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 اغبقيقػة أف ,  تلػ  اؼبنطقػة صي ػة مػة الػة السػيري ال ػبي لػ اؼبمػب اؼبػي ا الػتط تطػي  ليػ  د ؿ  إىل تنسب منطقة اػبليج العػبي 
 إمنػي  بتػه هػتل الهسػمية منػت ألػ ـ  مل يكػة مػة ل ػي العػبب أن سػل  نسب هتا اؼبمب اؼبي ا إىل العبب أ  تسػميه  خلػبلػيج العػبي

 . العصور
  يالدرىت األلف الثيلث ل ي اؼب « حبب أرض اإلل »  تأل ـ اس  معب ؼ ؽبتا اػبليج هو اس  . 

يف األلػػف األ ؿ ل ػػي  « حبػػب دػػالد الكلػػ اف» رػػىت األلػػف الثػػيا ل ػػي اؼبػػيالد.  ظبػػا «  حبػػب الوػػب ؽ الك ػػًن»  مث أ ػػ ا اظبػػ  -
 .  صالؿ النصف الثيا مة األلف األ ؿ ل ي اؼبيالد « حبب اعبنوب» مث أ  ا اظب  .  اؼبيالد

  ال حب الس لا» أ   « اعبنويال حب » :  اآلشوريوف  ال يدليوف  األكيديوفظبيل  » . 
  684-125) اؼبلػػ  ال يرسػػا دارا األ ؿ  ليػػي أف هػػتل الهسػػمية  بتػػه يف أ ؿ األمػػب مػػة ل ػػي « حبػػب تػػيرس»  لػػ  ظبػػيل ال ػػبس 

 ."   لى ال حب التط يبدط دٌن مصب  تيرس ؽ.ـ( يف كالم  "
 تلػػ  ال ػػلة الػػ  كينػػه تلػػ   القػػبف األ ؿ اؼبػػيالدط يف«  دلينيػػوس» اؼبػػخرخ الب مػػيا هػػو  أمػػي أ ؿ مػػة أعلػػ   ليػػ  اػبلػػيج العػػبي ,

 . ربه سيطبة اإلمرباعورية الب مينيةاؼبنطقة خللكيمي دبي تيلي سواري هتا اػبليج الوبلية  ال بدية ,  بدية أ  تيرسية 
  سػػيطبة العػػبب  لػػى اؼبباكػػي اله يريػػة تباػػإ إىل إمنػػي  هػػتل الهسػػمية الػػ  أعلقلػػي الب مػػيف  لػػى اػبلػػيج يف ذلػػ  الولػػه ال شػػ  أف

 لػػى امهػػ اد هػػتا اؼبمػػب اؼبػػي ا ل ػػلات ك ػػًنة يف الهػػيريم يف ذلػػ  الولػػه.  مػػي يخكػػ  ذلػػ  ع يعػػة السػػواري الوػػبلية ؽبػػتا   اؼبالريػػة
يف تػيرس اػبليج  ال  سبه  ؼبسيتة روايل مأتى كيلو مل توػ ي معمملػي سلسػلة مػة اعب ػيؿ  ػع ة اؼبنيتػت إىل الػ اصي فبػي  ػيؿ سػك

خبػوتل   إضيتة إىل مي اشهلب دػ  ال ػبس منػت ألػ ـ العصػور,   السلطة اؼببكيية  ة ريية ال حب  فبيرسة األنوطة ال حبية دوكي ك ًن
 . سواء اؼب نية أ  العسكبية مة ال حب  للة أنوطهل  تي 

  دسػ    تلقػوا هػيا     يػ ة يف األمب الػتط ال حبية الىت كينه دا مي نقطة ضع ل  ها األسطوؿ  دس ب   ـ صربة ال بس خلألنوطة
مثلمػي رػ ث أمػيـ دػالد اليػواف يف العصػب الكالسػيكا ,  مي اف اؼبعيرؾ ال حبية  لى ي   ني ػب أ  أمػ  ألػي مػنل  دكثػًن يف القػو 

 . اؼبي ية خلغبب بأثنيء مي يعبؼ 
 شػػاء تيرسػا سػوا أظبػ  تقػط  أف اسػ  اػبلػػيج  لػ  دتػإ ذلػ  الكثػًن مػة اؼبػخرصٌن رػػىت يف ال ػبب إىل القػوؿ يف اػبلػيج لػي  تيػ  

 العبي ديثي رقيقة ا باتية اثدهة. 
 مي تيلي مة اؼبػ ف الق ديػة  اغب يثػة أ يػة كػرب  روػيرص  الهصػيدص , إيل اينػب مػي ؽبػتل اؼبنطقػة مػة  توكي منطقة اػبليج العبي  ,

 تقط يف الوبؽ األ سط  إمني يف العيمل . أتثًن لو   لا األ ضيع السييسية  االلهصيدية يف العصب اغب يث لي 
  مػب العصػور مصػ را للتػًنات الػ  أعػبت دعػ   ى,  كينػه  لػ تق  كيف ؽبػتل اؼبنطقػة توااػ هي القػ ض الوػيرب يف أ مػيؽ الهػيريم

 , كمي  ت ت إليلي أسب ل مه مة دالد  بدية كثًنة.  الق ي ي للني ح إليلي  اسهيطيهني
 الولػه الػباهة,  عػواؿ  ,  امهػ ت تب  لػي إىل اػبليج   ا ت يف رريهبي رصػيء العػيو  أمػة اغبيػية  ل  سكنه هتل الق ي ي منطقة

 اترخيلي ظله منيرة للعل   مص را للتًن  مالذا ؼبة اير  ليل  اليمة.
    رػىت يف المػب ؼ  الثقيتػة  الػ ية سػكيف السػيري الوػبلا  األصػب ال ػبي يف كيف اػبليج كمعرب مي ا يوكي دا مػي تي ػال دػٌن ل 

  , رع  الهويد  يف األنوطة اله يرية  الهقيرب اؼبكيا . الط يعية  اعب باتية

 أِىٗٛ وٍطكٛ اخلمٗخ العزب٘  احملاضزٚ األٔىل : ِـ23/05/1439 :حدث بتارٖخُو
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 سػيطب  لػى موان ػ   سػوارل   تػبض السػييدة الهيمػة  لػى مييهػ   اسػه يد منلػي اس  شعب اسػهوعة اػبلػيج العػبي  مل يتكب الهيريم  
.  كينه الصالت دٌن اعبييبة العبدية  العباؽ  سواري اػبليج  أيوي السػواري األتبيقيػة  الصػينية سبهػ  إىل  مثلمي تعي العبب ذل 

لب ف   ي ة ل ي د أ الهيريم اؼبيالدط د وي نويط العبب يف تل  اؼبنطقة  رسة اسهت املي كمنطقػة  سػطى مػة صػالؿ النوػيط 
 الؿ ذل  اؼبعرب اؼبي ا اؽبيـ. اله يرط التط ردط العيمل الق ض  أيوي اغب يث مة ص

 دٌن م ينة ال ي   لى الطبؼ اعبنوي للعباؽ  رأس ,  شكي ذراع حببط يف اذبيل مشييل عبي إىل انوي شبلا  ديه  اػبليج العبي  لى
 طبسػٌن سػ عة  تسػعٌن ألػف  أردعمي ػة   ت لغ مسػيرة اػبلػيج.  تيل حب العبي,  مسن ـ  لى موي  هبمي التط يهصي خبليج  ميف

, كمػػي يهصػػي مػػة  ريػػث توػػكي سػػوارل  ال بديػػة اؼبنيتػػت الط يعيػػة لللػػيلي  ال اصليػػة .  حيهػػي اػبلػػيج العػػبي مولعػػي تبيػػ ا   مػػيال مبدعػػي  
كونػ  اسػبا أ  معػرب دػػٌن   تلكػي األ يػة اإلسػلاتي ية للتلػػيج ن سػ  يفالنيريػة الوػميلية دنلػبط دالػة  ال ػبات  ػػرب شػط العػبب. 

 .  أ ر خل  الوبلٌن األدىن  األلصى  عبي  موا الت تبي  دٌن , ال بب  الوبؽ
 موي  هبمي ألصى انوب  ش   اييبة لطبدكوهني منيع  سللية خلسهثنيء منطقة لي  ة   تهميي السواري ال بدية للتليج العبي. 
 يو  دعولي ال حًنات داصلية., مإ الع ي  مة اعبير السيرلية الص ًنة ال    يهكوف معم  الويعئ العبي مة شواعئ رملية 
 ؛  يف ريلة  اود الوواعئ تلا ضيقة ا ا ال توػكي  , مإ  اود كثيف للمنح رات دينمي خيهلف السيري الوبلا دلكي ه  اعب لية

 إال شقي سيرليي رتيعي يف ريلة تواا هي  تكرب لليال ل   مصيدتهلي مص يت األهنير الص ًنة  لى ر  د اػبليج العبي. 
  ليهح  دع  ذل  مإ سلوؿ دلهي أهنير دالة  ال بات الواسعة ضمة إيباف«  دوشلب» السيرلا يهوسإ مشيال يف منطقة  السلي ,. 
 خللػبع  مػة ارت ػيع  لػ مي . تمييهػ  ال يبت ػإ هبػي اؼبػوج 043, إذ ي لغ ألصى  م  تيلي  عًن  ميقة نس يي    تع  مييل اػبليج العبي  ,

,  لػتل  تلػو يػوتب دي ػة حببيػة مال مػة  , تنيدرا  مي يهعبض لعوا ف أ  د اميت هوا ية البعودة يف منيص دراة ربارت   ارت يع نس ة 
,  لػ  تصػي يف منػيع  لليلػة اػ ا إىل أ مػيؽ  ـ03 ادرا  مي ته ي ز  مػ  ,  ضحلة كمي أف مييل اػبليج العبي.  للمالرة ال حبية
 اؼبعي لة يف اعبيء اعبنوي الوبلا.أمهير  ذل  يف م صل   يف األميكة  553تيي   لى 

 .  توضا صبيطة القمب الصني ا االصهالؼ دٌن السيرلٌن الوبلا  ال بي للتليج العبي مة ريث ع يعة الهويري  
 دوديػيف  الكويهيػة اييػبة مثالػ  يسػهوعنلي  ػبب إيػباف  اييبة لو  اإليبانية أكربهي اييبة 503 لى أكثب مة   حيوط اػبليج العبي 

 .2ك   423 ت لغ  اييبة ال حبيةأتيت دع هي  مث, 2ك   840 ت لغ مسيرهلي 
 
 ٘االختالف الٕاضح بني تضارٖط الضاحن الػزب 

 : ٔالغزق٘ لمخمٗخ العزب٘ 
 
 دبولعػػ  اعب ػبايف اؼبهميػػي ,  ل ػػي اكهوػيؼ الربت ػيليٌن عبيػػ  رأس الباػيء الصػػيا يف هنييػة القػبف اػبػػيم   وػب  لػ  سبيػي اػبلػػيج العػبي

دػػٌن مػػوانئ اػبلػػيج العػػبي  مػػوانئ ا ػػيط اؽبنػػ ط  اؼبالرػػة العبديػػة ريػػث ازدهػػبت,  مبكػػيل اله ػػيرط الػػتط يػػبدط شػػبؽ العػػيمل د بدػػ  
, ريملة ال وي إ اؽبن ية  الصينية  عًنهي مة سلإ اير اؽبن  الوبلية  انوب شبؽ آسيي كبػو  مسه ي ة مة البصح اؼبوظبية الصي ية

موانئ اػبليج العبي  ال حب األضبب  السيري الوبلا األتبيقا ,  مسه ي ة مة الػبصح اؼبوظبيػة الوػهوية , ريملػة ال وػي إ ال يرسػية 
  األتبيقية  عًنهي كبو اؼبوانئ اؽبن ية.  
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  وي إ الوبلية اؼبنقولػة خللسػ ة العبديػة  ػرب ا ػيط اؽبنػ ط  اػبلػيج العػبي تػبد إىل ال صػبة مث ته ػ  دػبا لي ػ ة رلػب مػيرة  كينه ال
د  ػػ اد  ضبػػا  ضبػػية ريػػث تنقللػػي السػػ ة االيطيليػػة إىل اؼبػػوانئ األ ر ديػػة .  لػػ   اػػ ت هػػتل ال وػػي إ  هػػى يف عبيقلػػي إىل مػػوانئ 

 انئ اػبليج العبي. ال حب اؼبهوسط سولي را  ة يف مو 
 ت ل ػه, «  ذط الوػعيب اؼبباينيػة  السػواري اة دػة» ال حػب األضبػب  مثيلهلػي يف  لػى اػبلػيج العػبي  ت وله اله يرة اؼبنقولػة  ػرب 

,   لػى الػبع    لى البع  مة لصب اؼبسػيتة دػٌن السػوي   اإلسػكن رية دبقيرنهلػي دػٌن ال صػبة  رلػب ثالثة أمثيؽبي يف معم  األرييف
 مة ش ة اغببارة صالؿ تصي الصيف  تعبض القواتي اله يرية ل يرات الق ي ي ال   ية . 

 
 
  خزٖطٛ طبٗعٗٛ  لدٔه وٍطكٛ اخلمٗخ: 

 

 
 
 
 للػهتلا يف القبف السػيدس  وػب  ا ي الت ال  دتؽبي الربت يليوف مة صالؿ  ل   بته ال  ؿ األ ر دية اػبليج العبي للمبة األ ىل

 . للوسيعة يف اله يرة دٌن أسيي  أ ر خل ارهكير العبب يف منطقة اػبليج العبي  الوبؽ األ سطمة 
 اػبلػيج   عبيػ ,  ال حػب األضبػب  مصػب عبي :  منت أل ـ العصور تسل  عبيقٌن ر يسيٌن  ي  ل  كينه اله يرة دٌن الوبؽ  ال بب

,  رػٌن   اؼبوكالت  اػبالتيت السييسػية أريػيا ت لػ  إرػ ا ي أ  كليلمػي.  كينه سيطبة العبب  كال ي كيا ربه,  العبي  الويـ
كيف الطبيقيف ي لقيف يف  له  ار  تيف م د ال وي إ الوبلية كيف ينقطإ  ة أ ر خل إال خللقػ ر الػتط كػيف ديكػة تيػ  سػل  عبيػ  

   ب  عًن أمة  رب أسيي الوسطى. 
 لػػ  تقػػ ت انػػوا مكينهلػػي يف  ػػيمل ,  ال ن ليػػة  انػػوا ك ػػًن مػػة ذبػػيرة اؼبوػػبؽ هػػا   أهػػ   أكػػرب اؼبباكػػي األ ر ديػػة الػػ  كػػيف ؽبػػي نصػػيب 

ـ , مث دعػػ  تػػلة  ايػػية أد  اػبػػالؼ دػػٌن اؼبميليػػ  يف  5610يف أيػػ ط األتػػباؾ  لػػى  نهي ػػة سػػقوط القسػػطنطينية اله ػػيرة الوػػبلية
 . نطقةمصب  دٌن ال ن لية إىل تق اف ال ن لية مي كيف ل  ت قى ؽبي مة مياص يف اؼب

  , كيف  اضحي أف اكهوػيؼ عبيػ  ا يػ  عػًن معلػود يصػي إىل اؽبنػ  سػيعود دثػب ة ك ػًنة  لػى الػ  ؿ الػ  سهسػهطيإ االسػه يدة منػ 
  كينه ال ل  التط كبس ن س  لل حث  ة مثي ذل  الطبي  ها الربت يؿ. 

