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 والحقيقهة ,  إلى الممر المائي الذي تطل عليه دول تلك المنطقة خاصة من جهة الساحل الغربي لهه تنسب منطقة الخليج العربي
وإنما عرفت هذه التسمية منذ  لم يكن من قبل العرب أنفسهمأن نسب هذا الممر المائي إلى العرب أو تسميته بالخليج العربي 

 . أقدم العصور
  حتى األلف الثالث قبل الميالد « بحر أرض اإلله» فأقدم اسم معروف لهذا الخليج هو اسم  . 

فهي األلهف األول  « بحر بهالد الكلهدان» وسمي . حتى األلف الثاني قبل الميالد«  بحر الشروق الكبير» ثم أصبح اسمه  -
 .  خالل النصف الثاني من األلف األول قبل الميالد « بحر الجنوب» سمه ثم أصبح ا.  قبل الميالد

 البحر السفلي» أو  « البحر الجنوبي» :  سماه اآلشوريون والبابليون واألكاديون  » . 
  684-125)وقيل أن هذه التسمية عرفت في أول األمر من قبل الملك الفارسي دارا األول  « بحر فارس» وقد سماه الفرس 

 ."  على البحر الذي يربط بين مصر وفارس "في كالمه ( م.ق
 تلك الفترة التي كانهت تلهك , في القرن األول الميالدي «  بلينيوس» هو المؤرخ الروماني  أما أول من أطلق عليه الخليج العربي

 . عربية أو فارسية تحت سيطرة اإلمبراطورية الرومانية, المنطقة بالكامل بما فيها سواحل هذا الخليج الشرقية والغربية 
  لهى المراكها التجاريهة ترجه  إلهى سهيطرة العهرب عوال شك أن هذه التسمية التي أطلقها الرومان على الخليج في ذلك الوقت إنمها

وما يؤكد ذلك طبيعة السواحل الشرقية لهذا . على امتداد هذا الممر المائي لفترات كبيرة في التاريخ في ذلك الوقت والمالحية
الخليج والتي تمتد لمسافة حوالي مأتى كيلو متر تشغل معظمها سلسلة من الجبال صهعبة المنافهذ إلهى الهداخل ممها عهال سهكان 

إضافة إلى ما اشتهر به الفرس منذ أقدم العصور ,  طة المركاية عن حياة البحر وممارسة األنشطة البحرية بشكل كبيرفارس والسل
 . سواء المدنية أو العسكرية بخوفهم من البحر وقلة أنشطتهم فيه

 به تلقهوا ههاائم عديهدة وبسبب عدم خبرة الفرس باألنشطة البحرية التى كانت دائما نقطهة ضهعفهم ههي األسهطول األمهر الهذي بسهب
مثلمهها حههدا أمههام بههالد اليونههان فههي العصههر ,  فههي ميههدان المعههارر البحريههة علههى يههد عناصههر أو أمههم أقههل مههنهم بكثيههر فههي القههو 

 . الكالسيكي أثناء ما يعرف بالحروب الميدية
  ا أسههمه فقههط وأن اسههم وقههد دفهه  ذلههك الكثيههر مههن المههؤرخين حتههى فههي الغههرب إلههى القههول بههأن الخلههيج لههي  فيههه شههيء فارسههي سههو

 . الخليج العربي يمثل حقيقة جغرافية ثابتة
 إلي جانب ما لهذه المنطقة , , وما فيها من المدن القديمة والحديثة أهمية كبر  حضاريا واقتصاديا  تشكل منطقة الخليج العربي

 .األوسط وإنما في العالم من تأثير قو  علي األوضاع السياسية واالقتصادية في العصر الحديث لي  فقط في الشرق 
  مر العصور مصدرا للخيرات التي أغرت بعض  ى, وكانت عل فقد كان لهذه المنطقة تواجدها القديم الضارب في أعماق التاريخ

 . , كما وفدت إليها أسر قدمت من بالد عربية كثيرة القبائل للناوح إليها واستيطانها
  الوقههت الههراهن,  ى, وامتههدت فروعههها إلهه فههي رحابههها رخههاء العههيل وأمههن الحيههاةوقههد سههكنت هههذه القبائههل منطقههة الخلههيج ووجههدت

 .وطوال تاريخها ظلت منارة للعلم ومصدرا للخير ومالذا لمن جار عليهم الامن
  وحتههى فههي  الثقافههة والههدينوقههد كههان الخلههيج كمعبههر مههائي يشههكل دائمهها فاصههال بههين سههكان السههاحل الشههرقي واألخههر الغربههي فههي

 .رغم التشابه في األنشطة التجارية والتقارب المكاني ,  الظروف الطبيعية والجغرافية

 أهمية منطقة اخلليج العربي  :احملاضرة األوىل 
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 اسم شعب استوطن الخليج العربي وسيطر على موانئه وسواحله وفرض السيادة التامة على مياهه واسهتفاد منهها  ولم يذكر التاريخ
ة والعراق وسواحل الخليج وأيضا السواحل األفريقية والصهينية تمتهد وكانت الصالت بين الجايرة العربي.  مثلما فعل العرب ذلك

إلى قرون عديدة قبل بدأ التاريخ الميالدي بفضل نشاط العرب في تلك المنطقهة وحسهن اسهتخدامها كمنطقهة وسهطى مهن خهالل 
 . النشاط التجاري الذي ربط العالم القديم وأيضا الحديث من خالل ذلك المعبر المائي الهام

 بهين مدينهة الفهاو علهى الطهرف الجنهوبي , شكل ذراع بحري في اتجهاه شهمالي غربهي إلهى جنهوبي شهرقي  تد الخليج العربي علىويم
سهبعة وتسهعين ألهف  وتبله  مسهاحة الخلهيج.  فهالبحر العربهي,  للعراق ورأس مسندم على مضيق هرما الهذي يتصهل بخلهيج عمهان

حيههث تشههكل سهههواحله الغربيههة المنافههذ الطبيعيههة ل قهههاليم  العربههي موقعههها فريههدا  ويحتههل الخلههيج .  وأربعمائههة وخمسههين مههيال مربعههها  
  وتتركا األهمية اإلستراتيجية للخليج نفسه في. كما يتصل من الناحية الشمالية بنهري دجلة والفرات عبر شط العرب,  الداخلية

 .  والشرقين األدنى واألقصىوطريق مواصالت فريد بين أوروبا ,  كونه جسرا أو معبر بين الغرب والشرق
 بكونها مناطق سهلية باستثناء منطقة قاعدة شبه جايرة قطر وأقصى جنوب مضيق هرما وتتميا السواحل الغربية للخليج العربي. 
 م  العديد من الجار الساحلية الصغيرة التي يضم بعضها البحيرات داخلية ويتكون معظم الشاطئ العربي من شواطئ رملية ,. 
 ؛ وفهي حالهة وجهود الشهواطئ فههي ضهيقة جهدا ال  , مه  وجهود كثيهف للمنحهدرات يختلهف السهاحل الشهرقي بتركيبتهه الجبليهة بينمها

 . تشكل إال شقا ساحليا رفيعا في حالة تواجدها وتكبر قليال لد  مصادفتها مصبات األنهار الصغيرة على حدود الخليج العربي
  ليتحههد بعههد ذلههك مهه  سهههول دلتهها أنهههار دجلههة والفههرات  ضههمن إيههران«  وشهههرب» والسهههل السههاحلي يتوسهه  شههماال فههي منطقههة ,

 .الواسعة
 وبههالرغم مههن  فمياهههه ال يرتفهه  بههها المههو . قههدما   043, إذ يبلهه  أقصههى عمهق فيههها  غيههر عميقههة نسههبيا   وتعهد ميههاه الخلههيج العربههي ,

, ولذلك فهو يوفر بيئة بحرية  لعواصف أو دوامات هوائية , فنادرا  ما يتعرض ارتفاع درجة حرارته وارتفاع نسبة الرطوبة في مناخه
وقهد تصهل فهي منهاطق قليلهة جهدا , م 03, ونهادرا  مها تتجهاوم عمهق  ضهحلة كما أن مياه الخليج العربي.  مالئمة للمالحة البحرية
 .أمتار وذلك في مدخله وفي األماكن المعاولة في الجاء الجنوبي الشرقي 553إلى أعماق تايد على 

   وتوضح خريطة القمر الصناعي االختالف بين الساحلين الشرقي والغربي للخليج العربي من حيث طبيعة التضاري. 
 جايههرة بوبيههان   ثههمجايههرة قشههم اإليرانيههة التههي يسههتوطنها عههرب إيههران  أكبرهههاجايههرة  503علههى أكثههر مههن  ويحههوي الخلههيج العربههي

 .2كم  423جايرة البحرين وتبل   تأتي بعدها ثم, 2كم  840الكويتية وتبل  مساحتها 
 
 االختالف الواضح بني تضاريس الساحل الغربي 

 : والشرقي للخليج العربي 
 
 بموقعهه الجغرافهي ,  قبل اكتشهاف البرتغهاليين طريهق رأس الرجهاء الصهالح فهي نهايهة القهرن الخهام  عشهر وقد تميا الخليج العربي

بين موانئ الخليج العربي وموانئ المحيط  المالحة العربيةحيث امدهرت , المتميا ومركاه التجاري الذي يربط شرق العالم بغربه 
حاملهة البضهائ  الهنديهة والصهينية وغيرهها مهن سهل  جهار الهنهد الشهرقية وجنهوب , الهندي مستفيدة من الرياح الموسمية الصهيفية 

, ومسههتفيدة مهن الريههاح الموسههمية الشههتوية , نحههو مهوانئ الخلههيج العربههي والبحهر األحمههر والسههاحل الشهرقي األفريقههي  شهرق سسههيا
 .  حاملة البضائ  الفارسية واألفريقية وغيرها نحو الموانئ الهندية
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 بصرة ثهم تتجهه بهرا قاصهدة حلهب وكانت البضائ  الشرقية المنقولة بالسفن العربية عبر المحيط الهندي والخليج العربي ترد إلى ال
وقد وجدت هذه البضائ  وههى فهي طريقهها إلهى . مارة ببغداد وحمص وحماة حيث تنقلها السفن االيطالية إلى الموانئ األوروبية 

 . موانئ البحر المتوسط سوقا رائجة في موانئ الخليج العربي
 ذي الشهعاب المرجانيهة والسهواحل المجدبهة» حهر األحمهر مثيلتهها فهي الب علهىالخلهيج العربهي  وتفوقت التجارة المنقولة عبر  » ,

,  ثالثة أمثالها في معظم األحيان علهى الهرغم مهن قصهر المسهافة بهين السهوي  واإلسهكندرية بمقارنتهها بهين البصهرة وحلهب فبلغت
 . وعلى الرغم من شدة الحرارة خالل فصل الصيف وتعرض القوافل التجارية لغارات القبائل البدوية 

 
 
  خريطة طبيعية  لدول منطقة اخلليج: 

 

 
 
 
  المحهاوالت التهي بهذلها البرتغهاليون فهي القهرن السهادس عشهر  مهن خهاللوقد عرفت الدول األوروبية الخلهيج العربهي للمهرة األولهى

 . للتخلص من احتكار العرب في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط للوساطة في التجارة بين أسيا وأوروبا
  وطريههق,  البحههر األحمههر ومصههر طريههق:  منههذ أقههدم العصههور تسههلك طههريقين رئيسههيين همههاوقهد كانههت التجههارة بههين الشههرق والغههرب 

وكانهت المشهكالت والخالفهات السياسهية أحيانها تغلهق إحهداهما أو  . وكالهمها كانها تحهت سهيطرة العهرب, الخليج العربهي والشهام 
ت واحد فان مدد البضائ  الشرقية كان ينقط  عن أوروبا إال بالقدر الذي كان يمكن وحين كان الطريقان يغلقان في وق,  كليهما

 . فيه سلك طريق وعر وغير أمن عبر أسيا الوسطى
 وقد فقدت جنوا مكانتها في عالم ,  وأهم وأكبر المراكا األوروبية التي كان لها نصيب كبير من تجارة المشرق هي البندقية وجنوا

ثم بعد فترة وجياة أد  الخالف بين المماليك في , م  5610يجة سقوط القسطنطينية على أيدي األترار في التجارة الشرقية نت
 . مصر وبين البندقية إلى فقدان البندقية ما كان قد تبقى لها من ماايا في المنطقة

 وكان واضحا أن اكتشاف طريق جديد غير معهود يصل إلى الهند سيعود بثروة كبيرة علهى الهدول التهي ستسهتطي  االسهتفادة منهه ,
 . وكانت البلد الذي كرس نفسه للبحث عن مثل ذلك الطريق هي البرتغال

  اللهم لموقعهه طهوال قهرون عديهدة إلى مها أكسهبه العهرب مهن أهميهة بحسهن اسهتغ باإلضافةوال شك أن أهمية موق  الخليج العربي
التاريخ قديما حديثا لالسهتفادة مهن ههذا الموقه  المتميها  رجذب انتباه القو  االستعمارية على مدا في كان سببا  ,  قديما وحديثا

 .ومن جهة أخر  إنهاء احتكار سيطرة العرب عليه, والسيطرة على هذا المعبر الهام من جهة 
 وأن اكتشهافه أضهفى عليهها أهميهة كبهر  ,  منطقة كانت موجودة بشكل كبير قبل اكتشهاف البتهرولولذلك يتضح أن أهمية تلك ال

وأصههبحت تتصههدر ,  التههي تضههاعف تأثيرههها فههي العههالم بههأثره بعههد ظهههور خههام البتههرول,  وماد مههن اهتمههام العههالم كلههه بهههذه المنطقههة
 . أولويات الدول االستعمارية الكبر 
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 حيث كان ,  تعرضت منطقة الخليج العربي منذ القرن السادس عشر الميالدي إلى غاو استعماري قامت به بعض الدول األوروبية

وقههد .  مهن الهنهد إلهى أوروبهايتحكمههون فهي طهرق التجهارة الرئيسهية وخاصهة التجههارة البحريهة , خاصهة فهي منطقهة الخلهيج , العهرب 
قامت كل من البرتغال وأسبانيا بأول المحاوالت في ذلك االتجاه عندما قامت كل منهما ببدايات حركة االستكشافات الجغرافية 

في التخلص السيطرة العربية على طرق التجارة البحرية التي كانت خاضعة في ذلك الوقت لحكم  –كما ذكرنا من قبل   –طمعا 
 . يك الممال

   وهو أن جمي  مراكا إنتا  التوابل وطرق تجارتها قد  والجدير بالذكر أن الفترة األخيرة من القرون الوسطى قد شهدت تطورا هاما
حيث ارتبطت ارتباطا وثيقا بمناطق الدول اإلسهالمية  ,  وقعت في أيدي المسلمين خالل النصف الثاني من القرن الخام  عشر

ودولهة المماليهك فهي مصهر والشهام والحجهام ,  والممالهك اإلسهالمية فهي ماالقها والخلهيج العربهي,  ي الهنهدكاألفغانية والمغوليهة فه
وعلى ذلك فان أوروبا صارت بكاملها تتطل  لتحقيق وسيلة ما تخر  بها من طوق الهيمنة . واإلمارات اإلسالمية في شرق أفريقيا

 . م5610 ناضول واحتالل القسطنطينية عاصمة أوروبا الشرقية عام التجارية اإلسالمية وخاصة بعد اكتساح العثمانيين ل
  وقد نجحت المحاوالت البرتغالية واالسبانية في السيطرة على منافذ تجارة الشهرق فهي الخلهيج العربهي والبحهر األحمهر والهتحكم

لى كثرة الصراعات والحروب التي  إضافة إ, وقد كان لتشتت القو  اإلسالمية والعربية في الشرق . بمضيقي هرما وباب المندب
وبعهد نجهاح البرتغهاليين فهي اكتشهاف طريهق رأس الرجهاء . كانت عامال مساعدا في تنفيذ خطهة البرتغهاليين وانتشهارهم فهي المنطقهة
عملوا على التحكم بالطرق المالحية عبر المحيط الهندي , الصالح ووصلهم إلى الهند في مطل  القرن السادس عشر الميالدي

 . والبحر األحمر وأصبح الخليج وجنوب الجايرة العربية مجالين للتناف  االستعماري,  خليج العربيوال
 االستعمار الربتغالي : 
 فقهد كهون البرتغهاليين  الغامية للمنطقهة العربيهة بصهفة عامهة ومنطقهة الخلهيج بصهفة خاصهة فكانت البرتغال أول الدول االستعمارية ,

فنشروا تجارة الرقيق وجلبوا العبيد من أفريقيا خاصة غربها وباعوهم في  أثناء حركة الكشوف الجغرافيةإمبراطورية استعمارية قوية 
م  ووصهلوا إلهي شههرق أفريقيها ثههم تهابعوا إلههي 5602أسهواق أوروبها ثههم عبهروا رأس العواصههف المسهمى حاليها بههرأس الرجهاء الصههالح 

انشههئوا العديههد مههن الشههركات التجاريههة فههي الشههرق , يضههاف إلههي ذلههك الهنههد فههاحتكروا التجههارة وسههيطروا علههى الطههرق المالحيههة و 
 . حمالت التبشير والتنصير بالقوة التي مارسوها بداف  من الحقد على اإلسالم والمسلمين

  على السهاحل الهنهدي واسهتولوا عليهه وبهذلك وضهعوا لههم أول موطهأ قهدم فهي الشهرق  «  غوا» وقد بدأ البرتغاليون بمهاجمة ميناء
وذلهك بعهد موال كهل المسهتعمرات الصهليبية مهن ,  كانت أول مستعمرة أوروبية في الشرق كله«  غوا» هذه المدينة الهندية  ألن
وظلهت كهذلك حتهى بعهد أن فهامت الهنهد باسهتقاللها ,  كما كانت هذه المدينة أيضا نقطة وثوب برتغالية إلى الخليج العربي, قبل

 .في أعقاب الحرب العالمية الثانية
 العربيهة ذات المركها  « سهقطر  »فاسهتولوا علهى جايهرة ,  ثم توالى استيالء البرتغاليين على العديد من المهدن الهامهة فهي المنطقهة

 . وكذلك منافذ البحر األحمر وبحر العرب, االستراتيجى الخطير بالنسبة إلى المحيط الهندي 
 االنتصارات صاحب هذه « الفون  ألبوكرر»  وكان البرتغالي.   

 ( الربتغال )  التنافس االستعماري يف منطقة اخلليج :احملاضرة الثانية 
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  ولكهن بسهبب مقاومههة  « رأس الحهد »االسهتيالء علهى  بعهد ذلهك نحهو الخلههيج العربهي قاصهدا   « ألبهوكرر» واتجهه القائهد البرتغهالي
«  سيف الدين» حاكم جايرة هرما اضطر البرتغاليين لعقد الصلح الذي بمقتضاه اعترفوا بحكم الشيخ «  سيف الدين» الشيخ 

 . على الجايرة
  التي كانت دوما ضد العرب وبالتالي وقفت في هذا الصراع إلى جانب البرتغاليين وتحالفت  تتضح سياسة إيرانوعند هذه النقطة

 . وأجبرته على قبول الحماية البرتغالية«  سيف الدين» معهم ضد العرب وضد الشيخ 
  إلى طبيعة المصالح المشتركة بهين  « ألولإسماعيل ا »والشاه اإليراني  « ألبوكرر» ويشير االتفاق الذي تم بين القائد البرتغالي

 : حيث جاء في هذا االتفاق ما يليإيران والبرتغال 
 . أن تقدم البرتغال بعض السفن للشاه لتمكينه من غاو البحرين والقطيف -
لى ساحل أن تقدم البرتغال مساعدتها للشاه لقم  ثورة مكران في مقابل موافقة الشاه على احتالل البرتغال لميناء جوادر ع -

 .بلوشستان
 .أن تتحالف البرتغال وفارس ضد الدولة العثمانية -
 .يتنامل الشاه عن هرما و يعترف بالحماية البرتغالية عليها -

  أخبهر سهفير الشهاه فهي  « ألبهوكرر» ورغم ذلك تشهير المصهادر إلهى أن ,  للتجارة الفارسية « جاوه» وعد البرتغاليون الشاه بفتح
سهيفقد بضهائعه ويخضه  لغرامهات  « جهاوه» فارسي يضبط في أي مقاطعهة أخهر  فهي الهنهد باسهتثناء  م بأن أي تاجر5151عام 
 .باهظة

  ويشير هذا االتفاق لي  فقط لتحالف إيران م  البرتغال ضد العرب ولكن أيضا ألطماع اإليرانيين االستعمارية في منطقة الخليج
 .العربي

 علهى مدينهة صههور ثهم مسههقط رغهم المقاومههة العنيفهة التهي وجههدها البرتغهاليون والتههي بسهببها دمههروا  ثهم اسهتولى البرتغههاليين بعهد ذلههك
وهنههار الكثيههر مههن . واحرقههوا كههل مهها واجههههم فههي تلههك المههدن حتههى المسههجد الكبيههر فههي مسههقط أحرقههوه وأقههاموا كنيسههة مكانههه

 . المنطقة المصادر التي تتحدا عن الخراب والدمار الذي أوجده البرتغاليون في تلك
 
 
 
 
 
 
  صهحار , مسهقط , قلههات  : وبعد اإلرهاب والتروي  الذي مارسه البرتغاليون أصبحت المدن والموانئ العربية في الخليج مثهل ,

وبقهى نظهام الحكهم المحلهى فهي هرمها تحهت الحمايهة ,  بمثابة محطات برتغالية لحمايهة جايهرة هرمها والهدفاع عهن تجارتهها, صور 
ونتج عن ذلك أن الكثير من السكان غادروا هرما إلى الموانئ األخر  في الخليج العربي مما أثر علهى امدههار هرمها ,  البرتغالي
وقهد شهعرت هرمها بالضهائقة االقتصهادية بسهبب تحكهم البرتغهاليين بهالطرق التجاريهة المؤديهة إليهها تنفيهذا لخطهتهم التهي . وعمرانهها

 . ن التجارة الشرقيةاستهدفت إغالق الخليج العربي وعاله ع
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 وبسبب احتالل البرتغاليين منطقة الخليج العربي انهار النشاط البحري لعرب الخليج وهو مصدر رمقهم الوحيد أثناء تلك الفترة 
وكانت القو  اإلسالمية إبان تلك الفترة تتمثهل فهي المماليهك الهذين حهاولوا التصهدي للخطهر البرتغهالي لكهنهم انهامهوا فهي معركهة 

م وكانت قهواهم قهد ضهعفت وانههارت أمهام الدولهة الفتيهة وههي الدولهة العثمانيهة التهي كانهت مشهغولة فهي  5130لبحرية عام ديو ا
صهراعها مهه  الدولههة الصههفوية مههن جهههة ومهه  دولههة المماليههك مهن جهههة أخههر  لههذلك كانههت السههيادة العثمانيههة علههى منطقههة الخلههيج 

  . العربي سيادة اسمية
 فلم تتأثر ,  مدن الهندية من هذا التغير الجذري في منطقة الخليج العربي وكسر االحتكار العربي للتجارةونشير هنا إلى موقف ال

المدن الهندية كثيرا بهذا التغيير ألن النشاط البرتغالي لم يؤثر على مصالحهم فبعد أن كانت مهنة النقل التجاري احتكارا خالصا 
يد البرتغاليين ولذا لم تجد المدن الهندية ضيرا في بي  بضائعهم للبرتغاليين بدال أصبحت اآلن في ,  للعرب في المحيط الهندي

 . وكما يذكر البعض فقد جم  العداء المشترر لإلسالم بين الحكام الهندوس والبرتغاليين. من العرب
 معركة ديو البحرية : 
 لبرتغال بدئوا بإنشاء سلسلة من المراكا التجارية علهى شعر المسلمون بان حركة البرتغاليين تضر بمصلحة الدولة اإلسالمية الن ا

كمها تجهاوموا الحهد األحمهر باسهتيالئهم علهى ( بدايهة القهرن السهادس عشهر م ) م  5131 -5133الساحل الهنهدي بهين سهنتي 
 .م وغيرهههههههههههها مهههههههههههن النقهههههههههههاط اإلسهههههههههههالمية اإلسههههههههههههتراتيجية5131جايهههههههههههرة هرمههههههههههها علهههههههههههى مهههههههههههدخل الخلهههههههههههيج العربهههههههههههي عهههههههههههام 

نائهب السهلطان «  حسهين الكهردي» صوه الغوري سلطان مصر حملة بحرية كبيرة ضد البرتغاليين تحت قيادة فأرسل السلطان قن
 . «  شول» ثم  « ديو» حتى وصل إلى جايرة ,  ( م5131)في عام , في جدة

  فكان النصر حليفه فى ( م5138)وذلك في عام  « لورناو دي الميدا» والتقى السلطان المملوكي م  األسطول البرتغالي بقيادة
ومنها ( م5130)ولكن عام البرتغاليون قوتهم و احتلوا المايد من المواق  اإلسالمية على الساحل الهندي في أول عام ,  البداية
معاههدات بهين الدولهة الهندية مما أثر سلبا على التجارة اإلسالمية فعقدت ال « ديو» كما احتل البرتغال مدينة «  غوا ودايول» 

وسالطين اإلمارات الهندية الذين طلبوا مساعدة الدولة اإلسالمية إضافة إلى مدينة البندقية وتم إرسال أسطول , العثمانية ومصر
 .مشترر من هذه الدول بمساعدة تقنية بحرية من البندقية

  م وشهنوا 5130سطول في الثالث من فبراير عهام ولكن باغت البرتغاليون األ, « حسين الكردي» وانضمت القو  الجديدة إلى
 معركهة حاسهمة وفاصهلةالبحرية  « ديو» هجوما غير متوق  على األسطول اإلسالمي مما أد  إلى تدمير األسطول فكانت معركة 

البحريهة فهي حيث كانت إيذانا  بانتهاء سيطرة المسلمين على خطوط التجارة البحرية م  أسيا ولذا تعتبر واحدة من أههم المعهارر 
 .عام 533التاريخ وبهايمة المسلمين فيها شرع البرتغاليون في احتالل الموانئ اإلسالمية الرئيسية واحتكروا البحر لمدة 

  وقههد اسههتخدم ,  م صههراعا بههين القههو  العربيههة فههي الخلههيج وبههين البرتغههاليين 5413 -5131وقههد شهههدت الفتههرة مهها بههين عههامي
وخههالل تلههك الفتههرة حههاول . العههرب لنفههوذهم عنههف أسههاليب اإلرهههاب بكههل وسههائل القههوة إلخضهها البرتغههاليون فههي تلههك الفتههرة اع

 .العثمانيين تضييق الخناق على البرتغاليين والوقوف أمام مشروعهم االستعماري
  الشرقفداحة األضرار الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة في «  سليمان القانوني» فقد أدرر السلطان العثماني. 
 منههه   ولكنهههها نجحههت فههي,  والجهههود التههي بههذلها العثمهههانيين فههي ذلههك رغهههم قوتههها واتسههاع نطاقهههها لههم تههؤد  إلهههى نتههائج حاسههمة

