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  شخصيات تاريخ الخليج العربي الحديث و المعاصر/ علماء 
وقیل أن ھذه التسمیة عرفت في أول األمر من قبل الملك " بحر فارس"منطقة الخلیج العربي بـ الفرس  ىقد سم  دارا األول

  ....الفارسي
  مھم <  .....أول من أطلق علیھ الخلیج العربي ھو المؤرخ الروماني   بلینیوس

  االستعمار البرتغالي: المحاضرة الثانية
  صاحب االنتصارات االستعمار البرتغالي   الفونس ألبوكرك

 البوكرك  - ١
  سیف الدین - ٢

ولكن بسبب  –رأس الحد  - االستیالء على  بعد ذلك نحو الخلیج العربي  قاصدا .......  -١ اتجھ القائد البرتغالي 
  حاكم جزیرة ھرمز اضطر البرتغالیین لعقد الصلح........   - ٢مقاومة الشیخ 

 ألبوكرك - ١
  إسماعیل األول - ٢

إلى طبیعة المصالح المشتركة بین ...... - ٢ والشاه اإلیراني ....  - ١ یشیر االتفاق الذي تم بین القائد البرتغالي
 :جاء في ھذا االتفاق ما یلي إیران والبرتغال حیث

  .أن تقدم البرتغال بعض السفن للشاه لتمكینھ من غزو البحرین والقطیف -
أن تقدم البرتغال مساعدتھا للشاه لقمع ثورة مكران في مقابل موافقة الشاه على احتالل البرتغال لمیناء  -

  .جوادر على ساحل بلوشستان
 قنصوه الغوري - ١
  حسین الكردي - ٢

نائب السلطان ...... -٢ سلطان مصر حملة بحریة كبیرة ضد البرتغالیین تحت قیادة........  - ١أرسل السلطان 
  ).شول(ثم ) دیو(حتى وصل إلى جزیرة ، )م١٥٠٥(في عام ، في جدة

حلیفھ فى فكان النصر ) م١٥٠٨(وذلك في عام ) ....... (التقى السلطان المملوكي مع األسطول البرتغالي بقیادة   لورنزو دي المیدا
  ،البدایة

  .أدرك السلطان العثماني فداحة األضرار الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة في الشرق  سلیمان القانوني

الخادم  الذي استولى على مسقط وحاصر شبھ جزیرة مسندم ومضیق ..... حملة یقودھا العثمانیین  فأرسلوا  سلیمان باشا
  . الثورة ضد البرتغالیینھرمز وحرض أھل القطیف على 

  بمساعدة االنجلیز......... بدأ البرتغالیون في فقدان مضیق ھرمز الذي استعاده الشاه االیرانى   عباس
  )فرنسا(التنافس االستعماري في منطقة الخليج العربي : المحاضرة الرابعة

 لویس الثالث عشر - ١
  عباس األول - ٢

 -١م إلى إیران بعثة تبشیریة برئاسة أحد أباء الكنیسة حامال رسائل من الملك ١٦٢٨أرسلت فرنسا في عام 
  . ........-٢ إلى الشاه..........  

  ھنري الرابع
   م أن یكون لھا نصیب في التجارة الشرقیة بعد أن ١٦١٠-١٥٨٩.......... حاولت فرنسا منذ عھد الملك

 .في ھذا المجال مع القوى االستعماریة األوروبیة المنافسة أدركت أھمیة مشاركتھا
  م بمحاولة لتأسیس شركة فرنسیة للتجارة مع الھند ولكنھ فشل١٦٠١في عام ......فقام الملك الفرنسي .  

......... تأسیس شركة الھند الشرقیة الفرنسیة وذلك بمبادرة شخصیة من وزیر المالیة الفرنسي نجحت فرنسا   كولبیر
  .بھدف تطویر مجاالت التجارة الفرنسیة مع بالد الشرق

الرسوم والجمارك لمدة ثالث  مرسوما بمنح الشركة الفرنسیة امتیاز بإعفائھا من........ واصدر الشاه اإلیراني   عباس الثاني
  . باإلضافة إلى حقوق ممارسة األنشطة التجاریة الممنوحة لألجانب اآلخرین، سنوات

  أحمد بن سعید

  م في عھد اإلمام ١٧٥٩أول اتصال لفرنسا مع سلطنة عمان یرجع إلى عام ....... 
 كان حریصا على إقامة طیبة مع فرنسا لمواجھة الخطر االنجلیزي والھولندي الذي كان یھدد بالده 
 وأعرب اإلمام عن رغبتھ في زیادة التبادل التجاري مع فرنسا 
  إیمانا منھا بأھمیة مسقط كمحطة لتموین سفنھا  بت فرنساواستجا، طلب إرسال مندوب فرنسي إلى مسقط

  .القادمة من موریشیوس في طریقھا إلى الھند
  قامت فرنسا بإجراءات إنشاء قنصلیة لھا في مسقط لحكم عمان  ...... اإلمام بمجرد وصول   سلطان بن احمد

  )انجلـــترا ( االستعمارية في الخليج العربي المحاضرة الخامسة األطماع 

  عباس الصفوي

  بمساعدة أسطول بریطاني تابع لشركة الھند الشرقیة اإلنجلیزیة من ....... م تمكن الشاه ١٦٢٢عام
 .االنقضاض على القاعدة البرتغالیة في ھرمز وطرد البرتغالیین

  میناء جاسك عند م بفتح وكالة للشركة في ١٦١٩في عام ........ حصل رجال الشركة على فرمان من الشاه
ً عن مضایقات البرتغالیین في مضیق ھرمز   مدخل الخلیج العربي بعیدا

  بتأسیس شركة الھند الشرقیة...... م من ملكة بریطانیا ١٦٠٠دیسمبر سنة  ٣١صدر قرار ملكي في   إلیزابیث

منھ فتح وكالة لھا، تم رفض ھذا تطلب ......م إلى حاكم ُعمان السید ١٧٨٥تقدمت شركة الھند الشرقیة عام   حمد بن سعید
  .الطلب

 ولیم كورتین - ١
  تشارلس األول - ٢

الذي أفلح ....... -١شركة الھند الشرقیة جوبھت بمنافسة لم تكن متوقعة من قبل شركة إنجلیزیة جدیدة برئاسة 
  للقیام بالعملیات التجاریة في الشرق....... - ٢في الحصول على ترخیص من الملك 
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ً عام ....... أصدر الملك الھند الشرقیة   استمر دعم الحكومة البریطانیة للشركة   شارل الثاني أعطى الشركة  ١٦٦١مرسوما
ً أعظم بكثیر مما كانت قد حصلت علیھ في الفترات السابقة   .امتیازا

  ........كانت ألمانیا ولیدة الثورة الصناعیة التي جعلت منھا دولة قویة وخاصة بعد أن توحدت على ید   بسمارك
  )اليعاربه و البوسعيد(المحاضرة السادسة اليعاربة وكفاحهم ضد االستعمار البرتغالي 

