخبٌر البحري األمرٌكً )ماهان( فً تصعٌد الملك والخوف من الخطر الروسً ، ففً كتابه )مشكلة أسٌا وتؤثٌرها وس
على السٌاسة الدولٌة( حذر برٌطانٌا من التملٌل من أهمٌة الخطر الروسً على إٌران والخلٌج العربً ، ولال إن مجرد سٌادة 

 .ٌطر على أهم طرٌك تجاري وحربً لإلمبراطورٌة البرٌطانٌةروسٌا على إٌران وأفغانستان سٌجعلها تس
 :فمد لال 3413أما فً كتابه )نظرة إلى الماضً والمستمبل( فً العاللات الدولٌة المطبوع فً عام 

أن أي تنازل من جانب ببرٌطانٌا فً الخلٌج العربً ، سواء أكان ذلن حسب اتفاق رسمً معٌن ، أم كان مجرد إهمال )
المحلٌة .. ٌعرض للخطر مكانة برٌطانٌة البحرٌة فً الشرق األلصى ، ومركزها السٌاسً فً الهند، ومصالحها  لتجارتها

 . (التجارٌة فً كلٌهما ، وكذلن الروابط اإلمبراطورٌة بٌنها وبٌن استرالٌا
س الروسٌة ، وسعت فً أما الحكومة الروسٌة فمد استمرت فً سٌاستها إزاء فارس ، التً نظرت إلٌها بؤنها لناة السوٌ

الولت ذاته إلى زٌادة نشاطها السٌاسً والتجاري فً منطمة الخلٌج العربً ، فؤرسلت إحدى بواخرها إلى الخلٌج العربً عام 
، ورست الباخرة فً مسمط واتصل ضباطها سراً مع فٌصل بن تركً ، سلطان مسمط ، وفاوضوه فً عمد اتفالٌة  3441

ة تكون أكثر مالبمة من االتفالٌات المعمودة بٌنه وبٌن الحكومة البرٌطانٌة لكنه رفض ذلن سٌاسٌة مع الحكومة الروسٌ
لخشٌته من برٌطانٌا ولد لامت الحكومة الروسٌة بتعٌٌن ممثالً سٌاسٌاً لها فً بوشهر ، وزوته بؤوامر مشددة لبذل كل طالته 

 .م ٌدخل منهم فً معاهدة مع برٌطانٌامن أجل االرتباط مع األمراء العرب فً المنطمـة ، وبخاصة من ل
إلى الخلٌج   Giagakالطراد )الزورق البحري( جلٌان 3411وسٌراً على هذه السٌاسة أرسلت الحكومة الروسٌة فً آذار 



العربً ، وعلى متنه المنصل الروسً فً الخلٌج ، وصرح لابد الطراد بؤنه ال ٌنوي احتالل أي مٌناء فً الخلٌج، وهدفه فتح 
حري للبواخر بٌن الموانا الروسٌة والخلٌج العربً ، وتؤسٌس مصرف روسً فً أحد موانبه ، وتؤسٌس محطة فحم خط ب

فً بوشهر ، وإبماء طراد روسً بصورة دابمة فً مٌاه الخلٌج العربً على أن ٌكون مٌناء بندر عباس ممراً له ، واتصل 
ببعض األمراء العرب فً  3413الدخول فً أي عاللات فً عام  الروس فً التعاون مع روسٌا ، لكن أولبن األمراء رفضوا

 .الخلٌج ، وحاولوا إلناعهم بؤهمٌة حكومة المٌصر
أثار النشاط الروسً وبخاصة محاولة الروس إٌجاد ممر لهم فً بندر عباس ، الساسة البرٌطانٌون الذٌن عارضوا ذلن بشدة 

ندر عباس فؤننا نكون لد تنازلنا عن جمٌع مركزنا فً الخلٌج العربً دفعة ، ولال أحدهم )إذا ما سمحنا للروس بالتمركز فً ب
واحدة .. أن بندر عباس هو مٌناء برٌطانً منذ أٌام شركة الهند الشرلٌة( ، األمر الذي صعد من التنافس والصدام بٌن 

( الذي تم بموجبه 3411أب  13الدولتٌن ، واضطرت روسٌا إلى مساومة برٌطانٌا والتوصل إلى تسوٌة بٌنها فً اتفاق )
تسوٌة جمٌع الخالفات الربٌسٌة فً الخلٌج العربً ، ولسمت إٌران بموجبه إلى ثالث مناطك ، شمالٌة تحت النفوذ الروسً ، 
والجنوبٌة تحت النفوذ البرٌطانً ، أما المنطمة الوسطى فمد جعلت منطمة حٌادٌة ، وبموجب االتفاق اعترفت روسٌا بمنطمة 