كمهها حطمههت إمكانيههة قيههام جبهههة مسههيحية برتغاليههة حبشههية ضههد القههو  العربيههة ,  االسههتعمار البرتغههالي مههن االمتههداد إلههى الههداخل
 .أفريقيااإلسالمية في البحر األحمر وشمال 
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  الخادم  الذي استولى على مسقط وحاصر شبه جايرة مسندم ومضيق هرما وحرض أههل «  سليمان باشا» فأرسلوا حملة يقودها
عهن  عجهاتمسهقط وجايهرة قشهم ولكنهها  السهيطرة علهىالدولهة العثمانيهة مهن  تمكنهتوقهد ,  القطيف على الثهورة ضهد البرتغهاليين

 . على مضيق هرما السيطرة
 م العديهد مهن المواجههات بهين األسهطولين العثمهاني والبرتغهالي عبهر الخلهيج العربهي 5116 – 5112الفتهرة مها بهين  كما شهدت

 5111الذين استطاعوا بعد ذلك تحقيق بعض االنتصارات على البرتغاليين فيما بين ,  والبحر األحمر وانتهت بهايمة العثمانيين
 . م خاصة في البحرين ومسقط 5185 –

 م 5106كما فقد البرتغاليين البحرين مرة أخر  فهى عهام ,  اع العثمانيين أيضا بعد ذلك السيطرة على منطقة اإلحساءوقد استط
 .عندما أرسل حكام البحرين واإلحساء والبصرة مبعوثين عنهم إلى بغداد للترحيب بالسلطان العثماني سليمان القانوني

  حسهاب الوجهود البرتغهالي رأت بريطانيها أن امديهاد التوسه  العثمهاني فهي ميهاه الخلهيج وعندما بدأ الاحف العثماني يؤتى ثماره على
لذلك سارعت إلى عقد اتفاقيات حماية م  حكام وشيوخ منطقة الخليج العربهي , يشكل خطر يهدد مركاها ونفوذها في المنطقة

 .إلضعاف النفوذ العثماني في المنطقة
  يههة والهولنديههة خههالل الربهه  األول مههن القههرن السههاب  عشههر علههى إقصههاء النفههوذ السياسههي وقههد عملههت القوتههان األوربيتههان االنجليا

 . والتجاري البرتغالي من الخليج العربي
  على الرغم من اتخاذ البرتغاليين كل اإلجراءات للدفاع عن أنفسهم بعد أن أحسوا بخطهورة القهو  المنافسهة لههم عهن طريهق عهدة

ورغهم ذلهك حقهق ,  رسهية بكميهات كبيهرة ومتنوعهة مهن البضهائ  للتهأثير علهى التجهارة االنجليايهةإجهراءات مثهل إغهراق األسهواق الفا
 .ولم تأتى هذه الخطوة بأي نتيجة, االنجليا أربحا

  من الخليج العربي نهائيا  عاممن إخرا  البرتغاليين م  حلفائهم اإليرانيين  االنكلياوفى الرب  األول من القرن الساب  عشر تمكن 
   .م  ليفرضوا سيطرتهم عليه و لعدة قرون5422
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  فقبل أن تحصل هولندا علهى  أواخر القرن السادس عشربدء التواجد والتفكير الهولندي في سسيا خصوصا  والشرق عموما  في ,

, في نف  الوقت الذي أخذت تتمرد فيه  , أخذت تساهم في العمليات الكشفية حول العالم الجديد اسبانيا باستقاللهااعتراف 
على األسعار االحتكارية التي كان البرتغاليون يفرضونها علهى المسهتهلك األوروبهي , خاصهة بعهد أن اتضهح للهولنهديين أن تحهد  

 .را لي  صعباقوة البرتغال في البحار الشرقية أصبح أم
  ومنذ ذلك الحين . إنشاء شركة للتجارة م  الهندم اجتماعا  قرروا فيه 5102وقد عقد كبار التجار الهولنديين بأمستردام في سنة

م خههر  أول أسههطول هولنههدي إلههى أسههيا , والههذي بلهه  جههار الهنههد 5101وفههى سههنة . أخهذت هولنههدا تتطلهه  للوصههول إلههى الشههرق
, إال أن الفوائهد الماديهة مهن وراء البضهائ   وأن كهان قهد فقهد عهددا  مهن طاقمهه. ة دامهت سهنتان ونصهف, ثم عاد بعد غيبه الشرقية

 . التي جلبت كانت خير تعويض لذلك
 والتي أسسهت  , بل أنها كانت محركا  إلنشاء شركة الهند الشرقية المتحدة ولم تكن هذه الرحلة بداية لرحالت عديدة فحسب ,

, واتخاذ اإلجراءات  والذي خولت بمقتضاه حق احتكار التجارة.  م من الحكومة الهولندية5432مارس  23بمرسوم صدر في 
,  الكفيلة بردع أي معاملة سيئة يتعهرض لهها الهولنهديون وكهذلك حهق عقهد معاههدات مه  حكهام الشهرق باسهم الحكومهة الهولنديهة

  .لقانون وتوفير النظام في مثل تلك المناطقوبناء القالع وتعيين الحكام والقضاة في المواق  التابعة وتطبيق ا
 خصوصها   وكانت المشكلة فهي كيفيهة الوصهول لهذلك الههدف.  , وهي تتطل  إلى تركيا عملياتها في الشرق منذ تأسي  الشركة ,

يها فهي , ويصعب على الشركة تحهد ال يستهان بها  -واليابان  –والهند  –أن سسيا في ذلك الوقت بها كيانات سياسية بالصين 
, مها مالهت  , وقهد أقهاموا أسه  دفاعيهة علهى يهد البهوكيرر , ومهن ناحيهة أخهر  كهان البرتغهاليون هنهار , هذا من ناحيهة ذلك الحين

, وكهذلك القهو   ولهذا حرص الهولنهديون علهى تجنهب االصهطدام بالكيانهات السياسهية فهي المنطقهة. , ولم يمسسها سوء سليمة
 .  األوربية الكائنة بها

 والتي عن طريقها تم اختهراق خطهوط  , تتمثل في أرخبيل الماليو ن ما اكتشف الهولنديون أن هنار ثغرة لدخول المنطقةوسرعا ,
  .الدفاع اآلسيوية

 تضهم عهددا  كبيهرا   , فههي منطقهة واسهعة وقد وجد الهولنديون في هذه المنطقة المقومات األساسية التي تلامهم بالسهيطرة عليهها ,
وتعد أكثر المناطق اآلسيوية جاذبية وأهمية في . والتي تمتد بخط منحى يمتد من سومطرة إلى الفلبين. ة للغايةمن الجار الخصب

 . الشرق كله والتي تتجلى في إنتاجها للتوابل النفيسة إلى جانب المعادن والصم  واألعشاب الطبية
 وفهى الشهرق كهان البرتغهاليون قهد  تجهارة والمالحهة والمهالوكان للهولنديين في ذلك الوقت اليد العليا في أوروبها فهي مجهاالت ال ,

,  م قههد بههدأت نشههاطها فههي منطقههة شههرق سسههيا 5435, التههي تأسسههت فههي  وإذا بشههركة الهنههد الشههرقية البريطانيههة. خههارت قههواهم
كانهت محهدودة وال تمكنهها , إال أن إمكانياتها المالحيهة والماليهة   وعلى الرغم من كونها كانت المناف  الوحيد للشركة الهولندية

, ههذا إلهى  , حيث أن األخيهرة تمتعهت بهرأس مهال ثابهت يفهوق بكثيهر رأس مهال نظيرتهها اإلنجليايهة من التصدي للشركة الهولندية
, والتي جعلتها أكثهر قهدرة علهى المنهاورة مهن  جانب امتالكها لعدد كبير من السفن التي تميات بإمكانياتها التصنيعية والتسليحية

 . ها من السفن األوربية المعاصرة لهاغير 

 (  هولندا) التنافس االستعماري يف منطقة اخلليج :احملاضرة الثالثة 
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  كانت قد وصلت من  دمج عدة شركات تجارية هولندية, أنها قامت على  على الشركة من مهمتها في المياه الشرقية سهلومما ,
, وأسه  أغلبهها مقهرات تجاريهة «  أرخبيهل الماليهو» , ونجحهت فهي إقامهة عالقهات طيبهة مه  بعهض الحكهام فهي  قبهل إلهى الشهرق

لكههل هههذا قههررت . , بمجههرد إتمههام عمليههة الههدمج , ورثتههها الشههركة فههي هههذه المنههاطق , وجههار بانههدا , وبانتههام , فههي ترنيههت عوقههال
, وحيهث الظهروف  , حيهث يمكنهها مهن القيهام بعمليهات واسهعة لتجهارة التوابهل«  أرخبيهل الماليهو» الشركة الهولندية االتجهاه إلهى 

  .والتي ستساعدها على احتكار تجارتها , المتوفرة للسيطرة على هذه المناطق
  مناهضهههة الوجهههود البرتغههالي وكهههذلك اإلنجليهههاي ولهههذلك  عملههت علهههى, «  أرخبيهههل الماليهههو» وحتههى تنفهههرد الشهههركة بتجههارة منطقهههة

 : أصدرت أوامرها إلى موظفيها في الشرق
 ,  بضرب المعاقل البرتغالية أينما وجدت -
 ,  وبناء القالع أينما اقتضت الضرورة ذلك -
 . والتخلص من منافسة شركة الهند الشرقية اإلنجلياية بكل الوسائل -

 حيههث دمههروا البرتغههاليين وقههد تحققههت كثيههر مههن أهههداف الشههركة الهولنديههة فههي خههالل فتههرة لههم تتجههاوم الخمهه  عشههرة سههنة ,  ,
الشرقية اإلنجلياية عن منافسة , كذلك أبعدوا اإلنجليا عن المنطقة بالكامل بعد أن عجات شركة الهند  وطردوهم من جار كثيرة

 . الشركة الهولندية
 إلى أحداا تقارب بين الحكام المحليين  وقد أدت سياسية المناهضة الهولندية للوجود األوربي باألرخبيل وخصوصا  للبرتغاليين ,

 ., بشكل مكن الهولنديين من تسديد ضربات ساحقة للبرتغاليين والقادمون الجدد
  والتي بضياعها من يد البرتغاليين تماق النظام  هولنديين انتااع ملقا حصن البرتغال الحصين في الشرقم تم لل5465وفى سنة ,

, 5416, خاصهههة بعههد أن أقصهههى الهولنههديون الوجهههود البرتغههالي فهههي سههريالنكا سهههنة «  البههوكيرر» الههدفاعي الهههذي وضهه  أسسهههه 
  .م5443في سنة  -مؤسسة البرتغال األولى -واحتاللهم لكوتشين 

  ولهذلك أخهذت  بحمالت منظمة على كل أثر للبرتغاليين في المياه الهندية«  كولمبو» وبعد ذلك أخذ الهولنديون يقومون من ,
ولم يكتِف الهولنديون بذلك بل استولوا على سيالن و جار . تتساقط محطاتهم التجارية الواحدة بعد األخر  في يد الهولنديين

رة البن والشاي إضافة إلى الفلفل و بعد ذلك نفذوا إلى الخليج العربي و نافسوا البرتغاليين فيه الصوند ووضعوا أيديهم على تجا
مما ساعد على انهيار اإلمبراطوريهة  .و لم يبقى للبرتغاليين بعد ذلك سوا بعض الممتلكات مثل غوا في الهند و مكاو في الصين

 .البرتغالية التجارية بشكل سري  تحت أقدام التحديات الهولندية في الشرق
  ومنههذ النصههف الثههاني مههن القههرن السههاب  عشههر بههدأ البرتغههاليون يخسههرون األسههواق فههي منطقههة الخلههيج بسههبب المنافسههة االنجليايههة

 .الفرس أيضا في إلحاق الهايمة بهم في المحيط الهندي والخليج العربيكما تمكن االنجليا والهولنديون و . والهولندية
 وهكهذا خسهر البرتغهاليون . بدأ البرتغاليون في فقدان مضيق هرما الذي استعاده الشاه االيرانى عباس بمساعدة االنجليها وبالفعل

ك كان طرد البرتغهاليون مهن مضهيق هرمها احهد ولذل. أفضل ممتلكاتهم في الشرق فكان إيذانا بنهاية التفوق البرتغالي في الخليج
 . المعالم البارمة في تاريخ المنطقة

  إال انه لم يستمر طويال لعدة أسباب أهمهاولكن رغم هذا التفوق السري  للهولنديين في المنطقة: 
كان ال بد أن تقودهم فأطماع االنجليا في السيطرة على التجارة في الشرق والخليج العربي  :  التناف  االنجلياي الهولندي -

إلى نهااع مه  الهولنهديين الهذين حلهوا محهل البرتغهاليين فهي جنهوبي شهرقي سسهيا و قهد امدادت حهدة التنهاف  بهين االنجليها و 
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الهولنهديين بعهد تأسههي  شهركة الهنهد الشههرقية االنجليايهة التههي احتكهرت التجهارة مههن رأس الرجهاء الصهالح فههي أقصهى جنههوب 
 . في جنوب أمريكا الجنوبية أفريقيا إلى مضيق ماجالن

  من وض  االنجليا القو  في الخليج العربي في الرب  األخير من القهرن السهاب  عشهر فهإنهم لهم ينفهردوا فهي السهيطرة  الرغموعلى
على منطقة الخليج العربي بل تقاسموا النفوذ البحري والتجاري م  الهولنديين و بعض الكيانات العربية مثل عهرب عمهان وأيضها 

 .  البرتغاليين أنفسهم في بعض األوقاتم
فبعهد أن ,  سياسهة شهركة الهنهد الشهرقية الهولنديهة نفسههاهنار عامل أخر هام سهارع بنهايهة النفهوذ والسهيطرة الهولنديهة وههو  -

ي , وأصبحت هولندا في بداية القهرن السهاب  عشهر أكبهر قهوة أوربيهة فه استقرت األمور للشركة الهولندية في أرخبيل الماليو
, ودفعها هذا االحتكار إلى السيطرة على عمليات اإلنتا   , راحت الشركة تعمل على احتكار تجارة التوابل البحار الشرقية

وتقوم بإتالف ما ماد ,  فأخذت تتدخل في تحديد الكميات المنتجة من التوابل. وتنظيمها بشكل جعلها تتحكم في السوق
 .ة اإلتالف لتشمل أشجار التوابل نفسهاوقد امتدت عملي. منها عن الحد المطلوب

   وإذا كانهت . لهها أكبهر األثهر فهي وقهف قهوة الهدف  الهولنديهة فهي البحهار الشهرقية فهي أواخهر القهرن السهاب  عشهر كهانهذه السياسة
الحفها   , إال أنهها لهم تهتمكن مهن شركة الهند الشرقية الهولندية قد تمكنهت مهن احتكهار تجهارة التوابهل طيلهة القهرن السهاب  عشهر

  .على مستو  قوتها إلى ما بعد ذلك وذلك للتحديات العديدة التي أوصلت نشاطها التجاري إلى طريق شبه مسدود
 باإلضافة إلى الضرائب  –التي واجهت الشركة عن سياستها بالمنطقة حيث ترتب عليها امدياد الضرائب  ونجمت أولى التحديات

,  وإلههاام األهههالي بتسههليم المحصههول إجباريهها  للشههركة –التههي كانههت تههدف  مههن قبههل للسههلطات الحاكمههة وتحولههت إلههى الهولنههديين 
الى  باالضافة,  , وتحطيم سفنهم وتدميرها ين من ممارسة التجارةوإتالف ما يايد منه عن حاجة الشركة وحرمان السكان المحلي

, والتي أدت في النهاية إلى انتشار أعمال القرصنة بشكل خطير كان له تأثيره على  شيوع الفقر والبؤس وشلل الحياة االقتصادية
 . تحركات الشركة ونشاطها بالمنطقة

, وخيانههة مههوظفي الشههركة وافتقههارهم إلههى  نتيجههة سههوء نظههام الحسههابات, وذلههك  كمهها امدادت نفقههات الشههركة عههن ايرادتههها -
النااهة, بعد اتساع اإلمبراطورية, هذا إلى جانب ارتفاع الفوائد التي كانت تدفعها الشركة لحملة أسهمها والتي تراوحت بين 

ت وامدادت النفقهات والتي كان لها دور في تعثر نشاط الشهركة المهالي, خاصهة بعهد أن اتسهعت الممتلكها% 63و% 23
  .العسكرية والسياسية

فههي الوقههت الههذي تغيههرت فيههه طبيعههة . أيضهها تركيهها الشههركة لكههل نشههاطاتها التجاريههة حههول التوابههل النفيسههة وتمسههكها بههذلك -
الطلبات األوربية على السل  اآلسيوية, وبذلك عجات الشركة عن التكيف م  الوض  الجديد خاصة, بعد أن امداد الوجود 

 . ي بالمياه اآلسيوية, وخاصة الوجود البريطاني الذي احتكر تجارة المنسوجات اآلسيوية باألسواق األوربيةاألورب
 فبسهبب  وما تعرضت له هولندا من مصاعب سياسية وعسكرية كبر  كان له تأثير واضح على نشاط الشركة في البحار الشرقية ,

م  ضهد بريطانيها ومسهاهمة شهركة الهنهد الشهرقية الهولنديهة بالشهرق فهي 5183اشترار هولندا في حرب االستقالل األمريكية عام 
, تكبهدت الشهركة بسهبب ذلهك خسهائر فادحهة أفقهدتها  األمهر الهذي أصهبح عالمهة فارقهة فهي تهاريخ الشهركة, الصراع ضد بريطانيا 

  .سيالن ومواق  كثيرة بالشرق
 التي سارت في طريق اإلفالس بسبب  الت على مياانية الشركةوبهذا قابلت الشركة مايد من التحديات التي أثرت في كل الحا ,

, لذلك  , وهذا أضطر الشركة إلى االقتراض إلى حد أعجاها عن االستمرار قلة اإليرادات في وقت كانت المصروفات تتضاعف
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, والسهماح  ليات الهدفاع, بحيث تأخذ الحكومة الهولندية على عاتقهها مسهؤو  تقدمت الحكومة الهولندية باقتراح إلنقاذ الموقف
 . مليون جلدر 563, وأن تدف  الحكومة ديون الشركة التي بلغت حوالي  , والحد من احتكار الشركة التجاري بالتجارة الخاصة

 وبقبهول ذلهك . وقد تمت ههذه التسهوية مقابهل أن تتخلهى الشهركة عهن جميه  ممتلكاتهها وتوابعهها فهي األرخبيهل للحكومهة الهولنديهة
  .م, وورثت الحكومة الهولندية ممتلكات الشركة5108شركة الهند الشرقية الهولندية في انتهى دور 

  وبعد وقوع هولندا تحت حكم فرنسا امداد موقفها تأمما وضعفا أألمر الذي مّكن انجلترا من القضاء على قوتها التجارية ومن ثهم
سههيالن ثههم علههى المواقهه  التجاريههة الهولنديههة فههي الخلههيج وضهه  االنجليهها يههدهم علههى ممتلكههات هولنههدا فههي الهنههد و اسههتولوا علههى 

                                        .العربي
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  شأنها شأن القو  األوروبية الكبر  في ذلك الوقت بعد  منذ بداية القرن السادس عشربدأ اهتمام الفرنسيين بالتجارة م  الشرق
ولم يكن الوجود الفرنسي في بحهار الشهرق عامهة والخلهيج العربهي بصهفة خاصهة ملحوظها إذا مها قهورن . حركة الكشوف الجغرافية

إلهى الهنهد فهي مطلهه  وقهد وصهلت أول رحلهة تجاريهة فرنسهية . بالهدول األوروبيهة المنافسهة األخهر  مثهل البرتغهال وهولنهدا وانجلتهرا
 . القرن السادس عشر ولكنها بالطب  واجهت بمعارضة قوية من البرتغاليين أصحاب الاعامة في المنطقة في ذلك الوقت

 ففهي ,  وكانت فرنسا في محاوالتها االتصال بمنطقة الخليج العربي حريصة على إبرام دورها في مجال حماية الكاثوليك في أسيا
 :  سا إلى إيران سفيرا وكلفته بالقيام بثالا مهامأرسلت فرنم 5424عام 
 .إقامة تحالف م  إيران  -
  .حماية المسيحيين الكاثوليك الموجودين بها  -
 . إقامة عالقات تجارية م  إيران لفتح المجال بعد ذلك لمنطقة الخليج -

  بسبب عدم مقدرة السفير الفرنسى تجاوم القسطنطينية فشلتغير أن هذه المحاولة قد .  
   وربما وجدت فرنسا أن الستار الديني قد يكون عامال مساعدا لها للنفوذ من خالله إلهى منطقهة الخلهيج العربهي فهي الوقهت الهذي

 .كان التناف  التجاري شديد بين قو  استعمارية أخر  سبقت فرنسا إلى المنطقة وبسطت نفوذها بالفعل
  موسهكو فهي محاولهة لفهتح طريهق تجهار  بهين فرنسها وإيهران عبهر بهالد بعد فشل تلك المحاولهة بهثالا سهنوات أرسهلت فرنسها إلهى

 .ولكن لم تأتى هذه المحاولة بنتائج ملموسة,  البلطيق وروسيا وبحر قاوين
  م إلى إيران بعثة تبشيرية برئاسة أحد أباء الكنيسة حامال رسائل من الملهك لهوي  الثالهث عشهر 5428ثم أرسلت فرنسا في عام

 . «  األولعباس » إلى الشاه 
  الههذي سههمح للبعثههة أن تنشههأ مراكهها تنصههيرية فههي كههل مكههان , « عبههاس األول» وقههد حظيههت هههذه البعثههة بحفههاوة الشههاه االيرانههى

وكان للفرنسهيين بعهد ذلهك دورا هامها فهي مجهال اإلرسهاليات ,  بأصفهان وبغداد التي كانت تابعة للدولة الصفوية في ذلك الوقت
 .بير من الرهبان الفرنسيين هنارالدينية بفارس لوجود عدد ك

  وهكذا نفذ الفرنسيون الى منطقة الخليج العربي من خالل ذلك النشاط الديني الملحو . 
  كان الههدف األساسهي للمحهاوالت الفرنسهية للتواجهد فهي الشهرق والخلهيج العربهي فقهد حاولهت فرنسها منهذ   النشاط التجاريوألن

يكون لهها نصهيب فهي التجهارة الشهرقية بعهد أن أدركهت أهميهة مشهاركتها فهي ههذا م أن 5453-5180عهد الملك هنري الراب  
 .المجال م  القو  االستعمارية األوروبية المنافسة

  بمحاولة لتأسي  شركة فرنسية للتجارة ( بعد عام من تأسي  الشركة االنجلياية ) م 5435فقام الملك الفرنسي هنري الراب  في
 . هند الشرقية البرتغالية واالسبانية ولكنه فشلم  الهند على غرار شركتي ال

  فهي تأسهي  ( بعهد حهوالي أكثهر مهن نصهف قهرن)م 5446واستمرت المحاوالت الفرنسية في هذا المجال حتهى نجحهت فهي عهام
بهههدف تطههوير مجههاالت التجههارة «  كههولبير» شههركة الهنههد الشههرقية الفرنسههية وذلههك بمبههادرة شخصههية مههن وميههر الماليههة الفرنسههي 

 .الفرنسية م  بالد الشرق
  لمدة ثالا سنوات امتيام بإعفائها من الرسوم والجمارربمنح الشركة الفرنسية  مرسوما  «  الثانيعباس » واصدر الشاه اإليراني ,

 . حقوق ممارسة األنشطة التجارية الممنوحة ل جانب اآلخرينباإلضافة إلى 

 (  فرنسا)العربي  التنافس االستعماري يف منطقة اخلليج :احملاضرة الرابعة 
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 فتعهههد الفرنسهيين بإغههداق العطايهها والههدايا علههى الشههاه ,  المصههالح والخهدماتتبههادل  وقهد أتفههق الطرفهان الفرنسههي واإليرانههي علهى
الذي بدوره وعد الفرنسيين بإبرام معاهدة رسمية للتجارة م  فرنسا فهي حهال حهدوا ذلهك سهواء مهن ملهك فرنسها أو مهن الشهركة 

 .نفسها
 ولكهن حهدا العكه  وبهدال مهن أن تسهعى فرنسها ,  وكان متوقعا أن يايد النفوذ الفرنسي من خالل هذا الوفاق م  الشاه اإليراني

حدا ,  من خالل الملك والشركة للسير في هذا االتجاه المدعم لوجودها في الخليج العربي وتوطيد عالقتها م  الشاه اإليراني
 .  العك 

  الملك الفرنسي وأيضا الشركة الفرنسية إرسال ما وعدوا به الشاه اإليراني من ههدايا األمهر الهذي أغضهبه وههدد بوضه   أهملفقد
حد لنشاط الفرنسيين بالمواني الفارسية هذا باإلضافة إلى انشغال فرنسا بمشكالت القارة األوروبية وخوضها عدة حروب خاصة 

 .ال الشركة الفرنسية بفتح أسواق تجارية لها في سيام والصينفضال عن انشغ,  في عهد لوي  الراب  عشر
  وخالل القرن القرن الساب  عشر لم تتح للشركة الفرنسية الفرصة الكاملة للمشاركة بشكل كبير في تجارة فارس والخليج العربي

 .  المنافسة والمعارضة الشديدة من القو  األوروبية األخر  بسبب
 الذين سبقوهم إلى المنطقة ولذا فلم يفسحوا لهم المجال,  ة الهولندية في المنطقة لصالح الهولنديينوانتهت المنافسة الفرنسي .