بسبب موقع عمان على مدخل الخلیج العربي فكانوا ھم أول من تلقى صدمة االستعمار البرتغالي الشرسة في   البوكر
  ..........عھد القائد البرتغالي 

ناصر بن مرشد بن 
  مالك أبى العرب

  م١٧٤٣م ولذلك سمي حكمھم بالیعاربة والذي دام حتى عام ١٦٢٤تولى الحكم بدایة من عام. 
  الستعمار األجنبي المتمثل في القوات البرتغالیة التي كانت تحتل السواحل العمانیة وقواعدھم اتصدى اإلمام

  في مسقط وصحار ورأس الخیمة تسیطر على مدخل الخلیج العربي واإلیرانیون فى عونھم
  .توحید الجبھة الداخلیة وقضى على المعارضة وواجھ البرتغالیین  استطاع اإلمام   أحمد

  سلطان بن سیف
 م أن ١٦٥٠مقاومتھ للوجود البرتغالي حتى استطاع في ........ واصل ابن عمھ اإلمام  ة اإلمام أحمدبعد وفا

 البالدیرغم البرتغالیون على تسلیم قلعتھم التي ال تقھر ثم الرحیل عن 
 مھاجمتھم فى سواحل الھند أیضاوأخذ ب  

  احمد بن سعید

 مھم<  مستشار االمام سیف بن سلطان.......ى تنسب أسرة البوسعید ال 
   كان یعانى من كثرة الدسائس واالضطرابات فى اخر أیامھ 
 ادارة البالد وتمیزت ادارتھ بالحزم والقوة والیقظة علیھ في اعتمد. 
 استطاع في النھایة طرد الفرس من مسقط ،  الھجوم الفارسي رغم نفاد إمداداتھمن الصمود أمام  تمكن

 .وأصبح بعدھا المخلص الوحید للبالد من شر الفرس 
  جیش دائم وتأسیس قواعد قضائیة واقتصادیة وإداریة كان لھا دور أسس  وبعد أن استقر الوضع في عمان

 .كبیر في ازدھار وقوة عمان آن ذاك
 ى التطلعات االستعماریة األوروبیة ورسم سیاسة خارجیة لعمان ارتكزت على مبدأ الحیادفطن اإلمام إل ،

 .وتمیزت العالقة الفرنسیة البریطانیة باالستقرار
 وقد أدرك اإلمام أھمیة الصداقة الفرنسیة، طبیعة العالقة بین فرنسا وعمان طبیعة تجاریة  

  بسبب بعض أعمال القرصنة من قبل السفن الفرنسیة...... إلى التوتر في عھد العمانیة الفرنسیة تعرض العالقات  سعید بن ناصر

على مصر وكانت تستھدف اإلنجلیز في الھند، استغلت بریطانیا مشاعر المسلمین ضد الحملة ...... نزلت حملة   نابلیون بونابرت
  الفرنسیة على مصر لمنع فرنسا من التغلغل في عمان والخلیج

تدخلت ایران من خالل المساعدة التى طلبھا منھم ....... بسبب النزاعات الداخلیة بین مدعى االمامة وبین االمام   سیف بن سلطان
  .ضد خصومھ

  نادر شاه

  :مشاكل عدیدة منھاه واجھ األسطول الفارسي في عھد
 اعتماده بالدرجة األولى على المساعدات األجنبیة في بنائھ  
 لیة المتمرسة في فنون المالحة مما دفع بقیادة الفرس إلى االستعانة بالبحارة افتقاره إلى وجود الخبرات المح

  العرب لقیادة ھذا األسطول

الذي حاول السیر على نھج سلفھ نادر شاه التوسعي في منطقة الخلیج ......بعد وفاة نادر شاه خلفھ في الحكم  كریم خان زند
  السنویة متعلال بما یدعیھ بتبعیة عمان إلى فارسدفع الجزیة  اإلمام أحمدإلى طالب  ،العربي

  )القواسم ( دور القوى المحلية في الخليج العربي في مقاومة االستعمار : المحاضرة السابعة
رحمة بن مطر   - ١

 القاسمى
  )مال شاه(  - ٢

  مھم<  ھو أقوى وابرز زعماء القواسم تذكره المصادر.........  -١یعتبر الزعیم 
  الذي أصبح لدیھ اسطول خاص، ) ......... - ٢(التي نشأت بین قائد األسطول الفارسي عالقة المصاھرة ،

 ............ - ١بالشیخ ..... )  -٢( ةــنـوبین القواسم من خالل زواج اب
  ٢( تحریر جزیرة ھرمز واتخاذھا حصنا لھاستطاع- (...........  

  مھم<  صفھھذا الصراع وقف القواسم في  ........وصراع بین أحمد بن سعید  احتدم  بلعرب بن حمیر

یحاول أن یخضع القواسم ودخل معھم في اشتباكات عسكریة حققت لھ بعض ، انفرد بحكم عمان بعد   احمد بن سعید
  االنتصارات ولكنھا لم تكن حاسمة ومحققة للغرض

للساحل ..... تعاون القواسم مع العمانیین لمقاومة األطماع الفارسیة التي تمثلت في تھدیدات الفرس بقیادة   كریم خان
  م١٧٧٢العربي في عام 

  مطر الشیخ راشد بن 
  م مع القواسم ضد الفرس وھاجموا میناء بندر عباس وقاموا ١٧٧٥تعاون مع إمام عمان مرة أخرى في

 .ن للذخیرةبتدمیر سفینتین فارسیتین ومخز
  م وجعلھا قاعدة تجاریة كبرى١٧٢٧-١٧٢٦قام باالستیالء على باسیدو في جزیرة قشم عام  
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  مھم <  زعامة القواسم وھو الذي یعرف بأنھ مخطط النھضة القاسمیة الحدیثة..... م تولى ١٧٧٧عام   صقر بن راشد
  األمر الذي استفزالبریطانیین، جالسفن البریطانیة المارة في الخلیطالب الزعیم حكومة بومباي بدفع ضریبة على   القاسمى حسین بن على

فلم یكن متحمسا وكان متشائما من نتائجھا ربما بسبب الھزیمة التي القاھا ، من الحملة البریطانیة ومطالبھا ھموقف  سلطان بن سعید
  على ید قوات القواسم

  االستسالم وترك جزیرة قشم إلى احد شیوخ بني معینإلى ) ...........(اضطر القائد العربي   المال حسین
  .......انھیار الدولة السعودیة األولى على القائد األلباني   محمد على

بنفسھ مع فرقة عسكریة من مسقط  العسكریة بمرافقة الحملة......... حصلت بریطانیا على تعھد حاكم مسقط   سعید بن سلطان
  .بھدف القضاء على القواسم نھائیا

  .ودمرت القوات البریطانیة المدن القاسمیة حتى أصبحت خرابا. ......تم أسر القائد القاسمى  حسین بن على
  المحاضرة الثامنة آل سعود