عربً منطمة نفوذ برٌطانٌة بال نزاع ، واعترفت باألفضلٌة البرٌطانٌة فً جنوب إٌران وإمارة األحواز العربٌة، الخلٌج ال
وبذلن تخلصت برٌطانٌا من مزاحمة الروس لها فً الخلٌج العربً ، ومع ذلن تعرض االتفاق للنمد من لبل بعض اإلنكلٌز 

، ألن منطمة النفوذ الروسً تشمل كرمنشاه وأصفهان ، وحتى العاصمة الذٌن اعتمدوا إن برٌطانٌا لن تستفٌد منه شٌباً 
اإلٌرانٌة ، وفً هذه المنطمة أغلب مصادر الثورة ، فً حٌن إن منطمة النفوذ البرٌطانً لم تكن غٌر مثلث صغٌر المساحة 

 .ٌمع على الخلٌج العربً
نٌا وفرنسا ، وخالل الحرب لامت ثورة أكتوبر ( انضمت روسٌا إلى جبهة برٌطا3435وخالل الحرب العالمٌة األولى )

وأعلن عن تؤسٌس االتحاد السوفٌتً ، وتبع ذلن تغٌٌرات سٌاسٌة كبٌرة ، ولم تظهر روسٌا السوفٌتٌة  3431الروسٌة عام 
على مسرح السٌاسة فً الشرق األوسط عامة ، والخلٌج العربً خاصة ، مظهر روسٌة المٌصرٌة ، فمد تغٌرت األسالٌب 

 -عاصمة أذربٌجان السوفٌتٌة–وسابل للسٌاسة الجدٌدة ، كما ولررت الدعوة إلى عمد مإتمر لشعوب الشرق فً باكو وال
 .( ، وكان ذلن بداٌة توجه األممٌة الشٌوعٌة نحو المنطمة3431أٌلول  3-4استمر من )

حكومة السوفٌتٌة معاهدة مع إٌران حاولت روسٌا السوفٌتٌة إلامة حكومة شٌوعٌة فً شمال إٌران ، وعندما فشلت عمدت ال
السوفٌتٌة ، ولم ٌكن للحكومة السوفٌتٌة عاللات دبلوماسٌة مع  –، التً عدت تطوراً فً العاللات اإلٌرانٌة  3433عام 

 األلطار العربٌة ، عدا المملكة العربٌة السعودٌة والٌمن ، وحتى فً هاتٌن المملكتٌن أغلمت المفاوضات الروسٌة أبوابها عام
حٌن  3453-3414ولم تظهر رغبة االتحاد السوفٌتً فً الحصول على نفوذ فً منطمة الخلٌج العربً إال فً فترة  3414

أصر مولوتوف ، وزٌر الخارجٌة السوفٌتً ، فً محادثاته مع رٌبنتروب وزٌر خارجٌة ألمانٌا النازٌة ، على أن تكون جمٌع 
العربً مناطك نفوذ روسٌة ولكن تغٌر مجرٌات السٌاسة الدولٌة ، وإعالن  المناطك إلى الجنوب من باكو فً تجاه الخلٌج

 . هتلر الحرب على االتحاد السوفٌتً ، ترن موضوع الخلٌج العربً وثٌمة تارٌخٌة فمط
 :رابعاً: الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والخلٌج العربً

ول من المرن التاسع عشر ، وكان النشاط التجاري أبرز ما تعود بداٌة العاللات األمرٌكٌة مع الخلٌج العربً إلى النصف األ
فً عمد   ROBERTSٌمٌز المصالح األمرٌكٌة خالل المرن التاسع عشر ، ولد نجح التاجر األمرٌكً أدموند روبرتس

تجار ( ولد سمح السلطان سعٌد لألمرٌكٌٌن باال3411أٌلول  33معاهدة تجارٌة مع سلطان عمان السٌد سعٌد بن سلطان فً )
 .فً الموانا التابعة له ، وتعٌن لناصل أمرٌكان فً مسمط والممتلكات العمانٌة األخرى فً زنجبار وشرلً أفرٌمٌا

( النشاط التجاري األمرٌكً فً منطمة الخلٌج العربً ، ولم ٌظهر النشاط 3414-3413أضعفت الحرب األهلٌة األمرٌكٌة )
  SHUNELDTعندما لام المابد البحري روبرت ولسن شونلدت 3414سنة األمرٌكً مرة أخرى فً مٌاه الخلٌج إال فً 