 .إال أن نشاط الشركة الفرنسية في الميناء كان يغلب عليه الركود«  بندر عباس» ورغم وجود وكالة فرنسية في 
  حاولهت الحكومهة الفارسهية أن تحصهل علهى مسهاعدة  م عنهدما5400وجاءت فرصة أخر  لفرنسا لتحسين عالقتها بهالفرس عهام

وكانهت كهل مهن هولنهدا ,  عسكرية مهن فرنسها لتحقيهق مشهروعها فهي االسهتيالء علهى مسهقط لوضه  حهد لنشهاط اليعاربهة فهي عمهان
 . وانجلترا قد رفضتا مساعدة الفرس في ذلك في الوقت الذي كانت فيه المساعدات البرتغالية غير فعالة لتحقيق هدف الفرس

  وقههد تضههمن العههرض الفارسههي لفرنسهها الههدخول فههي حلههف عسههكري مهه  فرنسهها الحههتالل مسههقط علههى أن تكههون النفقههات مناصههفة
 .االمتيامات التجارية لفرنساهذا باإلضافة إلى , بينهما

 ورغم ذلك . وكان هذا العرض الفارسي بمثابة صفقة عظيمة تفوق كل التسهيالت واالمتيامات التي حصلت عليها هولندا وانجلترا
أم ,  فالمههذكرة والعههرض الفارسههي لههم يجههد صههد  لههد  فرنسهها وال نعههرف هههل بسههبب عههدم وصههول هههذا العههرض أصههال إلههى بههاري 

 . ويؤكد الباحثين أن وثيقة هذا العرض الفارسي لي  لها أثر في المحفوظات والوثائق الفرنسية حتى أالن. وصوله متأخرا
  ويجهب أن نههذكر هنهها أن القههو  االسهتعمارية فههي منطقههة الخلههيج خاصهة هولنههدا وانجلتههرا كانتهها تسهعيان دائمهها إلعاقههة أي تقههارب أو

 .ربيعالقة بين فرنسا وإيران تقرب فرنسا من الخليج الع
  ورغههم نجههاح فرنسهها فههي إبههرام عههدة معاهههدات مهه  الفههرس إال أن انجلتههرا وهولنههدا كانهها دائمهها يمارسههان كههل مهها أمكههن مههن ضههغوط

 .إلفشالها
 نظهرة الفرنسههيين إلهى فههارس أو إيهران إلهى منطقههة الخلهيج ارتكههات علهى كونهها طريقهها اسهتراتيجيا إلههى  ويهر  الكثيهر مههن البهاحثين أن

 . أكثر منها سوق لتصريف البضائ  أو سوقا للتجارة الفرنسية مستعمراتها في الهند
  بنوع  اتصفت أعمال شركة الهند الفرنسيةويؤكد ما سبق أن الفرنسيين كانوا يعملون المتالر األراضي والسيطرة السياسية ولذلك

 .ولذلك واجهت صعوبات كبيرة بين الحماقة والتجبر والتخطيط السيئمن الصفات التي تجم  
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 فرنسا وعمان : 
   كانت تقارير الخارجية الفرنسية التي ترد إلى الحكومة من مستعمرتها جايرة موريشيوس تنصح بضرورة إيجاد عالقات تجارية م

الحكهام العههرب علهى سههواحل الخلهيج العربههي وعلهى وجههه الخصهوص مهه  سهلطنة عمههان بسهبب موقعههها الههام علههى مهدخل الخلههيج 
عندما قامت سهفينتين «  أحمد بن سعيد» م في عهد اإلمام 5110يرج  إلى عام    سلطنة عمانوأول اتصال لفرنسا م. العربي

ثم الهجوم علهى الوكالهة ,  فرنسيتين قادمتين من جايرة موريشيوس بمهاجمة السفن التي تحمل العلم االنجلياي في ميناء مسقط
 . وتم تخريبها بالكامل«  بندر عباس» البريطانية في 

  حيث كان حريصا على إقامة طيبة م  فرنسا لمواجهة الخطر االنجلياي ,  لحل هذه األممة«  أحمد بن سعيد» وقد تدخل اإلمام
 .والهولندي الذي كان يهدد بالده

  وبهالطب  ,  كما طلب إرسال مندوب فرنسي إلهى مسهقط  ميادة التبادل التجاري م  فرنساعن رغبته في  «  أحمد» وأعرب اإلمام
 .تجابت فرنسا إيمانا منها بأهمية مسقط كمحطة لتموين سفنها القادمة من موريشيوس في طريقها إلى الهنداس

   التي أجبرتهها علهى التنهامل عهن كهل ممتلكاتهها فهي ( 5140-5114)ورغم هايمة فرنسا أمام انجلترا بعد حرب السنوات السب
ن فرنسهها ظلهت حريصههة علههى مواصههلة الحفهها  علههى عالقتههها بحكههام إال أ, م 5140شهبه القههارة الهنديههة بمقتههد  معاهههدة بههاري  

 .مسقط
  عمليات القرصنة التي مارستها السفن الفرنسية ضهد نظيرتهها العمانيهة أو  بسببوقد ساءت العالقات الفرنسية العمانية بعد ذلك

أي وكالة تجارية فرنسهية بهها مثلمها  رفض مسقط إقامة ونتج عن ذلك . ضد السفن األجنبية األخر  الراسية في المواني العمانية
 . م5181حدا في 

  علهى ههذه الهجمهات فقهد   ولم ترد بعنهفوالجدير بالذكر هنا أن الحكومة العمانية قد تغاضت كثيرا عن أعمال القرصنة الفرنسية
بعملية نقل البضائ  ألن األسطول العماني كان يقوم ,  كانت عمان هي األخر  حريصة ألخر مد  على عالقتها التجارية بفرنسا

وهههذا يفسههر سههبب تغاضههى ,  ومههن ثههم كههان التبههادل التجههاري أكثههر ربحهها ألهههل عمههان,  بههين الخلههيج وبههين المسههتعمرات الفرنسههية
م في نف  الوقت 5181سلطان عمان عن االعتداءات الفرنسية بل واستعداده إلقامة وكالة فرنسية بمسقط مرة أخر  في عام 

 . يايا بهذا الخصوصالذي رفض فيه طلبا انجل
  وقد رأت الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت أن البحر األحمر أكثر أهمية لها من الخليج العربي حيث كان لها ممثلون تجاريون

كمها كانهت تهر  . في المدن المصرية يمكنهم االتصال بجايرتي موريشيوس و بوربون وإكمال الحلقة التجارية وصهوال إلهى فرنسها
والتي كانت حملتها األولى على ,  ر األحمر سيكون هو المنفذ لحملتها العسكرية التي تخطط إلرسالها إلى الهندأن البحفرنسا 

 . م هي الخطوة التمهيدية لها5108مصر في 
  وما لبث أن تغيرت وجهة النظر الفرنسية وتنبهت مرة أخر  ألهمية الخليج العربي وضرورة وجود مراكا لها على سواحله لتتمكن

 . من مواجهة بريطانيا
  فقد سعت إلىوبناءا على اقتناع فرنسا مرة أخر  بأهمية الخليج العربي : 

 ضرورة إنشاء قنصلية لها في مسقط  (5
 .لمراقبة الطرق المؤدية إلى الهندفارس  إرسال بعثة إلى  (2
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  م وبمجههرد وصههوله إلهى الحكههم قامههت 5102لحكههم عمههان فهي «  سههلطان بههن احمهد» وعلهى هههذا األسهاس دعمههت فرنسهها اإلمهام
أن الغهرض مهن إنشهاء ههذه القنصهلية ههو التجسه  علهى حركهات  وأعلنهت صهراحةفرنسا بإجراءات إنشاء قنصلية لها فهي مسهقط 

راسة األحوال الداخليهة فهي عمهان والجايهرة العربيهة والطهرق التهي يمكهن أن يسهتخدمها الفرنسهيون فهي حهال االنجليا في الهند ود
 . غاوهم للشرق

 وتركات أهمية مسقط لفرنسا في ذلك الوقت أنها : 
 مكان استراتيجي لمراقبة شرق إفريقيا والهند والخليج -
 ا وبحرا شرقا وغربايمكن للقنصل الفرنسي بها أن يبعث الرسائل بطرق متعددة بر  -
وجود قنصلية بمسقط تسهل التعامل م  جذر موريشيوس وبوربون  وم  المندوبين الفرنسيين في سوارت وكانتون ومدراس  -

 في الهند
يمكن للقنصل الفرنسي فهي مسهقط المسهاهمة فهي ميهادة التجهارة الفرنسهية فهي الخلهيج إضهافة إلهى جمه  المعلومهات الهامهة  -

 .لفرنسا
 سهها كانههت تعطههى اهتمامهها كبيههرا لعمههان باعتبارههها نقطههة تحكههم وسههيطرة علههى الطريههق الموصههل إلههى الهنههد للقههادم مههن والشههك أن فرن

ووجودهها فهي عمهان يمكنهها مهن . األحمهر مهن ناحيهة ثانيهة الخليج العربي من ناحيهة أو القهادم عهن طريهق المحهيط الهنهدي والبحهر
كمها تمثهل أمهال لهها فهي اسهتعادة مسهتعمراتها التهي فقهدتها بسهبب . الح فرنسهامراقبة انجلترا وإدارة الصراع بينهمها بمها يحقهق مصه

 .هاائمها أمام انجلترا من قبل
 ولههم يكههن لههها نشههاط يههذكر مهه  أي منطقههة عربيههة أخههر  علههى ,  وقههد تركهها نشههاط فرنسهها فههي الخلههيج العربههي فههي معظمههه فههي عمههان

أحد رهبان اإلرساليات الدينيهة ممثل السياسي الفرنسي في بغداد وفى الغالب كان ال,  الخليج سو  ممثل سياسي لها في بغداد
 .التي ترر لها في أغلب األحيان مباشرة النشاط التجاري الفرنسي ,  الفرنسية

 فكل الخطوات السياسية ,  ونالحظ أن عالقة فرنسا بمنطقة الخليج العربي كان يحكمها عالقة فرنسا بدول أوروبا خاصة انجلترا
 .التي اتخذتها فرنسا خار  القارة األوروبية عموما والخليج العربي خصوصا كانت نتا  التناف  االستعماري بينهماوالتجارية 

 نظهرا لتعهداد سهكانها ,  ورغم أن فرنسا كانت لديها اإلمكانيات الكبيرة التهي تجعلهها أكبهر قهوة اسهتعمارية فهي القهرن السهاب  عشهر
فضهال عهن امتالكهها أفضهل جهيل فهي ,  إلى إمكانياتها االقتصادية والمعدنية باالضافة,  يةالكبير الذي يفوق باقي الدول األوروب

إال أنهها لهم تحقهق النجهاح الملحهو  فهي منطقهة الخلهيج العربهي بالمقارنهة مه  القهو  االسهتعمارية , عهد الملك لوي  الراب  عشهر
 .األخر 

  ولذلك كانت ,  الصلة الوثيقة التي تربط فرنسا ببعض الشعوب األوروبيةفقد اتجه اهتمام الفرنسيين دائما للقارة األوروبية بسبب
 . الحروب األوروبية تستنفذ القسم األكبر من طاقة فرنسا 

  فعلى الرغم من أن أمراء العرب ,  تلك العالقة كانت دائما غير واضحةولعل ما يلفت النظر في عالقة فرنسا بالجانب العربي أن
إال أن ,  ي والجايههرة العربيههة كههانوا علههى اسهتعداد لصههداقة فرنسهها بسههبب األطمههاع البريطانيههة فههي بالدهههمفهي سههواحل الخلههيج العربهه

السياسة الفرنسية لم تتخذ هدفا واضحا في عالقتها بالخليج إذ كان طاب  هذه السياسة حتى منتصف القهرن الثهامن عشهر يتسهم 
قههوف بالمرصههاد لكههل المحههاوالت الفرنسههية الراميههة إلههى مجابهههة النفههوذ كمهها أن بريطانيهها لههم تتههوان فههي الو . بههالتردد وعههدم الثبههات

 .البريطاني الذي كان ياداد بصورة واضحة في كل مناطق الخليج



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                              ــــــــــــــــــــ[  16  ]ــــــــــــــــــــ                     حممد جودة         / د تاريخ اخلليج العربي   

 
 

  األساسهههي لتصهههارع الهههدول وظههههور سياسهههة االسهههتعمار التهههي كانهههت تسهههمى كانهههت الثهههورة الصهههناعية التهههي اجتاحهههت أوروبههها المحهههرر
, إلى جانب ضعف الدولة العثمانية الذي أتاح المجال لتكالب دول االسهتعمار األوروبهي علهى  باالستعمار االقتصادي والتجاري

هي بريطانيا التي غيرت سياستها من , وأكبر هذه الدول  , مما ترتب عليه تغير سياسة بعض الدول تجاه الدولة العثمانية المنطقة
, ومههن ثههم بههدأ الصههراع الههدولي للسههيطرة علههى  المحافظههة علههى وحههدة الدولههة العثمانيههة إلههى التسههابق القتسههامها وتفتيههت أراضههيها

 . المنطقة
 وخاصهة الخلهيج  , وكان هذا الصهراع صهراعا  سياسهيا  واقتصهاديا  ودينيها  مهن أجهل امهتالر أكبهر جهاء مهن ممتلكهات الدولهة العثمانيهة

 ., ليصبح بذلك منطقة إستراتيجية مهمة لإلنجليا حيث يق  في الطريق إلى الهند العربي
  وقد بدأت محاوالت االنجليا للوصول إلى الشرق في النصهف الثهاني مهن القهرن السهادس عشهر لهرغبتهم الشهديدة للمشهاركة فهي

البحار الشرقية فهي ذلهك الوقهت دفعههم إلهى البحهث عهن طهرق أخهر  ال ولكن تخوفهم من القوة البرتغالية في ,  التجارة الشرقية
فبدئوا بالمتاجرة م  الشرق عن طريق روسيا وبحر قاوين ثم أرسلوا عدة حمهالت تجاريهة ولكنهها لهم تحقهق ,  يسلكها البرتغاليون

 . نجاحا ملحوظا
  حتهى  ) رأس الخيمهة)وعانهت منهه عامهان ومنطقهة جلفهار  ألكثهر مهن مائهة عهامواسهتمر الوجهود البرتغهالي فهي منهاطق الخلهيج العربهي

دورا  كبيرا  مه  القاعهدة البحريهة فهي هرمها   )قلعة األدميرال وسانت جوا ), حيث كان للقاعدتين العسكريتين في مسقط  البحرين
الحصهول (  وبريطانيهاهولنهدا  ), حتهى بهدأت كهل مهن  وبقي الحال على هذا لمدة أكثر من مائهة عهام.  في السيطرة على المنطقة
بمسهاعدة أسهطول بريطهاني تهاب  لشهركة الهنهد «  عبهاس الصهفوي» م تمكهن الشهاه 5422وفهي عهام . على مكاسهب فهي الخلهيج 

 .الشرقية اإلنجلياية من االنقضاض على القاعدة البرتغالية في هرما وطرد البرتغاليين
 فقهد ,  همية فهي العالقهات بهين الشهرق والغهرب فهي القهرن السهادس عشهروأيضا كان النتشار البروتستنتية في أوروبا نتائج بالغة األ

وتمكنههت . م 5616رفضهت الشهعوب األوروبيهة البروتسهتنتية االعتههراف بمنحهة البابها للبرتغهال باحتكهار التجههارة الشهرقية فهي عهام 
قدورهم الوصول إلى المياه الشرقية وأصبح في م( األرمادا ) انجلترا في نهاية القرن السادس عشر من هايمة األسطول االسباني 

 . ومنافسة البرتغال واسبانيا في األسواق الشرقية 
  وبدأ االنجليا في إنشاء مراكا تجارية لهم وسط معارضة شديدة من البرتغاليين مستغلين رغبة السكان المحليين في التخلص من

وتمكنههوا مههن إلحههاق الهايمههة بهههم فههي منطقههة الخلههيج ,  اليينإلههى عههداء الفههرس والهنههود والعههرب للبرتغهه باإلضههافةالحكههم البرتغههالي 
 .العربي

  وأصبح المجال ممهدا النجلترا التى أسست شركة الهند الشرقية على غرار الشركة البرتغالية لتسير على نف  الخط االستعماري
 . من خالل السيطرة على التجارة

 دور شركة اهلند الشرقية الربيطانية : 
  ومنحهت الملكهة  بتأسي  شركة الهند الشهرقيةم من ملكة بريطانيا إلياابيث 5433ديسمبر سنة  05وقد صدر قرار ملكي في ,

, وكههان لهههذه الشههركة دور كبيههر فههي النفههوذ والسههيطرة االنجليايههة لههي  فقههط علههى  هههذه الشههركة امتيههام التجههارة فههي الهنههد والشههرق
 .االخليج العربي ولكن على المنطقة بأسره

 ( اجنلرتا ) األطماع االستعمارية يف اخلليج العربي  :احملاضرة اخلامسة 
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 حينمها حهدثت ميهادة فهي اإلنتها   وتعود الَعالقة بين شركة الهند الشرقية ومنطقهة الخلهيج العربهي إلهى بهدايات تواجهدها فهي الهنهد ,
 . وفائض من األقمشة الصوفية اإلنجلياية لديها ووجدوا لها سوق في إيران

  الهة للشهركة فهي مينهاء جاسهك عنهد مهدخل م بفهتح وك5450وحصل رجال الشركة على فرمان مهن الشهاه عبهاس الصهفوي فهي عهام
الخليج العربي بعيدا  عن مضايقات البرتغاليين في مضيق هرما, وبعد ذلك كان فهتح وكالهة فهي شهيرام وأخهر  فهي مدينهة أصهفهان 

 . م5451وكان ذلك في عام 
  السههفن اإلنجليايههة  , وحههدا الصههدام بههين م منهه  البرتغههال سههفن شههركة الهنههد الشههرقية مههن دخههول مينههاء جاسههك5423وفههي عههام

, وساعدت شركة الهند الشرقية الشاه عباس الصفوي على طرد البرتغاليين بشكل نهائي مهن جايهرة هرمها عهام  والسفن البريطانية
 .م وبعد تلك األحداا نقلت الشركة وكالتها من جاسك إلى ميناء بندر عباس5422

  لى الموافقة من االيرانيين من أجل فتح وكالهة جديهدة لههم فهي م نجح رجال شركة الهند الشرقية في الحصول ع5140وفي عام
, وهذا العمل نقل مركا نشاط الشركة في أواخر القرن الثامن عشر من مهدخل الخلهيج العربهي عنهد جاسهك وبنهدر  منطقة بوشهر

ة بهال منهامع وجعلهت , وبهذلك أصهبحت بريطانيهة صهاحبة السهيادة التجاريهة فهي ههذه المنطقه عباس إلى أعهاله فهي البصهرة وبوشههر
 . حكومة بومباي من ميناء بوشهر المقر الرئيسي لها في الخليج العربي

  كما حرصت  م توقف النشاط التجاري للمعتمد البريطاني في بوشهر وتحول عمله إلى الجانب السياسي5850وفي بداية عام ,
يرة كشم حتى سهاحل أفريقيها الشهرقي والتهي تسهيطر حكومة بومباي على فتح وكالة لها في مسقط والتي كان يصل نفوذها من جا 

, وعنهدما  , غير أّن حكام دولة البوسعيد فى عمهان كهانوا ال يشهجعون عمهال  مثهل ههذا على مدخل طريق تجاري وبريدي له أهمية
هههذا , تههم رفههض  م إلههى حههاكم عامههان السههيد حمههد بههن سههعيد تطلههب منههه فههتح وكالههة لههها5181تقههدمت شههركة الهنههد الشههرقية عههام 

 . الطلب
 في حين ميناء البصرة كان يقهوم  وكانت عمان من خالل ميناء مسقط تقوم بعملية تومي  تجارة الهند القادمة إلى الخليج العربي ,

 ., وقد شاركت سفن عامان السفن البريطانية والهندية في عملية النقل البحري بتومي  تجارة أوروبا اآلتية عبر الطريق الصحراوي
  حيههث كانههت  م عرفهت شههركة الهنههد الشهرقية بريههد الصهحراء بههين البصههرة وحلهب منههذ افتتهاح وكالههة البصههرة فيهها5460وفهي عههام ,

تخر  القوافل من غرب الفرات ثم تعبر بادية الشام نحو حلب حيث تتولى الوكالة البريطانية التابعة لشركة شهرق البحهر األبهيض 
 . ى الجار البريطانيةالمتوسط عملية نقل البضائ  والبريد بسفنها إل

  بينما كان يستغرق من طريق رأس الرجاء الصالح  خمسة أشهروكان يستغرق وصول البريد ما بين الهند وبريطانيا عبر ذلك الطريق
 .وكان كل مقيم سياسي بريطاني في البصرة قد عمل على توثيق َعالقاته م  شيوخ القبائل في البادية. شهرا   55

 الشرقية جاء نتيجة للتوس  التجاري الذي شهدته إنجلترا في النصف األخير من القرن السادس عشر بعد  إن تأسي  شركة الهند
, حيههث انههدف  اإلنجليهها للبحههث عههن أسههواق جديههدة 5188انتصههار اإلنجليهها علههى األسههطول اإلسههباني فههي معركههة أرمههادا عههام 

 .لتجارتهم المتنامية
  بها البرتغهاليون فهي الشهرق قهد هيهأت المايهد مهن الهدواف  والمحفهاات لإلنجليها ألن وكانت عمليات االستغالل الناجحة التي قام

 .يستغلوا فرص توسي  تجارتهم
 وال سيما في فترة انتقال مركا الشركة من  وقد امدهر مركا الشركة هذا حيث أصبحت تدار جمي  العمليات التجارية من خالله ,

 . ديد الهولندي للشركةبندر عباس للبصرة بصورة مؤقتة على أثر الته
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  ولكهن شههركة الهنههد الشههرقية التههي احتكههرت تجههارة الشههرق لهههذه الفتههرة جوبهههت بمنافسههة لههم تكههن متوقعههة مههن قبههل شههركة إنجليايههة
جديههدة برئاسههة ولههيم كههورتين الههذي أفلههح فههي الحصههول علههى تههرخيص مههن الملههك تشههارل  األول للقيههام بالعمليههات التجاريههة فههي 

ليصبحا شهركة  5460احتدام الصراع بين الشركتين البريطانيتين ولكن توصلتا معا إلى دمج أعمالهما عام وكان البد من .الشرق
 .موحدة تتقاسمان األرباح مناصفة

 لتوسههي  “  إيجابيهها   ”, فقههد هيههأت الظههروف للشههركة الموحههدة مناخهها   أمهها انعكاسههات تلههك التطههورات علههى منطقههة الخلههيج العربههي
  ., بل على معظم السواحل العربية في الخليج العربي دهانشاطها ال على فارس وح

 فإنهها اسهتطاعت أن تتفهوق  وعلى الرغم من مقاومهة التجهار الفهرس لشهركة الهنهد الشهرقية ومنافسهة الهولنهديين ثهم الفرنسهيين لهها ,
ي حصهلت عليهه فهي , وذلك بفضل الدعم الذي حصهلت عليهه الشهركة مهن خهالل المرسهوم الهذ وتبسط نفوذها بقوة في المنطقة

وقههد اسههتمر دعههم الحكومههة البريطانيههة للشههركة وأصههدر الملههك شههارل . والههذي يعطيههها الحههق فههي التجههارة مهه  الشههرق 5411عههام 
  .أعطى الشركة امتياما  أعظم بكثير مما كانت قد حصلت عليه في الفترات السابقة 5445الثاني مرسوما  عام 

 وهكهذا أصهبح الميهاان التجهاري فهي  ., سواء الهولندية أو الفرنسهية  سة األخر  لهاكذلك استطاعت الشركة القضاء على المناف
, وأصههبحت المنههاطق المطلههة علههى الخلههيج العربههي مههن األسههواق  منطقههة الخلههيج العربههي لصههالح شههركة الهنههد الشههرقية اإلنجليايههة

  .يود بما فيها اللؤلؤ, وصارت العمالت الذهبية تخر  من مناطق الخليج العربي دون ق الرئيسة للشركة
 وقد حلت البصرة . وغدت شركة الهند الشرقية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر دون أّي منافسة أجنبية تذكر في الخليج

 . 5140مركاا  رئيسا  للشركة في الخليج العربي اعتبارا  من عام  « بندر عباس» محل 
  والحقيقة أن المنافسة للنفوذ االنجلياي في المنطقة لم تكن مهن قبهل البرتغهاليين فقهط وإنمها كانهت هنهار قهو  أخهر  تعمهل علهى

وعلهى الهرغم مهن المواثيهق والمعاههدات . «  ألمانيها وفرنسها وروسهيا» إضعاف الوجود االنجليهاي فهي الخلهيج العربهي ومهن أهمهها 
, إال أن بريطانيها كانهت فهي أغلهب األحيهان تتحايهل مهن أجهل خهرق تلهك  وغيرهها مهن الهدول الكبهر التي كانت تعقد بهين بريطانيها 

إحبهاط مشههروع ألمانيها الههذي , كمهها نجحهت فههي  نجحهت فههي إبعهاد فرنسهها عهن طريقهها, وقههد  التعههدات لتسهتأثر بههالخليج وحهدها
 .  طقةليناف  النفوذ البريطاني في المن بغداد –عرف تاريخيا  بخط حديد برلين

 املنافسة األملانية والروسية والفرنسية : 
 وقهد اتخهذ الصهراع  وكانت ألمانيا وليدة الثورة الصناعية التي جعلهت منهها دولهة قويهة وخاصهة بعهد أن توحهدت علهى يهد بسهمارر ,

, ممها شهكل خطهرا   تنهاف  األلماني البريطاني طابعا  تجاريا  عن طريق نشر البضهائ  األلمانيهة المشههورة بجودتهها وكفاءتهها التهي ال
 – , ومهن ثهم كهان دخهول روسهيا دولهة معارضهة إلتمهام مشهروع خهط حديهد بهرلين هدد الوجهود االقتصهادي البريطهاني فهي المنطقهة

, بل إن النفوذ األلماني سيحول  يشكل خطورة على سير الخطوط الحديدية الروسية في القوقام وبقية المناطقبغداد الذي كان 
 .روسيا إلى المياه الدافئة في الخليج العربي والبحر األبيض المتوسطدون وصول 

 وهو ما دف  روسيا لتنفيذ محاولتها للوصول إلى  ولذا كان الصراع صراعا  دوليا  لتحدي الوجود البريطاني المهيمن على الخليج ,
رس بحكهم الجهوار الجغرافهي والحهدود الطويلهة , فاختهارت روسهيا فها , ورغبتها في إنشاء ميناء وقاعدة حربية في الخليج الخليج

, فأصبحت فارس محورا  أساسيا  للوصول  , لتكون قاعدة انطالق نحو طموحها للبحار المفتوحة والمياه الدافئة المشتركة بينهما
 . إلى الخليج العربي
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 تمثلت بدأت تخوض مجاالت أخر   , بل للنفوذ إلى فارس والسيطرة عليها ولم يقتصر نشاط روسيا على األمور العسكرية فقط
 : في
والشهركات التجاريهة , والخطهوط المالحيهة , , وإقامة شبكة من خطهوط السهكك الحديديهة  إرسال القناصل بصورة مستمرة -

, فكان  وميارات مسئولين وأطباء للبحث عن منفذ لهم على الخليج العربي, والبعثات الروسية على هيئة ضباط عسكريين 
  .فتح القنصليات في مدن فارس والخليج يشكل نشاطا  دبلوماسيا  مهما  اعتمدت روسيا عليه لرعاية مصالحهاالتركيا على 

, باإلضافة  وسعت روسيا أيضا  إلنشاء خط مالحي روسي لربط موانئ روسيا بالخليج لتقوية التبادل التجاري بين المنطقتين -
مرتبطهة بهأمور سياسهية  فأصهبحت ههذه المهنهة,  ون فهارس والخلهيجالذي استخدمته روسيا ذريعة للتدخل فهي شهؤ  الطبإلى 

, بخاصهة أن األطبهاء كهانوا يرسهلون التقهارير السياسهية الرسهمية  , مما أثهار حفيظهة بريطانيها وقلقهها للتأثير في سكان المنطقة
لهنهد وخراسهان للحهد مههن , وكهان الهههدف ههو مضهايقة اإلنجليها وعرقلههة الطريهق البهري التجهاري بههين ا إلهى الحكومهة الروسهية

 .انتشار التجارة اإلنجلياية
 وبخاصهة أن الخطهر  , والتدخل فهي شهؤونها والجدير بالذكر أن بريطانيا هدفت إلى إضعاف فارس تمهيدا  لايادة السيطرة عليها ,

العسهكرية البحريهة , فبهدأت المنهاورات  , بل هو اسهتعمار اقتصهادي لمنطقهة الشهرق األدنهى الروسي لي  خطرا  عسكريا  فحسب
, كمها بهدأت فهي إثهارة القالقهل فهي وجهه الهروس فهي العهراق  , الستعراض قوة البحرية البريطانية لوقف النشاط الروسهي اإلنجلياية