محمد بن عبد العزیز بن 
  محمد بن سعود

في الربع األخیر من القرن الثامن عشر ...... وصلت طالئع السعودیین إلى ساحل الخلیج العربي في عھد اإلمام 
  .وبدئوا في االستقرار ھناك

قائد دعوة اإلصالح التي استقطبت الكثیر من ....... اھتمام أل سعود بساحل الخلیج العربي یرتبط بجھود الشیخ   محمد بن عبد الوھاب
  إلى جانب أل سعود القبائل

سلطان بن احمد 
  البوسعیدى

الدولة الفارسیة والدولة العثمانیة تنظران إلى الدولة السعودیة بعین الحسد على المكاسب الكبیرة والسریعة التي  
  .وتشجیعھ على مناوئة آل سعود.. مسقط حققتھا في المنطقة وھو األمر الذي دفعھما معا إلى مساندة ودعم حاكم 

  مھم<  انیةاستطاع االنتصار على بني خالد وضم اإلحساء مرة أخرى إلى الدولة السعودیة الث .....اإلمام  بن عبد هللا تركي

لسیاستھ بتثبیت سلطاتھ في البریمى واإلحساء ومناطق ....... م بتركیز اإلمام ١٨٦٥-١٨٥٣اتسمت الفترة بین   فیصل
  عدیدة داخل عمان

  عبدهللا بن فیصل
 والذي تذكر المصادر انھ كان یعتبر نفسھ من رعایا اإلمبراطوریة العثمانیة. .رم فیصل ابنھ األمیخلف اإلما 
  وأخیھ سعود بن فیصل حتى انقسمت ......... تدخلت بریطانیا أیضا لتشعل من الخالف الداخلي بین األمیر

  العثمانیةنجد إلى قسمین مما أدى إلى تدخل القوى االستعماریة وھى بریطانیا والدولة 

  عبد العزیز آل سعود

  جھودا كبیرة في توحید الجزیرة العربیة ونقل مجتمعاتھا البدویة والقبلیة إلى نظام یتسم ...... بذل الملك
 تحت رایة مركزیة وطنیة قویة على أجزاء الجزیرة وسواحل الخلیج العربي ةباالستقرار والقو

  فقام المندوب البریطاني ، یواصل بسط نفوذ آل سعود في المنطقةم قام اإلمام بتجدید الدولة وظل ١٩٠١عام
 .في البحرین بتحذیره من أي تدخل في شئون ساحل عمان

  م بمقتضاه أعترف بالسیادة العثمانیة على نجد واإلحساء وبتعینھ والى عثماني على نجد ١٩١٤اتفاق عام
  .طیلة حیاتھ على أن یرثھ في الحكم أوالده

الذي بعث بقوة إلى البریمى حتى استطاع جمع الزكاة من البریمى  ......أمیر اإلحساءباستنجاد أھل البریمى   وىعبدا  بن جل
  .م١٩٢٩حتى

  )عصر اللؤلؤ(المحاضرة التاسعة الحياة االقتصادية في الخليج العربي 
ً في تجارة اللؤلؤ، على الرغم من إسھامھا المحدود في التصدیر  مبارك الصباح ً بارزا وشھدت ھذه الحرفة . احتلت الكویت مكانا

ً إبان عھد الشیخ    ...........ازدھارا
  مجلس التعاون الخليجي و دور المملكة العربية السعودية: المحاضرة العاشرة

حكومة المملكة العربیة السعودیة لزیادة التعاون االقتصادي والفني مع دول االتحاد استعداد ......أبدى الملك   فیصل بن عبدالعزیز
  بھدف إسعاد شعوبھا ورفاھیتھا

م وانتھاجھ خطا متشددا تجاه االتحاد السوفیتي، ووضعھ أمن ١٩٨٠السلطة في انتخابات ..... تولي الرئیس   ریجان
  الخلیج في مقدمة أولویاتھ في السیاسة العربیة

میر نایف بن األ
  عبدالعزیز

وزیر الداخلیة بجولة في كل من الكویت ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وقطر ...... قام صاحب السمو الملكي 
م لبحث التعاون في دعم األمن الخلیجي استكماال لنتائج مؤتمر وزراء ١٩٨٠وعمان والبحرین في نوفمبر 

  الداخلیة العرب

حین كان ولیا للعھد (......على لسان خادم الحرمین الشریفین الملك م ١٩٧٦لمملكة خالل تلك الفترة أكدت ا  فھد بن عبدالعزیز
  على ضرورة منع التدخل األجنبي في المنطقة وإخالئھا من القواعد األجنبیة) آنذاك

والذي كشف عن تفاصیلھ أثناء زیارة ) تحقیق األمن الجماعي في الخلیج(مشروع أسماه  من. ...سمو األمیر قدم  نایف بن عبدالعزیز
  مھم <  سموه للكویت وباكستان

  فھد بن عبد العزیز
  

 ھـ أمام أساتذة وطالب جامعة الملك عبد العزیز عن ١٤٠٤في محرم .....الن خادم الحرمین الشریفین الملكإع
 .لتساھم فیھا دول الخلیج إذا أرادت) سابك(تخصیص جزء من أسھم الشركة السعودیة للصناعات األساسیة 
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: بقولھ....... موقف المملكة العربیة السعودیة من الحرب العراقیة االیرانیة عبر عنھ خادم الحرمین الشرفین    فھد بن عبد العزیز 
  ).قامت المملكة بمساعدة العراق على إیران للحفاظ على بقاء العراق (

  جابر األحمد الصباح
المطالبة باالنسحاب الفوري للقوات العراقیة من الكویت وعودة السلطة الشرعیة المتمثلة في حكومة الكویت 

  .إلى الحكم وعودة األمور إلى ما كانت علیھ قبل الثاني من أغسطس.......... بقیادة الشیخ 
  

 

  )تاريخ الخليج العربي  الحديث و المعاصر   -تواريخ  
  أهمية الخليج العربيالمحاضرة األولى 

األلف الثالث قبل   - ١
 المیالد

األلف الثاني قبل   - ٢
 المیالد

األلف األول قبل  - ٣
 المیالد

النصف الثاني من  - ٤
األلف األول قبل 

 .المیالد
  األول المیالدي  - ٥

 ...حتى  "بحر أرض اإللھ"أقدم اسم معروف لھذا الخلیج ھو اسم  - ١
 ... حتى" بحر الشروق الكبیر"ثم أصبح اسمھ  - ٢
 ... في" بحر بالد الكلدان "ي وسم - ٣
 مھم < . األشوریون و البابلیون و األكادیون، سماه  ... خالل" بحر الجنوب"ثم أصبح اسمھ  - ٤
  ...أول من أطلق علیھ الخلیج العربي ھو المؤرخ الروماني بلینیوس في القرن  - ٥
  

  مھم <  ......قد تمیز الخلیج العربي قبل اكتشاف البرتغالیین طریق رأس الرجاء الصالح في نھایة القرن   الخامس عشر
.... عرفت الدول األوروبیة الخلیج العربي للمرة األولى من خالل المحاوالت التي بذلھا البرتغالیون في القرن   السادس عشر