  إىل مػي أكسػ   العػبب مػة أ يػة حبسػة اسػه الؽب  ؼبولعػ  عػواؿ لػب ف   يػ ة لػ ديي  خلإلضػيتة ال ش  أف أ ية مولإ اػبلػيج العػبي
الهيريم ل ديي رػ يثي لالسػه يدة مػة هػتا اؼبولػإ اؼبهميػي  السػيطبة  ر لى م ا اتب انه يل القو  االسهعميرية يف كيف س  ي  ,   ر يثي

 .العبب  لي إهنيء ارهكير سيطبة  لى هتا اؼبعرب اؽبيـ مة الة ,  مة الة أصب  
 ليلي أ ية كػرب   زاد   ا,  أف اكهويت  أض  لتل  يهوا أف أ ية تل  اؼبنطقة كينه مواودة دوكي ك ًن ل ي اكهويؼ ال ل ؿ 

,  أ ػ حه تهصػ ر أ لػوصت الػ  ؿ  , ال  توي ف أتثًنهي يف العيمل يثبل دع  ظلور صػيـ ال ػل ؿ مة اههميـ العيمل كل  هبتل اؼبنطقة
 . االسهعميرية الكرب 
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  ريػث كػيف  عػي  اسػهعميرط ليمػه دػ  دعػ  الػ  ؿ األ ر ديػةتعبضه منطقة اػبليج العبي منت القبف السيدس  وب اؼبيالدط إىل ,

.  لػ  ليمػه   يف عبؽ اله ػيرة الب يسػية  صي ػة اله ػيرة ال حبيػة مػة اؽبنػ  إىل أ ر خلالعبب , صي ة يف منطقة اػبليج , يهحكموف 
  –يف ذل  االذبيل  نػ مي ليمػه كػي منلمػي د ػ اصت ربكػة االسهكوػيتيت اعب باتيػة عمعػي  ي ؿ ا ي الت الربت يؿ  أس ينييكي مة 

  حبية ال  كينه صيضعة يف ذل  الوله غبك  اؼبميلي  . يف الهتلا السيطبة العبدية  لى عبؽ اله يرة ال –كمي ذكبا مة ل ي 
   هػو أف صبيػإ مباكػي إنهػيج الهوادػي  عػبؽ ذبير ػي لػ    اعب يب خللتكب أف ال لة األصػًنة مػة القػب ف الوسػطى لػ  شػل ت تطػورا هيمػي 

دبنػػيع  الػػ  ؿ اإلسػػالمية   , ريػػث ارت طػػه ارت يعػػي  ثيقػػي  لعػػه يف أيػػ ط اؼبسػػلمٌن صػػالؿ النصػػف الثػػيا مػػة القػػبف اػبػػيم   وػػب
,  د لػة اؼبميليػ  يف مصػب  الوػيـ  اغب ػيز  اإلمػيرات  ,  اؼبميل  اإلسالمية يف مياللي  اػبلػيج العػبي كيألت ينية  اؼب ولية يف اؽبن 

ه يريػػة اإلسػالمية يف شػػبؽ أتبيقيػػي.   لػػى ذلػ  تػػيف أ ر خل  ػػيرت دكيمللػػي تهطلػػإ لهحقيػ   سػػيلة مػػي زبػػبج هبػي مػػة عػػوؽ اؽبيمنػػة ال
 ـ. 5610اإلسالمية  صي ة دع  اكهسيح العثمينيٌن للاضوؿ  ارهالؿ القسطنطينية  ي مة أ ر خل الوبلية  يـ 

  ل  قبحه ا ي الت الربت يلية  االس ينية يف السػيطبة  لػى منيتػت ذبػيرة الوػبؽ يف اػبلػيج العػبي  ال حػب األضبػب  الػهحك  دبوػيقا 
هه القو  اإلسالمية  العبدية يف الوبؽ , إضيتة إىل كثبة الصبا يت  اغبب ب ال  كينػه  ػيمال هبمي  خلب اؼبن ب.  ل  كيف لهو

مسي  ا يف تن يت صطة الربت يليٌن  انهويره  يف اؼبنطقة.  دع  قبػيح الربت ػيليٌن يف اكهوػيؼ عبيػ  رأس الباػيء الصػيا    ػلل  إىل 
,  ال حػب  ى الػهحك  خللطػبؽ اؼبالريػة  ػرب ا ػيط اؽبنػ ط  اػبلػيج العػبياؽبن  يف مطلػإ القػبف السػيدس  وػب اؼبػيالدط,  ملػوا  لػ

 األضبب  أ  ا اػبليج  انوب اعبييبة العبدية ؾبيلٌن للهنيت  االسهعميرط. 
 ٘االصتعىار الربتػال : 
 تقػػ  كػػوف الربت ػػيليٌن  دصػػ ة صي ػػة منطقػػة اػبلػػيج  دصػػ ة  يمػػةال يزيػػة للمنطقػػة العبديػػة  تكينػػه الربت ػػيؿ أ ؿ الػػ  ؿ االسػػهعميرية ,

تنوػب ا ذبػيرة البليػ   ال ػوا الع يػ  مػة أتبيقيػي صي ػة عبهبػي  خل ػوه  يف  أثنػيء ربكػة الكوػوؼ اعب باتيػةإمرباعورية اسهعميرية لوية 
نػػ  ـ     ػػلوا إيل شػػبؽ أتبيقيػػي مث اتدعػػوا إيل اؽب5602أسػػواؽ أ ر خل مث  ػػرب ا رأس العوا ػػف اؼبسػػمى ريليػػي دػػبأس الباػػيء الصػػيا 

تػػيرهكب ا اله ػػيرة  سػػيطب ا  لػػى الطػػبؽ اؼبالريػػة  انوػػ وا الع يػػ  مػػة الوػػبكيت اله يريػػة يف الوػػبؽ , يوػػيؼ إيل ذلػػ  ضبػػالت 
 اله وًن  الهنصًن خللقوة ال  ميرسوهي د اتإ مة اغبق   لى اإلسالـ  اؼبسلمٌن. 

  لى السػيري اؽبنػ ط  اسػهولوا  ليػ   دػتل   ضػعوا ؽبػ  أ ؿ موعػأ لػ ـ يف الوػبؽ  ألف «  عوا»  ل  د أ الربت يليوف دبليصبة مينيء 
,  ذل  دع  ز اؿ كي اؼبسهعمبات الصلي ية مة ل ي, كمػي   كينه أ ؿ مسهعمبة أ ر دية يف الوبؽ كل «  عوا» هتل اؼب ينة اؽبن ية 

ه كػػتل  رػػىت دعػػ  أف تػػيزت اؽبنػػ  خلسػػهقالؽبي يف أ قػػيب ,  ظلػػ كينػػه هػػتل اؼب ينػػة أيوػػي نقطػػة  ثػػوب دبت يليػػة إىل اػبلػػيج العػػبي
 اغببب العيؼبية الثينية.

 العبديػػػة ذات اؼببكػػػي  « سػػػقطب  », تيسػػػهولوا  لػػػى اييػػػبة  مث تػػػواىل اسػػػهيالء الربت ػػػيليٌن  لػػػى الع يػػػ  مػػػة اؼبػػػ ف اؽبيمػػػة يف اؼبنطقػػػة
 ألضبب  حبب العبب. االسلاتي ى اػبطًن خللنس ة إىل ا يط اؽبن ط ,  كتل  منيتت ال حب ا

 االنهصيرات  يرب هتل « ال ون  أل وكبؾ »  كيف الربت ييل  . 

 (  الربتػاه)  التٍافط االصتعىارٙ يف وٍطكٛ اخلمٗخ : الجاٌٗٛاحملاضزٚ 
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  لكة دس ب مقي مة الويم  « رأس اغب  »االسهيالء  لى  لي  ا  دع  ذل  كبو اػبليج العبي  « أل وكبؾ » اذب  القي   الربت ييل  «
  لػى اعبييػبة«  سيف ال ية» ريك  اييبة هبمي اضطب الربت يليٌن لعق  الصلا التط دبقهويل ا لتوا حبك  الويم «  سيف ال ية

. 
  ل ػه يف هػتا الصػباع إىل اينػب الربت ػيليٌن  ربيل ػه الػ  كينػه د مػي ضػ  العػبب  خللهػييل  تهوػا سييسػة إيػباف  ن  هتل النقطة 

 .  أاربت   لى ل وؿ اغبميية الربت يلية«  سيف ال ية» ض  العبب  ض  الويم  معل 
  إىل ع يعػة اؼبصػيا اؼبوػلكة دػٌن إيػباف  « إظبي يػي األ ؿ » الوػيل اإليػباا  « أل ػوكبؾ » يوًن االت يؽ التط مت دٌن القي ػ  الربت ػييل

 : ريث ايء يف هتا االت يؽ مي يلا الربت يؿ 
 . ال حبية  القطيفعي  لهمكين  مة  أف تق ـ الربت يؿ دع  الس ة للويل -
 لػى سػيري  ارػهالؿ الربت ػيؿ ؼبينػيء اػوادريف مقيدػي مواتقػة الوػيل  لػى  لقمإ ثورة مكباف أف تق ـ الربت يؿ مسي   ي للويل -

 دلوشسهيف.
 .ال  لة العثمينيةض   أف تهحيلف الربت يؿ  تيرس -
  ليلي. خلغبميية الربت يلية يعلؼ   هبمي يهنيزؿ الويل  ة -

  أصػرب سػ ًن الوػيل يف  ػيـ  « أل ػوكبؾ »,  رع  ذل  توًن اؼبصػيدر إىل أف  لله يرة ال يرسية « اي ل» ف الويل د ها     الربت يليو
 سي ق  دوي ع   خيوإ ل باميت خلهمة. « اي ل» ـ يف أط اتاب تيرسا يو ط يف أط مقيععة أصب  يف اؽبن  خلسهثنيء 5151

  الربت ػيؿ ضػ  العػبب  لكػة أيوػي ألعمػيع اإليػبانيٌن االسػهعميرية يف منطقػة اػبلػيج  يوًن هتا االت يؽ لي  تقط لهحيلف إيباف مػإ
 العبي.

  لى م ينة  ور مث مسقط رع  اؼبقي مة العني ة ال   اػ هي الربت ػيليوف  الػ  دسػ  لي دمػب ا  اربلػوا  مث اسهوىل الربت يليٌن دع  ذل 
أربلػػول  ألػػيموا كنيسػػة مكينػػ .  هنػػيؾ الكثػػًن مػػة اؼبصػػيدر الػػ   كػػي مػػي  االلػػ  يف تلػػ  اؼبػػ ف رػػىت اؼبسػػ   الك ػػًن يف مسػػقط

 تهح ث  ة اػبباب  ال مير التط أ ا ل الربت يليوف يف تل  اؼبنطقة. 
 
 
 
 
 
 
  مسقط ,  حير ,  ػور  للليت :  دع  اإلرهيب  الل يإ التط ميرس  الربت يليوف أ  حه اؼب ف  اؼبوانئ العبدية يف اػبليج مثي ,

,  نهج  ة  ,  دقى نميـ اغبك  ا لى يف هبمي ربه اغبميية الربت ييل , دبثيدة ؿبطيت دبت يلية غبميية اييبة هبمي  ال تيع  ة ذبير ي
شػػعبت  ذلػ  أف الكثػًن مػة السػكيف عػػيدر ا هبمػي إىل اؼبػوانئ األصػب  يف اػبلػػيج العػبي فبػي أثػب  لػى ازدهػػير هبمػي   مباهنػي.  لػ 

هبمي خللوي قة االلهصيدية دس ب ربك  الربت يليٌن خللطبؽ اله يرية اؼبخدية إليلي تن يتا ػبطهل  ال  اسهل ته إعالؽ اػبليج العبي 
   يل   ة اله يرة الوبلية. 