 ., ومنعها من االقتراب من الخليج  , لتشتيت القوات الروسية وداخل روسيا الوسطى
 نطقهة عهن فشهل محهاوالت روسهيا فهي تحقيهق أههدافها فهي مختلهف منهاطق وقد أسفر الصراع الروسي اإلنجلياي للسيطرة علهى الم

 .شمال فارس لروسيا وجنوبها لبريطانيا  :, وعن اقتسام النفوذ في فارس الخليج بما فيها المحمرة
 وكانت األراضي العربية مجاال  واسعا  لهذا التصادم بالتصادم وهكذا امتامت العالقة بين روسيا وبريطانيا , . 
 وفي منطقة ما بين النهرين رة بريطانيا على الخليج ضمنت لنفسها امتالر الطريق التجاري الكبير المتمثل في الخليجوبسيط ,. 
  وأقامهت عالقههات جيههدة مه  العمههانيين مههن خههالل  م للتجههارة5446أمها فرنسهها التههي أنشهأت شههركة الهنههد الشهرقية الفرنسههية سههنة ,

, كمهها أقامهت محطههة  بإقامههة وكالهة فرنسههية تشهرف علههى تجهارة فرنسها فههي الشهرقمعاههدة تجاريهة مهه  سهلطان مسههقط سهمحت لهها 
م حههاول االتصههال بسههلطان مسههقط إال أن 5108, وفههي أثنههاء وجههود نههابليون فههي مصههر عههام  لتاويههد األسههطول الفرنسههي بالميههاه

  .اإلنجليا عرقلوا جهوده
  ايهة لنهايهة المنافسهة بينهمها لصهالح بريطانيهة وسهيطرتها كبد  5100وجاءت خسارة فرنسها ألسهطولها البحهري فهي اإلسهكندرية عهام

وطهرد الفرنسهيين منهها   5858خاصهة بعهد سهقوط جهار موريشهيوس عهام ,  االستعمارية على جمي  الطرق البحرية في بحر العرب
ار نفههوذ بريطانيهها وتمثلههت اإلسههتراتيجية البريطانيههة االسههتعمارية علههى المنطقههة بالتحههالف مهه  شههيوخ المنطقههة مقابههل اسههتمر ,  كليهها  

لقد رسمت اإلستراتيجية البحرية البريطانية قوسا بحريا كانت الهند مركاه للسيطرة المطلقة على المحيط الهندي ,  وتجارتها فيها
 .وبحر العرب للحيلولة دون دخول أي مناف  استعماري يهدد مصالحها
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 اليعاربة وكفاحهم ضد االستعمار الربتغالي : 
  الحقبهة التاريخيهة كان العمانيون إحد  القو  الرئيسية التي لعبت دورا كبيرا في الصراع الدولي في منطقة الخلهيج العربهي خهالل

 .ابتدأ من القرن الخام  عشر وحتى منتصف القرن التاس  عشر
   فمن الناحية الجغرافية تطل عمان بسواحلها الطويلة على البحر ,  الحساس والهام اثر كبير في هذا الدور«  عمان» وكان لموق

 . ولذلك كان اتصالهم مباشرا بالمحيط الهندي والسواحل اإلفريقية واألسيوية ,  العربي وخليجي عمان والخليج العربي
  وقد انعك  هذا الدور على السياسة العمانيهة تجهاه .  حركة التجارة والنقل بين الشرق والغرب دور كبير في«  للعمانيين» وكان

 .القو  االستعمارية بشكل مختلف من قو  ألخر  كما ذكرنا من قبل
  صدمة االستعمار البرتغالي الشرسة في عههد القائهد  هم أول من تلقىعلى مدخل الخليج العربي فكانوا «  عمان» موق  وبسبب

«  العمهانيون» ولهم يسهتط  . الذي مارس أعمال السلب والتدمير والخراب فهي المنطقهة كمها سهبق وذكرنها, «  البوكر» البرتغالي 
سههرعة تجميهه  القههو  وتنظههيم المقاومههة فوقهه  علههيهم هههذا  أكبههر مههنالهههدم كانههت  فههي ذلههك الوقههت الههدفاع عههن بالدهههم ألن سههرعة

 . العدوان كالصاعقة
 بهدأ العمهانيون فهي تنظهيم ,  وبعد أن سقطت معظم المدن العمانية الساحلية فهي أيهدي البرتغهاليين فهي بدايهة القهرن السهادس عشهر

وقد حاول العمانيون تحقيق هذا الهدف بمفردهم تارة وبمسهاعدة . جهودهم إلخرا  البرتغاليين وقد بذلوا في ذلك جهودا كبيرة
ثهم بههدأ . األتهرار تهارة أخهر  ولكهن دون جههدو  بسهبب التفهوق الكاسهح للبرتغههاليين فهي ذلهك الوقهت طهوال القههرن السهادس عشهر

مهة تهؤتى أثارهها بالتهدريج العمانيون في االستفادة من االحتكار بالبرتغاليين في صهناعة السهفن واسهتخدام المدفعيهة وبهدأت المقاو 
 . «  األئمة اليعاربة» منذ أواخر القرن السادس عشر على أيدي 

  كغيرها من القبائل العربية التي استقلت كل واحدة بمنطقتها بعد ضعف اإلمامة بعمان وتغلب بني نبهان «  اليعاربة» وكانت قبيلة
نية واهتمهامهم بقضهية بعهث اإلمامهة وإعادتهها إلهى سهابق عههدها علهى بسمعتهم الدي«  اليعاربة» وقد اشتهر رؤساء وحكام . عليها

حكمهم  ولذلك سميم 5426الحكم بداية من عام « ناصر بن مرشد بن مالك أبى العرب » وتولى ,  أساس المذهب األباضى
نقطهة هامهة فهي تهاريخ عمهان حيهث أصهبحت فهي «  لليعاربة» وكانت عودة اإلمامة  . م5160والذي دام حتى عام «  باليعاربة» 

ممهنهم أقهو  دولههة فهي المحهيط الهنههدي والخلهيج العربهي ولههها أمهالر فهي سههواحل الهنهد والجايهرة العربيههة وشهرق أفريقيها وسههواحل 
 . إيران

  نعمههت بههه وقههد أد  االسههتقرار الههذي . األمههن فههي سههواحل المنطقههة وكانههت أسههاطيلهم مصههدر الرعههب للقراصههنة«   اليعاربههة» نشههر
المنطقة إلى ميادة اإلنتا  ووفرة المحاصيل وساهم في ذلك توقف الهجمات االستعمارية وسهيل المغهامرين األوربيهين مهن هولنهدا 

أما الجانب السهلبي فقهد تمثهل فهي األتهرار . والبرتغال وانجلترا مؤقتا بسبب الحروب التي كانت دائرة في أوروبا في ذلك الوقت
هم مهن وقه  علهى عهاتقهم الصهمود أمهام القهو  الطامعهة «  اليعاربة» انوا يحاولون إضعاف أي قوة عربية وكان واإليرانيين الذين ك

 .الخارجية وتعتبر دولة اليعاربة والعهود األولى من دولة البوسعيد من أمهى عصور عمان
 
  

   )اليعاربة والبوسعيد ( دور القوى احمللية يف اخلليج العربي يف مقاومة االستعمار :احملاضرة السادسة 
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 حروب اليعاربة ضد الربتغاليني : 
  التههي كانههت تحتههل السههواحل العمانيههة « القههوات البرتغاليههة » السههتعمار األجنبههي المتمثههل فههي «  ناصههر بههن مرشههد» تصههد  اإلمههام

واسهتطاع اإلمهام أحمهد . وقواعدهم في مسهقط وصهحار ورأس الخيمهة تسهيطر علهى مهدخل الخلهيج العربهي واإليرانيهون فهى عهونهم
هم على رأس الخيمة وكانت ضربة قاسمة ثم استسلم توحيد الجبهة الداخلية وقضى على المعارضة وواجه البرتغاليين واستولى من

وبعهد وفاتهه واصهل ابهن . م على أن يدفعوا الجاية مقابل استمرارهم فهى المنطقهة5460البرتغاليون أمامه في مسقط وصحار عام 
لعتهم التي ال م أن يرغم البرتغاليون على تسليم ق5413عمه اإلمام سلطان بن سيف مقاومته للوجود البرتغالي حتى استطاع في 

 . تقهر ثم الرحيل عن البالد
  ولهم يكتفهي . فهي جهالء البرتغهاليين عهن  بهاقي مراكهاهم فهي الخلهيج العربهي«  البرتغهاليين» على «  العثمانيين» وقد ساهم انتصار

وبعهد وفاتهه ,  ااإلمام سلطان بهذه االنتصارات التي تحققت له على البرتغاليين وإنما أخذ في مههاجمتهم فهى سهواحل الهنهد أيضه
ونتيجهة . واصل خلفاؤه بمواصلة القتهال ضهد البرتغهاليين وكهذلك اإليهرانيين الهذين اتفقهوا مه  البرتغهاليين علهى الحهرب ضهد العهرب

يطلبهون مهنهم ,  سكان شرق أفريقيها الهذين كهانوا يعهانون مهن بطهل االسهتعمار البرتغهالي«  باليعاربة»  فقد اتصلهذه االنتصارات 
 . وبالفعل قام العمانيون بمساعدتهم ونجحوا في طرد البرتغاليين من شرق أفريقيا,  صهم من البرتغاليينالنجدة لتخلي

 البوسعيد : 
 الهذ  كهان يعهانى مهن كثهرة الدسهائ  واالضهطرابات ,  تنسب أسرة البوسعيد الى احمد بن سعيد مستشار االمام سيف بن سلطان

وبسبب النااعات الداخلية بين . فى اخر أيامه فاعتمد على احمد بن سعيد فى ادارة البالد وتميات ادارته بالحام والقوة واليقظة
هم ضهد خصهومه مدعى االمامة وبين االمام سيف بن سلطان تدخلت ايران من خالل المساعدة التى طلبهها سهيف بهن سهلطان مهن

وقهد . للتدخل فى عمان وأيضا السيطرة على بعض المدن العمانية الهامة مثل مسقط والمهدن المحيطهة بهها إليرانفكانت فرصة 
 . امداد هذا التدخل والنفوذ االيرانى بعد وفاة االمام سيف بن سلطان

 البوسعيد و الفرس : 
  الصهمود أمهام الهجهوم الفارسهي رغهم نفهاد إمداداتهه حتهى انتههى األمهر في تلك الفترة الصعبة والحرجهة تمكهن احمهد بهن سهعيد مهن

ثم استطاع احمهد بهن سهعيد مهن محاصهرة الفهرس فهي مسهقط واسهتطاع فهي النهايهة طهرد . بالصلح مقابل رحيل الفرس حتى مسقط
ؤسسا بذلك أسرته م م5166الذين تم طردهم نهائيا في الفرس من مسقط وأصبح بعدها المخلص الوحيد للبالد من شر الفرس 

وبعهد أن اسهتقر الوضه  فهي عمهان بهدأ احمهد بهن سهعيد فهى تأسهي  جهيل دائهم وتأسهي  .  الحاكمة التهي عرفهت بأسهرة البوسهعيد
 .قواعد قضائية واقتصادية وإدارية كان لها دور كبير في امدهار وقوة عمان سن ذار

  فمهن المعهروف إن فهارس , أجل الحصول على السهيادة البحريهة من  بالتناف العالقات الفارسية بالدولة البوسعيدية  اتسمتوقد
لقد واجه األسطول الفارسي في عهد نادر . قد سعت ومن خالل فترات مختلفة من تاريخها نحو تحجيم القوة البحرية العمانية 

إلههى وجههود الخبههرات  وكههذلك افتقههاره, شههاه مشههاكل عديههدة منههها اعتمههاده بالدرجههة األولههى علههى المسههاعدات األجنبيههة فههي بنائههه 
 . المحلية المتمرسة في فنون المالحة مما دف  بقيادة الفرس إلى االستعانة بالبحارة العرب لقيادة هذا األسطول

  وبعد وفاة نادر شهاه خلفهه فهي الحكهم كهريم خهان منهد الهذي حهاول السهير علهى نههج سهلفه نهادر شهاه التوسهعي فهي منطقهة الخلهيج
متعلال بما يدعيه بتبعية عمهان ,عث كريم خان برسالة الى اإلمام أحمد طالبا منه دف  الجاية السنوية ومن هذا المنطلق ب, العربي 
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رجال السياسة المتمرسين الذين يعرفون كيفية مخاطبة  بأسلوبرفض المطالب الفارسية ولكن اإلمام أحمد بن سعيد , إلى فارس 
 . جمال وتفصيال وذلك برفض المطالب الفارسية,  التطلعات االستعمارية

  وبسهبب  ,وبدء اإلمام في التخطيط الستخدام القوة التي قد يلجأ إليهها عهدوه وقهام بالتحهاف مه  خصهوم الفهرس وخاصهة األتهرار
, استطاع اإلمام أحمد بن سعيد استعادة مركا عمهان القهوي فهي منطقهة الخلهيج العربهي , ضعف منافسي اإلمام وموت كريم خان 
 :لذلك نفهم من السطور السابقة أن 

خصوصها , من قبل الفرس الهذين كهانوا يطمعهون فهي خيهرات عمهان  عالقة عدائية, العالقة ما بين الدولة البوسعيدية وفارس  -
 . وأن عمان أصبحت لها في ذلك الوقت قوة بحرية كبيرة

  الفههرس والضههرائب التههي  م قههام الفههرس بههالهجوم علههى البصههرة بحجههة سههوء المعاملههة التههي يلقاههها 5111/هههه5580ومه  مطلهه  عههام
 .وكربالء في النجف تفرض عليهم وهم في طريقهم إلى األماكن المقدسة 

   وضه  إمكانهات بهالده تلبيهة لنهداء أخوانهه  ولم تجد القبائل العربية في البصرة حرجا  من االستنجاد باإلمام احمهد بهن سهعيد الهذي
مهن دخهول  وعلى الرغم من نيهران المدفعيهة الفارسهية التهي صهوبت نحهو العمهانيين إال أنههم قهد تمكنهوا . في البصرة وأعد أسطوال  

  .م 5111لعرب في منتصف عام شط ا
  م 5114مهن عمهان وفهي أوائهل عهام  لقد حقق اإلسطول العماني الحماية الكاملة لمنطقة شهط العهرب وأمهن المسهاعدات القادمهة

 .أن تكون فارس تعد العدة للهجوم على عمان  العماني عائدا  إلى بالده خوفا  من  األسطول أنسحب
  العماني لذا فقد تقرر أن تمنح عمان مكافأة  الهجوم الفارسي سببا  كافيا  لتقدير العثمانيين الدور لقد كان إنقاذ البصرة وأهلها من

  .المكافأة منذ عهد اإلمام أحمد بن سعيد وحتى عهد السيد سعيد بن سلطان  هذه  استمرتسنوية من خاانة البصرة وقد 
 عالقة البوسعيد مع القوى األوروبية : 
  وبذلك نجد الصراع الذي قام  لي في تلك الفترة صراعا من أجل الحصول على مناطق النفوذ واالمتياماتوقد كان الصراع الدو ,

, ولقههد فطههن  , ومحاولههة كههال منههها ضهمها إلههى منههاطق نفوذههها بهين بريطانيهها وفرنسهها حههول عمههان ذات الموقه  االسههتراتيجي المميهها
وتميات العالقة بية ورسم سياسة خارجية لعمان ارتكات على مبدأ الحياد اإلمام احمد بن سعيد إلى التطلعات االستعمارية األورو 

, إال أن ههههذا االسهههتقرار تعهههرض لهههبعض الههههاات وخاصهههة عنهههدما نشهههبت حهههرب السهههنوات السهههب   الفرنسهههية البريطانيهههة باالسهههتقرار
 . , في هذه الفترة حدا نوع من االضطراب في المياه العمانية  بين البلدين( م5114-5140)
  الجههدير بالههذكر أن اإلمههام احمههد بههن سههعيد كههان أول مههن بههدأ بالتعامههل التجههاري مهه  فرنسهها فههي جايههرة مورشههيوس التابعههة للسههلطة و

الفرنسههية وبعههض المسههتعمرات الفرنسههية األخههر  حيههث كانههت السههفن العمانيههة تههذهب محملههة بالسههكر وتعههود محملههة بالسههمك 
, أبهد  اإلمهام  عمان والمستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي في تلك الفتهرة, ونتيجة للتطورات التجارية بين  المملح والبن

 .أحمد بن سعيد رغبته في أن ينشئ الفرنسيون وكالة تجارية في ميناء مسقط دون مقابل 
 رغهم تعهرض و ,  وقد أدرر اإلمام احمد بن سعيد أهميهة الصهداقة الفرنسهية,  وكانت طبيعة العالقة بين فرنسا وعمان طبيعة تجارية

وقهد بلغهت العالقهات . هذه العالقات إلى التوتر في عهد سعيد بن ناصر بسهبب بعهض أعمهال القرصهنة مهن قبهل السهفن الفرنسهية
ولكههن لههم ينفههذ هههذا االتفههاق رغههم ترحيههب ,  الفرنسههية العمانيههة ذروتههها عنههدما اقترحههت فرنسهها  تعيههين وكيههل دائههم لههها فههي مسههقط

ثهم أصهدرت فرنسها بعهد مهرور الثهورة . فرنسية التي قضت على النفوذ الفرنسي في الشهرق األدنهىالجانب العماني بسبب الثورة ال
 . مرسوم بتأسي  قنصلية في مسقط ولكن وقفت انجلترا بالمرصاد إلفشال كل المساعي الفرنسية الهادفة للتقارب م  العمانيين
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 اسههتغلت  علههى مصههر وكانههت تسههتهدف اإلنجليهها فههي الهنههد, فعنههدما نالههت حملههة نههابليون بونههابرت  أمهها علههى الصههعيد البريطههاني ,
بريطانيا مشاعر المسلمين ضد الحملة الفرنسية على مصر لمن  فرنسها مهن التغلغهل فهي عمهان والخلهيج وبالفعهل تمكهن االنجليها 

ت هههذه وقههد تضههمن. م5108مهن توقيهه  معاهههدة بههين سههلطان بههن احمههد حههاكم مسههقط وبهين شههركة الهنههد الشههرقية االنجليايههة فههي 
وأهميهة ههذه المعاههدة . المعاهدة نصوص من شأنها تقوية العالقات بين عمان وبريطانيا للقضاء على النفهوذ الفرنسهي والهولنهدي

 .    أول معاهدة تعقدها انجلترا م  حكام عرب الخليج وتتسم بالطاب  السياسيأنها 
 ثهم  م تعههد فيهها بإيقهاف تجهارة الرقيهق5832ة أخهر  فهي وتحت حجة من  تجارة الرقيق أبرمت بريطانيها مه  البهو سهعيد معاههد ,

 .م5800معاهدة تجارية في عام 
  وفيمها يبههدو أن األوضههاع الداخليههة كانههت وراء قبهول العمههانيين للموافقههة علههى هههذه المعاههدات رغبههة فههي العههون البريطههاني المههدعم

م ضههد هههذه المعاهههدات مهه  5838ب العمههاني فههي وقههد ثههار الشههع. لفريههق علههى حسههاب األخههر أثنههاء الصههراع الههداخلي العمههاني
 . بريطانيا وحقق قدر من النجاح بتقليص هذه العالقات ولكنها لم تكن بالقوة التي تستطي  أن تقط  تلك العالقات نهائيا

  ة ههههى أن أبهههرم ههههذه المعاههههدات وأكثرهههها فاعليههه إالورغهههم المعاههههدات التهههى أبرمهههها العمهههانيون مههه  القهههو  االسهههتعمارية المختلفهههة
ومواجهههة النفههوذ  إلضههعافالتههى كانههت تعكهه  سياسههة عمههان فههى الحفهها  علههى عالقههات طيبههة مهه  فرنسهها  المعاهههدات مهه  فرنسهها

ولكهن بعههد ههاائم فرنسها أمههام انجلتهرا فقهد انفههردت بريطانيها فههى . البريطهانى الهذ  كههان واضهحا قوتهه وتركيههاه علهى منطقهة الخلههيج 
العمانى م  انجلترا من أجل حاجة البوسعيد الى قوة كبيرة تسانده فى مشاكله الداخلية  الميدان دون منامع فكان السعى للتقرب

 .وتحقيق طموحاته فى السيطرة على الخليج العربى والبحرين
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  بشهكل عهام علهى كهل القبائهل القاطنهة فهي المنطقهة الواقعهة مها بهين رأس مسهندم ( الجواسهم ) أو «  القواسهم» تسمية وقد أطلقت

وبعض اآلراء تشير إلى أن القواسم قبائل وفدت مهن .  التي كانت تخض  في والئها إلى شيخ القواسم,  جنوبا   يظب شماال و أبو
وهنار أراء أخر  متعددة ولكن بعيدا عن اختالف اآلراء حول أصل القواسهم إال . يرة العربيةالعراق بعد هجرتها من أواسط الجا 

وأن هذه القبائل استطاعت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر السيطرة علهى ,  عربية األصلأنها جميعا أجمعت على أنها 
 . جاء كبير من مدخل الخليج العربي ومن رأس مسندم إلى دبي

 وههى . إحد  أهم القو  البحرية في الخليج العربهي خهالل تلهك الفتهرة وبهدايات القهرن التاسه  عشهر«  القواسم» فعل شكل وبال
 .الفترة التي شهدت امدياد الهيمنة البريطانية في الشرق بصفة عامة على باقي منافسيهم من القو  األوروبية

  بههن مطههر» ويعتبههر الههاعيم رحمههة . األحمههر وسههواحل الهنههد الغربيههة البحههري إلههى بحههر العههرب والبحههر«  القواسههم» وامتههد نشههاط  »
 .هو أقو  وابرم معماء القواسم تذكره المصادر ( م 5143 – 5122)
  بالبوسعيد في نهاية النصف األول من القرن الثامن عشر أثناء االضطراب الداخلي والحرب األهلية في «  القواسم» وقد اصطدم

فهي صههف بلعهرب بههن «  القواسهم» ع بههين أحمهد بهن سههعيد وبلعهرب بههن حميهر وفهى هههذا الصهراع وقههف عمهان عنهدما احتههدم الصهرا 
أن يحاول أن يخض  القواسم ودخهل معههم فهي اشهتباكات , األمر الذي دف  احمد بن سعيد بعد أن انفرد بحكم عمان , حمير 

األمر الهذي ,  لمشاكل الداخلية في عمانعسكرية حققت له بعض االنتصارات ولكنها لم تكن حاسمة ومحققة للغرض بسبب ا
 . في ذلك الوقت«  القواسم» خدم 
 مقاومة الفرس : 
  والبوسعيد إال أنهما قد تعاونا معا لمقاومة األطماع االستعمارية في المنطقة «  القواسم» ورغم الخالف وأحيانا الصراع بين. 
  لمقاومة األطماع الفارسية التي تمثلت في تهديدات الفرس بقيادة كريم خان للسهاحل « العمانيين » م  «  القواسم» فقد تعاون

م 5111مطهر مه  إمهام عمهان مهرة أخهر  فهي  وأمام هذه التهديدات المتكررة تعاون الشيخ راشد بن . م 5112العربي في عام 
 .سيتين ومخان للذخيرةضد الفرس وهاجموا ميناء بندر عباس وقاموا بتدمير سفينتين فار «  القواسم» م  

  سهقوط الدولهة الصهفوية فهي  وفهور,  إلى تحرير الساحل الشرقي والجار القريبة منه من االحتالل الفارسهي«  القواسم» وقد سعى
م وجعلهها قاعهدة تجاريهة كبهر   5121-5124م قام الشيخ راشد بن مطر باالستيالء على باسيدو في جايرة قشم عهام 5122

 .على عوائد ميناء بندر عباس والفوائد المتأتية منهكان لها اكبر األثر 
 في الخليج العربي وسيطرتهم على بعض المراكا الهامة فيه بدا االنجليا في االنتباه إلى هذا الخطهر «  القواسم» نشاط  وبسبب

 . الذي يهدد مصالحهم االستعمارية في المنطقة يالمحل
  م 5161وبعد موت نادر شاه في عام ,  ون على نصف إيرادات ميناء بندر عباسفان االنجليا كانوا يحصل: فعلى سبيل المثال

 .وتدهور  البحرية الفارسية بدا القواسم يمارسون نفوذا كبيرا يمهد لبسط سيادتهم على مسرح األحداا بشكل بارم
  اعتماد وهو ,  وقهم على الفرسبشكل كبير في تف«  القواسمو » ويجب اإلشارة هنا إلى أحد العوامل الهامة التي ساعدت العرب

,  في اسطولهم بسبب قلة خبرة الفرس من ناحية ومههارة العهرب فهي النشهاط البحهري مهن جههة أخهر  الفرس على البحارة العرب
 . األمر الذي أستغله العرب في االنتفاضة ضد الفرس وقت األممات الفارسية سواء الداخلية أو الخارجية

   )القواسم ( دور القوى احمللية يف اخلليج العربي يف مقاومة االستعمار :احملاضرة السابعة 
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 الهذي أصهبح لديهه , (  مهال شهاه )التهي نشهأت بهين قائهد األسهطول الفارسهي  عالقهة المصهاهرةوههو  حدا أخر هام في تلك الفترة
فقهد كانهت لههذه المصهاهرة .  مهن خهالل موا  ابنهة مهال شهاه بالشهيخ رحمهة بهن مطهر القاسهمى«  القواسم» وبين ,  اسطول خاص

«  القواسههم» وأصههبح بمقههدور ,  النشههطة فههي المنطقههةأهميههة كبههر  حيههث كانههت بدايههة لتحههالف هههذا القائههد مهه  القبائههل العربيههة 
 فقههد امدادت قههوة ,  االسههتفادة مههن هههذا األسههطول الخههاص بمههال شههاه واسههتخدامه ضههد خصههومهم ومنافسههيهم فههي الخلههيج العربههي

هرمها بشكل كبير في تلك المرحلة كما امدادت قوة المال شاه أمهام منافسهيه فهي فهارس حتهى اسهتطاع تحريهر جايهرة «  القواسم» 
 . واتخاذها حصنا له

  فقهد عهام ,  النهضهة القاسهمية الحديثهة مخطهطوههو الهذي يعهرف بأنهه «  القواسم» م تولى صقر بن راشد معامة 5111وفى عام
 .قوته بعدة تحالفات م  قو  وقبائل عربية عديدة 

  ثالا وستون سفينة كبيرة ,  القرن التاس  عشرالذي بل  في بداية , « القواسم» وقد أشارت التقارير البريطانية إلى خطر اسطول
وهى القوة التي ستمكنه لهي  فقهط مهن االسهتمرار فهي التوسه  ولكهن أيضها فهي مهد نفهوذه إلهى منهاطق ,  غير عدد السفن الصغيرة

 ر إلهى التهي بهدأت تنظه,  وشهكل ذلهك مكمهن الخطهر لبريطانيها.  تمثل لبريطانيا أهميهة قصهو  فهي اسهتمرا إمبراطوريتهها فهي الشهرق
 . بعين العداء«  القواسم» 