  .العربي والشرق األوسط للوساطة في التجارة بین أسیا وأوروباللتخلص من احتكار العرب في منطقة الخلیج 
  مھم< .....عامفقدت جنوا مكانتھا في عالم التجارة الشرقیة نتیجة سقوط القسطنطینیة على أیدي األتراك في   م  ١٤٥٣

  )البــرتغال ( المحاضرة الثانية التنافس االستعماري في منطقة الخليج  
  إلى غزو استعماري قامت بھ بعض الدول األوروبیة..... تعرضت منطقة الخلیج العربي منذ القرن   السادس عشر المیالدي

النصف الثاني من القرن 
  الخامس عشر

  أن جمیع مراكز إنتاج التوابل وطرق تجارتھا قد وقعت في أیدي المسلمین خالل 

  مھم < . نجاح البرتغالیین في اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح ووصولھم إلى الھند   م١٦مطلع القرن  
  م  ووصلوا إلي شرق أفریقیا.....رأس العواصف المسمى حالیا برأس الرجاء الصالح ر البرتغالـیینعب  م ١٤٩٢
دي للخطر البرتغالي لكنھم انھزموا كانت القوى اإلسالمیة إبان تلك الفترة تتمثل في الممالیك الذین حاولوا التص  م ١٥٠٩

  مھم< ......عام معركة دیو البحریة في 
م بدایة  ١٥٠٥ -١٥٠٠

القرن السادس عشر 
  یالديم

شعر المسلمون بان حركة البرتغالیین تضر بمصلحة الدولة اإلسالمیة الن البرتغال بدئوا بإنشاء سلسلة من 
  .....المراكز التجاریة على الساحل الھندي بین سنتي 

  .....الحد األحمر باستیالئھم على جزیرة ھرمز على مدخل الخلیج العربي عامتجاوز البرتغالیین   م ١٥٠٧
فأرسل السلطان قنصوه الغوري سلطان مصر حملة بحریة كبیرة ضد البرتغالیین تحت قیادة حسین الكردي   )م١٥٠٥(

  ....... في عام، نائب السلطان في جدة
فكان النصر ) ......(وذلك في عام ) لورنزو دي المیدا(السلطان المملوكي مع األسطول البرتغالي بقیادة التقى   م١٥٠٨

  ،حلیفھ فى البدایة
ومنھا ) ........(عزز البرتغالیون قوتھم و احتلوا المزید من المواقع اإلسالمیة على الساحل الھندي في أول عام   م١٥٠٩

  غوا ودایول
وقد استخدم ، صراعا بین القوى العربیة في الخلیج وبین البرتغالیین........ الفترة ما بین عامي شھدت   م ١٦٥٠ -١٥٠٧

  العرب لنفوذھم البرتغالیون في تلك الفترة اعنف أسالیب اإلرھاب بكل وسائل القوة إلخضاع 
 م١٥٥٤ – ١٥٥٢(  - ١

( 
١٥٥٧(  - ٢ – 

 )م١٥٨١
  )م١٥٣٤(  - ٣

العدید من المواجھات بین األسطولین العثماني والبرتغالي عبر الخلیج العربي ........  شھدت الفترة ما بین - ١
 ، والبحر األحمر وانتھت بھزیمة العثمانیین

خاصة في البحرین ........... الذین استطاعوا بعد ذلك تحقیق بعض االنتصارات على البرتغالیین فیما بین - ٢
 .ومسقط 

  ..........كما فقد البرتغالیین البحرین مرة أخرى فى عام  - ٣
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من  الربع األول - ١
 رالقرن السابع عش

  
  م١٦٢٢ - ٢

من الخلیج على إقصاء النفوذ السیاسي والتجاري البرتغالي  عملت القوتان األوربیتان االنجلیزیة والھولندیة - ١
 مھم <   العربي

ً عامتمكن االنكلیز مع حلفائھم اإلیرانیین من إخراج  - ٢ لیفرضوا   ......- ٢البرتغالیین من الخلیج العربي نھائیا
  مھم <  .سیطرتھم علیھ و لعدة قرون

  )هولــندا( التنافس االستعماري في منطقة الخليج : المحاضرة الثالثة
ً في  ١٦أواخر القرن  ً والشرق عموما   مھم <  ............بدء التواجد والتفكیر الھولندي في آسیا خصوصا

ً قرروا فیھ إنشاء شركة للتجارة مع الھند...... عقد كبار التجار الھولندیین بأمستردام في سنة   م١٥٩٢   اجتماعا
  خرج أول أسطول ھولندي إلى أسیا ، والذي بلغ جزر الھند الشرقیة  م١٥٩٥
  الحكومة الھولندیةمن .... عام مارس  ٢٠شركة الھند الشرقیة المتحدة، والتي أسست بمرسوم صدر في    م١٦٠٢
  .مھم <  قد بدأت نشاطھا في منطقة شرق آسیا،...... في  تأسست شركة الھند الشرقیة البریطانیة، التي  م ١٦٠١

  .....قد تحققت كثیر من أھداف الشركة الھولندیة في خالل فترة لم تتجاوز   سنة ١٥
  مھم<  حصن البرتغال الحصین في الشرق، ملقاتم للھولندیین انتزاع   م١٦٤١

 )م١٦٥٤(  - ١
  )م١٦٦٠(  - ٢

 مھم <  .....سنة  سریالنكا أقصى الھولندیون الوجود البرتغالي في  - ١
  ......في سنة - مؤسسة البرتغال األولى - واحتاللھم لكوتشین   - ٢

النصف الثاني من القرن 
  السابع عشر

  بسبب المنافسة االنجلیزیة والھولندیة بدأ البرتغالیون یخسرون األسواق في منطقة الخلیج

الربع األخیر من القرن 
  السابع عشر

فإنھم لم ینفردوا في السیطرة على منطقة الخلیج العربي بل ........ وضع االنجلیز القوى في الخلیج العربي في 
  نومع البرتغالییتقاسموا النفوذ البحري والتجاري مع الھولندیین و بعض الكیانات العربیة 

  أكبر قوة أوربیة في البحار الشرقیة، راحت الشركة تعمل على احتكار تجارة التوابل.....أصبحت ھولندا  ١٧في بدایة القرن 
  لم تتمكن من الحفاظ على مستوى قوتھا ......... وقف قوة الدفع الھولندیة في البحار الشرقیة في   ١٧أواخر القرن 

ضد بریطانیا ومساھمة شركة الھند الشرقیة الھولندیة ......في حرب االستقالل األمریكیة عام )ھولندا(اشتراك   م  ١٧٨٠
  سبب لھا خسائر فادحة أفقدتھا سیالن ومواقع كثیرة بالشرق بالشرق في الصراع ضد بریطانیا

  مھم< .....عام انتھى دور شركة الھند الشرقیة الھولندیة في   م١٧٩٨
  )فرنســا ( فس االستعماري في منطقة الخليج العربي المحاضرة الرابعة التنا