   أثنػيء تلػ  ال ػلة دس ب ارهالؿ الربت يليٌن منطقة اػبليج العبي اهنػير النوػيط ال حػبط لعػبب اػبلػيج  هػو مصػ ر رزللػ  الوريػ 
 كينه القو  اإلسػالمية إخلف تلػ  ال ػلة تهمثػي يف اؼبميليػ  الػتية رػي لوا الهصػ ط للتطػب الربت ػييل لكػنل  اهنيمػوا يف معبكػة ديػو 



  

 6     ،،،         تنسيق :  أبو فيصلإتقان  خلدمة الطالب(          ُيباع حصري لـدى  ) مركزجودة          ،،،        د/ حممد   تاريخ اخلليج العربي

ـ  كينه لواه  ل  ضع ه  اهنيرت أميـ ال  لػة ال هيػة  هػا ال  لػة العثمينيػة الػ  كينػه موػ ولة يف  ػبا لي  5130ال حبية  يـ 
 لة الص وية مة الة  مإ د لة اؼبميليػ  مػة الػة أصػب  لػتل  كينػه السػييدة العثمينيػة  لػى منطقػة اػبلػيج العػبي سػييدة مإ ال 
  . اظبية

 تل  تهأثب اؼبػ ف ,   نوًن هني إىل مولف اؼب ف اؽبن ية مة هتا اله ًن اعبترط يف منطقة اػبليج العبي  كسب االرهكير العبي لله يرة
ت ع  أف كينه ملنة النقي اله ػيرط ارهكػيرا صيلصػي للعػبب يف  ألف النويط الربت ييل مل يخثب  لى مصيغبل  تا اله يًناؽبن ية كثًنا هب
, أ  حه اآلف يف ي  الربت ػيليٌن  لػتا مل ذبػ  اؼبػ ف اؽبن يػة ضػًنا يف ديػإ دوػي عل  للربت ػيليٌن دػ ال مػة العػبب.  كمػي  ا يط اؽبن ط

 يتكب ال ع  تق  صبإ الع اء اؼبولؾ لإلسالـ دٌن اغبكيـ اؽبن  س  الربت يليٌن. 
 ٖٛوعزكٛ دٖٕ البحز : 
 اإلسػػالمية الف الربت ػػيؿ دػػ  وا سنوػػيء سلسػػلة مػػة اؼبباكػػي اله يريػػة  لػػى  شػػعب اؼبسػػلموف خلف ربكػػة الربت ػػيليٌن توػػب دبصػػلحة ال  لػػة

ـ ) د اية القبف السيدس  وػب ـ ( كمػي ذبػي ز ا اغبػ  األضبػب خلسػهيال ل   لػى اييػبة  5131 -5133السيري اؽبن ط دٌن سن  
 ـ  عًنهػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػة النقػػػػػػػػػػػػػػيط اإلسػػػػػػػػػػػػػػالمية اإلسػػػػػػػػػػػػػػلاتي ية.5131هبمػػػػػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػ صي اػبلػػػػػػػػػػػػػػيج العػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػػػػػيـ 

ا ػب السػلطيف يف «  رسػٌن الكػبدط» تأرسي السلطيف لنصول ال ورط سلطيف مصب ضبلة حببية ك ػًنة ضػ  الربت ػيليٌن ربػه ليػيدة 
 . «  شوؿ» مث  « ديو» , رىت   ي إىل اييبة  ( ـ5131ا ة, يف  يـ )

  يفـ( تكػػيف النصػػب رلي ػػ  5138 ذلػػ  يف  ػػيـ ) « لػػورني  دط اؼبيػػ ا»  الهقػػى السػػلطيف اؼبملػػوكا مػػإ األسػػطوؿ الربت ػػييل دقيػػيدة 
» ـ(  منلػي 5130,  لكة  يز الربت يليوف لو     ارهلوا اؼبيي  مة اؼبوالإ اإلسالمية  لػى السػيري اؽبنػ ط يف أ ؿ  ػيـ ) ال  اية

عيهػػ ات دػػٌن ال  لػػة اؽبن يػػة فبػػي أثػػب سػػل ي  لػػى اله ػػيرة اإلسػػالمية تعقػػ ت اؼب « ديػػو» كمػػي ارهػػي الربت ػػيؿ م ينػػة «  عػػوا  دايػػوؿ
العثمينية  مصب,  سالعٌن اإلمػيرات اؽبن يػة الػتية عل ػوا مسػي  ة ال  لػة اإلسػالمية إضػيتة إىل م ينػة ال ن ليػة  مت إرسػيؿ أسػطوؿ 

 مولؾ مة هتل ال  ؿ دبسي  ة تقنية حببية مة ال ن لية.
  ـ  شػػنوا 5130سػػطوؿ يف الثيلػػث مػػة تربايػػب  ػػيـ ,  لكػػة خلعػػه الربت ػػيليوف األ« رسػػٌن الكػػبدط»  انوػػمه القػػو  اعب يػػ ة إىل

 معبكػػة ريظبػػة  تي ػػلةال حبيػػة  « ديػػو» ه ومػػي عػػًن مهولػػإ  لػػى األسػػطوؿ اإلسػػالما فبػػي أد  إىل تػػ مًن األسػػطوؿ تكينػػه معبكػػة 
 لػتا تعهػرب  ارػ ة مػة أهػ  اؼبعػيرؾ ال حبيػة يف  خلنهلػيء سػيطبة اؼبسػلمٌن  لػى صطػوط اله ػيرة ال حبيػة مػإ أسػييريث كينػه إيػتاا  

  يـ. 533الهيريم  هبيدية اؼبسلمٌن تيلي شبع الربت يليوف يف ارهالؿ اؼبوانئ اإلسالمية الب يسية  ارهكب ا ال حب ؼب ة 
  هت ـ ,  لػػػ  اسػػػ ـ  ػػػبا ي دػػػٌن القػػػو  العبديػػػة يف اػبلػػػيج  دػػػٌن الربت ػػػيليٌن 5413 -5131 لػػػ  شػػػل ت ال ػػػلة مػػػي دػػػٌن  ػػػيما

العبب لن وذه .  صالؿ تل  ال لة ري ؿ العثمينيٌن  عاإلرهيب دكي  سي ي القوة إلصوي  الربت يليوف يف تل  ال لة ا نف أسيليب
 تويي  اػبنيؽ  لى الربت يليٌن  الولوؼ أميـ موب  ل  االسهعميرط.

  إدعيد العبب  ة أسواؽ اله يرة يف الوبؽ.ت ارة األضبار النيصبة  ة «  سليميف القينوا» تق  أدرؾ السلطيف العثميا 
 منػػإ االسػػهعمير   لكنلػػي قبحػػه يف,   اعبلػػود الػػ  دػػتؽبي العثمػػينيٌن يف ذلػػ  رعػػ  لو ػػي  اتسػػيع نطيللػػي مل تػػخد  إىل نهػػي ج ريظبػػة

اإلسالمية يف ال حػب  , كمي رطمه إمكينية لييـ ا لة مسيحية دبت يلية ر وية ض  القو  العبدية الربت ييل مة االمه اد إىل ال اصي
  األضبب  مشيؿ أتبيقيي.
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  اػبيدـ  التط اسهوىل  لػى مسػقط  ري ػب شػ   اييػبة مسػن ـ  موػي  هبمػي  رػبض أهػي «  سليميف خلشي» تأرسلوا ضبلة يقودهي
 ػػة    ػػيت لكنلػػي   اييػػبة لوػػ  مسػػقط السػػيطبة  لػػى مػػة ال  لػػة العثمينيػػة سبكنػػه,  لػػ   القطيػػف  لػػى الثػػورة ضػػ  الربت ػػيليٌن

 . موي  هبمي لى  السيطبة
  ـ الع ي  مة اؼبوااليت دٌن األسطولٌن العثميا  الربت ػييل  ػرب اػبلػيج العػبي  ال حػب 5116 – 5112كمي شل ت ال لة مي دٌن

 – 5111, الػػػتية اسػػػهطي وا دعػػػ  ذلػػػ  ربقيػػػ  دعػػػ  االنهصػػػيرات  لػػػى الربت ػػػيليٌن تيمػػػي دػػػٌن  األضبػػػب  انهلػػػه هبيديػػػة العثمػػػينيٌن
 ـ صي ة يف ال حبية  مسقط . 5185

 ـ 5106 ػيـ  يف, كمػي تقػ  الربت ػيليٌن ال حػبية مػبة أصػب    ل  اسهطيع العثمينيٌن أيوي دعػ  ذلػ  السػيطبة  لػى منطقػة اإلرسػيء
  ن مي أرسي ركيـ ال حبية  اإلرسيء  ال صبة م عوثٌن  نل  إىل د  اد لللريب خللسلطيف العثميا سليميف القينوا.

  د أ اليرف العثميا يختى شبيرل  لى رسيب الواود الربت ييل رأت دبيطينيي أف ازدصد الهوسإ العثميا يف مييل اػبليج يوػكي   ن مي
صطب يل د مبكيهي  ن وذهي يف اؼبنطقة, لػتل  سػير ه إىل  قػ  ات يليػيت ضبييػة مػإ ركػيـ  شػيوخ منطقػة اػبلػيج العػبي إلضػعيؼ 

 الن وذ العثميا يف اؼبنطقة.
 ملػػػه القػػػواتف األ رديهػػػيف االقبليييػػػة  اؽبولن يػػػة صػػػالؿ البدػػػإ األ ؿ مػػػة القػػػبف السػػػيدإ  وػػػب  لػػػى إلصػػػيء الن ػػػوذ السييسػػػا  لػػػ   

  اله يرط الربت ييل مة اػبليج العبي. 
   ػػ ة  لػػى الػػبع  مػػة ازبػػيذ الربت ػػيليٌن كػػي اإلاػػباءات للػػ تيع  ػػة أن سػػل  دعػػ  أف أرسػػوا خبطػػورة القػػو  اؼبنيتسػػة ؽبػػ   ػػة عبيػػ 

,  رعػػ  ذلػػ  رقػػ   إاػػباءات مثػػي إعػػباؽ األسػػواؽ ال يرسػػية دكميػػيت ك ػػًنة  مهنو ػػة مػػة ال وػػي إ للهػػأثًن  لػػى اله ػػيرة االقبليييػػة
 االقبليي أرحبي,  مل أتتى هتل اػبطوة يط نهي ة.

   ػيـ اػبلػيج العػبي هني يػي  مػة  مػة إصػباج الربت ػيليٌن مػإ رل ػي ل  اإليػبانيٌن االنكليػيسبكػة البدإ األ ؿ مة القبف السيدإ  وػب  يف  
   .لي بضوا سيطب    لي    لع ة لب فـ  5422
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   تق ػػي أف ربصػػي هولنػػ ا  لػػى  أ اصػػب القػػبف السػيدس  وػػبيف دػ ء الهوااػػ   اله كػػًن اؽبولنػػ ط يف آسػػيي صصو ػي   الوػػبؽ  مومػػي ,

, يف ن ػ  الولػػه الػتط أصػتت تهمػبد تيػػ   , أصػػتت تسػيه  يف العمليػيت الكوػ ية رػػوؿ العػيمل اعب يػ  ا ػلاؼ اسػ ينيي خلسػهقالؽبي
االرهكيرية ال  كيف الربت يليوف ي بضوهني  لػى اؼبسػهلل  األ ر ي , صي ػة دعػ  أف اتوػا لللولنػ يٌن أف ربػ   لػوة  لى األسعير 

 الربت يؿ يف ال حير الوبلية أ  ا أمبا لي   ع ي.
   نػت ذلػ  اغبػٌن .  مإنوػيء شػبكة لله ػيرة مػإ اؽبنػ  ـ ااهمي ػي  لػبر ا تيػ 5102 ق  ك ير اله ػير اؽبولنػ يٌن يمسػلداـ يف سػنة  ل

 ـ صبج أ ؿ أسطوؿ هولن ط إىل أسيي ,  التط دلغ اير اؽبن  الوػبلية5101سنة  يفأصتت هولن ا تهطلإ للو وؿ إىل الوبؽ.   
, إال أف ال وا ػ  اؼبيديػة مػة  راء ال وػي إ الػ  ال ػه   , مث  يد دع  عي ة دامه سنهيف  نصف.  أف كيف ل  تقػ   ػ دا  مػة عيلمػ 

 كينه صًن تعوي  لتل . 
 الػػ  أسسػػه  , دػػي أهنػػي كينػػه ؿببكػػي  إلنوػػيء شػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية اؼبهحػػ ة  مل تكػػة هػػتل البرلػػة د ايػػة لػػبرالت   يػػ ة تحسػػب  ,

,  ازبػػيذ اإلاػػباءات    ارهكػػير اله ػػيرة.  الػػتط صولػػه دبقهوػػيل رػػ ـ مػػة اغبكومػػة اؽبولن يػػة5432مػػيرس  23دببسػػـو  ػػ ر يف 
,  دنػيء  الك يلة دبدع أط معيملة سي ة يهعبض ؽبي اؽبولن يوف  كتل  ر   ق  معيه ات مإ ركػيـ الوػبؽ خلسػ  اغبكومػة اؽبولن يػة

  القالع  تعيٌن اغبكيـ  القوية يف اؼبوالإ الهيدعة  تط ي  القينوف  توتًن النميـ يف مثي تل  اؼبنيع .
 صصو ػي  أف  .  كينػه اؼبوػكلة يف كي يػة الو ػوؿ لػتل  اؽبػ ؼ ,  هػا تهطلػإ إىل تبكيػي  مليي ػي يف الوػبؽ ي  الوبكةمنت أتس ,

,  يصػعب  لػى الوػبكة ربػ يلي يف ذلػ   ال يسػهليف هبػي  - اليػيخلف  – اؽبنػ   –آسيي يف ذل  الوله هبػي كيػيات سييسػية خللصػٌن 
,  , مػي زالػه سػليمة ,  ل  ألػيموا أسػ  دتي يػة  لػى يػ  ال ػوكًنؾ كيف الربت يليوف هنيؾ,  مة ارية أصب    , هتا مة ارية اغبٌن

 ,  كتل  القو  األ ردية الكي نة هبي  مل ديسسلي سوء.  ؽبتا ربص اؽبولن يوف  لى ذبنب اال ط اـ خللكييات السييسية يف اؼبنطقة
 . 
  مت اصػػلاؽ صطػػوط ,  الػػ   ػػة عبيقلػػي  تهمثػػي يف أرص يػػي اؼباليػػو,  اكهوػػف اؽبولنػػ يوف أف هنػػيؾ ث ػػبة لػػ صوؿ اؼبنطقػػة سػػب يف مػػي

  .ال تيع اآلسيوية
 توػ   ػ دا  ك ػًنا  مػة  , تلػا منطقػة  اسػعة  ل   ا  اؽبولن يوف يف هتل اؼبنطقة اؼبقوميت األسيسػية الػ  تلػيمل  خللسػيطبة  ليلػي ,

ال ل ٌن.  تع  أكثب اؼبنيع  اآلسيوية ايذديػة  أ يػة يف الوػبؽ كلػ  اعبير اػبص ة لل يية.  ال  سبه  خبط منحى ديه  مة سومطبة إىل 
  ال  ته لى يف إنهيالي للهوادي الن يسة إىل اينب اؼبعيدف  الصمغ  األ ويب الط ية. 