  وجاءتههها الفرصهة بعههد تمكنهها مههن إنهههاء , ومنهذ ذلههك الوقهت وبريطانيهها تنتظهر الفرصههة المناسهبة للقضههاء علههى ههذا الخطههر الجديهد
 القواسمكما استغل االنجليا حالة العداء التي كانت قائمة بين سلطان عمان و ,  المنافسة االستعمارية بينها وبين فرنسا لصالحها

 .فاستعانوا بسلطان عمان لتدمير القواسم
 علههى السههفن البريطانيههة المههارة فههي  بههدف  ضههريبةحسههين بههن علههى حكومههة بومبههاي  يعنههدما طالههب الههاعيم القاسههم وجههاءت الفرصههة

 . األمر الذي استفا البريطانيين ,  الخليج
 احلمالت الربيطانية على القواسم : 
  كهل السهفن   تهدميرم أصدر الحهاكم العهام للهنهد أوامهره إلهى حهاكم بومبهاي باإلعهداد لحملهة عسهكرية ههدفها 5830في أوائل عام

 .الحربية التابعة للبحرية القاسمية م  محاولة تجنب االشتباكات البرية معهم
 للمقيم البريطاني في مسقط بإقناع سعيد بن  وبالفعل انطلقت هذه الحملة في نف  العام من ميناء رأس الخيمة م  إعطاء األوامر

 .بتقديم الدعم لهذه الحملة وتأمين حصولها على المرافق واإلمدادات« عمان » سلطان حاكم 
  القواسم» مساعدتهم ضد  هدفهاعلى أن هذه الحملة  تؤكد « البوسعيد» وكانت بريطانيا فى طلبها الدعم من ». 
  القهوة البحريهة يعلهى القهوة األساسهية للقواسهم وهه للقضهاءقت أن نية بريطانيا كانت مبيتهة وابرم ما يمكن مالحظته في ذلك الو  ,

علههى عقههد ,  بعههد تههدمير اسههطولهم بههالطب ,  لقيههادة الحملههة هههي محاولههة التوصههل إلههى اتفههاق مهه  القواسههم أهههم األوامههرفقهد كانههت 
 .معاهدة طرفين متكافئينمعاهدة معهم بالتأكيد ستكون معاهدة فرض الشروط واالستسالم ولي  

  إلى عال القواسم عن الوهابيين لكي يسهل ضربهم من ناحيهة وعهدم إيصهال العالقهات االنجليايهة  تهدف أيضاكما كانت بريطانيا
 . الوهابية لمرحلة العداء الصريح لما يمثله ذلك من خطر على المصالح البريطانية في المنطقة

 وكان متشائما من نتائجها ربما بسبب الهايمة  فلم يكن متحمسا,  ة البريطانية ومطالبهاأما عن موقف سلطان بن سعيد من الحمل
 .قبل وقت قليل«  القواسم» التي القاها على يد قوات 
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  التي استبسلت وقاومت تلك الحملة بشهكل كبيهر أنههك قهو  , « القواسم» وقد تحركت الحملة البريطانية واشتبكت م  قوات
 .االنجليا

 (رأس الخيمهة ) إحهراق المدينهة  فلجئهوا إلهىدي الحملة البريطانية أن المقاومة العنيدة للقواسم لن تهأتى بنتهائج حاسهمة ووجد قائ 
 . كما أحرقوا السفن الراسية في الميناء,  وأوق  البريطانيين أشد االنتقام بالمدينة ومارس الجنود االنجليا السلب والنهب

 بأقصى سرعة بسبب ما تردد عن وصول  باالنسحابني إال أن األوامر قد صدرت إلى الحملة ورغم حرق المدينة والعنف البريطا
يجمعههون أنفسهههم أثنههاء انسههحاب الحملههة ملههوحين بالقتههال ورافضههين «  القواسههم» وبههدا .  قههوة عربيههة كبيههرة تقتههرب مههن المدينههة

 .االستسالم الذي كان يسعى إليه االنجليا
  ولم ,  المادهر على الجانب الشرقي من الخليج العربي يالميناء القاسم( لنجة ) الشمال قاصدة فتوجهت الحملة البريطانية إلى

فهدخل الجنهود البريطهانيون المدينهة ,  تلق الحملهة أيهة مقاومهة حيهث أن سهكان المدينهة قهد انسهحبوا إلهى المرتفعهات القريبهة مهنهم
 .الخالية وقاموا بإحراقها وتدمير سفنها

 االشتباكات بين الحملة البريطانية والقواسم جر  االتفاق م  حاكم مسقط لتنظيم هجوم مشهترر علهى بهاقي  عند هذه النقطة من
 . المدن والقالع القاسمية

 المهال  )الهجوم المكثف على معظم المراكا والموانئ التابعهة للقواسهم والتهي تمهت فهي وقهت واحهد اضهطر القائهد العربهي  وبسبب
 .وترر جايرة قشم إلى احد شيوخ بني معين وهو حليف لحاكم مسقط فأصبحت من ممتلكاته االستسالمإلى (  حسين

  القواسم» وأكملت الحملة بمعاونة القوة البحرية العمانية مهاجمة باقي مراكا ». 
  ومتهم  إال أن مقهها«  القواسههم» ورغههم تههدمير الكثيههر مههن دفاعههات القواسههم وشههدة القصههف مههن الجانههب االنجليههاي لقههالع ومراكهها

استمرار  وبسبب. تحقيق أهدافهم بشكل كامل,  رغم تفوقهم العسكري,  كانت قوية بشكل ملفت للنظر ولم يستط  االنجليا
 . تلك المقاومة الباسلة كان عقد معاهدة معهم من قبل االنجليا أمر غير وارد

  لههدمار بههبعض المههوانئ القاسههمية وحههرق بعههض وكههل مهها حققتههه هههو إيقههاع ا,  الحملههة البريطانيههة فههي تحقيههق أهههدافها فشههلتوبههذلك
 . السفن

  على أيهدي الحملهة السهابقة جعلهتهم غيهر قهادرين علهى مواصهلة «  القواسم» أعتقد البريطانيون أن الضربة القاسية التي تعرض لها
 .نشاطهم البحري ومهاجمة السفن البريطانية مرة أخر 

  ومهها لبههث أن . ى مجههرد إعاقههة نشههاط القواسههم مههدة قصههيرة فحسههبفأقتصههر انجههام هههذه الحملههة علهه هههو العكهه ولكههن مهها حههدا
استعادوا نشاطهم مرة أخر  بل وبشكل كبير واستطاع القواسم تعهويض خسهائرهم فهي السهفن التهي فقهدوها علهى أيهدي االنجليها 

 . بيم امدادت قوتهم حتى أصبحوا من جديد أقو  قوة بحرية على طول خط المالحة في الخليج العر 5823ومنذ عام 
  الذي لو اسهتمر علهى مها ههو عليهه سهيتمكن مهن , « القواسم» وعادت تقارير الحاكم البريطاني في بومباي تحذر من تاايد نشاط

فأعد البريطانيين حملة من عدة سفن وأرسلوها .  السيطرة المطلقة على الخليج العربي مما سيعرض مركا بريطانيا إلى خطر أكيد
اإلنذار البريطاني وهاجمتهم السفن البريطانية ولكنهها فشهلت فهي «  القواسم» ورفض ,  بوقف نشاطه«  القواسم» إلنذار معيم 

 .إخضاع القواسم األمر الذي أد  إلى امدياد نشاطهم
 وقد دف  ذلك بريطانيا إلى إبقاء قوة بحرية دائمة في المنطقة وإتباع نظام الحراسة لقوافل سفنها التجارية . 
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   ثهالا سهنواتفهي صهراع عنيهف مهن خهالل القطه  البحريهة للطهرفين أكثهر مهن «  القواسهم» ثم تطور الوضه  ودخلهت بريطانيها مه 
 .شمل سواحل الخليج العربي والهند

  انهيهاروجهاءت الفرصهة بعهد . ولم يجد البريطانيين سو  اإلعداد لحملة عسكرية كبر  لتحطيم هذا الخطر وههذه القهو  الكبهر 
الهذي كهان يمنه  بريطانيها  يالحليهف القهو «  القواسم» وبسقوطها فقد ,  لسعودية األولى على القائد األلباني محمد علىالدولة ا

 . من توريط نفسها في حرب في الجايرة العربية 
  وبين البريطانيين«  القواسم» م بدأت المرحلة الحاسمة في الصراع بين  5823-5850ومنذ عام . 
  حملة عسكرية ضخمة توجهت إلى الخليج العربي ولي  أمامها سو  هدف واحد ههو  احشدت بريطاني م5058وفى نهاية عام

 .مهما كانت نوعية سفنه وتدمير كل مستودعات القواسم العسكرية والبحرية في موانئ ساحل عمان تدمير أسطول القواسم
 حملة بنفسه مه  فرقهة عسهكرية مهن مسهقط بههدف وقد حصلت بريطانيا على تعهد حاكم مسقط سعيد بن سلطان بمرافقة تلك ال

 .القضاء على القواسم نهائيا
  مهن القتهال  خمسة أيهاموبعد ,  هذه المرة كان واضحا وحاسما من قبل االنجليا التفوقإال أن «  القواسم» ورغم االستبسال من

ام القههوات البريطانيههة وتههم أسههر القائههد دخلههت القههوات البريطانيههة رأس الخيمههة ثههم توالههت المراكهها القاسههمية األخههر  السههقوط أمهه
 .ودمرت القوات البريطانية المدن القاسمية حتى أصبحت خرابا. القاسمى حسين بن على

 إحهد  عشهروقد تألفت هذه المعاههدة مهن . م5823في يناير  بالمعاهدة العامةالقواسم على قبول المعاهدة التي عرفت  وأجبر 
 .  مادة بمقتضاها أصبح لد  البحرية البريطانية حقا مشروعا في السيطرة على تحركات السفن العربية

  وأدخلتههه بريطانيهها فههي دائههرة نفوذههها بشههكل مباشههر  السههاحل المهههادن: وبمقتضههى هههذه المعاهههدة تغيههر اسههم السههاحل العمههاني إلههى
 .ومطلق

 قواسهملل» انههار النشهاط البحهري ,  دتها بريطانيها مه  األطهراف األخهر ومها أعقبهها مهن معاههدات أخهر  عقه,  وبهذه المعاهدة  »
 .وغيرهم من قبائل ساحل عمان

 وبذلك استطاعت بريطانيا أن ترسخ هيمنتها على المنطقة. 
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  اإلمام محمد بن عبهد العايها بهن محمهد بهن سهعود فهي الربه  األخيهر وصلت طالئ  السعوديين إلى ساحل الخليج العربي في عهد
 .من القرن الثامن عشر وبدئوا في االستقرار هنار

  بساحل الخليج العربهي يهرتبط بجههود الشهيخ محمهد بهن عبهد الوههاب قائهد دعهوة اإلصهالح «  أل سعود» ومن الثابت أن اهتمام
 .« أل سعود» األمر الذي غير موامين القو  في المنطقة لصالح , « سعود أل» التي استقطبت الكثير من القبائل إلى جانب 

  كانوا من أوائل المؤيدين للوهابيين وهم الذين بايعوا األمير سعود على السم  والطاعة  اإلحساءوتذكر المصادر أن أهل. 
  قههد ناصههبوا العههداء (  بنههو خالههد )بسههاحل الخلههيج العربههي مههن سهههول اإلحسههاء حيههث أن حكامههها «  أل سههعود» وقههد بههدا اهتمههام

وهههو األمهر الههذي حفها سل سههعود لنشهر الههدعوة اإلصهالحية فههي شههرق ,  وقهاموا بغاوههها عهدة مههرات,  للدولهة السههعودية فتهرة كبيههرة
 . الجايرة العربية التي كانت تسودها مذاهب ال تتفق م  مبادئ الدعوة الوهابية

  أل سعود»  وبالفعل انتصر. إضافة إلى أهميتها اإلستراتيجية  لثروتها الاراعية«  أل سعود» وقد حظيت المنطقة الشرقية باهتمام 
 . على قبيلة بني خالد وتوس  في اإلحساء ثم القطيف وبذلك نجحت الدولة السعودية في الوصول إلى البحر« 

 وأبهرم تلهك القهو  .  فهي الخلهيج القهو  الخارجيهة التهي لهها مصهالح,  خاصة في المنطقة الشهرقية, «  أل سعود» أثار توس   وقد
خاصههة وأن الدولههة السههعودية الفتيههة أصههبحت ذات حههدود مهه  بقيههة إمههارات ,  شههركة الهنههد الشههرقية البريطانيههة والدولههة الفارسههية

 . الخليج
  علهى قطهر االسهتيالءالسابقة ودفعتهم إلى التطله  إلهى جبههات الخلهيج العربهي فتمكنهوا مهن «  أل سعود» وقد شجعت نجاحات 

ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك في تلهك ,  ثم حاولوا بسط نفوذهم على الكويت,  التي أصبحت جاءا من الدولة السعودية األولى
 .  المرحلة

  على المكاسب الكبيهرة والسهريعة التهي  بعين الحسدوكانت كل من الدولة الفارسية والدولة العثمانية تنظران إلى الدولة السعودية
مسهقط سهلطان بهن احمهد البوسهعيد وتشهجيعه علههى  ة وههو األمهر الهذي دفعهمها معها إلهى مسههاندة ودعهم حهاكمحققتهها فهي المنطقه

, « أل سههعود» وقهد حههاول حهاكم مسهقط االتفهاق مهه  أميهر مكهة ضهد . وأغهروه بتقههديم المسهاعدة والهدعم, « أل سهعود» مناوئهة 
ألمر الذي أد  في النهاية الى رضوخ حهاكم مسهقط إلهى ولكن جاءت هذه المحاولة متأخرة حيث قد انتقلت السيادة إلى مكة ا

 . السنوية للدولة السعودية بدف  الجايةالدولة السعودية بعد االتفاق على قيامه 
 فالفرس اهتموا باسهتيالء السهعوديين علهى :  كما أحدثت انتصارات الدولة السعودية ردود فعل متباينة من قبل القو  االستعمارية

وقههد ظلههت الدولههة . هههاء حكههم بنههو خالههد الهذين كههانوا مههرتبطين بعالقههات حميمههة مهه  الفهرس ومههذاهبهم الدينيههةاإلحسهاء بسههبب انت
حتهى تهم القضهاء علهى الدولهة السهعودية األولهى مهن قبهل القائهد «  أل سهعود» الفارسية في دعمهها للسهلطان العمهاني فهي مواجههة 

كههادت أن ,  الحكومههة الفارسههية حيههث رأت أنههه فههي موال دولههة فتيههةليشههكل ذلههك شههعورا بالطمأنينههة لههد  ,  ياأللبههاني محمههد علهه
 . مصلحة لها,  تنجح في توحيد منطقة الخليج برمتها

 أما بريطانيا فقد انتهى التناف  بينها وبين فرنسا على عمان في صالحها من خالل االتفاقيهات التهي عقهدتها مه  سهلطان مسهقط  ,
 .توسعات السعودية في المنطقةوالتي كانت في حقيقة األمر موجهة ضد ال

  الهذين امداد نشهاطهم ونفهوذهم فهي الخلهيج العربهي والمعهروف أن , «  القواسهم» و ويجب اإلشارة هنا إلى الصدام بين االنجليا 
ولكهن  ,  وحاولت بريطانيا أن تتعامل م  القواسم على أنهم مستقلين عهن السهعوديين. «  آلل سعود»  حلفاءكانوا «  القواسم» 

 أل سعود :احملاضرة الثامنة 
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خشهية التهورط فهي «  القواسهم» في تعاملهم مه  «  أل سعود» ما ذكرنا من قبل أن االنجليا كانوا دائما يضعون في حساباتهم ك
 .  حرب في المنطقة

  أمها . وفى نف  الوقت لهم تكهن ترغهب فهي تنهامي ههذه القهوة,  في المنطقة«  ل سعودس» والحقيقة أن بريطانيا كانت مدركة لقوة
وقد حدثت بين ,  العثمانية فقد كان وصول قوات سعود بن عبد العايا إلى اإلحساء بمثابة الصدمة لحاكم بغداد العثمانيالدولة 

 . ثم التوتر حتى سقوط الدولة السعودية األولى ,  بالصلح انتهتالطرفين العديد من الصدامات والمعارر 
 الدولة السعودية الثانية : 
  اإلحسهاء وبسهطوا نفههوذهم عليهها حتهى اشهتعلت االشهتباكات مههرة  اسهتعادةاألولهى اسههتطاع بنهو خالهد بعهد سهقوط الدولهة السهعودية

الذي استطاع االنتصار على بني خالد وضم اإلحسهاء مهرة أخهر   اإلمام تركي بن عبد اهللأخر  بينهم وبين السعوديين حتى جاء 
وبهدأت , الئههم لهه ثهم وفهد إليهه معمهاء القبائهل فهي رأس الخيمهة ثهم بايعهه أههل القطيهف مجهددين و ,  إلهى الدولهة السهعودية الثانيهة

وقهد بهذل اإلمهام فيصهل بهن تركهي جههودا  . الدولة السعودية الثانية بمد نفوذها مرة أخهر  علهى عمهان والعديهد مهن منهاطق الخلهيج
 . تارة أخر  والعسكريةالحلول السلمية تارة  متخذا سياسةكبيرة لالتفاق م  العديد من حكام إمارات الخليج 

  الدولهة السهعودية الثانيهة تهاداد قهوة ونفهوذ فهي المنطقهة فأخهذت تعمهل علهى التهدخل فهي عالقهة السهعوديين «  بريطانيها» ولم تتهرر
وبعههض القبائههل لتههدعم هههذا الخههالف مثلمهها حههدا مهه   تسههتغل الخالفههات بههين السههعوديينفكانههت ,  بالحكهام العههرب فههي الخلههيج

 .حاكم البحرين بوقوفها إلى جانبه وتدعيمه ضد الدولة السعودية
  علهى تبعيتهه للدولهة العثمانيهة بشهكل  وافهقفتشهير بعهض المصهادر إلهى أن اإلمهام فيصهل بهن تركهي «  العثمانية» أما بالنسبة للدولة

 . اإلمام فيصل تسير وفق مصالحها في الخليج العربي وبريطانيا كانت سياستها تجاه. اسمي فقط
 وقد حدا ذلك م  الدولة ,  فقد كانت سياسة بريطانيا تعارض بشدة أ  دولة قوية تحاول مد نفوذها في الخليج وساحل عمان

ر ووقفت السعودية نفسها حيث كانت تقف بريطانيا ضدها وعملت على الحيلولة دون استيالء اإلمام فيصل على مسقط وصحا
 .بجانب حاكم البحرين كما ذكرنا من قبل

 وظههل السهعوديون الموحههدون علههى بهراعتهم فههي اسههتقطاب القبائههل ,  وقهد توسههعت الدولههة السهعودية الثانيههة وضههمت واحهة البريمههى
 .« ل سعودس» وحاولت بريطانيا تأليب القبائل العربية على ,  العربية في شمال عمان والساحل المتصالح

 رت سياسة الدولة السعودية في محاولة تحقيق التضامن م  القبائل العربية رغم عدم رضا بريطانيا عن هذه السياسةوقد استم . 
  وواجهت بريطانيا ذلك بعدم االعتهراف بهأي . على مسقط وشيخ البحرين والبونعيم والقواسم  بمد سيطرتهوبرم التفوق السعودي

م بتركيا اإلمهام فيصهل لسياسهته بتثبيهت  5841-5810الفترة بين  اتسمتوقد  .سيادة سعودية على مشيخات الخليج العربي
 .سلطاته في البريمى واإلحساء ومناطق عديدة داخل عمان 

  رعايا اإلمبراطورية العثمانيةوقد خلف اإلمام فيصل ابنه األمير عبدا هلل بن فيصل والذي تذكر المصادر انه كان يعتبر نفسه من . 
 م  الحكومهة البريطانيهة شهملت مسهقط والبحهرين واإلمهارات المتصهالحة من االتفاقياتاهلل بن فيصل سلسلة  وعقد األمير عبد  ,

وتركات هذه االتفاقات في معظمها على عهدم إلحهاق األذ  أو الضهرر بالرعايها البريطهانيين المقيمهين فهي األراضهي الواقعهة تحهت 
 .قبائل المتحالفة م  الحكومة البريطانيةوعدم مهاجمة ال,  سيطرة األمير عبدا هلل بن فيصل

  بين األمير عبدا هلل بن فيصل وأخيه سعود بن فيصل حتى انقسمت نجد  لتشعل من الخالف الداخليوقد تدخلت بريطانيا أيضا
 . إلى قسمين مما أد  إلى تدخل القو  االستعمارية وهى بريطانيا والدولة العثمانية 
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 الدولة السعودية الثالثة : 
  يتسههم نظههامبههذل الملههك عبههد العايهها سل سههعود جهههودا كبيههرة فههي توحيههد الجايههرة العربيههة ونقههل مجتمعاتههها البدويههة والقبليههة إلههى 

وكما ذكرنا من قبل فان بريطانيا لهم .  تحت راية مركاية وطنية قوية على أجااء الجايرة وسواحل الخليج العربي باالستقرار والقوة
 .السعودية التي نافستها في الخليج وبسطت سيطرتها عليه خالل المرحلة األولى والثانية تكن راضية عن نشوء الدولة

  م قام اإلمام عبد العايا بن عبد الرحمن الفيصل بتجديد الدولة وظل يواصل بسط نفوذ سل سعود في المنطقة5035وفى عام  ,
 .حل عمانفقام المندوب البريطاني في البحرين بتحذيره من أي تدخل في شئون سا

 إلى  يوالواق  أن سياسة عبدالعايا سل سعود كانت ترم: 
 .العثمانيين من اإلحساء والقسيم من جانب أخر لطردوالسعي , م  البريطانيين من جانب  ود وتفاهمإقامة عالقات  -

 تهدت حهدوده إلهى ومهن الشهرق ام,  وقد امتدت سيطرة عبد العايا سل سعود على جمي  مناطق الرب  الخالي حتى جنوب الرياض
,  وقاموا  أيضا بإشعال الفتن والعداءات الداخلية للسعوديين,  وكان األترار يرغبون في إبقاء نجد بعيدة عن سل سعود. اإلحساء
استطاع الملك عبد العايا تحقيق عدة انتصارات وتهدئة القبائل والسيطرة على ساحل الخليج العربي بأكمله من الكويت  ولكن 

 . حتى البحرين
  م تنسهحب بموجبهه تركيها مهن قطهر 5050وأمام هذا النجاح للدولة السعودية عقدت كل من انجلترا والدولة العثمانيهة اتفهاق فهي

وتشههير المصهادر إلهى أن الملههك عبهد العايهها لهم يههتم بهههذا االتفهاق بسههبب . لعايها بعهدم التطلهه  إليههافهي رسهالة إلههى الملهك عبههد ا
م بمقتضاه أعترف عبدا لعايا سل سهعود بالسهيادة العثمانيهة علهى نجهد 5056انشغاله م  العثمانيين الذين عقد معهم اتفاق عام 

 .يرثه في الحكم أوالده عثماني على نجد طيلة حياته على أن يواإلحساء وبتعينه وال
  الحدود الشرقية لنجد دون حل حتى بداية الحرب العالمية األولى بشأنالخالفات بين العثمانيين وبين االنجليا  استمرتوقد . 
  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن: 

تحقيههق مصههالحها عبهد العايهها سل سهعود طههوال فتهرة الحههرب العالميهة األولههى كانهت تسههير نحهو  الملههكسياسهة بريطانيهها تجهاه  -
عبهد العايها أن السياسهة  الملهكفقهد أدرر . السهعودي كهان منتبهها لهذلك الملهكولكهن ,  بالدرجة األولى في الخليج العربهي

التي كانت ,  تقسيم الجايرة العربية فسارع إلى تشديد حصاره على حائل ليفوت الفرصة على بريطانيا تهدف إلىالبريطانية 
ايا من ضم حائل وتلك المناطق التي يسعى إليها فسهوف يشهكل ههذا تهديهدا مباشهرا لمصهالحها تر  أنه إذا تمكن عبدا لع

 . في الخليج العربي
 وتجدر اإلشارة هنا إلى . وأخذت بريطانيا على إثارة مشاكل الحدود للدولة السعودية فتم وض  منطقة محايدة بين الكويت ونجد

وقهد سهاعد علهى نجاحهه العالقهات األسهرية ,  وذجا يحتهذي بهه فهي منطقهة الخلهيجأن تخطيط الحدود السعودية الكويتية يعتبر نم
 .بالوئام والود اتسمتالقديمة بين سل سعود وال صباح التي 

  م فههي تثبيههت دعههائم 5021-5032ويجههب اإلشههارة أيضهها إلههى اهتمههام الملههك عبههد العايهها بواحههة البريمههى و وبعههد قضههائه الفتههرة
ل البريمى باألمير عبهدا هلل بهن جلهو  أميهر اإلحسهاء الهذي بعهث بقهوة إلهى البريمهى حتهى اسهتطاع فقد استغل استنجاد أه,  حكمه

 . م5020جم  الاكاة من البريمى حتى
  والتي كانت ,  م5050وتجدر اإلشارة إلى موقف بريطانيا والدولة العثمانية من خالل االتفاقية التي تمت بين تركيا وبريطانيا في 

, حيث يمتهد خهط الحهدود طبقها لهذلك مهن جايهرة الردفونيهة جنهوب العقيهر إلهى الربه  الخهالي,  الجنوبية قد تعرضت لحدود نجد
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وكانههت جميعههها خاضههعة للنفههوذ ,  وعجمههان ومسههقط( المتصههالحة ) ويفصههل هههذا الخههط نجههد عههن شههبه جايههرة قطههر واإلمههارات 
ية فيما بعد مستندة إلى أن االتفاقية نفسها لم تبرم حتى قيام غير أن المملكة العربية السعودية لم تعترف بهذه االتفاق,  البريطاني

 . الحرب العالمية األولى والتي أصبحت فيها الدولة العثمانية خصما لبريطانيا
  وقد نظرت المملكة العربية السعودية أيضا إلى هذا النااع باعتبارها صاحبة حق فهي السهيادة علهى المنطقهة المتنهامع عليهها بحكهم

وأن تاريخ الحكم السعودي في عهده األول و الثاني يشير إلى أنه كان حركة مضادة ,  بائل لها فضال عن الحق التاريخيوالء الق
بهأي  غيهر ملامهة –أي السهعودية  –وههى ,  وبالتالي فان السعودية المعاصرة ليسهت مهن ورثهة الدولهة العثمانيهة,  لحكم العثمانيين

 . اتفاق تكون قد عقدته الدولة العثمانية م  أطراف أخر  على نحو ما سبقت اإلشارة إليه سابقا
  كما , وهكذا نجد أن القو  العربية في منطقة الخليج العربي كان لها دور كبير في مقاومة القو  االستعمارية العاتية في المنطقة