 ...........بدأ اھتمام الفرنسیین بالتجارة مع الشرق منذ    ١٦بدایة القرن 
  واجھت بمعارضة قویة من  ولكنھا..... القرن وصلت أول رحلة تجاریة فرنسیة إلى الھند في مطلع

  البرتغالیین
 : أرسلت فرنسا إلى إیران سفیرا وكلفتھ بالقیام بثالث مھام....... عام   م١٦٢٦

  إقامة تحالف مع إیران  -
  حمایة المسیحیین الكاثولیك الموجودین بھا  -
  .إقامة عالقات تجاریة مع إیران لفتح المجال بعد ذلك لمنطقة الخلیج -

أرسلت فرنسا إلى إیران بعثة تبشیریة برئاسة أحد أباء الكنیسة حامال رسائل من الملك لویس الثالث  ...... عام   م١٦٢٨
  . عشر إلى الشاه عباس األول

بمحاولة لتأسیس شركة ) بعد عام من تأسیس الشركة االنجلیزیة ( عام   قام الملك الفرنسي ھنري الرابع في  م١٦٠١
  . شلولكنھ ف فرنسیة للتجارة مع الھند 

  تأسیس شركة الھند الشرقیة الفرنسیةلـ......  استمرت المحاوالت الفرنسیة حتى نجحت في عام  م  ١٦٦٤
لم تتح للشركة الفرنسیة الفرصة الكاملة للمشاركة بشكل كبیر في تجارة فارس والخلیج العربي ....... القرن   السابع عشر

  األوروبیة األخرىبسبب المنافسة والمعارضة الشدیدة من القوى 
عندما حاولت الحكومة الفارسیة أن تحصل على ..... وجاءت فرصة أخرى لفرنسا لتحسین عالقتھا بالفرس عام  م١٦٩٩

  مساعدة عسكریة من فرنسا لتحقیق مشروعھا في االستیالء على مسقط لوضع حد لنشاط الیعاربة في عمان
  مھم <  في عھد اإلمام أحمد بن سعید...... أول اتصال لفرنسا مع سلطنة عمان یرجع إلى عام   م١٧٥٩

التي أجبرتھا على التنازل عن كل  .......في الفترة ھزیمة فرنسا أمام انجلترا بعد حرب السنوات السبع   )١٧٦٣-١٧٥٦(
  ممتلكاتھا في شبھ القارة الھندیة بمقتدى معاھدة باریس

 بمسقط مرة أخرى في عام إلقامة وكالة فرنسیةضى سلطان عمان عن االعتداءات الفرنسیة بل واستعداده تغا  م١٧٨٥
  .بھذا الخصوص رفض فیھ طلبا انجلیزیافي نفس الوقت الذي .......... 

ومن ثم كان ، ألن األسطول العماني كان یقوم بعملیة نقل البضائع بین الخلیج وبین المستعمرات الفرنسیة(
  )بادل التجاري أكثر ربحا ألھل عمانالت

والتي كانت ، ترى فرنسا أن البحر األحمر سیكون ھو المنفذ لحملتھا العسكریة التي تخطط إلرسالھا إلى الھند  م١٧٩٨
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  .ھي الخطوة التمھیدیة لھا ..........عام  حملتھا األولى على مصر في
وبمجرد وصولھ إلى الحكم قامت فرنسا  ....... عام فيدعمت فرنسا اإلمام سلطان بن احمد لحكم عمان   م١٧٩٢

  بإجراءات إنشاء قنصلیة لھا في مسقط
منتصف القرن الثامن 

  عشر
یتسم بالتردد ........ السیاسة الفرنسیة لم تتخذ ھدفا واضحا في عالقتھا بالخلیج إذ كان طابع ھذه السیاسة حتى 

  وعدم الثبات
  )انجلـــترا ( االستعمارية في الخليج العربي المحاضرة الخامسة األطماع 

النصف الثاني من القرن 
  السادس عشر

  لرغبتھم الشدیدة للمشاركة في التجارة الشرقیة.....  بدأت محاوالت االنجلیز للوصول إلى الشرق في

  مھم <  .....استمر الوجود البرتغالي في مناطق الخلیج العربي ألكثر من   مائة عام
تمكن الشاه عباس الصفوي بمساعدة أسطول بریطاني تابع لشركة الھند الشرقیة اإلنجلیزیة من االنقضاض على    م١٦٢٢

  .القاعدة البرتغالیة في ھرمز وطرد البرتغالیین
  .....النتشار البروتستنتیة في أوروبا نتائج بالغة األھمیة في العالقات بین الشرق والغرب في القرن   السادس عشر

  ... رفضت الشعوب األوروبیة البروتستنتیة االعتراف بمنحة البابا للبرتغال باحتكار التجارة الشرقیة في  م١٤٥٤
نھایة القرن السادس 

  عشر
وأصبح في مقدورھم الوصول إلى المیاه ) األرمادا ( ھزیمة األسطول االسباني  ........ تمكنت انجلترا في 

  .األسواق الشرقیة  الشرقیة ومنافسة البرتغال واسبانیا في
  مھم<  من ملكة بریطانیا إلیزابیث بتأسیس شركة الھند الشرقیة....... دیسمبر سنة  ٣١صدر قرار ملكي في   م١٦٠٠
بفتح وكالة للشركة في میناء جاسك ...... حصل رجال الشركة على فرمان من الشاه عباس الصفوي في عام   م١٦١٩

ً عن    مضایقات البرتغالیین في مضیق ھرمزعند مدخل الخلیج العربي بعیدا
  ...........فتح وكالة في شیراز وأخرى في مدینة أصفھان وكان ذلك في عام  م١٦١٧
منع البرتغال سفن شركة الھند الشرقیة من دخول میناء جاسك، وحدث الصدام بین السفن اإلنجلیزیة ... عام  م١٦٢٠

  والسفن البریطانیة
شركة الھند الشرقیة في الحصول على الموافقة من االیرانیین من أجل فتح وكالة جدیدة  نجح رجال....... عام   م١٧٦٣

  لھم في منطقة بوشھر
أواخر القرن الثامن 

  عشر
من مدخل الخلیج العربي عند جاسك وبندر عباس إلى أعاله في البصرة .......... نقل مركز نشاط الشركة في 

  وبوشھر،
  ف النشاط التجاري للمعتمد البریطاني في بوشھر وتحول عملھ إلى الجانب السیاسيتوق ...... بدایة عام   م١٨١٣
إلى حاكم ُعمان السید حمد بن سعید تطلب منھ فتح وكالة لھا، تم رفض ........ تقدمت شركة الھند الشرقیة عام   م١٧٨٥

  .ھذا الطلب
  مھم<  بصرة وحلب منذ افتتاح وكالة البصرة فیھابین ال برید الصحراءعرفت شركة الھند الشرقیة  .......عام   م١٦٤٣