 الوػبؽ كػيف الربت ػيليوف لػ  صػيرت  يف,     كيف لللولن يٌن يف ذلػ  الولػه اليػ  العليػي يف أ ر خل يف ؾبػيالت اله ػيرة  اؼبالرػة  اؼبػيؿ
,   لػى الػبع   ـ لػ  دػ أت نوػيعلي يف منطقػة شػبؽ آسػيي 5435, الػ  أتسسػه يف  لواه .  إذا دوبكة اؽبن  الوػبلية الربيطينيػة

صػ ط للوػبكة , إال أف إمكينيي ي اؼبالرية  اؼبيلية كينه ؿب  دة  ال سبكنلي مػة اله مة كوهني كينه اؼبنيت  الوري  للوبكة اؽبولن ية
, هػتا إىل اينػب امهالكلػي لعػ د ك ػًن  , ريث أف األصًنة سبهعه دبأس ميؿ اثده ي وؽ دكثػًن رأس مػيؿ نمًن ػي اإلقبليييػة اؽبولن ية

,  الػػ  اعلهلػػي أكثػػب لػػ رة  لػػى اؼبنػػي رة مػػة عًنهػػي مػػة السػػ ة األ رديػػة  مػػة السػػ ة الػػ  سبيػػيت سمكينيي ػػي الهصػػنيعية  الهسػػليحية
 ؽبي.  اؼبعي بة

  كينه ل    له مة ل ي  دمج   ة شبكيت ذبيرية هولن ية, أهني ليمه  لى   لى الوبكة مة ملمهلي يف اؼبييل الوبلية سلي فبي ,
, يف  ,  أسػ  أعل لػي مقػبات ذبيريػة  لػالع«  أرص يػي اؼباليػو» ,  قبحه يف إليمة  اللػيت عي ػة مػإ دعػ  اغبكػيـ يف  إىل الوبؽ

 (  ِٕلٍدا) التٍافط االصتعىارٙ يف وٍطكٛ اخلمٗخ : الجالجٛاحملاضزٚ 
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, دب بد إسبيـ  ملية ال مج. لكي هتا لبرت الوبكة اؽبولن ية االذبيل  ,  رثهلي الوبكة يف هتل اؼبنيع   اير خلن ا,  ,  خلنهيـ تبنيه
,  ريػػث المػػب ؼ اؼبهػػوتبة للسػػيطبة  لػػى هػػتل  , ريػػث ديكنلػػي مػػة القيػػيـ دعمليػػيت  اسػػعة له ػػيرة الهوادػػي«  أرص يػػي اؼباليػػو» إىل 

  ذبير ي. ,  ال  سهسي  هي  لى ارهكير اؼبنيع 
  أ ػ رت  لػتل   اإلقبليػيط كػتل   منيهوػة الواػود الربت ػييل  ملػه  لػى, «  أرص يي اؼباليػو»  رىت تن بد الوبكة ده يرة منطقة

 : أ امبهي إىل موظ يلي يف الوبؽ
 ,  أينمي  ا ت دوبب اؼبعيلي الربت يلية -
 ,  أينمي الهوه الوب رة ذل   دنيء القالع -
 . الوبلية اإلقبلييية دكي الوسي ي اؽبن  الهتلا مة منيتسة شبكة  -

 عػبد ه  مػة  , ريث دمب ا الربت ػيليٌن  ل  ربققه كثًن مة أه اؼ الوبكة اؽبولن ية يف صالؿ تلة مل ته ي ز اػبم   وبة سنة  ,
 , كتل  أدع  ا اإلقبليي  ة اؼبنطقة خللكيمي دع  أف   يت شبكة اؽبن  الوبلية اإلقبلييية  ة منيتسة الوبكة اؽبولن ية.  اير كثًنة

 إىل أرػػ اث تقػػيرب دػػٌن اغبكػػيـ ا ليػػٌن   لػػ  أدت سييسػػية اؼبنيهوػػة اؽبولن يػػة للواػػود األ ري خلألرص يػػي  صصو ػػي  للربت ػػيليٌن ,
 اؽبولن يٌن مة تس ي  ضبخلت سيرقة للربت يليٌن. , دوكي مكة  القيدموف اعب د

    الػػ  دوػػيي لي مػػة يػػ  الربت ػػيليٌن سبػػيؽ النمػػيـ  مت لللولنػػ يٌن انهػػياع ملقػػي رصػػة الربت ػػيؿ اغبصػػٌن يف الوػػبؽـ 5465يف سػػنة  ,
,  ارػهالؽب  5416, صي ة دع  أف ألصى اؽبولن يوف الواود الربت ييل يف سبيالنكي سنة «  ال وكًنؾ» ال تي ا التط  ضإ أسس  

 ـ. 5443يف سنة  -مخسسة الربت يؿ األ ىل -لكوتوٌن 
  لػػتل  أصػػتت  حبمػػالت منممػػة  لػػى كػػي أثػػب للربت ػػيليٌن يف اؼبيػػيل اؽبن يػػة«  كوؼب ػػو»  دعػػ  ذلػػ  أصػػت اؽبولنػػ يوف يقومػػوف مػػة  ,

ه يريػػة الوارػػ ة دعػػ  األصػػب  يف يػػ  اؽبولنػػ يٌن.  مل يكهػػِف اؽبولنػػ يوف دػػتل  دػػي اسػػهولوا  لػػى سػػيالف   اػػير تهسػػيلط ؿبطػػي   ال
الصون    ضعوا أي يل   لى ذبيرة النب  الويط إضيتة إىل ال ل ي   دع  ذل  ن ت ا إىل اػبليج العبي   اتسوا الربت يليٌن تي    مل 

فبػي سػي    لػى اهنيػير اإلمرباعوريػة الربت يليػة  .مهلكيت مثػي عػوا يف اؽبنػ    مكػي  يف الصػٌني قى للربت يليٌن دع  ذل  سوا دع  اؼب
 اله يرية دوكي سبيإ ربه أل اـ الهح صت اؽبولن ية يف الوبؽ.

 ؽبولن يػة.   منت النصف الثيا مة القبف السيدإ  وب د أ الربت يليوف خيسب ف األسواؽ يف منطقة اػبليج دس ب اؼبنيتسػة االقبليييػة  ا
 كمي سبكة االقبليي  اؽبولن يوف  ال بس أيوي يف إغبيؽ اؽبيدية هب  يف ا يط اؽبن ط  اػبليج العبي.

 دػػ أ الربت ػػيليوف يف تقػػ اف موػػي  هبمػػي الػػتط اسػػهعيدل الوػػيل االيػػباىن   ػػيس دبسػػي  ة االقبليػػي.  هكػػتا صسػػب الربت ػػيليوف   خلل عػػي
 دنليية اله وؽ الربت ييل يف اػبليج.  لتل  كيف عبد الربت يليوف مػة موػي  هبمػي ارػ  اؼبعػيمل أتوي فبهلكي   يف الوبؽ تكيف إيتاا

 ال يرزة يف اتريم اؼبنطقة. 
  إال ان  مل يسهمب عويال لع ة أس يب أ لي لكة رع  هتا اله وؽ السبيإ لللولن يٌن يف اؼبنطقة: 

: تأعميع االقبليي يف السيطبة  لى اله ػيرة يف الوػبؽ  اػبلػيج العػبي كػيف ال دػ  أف تقػوده  إىل  الهنيت  االقبلييط اؽبولن ط -
نياع مإ اؽبولن يٌن التية رلوا ؿبي الربت يليٌن يف انوي شبلا آسيي   ل  ازدادت ر ة الهنيت  دٌن االقبليي   اؽبولن يٌن دع  

اله ػػيرة مػػة رأس الباػػيء الصػػيا يف ألصػػى انػػوب أتبيقيػػي إىل موػػي   أتسػػي  شػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية االقبليييػػة الػػ  ارهكػػبت
 مياالف يف انوب أمبيكي اعبنودية. 
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  مة  ضػإ االقبليػي القػو  يف اػبلػيج العػبي يف البدػإ األصػًن مػة القػبف السػيدإ  وػب تػاهن  مل ين ػبد ا يف السػيطبة  لػى  البع   لى
منطقػػة اػبلػػيج العػػبي دػػي تقػػيظبوا الن ػػوذ ال حػػبط  اله ػػيرط مػػإ اؽبولنػػ يٌن   دعػػ  الكيػػيات العبديػػة مثػػي  ػػبب  مػػيف  أيوػػي مػػإ 

 الربت يليٌن أن سل  يف دع  األ ليت.
, ت عػػ  أف  سييسػػة شػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية اؽبولن يػػة ن سػػليهنػػيؾ  يمػػي أصػػب هػػيـ سػػيرع دنلييػػة الن ػػوذ  السػػيطبة اؽبولن يػػة  هػػو  -

,  أ  حه هولن ا يف د اية القبف السيدإ  وب أكرب لوة أ ردية يف ال حير  اسهقبت األمور للوبكة اؽبولن ية يف أرص يي اؼباليو
,  دتعلػػػي هػػػتا االرهكػػػير إىل السػػػيطبة  لػػػى  مليػػػيت اإلنهػػػيج   لػػػى ارهكػػػير ذبػػػيرة الهوادػػػي, رارػػػه الوػػػبكة تعمػػػي  الوػػػبلية

,  تقػـو ستػالؼ مػي زاد   تنميملي دوكي اعللػي تػهحك  يف السػوؽ. تأصػتت تهػ صي يف رب يػ  الكميػيت اؼبنه ػة مػة الهوادػي
 منلي  ة اغب  اؼبطلوب.  ل  امه ت  ملية اإلتالؼ لهومي أش ير الهوادي ن سلي.

   ؽبي أكرب األثب يف  لػف لػوة الػ تإ اؽبولن يػة يف ال حػير الوػبلية يف أ اصػب القػبف السػيدإ  وػب.  إذا كينػه شػبكة  كيفهتل السييسة
, إال أهنػي مل تػهمكة مػة اغب ػيظ  لػى مسػهو   اؽبن  الوبلية اؽبولن ية ل  سبكنه مة ارهكير ذبيرة الهوادي عيلة القػبف السػيدإ  وػب

  ل   ذل  للهح صت الع ي ة ال  أ  له نويعلي اله يرط إىل عبي  ش   مس  د.لو ي إىل مي دع  ذ
 خلإلضػيتة إىل الوػبا ب  – ازدصد الوػبا بالػ   االػه الوػبكة  ػة سييسػهلي خلؼبنطقػة ريػث تبتػب  ليلػي   قبمه أ ىل الهح صت

,  إتػالؼ مػي   إلياـ األهييل دهسػلي  ا صػوؿ إا ػيرص  للوػبكة –ال  كينه ت تإ مة ل ي للسلطيت اغبيكمة  ربوله إىل اؽبولن يٌن 
قػػب اىل شػػيوع ال  خلالضػػيتة,  ,  ربطػػي  سػػ نل   تػػ مًنهي يييػػ  منػػ   ػػة رياػػة الوػػبكة  ربمػػيف السػػكيف ا ليػػٌن مػػة فبيرسػػة اله ػػيرة

,  الػػ  أدت يف النلييػػة إىل انهوػػير أ مػػيؿ القب ػػنة دوػػكي صطػػًن كػػيف لػػ  أتثػػًنل  لػػى رببكػػيت   ال ػػخس  شػػلي اغبيػػية االلهصػػيدية
 الوبكة  نويعلي خلؼبنطقة. 

,  صيينة مػوظ ا الوػبكة  اتهقػيره  إىل النياهػة,  ,  ذل  نهي ة سوء نميـ اغبسيخلت كمي ازدادت ن قيت الوبكة  ة ايباد ي -
% 23  اتسيع اإلمرباعورية, هتا إىل اينب ارت ػيع ال وا ػ  الػ  كينػه تػ تعلي الوػبكة غبملػة أسػلملي  الػ  تبا رػه دػٌن دع
%  الػػ  كػػيف ؽبػػي د ر يف تعثػػب نوػػيط الوػػبكة اؼبػػييل, صي ػػة دعػػ  أف اتسػػعه اؼبمهلكػػيت  ازدادت الن قػػيت العسػػكبية 63 

   السييسية.
له يرية روؿ الهوادي الن يسة  سبسكلي دتل . يف الوله التط ت ًنت تي  ع يعػة الطل ػيت أيوي تبكيي الوبكة لكي نويعي ي ا -

األ ردية  لى السلإ اآلسيوية,  دتل    يت الوبكة  ػة الهكيػف مػإ الوضػإ اعب يػ  صي ػة, دعػ  أف ازداد الواػود األ ري 
 آلسيوية خلألسواؽ األ ردية. خلؼبييل اآلسيوية,  صي ة الواود الربيطيا التط ارهكب ذبيرة اؼبنسوايت ا

 ت سػ ب   مي تعبضه ل  هولن ا مة مصي ب سييسية   سكبية كرب  كيف ل  أتثًن  اضػا  لػى نوػيط الوػبكة يف ال حػير الوػبلية ,
ـ  ضػػ  دبيطينيػػي  مسػػي ة شػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية اؽبولن يػػة خللوػػبؽ يف 5183اشػػلاؾ هولنػػ ا يف رػػبب االسػػهقالؿ األمبيكيػػة  ػػيـ 

, تك ػػ ت الوػػبكة دسػػ ب ذلػػ  صسػػي ب تيدرػػة أتقػػ  ي    دبيطينيػػي , األمػػب الػػتط أ ػػ ا  المػػة تيرلػػة يف اتريػػم الوػػبكةالصػػباع ضػػ
  سيالف  موالإ كثًنة خللوبؽ.

 ال  سيرت يف عبي  اإلتالس دس ب للػة   هبتا ليدله الوبكة ميي  مة الهح صت ال  أثبت يف كي اغبيالت  لى مييانية الوبكة ,
, لػػتل   ,  هػػتا أضػػطب الوػػبكة إىل االلػػلاض إىل رػػ  أ  يهػػي  ػػة االسػػهمبار يف  لػػه كينػػه اؼبصػػب تيت تهوػػي فاإليػػبادات 

,  السػػميح  , حبيػػث أتصػػت اغبكومػػة اؽبولن يػػة  لػػى  يتقلػػي مسػػخ لييت الػػ تيع تقػػ مه اغبكومػػة اؽبولن يػػة خللػػلاح إلنقػػيذ اؼبولػػف
 مليوف ال ر.  563,  أف ت تإ اغبكومة ديوف الوبكة ال  دل ه روايل  ,  اغب  مة ارهكير الوبكة اله يرط خلله يرة اػبي ة
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  ل  سبه هتل الهسوية مقيدي أف تهتلػى الوػبكة  ػة صبيػإ فبهلكي ػي  توادعلػي يف األرص يػي للحكومػة اؽبولن يػة.  دق ػوؿ ذلػ  انهلػى 
  الوبكة. ـ,   رثه اغبكومة اؽبولن ية فبهلكيت5108د ر شبكة اؽبن  الوبلية اؽبولن ية يف 

 أألمػب الػتط مّكػة اقبلػلا مػة القوػيء  لػى لو ػي اله يريػة  مػة مث  ازداد مول لػي أتزمػي  ضػع ي  دع   لوع هولنػ ا ربػه ركػ  تبنسػي
 ضػػػػإ االقبليػػػػي يػػػػ ه   لػػػػى فبهلكػػػػيت هولنػػػػ ا يف اؽبنػػػػ    اسػػػػهولوا  لػػػػى سػػػػيالف مث  لػػػػى اؼبوالػػػػإ اله يريػػػػة اؽبولن يػػػػة يف اػبلػػػػيج 

                                        .العبي
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  شػأهني شػأف القػو  األ ر ديػة الكػرب  يف ذلػ  الولػه دعػ   منت د اية القبف السيدس  وػب الوبؽد أ اههميـ ال بنسيٌن خلله يرة مإ
ربكة الكووؼ اعب باتية.  مل يكة الواود ال بنسا يف حبير الوبؽ  يمة  اػبليج العبي دص ة صي ة ملحوظي إذا مػي لػورف خللػ  ؿ 

 لػ    ػله أ ؿ ررلػة ذبيريػة تبنسػية إىل اؽبنػ  يف مطلػإ القػبف السػيدس األ ر دية اؼبنيتسة األصب  مثي الربت يؿ  هولن ا  اقبلػلا. 
  وب  لكنلي خللط إ  االه دبعيرضة لوية مة الربت يليٌن أ حيب الي يمة يف اؼبنطقة يف ذل  الوله. 