وقهد سهاهمت ههذه القهو  العربيهة . ين األسهلوب السياسهي والهديني والعسهكريتنوع أسلوب المقاومة من قو  عربيهة ألخهر  مها به
 .وأيضا العالمي واإلقليميبشكل كبير في مجر  اإلحداا على المستو  المحلى 
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   فههو يقه  فهي قلههب . الهذي سههاهم فهي التجهارة العالميهة عبهر العصهور«  موقعهه الجغرافهي» لههه الخلهيج العربهي التجاريهة  أهميهةترجه

وكهان الخلهيج العربهي أحهد المنافهذ البحريهة للمحهيط . العالم القديم ويسهيطر علهى الطهرق البحريهة التهي تهربط بهين الشهرق والغهرب
وقههد أد  التجههار العههرب دور . والههدول التجاريههة المسههتوردة لمنتجاتههها فههي الغههرب, ممهها جعلههه حلقههة وصههل بههين الهنههد  الهنههدي

؛ كما كان عرب الخليج يمتامون بالمالحة البحرية ويعملون في الصناعة التقليدية البدائية والاراعة  الوسطاء في نقل هذه التجارة
  .البسيطة التي كانت تغطي الحاجات المعيشية في تلك الفترة

 بهين المحهيط الهنههدي والبحهر المتوسههط (  الترانايههت )؛ كمها اسهتفادوا مههن تجهارة العبهور  رب فههي نقهل التجهارة التقليديههةاسهتمر العه
, إلهى أن جهاء  وتركات التجارة في كل مهن مملكهة هرمها العربيهة وعمهان والبحهرين والبصهرة. مرورا  بالخليج العربي والبحر األحمر
 .م5413حتى تحرير مسقط سنة  5131ق والمراكا التجارية منذ عام االستعمار البرتغالي وسيطر على الطر 

 حيهث  وقد تحولت جهود عرب الخليج من النشاط التجاري إلى مقاومة االستعمار البرتغالي طيلة فتهرة االحهتالل حتهى التحريهر ,
 . ندي والبريطاني, أال وهو االستعمار الهول أعقب ذلك الدخول في منافسة م  استعمار سخر جاء أيضا  من أوربا

  وانتقل النشاط التجاري في الشرق في بداية القرن الساب  عشر مهن البرتغهاليين إلهى الشهركات األوربيهة الهولنديهة والبريطانيهة دون
 .أن يمر عبر العرب

 وذلهك  ةففى القرن الساب  عشر عندما انقلب المياان التجاري الذي كان ال ياال لصالح الشرق فصهار لصهالح الهدول الصهناعي ,
 :  , منها لعدة أسباب

التهي اسهتمرت طهوال فتهرة الوجهود البرتغهالي "  الترانايت "سقوط األساليب التجارية التقليدية المتمثلة في تجارة المضاربة و -
, ولم يدخل البرتغاليون أية أنظمة جديدة في الحركة التجارية التي وصلت  الذي تكيف م  تلك األساليب التجارية العربية
 . إلى حدود التشب  م  بداية القرن الساب  عشر

  وفهى ذلههك الوقهت بههذل التجهار البريطههانيون جهههودا  وقهاموا بمحههاوالت عديهدة للسههيطرة علههى المراكها التجاريههة فهي الخلههيج العربههي
ونظرا  المدياد النشاط التجاري الذي يدف  بالهيمنة السياسية . اد بالدهم من جهة أخر لتحقيق مصالحهم من جهة وخدمة اقتص

ويمكهن . , اتجهت دول أوربا إلى اسهتعمار المشهرق إلى أن تجلب معها القوة العسكرية للحفا  على تلك المصالح االقتصادية
شهركات األوربيهة إلهى أن تتحهول إلهى دول اسهتعمارية القول بأن المصالح االقتصادية م  ضعف القدرة الدفاعيهة للشهرق دفعهت ال

  .لحفظ مصالحها في المنطقة
  فقد اعتمد أساسا  على  اقتصاد الخليج العربيأما: 

, باإلضههافة إلههى أنشههطة اقتصههادية أخههر  مثههل الرعههي والاراعههة المحههدودة فههي  البحههر فههي صههيد اللؤلههؤ واألسههمار والتجههارة -
واحتلت التجارة البحرية مكانا  . ت الحرفية التقليدية مثل صناعة السفن والجلود والخيامالواحات والتجارة البرية والصناعا

 ., م  استخرا  اللؤلؤ وتجارته بارما  في اقتصاديات المنطقة
 واألساس الهذي يعتمهدون عليهه كهل االعتمهاد ويسهخرونه  اعتبر سكان الخليج العربي الصحراويون البحر الرئة التي يتنفسون بها ,

لتههدخل  نتيجههة,  , وبهين فتههرات امدهههار وضهعف وانكمهها  وتذبههذب النشههاط البحهري لسههكان المنطقههة بهين مههد وجههار, لخهدمتهم 
 .  االستعمار البريطاني

 (  عصر اللؤلؤ )احلياة االقتصادية يف اخلليج العربي  :احملاضرة التاسعة 
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 أهمها,  ومارس سكان المنطقة عدة أنشطة بحرية  : 
 .النقل البحري والنشاط التجاري - 6؛  صيد األسمار - 0؛  صيد اللؤلؤ - 2؛  بناء السفن - 5

 اللؤلؤ : 
 وكانت مهن أول النشهاطات االقتصهادية التهي كانهت مبنيهة أثنهاء الثهورة التجاريهة  عارفت تجارة اللؤلؤ منذ القدم في الخليج العربي ,

المضههاربة التقليديههة وامديههاد الطلههب  ولكههن االنحسههار االقتصههادي المتمثههل فههي انهيههار تجههارة. األولههى علههى أسهه  شههبه رأسههمالية
 . العالمي على اللؤلؤ وخاصة في أوربا أديا معا إلى بروم القيمة العالية لهذه السلعة

  وتؤكد المصادر التاريخية والجغرافية التي اهتمت بأمور المالحة في الخليج بما أن حوض الخليج العربي يعتبر أنسب بيئة لتكون
 . هة البحار والخلجان في الجاء المائي من الكرة األرضية ونمو أصداف اللؤلؤ عن بقي

 وهذا يرجع إىل عـدة أسباب وعوامل أهمها: 

إذ أن قههاع ههذا الخلهيج يمتهام بصهفاء مائهه ونعومهة رمالهه وشههده بياضهها ممها يجعلهها  )التكهوين الجيولوجي لقهاع الخليج العربهي  -
 ( . المواد الطينية التي تشكل الطبقة العاملة لتكون اللؤلؤ أو اختفائها تماما   تغطى التكوينات والشعاب المرجانية , وتطغى على

إذ أن موقه  الخلهيج العربهي جغرافيههها  فهي المنطقهة القاريههة فههي ليسههت بالحهارة وال بالبهاردة ولكنهها منطقهة معتدلههة  ) دفء المهههاء -
عتبههر مههن العوامههل المسههاعدة علههى تكههون ونمههو اللؤلههؤ وتواجههد تمتههام بههدفء مياههههها طههوال السههنة , إذ أن ميههاه البحههار الدافئهههة ت

 ( .  األصداف الحاملهة لهه
إذ أنههه مههن المعههروف أن أصههداف اللؤلههؤ غالبهها  مهها تكههون عائمههة فهههوق رمههال القههاع ) أيضهها قلهههة العمهههق الميهههاه فههي الخلههيج العهههربي  -

ان مهدعاة ألن يكهون البيئهة المناسهبة لتواجهد أصهداف وليست ملتصقة به , فكلما كان عمق البحر في مستو  لي  بهالمرتف  كه
 ( . اللؤلؤ

  هذه المياات في ميهاه الخليج العربي جعلتهه أكثهر المنهاطق المائيهة فهي العهالم خصهوبة وأنسهبها بيئهة لتكهون الشهطوط والمغاصهات
ههها تلههك الميههاات تكههون هههي أكثههر التههي تتجمهه  فيههها أصههداف اللؤلههؤ , بههل وأن األمههاكن األفقيههة مههن ميههاه الخلههيج والتههي تتههوافر في

 . المواق  في مياه الخليج وفرة وسهولة لصيد اللؤلؤ 
  الخليج العربي يمتد بين ضفتينوغالبا  ما تكون هذه المناطق في الجانب الغربي من خوض هذا الخليج , إذ أن : 

 . لعربية الواقعة عليها والثانية غربية تمثلها دول الخليج ا ,إحداهما شرقية تمثلها السواحل اإليرانية , -
   لهذه األسباب كما قلنا يجم  المشتغلون بتجارة اللؤلؤ على أن أجود أنواع اللؤلؤ هو الذي يأتي من بحر الخليج العربهي , علمها

بأن هنار مغاصات ومناطق توجد بها أصداف اللؤلؤ القريبة على حوض الخليج العربي مثل المواق  الموجودة في البحر األحمر 
حر عمان , والجار المحيطة بالهند , وشرق أفريقيا , إال أنه في أو  امدهار تجارة اللؤلؤ كان التفضيل للؤلؤ الخليج المرغوب وب

 . لد  هؤالء التجار
  ولهذا السبب أيضا  اتجهت إلى الخليج أنظار الغهااة بداف  الطم  واحتكار تجارة اللؤلؤ , التي هي عصب الحياة قبهل اكتشهاف

 .ل , لي  فقط ألهل الخليج ولكن للمالحة العالمية والتجارة الدولية قديمها  وحديثها  البترو 
 وهو عبارة عن رصيف مرتف  في قاع الخليج  ويمتد شط اللؤلؤ فى الخليج العربى من الشارقة إلى البحرين مرورا  بجايرة حالول ,

, وفههي بعههض  متهرا   21 - 58واألعمههاق هنها تتههراوح بههين .  يكهون فيههه شههط اللؤلهؤ الكبيههر أمههام سهواحل قطههر والبحههرين وأبهو ظبههي
 . مترا   63و  01األماكن تصل إلى 
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 مراكز جتارة اللؤلؤ يف اخلليج العربي : 
 

 لكثرة إنتاجها من جهة واحتاللها للمركا األول  العربي قاطبة كانت تعتبر من أهم مراكا تجارة اللؤلؤ وأكبرها في منطقة الخليج ,
  .التصدير من جهة أخر في 
 

 وممهها عهام هههذه المكانهة تشههديد الجمهارر اإليرانيهة علههى تجهارة اللؤلههؤ بعهد احتاللههها. تهأتي الثانيهة فههي األهميهة بعههد جايهرة البحهرين 
وكان معظم السهكان فهي السهاحل الشهرقي مهن الخلهيج العربهي . إلمارة لنجة التابعة للقواسم على الساحل الشرقي للخليج العربي

  .التابعة إلمارة أبو ظبي"  دلما "يأتون للغوص في الهيرات المحيطة بجايرة 
 

 وشهدت هذه الحرفة امدهارا  إبهان . امها المحدود في التصدير, على الرغم من إسه احتلت الكويت مكانا  بارما  في تجارة اللؤلؤ
, حيههث بلهه   سههفينة 852, بلهه  عههدد سههفن الغههوص  ففههي ذلههك العههام. 5052, وال سههيما فههي عههام  عهههد الشههيخ مبههارر الصههباح

  . بعام الطفحةولذلك سمي ذلك العام  .الدخل نحو ستة ماليين روبية هندية
  سلطنة عمان, واحتل مركاا  مرموقا  بين الصادرات األخر  فيما عدا  صادرات الخليج العربيوقد شكل اللؤلؤ أهمية خاصة في. 
   ويمكن القول بأن عائدات تجهارة اللؤلهؤ  . م 5034من جملة الصادرات في عام  % 11وقد بلغت قيمة صادرات اللؤلؤ نحو

؛ وتفهوق عائهدات ههذه التجهارة مها عهداها  ر البتهرولقبل ظههو كانت تعتبر ركياة أساسية في اقتصاديات مشيخات الخليج العربي 
شيوخ إمارات ساحل عمان من تقديم أية امتيامات لصيد  5034وقد منعت بريطانيا عام  . من عائدات األنشطة البحرية األخر 
, ولهي  خوفها  علهى  البريطهاني, وضهياع النفهوذ  , وذلك خوفا  من تغلغل نفوذ هاتين الدولتين اللؤلؤ للشركات الفرنسية واأللمانية

   .عمان ونشاطهم التجاري مصالح سكان ساحل
 أدت تجارة اللؤلؤ دورا  أساسيا  بجانب دورها االقتصادي :  

رئههي  العمههل  ), وهههي عالقههة المعههاب  « الابانههة » بههه التنظيمههي البنههائي المسههمى المبههدأويرجهه  ذلههك إلههى أنههها مبنيههة علههى  -
ويهتلخص ذلهك فهي أن عالقهة ,  وع مهن العالقهة بينهمها أريهد بهه ان يبقهى خفيها غيهر ظهاهر للعيهانوهذا النه. بالابون(  وصاحبه
ههي  -, والطواشهي وههو تهاجر اللؤلهؤ  , والنوخهذة وههو قائهد السهفينة الغهواص والسهيب والرديهب والتبهاب:  وههم –البحارة 

 . دين مستديم في شكل قروض يتلقاها البحارة من التاجر
 فإنه في أغلب الحاالت  التنظيم أما كيف يعمل هذا ,: 

للبحهارة عنهد بدايهة موسهم (  إذا كان مالكا  للسفينة )يبدأ بالسفينة وهي مقدم نقدي في هيئة دين يدفعه التاجر أو النوخذة  -
ويحصهل . الغوص لتغطية مصاريف األسرة أثناء فترة غيابه في موسم الغوص والتي تسهتمر عهادة مهن شههر يونيهو إلهى أكتهوبر

,  في نهاية موسم الغوص على حصتهم من بي  اللؤلهؤ -, التي ذكرناها سابقا   وهم العاملون على سفينة الغوص -بحارة ال
 . , فإنهم يتعطلون ستة أشهر ولما كان أغلب عمل الغواصين موسميّا  ".  تسكام "وتسمى 

  مقابل "  مصرف جيب "أو "  خرجية "يسمى ولذلك يحصلون من التاجر نفسه أو النوخذة على مبل  سخر في هيئة قرض جديد
وإن معظههم . وتسههجل جميهه  هههذه الههديون فههي دفتههر حسههاب التههاجر.  العمههل لههد  التههاجر نفسههه أو النوخههذة فههي الموسههم المقبههل

, لم يكونوا يكسبون وراء إسهامهم فهي صهيد اللؤلهؤ مها يكفهي لتسهديد ههذه الهديون  من الحاالت % 03, أي أكثر من  البحارة
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فكأنما قد كتب عليهم العمل للتاجر نفسه أو النوخذة إلى ما تبقى من حياتهم المهنية أو إلى حين توافر ما .  أو النوخذة للتاجر
 . تسد به هذه الديون

  وكهان بعهض . , بل يورثه ألبنائه م  الفوائهد التهي قهد تترتهب علهى التهأخير فهي السهداد بموت البحارة ال يلغىوهذا النوع من الدين
؛ كمهها أن بعههض النواخههذة كههان يصههر علههى  البحههارة الجيههدين فهي ديههن دائههم لهههم ىيههاورون فههي دفههاتر حسههاباتهم لإلبقههاء علهه التجهار

 . , وبذلك يكسب أبناَءها بحارة  في سفينته الاوا  بأرملة الغواص لسداد الدين
  محصلة هذا النوع من الترتيهب . وأخالقهماولكن يبدو أن هذه حاالت خاصة ومحدودة جدا  وناجمة عن نوعية التاجر والنوخذة

, وتّتسم بنوع من الوالء  البنائي لتجارة اللؤلؤ وعالقة المعاب بالابون تنشأ بين البحارة من جهة والتاجر والنوخذة من جهة أخر 
 . السياسي ألسرة التاجر مقابل رعاية أسرة التاجر للبحارة الذين يتعاملون معها وألسرهم

 ء بمثابة طاب  الرضا الطوعي بسلطة التجار والنوخذة الذي يرمى بتأثيره القو  على العالقة بين المعاب والابهونوكان هذا الوال  ,
وقد أد  هذا الوالء دورا  مهما  في البيئة التجارية حتى بعد ظهور البترول . على الرغم من وضوح تعارض المصالح الطبقية بينهما

, فقد كان الغوص على اللؤلؤ حرفة هامة مارسها قطاع كبيهر مهن سهكان  ن هذا التنظيم البنائيوبالرغم م. ومجيء الدولة الحديثة
 . , ألن تجارة اللؤلؤ الطبيعي المستخر  من الخليج العربي كانت رائجة وتدر أرباحا  طائلة المنطقة

 كما تعك   أثر ,  ي في تلك الفترةوهى أمور تعك  بعض الجوانب االجتماعية في مجتم  صيد وتجارة اللؤلؤ في الخليج العرب
 .واالمدهار االقتصادي لتجارة اللؤلؤ في السكان األصليين من القبائل العربية النشاط
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 توحيهههد القهههرار فهههي  السياسهههة الخارجيهههة والتعهههاون  يههههدف إلهههى« قيهههام اتحهههاد تكهههاملي بهههين دول الخلهههيج »  ظههههرت الحاجهههة إلهههى

االقتصههادي والههدفاعي بههين دولههه ومههن ثههم إبههرام شخصههية خليجيههة مسههتقلة علههى السههاحة الدوليههة منههذ إعههالن الحكومههة البريطانيههة 
ذلك الوقهت توجههات عديهدة تتطله  إلهى المنطقهة كهل  وبدأت في.  م5048االنسحاب من بعض دول الخليج العربية في يناير 

وفي الوقت نفسه كانت هنار جهود تتبلور لقيام اتحاد بين حكام اإلمارات في الساحل . منها تتهيأ لملء الفراغ المحتمل حدوثه
 . م5048فبراير  21الخليجي من خالل اجتماع دبي في 

  م فهي 5048أبريهل  0االتجهاه حيهث صهدر بيهان مشهترر فهي الريهاض بتهاريخ وقد كان للملكة العربية السهعودية دور بهارم فهى ههذا
, وورد فهي ههذا البيهان أن االتحهاد الهذي قهام بهين  ختام ميارة الشيخ أحمد بن علي سل ثاني حاكم قطر في ذلك الوقت للمملكهة

يصل بن عبدالعايا اسهتعداد حكومهة وقد أبد  الملك ف. إمارات الخليج من شأنه تأمين استقرار المنطقة ونمو تقدمها وامدهارها
 . المملكة العربية السعودية لايادة التعاون االقتصادي والفني م  دول االتحاد بهدف إسعاد شعوبها ورفاهيتها

 فعلهههى . وخههالل الفتههرة التاليههة تبلهههورت عههدة ظههروف دوليهههة وإقليميههة دعمههت فكههرة قيهههام إطههار للتعههاون بهههين دول الخلههيج مجتمعههة
, وقههد ظههر هههذا  كههان هنهار التنههاف  بهين القطبههين الرئيسهين فههي النظهام الههدولي علهى النفههوذ فهي منطقههة الخلهيجالمسهتو  الهدولي  

التناف  جليا بعد الغاو السوفيتي ألفغانستان وعدم تردد االتحاد السوفيتي في الكشف عن العالقة بهين الغهاو وبهين التطله  إلهى 
 . م5010في ديسمبر  «بمبدأ بريجينيف »  دور في منطقة الخليج حيث أعلن بريجينيف ما سمي

  في لعب دور في المنطقة بحيث لم يخف بذلك العالقة بين (  سابقا )وكانت مبادرة بريجينيف انعكاسا لرغبة االتحاد السوفيتي
 يتيهههذا فههي الوقههت الههذي بههدأت فيههه مرحلههة مههن الحههرب البههاردة الجديههدة بههين االتحههاد السههوف. غههاو أفغانسههتان ومنطقههة الخلههيج

م وانتهاجههه خطهها متشههددا تجههاه االتحههاد 5083والواليههات المتحههدة بعههد تههولي الههرئي  ريجههان السههلطة فههي انتخابههات (  سههابقا )
 . , ووضعه أمن الخليج في مقدمة أولوياته في السياسة العربية السوفيتي

  وعلى الصعيد اإلقليمي: 
ة إلى قيام دول الخليج بمهام أمنها القومي لمواجهة التحديات واتضح اشتداد الحاج« العراقية اإليرانية » اشتعلت الحرب  -

ههذا فهي الوقهت . اإلقليمية من ناحية والبعد عن التدخل للقو  األجنبية وإبعاد المنطقة عن الصراع العالمي من جهة أخر 
اتههها االقتصههادية الههذي رغبههت فيههه الههدول الخليجيههة السههت فههي لعههب دور مههؤثر فههي المنطقههة العربيههة بمهها يتناسههب مهه  إمكان

 . والعسكرية
  تعهاون أمنههي للههدول الخليجيههة ولهذلك قههام صههاحب السههمو الملكههي  قيههامالمملكههة العربيههة السهعودية فههي الههدعوة إلههى  نشههطتوقهد

األمير نايف بن عبدالعايا ومير الداخلية بجولة في كل من الكويت ودولة اإلمهارات العربيهة المتحهدة وقطهر وعمهان والبحهرين فهي 
عرب الذي انعقهد فهي الطهائف م لبحث التعاون في دعم األمن الخليجي استكماال لنتائج مؤتمر ومراء الداخلية ال5083نوفمبر 

 . م والذي اتفق فيه على ضرورة تعايا التنسيق بين أجهاة األمن العربية5083في أغسط  
 وجدير بالذكر هنا أن المملكة كانت أكثر الدول الخليجية حماسا لتوحيد موقف دول الخليج من التحديات الماثلة أمامها . 
 م بعهد 5015يل تجمه  عربهي خليجهي لمواجههة التحهديات اإلقليميهة إلهى عهام وترج  محهاوالت المملكهة العديهدة مهن أجهل تشهك

خهالل ميهارة صهاحب السهمو  5014حيث بدأت المملكهة بتوقيه  اتفاقيهات ثنائيهة عهام . االنسحاب البريطاني من الخليج العربي
لفتهرة علهى لسهان خهادم الحهرمين , كما أكدت المملكة خالل تلك ا الملكى األمير نايف بن عبدالعايا لجمي  األقطار الخليجية

 ودور اململكة العربية السعودية جملس التعاون اخلليجي :احملاضرة العاشرة 
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فهي المنطقهة وإخالئهها مهن  ضهرورة منه  التهدخل األجنبهيعلهى (  حين كان وليا للعهد سنذار ) الشريفين الملك فهد بن عبدالعايا
 . القواعد األجنبية مؤكدا حرص الدول الخليجية على سيادتها واستقاللها

  يقضيبمدينة الطائف بمشروع «  القمة اإلسالمية» م تقدمت المملكة من خالل 5083وفي شهر أغسط  عام : 
 ,  بإنشاء تجم  خليجي وتوحيد مصادر السالح إلى دول الخليج حتى يصبح التدريب واالستيعاب سهال   -
 كما طالب المشروع بإقامة تعاون واس  النطاق بين قوات األمن الداخلي في الدول المعنية بدال من إنشاء حلف عسكري -

 ,  األحالف العسكرية م  الدول األجنبيةواستبعاد 
 , واشترار القوات المسلحة النظامية وتأكيد سيادة كل دولة -
 . وتسهيل المحافظة على القانون والنظام الداخلي فيها وتشجي  دول الخليج على تحقيق االستقالل الذاتي العسكري -

 وتبلور ذلك فيما قدمه سمو األمير نايف  األمن في الخليج وإماء التطورات التي شهدتها المنطقة اتس  تصور المملكة لمفهوم ,
والهذي كشهف عهن تفاصهيله أثنهاء ميهارة سهموه للكويهت  « تحقيهق األمهن الجمهاعي فهي الخلهيج» بن عبدالعايا من مشروع أسهماه 

ول المجله  إلهى وقدم ههذا المشهروع تصهورا للتعهاون المشهترر لتحقيهق األمهن الهداخلي فهي د. م5083وباكستان في نهاية عام 
  .وقدم إلى جانب هذا المشروع مشروع كويتي وسخر عماني . جانب التنسيق األمني بين هذه الدول

  فقهد طالهب بإقامهة تعهاون مشهترر فهي المجهاالت االقتصهادية والنفطيهة والصهناعية والثقافيهة بمها يهؤدي فهي :  المشهروع الكهويتيأما
إلى إنشاء قهوة بحريهة مشهتركة لحمايهة مضهيق هرمها  المشروع العماني, كما دعا  خليجالنهاية إلى إقامة اتحاد إقليمي بين دول ال

م وخهالل مهؤتمر الريهاض بهين ومراء الخارجيهة 5085فبرايهر  6وفهي . والدفاع عنه بوصفه شريان الحياة والحضهارة لهدول الخلهيج
لههى مشههروع جههاء فههي غالبيتههه متوافقهها مهه  للههدول الخليجيههة السههت وبعههد مناقشههات عديههدة بههين الههدول الخليجيههة اسههتقر الههرأي ع

 . «  إنشاء مجل  التعاون الخليجي» المشروع السعودي وأقره الومراء في ختام أعمال هذا المؤتمر على وثيقة إعالن 
 إنشاء اجمللس : 
  ومملكهههة البحهههرين م توصهههل قهههادة كهههل مهههن المملكههة العربيهههة السهههعودية5085مههايو  21ههههه الموافهههق 5635رجهههب  25وفههي ,  ,

ظبهي إلهى صهيغة تعاونيهة تضهم  , ودولة الكويت في اجتماع عقد في أبهو , ودولة قطر , وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة
 :  تهدف إلىالدول الست 

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جمي  الميادين وصهوال  إلهى وحهدتها , وفهق مها نهص عليهه النظهام األساسهي  -
ادتههه الرابعههة , التههي أكههدت أيضهها علههى تعميههق وتوثيههق الههروابط والصههالت وأوجههه التعههاون بههين مههواطني دول للمجلهه  فههي م

  .المجل  
  , وجههاءت المنطلقههات واضههحة فههي ديباجههة النظههام األساسههي التههي شههددت علههى مهها يههربط بههين الههدول السههت مههن عالقههات خاصههة

ة , وإيمهان بالمصهير المشههترر ووحهدة الهههدف , وان التعهاون فيمهها وسهمات مشهتركة , وأنظمههة متشهابهة أساسههها العقيهدة اإلسههالمي
وأوضهح اإلعهالن أن إنشهاء مجله  التعهاون الخليجهي جهاء (. النظهام األساسهي ) بينها إنما يخدم األهداف السامية ل مهة العربيهة 

 . ديد الرياض مقرا له, واتخذ المجل  الج م  أهداف الوحدة العربية وفي نطاق ميثاق جامعة الدول العربية تمشيا  
  م وتنفيذا لقرار ومراء الخارجية اجتمعت لجنة الخبراء بالرياض لوض  نظام متكامل لما اتفق عليه 5085فبراير  21 – 26وفي

, وبعهد عهدة اجتماعهات تهم التحضهير الجتماعهات  , ومناقشة مشروع النظهام األساسهي للمجله  بشأن مجل  التعاون الخليجي
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م حيهث أعلهن فهي الجلسهة االفتتاحيهة التوقيه  علهى النظهام األساسهي 5085مهايو  24 – 21أبو ظبي يهومي  القمة الخليجية في
 . وهكذا لعبت المملكة منذ وقت مبكر دورا بارما في إيجاد صيغة للوحدة الخليجية. لمجل  التعاون الخليجي