النصف األخیر من 
  القرن السادس عشر

  .........تأسیس شركة الھند الشرقیة جاء نتیجة للتوسع التجاري الذي شھدتھ إنجلترا في 

  ،...........انتصار اإلنجلیز على األسطول اإلسباني في معركة أرمادا عام  م ١٥٨٨
  لیصبحا شركة موحدة ....الصراع بین الشركتین البریطانیتین ولكن توصلتا معا إلى دمج أعمالھما عام   ١٦٤٩
  یعطیھا الحق في التجارة مع الشرق .....مرسوم عام الھند الشرقیة الذي حصلت على ال شركةدعم   ١٦٥٧
ً عام  الھند الشرقیة استمر دعم الحكومة البریطانیة للشركة   ١٦٦١ أعطى  ....وأصدر الملك شارل الثاني مرسوما

ً أعظم بكثیر مما كانت قد حصلت علیھ في الفترات السابقة   .الشركة امتیازا
النصف الثاني من القرن 

  الثامن عشر
  مھم< . دون أّي منافسة أجنبیة تذكر في الخلیج............. في ) البریطانیة(غدت شركة الھند الشرقیة 

ً من عام " بندر عباس"حلت البصرة محل   م ١٧٦٣ ً للشركة في الخلیج العربي اعتبارا ً رئیسا   .......مركزا
  للتجارة، .............. رنسا أنشأت شركة الھند الشرقیة الفرنسیة سنة ف  م١٦٦٤
الح بریطانیة كبدایة لنھایة المنافسة بینھما لص......خسارة فرنسا ألسطولھا البحري في اإلسكندریة عام  م ١٧٩٩

  وسیطرتھا االستعماریة
خاصة  بعد سقوط جزر موریشیوس ، بریطانیة االستعماریة على جمیع الطرق البحریة في بحر العربسیطرة   م ١٨١٨

  ،وطرد الفرنسیین منھا كلیا ...... عام 
  )اليعاربه و البوسعيد(المحاضرة السادسة اليعاربة وكفاحهم ضد االستعمار البرتغالي 

 ١٥القرن   - ١
  ١٩منتصف القرن  - ٢

العمانیون إحدى القوى الرئیسیة التي لعبت دورا كبیرا في الصراع الدولي في منطقة الخلیج العربي خالل 
  ........... - ٢وحتى ........... -١الحقبة التاریخیة ابتدأ من 

  .........سقطت معظم المدن العمانیة الساحلیة في أیدي البرتغالیین في   ١٦بدایة القرن 
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بدأ العمانیون في االستفادة من االحتكاك بالبرتغالیین في صناعة السفن واستخدام المدفعیة وبدأت المقاومة تؤتى   ١٦أواخر القرن 
  .على أیدي األئمة الیعاربة............. أثارھا بالتدریج منذ 

 )م١٦٢٤(  - ١
  )م١٧٤٣(  - ٢

ولذلك سمي حكمھم بالیعاربة والذي  ......  - ١ بدایة من عامتولى ناصر بن مرشد بن مالك أبى العرب الحكم 
  ......... -٢ دام حتى عام

على أن یدفعوا الجزیة مقابل استمرارھم فى ........في مسقط وصحار عام اإلمام أحمد، استسلم البرتغالیون أمام  م١٦٤٩
  .المنطقة

  تقھر ثم الرحیل عن البالدتسلیم قلعتھم التي ال أن یرغم البرتغالیون على اإلمام سلطان بن سیف استطاع  م١٦٥٠
في النھایة طرد الفرس من مسقط وأصبح بعدھا المخلص الوحید للبالد من شر الفرس اإلمام أحمد  استطاع   م ١٧٤٤

  ....عام الذین تم طردھم نھائیا في 
من دخول شط العرب في منتصف  رغم نیران المدفعیة الفارسیة التي صوبت نحو العمانیین إال أنھم قد تمكنوا    .م ١٧٧٥

  ....عام
 )م١٧٩٨(  - ١
 مھم )م١٨٠٢(  - ٢
 )م١٨٣٩(  - ٣
  )م١٨٠٨(  - ٤

  تمكن االنجلیز من توقیع معاھدة بین سلطان بن احمد حاكم مسقط وبین شركة الھند الشرقیة االنجلیزیة في 
وقد تضمنت ھذه المعاھدة نصوص من شأنھا تقویة العالقات بین عمان وبریطانیا للقضاء على . ..... -١عام 

 النفوذ الفرنسي والھولندي
   بالطابع السیاسيأول معاھدة تعقدھا انجلترا مع حكام عرب الخلیج وتتسم  
   تعھد فیھا بإیقاف ....... - ٢عام  أبرمت بریطانیا مع البو سعید معاھدة أخرى في منع تجارة الرقیقتحت حجة

ً <  تجارة الرقیق  ....... -٣في عام  معاھدة تجاریة، ثم مھم جدا
   ضد ھذه المعاھدات مع بریطانیا وحقق قدر من النجاح بتقلیص ھذه  ........-٤عام ثار الشعب العماني في

  .العالقات ولكنھا لم تكن بالقوة التي تستطیع أن تقطع تلك العالقات نھائیا
  )القواسم ( دور القوى المحلية في الخليج العربي في مقاومة االستعمار : ضرة السابعةالمحا

منذ النصف الثاني من 
  القرن الثامن عشر

  .استطاعت السیطرة على جزء كبیر من مدخل الخلیج العربي ومن رأس مسندم إلى دبيالقواسم قبائل 

  ...........و شكل القواسم إحدى أھم القوى البحریة في الخلیج العربي خالل تلك الفترة   ١٩بدایات القرن 
نھایة النصف األول من 

  القرن الثامن عشر
  أثناء االضطراب الداخلي والحرب األھلیة في عمان............ اصطدم القواسم بالبوسعید في 

تعاون القواسم مع العمانیین لمقاومة األطماع الفارسیة التي تمثلت في تھدیدات الفرس بقیادة كریم خان للساحل   م١٧٧٢
  ......العربي في عام 

مطر مع إمام عمان مرة أخرى مع القواسم ضد الفرس وھاجموا میناء بندر عباس  تعاون الشیخ راشد بن   م١٧٧٥
  .زن للذخیرةوقاموا بتدمیر سفینتین فارسیتین ومخ

  .......عام  سقوط الدولة الصفویة  م١٧٢٢
وجعلھا قاعدة تجاریة كبرى كان (........ )عام قام الشیخ راشد بن مطر باالستیالء على باسیدو في جزیرة قشم   م١٧٢٧-١٧٢٦

  .لھا اكبر األثر على عوائد میناء بندر عباس والفوائد المتأتیة منھ
  ،بن راشد زعامة القواسم وھو الذي یعرف بأنھ مخطط النھضة القاسمیة الحدیثة تولى صقر ........عام   م١٧٧٧
أصدر الحاكم العام للھند أوامره إلى حاكم بومباي باإلعداد لحملة عسكریة ھدفھا تدمیر كل ..... أوائل عام   م١٨٠٩