  ت ػػا  ػػيـ  يف أسػػييربيصػػة  لػػى إدػػباز د رهػػي يف ؾبػػيؿ ضبييػػة الكيثوليػػ   كينػػه تبنسػػي يف ؿبي ال ػػي االتصػػيؿ دبنطقػػة اػبلػػيج العػػبي ,
 :  أرسله تبنسي إىل إيباف س ًنا  كل ه  خللقييـ دثالث مليــ 5424
 .إليمة ربيلف مإ إيباف  -
  .ضبيية اؼبسيحيٌن الكيثولي  اؼبواودية هبي  -
 . إليمة  الليت ذبيرية مإ إيباف ل ها اةيؿ دع  ذل  ؼبنطقة اػبليج -

  ـ مق رة الس ًن ال بنسى ذبي ز القسطنطينية دس ب توله عًن أف هتل ا ي لة ل    . 
  ردبي  ا ت تبنسي أف السهير ال يين ل  يكوف  يمال مسي  ا ؽبي للن ػوذ مػة صاللػ  إىل منطقػة اػبلػيج العػبي يف الولػه الػتط كػيف 

 الهنيت  اله يرط ش ي  دٌن لو  اسهعميرية أصب  س قه تبنسي إىل اؼبنطقة  دسطه ن وذهي خلل عي.
 أرسله تبنسػي إىل موسػكو يف ؿبي لػة ل ػها عبيػ  ذبػير  دػٌن تبنسػي  إيػباف  ػرب دػالد ال لطيػ   دثالث سنواتوي تل  ا ي لة دع  ت

 ,  لكة مل أتتى هتل ا ي لة دنهي ج ملموسة.  ر سيي  حبب لي ية
  ـ إىل إيباف دعثة ت وًنية دبائسة أر  أخلء الكنيسة ريمال رسي ي مة اؼبلػ  لػوي  الثيلػث  وػب إىل 5428مث أرسله تبنسي يف  يـ

 . «    يس األ ؿ» الويل 
  يف كػي مكػيف ي ػ ليف  تنوػأ مباكػي تنصػًنية, الػتط ظبػا لل عثػة أف «   ػيس األ ؿ»  ل  رميه هتل ال عثة حب ي ة الويل االيػباىن
,  كيف لل بنسيٌن دع  ذل  د را هيمػي يف ؾبػيؿ اإلرسػيلييت ال ينيػة د ػيرس  د  اد ال  كينه اتدعة لل  لة الص وية يف ذل  الوله  

 لواود   د ك ًن مة البه يف ال بنسيٌن هنيؾ.
   اؼبلحوظ النويط ال يين هكتا ن ت ال بنسيوف اىل منطقة اػبليج العبي مة صالؿ ذل . 
  للمحي الت ال بنسية للهواا  يف الوبؽ  اػبليج العبي تقػ  ري لػه تبنسػي منػت  لػ   اؽب ؼ األسيساكيف   اله يرطالنويط  ألف

ـ أف يكػوف ؽبػي نصػيب يف اله ػيرة الوػبلية دعػ  أف أدركػه أ يػة موػيركهلي يف هػتا اةػيؿ مػإ 5453-5180اؼبل  هنبط البادإ 
 القو  االسهعميرية األ ر دية اؼبنيتسة.

 ـ ) دع   يـ مة أتسي  الوبكة االقبلييية ( دبحي لة لهأسي  شبكة تبنسية لله يرة مإ 5435ل  ال بنسا هنبط البادإ يف تقيـ اؼب
 اؽبن   لى عبار شبك  اؽبن  الوبلية الربت يلية  االس ينية  لكن  توي. 

  ب مة نصػف لػبف( يف أتسػي  شػبكة اؽبنػ  ـ )دع  روايل أكث5446 اسهمبت ا ي الت ال بنسية يف هتا اةيؿ رىت قبحه يف  يـ
هبػػ ؼ تطػػويب ؾبػػيالت اله ػػيرة ال بنسػػية مػػإ دػػالد «  كػػول ًن» الوػػبلية ال بنسػػية  ذلػػ  دب ػػيدرة شتصػػية مػػة  زيػػب اؼبيليػػة ال بنسػػا 

 الوبؽ.
 ؼبػ ة ثػالث سػػنوات,  امهيػيز س  ي لػػي مػة البسػـو  اعبمػػيرؾدبػػنا الوػبكة ال بنسػية  مبسػومي  «  الثػيا  ػػيس »   ا ػ ر الوػيل اإليػباا

 . رقوؽ فبيرسة األنوطة اله يرية اؼبمنورة للاينب اآلصبيةخلإلضيتة إىل 

 (  فزٌضا) العزب٘ التٍافط االصتعىارٙ يف وٍطكٛ اخلمٗخ : الزابعٛاحملاضزٚ 
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 العطػيص  اؽبػ اص  لػى الوػيل الػتط  , تهعلػ  ال بنسػيٌن سعػ اؽ ت ػيدؿ اؼبصػيا  اػبػ ميت  ل  أت   الطبتيف ال بنسا  اإليباا  لػى
 د  رل     ال بنسيٌن سدباـ معيه ة رظبية لله يرة مإ تبنسي يف ريؿ ر  ث ذل  سواء مة مل  تبنسي أ  مة الوبكة ن سلي.

 لكػة رػ ث العكػ   دػ ال مػة أف تسػعى تبنسػي   كيف مهولعي أف ييي  الن وذ ال بنسا مة صالؿ هػتا الوتػيؽ مػإ الوػيل اإليػباا  ,
رػػ ث ,  مػػة صػػالؿ اؼبلػػ   الوػػبكة للسػػًن يف هػػتا االذبػػيل اؼبػػ    لواودهػػي يف اػبلػػيج العػػبي  توعيػػ   اللهلػػي مػػإ الوػػيل اإليػػباا

 .  العك 
   اؼبل  ال بنسا  أيوي الوبكة ال بنسية إرسيؿ مي     ا د  الويل اإليباا مة ه اص األمب التط أعو    ه د دوضػإ رػ   أ يتق

خلؼبػػواا ال يرسػػية هػػتا خلإلضػػيتة إىل انوػػ يؿ تبنسػػي دبوػػكالت القػػيرة األ ر ديػػة  صوضػػلي  ػػ ة رػػب ب صي ػػة يف لنوػػيط ال بنسػػيٌن 
 , توال  ة انو يؿ الوبكة ال بنسية د ها أسواؽ ذبيرية ؽبي يف سييـ  الصٌن.  ل  لوي  البادإ  وب

 لموػػيركة دوػػكي ك ػػًن يف ذبػػيرة تػػيرس  اػبلػػيج العػػبي  صػػالؿ القػػبف القػػبف السػػيدإ  وػػب مل تػػها للوػػبكة ال بنسػػية ال ب ػػة الكيملػػة ل
 .  اؼبنيتسة  اؼبعيرضة الو ي ة مة القو  األ ر دية األصب  دس ب

 الػتية سػ قوه  إىل اؼبنطقػة  لػػتا تلػ  ي سػحوا ؽبػ  اةػيؿ.  رعػػ    انهلػه اؼبنيتسػة ال بنسػية اؽبولن يػة يف اؼبنطقػة لصػػيا اؽبولنػ يٌن ,
 .ي لب  لي  البكودكيف   أف نويط الوبكة ال بنسية يف اؼبينيءإال «  دن ر   يس»  اود  كيلة تبنسية يف 

  ـ  نػػ مي ري لػػه اغبكومػػة ال يرسػػية أف ربصػػي  لػػى مسػػي  ة 5400 اػػيءت تب ػػة أصػػب  ل بنسػػي لهحسػػٌن  اللهلػػي خلل ػػبس  ػػيـ
,  كينػػه كػػي مػػة هولنػػ ا  يف  مػػيف  سػػكبية مػػة تبنسػػي لهحقيػػ  موػػب  لي يف االسػػهيالء  لػػى مسػػقط لوضػػإ رػػ  لنوػػيط اليعيردػػة

  اقبللا ل  رتوهي مسي  ة ال بس يف ذل  يف الوله التط كينه تي  اؼبسي  ات الربت يلية عًن تعيلة لهحقي  ه ؼ ال بس. 
  ,ل  تومة العبض ال يرسا ل بنسي ال صوؿ يف رلف  سكبط مإ تبنسي الرهالؿ مسقط  لى أف تكوف الن قيت مني  ة دينلمي 

 ضيتة إىل االمهييزات اله يرية ل بنسي.هتا خلإل
   كيف هتا العبض ال يرسا دبثيدة   قة  ميمة ت وؽ كػي الهسػليالت  االمهيػيزات الػ  رصػله  ليلػي هولنػ ا  اقبلػلا.  رعػ  ذلػ 

 , أـ   ػول  تيؼبتكبة  العبض ال يرسا مل جي      ل   تبنسػي  ال نعػبؼ هػي دسػ ب  ػ ـ   ػوؿ هػتا العػبض أ ػال إىل خلريػ 
 مهأصبا.  يخك  ال يرثٌن أف  ثيقة هتا العبض ال يرسا لي  ؽبي أثب يف ا  وظيت  الواث   ال بنسية رىت أالف. 

  جيب أف نتكب هني أف القو  االسهعميرية يف منطقة اػبليج صي ػة هولنػ ا  اقبلػلا كينهػي تسػعييف دا مػي إل يلػة أط تقػيرب أ   اللػة 
 ػبليج العبي.دٌن تبنسي  إيباف تقبب تبنسي مة ا

 .رع  قبيح تبنسي يف إدباـ   ة معيه ات مإ ال بس إال أف اقبللا  هولن ا كيا دا مي دييرسيف كي مي أمكة مة ض وط إلتويؽبي  
 نمػػػبة ال بنسػػػيٌن إىل تػػػيرس أ  إيػػػباف إىل منطقػػػة اػبلػػػيج ارتكػػػيت  لػػػى كوهنػػػي عبيقػػػي اسػػػلاتي يي إىل   يػػػب  الكثػػػًن مػػػة ال ػػػيرثٌن أف

 مسهعمبا ي يف اؽبن  أكثب منلي سوؽ لهصبيف ال وي إ أ  سولي لله يرة ال بنسية. 
   دنػوع  بكة اؽبنػ  ال بنسػيةاتصػ ه أ مػيؿ شػ يخك  مي س   أف ال بنسيٌن كينوا يعملوف المهالؾ األراضا  السيطبة السييسية  لػتل

  لتل   االه  عوخلت ك ًنة. دٌن اغبميلة  اله رب  الهتطيط السيئمة الص يت ال  ذبمإ 
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 ُفزٌضا ٔعىا : 
  كينػػه تقػػيريب اػبيرايػػة ال بنسػػية الػػ  تػػبد إىل اغبكومػػة مػػة مسػػهعمب ي اييػػبة موريوػػيوس تنصػػا دوػػب رة إجيػػيد  اللػػيت ذبيريػػة مػػإ

اغبكيـ العبب  لى سواري اػبليج العبي   لى  ا  اػبصوص مإ سلطنة  مػيف دسػ ب مولعلػي اؽبػيـ  لػى مػ صي اػبلػيج العػبي. 
 نػ مي ليمػه سػ ينهٌن تبنسػيهٌن «  أضبػ  دػة سػعي » يف  ل  اإلميـ  ـ5110باإ إىل  يـ ي  أ ؿ اتصيؿ ل بنسي مإ سلطنة  ميف

» , مث اؽب ػـو  لػى الوكيلػة الربيطينيػة يف  ليدمهٌن مة اييبة موريويوس دبليصبة الس ة ال  ربمػي العلػ  االقبليػيط يف مينػيء مسػقط
  مت زببي لي خللكيمي. «  دن ر   يس

  ريػث كػيف ربيصػي  لػى إليمػة عي ػة مػإ تبنسػي ؼبواالػة اػبطػب االقبليػيط  غبػي هػتل األزمػة«  سػعي  أضب  دػة»  ل  ت صي اإلميـ ,
  اؽبولن ط التط كيف يل د دالدل.