 النظام األساسي : 
 حقيهق التنسهيق والتكامهل والتهرابط بهين الهدول األعضهاء فهي جميه  وحدد النظام األساسي لمجل  التعاون أهداف المجل  فهي ت

الميادين وصوال إلهى وحهدتها , وتوثيهق الهروابط بهين شهعوبها , ووضه  أنظمهة متماثلهة فهي مختلهف الميهادين االقتصهادية والماليهة , 
, واإلعالميههههة والسهههههياحية ,  والتجاريههههة والجمههههارر والمواصههههالت , وفههههي الشههههؤون التعليميههههة والثقافيههههة , واالجتماعيههههة والصههههحية

والتشهريعية , واإلدارية , ودف  عجلهة التقهدم العلمهي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين والاراعة والثروات المائية والحيوانية 
  ., وإنشاء مراكها بحهوا علميهة وإقامة مشهاري  مشهتركة , وتشهجي  تعهاون القطاع الخاص 

 اهليكل التنظيمي : 
   
  حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول ,  ورئاسهته دورية, ويتكون من رؤساء الدول األعضاء ,  السلطة العليا لمجل  التعاونهو

ويجوم عقد دورات اسهتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو , وتأييد عضو , ويجتم  في دورة عادية كل سهنة ويعين األمين العام 
تبر انعقاد المجل  صحيحا إذا حضر ثلثا األعضاء الذين يتمت  كل منههم بصوت واحهد , وتصدر قهراراتهه في المسهائل ويع. سخر

 . الموضهوعيهة بإجماع الدول األعضاء الحاضرة المشهتركة في التصويت , وفي المسهائل اإلجرائية باألغلبية 
  
  وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة  جية الدول األعضاء أو من ينوب عنهم من الومراءيتكون المجل  الوماري من ومراء خار ,

الدورة العادية األخيرة للمجل  األعلى , و يعقد المجله  اجتماعاتهه مهرة كهل ثالثهة أشههر ويجهوم لهه عقهد دورات اسهتثنائية بنهاء 
 . يحا إذا حضر ثلثا الدول األعضاء على دعوة أي من األعضاء وتأييد عضهو سخر , ويعتبر انعقاده صح

  المجل  الوماري  اختصاصاتوتشمل: 
اقتراح السياسات ووضه  التوصهيات الهادفهة لتطهوير التعهاون بهين الهدول األعضهاء , والعمهل علهى تشهجي  وتنسهيق األنشهطة  -

إلى المجله  الهوماري الهذي وتحال القرارات المتخهذة في ههذا الشهأن . القائمة بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت
كمها يضهطل  المجله  بمهمهة التهيئهة الجتماعهات المجلهه  . يرفه  منههها بتوصهية إلهى المجلهه  األعلهى مها يتطلههب موافقتهه 

النظهام )  وتماثهل إجهراءات التصهويت فهي المجلهه  الههوماري نظيرتههها فهي المجلههه  األعلهى. األعلى وإعهداد جهدول أعمالهه 
 ( .  األساسي

   
  تتلخص اختصاصات األمانة العامة في: 

إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون و التنسيق و الخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترر  و إعداد تقارير دورية عن أعمال  -
جله  الهوماري , و المجل  , و متابعة تنفيذ القرارات , و إعداد التقارير و الدراسات التي يطلبها المجل  األعلى او الم

النظهام ) التحضير لالجتماعات و إعداد جهدول أعمهال المجله  الهوماري و مشهروعات القهرارات , و غيهر ذلهك مهن المههام
 . (األساسي 
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  .أمين عام يعينه المجل  األعلى لمدة ثالا سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  (5
خمسة أمناء مساعدين للشهؤون السياسهية و االقتصهادية و العسهكرية و األمنيهة و اإلنسهان والبيئهة , ورئهي  بعثهة مجله  التعهاون  (2

 . لدول الخليج العربي في بروكسل , ويعينهم المجل  الوماري بترشيح من األمين العام لمدة ثالا سنوات قابلة للتجديد 
  .بقية الموظفين , ويتم تعيينهم من قبل األمين العام مدراء عام قطاعات األمانة العامة و  (0
 

  يتمثل التنظيم اإلداري ل مانة العامة في: 
عدد من القطاعات المتخصصة و المساندة هي الشؤون السياسية , و الشؤون االقتصادية و الشؤون العسكرية , الشؤون  -

الشههؤون الماليههة و اإلداريههة , و مكتههب بههراءات االختههراع , و  األمنيههة , وشههؤون اإلنسههان و البيئههة , و الشههؤون القانونيههة , و
مجل  التعاون لد  اإلتحاد األوروبي في بروكسل , والمكتب الفني (  مكتب )يضاف إلى ذلك ممثلية . مركا المعلومات

  .لالتصاالت بمملكة البحرين , و مكتب الهيئة االستشارية بسلطنة عمان
  وبال شك قد أسهم التجان  بين دول المجل  في: 

تمكههين مجلهه  التعههاون مههن تبنههي مواقههف موحههدة تجههاه القضههايا السياسهههية , وسياسههات ترتكهها علههى مبههادئ حسههن الجههوار ,  -
 وعدم التدخل في الشئون الداخلية , واحترام سهيادة كل دولة على أراضيها ومواردها , واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة
لفهض المنامعهات , األمهر الهذي أعطهى مجله  التعهاون قهدرا  كبيهرا  مهن المصهداقية , كمنظمهة دوليهة فاعلهة فهي ههذه المنطقههة 

 . الحيوية للعالم بأسره
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  من  تحقيق األمن الخليجي: قبل بداية الحديث عن األوضاع االقتصادية يجدر القول أن دول مجل  التعاون الخليجى تر  أن

ولهذلك فقهد خهر  مهؤتمر القمهة . وجهة نظرهم يتم من خالل تحقيق تعاون أوس  على المستويات المالية واالقتصهادية والتجاريهة
 :  والوثيقتان تتضمنان,  األول بوثيقتين هامتين أثرتا تأثيرا كبيرا على التطورات السياسية في المنطقة

 : حتمية التكامل االقتصادي (5
 قامههة المؤسسههات وإنشههاء األجهههاة المؤديههة إلههى جعههل ذلههك التكامههل واالنههدما  االجتمههاعي حقيقههة ماثلههة وذلههك بوضهه  األسهه  إل

, وأن تشابك المصالح االقتصادية واليومية سيجعل الخليج إطارا موحدا يمارس فيه المواطن كامل الحرية في النشاطات  للعيان
لك وافق المجل  األعلى في دورته األولهى علهى تشهكيل خمه  لجهان ولذ. التجارية بصرف النظر عن الجنسية التي ينتمي إليها

تعمل من أجل تعايا التعاون ووض  تفاصيل مواقف مشتركة بشأن السياسة النفطية والتخطيط االقتصادي واالجتماعي والشهؤون 
 . المالية واالقتصادية والتجارية والصناعية والخدمات االجتماعية والثقافية

 : س اخلارجية مبادئ سياسة اجملل (2
 بهأن أمهن المنطقههة  : ) وتشهمل المبهادئ التهي يتمسههك بهها المجله  فهي ممارسههة سياسهته الخارجيهة حيههث جهاء فهي البيهان الختههامي

, وأن هههذا المجلهه  إنمهها يعبهر عههن إرادة هههذه الههدول وحقههها فههي الههدفاع عههن أمنههها  واسهتقرارها إنمهها هههو مسههؤولية شههعوبها ودولههها
, وطالهب قهادة دول المجله   أكدوا رفضهم المطلهق ألي تهدخل أجنبهي فهي المنطقهة مهمها كهان مصهدره , كما وصيانة استقاللها

بضرورة إبعاد المنطقة بأكملهها عهن الصهراعات الدوليهة وخاصهة تواجهد األسهاطيل العسهكرية والقواعهد األجنبيهة لمها فيهه مصهلحتها 
 .  ( ومصلحة العالم

 أهم اإلجنازات يف اجملاالت االقتصادية : 
  يشكل التنسيق والتكامل والتهرابط االقتصهادي بهين الهدول األعضهاء أحهد األههداف األساسيههههة لمجله  التعهاون وفقها  لمها ورد فهي

 :النظام األساسي للمجل  , ومن ضمن األهداف المنصوص عليها 
اريههههة والجمههههارر وضههه  أنظمههههة متماثلههههة فههههي مختلههههف الميههههادين بمهههها فهههي ذلههههك الشههههئون االقتصههههادية والماليههههة والشههههئون التج -

 . والمواصالت واالتصاالت والطاقة ودف  عملية التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين والثروات المائية
  وحققت دول مجل  التعاون لدول الخليج العربية العديد من اإلنجامات في مختلف المجاالت االقتصادية خالل مسيرة العمل

 . المشترر 
  
  وفي المجال .  في كافة األنشطة التجارية والعقارية والصناعية واالستثمارية والعمل تجسيد المواطنة الخليجيةركا المجل  على

علهههى تطبيهههق الجههدول الامنهههي الهههذي سهههبق أن أقههره المجلههه  األعلهههى فههي قمهههة مسهههقط النقههدي  برديسهههم ) , يجهههر  العمهههل حاليهها  
لتحقيهههق متطلبهههات االتحهههاد النقهههدي وتحقيهههق مسهههتو  عهههال مهههن التقهههارب بهههين الهههدول األعضهههاء فهههي كافهههة السياسهههات (  م2335

 . االقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية 
  م موافقة المجل  األعلى على معايير التقارب االقتصادي الالممة لقيام االتحاد النقهدي  2331وفي ضوء ذلك تم في ديسمبر

باإلضافة إلى االنتهاء من مسودة التشريعات واألنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووض  

 األوضاع االقتصادية والتعاون املشرتك  جملس التعاون اخلليجي :احملاضرة احلادية عشر 
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معنيههة تفاصههيل ذلههك واإلعههداد الفنههي للمتطلبههات خههالل الفتههرة ويتوقهه  أن تسههتكمل اللجههان ال. وإدارة السياسههة النقديههة الموحههدة
   . وإصدار العملة الموحدة, وذلك تمهيدا  لقيام االتحاد النقدي لدول المجل   القادمة

  
  مجله  التعهاون والئحتهه النظام الموحهد للجمهارر لهدول (  م2335ديسمبر )اعتمد المجل  األعلى في دورته الثانية والعشرين

 كمها قهرر المجله  األعلهى فهي دورتهه الثالثهة والعشهرين. م2332التنفيذية ومذكرته اإليضاحية وبدء في تطبيقهه اعتبهارا  مهن ينهاير 
بههدء العمههل باإلتحههاد الجمركههي لههدول مجلهه  التعههاون تجههاه العههالم الخههارجي اعتبههارا  مههن األول مههن ينههاير (  م2332ديسههمبر  )

بحيههث يقههوم أول منفههذ جمركههي لههدول المجلهه  تجههاه العههالم الخههارجي  )لعمههل بمتطلبههات نقطههة الههدخول الواحههدة م , وا2330
بإجراء المعاينة والتفتيل على البضائ  الواردة ألي من الدول األعضاء بهالمجل  , والتأكهد مهن مطابقتهها للمسهتندات المطلوبهة 

 . ستحقة عليها , بحيث تنتقل السلعة فيما بعد بين الدول األعضاء بحرية وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية الم
  علههى جميهه  السههل  األجنبيههة المسههتوردة مههن خههار  االتحههاد الجمركههي مهه  إعفههاء % 1بواقهه  وتههم تحديههد تعرفههة جمركيههة موحههدة

ومسههتلامات المستشههفيات سههلعة أجنبيههة مههن الرسههوم الجمركيههة كالسههل  الغذائيههة الضههرورية وبعههض المنتجههات الصههحية ( 651)
 والمدارس وكذلك اإلعفاءات الواردة في قانون الجمارر الموحد لدول المجل  كاإلعفاءات الحكومية واإلعفاءات الدبلوماسية

  وهههي تنطههوي علهى تحريههر عناصههر االنتهها  وحركههة  قيههام السههوق الخليجيهة المشههتركة, تههم االعهالن عههن  2338وفهي مطلهه  العههام ,
واطني دول المجلههه  فهههي مجهههاالت التنقهههل واإلقامهههة و العمهههل فهههي القطاعهههات الحكوميهههة واألهليهههة و التهههأمين االسهههتثمار أمهههام مههه

االجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحهرف ومااولهة كهل األنشهطة االقتصهادية واالسهتثمارية والخدميهة و تملّهك العقهار و تنقهل 
و تهههداول األسههههم وشهههراءها وتأسهههي  الشهههركات و التعلهههيم والصهههحة  رؤوس األمهههوال والبضهههائ  والخهههدمات و المعاملهههة الضهههريبية

  .والخدمات االجتماعية
  
  اهتمههت دول مجلهه  التعههاون ومنههذ إنشههاء المجلهه  بالمجههال التجههاري وعملههت علههى تعايههاه وتطههويره بمهها يعههود بههالنف  علههى دول

م , 5084ومههواطني دول المجلهه  فقههد قههرر المجلهه  األعلههى لمجلهه  التعههاون فههي دورتههه السههابعة والتههي عقههدت فههي أبههو ظبههي 
 فهي أي دولهة عضهو ومسهاواتهم بمهواطني الدولهة اعتبهارا مهن أول مهارس  ائهةبمااولهة تجهارة التجبالسماح لمواطني الدول األعضهاء 

فههي أي دولههة عضههو ومسههاواتهم بمههواطني الدولههة  بمااولههة تجههارة الجملههةم , وكههذلك بالسههماح لمههواطني الههدول األعضههاء  5081
 . م 5003اعتبارا من أول مارس 

 تههي عقههدت بمملكههة البحههرين السههماح لمههواطني دول المجلهه  كمهها قههرر المجلهه  األعلههى لمجلهه  التعههاون فههي دورتههه التاسههعة وال
وأيضا قرر المجل  األعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة ,  بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول األعضاء

سهههم وتأسههي  م بههأن يههتم تطبيههق المسههاواة التامههة فههي المعاملههة بههين مههواطني دول المجلهه  فههي مجههال تملههك وتههداول األ 2332
م , كهذلك تهم السهماح للمؤسسهات  2330الشركات وإمالة القيود التي قد تمن  من ذلك , وذلهك فهي موعهد أقصهاه نهايهة عهام 

والوحدات اإلنتاجية في دول المجل  بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجل  األعلى لمجل  
 . ر التي عقدت بدولة الكويت التعاون فهي دورتهه الثانية عش

  إقامة م على  5000ووافق المجل  األعلى لمجل  التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام
فههي  لهدول المجله  وعلهى نظهام المركها , وقهد أقههيم المركها فهي مملكهة البحهرين وأعلهن عهن قيامهه رسهميا   مركها التحكهيم التجهاري
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وقهد نظههر المركها منههذ إنشهائه بعههدد مهن القضههايا وقهام المركها بتوقيهه  اتفاقيهات للتعههاون الثنهائي مهه  العديهد مههن .  م 5001مهارس 
هيئات التحكيم الدولية واإلقليمية , كما قام بتنظيم العديهد مهن النهدوات والهدورات وور  العمهل فهي كافهة دول المجله  تغطهي 

 . ت التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي مواضي  شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعا
  م النظهام األساسهي 5008كما اعتمد المجل  األعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام

فهي ممارسهة نشهاطها بعهد إنههاء مرحلهة  لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجل  التعاون لدول الخليج العربية , وقد بهدأت الهيئهة
وقد أنشئت هيئة التقيي  بموجب قرار المجل  األعلى لمجل  التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت فهي . التأسي  

يهد الدوحة , وقام مجل  إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة , حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالهها فهي مقرهها الجد
  .بمدينة الرياض 

  
  خطت دول مجل  التعاون خطوات كبيرة في مجهال التعهاون والتنسهيق الصهناعي فيمها بينهها , وعملهت علهى تهدعيم كهل مها يهؤدي

السادسة التي عقدت , حيث قرر المجل  األعلى لمجل  التعاون في دورته  إلى تعام استمرار التنمية الصناعية بدول المجل 
, وفهي دورتهه التاسهعة عشهرة المنعقهدة فهي أبهو ظبهي  الموافقة علهى اإلسهتراتيجية الموحهدة للتنميهة الصهناعيةم  5081في مسقط 
  .م اقر المجل  الصيغة المعدلة لهذه اإلستراتيجية  5008

 د الموحدة إلعطاء األولوية في المشهتريات م القواع5084ظبي  كما اعتمد المجل  األعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبو
الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجل  , وجاري العمل حاليها علهى اعتمهاد مشهروع قواعهد 

كما قرر المجل  األعلى في نف  الدورة السماح للمستثمرين من . معدلة تنسجم م  مرحلة االتحاد الجمركي لدول المجل  
مواطني دول المجل  بالحصول على قروض من بنور وصناديق التنمية الصناعية بالدول األعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني 

  .من حيث األهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن 
  
 م النظههام الموحههد لحمايههة المنتجههات الصههناعية ذات  5088دة بالمنامههة عههام اعتمههد المجلهه  األعلههى فههي دورتههه التاسههعة المنعقهه

م علهى توصهية  2332المنشأ الوطني بدول المجل  , كما وافق المجل  األعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحهة 
ية حماية الصهناعات الوطنيهة فهي دول ومراء المالية واالقتصاد الوطني بدول المجل  في اجتماعهم التاس  والخمسين بشأن كيف

  .المجل  بعد قيام االتحاد الجمركي 
  
  مهنح المنشه ت الصهناعية فهي دول المجله  م  2335فقد قرر المجل  األعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط

الجمركية على وارداتها من اآلالت والمعدات وقط  الغيار والمواد الخام األولية ونصف المصنعة (  الرسوم )إعفاء من الضرائب 
ومواد التعبئة والتغليهف الالممهة مباشهرة لإلنتها  الصهناعي وتهم إعهداد الضهوابط الالممهة لهذلك , وجهاري العمهل حاليها علهى اعتمهاد 

لمجل  بإعادة تقييم ههذه الضهوابط بعهد انقضهاء مهدة ثهالا سهنوات مهن لقيام دول ا نظرا  مشروع لتعديل هذه الضوابط , وذلك 
   .البدء بتطبيقها

  الموحههد لمكافحههة (  النظههام )م, القههانون  2330 كمهها اعتمههد المجلهه  األعلههى فههي دورتههه الرابعههة والعشههرين المنعقههدة بالكويههت
  .م  2336ار من األول من عام اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجل  كقانون إلاامي اعتب
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  التنظيم الصناعي (  نظام )م , اعتماد قانون  2336كذلك قرر المجل  األعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمنامة
   .إلاامي (  نظام )الموحد لدول مجل  التعاون كقانون 

  وأيضها  . اسهتثمار رأس المهال األجنبهي فهي دول المجله   موحهد لتشهجي (  قهانون )وجاري العمل حاليا  على إعداد مشروع نظام
  .إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات لدول المجل  

  وفي إطار اهتمامات دول المجل  بالقطاع الخاص فقد نظمت األمانهة العامهة لمجله  التعهاون عهددا مهن المهؤتمرات واللقهاءات
المجله  ونظهرائهم مهن الهدول والمجموعهات االقتصهادية األخهر  , حيهث تهم عقهد ثالثهة بين رجال األعمال الصناعيين مهن دول 

كما تم عقد مؤتمرين مه  كهل مهن . مؤتمرات م  األوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط , و م  الهنود في الهند وسلطنة عمان 
واحهد مه  الهروس بالمملكهة ( لقهاء) م عقهد مهؤتمر كذلك ته. األمريكيين في واشنطن والمنامة , وم  اليابانيين في طوكيو والمنامة

  .العربية السعودية , وم  اليمنيين في مدينة صنعاء الستكشاف فرص االستثمار باليمن 
  
 األولههى مههن مشههروع الههربط , حيههث التامههت كههل دولههة مسههاهمة فههي المرحلههة  يههتم المضههي قههدما فههي تنفيههذ مشههروع الههربط الكهربههائي

بهدف  التااماتهها مهن بهاقي رأس مهال هيئهة (  , دولهة الكويهت , مملكهة البحهرين , دولهة قطهر المملكهة العربيهة السهعودية)الكهربائي 
بالطريقة التي تراها مناسبة ووفق التدفقات الماليهة والمواعيهد (  %41 )وحصتها من باقي التمويل (  % 03)الربط الكهربائي 

  .م  2338تحددها الهيئة ليتم تشغيل المشروع خالل الرب  األول من عام  التي
  
  م وتهههدف هههذه السياسههة إلههى تحقيههق التكامههل الاراعههي بههين دول  5004أقههرت دول المجلهه  السياسههة الاراعيههة المشههتركة عههام

ثل للموارد المائية المتاحة وتوفير األمن الغذائي من مصادر وطنية , المجل  وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على االستخدام األم
   .وميادة اإلنتا  وتشجي  المشاري  المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص 

  
 دا  على األس  أقرت دول المجل  االستراتيجية البترولية الموحدة انطالقا  من السمات المشتركة لدول مجل  التعاون , واستنا

كمها روعهي بهأن تكهون ,  التي قهام عليهها المجله  والتهي اشهتملت علهى تحقيهق التنسهيق والتكامهل والتهرابط فهي جميه  المجهاالت
أهداف هذه اإلستراتيجية مواكبة ل هداف اإلستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول األعضاء وإستراتيجية التنميهة الشهاملة 

المجل  والتي ترتكا بشكل عام على تطوير القو  العاملة وتحسهين مسهتو  المعيشهة وتنويه  االقتصهاديات بعيدة المد  لدول 
 . الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول األعضاء وتقليل االعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها 
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  االسههتراتيجي فههى الخلههيج , فههي ظههل تقههوم القيههادة الحكيمههة فههى المملكههة العربيههة السههعودية بههدورا  حاسههما  فههي رسههم مالمههح األمههن

متغيههرات خارجيههة تههؤثر علههى األمههن الهههوطني السههعودي نفسههه , وتخلههق مخههاطر وتهديهههدات , وتتجلههى أهميههة هههذا الههدور والرؤيههها 
السعودية الثاقبة انطالقا  من أهمية المملكة , ومن النظرة الكلية والشاملة , وفي حقيقة التوظيف االستراتيجي لموق  المملكة , 
لي  فحسب على مستو  الماضي بل الحاضر والمستقبل , في بلد أضحى من أهم محاور السياسة على مستو  العالم بعد أن 
أصههبحت المملكههة قلههب العههالم اإلسههالمي والعههالم االقتصههادي بحكههم أنههها المنههتج األول والمصههدر األول للسههلعة اإلسههتراتيجية 

 . األولى في عالم اليوم
  فهههي , بصههفتها مههد اإلسههالم منهذ مجيئههه برسههالته العالميهة ليضههيء الكهون بضههيائه ) دور المملكههة االسهالمى والحضههار  وبجانهب

هنههار دور جيوسهتراتيجيا  عالميهها  , وأهميهة إسههتراتيجية كبهر  ومنطقههة ( وتضهم الحههرمين الشهريفين , مههبط الههوحي ورسهالة اإلسههالم 
لقيادة السياسهية الحكيمهة قهد اسهتغلت تلهك المتغيهرات لصهالح األمهن الهوطني للمملكهة , ومن هنا فإن ا. مركاية الستقرار العالم 

حتى أضحت المملكة إحد  الهدول الفاعلهة لهي  فقهط علهى المسهتو  الخليجهي والعربهي واإلسهالمي فحسهب بهل علهى مسهتو  
 .لعالمالعالم , حيث إن المملكة هي إحد  دول العشرين التي أضحت ترسم أجندة المستقبل لكل ا

 وعلى الخليج العربي المستقر , وعلهى الهدور الحضهاري  أصبح الحفا  على الوطن اآلمن والهدف االستراتيجي األمني للملكة ,
 .واالمدهار االقتصادي غير المسبوق للمملكة

 

 
  من منطلق مفهومها ألمنها الوطني وحماية له محور السياسة الخارجية السعوديةهو  األمن الوطنيأن  :أواًل. 
  أن منطقة الخليج والمنطقة العربية تخوض صراعا  مصيريا  ضد القو  التي تريد الهيمنة والطامعة في ثرواتها :ثانيًا. 
  ــًا يترتههب علههى ذلههك أن االسههتراتيجيات التههي حههددتها المملكههة فههي المجههاالت المختلفههة قههد انطلقههت مههن مفهههوم ونظريههة  :ثالث

 . سعودية ل من انطلقت منه وتسعى إلى تحقيقه
  وتحديهههد اإلطهههار العهههام ل مهههن الهههوطني السهههعودي ههههي االسهههتغالل األمثهههل لقهههوة المملكهههة وعناصهههرها الجيوبوليتيكيهههة واالقتصهههادية

كرية والروحية والسياسية , وفي إدراكهها العميهق لمهواطن التهديهد , وههو بحسهبانها كهل مها مهن شهأنه تهديهد القهيم الداخليهة والعس
للمملكههة وكيانههها بفعههل أيههة عوامههل داخليههة أو خارجيههة , وكانههت نقطههة البدايههة فههي تحقيههق الههوطن اآلمههن هههو انتصههار المملكههة فههي 

وقههد سههاهمت . عههالم بقههدرة المملكههة وقيادتههها علههى التعامههل مهه  هههذه الظههاهرة الخطيههرةمعركتههها ضههد اإلرهههاب األسههود , وشهههد ال
 .  العالقات االقتصادية الدولية لدول مجل  التعاون فى تدعيم مفهوم األمن االستراتيجى واألمن السياسى واالقتصاد 

  العالقات االقتصادية الدوليةوعلى الصعيد : 
د مههن الههدول والتكههتالت االقتصههادية مههن أجههل عقههد اتفاقيههات للتعههاون التجههاري أجههرت دول المجلهه  مفاوضههات مهه  العديهه -

تتكون دول )  دول افتا, ومجموعة  وتركيا وباكستان والهند وسنغافورا واليابان والصين االتحاد األوروبي: واالقتصادي مثل 
 . لنداواستراليا ونيوم (  إمارة ليختنشتاين / االفتا من أيسلندا , النرويج , سويسرا 

 األمن يف جملس التعاون اخلليجى  ودور اململكة البارز فيه :احملاضرة الثانية عشر 
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  من بين أهم تلك المفاوضاتوتعد المفاوضات بين دول المجل  واالتحاد األوربي للتوصل التفاقية التجارة الحرة بين الطرفين 
للمختصين من الجانبين , أنهيا خاللها  2338م وعام  2331حيث تم في هذا اإلطار عقد عدة اجتماعات مكثفة خالل عام 

 . التفاقية معظم المواضي  المتعلقة بهذه ا
  مبادرة فردية: 

  وتدعيما  ألواصر الصداقة بين دول مجل  التعاون الخليجي , وباإلضافة إلى التاام المملكة بمقهررات القمهم الخليجيهة اتخهذت
ههه أمهام أسهاتذة  5636الشهريفين الملهك فههد بهن عبهد العايها فهي محهرم المملكة مبادرة فردية تمثلت في إعهالن خهادم الحهرمين 

لتساهم فيها دول ( سابك)وطالب جامعة الملك عبد العايا عن تخصيص جاء من أسهم الشركة السعودية للصناعات األساسية 
تتهاب خصهص منهها من أسهم شركة سهابك لالك%  23وقد ترجمت هذه المبادرة على الفور وتم تخصيص . الخليج إذا أرادت