بزٌارة شاملة إلى الخلٌج العربً شملت مسمط وموانا الخلٌج العربً ثم شط العرب والفرات ، ولد أعمب هذه الزٌارة ازدٌاد 
بغداد ، بعد أن كانت المنصلٌة النشاط األمرٌكً ، ولٌام الحكومة األمرٌكٌة بتعٌٌن لناصل ونواب لناصل أمرٌكان فً والٌة 

البرٌطانٌة تتولى اإلشراق على الرعاٌا األمرٌكان فً العراق بصفة غٌر رسمٌة، إما المصالح التجارٌة األمرٌكٌة فً العراق 
فكانت ضبٌلة بوجه عام والتصرت على استٌراد المنتوجات العرالٌة كعرق السوس والمصارٌن والصوف ، فً حٌن كان 

 .لنسبة الكبٌرة من حجم الصادرات األمرٌكٌة للعراق إلى جانب منتوجات صناعٌة أخرىالنفط ٌمثل ا
ولبٌل انتهاء المرن التاسع عشر حظٌت منطمة الخلٌج العربً باهتمام مباشر من المبشرٌن األمرٌكان ، ففً ثمانٌنات المرن 

ن أول مركز تبشٌري لهم فً مدٌنة الموصل الماضً ظهر النشاط التبشٌري فً شمال العراق ، وأسس المبشرون األمرٌكٌو
لغرض نشر المسٌحٌة فً الجزٌرة العربٌة والخلٌج   ARABIAN MISSLONأسست اإلرسالٌة العربٌة 3444وفً عام 

العربً ، بعد دراسة أولٌة للغة العربٌة فً سورٌا ، واستطاعت هذه البعثة تؤسٌس أول مركز تبشٌري لها فً البصرة عام 
زها فً البصرة وسعت نشاطها إلى مناطك الخلٌج العربً ، كالبحرٌن ومسمط والكوٌت واالحساء والمطٌف ومن مرك 3443

 .وساحل عمان
وازداد النشاط التبشٌري مع بداٌة المرن العشرٌن ، وبدأ ٌرافمه نشاط فً المجاالت التعلٌمٌة والطبٌة ، أسس المبشرون فً 

ألمرٌكٌة للبنات ، كما لاموا بفتح العدٌد من المستشفٌات ألغراض العالج مدرسة الرجاء العالً والمدرسة ا 3431عام 
، ولام األطباء التابعون للبعثات التبشٌرٌة بزٌارة إلى الرٌاض لمعالجة عبد العزٌز  3431الطبً ، فافتتح مركز طبً فً عام 

 .العربًآل سعود وأفراد عابلته ، ولاموا بزٌارات إلى مناطك أخرى من الجزٌرة والخلٌج 
لمد جاء النشاط التبشٌري متمشٌاً مع متطلبات المصالح األمرٌكٌة المتنامٌة فً الخلٌج العربً ، وكان خطوة تمهٌدٌة لدعم 

هذه المصالح وما ٌعمبها من نفوذ سٌاسً أمرٌكً فً المنطمة ، ولٌس ثمة شن فً أن مثل هذا الهدف ال ٌمكن تحمٌمه دون 
المنطمة وإبراز الوجه المشرق للتبشٌر، من خالل الخدمات الطبٌة والتعلٌمٌة التً كانت تموم  توثٌك أواصر العاللة مع سكان

بتمدٌمها البعثات التبشٌرٌة للسكان مستغلة بذلن تخلف المنطمة عما وصل إلٌه المجتمع الغربً من تمدم ، وال تتولف المهمة 
ة الوكٌل عن مصالح بالده ، فمد استطاع أحد األطباء التبشٌرٌة عند هذا الحد ، بل تولى بعض المبشرٌن بنفسه مهم

المرافمٌن للبعثة التبشٌرٌة األمرٌكٌة فً البحرٌن من الحصول على امتٌاز نفط لطر لشركة ستاندار أوٌل كومبنً أوف 
 .كالٌفورنٌا



، وبخاصة بعد تولٌع االتفالٌة  لوبل النشاط األمرٌكً فً الخلٌج العربً ، منذ البداٌة ، بعدم االرتٌاح من الحكومة لبرٌطانٌة
التجارٌة مع السٌد سعٌد، وزداد التنافر بٌن الدولتٌن بازدٌاد المصالح األمرٌكٌة فً المنطمة ، ودخل مرحلة جدٌدة بعد أن 

أصبح النفط محور هذا التنافس ، فمد تمكنت شركات النفط األمرٌكٌة الكبرى ، خالل حمبة لصٌرة نسبٌاً ، من الحصول على 
تٌازات نفطٌة مهمة فً منطمة الخلٌج العربً ، وكان لدعم الموى الذي لدمته وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة لهذه الشركات أثر ام