  خللط ػإ  كمػي علػب إرسػيؿ منػ  ب تبنسػا إىل مسػقط  زصدة اله ػيدؿ اله ػيرط مػإ تبنسػييف  رع هػ  ة  «  أضب »  أ بب اإلميـ  ,
 ي ية مسقط كمحطة لهموية س نلي القيدمة مة موريويوس يف عبيقلي إىل اؽبن .اسه يده تبنسي إدييا منلي 

 ( الػ  أارب ػي  لػى الهنػيزؿ  ػة كػي فبهلكي ػي يف شػ   5140-5114 رع  هيدية تبنسي أميـ اقبللا دعػ  رػبب السػنوات السػ إ )
 ا لة اغب يظ  لى  اللهلي حبكيـ مسقط.ـ , إال أف تبنسي ظله ربيصة  لى مو 5140القيرة اؽبن ية دبقه   معيه ة خلري  

   أ    مليػيت القب ػنة الػ  ميرسػهلي السػ ة ال بنسػية ضػ  نمًن ػي العمينيػة دسػ بدع  ذل   سيءت العالليت ال بنسية العمينية ل
رتػػ  مسػػقط إليمػػة أط  كيلػػة ذبيريػػة تبنسػػية هبػػي مثلمػػي   نػػهج  ػػة ذلػػ  . ضػػ  السػػ ة األان يػػة األصػػب  الباسػػية يف اؼبػػواا العمينيػػة

 ـ. 5181ر ث يف 
  تقػػ     لػػى هػػتل اؽب مػػيت  مل تػػبد دعنػػف اغبكومػػة العمينيػػة لػػ  ت يضػػه كثػػًنا  ػػة أ مػػيؿ القب ػػنة ال بنسػػية اعبػػ يب خللػػتكب هنػػي أف

عميا كيف يقـو دعمليػة نقػي ال وػي إ , ألف األسطوؿ ال كينه  ميف ها األصب  ربيصة ألصب م    لى  اللهلي اله يرية د بنسي
,  هػتا ي سػب سػ ب ت يضػى سػلطيف  ,  مة مث كيف اله ػيدؿ اله ػيرط أكثػب رحبػي ألهػي  مػيف دٌن اػبليج  دٌن اؼبسهعمبات ال بنسية

ـ يف ن ػػ  الولػػه الػػتط 5181 مػػيف  ػػة اال هػػ اءات ال بنسػػية دػػي  اسػػهع ادل إلليمػػة  كيلػػة تبنسػػية دبسػػقط مػػبة أصػػب  يف  ػػيـ 
 رت  تي  عل ي اقبلييص هبتا اػبصوص. 

 ريث كيف ؽبي فبثلوف ذبيريوف يف اؼب ف   ل  رأت اغبكومة ال بنسية يف ذل  الوله أف ال حب األضبب أكثب أ ية ؽبي مة اػبليج العبي
أف ال حػب اؼبصبية ديكنل  االتصيؿ جبييبيت موريويوس   دوردوف  إكميؿ اغبلقة اله يريػة   ػوال إىل تبنسػي. كمػي كينػه تػب  تبنسػي 

 ـ هػا5108يف ب  الػ  كينػه ضبلهلػي األ ىل  لػى مصػ,  األضبب سيكوف هو اؼبن ت غبملهلي العسكبية ال  زبطط إلرسيؽبي إىل اؽبن 
 . اػبطوة الهملي ية ؽبي

  مي ل ث أف ت ًنت  الة النمب ال بنسية  تن له مبة أصػب  أل يػة اػبلػيج العػبي  ضػب رة  اػود مباكػي ؽبػي  لػى سػوارل  لهػهمكة 
 مة مواالة دبيطينيي. 

  تق  سعه إىل دنيءا  لى الهنيع تبنسي مبة أصب  ي ية اػبليج العبي : 
 ضب رة إنويء لنصلية ؽبي يف مسقط  (1
  تيرس ؼببال ة الطبؽ اؼبخدية إىل اؽبن . إرسيؿ دعثة إىل  (2
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  ليمػه تبنسػي ـ  دب ػبد   ػول  إىل اغبكػ  5102غبكػ   مػيف يف «  سػلطيف دػة اضبػ »   لى هتا األسػيس د مػه تبنسػي اإلمػيـ
أف ال بض مة إنويء هتل القنصلية هو اله س   لى ربكػيت االقبليػي يف   أ لنه  بارةساباءات إنويء لنصلية ؽبي يف مسقط 

 .  دراسة األرواؿ ال اصلية يف  ميف  اعبييبة العبدية  الطبؽ ال  ديكة أف يسهت ملي ال بنسيوف يف ريؿ عي ه  للوبؽاؽبن  
 تبكيت أ ية مسقط ل بنسي يف ذل  الوله أهني  : 

 ي  اؽبن   اػبليجمكيف اسلاتي ا ؼببال ة شبؽ إتبيقي -
 ديكة للقنصي ال بنسا هبي أف ي عث البسي ي دطبؽ مهع دة دبا  حببا شبلي  عبخل -
 اود لنصلية دبسقط تسلي الهعيمي مإ اتر موريويوس  دوردوف   مإ اؼبنػ  دٌن ال بنسػيٌن يف سػوارت  كػينهوف  مػ راس يف  -

 اؽبن 
 ال بنسية يف اػبليج إضيتة إىل صبإ اؼبعلوميت اؽبيمة ل بنسي. ديكة للقنصي ال بنسا يف مسقط اؼبسي ة يف زصدة اله يرة -

  الش  أف تبنسي كينه تعطى اههميمي ك ًنا لعميف خل ه يرهي نقطػة ربكػ   سػيطبة  لػى الطبيػ  اؼبو ػي إىل اؽبنػ  للقػيدـ مػة اػبلػيج 
اودهػػي يف  مػػيف ديكنلػػي مػػة مبال ػػة اقبلػػلا األضبػػب مػػة اريػػة اثنيػػة.     دـ  ػػة عبيػػ  ا ػػيط اؽبنػػ ط  ال حػػبالعػبي مػػة اريػػة أ  القػػي

 إدارة الصباع دينلمي دبي حيق  مصيا تبنسي. كمي سبثي أمال ؽبػي يف اسػهعيدة مسػهعمبا ي الػ  تقػ  ي دسػ ب هيا ملػي أمػيـ اقبلػلا مػة 
 ل ي.

 يج ة  بديػػة أصػػب   لػػى اػبلػػ,  مل يكػػة ؽبػػي نوػػيط يػػتكب مػػإ أط منطقػػ يف معممػػ  يف  مػػيفط تبنسػػي يف اػبلػػيج العػػبي  لػػ  تبكػػي نوػػي
,  أرػ  ره ػيف اإلرسػيلييت ال ينيػة ال بنسػية كػيف اؼبمثػي السييسػا ال بنسػا يف د ػ ادال يلػب   يف  ,  سو  فبثي سييسا ؽبي يف د  اد

 ال  تبؾ ؽبي يف أعلب األرييف م يشبة النويط اله يرط ال بنسا .
  تكػػي اػبطػػوات السييسػػية   اللػػة تبنسػػي دػػ  ؿ أ ر خل صي ػػة اقبلػػلا نالرػػأ أف  اللػػة تبنسػػي دبنطقػػة اػبلػػيج العػػبي كػػيف حيكملػػي ,

  اله يرية ال  ازبت ي تبنسي صيرج القيرة األ ر دية  مومي  اػبليج العبي صصو ي كينه نهيج الهنيت  االسهعميرط دينلمي.
 نمبا لهع اد سكيهني الك ًن  بف السيدإ  وب رع  أف تبنسي كينه ل يلي اإلمكينييت الك ًنة ال  ذبعللي أكرب لوة اسهعميرية يف الق ,

, توال  ة امهالكلي أتوي اػيو يف  لػ  اؼبلػ   إىل إمكينيي ي االلهصيدية  اؼبع نية خلالضيتة,  التط ي وؽ خللا ال  ؿ األ ر دية
 هعميرية األصب .لوي  البادإ  وب, إال أهني مل ربق  الن يح اؼبلحوظ يف منطقة اػبليج العبي خلؼبقيرنة مإ القو  االس

 لػتل  كينػه  تق  اذب  اههميـ ال بنسيٌن دا مي للقيرة األ ر دية دس ب الصلة الوثيقة الػ  تػبدط تبنسػي دػ ع  الوػعوب األ ر ديػة  ,
 اغبب ب األ ر دية تسهن ت القس  األكرب مة عيلة تبنسي . 

 تعلى البع  مة أف أمباء العبب يف  كينه دا مي عًن  اضحةتل  العاللة  أف   لعي مي يل ه النمب يف  اللة تبنسي خلعبينب العبي ,
, إال أف السييسػة  سواري اػبليج العػبي  اعبييػبة العبديػة كػينوا  لػى اسػهع اد لصػ الة تبنسػي دسػ ب األعمػيع الربيطينيػة يف دالدهػ 

لقبف الثيمة  وب يهس  خلللدد   ػ ـ ال بنسية مل تهتت ه تي  اضحي يف  اللهلي خلػبليج إذ كيف عيدإ هتل السييسة رىت منهصف ا
 الث يت. كمي أف دبيطينيي مل تهػواف يف الولػوؼ خلؼبب ػيد لكػي ا ػي الت ال بنسػية الباميػة إىل ؾبيهبػة الن ػوذ الربيطػيا الػتط كػيف يػيداد

 دصورة  اضحة يف كي منيع  اػبليج.
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  خلالسػهعمير  ظلور سييسة االسهعمير الػ  كينػه تسػمى ا بؾ األسيسا لهصيرع ال  ؿ  ااهيره أ ر خلال   الثورة الصني يةكينه
, فبػػي  االسػػهعمير األ ر ي  لػى اؼبنطقػػة , إىل اينػب ضػػعف ال  لػة العثمينيػػة الػتط أاتح اةػػيؿ لهكيلػب د ؿ االلهصػيدط  اله ػػيرط

,  أكػرب هػتل الػ  ؿ هػا دبيطينيػي الػ  عػًنت سييسػهلي مػة ا يتمػة  لػى  تبتب  لي  ت ًن سييسة دع  ال  ؿ ذبيل ال  لػة العثمينيػة
 نطقة. ,  مة مث د أ الصباع ال  يل للسيطبة  لى اؼب  ر ة ال  لة العثمينية إىل الهسيد  اللهسيملي  ت هيه أراضيلي

 صي ة اػبلػيج العػبي  كيف هتا الصباع  با ي  سييسيي   الهصيدص   دينيي  مة أاي امهالؾ أكرب ايء مة فبهلكيت ال  لة العثمينية  , 
 ., ليص ا دتل  منطقة إسلاتي ية ملمة لإلقبليي ريث يقإ يف الطبي  إىل اؽبن 

  الثيا مة القبف السيدس  وب لبع هل  الوػ ي ة للموػيركة يف اله ػيرة  ل  د أت ؿبي الت االقبليي للو وؿ إىل الوبؽ يف النصف
,  لكػػة زبػػوتل  مػػة القػػوة الربت يليػػة يف ال حػػير الوػػبلية يف ذلػػ  الولػػه دتعلػػ  إىل ال حػػث  ػػة عػػبؽ أصػػب  ال يسػػلكلي  الوػػبلية
 ت ذبيرية  لكنلي مل ربق  قبيري ملحوظي. , ت   وا خلؼبهيابة مإ الوبؽ  ة عبي  ر سيي  حبب لي ية مث أرسلوا   ة ضبال الربت يليوف

 رػىت ال حػبية )   ينه من  ُ ميف  منطقة ال ير )رأس اػبيمػة ألكثب مة مي ة  يـ  اسهمب الواود الربت ييل يف منيع  اػبليج العبي 
بيػة يف هبمػي يف السػيطبة د را  ك ًنا  مإ القي ػ ة ال ح  )للعة األدمًناؿ  سينه اوا , ريث كيف للقي  تٌن العسكبيهٌن يف مسقط )

( اغبصػوؿ  لػى مكيسػب يف  هولنػ ا  دبيطينيػي , رػىت دػ أت كػي مػة ) .  دقا اغبيؿ  لى هتا ؼب ة أكثب مة مي ة  يـ  لى اؼبنطقة
دبسػػي  ة أسػػطوؿ دبيطػػيا اتدػػإ لوػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية اإلقبليييػػة مػػة «    ػػيس الصػػ وط» ـ سبكػػة الوػػيل 5422اػبلػػيج .  يف  ػػيـ 

  لى القي  ة الربت يلية يف هبمي  عبد الربت يليٌن.االنقويض 
 تقػػ    أيوػػي كػػيف النهوػػير الرب تسػػهنهية يف أ ر خل نهػػي ج خلل ػػة األ يػػة يف العاللػػيت دػػٌن الوػػبؽ  ال ػػبب يف القػػبف السػػيدس  وػػب ,

ـ .  سبكنػه اقبلػلا 5616رتوه الوعوب األ ر دية الرب تسهنهية اال لاؼ دبنحة ال يخل للربت يؿ خلرهكير اله يرة الوبلية يف  ػيـ 
يف هنييػة القػبف السػػيدس  وػب مػة هيديػػة األسػطوؿ االسػ يا ) األرمػػيدا (  أ ػ ا يف مقػ  ره  الو ػػوؿ إىل اؼبيػيل الوػبلية  منيتسػػة 

 نيي يف األسواؽ الوبلية . الربت يؿ  اس ي
   د أ االقبليي يف إنويء مباكي ذبيرية ؽب   سط معيرضة ش ي ة مة الربت يليٌن مسه لٌن رع ػة السػكيف ا ليػٌن يف الػهتلا مػة اغبكػ 

 عبي.,  سبكنوا مة إغبيؽ اؽبيدية هب  يف منطقة اػبليج ال إىل   اء ال بس  اؽبنود  العبب للربت يليٌن إلضيتةخلالربت ييل 
  أ  ا اةيؿ فبل ا القبللا الىت أسسه شبكة اؽبنػ  الوػبلية  لػى عػبار الوػبكة الربت يليػة لهسػًن  لػى ن ػ  اػبػط االسػهعميرط مػة 

 صالؿ السيطبة  لى اله يرة. 
 ٌٛٗدٔر عزكٛ اهلٍد الغزقٗٛ الربٖطا : 
   منحػه اؼبلكػة  دهأسػي  شػبكة اؽبنػ  الوػبلية ملكػة دبيطينيػي إليياديػثـ مػة 5433ديسػمرب سػنة  05يف   ػ ر لػبار ملكػا ل  ,

,  كػيف ؽبػتل الوػبكة د ر ك ػًن يف الن ػوذ  السػيطبة االقبليييػة لػي  تقػط  لػى اػبلػيج  هتل الوبكة امهييز اله ػيرة يف اؽبنػ   الوػبؽ
 العبي  لكة  لى اؼبنطقة يسبهي.

  رينمػي رػ ثه زصدة يف اإلنهػيج  تػي    د اصت تواا هي يف اؽبنػ  تعود الَعاللة دٌن شبكة اؽبن  الوبلية  منطقة اػبليج العبي إىل ,
 مة األلموة الصوتية اإلقبلييية ل يلي   ا  ا ؽبي سوؽ يف إيباف. 