 . لمواطني دول مجل  التعاون لدول الخليج العربية%  53
  املوقف من األخطار والتحديات احمليطة مبنطقة اخلليج: 

  تمثلت التحديات التي واجهت منطقهة الخلهيج فهي الفتهرة التهي تلهت قيهام مجله  التعهاون لهدول الخلهيج العربيهة فهي قيهام الحهرب
لخطههر العراقههي بعههد انتهههاء هههذه الحههرب برغبههة العههراق فههي التوسهه  علههى حسههاب الكويههت وقيامههه بغههاو العراقيههة اإليرانيههة ثههم بههروم ا

وفي هذه المواقف وقفت المملكة بالمرصاد ألي خطر يهدد الخليج , وكان موقفها . م 5003الكويت في الثاني من أغسط  
  :على النحو التالي 

 :«  أإليرانيةالعراقية »موقف اململكة من احلرب  

  ساندت المملكة العراق انطالقا من حرصها على األمن العربي وحرصا على شعب العراق , وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن
 ( .  قامت المملكة بمساعدة العراق على إيران للحفا  على بقاء العراق: ) هذا الموقف بقوله 

  
 .الحياد العسكري   -
مههن خههالل مجلهه  التعههاون لههدول الخلههيج العربيههة ومنظمههة المههؤتمر اإلسههالمي ومنظمههة األمههم  إنهههاء الحههرب سههلميا  العمههل علههى  -

 . المتحدة , باإلضافة إلى التنسيق الدائم الثنائي والجماعي لمحاولة إنهاء الحرب 
 :املوقف جتاه غزو العراق للكويت  

   كانت خطوة العراق بغاو الكويت ال تتناسب إطالقا م  الجهود التهي تبنتهها المملكهة الحتهواء الخهالف الهذي افتعلتهه العهراق مه
ولذا فإن الغاو جاء كنقطهة تحهول . القا م  وعود صدام حسين بأنه لن يعتدي على الكويتالكويت واإلمارات , وال تتناسب إط

في مسار العالقات بين أطراف الخالف وبذلك وجهدت المملكهة نفسهها فهي خضهم أممهة حقيقيهة حيهث يحتهل العهراق بلهدا عربيها 
وكهان علهى . مهن أسهلحة تقليديهة وغيهر تقليديهةجارا له ويحشد قواته على حدود المملكة في تهديد واضح لها بما يملكه العهراق 

 . المملكة أن تتخذ قرارا سريعا وحاسما حيث إن األممة تتطلب سرعة اتخاذ القرار ألهمية الوقت
  

 . إدانة الغاو ورفض كل ما يترتب على ذلك الغاو (5
 . سمح ألحد بأن يطأ شبرا من أرضها فضال عن أن يحتلها ويقتط  منهااإلعالن بأن المملكة لن ت (2
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وبيهان منظمهة المهؤتمر اإلسهالمي وقهرارات ( م5003أغسهط   53)االلتاام التام بقرارات القمة العربيهة غيهر العاديهة فهي القهاهرة  (0
 . مجل  األمن

باالنسحاب الفوري للقهوات العراقيهة مهن الكويهت وعهودة السهلطة الشهرعية المتمثلهة فهي حكومهة الكويهت بقيهادة الشهيخ المطالبة  (7
 . جابر األحمد الصباح إلى الحكم وعودة األمور إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسط 

اء العراقهي علهى أيهة دولهة عربيهة خليجيهة انسحاب الحشهود العراقيهة المرابطهة علهى حهدود المملكهة مه  ضهمان عهدم تكهرار االعتهد (1
 . أخر 

 . استدعاء القوات العربية واإلسالمية والصديقة لمساندة القوات السعودية في الدفاع عن المملكة (1
 

  :دواعي القرار : أوال 
 . السلطة الشرعية فيها  أن الغاو ألغى وجود دولة عربية خليجية جار وتجاوم على (5
أن الغاو يشكل تهديدا  مباشرا  للمملكة بعد حشد العراق لجيوشه على حهدود المملكهة حتهى ولهو أعلهن أنهه لهن يغهاو المملكهة ,  (2

وقهد رأينهها أن ههدف األمهن الههداخلي والخهارجي للمملكههة . وبحكهم أن المملكهة دولههة جهارة للطهرفين فههإن أمنهها سهيتأثر بهههذا الغهاو
 . ا  أساسيا  في تصور القيادة السعودية لدورها الخارجي يشكل بعد

أن الغاو سيطيح باستقرار وأمن منطقة الخليج وسيخل بالتوامن الموجود فيها ويجدد االدعاءات لبعض الدول في أراضي الدول  (0
 . تهاألخر  , والنتيجة انهيار االستقرار واألمن في المنطقة , وبالتالي التأثير على أمن المملكة ذا

أن الغاو يشهكل تهديهدا  مباشهرا  للثهروة النفطيهة الخليجيهة بهل إن غهاو العهراق للكويهت جهاء بعهد افتعهال العهراق ل ممهة حهول نفهط  (7
 . حقل الرميلة , وبالتالي فإن الغاو سيؤثر على عنصر فاعل من عناصر نفوذ دول الخليج في السياسة الدولية 

تهديد أمن البحر األحمر وقد اتضح هذا الهدف من توجهه للتنسيق م  بعض الدول لدعم أن الغاو ارتبط أيضا بمحاولة عراقية ل (1
 . موقفه 

أن األممة في الخليج كانت ستؤدي إلهى إيجهاد بهؤرة للصهراع الهدولي فهي المنطقهة وبالتهالي يمكهن أن يسهتمر ههذا الصهراع الهدولي  (1
ترة كانت القطبية الثنائية في النظام الدولي والصراع األيديولوجي وكان هذا يمكن أن يتحقق لوال أن الغاو جاء في ف. فترة طويلة 

 . بين الشرق والغرب قد تالشت 
أن تسوية مشاكل الحدود بين الدول عن طريق الغاو سيشهكل سهابقة خطيهرة فهي العهالم العربهي , يمكهن أن يفهتح ملفهات عديهدة  (1

 . امة من الصراعات المسلحة على الحدودلمشاكل الحدود في العالم العربي ويرمي بالمنطقة كلها في دو 
أن غههاو العههراق للكويههت يتنههافى مهه  المبههادئ اإلسههالمية والقههانون الههدولي وهههي مبههادئ وقههوانين تههؤمن بههها المملكههة وتتعامههل علههى  (5

 . أساسها في المجال الدولي
ر أن يقوم العراق بغاو الكويت مكافأة أن العراق يدين بالكثير من المساعدة لدول الخليج التي أمدته بها , ولم يكن من المتصو  (0

 . لها على وقوفها بجانبه خالل أمماته 
أن الروابط التاريخية بين األسرة السعودية وأسرة سل الصباح في الكويهت اسهتدعت وقهوف المملكهة بجانهب الكويهت فهي محنتهه  (53

 . تعاياا للشرعية ووقوفا إلى جانبها
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  ن الخليجههي والههدور المحههوري الههذي قههام بههه علههى الصههعيد االقتصههادي والصههعيد وهكههذا نههر  بوضههوح أهميههة إنشههاء مجلهه  التعههاو
 .األمني

  ونحهن نعلههم االرتبههاط الوثيههق بههين األوضههاع األمنيههة واألوضههاع االقتصههادية خاصههة فههى منطقههة هامههة ومحوريههة مههن العههالم مثههل منطقههة
 .السعودية فى االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني فى المنطقة بأسرهاكما يتضح الدور البارم للملكة العربية , الخليج 
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 أهمية منطقة الخليج العربي .. 
 االختالف الواضح بين تضاري  الساحل الغربي والشرقي للخليج العربي .. 
 ي تسمية الخليج العرب.. 
 التناف  االستعماري في منطقة الخليج ..  
  

 .. الكشوف الجغرافية -
 .. للتجارة العالمية واإلسالمياالحتكار العربى  -
 .. األحقاد الصليبية -
   .. استيالء البرتغالين على الموانى الخليجية بالتدريج ودور البوكيرر -
 .. تحالف ايران م  البرتغاليين ضد العرب -
 .. انهيار التجارة العربية -
 .. خرو  البرتغاليين على يد االنجليا والهولنديين -
  

 .. ق عموما  في أواخر القرن السادس عشرالتواجد والتفكير الهولندي في سسيا خصوصا  والشر  -
 .. انشاء شركة الهند الشرقية الهولندية -
 .. دخول الهولنديون عن طريق ثغرة أرخبيل الماليو -
 .. حمالتهم وانتصاراتهم على البرتغاليين -
 .. التناف  االنجلياي الهولندي -
   .. سياسة شركة الهند الهولندية وفشلها ونهاية الوجود الهولند  -
  

 .. م54بدأ اهتمام الفرنسيين بالتجارة م  الشرق منذ بداية القرن  -
 . وكانت فرنسا في محاوالتها االتصال بمنطقة الخليج العربي حريصة على إبرام دورها في مجال حماية الكاثوليك في أسيا -
 .. إقامة عالقات تجارية م  إيران للنفوذ الى منطقة الخليج -
 .. الخليج من خالل النشاط الدينىنفوذ فرنسا الى  -
 .. عالقة فرنسا بعمان. ارتباط فرنسا بالصراع م  انجلترا -
 .. انتهاء الوجود الفرنسى بعد حرب السنوات السب  -
  

 .. الثورة الصناعية وضعف الدولة العثمانية وسياسة بريطانيا -
 .. تأسي  شركة الهند الشرقية البريطانية -
 .. اف  البرتغالى الهولند االستفادة من التن -

 « 1م » إىل  «    5م» من  مراجعة عامة :احملاضرة الثالثة عشر 
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 .. امدياد النفوذ البريطانى تدريجيا والسيطرة على الخليج -
وهكذا أصبح المياان التجاري في منطقة ., سواء الهولندية أو الفرنسية  استطاعت الشركة القضاء على المنافسة األخر  لها -

 .. الخليج العربي لصالح شركة الهند الشرقية اإلنجلياية
 .. أللمانية والروسية والفرنسيةالمنافسة ا -

 وههو مهها دفه  روسهيا لتنفيههذ محاولتهها للوصهول إلههى  كهان الصهراع صههراعا  دوليها  لتحهدي الوجههود البريطهاني المههيمن علههى الخلهيج ,
 , فاختهارت روسهيا فهارس بحكهم الجهوار الجغرافهي والحهدود الطويلهة , ورغبتها في إنشاء ميناء وقاعدة حربية في الخليج الخليج

, فأصبحت فارس محورا  أساسيا  للوصول  , لتكون قاعدة انطالق نحو طموحها للبحار المفتوحة والمياه الدافئة المشتركة بينهما
وسههعت روسههيا أيضهها  إلنشههاء خههط مالحههي روسههي لههربط مههوانئ روسههيا بههالخليج لتقويههة التبههادل التجههاري بههين .  إلههى الخلههيج العربههي

   .. الذي استخدمته روسيا ذريعة للتدخل في شؤون فارس والخليج , باإلضافة إلى الطب المنطقتين
  وقد أسفر الصراع الروسي اإلنجلياي للسيطرة علهى المنطقهة عهن فشهل محهاوالت روسهيا فهي تحقيهق أههدافها فهي مختلهف منهاطق

 .شمال فارس لروسيا وجنوبها لبريطانيا  :, وعن اقتسام النفوذ في فارس الخليج بما فيها المحمرة
 وفي منطقة ما بين النهرين وبسيطرة بريطانيا على الخليج ضمنت لنفسها امتالر الطريق التجاري الكبير المتمثل في الخليج , . 
  كبدايهة لنهايهة المنافسهة بينهمها لصهالح بريطانيهة وسهيطرتها   5100وجاءت خسارة فرنسها ألسهطولها البحهري فهي اإلسهكندرية عهام

 .. بحرية في بحر العرباالستعمارية على جمي  الطرق ال
 القوى العربية يف مواجهة األطماع االستعمارية : 
 اليعاربة فى عمان وكفاحهم ضد االستعمار البرتغالي .. 
 وبسبب موق  عمان على مدخل الخليج العربي فكانوا هم أول من تلقى صدمة االستعمار البرتغالي الشرسة .. 
 بهدأ العمهانيون فهي تنظهيم ,  فهي أيهدي البرتغهاليين فهي بدايهة القهرن السهادس عشهر وبعد أن سقطت معظم المدن العمانية الساحلية

وقد حاول العمانيون تحقيق هذا الهدف بمفردهم تارة وبمسهاعدة . جهودهم إلخرا  البرتغاليين وقد بذلوا في ذلك جهودا كبيرة
 .. لوقت طوال القرن السادس عشراألترار تارة أخر  ولكن دون جدو  بسبب التفوق الكاسح للبرتغاليين في ذلك ا

  وكانههت عههودة اإلمامههة لليعاربههة نقطههة هامههة فههي تههاريخ عمههان حيههث أصههبحت فههي ممههنهم أقههو  دولههة فههي المحههيط الهنههدي والخلههيج
 .. العربي ولها أمالر في سواحل الهند والجايرة العربية وشرق أفريقيا وسواحل إيران

 أمها الجانهب السههلبي فقهد تمثهل فهي األتههرار . أسهاطيلهم مصههدر الرعهب للقراصهنة نشهر اليعاربهة األمهن فهي سههواحل المنطقهة وكانهت
واإليههرانيين الههذين كههانوا يحههاولون إضههعاف أي قههوة عربيههة وكههان اليعاربههة هههم مههن وقهه  علههى عههاتقهم الصههمود أمههام القههو  الطامعههة 

   .. عمانالخارجية وتعتبر دولة اليعاربة والعهود األولى من دولة البوسعيد من أمهى عصور 
 

 استطاع احمد بن سعيد من محاصرة الفرس في مسقط واستطاع في النهاية طهرد الفهرس مهن مسهقط وأصهبح ,  البوسعيد و الفرس
 .. م 5166بعدها المخلص الوحيد للبالد من شر الفرس الذين تم طردهم نهائيا في 

 ف  من أجل الحصول على السيادة البحريةوقد  اتسمت العالقات الفارسية بالدولة البوسعيدية بالتنا .. 
  م 5114مهن عمهان وفهي أوائهل عهام  لقد حقق اإلسطول العماني الحماية الكاملة لمنطقة شهط العهرب وأمهن المسهاعدات القادمهة

 .. أن تكون فارس تعد العدة للهجوم على عمان  إنسحب اإلسطول العماني عائدا  إلى بالده خوفا  من 
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  فطن اإلمام احمد بن سعيد إلى التطلعات االستعمارية األوروبية ورسهم سياسهة خارجيهة لعمهان ارتكهات علهى مبهدأ الحيهاد وتميهات

 .. العالقة الفرنسية البريطانية باالستقرار
 سعيد أهمية الصداقة الفرنسيةوقد أدرر اإلمام احمد بن ,  وكانت طبيعة العالقة بين فرنسا وعمان طبيعة تجارية .. 
  ورغهههم المعاههههدات التهههى أبرمهههها العمهههانيون مههه  القهههو  االسهههتعمارية المختلفهههة اال أن أبهههرم ههههذه المعاههههدات وأكثرهههها فاعليهههة ههههى

ومواجهههة النفههوذ  إلضههعافالمعاهههدات مهه  فرنسهها التههى كانههت تعكهه  سياسههة عمههان فههى الحفهها  علههى عالقههات طيبههة مهه  فرنسهها 
   .. البريطانى

  ولكن بعد هاائم فرنسا أمام انجلترا فقهد انفهردت بريطانيها فهى الميهدان دون منهامع فكهان السهعى للتقهرب العمهانى مه  انجلتهرا مهن
 .. سعيد الى قوة كبيرة تسانده فى مشاكله الداخلية وتحقيق طموحاته فى السيطرة على الخليج العربى والبحرين أجل حاجة البو

 
 
 دور القوى احمللية يف اخلليج العربي يف مقاومة االستعمار : 
  

وهى الفتهرة التهي . شكل القواسم إحد  أهم القو  البحرية في الخليج العربي خالل تلك الفترة وبدايات القرن التاس  عشر -
 .البريطانية في الشرق بصفة عامة على باقي منافسيهم من القو  األوروبيةشهدت امدياد الهيمنة 

 .وامتد نشاط القواسم البحري إلى بحر العرب والبحر األحمر وسواحل الهند الغربية -
 .وقد اصطدم القواسم بالبوسعيد في نهاية النصف األول من القرن الثامن عشر -
 سعيد وقف القواسم في صف بلعرب بن حمير ضد أحمد بن -
 .ورغم الخالف وأحيانا الصراع بين القواسم والبوسعيد إال أنهما قد تعاونا معا لمقاومة األطماع االستعمارية في المنطقة   -
 تعاون القواسم م  العمانيين لمقاومة األطماع الفارسية -
 .سعى القواسم إلى تحرير الساحل الشرقي والجار القريبة منه من االحتالل الفارسي -
شاط القواسم في الخليج العربي وسيطرتهم على بعض المراكا الهامة فيه بدا االنجليا فهي االنتبهاه إلهى ههذا الخطهر وبسبب ن -

 . المحلى الذي يهدد مصالحهم االستعمارية في المنطقة
 وقد أشارت التقارير البريطانية إلى خطر اسطول القواسم -
 .ضاء على هذا الخطر الجديدومنذ ذلك الوقت وبريطانيا تنتظر الفرصة المناسبة للق -
 

 .وكانت بريطانيا فى طلبها الدعم من البوسعيد تؤكد على أن هذه الحملة هدفها مساعدتهم ضد القواسم -
كانت بريطانيا تهدف أيضا إلى عال القواسم عن الوهابيين لكي يسهل ضربهم مهن ناحيهة وعهدم إيصهال العالقهات االنجليايهة  -

 . الوهابية لمرحلة العداء الصريح لما يمثله ذلك من خطر على المصالح البريطانية في المنطقة
  

 .وكل ما حققته هو إيقاع الدمار ببعض الموانئ القاسمية وحرق بعض السفن,  أهدافها فشلت الحملة البريطانية في تحقيق -

 « 55م » إىل  «    1م» من  مراجعة عامة : احملاضرة الرابعة عشر
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 .فأقتصر انجام هذه الحملة على مجرد إعاقة نشاط القواسم مدة قصيرة فحسب -
 .ولم يجد البريطانيين سو  اإلعداد لحملة عسكرية كبر  لتحطيم هذا الخطر وهذه القو  الكبر  -
 . ورغم االستبسال من القواسم إال أن التفوق هذه المرة كان واضحا وحاسما من قبل االنجليا -
وبمقتضهى هههذه المعاهههدة اسههتطاعت  .م5823وأجبهر القواسههم علههى قبهول المعاهههدة التههي عرفههت بالمعاههدة العامههة فههي ينههاير  -

 .بريطانيا أن ترسخ هيمنتها على المنطقة
 

 حل الخليج العربي يرتبط بجهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائد دعوة اإلصالح التهي اسهتقطبت الكثيهر اهتمام أل سعود بسا
 .من القبائل إلى جانب أل سعود

  وقد حظيت المنطقة الشرقية باهتمام أل سعود لثروتها الاراعية إضافة إلى أهميتها اإلستراتيجية . 
 وأبهرم تلهك القهو  شهركة . القهو  الخارجيهة التهي لهها مصهالح فهي الخلهيج,  الشرقيةخاصة في المنطقة ,  أثار توس  أل سعود وقد

 .الهند الشرقية البريطانية والدولة الفارسية
  وقد شجعت نجاحات أل سعود السابقة ودفعتهم إلى التطل  إلى جبهات الخليج العربي فتمكنوا من االستيالء على قطر والعديد

 .من المدن 
 الدولة السعودية ردود فعل متباينة من قبل القو  االستعمارية كما أحدثت انتصارات. 
 وفى نف  الوقت لم تكن ترغب في تنامي هذه القوة,  والحقيقة أن أن بريطانيا كانت مدركة لقوة سل سعود في المنطقة . 
  
  إمههارات الخلههيج متخههذا سياسههة الحلههول السههلمية تههارة بههذل اإلمههام فيصههل بههن تركههي جهههودا كبيههرة لالتفههاق مهه  العديههد مههن حكههام

 .والعسكرية تارة أخر 
 وقد حهدا ذلهك مه  الدولهة , فقد كانت سياسة بريطانيا تعارض بشدة أ  دولة قوية تحاول مد نفوذها في الخليج وساحل عمان

يصل على مسقط وصحار ووقفت السعودية نفسها حيث كانت تقف بريطانيا ضدها وعملت على الحيلولة دون استيالء اإلمام ف
 بجانب حاكم البحرين 

 وقد استمرت سياسة الدولة السعودية في محاولة تحقيق التضامن مه  القبائهل العربيهة رغهم عهدم رضها بريطانيها عهن ههذه السياسهة .
 .وبرم التفوق السعودي بمد سيطرته على مسقط وشيخ البحرين والبونعيم والقواسم 

 

  بههذل الملههك عبههد العايهها سل سههعود جهههودا كبيههرة فههي توحيههد الجايههرة العربيههة ونقههل مجتمعاتههها البدويههة والقبليههة إلههى نظههام يتسههم
 . باالستقرار والقوة تحت راية مركاية وطنية قوية على أجااء الجايرة وسواحل الخليج العربي

  والسههعي لطههرد , عالقههات ود وتفههاهم مهه  البريطههانيين مههن جانههب والواقهه  أن سياسههة عبههدا لعايهها سل سههعود كانههت ترمههى إلههى إقامههة
 .العثمانيين من اإلحساء والقسيم من جانب أخر

 ومهن الشهرق امتهدت حهدوده , وقد امتدت سيطرة سل عبد العايا سل سعود على جمي  منهاطق الربه  الخهالي حتهى جنهوب الريهاض
 .إلى اإلحساء
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 جاه األمير عبد العايا سل سعود طوال فترة الحهرب العالميهة األولهى كانهت تسهير نحهو وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سياسة بريطانيا ت
 .تحقيق مصالحها بالدرجة األولى في الخليج العربي

  أدرر األميهر عبهد العايها أن السياسهة البريطانيهة تههدف إلهى تقسهيم الجايهرة العربيهة فسهارع إلهى تشهديد حصهاره علهى حائهل ليفهوت
 .الفرصة على بريطانيا

  كما , وهكذا نجد أن القو  العربية في منطقة الخليج العربي كان لها دور كبير في مقاومة القو  االستعمارية العاتية في المنطقة
 . تنوع أسلوب المقاومة من قو  عربية ألخر  ما بين األسلوب السياسي والديني والعسكري

 احلياة االقتصادية يف اخلليج العربي : 
  
 باإلضهافة إلهى أنشهطة اقتصهادية أخهر   اد الخليج العربي فقد اعتمد أساسا  على البحر في صيد اللؤلؤ واألسمار والتجهارةاقتص ,

 .مثل الرعي والاراعة المحدودة في الواحات والتجارة البرية والصناعات الحرفية التقليدية مثل صناعة السفن والجلود والخيام
  

 .النقل البحري والنشاط التجاري - 6؛  صيد األسمار - 0؛  صيد اللؤلؤ - 2؛  بناء السفن - 5
 وكانت مهن أول النشهاطات االقتصهادية التهي كانهت مبنيهة أثنهاء الثهورة التجاريهة  عارفت تجارة اللؤلؤ منذ القدم في الخليج العربي ,

 . األولى على أس  شبه رأسمالية
  وتؤكد المصادر التاريخية والجغرافية التي اهتمت بأمور المالحة في الخليج بما أن حوض الخليج العربي يعتبر أنسب بيئة لتكون

 .ونمو أصداف اللؤلؤ عن بقيهة البحار والخلجان في الجاء المائي من الكرة األرضية 
   وهو عبارة عن رصيف مرتف  في قاع الخليج  بجايرة حالول ويمتد شط اللؤلؤ فى الخليج العربى من الشارقة إلى البحرين مرورا ,

 . يكون فيه شط اللؤلؤ الكبير أمام سواحل قطر والبحرين وأبو ظبي
 

 :مراكز جتارة اللؤلؤ يف اخلليج العربي
 ..      الكويت (0 .. جايرة دلما (2 ..      البحرين (5

 

 وقههد بلغههت قيمههة . , واحتههل مركههاا  مرموقهها  بههين الصههادرات األخههر  وقههد شههكل اللؤلههؤ أهميههة خاصههة فههي صههادرات الخلههيج العربههي
 . .م 5034من جملة الصادرات في عام  % 11صادرات اللؤلؤ نحو 

 

  ظهرت الحاجة إلهى قيهام اتحهاد تكهاملي بهين دول الخلهيج يههدف إلهى توحيهد القهرار فهي  السياسهة الخارجيهة والتعهاون االقتصهادي
 والدفاعي بين دوله 

  كان للملكة العربية السعودية دور بارم فى هذا االتجاه حيث ابرمت حكومة المملكة العربية السعودية استعدادها  لايادة التعاون
 . دي والفني م  دول االتحاد بهدف إسعاد شعوبها ورفاهيتهااالقتصا

 الصهراع بهين . وخالل الفترة التالية تبلورت عدة ظروف دولية وإقليمية دعمت فكرة قيهام إطهار للتعهاون بهين دول الخلهيج مجتمعهة
 .الحرب العراقية اإليرانية  -روسيا وامريكا 

  إلى قيام تعاون أمني للدول الخليجيةوقد نشطت المملكة العربية السعودية في الدعوة . 
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  واإلمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين م توصل قادة كل من المملكة العربية السعودية5085مايو  21)إنشاء المجل , 
ظبههي إلهى صهيغة تعاونيههة تضهم الهدول السههت تههدف إلههى  , ودولهة الكويههت فهي اجتمهاع عقههد فهي أبهو , ودولههة قطهر وسهلطنة عمهان

 . ( حقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جمي  الميادين وصوال  إلى وحدتهات
 ..النظام األساسي  -
 ..( المجل  الوماري  -المجل  األعلى  )الهيكل التنظيمي  -
  . .األمانة العامة  -
 ..حتمية التكامل االقتصادي  -
 ..مبادئ سياسة المجل  الخارجية  -
  

وض  أنظمهة متماثلهة فهي مختلهف الميهادين بمها فهي ذلهك الشهئون االقتصهادية والماليهة والشهئون  -توحيد التعريفة الجمركية  -
التجارية والجمارر والمواصالت واالتصاالت والطاقهة ودفه  عمليهة التقهدم العلمهي والتقنهي فهي مجهاالت الصهناعة والتعهدين 

قيهام  -مواطنة الخليجية في كافة األنشطة التجارية والعقارية والصناعية واالسهتثمارية والعمهل تجسيد ال -والثروات المائية 
 . السوق الخليجية المشتركة

  
 ..دور المملكة والمبادرات الفردية  -
 ..الموقف من األخطار والتحديات المحيطة بمنطقة الخليج  -
 .  .موقف المملكة من الحرب العراقية أإليرانية  -
 ..الموقف تجاه غاو العراق للكويت  -

 
 
 
 

 ..وهلل الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملامة 
 ..كل الدعوات لكم بالتوفيق ب على الدرجات 

 وال تنسوني من صالح دعواتكم 
 

 