 .كبٌر فً ذلن
ولفت الوالٌات المتحدة مولفاً معارضاً لمنع برٌطانٌا من االنفراد بثروة العراق النفطٌة ومع إن برٌطانٌا تمكنت من تسوٌة 

( إال أنها لم تتمكن من تجاوز المنافس 3431نٌسان  35ا حول نفط الموصل فً مإتمر سان رٌمو فً )خالفاتها مع فرنس
األمرٌكً ، فمد عبرت أمرٌكا عن احتجاجها الشدٌد للتسوٌة األخٌرة ، وطالبت بتطبٌك سٌاسة الباب المفتوح ، وفسح المجال 

، وإزاء ذلن اضطرت برٌطانٌا فً الدخول فً مفاوضات أمام الشركات األمرٌكٌة للحصول على حصتها من نفط المنطمة 
( حصلت فٌها المصالح 3434تموز  13طوٌلة ومعمدة مع الجانب األمرٌكً انتهت بالتولٌع على اتفالٌة الخط األحمر فً )

 .(%( من أسهم شركة النفط التركٌة )شركة نفط العراق 31و  14األمرٌكٌة الممثلة بشركة أنماء األدنى على )
على امتٌازات النفط فً البحرٌن ،  3434ً مناطك الخلٌج العربً ، حصلت شركة ستاندر أوٌل أوف كالٌفورنٌا فً عام وف

بعد سلسلة من المناورات والمفاوضات ، بسبب معارضة الحكومة البرٌطانٌة التً أصرت على أن الشركة التً تحصل على 
و مسجلة باسم برٌطانً ، وكانت الحكومة البرٌطانٌة مستندة فً ذلن إلى امتٌاز النفط فً البحرٌن ٌجب أن تكون برٌطانٌة أ

بعدم منح أي امتٌاز نفطً فً البحرٌن ألي طرف دون موافمة  3435التعهد الذي حصلت علٌه من شٌخ البحرٌن فً سنة 
ضاه شركة ستاندر أوٌل الحكومة البرٌطانٌة ، وبعد تدخل وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة تم التوصل إلى حل وسط احتفظت ممت

أوف كالٌفورنٌا بامتٌاز نفط البحرٌن عن طرٌك شركة تابعة لها مسجلة فً كندا وذات إدارة برٌطانٌة ، وهذه الشركة هً 
 .3411شركة نفط البحرٌن التً أسست فً بداٌة سنة 

 14ت فؤصبح للمصالح األمرٌكٌة )وهكذا استطاعت الوالٌات المتحدة ، نتٌجة لجهودها المتواصلة فً الحصول على االمتٌازا
%( من أسهم امتٌازات نفط 311%( من أسهم شركة نفط الكوٌت و )41%( من أسهم شركة نفط العراق و ) 31و 

السعودٌة والبحرٌن وحصلت على امتٌازات نفطٌة فً لطر ودبً والشارلة ورأس الخٌمة وأبو ظبً وكلبا وعجمان وعمان ، 
 .ط فً أي من هذه المناطك حتى اندالع الحرب العالمٌة الثانٌةإال أنه لم ٌتم اكتشاف النف

أثار النجاح الذي حممته الوالٌات المتحدة الدوابر البرٌطانٌة التً عدت منافسة لنفوذها فً المنطمة ، واتضح ذلن من المذكرة 
 :والتً ذكر فٌها ما ٌلً 3415عام  التً لدمتها المٌادة العسكرٌة البرٌطانٌة فً العراق إلى وزارة الطٌران البرٌطانٌة فً

أنه منذ أكثر من مابة عام لم ٌكن النفوذ البرٌطانً مهدداً فً الخلٌج مثلهما هو علٌه اآلن ، وإن الحكومة البرٌطانٌة كانت )
تدخل تتخذ فً الماضً سٌاسة لابمة على عدم التدخل فً الشإون الداخلٌة ، ولكن فً الولت الحاضر هنان الكثٌر من األمم ت

فً شإون الخلٌج ، فاكتشاف النفط أظهر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على المسرح( ، ثم تحدثت المذكرة عن مركز برٌطانٌا 
فً الخلٌج العربً فوصفته بؤنه أصبح فً وضع جدٌد لم تكن معتادة علٌه فً الماضً وتحث الحكومة على اتخاذ خطوات 

 .فعالة لتؤكٌد نفوذها فٌه
بؤن الحرب العالمٌة الثانٌة والسنوات التً أعمبتها كانت نهاٌة وبداٌة عهد جدٌد فً تارٌخ السٌطرة االستعمارٌة  وٌمكن المول

 . فً الخلٌج العربً ، أال وهو ظهور دور الوالٌات المتحدة لوة مإثرة فً المنطمة وضعف دور برٌطانٌا