 (  اجنمرتااألطىاع االصتعىارٖٛ يف اخلمٗخ العزب٘ )  احملاضزٚ اخلاوضٛ :
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  ـ د ػػها  كيلػػة للوػػبكة يف مينػػيء ايسػػ   نػػ  مػػ صي 5450 رصػػي راػػيؿ الوػػبكة  لػػى تبمػػيف مػػة الوػػيل   ػػيس الصػػ وط يف  ػػيـ
الربت يليٌن يف موي  هبمي,  دع  ذل  كيف تها  كيلػة يف شػًناز  أصػب  يف م ينػة أ ػ ليف  كػيف اػبليج العبي دعي ا   ة موييقيت 

 ـ. 5451ذل  يف  يـ 
  ر ث الصػ اـ دػٌن السػ ة اإلقبليييػة  السػ ة  ـ منإ الربت يؿ س ة شبكة اؽبن  الوبلية مة دصوؿ مينيء ايس 5423 يف  يـ  ,

ـ 5422ويل   يس الص وط  لى عػبد الربت ػيليٌن دوػكي هنػي ا مػة اييػبة هبمػي  ػيـ ,  سي  ت شبكة اؽبن  الوبلية ال الربيطينية
  دع  تل  األر اث نقله الوبكة  كيلهلي مة ايس  إىل مينيء دن ر   يس.

  ـ قبا رايؿ شبكة اؽبن  الوبلية يف اغبصوؿ  لى اؼبواتقة مة االيػبانيٌن مػة أاػي تػها  كيلػة ا يػ ة ؽبػ  يف منطقػة 5140 يف  يـ
,  هتا العمي نقي مبكي نويط الوبكة يف أ اصب القبف الثيمة  وب مة م صي اػبليج العبي  ن  ايسػ   دنػ ر   ػيس إىل  بدوشل

,  دتل  أ  حه دبيطينية  ير ة السػييدة اله يريػة يف هػتل اؼبنطقػة دػال منػيزع  اعلػه ركومػة دوم ػيط  أ الل يف ال صبة  دوشلب
 اػبليج العبي.  مة مينيء دوشلب اؼبقب الب يسا ؽبي يف

  كمػػي رب ػػه  ـ تولػػف النوػػيط اله ػػيرط للمعهمػػ  الربيطػػيا يف دوشػػلب  ربػػوؿ  ملػػ  إىل اعبينػػب السييسػػا5850 يف د ايػػة  ػػيـ ,
ركومة دوم يط  لى تػها  كيلػة ؽبػي يف مسػقط  الػ  كػيف يصػي ن وذهػي مػة اييػبة كوػ  رػىت سػيري أتبيقيػي الوػبلا  الػ  تسػيطب 

,   نػػ مي   مػػيف كػينوا ال يوػػ عوف  مػػال  مثػي هػػتا يف, عػًن أّف ركػػيـ د لػػة ال وسػعي    دبيػػ ط لػ  أ يػػة لػى مػػ صي عبيػ  ذبػػيرط 
 , مت رت  هتا الطلب.  ـ إىل ريك  ُ ميف السي  ضب  دة سعي  تطلب من  تها  كيلة ؽبي5181تق مه شبكة اؽبن  الوبلية  يـ 

  يف رػػٌن مينػػيء ال صػػبة كػػيف يقػػـو  ة اؽبنػػ  القيدمػػة إىل اػبلػػيج العػػبي كينػػه  مػػيف مػػة صػػالؿ مينػػيء مسػػقط تقػػـو دعمليػػة توزيػػإ ذبػػير ,
 ,  ل  شيركه س ة ُ ميف الس ة الربيطينية  اؽبن ية يف  ملية النقي ال حبط. دهوزيإ ذبيرة أ ر خل اآلتية  رب الطبي  الصحبا ط

  ريػث كينػه زبػبج  ههػيح  كيلػة ال صػبة تيلػيـ  بته شبكة اؽبن  الوبلية دبي  الصحباء دٌن ال صبة  رلب منت ات5460 يف  يـ ,
القواتي مة عبب ال بات مث تعرب خلدية الويـ كبو رلب ريث تهوىل الوكيلػة الربيطينيػة الهيدعػة لوػبكة شػبؽ ال حػب األدػي  اؼبهوسػط 

  ملية نقي ال وي إ  الربي  دس نلي إىل اعبير الربيطينية. 
 دينمػي كػيف يسػه بؽ مػة عبيػ  رأس الباػيء الصػيا طبسػة أشػلب نيي  رب ذل  الطبيػ  كيف يسه بؽ   وؿ الربي  مي دٌن اؽبن   دبيطي 

 .  كيف كي مقي  سييسا دبيطيا يف ال صبة ل   مي  لى توثي  َ الليت  مإ شيوخ الق ي ي يف ال يدية.شلبا   55
  األصػًن مػة القػبف السػيدس  وػب دعػ  إف أتسي  شبكة اؽبن  الوبلية ايء نهي ة للهوسػإ اله ػيرط الػتط شػل ت  إقبلػلا يف النصػف

, ريػث انػ تإ اإلقبليػي لل حػث  ػة أسػواؽ ا يػ ة له ػير   5188انهصير اإلقبليي  لى األسطوؿ اإلس يا يف معبكة أرمػيدا  ػيـ 
 اؼبهنيمية.

 إلقبليػي ألف يسػه لوا  كينه  ملييت االسه الؿ النياحة ال  ليـ هبي الربت يليوف يف الوبؽ ل  هيأت اؼبيي  مة الػ  اتإ  ا  ػيات ل
 تبص توسيإ ذبير  .

  ال سػيمي يف تػلة انهقػيؿ مبكػي الوػبكة مػة   ل  ازدهب مبكي الوبكة هتا ريث أ  حه ت ار صبيإ العملييت اله يريػة مػة صاللػ  ,
 دن ر   يس لل صبة دصورة مخلهة  لى أثب الهل ي  اؽبولن ط للوبكة. 

  ة الوػبؽ ؽبػتل ال ػػلة اوهبػه دبنيتسػة مل تكػػة مهولعػة مػة ل ػػي شػبكة إقبليييػة ا يػػ ة  لكػة شػبكة اؽبنػ  الوػػبلية الػ  ارهكػبت ذبػػير
دبائسة  لي  كورتٌن التط أتلا يف اغبصوؿ  لى تبصيا مة اؼبل  تويرل  األ ؿ للقييـ خللعملييت اله يرية يف الوػبؽ. كيف الدػ  

ليصػػ حي شػػبكة مورػػ ة تهقيظبػػيف  5460ج أ ميؽبمػػي  ػػيـ مػػة ارهػػ اـ الصػػباع دػػٌن الوػػبكهٌن الربيطػػينيهٌن  لكػػة تو ػػلهي معػػي إىل دمػػ
 .األرخلح مني  ة
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 لهوسيإ نويعلي ال “  إجييديي   ”, تق  هيأت المب ؼ للوبكة اؼبور ة منيصي   أمي انعكيسيت تل  الهطورات  لى منطقة اػبليج العبي
  , دي  لى معم  السواري العبدية يف اػبليج العبي.  لى تيرس  ر هي

  تاهني اسهطي ه أف ته وؽ  ت سػط  البع  مة مقي مة اله ير ال بس لوبكة اؽبن  الوبلية  منيتسة اؽبولن يٌن مث ال بنسيٌن ؽبي  لى ,
 5411,  ذل  د وي ال    التط رصله  لي  الوبكة مة صػالؿ اؼببسػـو الػتط رصػله  ليػ  يف  ػيـ  ن وذهي دقوة يف اؼبنطقة

وػبؽ.  لػ  اسػهمب د ػ  اغبكومػة الربيطينيػة للوػبكة  أ ػ ر اؼبلػ  شػيرؿ الثػيا مبسػومي   ػيـ  الػتط يعطيلػي اغبػ  يف اله ػيرة مػإ ال
  أ طى الوبكة امهييزا  أ م  دكثًن فبي كينه ل  رصله  لي  يف ال لات السيدقة. 5445

 يياف اله يرط يف منطقة  هكتا أ  ا اؼب , سواء اؽبولن ية أ  ال بنسية . كتل  اسهطي ه الوبكة القويء  لى اؼبنيتسة األصب  ؽبي
,  ,  أ ػ حه اؼبنػيع  اؼبطلػة  لػى اػبلػيج العػبي مػة األسػواؽ الب يسػة للوػبكة اػبليج العبي لصيا شبكة اؽبن  الوبلية اإلقبلييية

    يرت العمالت الته ية زببج مة منيع  اػبليج العبي د ف ليود دبي تيلي اللخلخ.
  ع ت شبكة اؽبن  الوبلية يف النصػف الثػيا مػة القػبف الثػيمة  وػب د ف أّط منيتسػة أان يػة تػتكب يف اػبلػيج.  لػ  رلػه ال صػبة 

 . 5140ا ه يرا  مة  يـ  مبكيا  ر يسي  للوبكة يف اػبليج العبي « دن ر   يس» ؿبي 
 لربت يليٌن تقط  إمني كينػه هنػيؾ لػو  أصػب  تعمػي  لػى إضػعيؼ  اغبقيقة أف اؼبنيتسة للن وذ االقبلييط يف اؼبنطقة مل تكة مة ل ي ا

.   لى البع  مة اؼبواثي   اؼبعيه ات ال  كينه تعق  دٌن «  أؼبينيي  تبنسي  ر سيي» الواود االقبلييط يف اػبليج العبي  مة أ لي 
ي مة أاي صبؽ تل  الهعل ات لهسهأثب خلػبليج , إال أف دبيطينيي كينه يف أعلب األرييف تهحيي دبيطينيي  عًنهي مة ال  ؿ الكرب 

 د  اد– إر يط موب ع أؼبينيي التط  بؼ اترخييي  خبط ر ي  دبلٌن, كمي قبحه يف  قبحه يف إدعيد تبنسي  ة عبيقلي,  ل    ر هي
 .  لينيت  الن وذ الربيطيا يف اؼبنطقة

 ٛٗاملٍافضٛ األملاٌٗٛ ٔالزٔصٗٛ ٔالفزٌض : 
  لػػ  ازبػػت الصػػباع  الثػػورة الصػػني ية الػػ  اعلػػه منلػػي د لػػة لويػػة  صي ػػة دعػػ  أف تورػػ ت  لػػى يػػ  دسػػميرؾ كينػػه أؼبينيػػي  ليػػ ة  ,

, فبػػي شػػكي صطػػبا  هػػ د  األؼبػػيا الربيطػػيا عيدعػػي  ذبػػيرص   ػػة عبيػػ  نوػػب ال وػػي إ األؼبينيػػة اؼبوػػلورة جبود ػػي  ك يء ػػي الػػ  ال تنػػيت 
د ػ اد الػتط   –  مة مث كيف دصػوؿ ر سػيي د لػة معيرضػة إلسبػيـ موػب ع صػط ر يػ  دػبلٌن,  الواود االلهصيدط الربيطيا يف اؼبنطقة

, دػػي إف الن ػػوذ األؼبػػيا سػػيحوؿ د ف   ػػوؿ  سػػًن اػبطػػوط اغب ي يػػة الب سػػية يف القولػػيز  دقيػػة اؼبنػػيع يوػػكي صطػػورة  لػػى كػػيف 
 .ر سيي إىل اؼبييل ال ات ة يف اػبليج العبي  ال حب األدي  اؼبهوسط

 هػػو مػػي دتػػإ ر سػػيي لهن يػػت ؿبي لهلػػي للو ػػوؿ إىل  يف الصػػباع  ػػبا ي  د ليػػي  لهحػػ ط الواػػود الربيطػػيا اؼبلػػيمة  لػػى اػبلػػيج لػػتا كػػ  ,
, تيصهيرت ر سيي تػيرس حبكػ  اعبػوار اعب ػبايف  اغبػ  د الطويلػة اؼبوػلكة  ,  رع هلي يف إنويء مينيء  لي  ة ربدية يف اػبليج اػبليج
, تأ ػ حه تػيرس ؿبػورا  أسيسػيي  للو ػوؿ إىل اػبلػيج  نطػالؽ كبػو عمورلػي لل حػير اؼب هورػة  اؼبيػيل ال ات ػة, لهكوف لي  ة ا دينلمي
 العبي. 

 سبثله يف د أت زبوض ؾبيالت أصب , دي  للن وذ إىل تيرس  السيطبة  ليلي  مل يقهصب نويط ر سيي  لى األمور العسكبية تقط : 
 الوػػبكيت اله يريػػة ,  اػبطػػوط اؼبالريػػة , ,  إليمػػة شػػ كة مػػة صطػػوط السػػك  اغب ي يػػة  إرسػػيؿ القني ػػي دصػػورة مسػػهمبة -

, تكػيف   زصرات مسػ ولٌن  أع ػيء لل حػث  ػة من ػت ؽبػ   لػى اػبلػيج العػبي,  ال عثيت الب سية  لى هي ة ض يط  سػكبيٌن 
  .ا هم ت ر سيي  لي  لب يية مصيغبلي اللكيي  لى تها القنصلييت يف م ف تيرس  اػبليج يوكي نويعي  ددلوميسيي  ملمي  



  

 19     ،،،         تنسيق :  أبو فيصلإتقان  خلدمة الطالب(          ُيباع حصري لـدى  ) مركزجودة          ،،،        د/ حممد   تاريخ اخلليج العربي

, خلإلضػيتة   سعه ر سيي أيوي  إلنويء صط مالرا ر سا لػبدط مػوانئ ر سػيي خلػبلػيج لهقويػة اله ػيدؿ اله ػيرط دػٌن اؼبنطقهػٌن -
مبت طة يمور سييسية للهأثًن  تأ  حه هتل اؼبلنة,  التط اسهت مه  ر سيي ذريعة لله صي يف شخ ف تيرس  اػبليج الطبإىل 

, خبي ػة أف األع ػيء كػينوا يبسػلوف الهقػيريب السييسػية البظبيػة إىل اغبكومػة  , فبػي أاثر ر يمػة دبيطينيػي  للقلػي يف سكيف اؼبنطقة
 ,  كػػيف اؽبػػ ؼ هػػو موػػييقة اإلقبليػػي   بللػػة الطبيػػ  الػػربط اله ػػيرط دػػٌن اؽبنػػ   صباسػػيف للحػػ  مػػة انهوػػير اله ػػيرة الب سػػية
 .اإلقبلييية

 خبي ػػة أف اػبطػػب  ,  الهػػ صي يف شػػخ هني  اعبػػ يب خللػػتكب أف دبيطينيػػي هػػ ته إىل إضػػعيؼ تػػيرس سبليػػ ا  لػػيصدة السػػيطبة  ليلػػي  ,
, ت ػػ أت اؼبنػػي رات العسػػكبية ال حبيػػة  , دػػي هػػو اسػػهعمير الهصػػيدط ؼبنطقػػة الوػػبؽ األدىن الب سػػا لػػي  صطػػبا   سػػكبص  تحسػػب