  .السفن الحربیة التابعة للبحریة القاسمیة مع محاولة تجنب االشتباكات البریة معھم
  مھم < . بدأت المرحلة الحاسمة في الصراع بین القواسم وبین البریطانیین............ عام   م١٨٢٠-١٨١٩
حشدت بریطانیة حملة عسكریة ضخمة توجھت إلى الخلیج العربي ولیس أمامھا سوى ھدف ........ نھایة عام   م١٩١٨

  واحد ھو تدمیر أسطول القواسم
  .....قبول المعاھدة التي عرفت بالمعاھدة العامة في ینایروأجبر القواسم على   .م١٨٢٠

وقد تألفت ھذه المعاھدة من إحدى عشر مادة بمقتضاھا أصبح لدى البحریة البریطانیة حقا مشروعا في  *
  . السیطرة على تحركات السفن العربیة

  المحاضرة الثامنة آل سعود
في الربع األخیر من 

  القرن الثامن عشر
في وصلت طالئع السعودیین إلى ساحل الخلیج العربي في عھد اإلمام محمد بن عبد العزیز بن محمد بن سعود 

  .وبدئوا في االستقرار ھناك........... 
بتركیز اإلمام فیصل لسیاستھ بتثبیت سلطاتھ في البریمى واإلحساء ومناطق عدیدة ........ اتسمت الفترة بین   م١٨٦٥-١٨٥٣

  داخل عمان
فقام ، قام اإلمام عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل بتجدید الدولة وظل یواصل بسط نفوذ آل سعود في المنطقة   م١٩٠١

  .المندوب البریطاني في البحرین بتحذیره من أي تدخل في شئون ساحل عمان
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رسالة إلى الملك عبد العزیز عقدت كل من انجلترا والدولة العثمانیة اتفاق  تنسحب بموجبھ تركیا من قطر في   م١٩١٣
  بعدم التطلع إلیھا

بمقتضاه أعترف عبدا لعزیز آل سعود بالسیادة العثمانیة على نجد واإلحساء وبتعینھ والى  .....اتفاق عام   م١٩١٤
  .عثماني على نجد طیلة حیاتھ على أن یرثھ في الحكم أوالده

  ،في تثبیت دعائم حكمھ........... وبعد قضائھ الفترة  اھتمام الملك عبد العزیز بواحة البریمى و  م١٩٢٥-١٩٠٢
  )عصر اللؤلؤ(المحاضرة التاسعة الحياة االقتصادية في الخليج العربي 

١٥٠٧( - ١( 
  ....-٢ حتى تحریر مسقط سنة  ...-١ جاء االستعمار البرتغالي وسیطر على الطرق والمراكز التجاریة منذ عام  )م١٦٥٠( - ٢

انتقل النشاط التجاري في الشرق من البرتغالیین إلى الشركات األوربیة الھولندیة والبریطانیة دون أن یمر عبر   بدایة القرن السابع عشر
  .العرب

ً في تجارة اللؤلؤ، على الرغم من إسھامھا المحدود في التصدیر  م ١٩١٢ ً بارزا وشھدت ھذه الحرفة . احتلت الكویت مكانا
ً إبان عھد الشیخ مبارك الصباح، وال سیما في عام    .........ازدھارا

 ...من جملة الصادرات في عام  % ٧٥قد بلغت قیمة صادرات اللؤلؤ نحو    .م ١٩٠٦
 شیوخ إمارات ساحل عمان من تقدیم أیة امتیازات لصید اللؤلؤ للشركات الفرنسیة  .... منعت بریطانیا عام

ً من تغلغل نفوذ ھاتین الدولتین، وضیاع النفوذ البریطاني   واأللمانیة، وذلك خوفا
  المحاضرة العاشرة مجلس التعاون الخليجي و دور المملكة العربية السعودية

إبراز شخصیة خلیجیة مستقلة على الساحة الدولیة منذ إعالن الحكومة البریطانیة االنسحاب من بعض دول    م١٩٦٨
 ............ینایر الخلیج العربیة في 

  ٢٥ھناك جھود تتبلور لقیام اتحاد بین حكام اإلمارات في الساحل الخلیجي من خالل اجتماع دبي في 
 ......فبرایر

 في ختام زیارة  .....أبریل ٣یث صدر بیان مشترك في الریاض بتاریخ حة دور بارز للملكة العربیة السعودی
الشیخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر في ذلك الوقت للمملكة، وورد في ھذا البیان أن االتحاد الذي قام بین 

  .إمارات الخلیج من شأنھ تأمین استقرار المنطقة ونمو تقدمھا وازدھارھا
عدم تردد االتحاد السوفیتي في الكشف عن العالقة بین الغزو وبین التطلع إلى دور في منطقة الخلیج حیث أعلن   .م١٩٧٩. 

  .......في دیسمبر ) بمبدأ بریجینیف (بریجینیف ما سمي 
یس والوالیات المتحدة بعد تولي الرئ) سابقا(بدأت مرحلة من الحرب الباردة الجدیدة بین االتحاد السوفیتي    م١٩٨٠

 ......عام ریجان السلطة في انتخابات 
  قام صاحب السمو الملكي األمیر نایف بن عبدالعزیز وزیر الداخلیة بجولة في كل من الكویت ودولة

لبحث التعاون في دعم األمن الخلیجي ........اإلمارات العربیة المتحدة وقطر وعمان والبحرین في نوفمبر
  خلیة العرباستكماال لنتائج مؤتمر وزراء الدا

وترجع محاوالت المملكة العدیدة من أجل تشكیل تجمع عربي خلیجي لمواجھة التحدیات اإلقلیمیة إلى عام   م١٩٧١
  بعد االنسحاب البریطاني من الخلیج العربي ............. 

یر نایف بن عبدالعزیز خالل زیارة صاحب السمو الملكى األم .......بدأت المملكة بتوقیع اتفاقیات ثنائیة عام   م ١٩٧٦
  لجمیع األقطار الخلیجیة

تقدمت المملكة من خالل القمة اإلسالمیة بمدینة الطائف بمشروع یقضي بإنشاء تجمع  (...)شھر أغسطس عام    م١٩٨٠
  ....خلیجي وتوحید مصادر السالح إلى دول الخلیج حتى یصبح التدریب واالستیعاب سھال

خالل مؤتمر الریاض بین وزراء الخارجیة للدول الخلیجیة الست وبعد مناقشات عدیدة بین  ........فبرایر  ٤   م١٩٨١
 .الدول الخلیجیة استقر الرأي على مشروع جاء في غالبیتھ متوافقا مع المشروع السعودي وأقره الوزراء

 لوضع نظام تنفیذا لقرار وزراء الخارجیة اجتمعت لجنة الخبراء بالریاض  م........فبرایر  ٢٥ – ٢٤
 متكامل لما اتفق علیھ بشأن مجلس التعاون الخلیجي، ومناقشة مشروع النظام األساسي للمجلس

 المملكة العربیة السعودیة، ومملكة البحرین، واإلمارات العربیة  (توصل قادة كل من.........مایو ٢٥
في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صیغة تعاونیة تضم  )المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكویت

ً إلى وحدتھا  .الدول الست تھدف إلى تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین دولھم في جمیع المیادین وصوال
  م .......مایو  ٢٦ – ٢٥یومي  أبو ظبيوبعد عدة اجتماعات تم التحضیر الجتماعات القمة الخلیجیة في

  مھم<  .الفتتاحیة التوقیع على النظام األساسي لمجلس التعاون الخلیجيحیث أعلن في الجلسة ا
  مجلس التعاون الخليجي األوضاع االقتصادية و التعاون المشترك : المحاضرة الحادية عشر 

المجال النقدي، یجرى العمل حالیا ً على تطبیق الجدول الزمني الذي أقره المجلس األعلى في قمة    م٢٠٠١
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  م ٢٠٠١

 لتحقیق متطلبات االتحاد النقدي وتحقیق مستوى عال من التقارب بین الدول األعضاء) ...ردیسمب(مسقط
 النظام الموحد ..).ردیسمب(ي دورتھ الثانیة والعشرین مجال التعاون الجمركي، اعتمد المجلس األعلى ف

  م٢٠٠٢ ینایر فيطبیقھ مذكرتھ اإلیضاحیة وبدء في تللجمارك لدول مجلس التعاون والئحتھ التنفیذیة و
ً من األول من ینایر  م٢٠٠٣   مھم < ..بدء العمل باإلتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتبارا
   االتحاد النقديموافقة المجلس األعلى على معاییر التقارب االقتصادي الالزمة لقیام ....في دیسمبر  م٢٠٠٥
االعالن عن قیام السوق الخلیجیة المشتركة، وھي تنطوي على تحریر عناصر االنتاج تم .... مطلع العام   م٢٠٠٨

  مھم <  وحركة االستثمار أمام مواطني دول المجلس
 )م١٩٨٦( - ١
  )م١٩٨٧(  - ٢

بالسماح لمواطني الدول ،...- ١قرر المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورتھ السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 
  .....- ٢في أي دولة عضو ومساواتھم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس تجارة التجزئةاألعضاء بمزاولة 

في أي دولة عضو ومساواتھم بمواطني الدولة اعتبارا  بمزاولة تجارة الجملةالسماح لمواطني الدول األعضاء   م١٩٩٠
  .............من أول مارس 

 )م٢٠٠٢( - ١
  )م٢٠٠٣(  - ٢

بأن یتم تطبیق المساواة  .........-١عام قرر المجلس األعلى في دورتھ الثالثة والعشرین المنعقدة في الدوحة 
وتأسیس الشركات وإزالة القیود  مجال تملك وتداول األسھمالتامة في المعاملة بین مواطني دول المجلس في 

  ............- ٢التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نھایة عام 
 )م١٩٩٣( - ١
  )م١٩٩٥( - ٢

-١وافق المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورتھ الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربیة السعودیة عام 
لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقیم المركز في مملكة  إقامة مركز التحكیم التجاريعلى  .......

  .  ......-٢ البحرین وأعلن عن قیامھ رسمیا في مارس
النظام  .......اعتمد المجلس األعلى في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة عام   م١٩٩٨

األساسي لھیئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ، وقد بدأت الھیئة في ممارسة 
  .نشاطھا بعد إنھاء مرحلة التأسیس 

 )م١٩٨٥(  - ١
  )م١٩٩٨(  - ٢

الموافقة على  .......- ١عام قرر المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورتھ السادسة التي عقدت في مسقط 
اقر المجلس ......-٢، وفي دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي  الموحدة للتنمیة الصناعیةاإلستراتیجیة 

  الصیغة المعدلة لھذه اإلستراتیجیة
د المجلس األعلى في دورتھ السابعة المنعقدة في أبوظبي القواعد الموحدة إلعطاء األولویة في المشتریات اعتم  م١٩٨٦

  الحكومیة للمنتجات الوطنیة والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ،
تجات الصناعیة ذات النظام الموحد لحمایة المنعلى اعتمد المجلس األعلى في دورتھ التاسعة المنعقدة بالمنامة   م١٩٨٨

  المنشأ الوطني بدول المجلس
على توصیة وزراء المالیة واالقتصاد الوطني  وافق المجلس األعلى في دورتھ الثالثة والعشرین المنعقدة بالدوحة  م٢٠٠٢

بدول المجلس في اجتماعھم التاسع والخمسین بشأن كیفیة حمایة الصناعات الوطنیة في دول المجلس بعد قیام 
  .اد الجمركي االتح

منح المنشآت الصناعیة في دول  على قرر المجلس األعلى في دورتھ الثانیة والعشرین المنعقدة في مسقط  م٢٠٠١
  إلخ ... الجمركیة على وارداتھا من اآلالت والمعدات) الرسوم(المجلس إعفاء من الضرائب 

 )م٢٠٠٣( - ١
  )م ٢٠٠٤( - ٢

  الموحد لمكافحة اإلغراق  القانون النظام.....) -١(المنعقدة بالكویت ٢٤اعتمد المجلس األعلى في دورتھ
 ...)-٢(والتدابیر التعویضیة والوقائیة لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من األول من عام

  التنظیم ) نظام(، اعتماد قانون ......)-٢(قرر المجلس األعلى في دورتھ الخامسة والعشرین المنعقدة بالمنامة
   .إلزامي ) نظام(ناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون الص

بدفع التزاماتھا ) المملكة العربیة السعودیة، مملكة البحرین ، دولة قطر، دولة الكویت(مشروع الربط الكھربائي   م٢٠٠٨
  ......یتم تشغیل المشروع خالل الربع األول من عام %) ٣٠(من باقي رأس مال ھیئة الربط الكھربائي 

وتھدف ھذه السیاسة إلى تحقیق التكامل الزراعي بین ...... أقرت دول المجلس السیاسة الزراعیة المشتركة عام   م١٩٩٦
  .دول المجلس وفق إستراتیجیة موحدة

  األمن في مجلس التعاون الخليجي ودور المملكة البارز فيه: المحاضرة الثانية عشر
تعد المفاوضات بین دول المجلس واالتحاد األوربي للتوصل التفاقیة التجارة الحرة بین الطرفین من بین أھم تلك   ٢٠٠٨  - ٢٠٠٧

للمختصین من  م.....م وعام .....المفاوضات، حیث تم في ھذا األطار عقد عدة اجتماعات مكثفة خالل عام 
  یةالجانبین، أنھیا خاللھا معظم المواضیع المتعلقة بھذه االتفاق

إعالن خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز في محرم أمام أساتذة وطالب جامعة الملك عبد العزیز   ـھ١٤٠٤
  .لتساھم فیھا دول الخلیج إذا أرادت) سابك(عن تخصیص جزء من أسھم الشركة السعودیة للصناعات األساسیة 

  ....... وقیامھ بغزو الكویت في الثاني من أغسطسرغبة العراق في التوسع على حساب الكویت   م١٩٩٠
 