, كمي د أت يف إاثرة القاللي يف  ا  الب س يف العباؽ  داصي  السهعباض لوة ال حبية الربيطينية لولف النويط الب سا,  اإلقبلييية
 .,  منعلي مة االللاب مة اػبليج  , لهوهيه القوات الب سية ر سيي الوسطى

 قي  أه اتلي يف ـبهلف منػيع  اػبلػيج دبػي  ل  أس ب الصباع الب سا اإلقبلييط للسيطبة  لى اؼبنطقة  ة توي ؿبي الت ر سيي يف رب
 مشيؿ تيرس لب سيي  انوهبي لربيطينيي.  :,   ة الهسيـ الن وذ يف تيرس تيلي ا مبة

 كينه األراضا العبدية ؾبيال   اسعي  ؽبتا الهصيدـ خللهصيدـ  هكتا امهيزت العاللة دٌن ر سيي  دبيطينيي  , . 
  يف منطقة مي دٌن النلبية. لن سلي امهالؾ الطبي  اله يرط الك ًن اؼبهمثي يف اػبليج دسيطبة دبيطينيي  لى اػبليج ضمنه  , 
  أليمػػه  اللػػيت ايػػ ة مػػإ العمػػينيٌن مػػة صػػالؿ  ـ لله ػػيرة5446أمػػي تبنسػػي الػػ  أنوػػأت شػػبكة اؽبنػػ  الوػػبلية ال بنسػػية سػػنة  ,

, كمػي أليمػه ؿبطػة لهي يػ   ذبػيرة تبنسػي يف الوػبؽ معيه ة ذبيريػة مػإ سػلطيف مسػقط ظبحػه ؽبػي سليمػة  كيلػة تبنسػية توػبؼ  لػى
ـ رػي ؿ االتصػيؿ دسػلطيف مسػقط إال أف اإلقبليػي  بللػوا 5108,  يف أثنيء  اود ادليوف يف مصب  يـ  األسطوؿ ال بنسا خلؼبييل

  .الودل
  صػػيا دبيطينيػػة  سػػيطب ي ك  ايػػة لنلييػػة اؼبنيتسػػة دينلمػػي ل  5100 اػػيءت صسػػيرة تبنسػػي ألسػػطوؽبي ال حػػبط يف اإلسػػكن رية  ػػيـ

  عػبد ال بنسػيٌن منلػي كليػي   5858دع  سقوط اير موريويوس  ػيـ , صي ة  االسهعميرية  لى صبيإ الطبؽ ال حبية يف حبب العبب
,  لػي,  سبثله اإلسلاتي ية الربيطينية االسهعميرية  لى اؼبنطقة خللهحيلف مإ شيوخ اؼبنطقة مقيدي اسػهمبار ن ػوذ دبيطينيػي  ذبير ػي تي

لق  رظبه اإلسلاتي ية ال حبية الربيطينية لوسي حببص كينه اؽبن  مبكيل للسيطبة اؼبطلقػة  لػى ا ػيط اؽبنػ ط  حبػب العػبب للحيلولػة 
 د ف دصوؿ أط منيت  اسهعميرط يل د مصيغبلي.
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 ٘الٗعاربٛ ٔكفاحّي ضد االصتعىار الربتػال : 
  كيف العمينيوف إر   القو  الب يسية ال  لع ه د را ك ػًنا يف الصػباع الػ  يل يف منطقػة اػبلػيج العػبي صػالؿ اغبق ػة الهيرخييػة ادهػ أ

 .منهصف القبف الهيسإ  وب رىت  مة القبف اػبيم   وب
  مػيف دسػوارللي الطويلػة  لػى ال حػب , تمػة النيريػة اعب باتيػة تطػي  اغبسػيس  اؽبػيـ اثػب ك ػًن يف هػتا الػ  ر«   مػيف»  كيف ؼبولإ 

 ,  لتل  كيف اتصيؽب  م يشبا خل يط اؽبن ط  السواري اإلتبيقية  األسيوية .  العبي  صلي ا  ميف  اػبليج العبي
  لػ  انعكػ  هػتا الػ  ر  لػى السييسػة العمينيػة ذبػيل  دػٌن الوػبؽ  ال ػببربكػة اله ػيرة  النقػي  د ر ك ػًن يف«  للعمػينيٌن»  كيف  .

 القو  االسهعميرية دوكي ـبهلف مة لو  ألصب  كمي ذكبا مة ل ي.
  يف  لػ  القي ػ    ػ مة االسػهعمير الربت ػييل الوبسػة هػ  أ ؿ مػة تلقػى لػى مػ صي اػبلػيج العػبي تكػينوا «   مػيف»  دس ب مولإ

يف «  العمػػينيوف» .  مل يسػػهطإ اأ مػػيؿ السػػلب  الهػػ مًن  اػبػػباب يف اؼبنطقػػة كمػػي سػػ    ذكػػب , الػػتط مػػيرس «  ال ػػوكب» الربت ػػييل 
 تنمػي  اؼبقي مػة تولػإ  لػيل  هػتا العػ  اف   سػب ة ذبميػإ القػو  أكػرب مػةسػب ة اؽبػ ـ كينػه ذل  الولػه الػ تيع  ػة دالدهػ  ألف 

 كيلصي قة. 
  دػػػ أ العمػػينيوف يف تنمػػػي   د ايػػة القػػػبف السػػيدس  وػػب دعػػ  أف سػػقطه معمػػػ  اؼبػػ ف العمينيػػػة السػػيرلية يف أيػػ ط الربت ػػػيليٌن يف ,

الػػوده  إلصػػباج الربت ػػيليٌن  لػػ  دػػتلوا يف ذلػػ  الػػودا ك ػػًنة.  لػػ  رػػي ؿ العمػػينيوف ربقيػػ  هػػتا اؽبػػ ؼ دب ػػبده  اترة  دبسػػي  ة 
األتػػباؾ اترة أصػػب   لكػػة د ف اػػ    دسػػ ب اله ػػوؽ الكيسػػا للربت ػػيليٌن يف ذلػػ  الولػػه عػػواؿ القػػبف السػػيدس  وػػب. مث دػػ أ 

االسه يدة مة االرهكيؾ خللربت ػيليٌن يف  ػني ة السػ ة  اسػهت اـ اؼب تعيػة  دػ أت اؼبقي مػة تػختى أاثرهػي خللهػ ريج منػت  العمينيوف يف
 . «  األ مة اليعيردة»  لى أي ط  أ اصب القبف السيدس  وب

  ميمػة دعمػيف  ت لػب دػين ن لػيف ك ًنهي مة الق ي ي العبدية ال  اسهقله كي  ار ة دبنطقهلي دع  ضػعف اإل«  اليعيردة»  كينه ل يلة
دسػمعهل  ال ينيػة  اههمػيمل  دقوػية دعػث اإلميمػة  إ يد ػي إىل سػيد   لػ هي  لػػى «  اليعيردػة»  ليلػي.  لػ  اشػهلب رؤسػيء  ركػيـ 

»  ركملػ   لػتل  ظبػاـ 5426اغبك  د ايػة مػة  ػيـ « ا ب دة مبش  دة ميل  أىب العبب » ,  توىل  أسيس اؼبتهب األخلضى
نقطة هيمة يف اتريم  ميف ريث أ ػ حه يف زمػنل  «  لليعيردة»  كينه  ودة اإلميمة  . ـ5160 التط داـ رىت  يـ «  خلليعيردة

  ؽبي أمالؾ يف سواري اؽبن   اعبييبة العبدية  شبؽ أتبيقيي  سواري إيباف.  ألو  د لة يف ا يط اؽبن ط  اػبليج العبي
  ة  كينه أسيعيلل  مص ر الب ب للقبا نة.  ل  أد  االسهقبار التط نعمه د  اؼبنطقة األمة يف سواري اؼبنطق«   اليعيردة» نوب

إىل زصدة اإلنهػػيج   تػػبة ا ي ػػيي  سػػيه  يف ذلػػ  تولػػف اؽب مػػيت االسػػهعميرية  سػػيي اؼب ػػيمبية األ رديػػٌن مػػة هولنػػ ا  الربت ػػيؿ 
سبثػي يف األتػباؾ  اإليػبانيٌن الػتية  تقػ   أمي اعبينب السػليله.  اقبللا مخلهي دس ب اغبب ب ال  كينه دا بة يف أ ر خل يف ذل  الو 

ه  مة  لإ  لى  يتقل  الصمود أميـ القو  الطيمعة اػبيراية  تعهرب د لػة «  اليعيردة»  كيف  أط لوة  بديةكينوا حيي لوف إضعيؼ 
 اليعيردة  العلود األ ىل مة د لة ال وسعي  مة أزهى  صور  ميف.
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  الٗعاربٛ ضد الربتػالٗنيحزٔب : 
  الػػػ  كينػػػه ربهػػػي السػػػواري العمينيػػػة « القػػػوات الربت يليػػػة » السػػػهعمير األانػػػي اؼبهمثػػػي يف «  ا ػػػب دػػػة مبشػػػ » تصػػػ   اإلمػػػيـ

توريػ   ػوهن .  اسػهطيع اإلمػيـ أضبػ   يف لوا  ه  يف مسقط   حير  رأس اػبيمة تسػيطب  لػى مػ صي اػبلػيج العػبي  اإليبانيػوف 
مث اسهسػل  الربت ػيليوف  كينػه ضػبدة ليظبػة   اسهوىل مػنل   لػى رأس اػبيمػة  لوى  لى اؼبعيرضة   اا  الربت يليٌن ال اصليةاعب لة 

.  دعػػ   تيتػػ   ا ػػي ادػػة  مػػ  اإلمػػيـ اؼبنطقػػة يف لػػى أف يػػ تعوا اعبييػػة مقيدػػي اسػػهمباره  ـ 5460 ػػيـ  أميمػػ  يف مسػػقط   ػػحير
ـ أف يػػبع  الربت ػػيليوف  لػػى تسػػلي  للعػػهل  الػػ  ال تقلػػب مث 5413رػػىت اسػػهطيع يف سػػلطيف دػػة سػػيف مقي مهػػ  للواػػود الربت ػػييل 

 البريي  ة ال الد. 
  يف اػالء الربت ػيليٌن  ػة  خللػا مباكػيه  يف اػبلػيج العػبي.  مل يكه ػا اإلمػيـ «  الربت يليٌن»  لى «  العثمينيٌن»  ل  سيه  انهصير

,  دعػ   تيتػ   ا ػي صل ػيؤل  سواري اؽبن  أيوػي يفأصت يف مليصبهل  سلطيف هبتل االنهصيرات ال  ربققه ل   لى الربت يليٌن  إمني 
تقػ  .  نهي ة هتل االنهصيرات ربت يليٌن  لى اغببب ض  العببالتية ات قوا مإ ال اإليبانيٌن كتل  دبوا لة القهيؿ ض  الربت يليٌن 

يطل ػوف مػنل  الن ػ ة لهتليصػل  مػة ,  الػتية كػينوا يعػينوف مػة دطػو االسػهعمير الربت ػييل سكيف شبؽ أتبيقيي«  خلليعيردة»  اتصي
 . أتبيقييشبؽ  قبحوا يف عبد الربت يليٌن مة   خلل عي ليـ العمينيوف دبسي    ,  الربت يليٌن

 البٕصعٗد : 
 يف, الت  كػيف يعػيىن مػة كثػبة ال سػي    االضػطباخلت  تنسب أسبة ال وسعي  اىل اضب  دة سعي  مسهوير االميـ سيف دة سلطيف 

.  دس ب النيا ػيت ال اصليػة دػٌن مػ  ى ادارة ال الد  سبييت ادارت  خلغبـي  القوة  اليقمة يفاصب أصم  تي هم   لى اضب  دة سعي  
تكينػه مػنل  ضػ  صصػوم   ت صله ايباف مة صػالؿ اؼبسػي  ة الػىت عل لػي سػيف دػة سػلطيف االميمة  دٌن االميـ سيف دة سلطيف

 أيوػػي السػػيطبة  لػػى دعػػ  اؼبػػ ف العمينيػػة اؽبيمػػة مثػػي مسػػقط  اؼبػػ ف ا يطػػة هبػػي.  لػػ  ازداد هػػتا   مػػيف يفللهػػ صي  إليػػبافتب ػػة 
 دع   تية االميـ سيف دة سلطيف.  اله صي  الن وذ االيباىن

 البٕصعٗد ٔ الفزظ : 
  يف تل  ال لة الصع ة  اغبباة سبكة اضب  دة سعي  مة الصمود أميـ اؽب ـو ال يرسا رع  ن يد إم ادات  رػىت انهلػى األمػب خللصػلا

نلييػػة عػػبد ال ػػبس مػػة مقيدػػي رريػػي ال ػػبس رػػىت مسػػقط. مث اسػػهطيع اضبػػ  دػػة سػػعي  مػػة ؿبي ػػبة ال ػػبس يف مسػػقط  اسػػهطيع يف ال
مخسسي دتل  أسػبت  اغبيكمػة الػ   ـ5166التية مت عبده  هني يي يف مسقط  أ  ا دع هي اؼبتلا الوري  لل الد مة شب ال بس 

أتسػػي  اػػيو دا ػػ   أتسػػي  لوا ػػ  لوػػي ية  يف.  دعػػ  أف اسػػهقب الوضػػإ يف  مػػيف دػػ أ اضبػػ  دػػة سػػعي    بتػػه يسػػبة ال وسػػعي 
  الهصيدية  إدارية كيف ؽبي د ر ك ًن يف ازدهير  لوة  ميف آف ذاؾ.

   تمة اؼبعػب ؼ إف تػيرس لػ  أاي اغبصوؿ  لى السييدة ال حبية مة  خللهنيت  العالليت ال يرسية خلل  لة ال وسعي ية اتسمه ل ,
 ػػي  القػػوة ال حبيػػة العمينيػػة . لقػ   ااػػ  األسػػطوؿ ال يرسػػا يف  لػػ  ادر شػػيل سػعه  مػػة صػػالؿ تػػلات ـبهل ػػة مػػة اترخيلػي كبػػو رب

مويكي   ي ة منلي ا هميدل خلل راة األ ىل  لى اؼبسي  ات األان ية يف دني   ,  كتل  اتهقيرل إىل  اود اػبػربات ا ليػة اؼبهمبسػة 
 بب لقييدة هتا األسطوؿ. يف تنوف اؼبالرة فبي دتإ دقييدة ال بس إىل االسهعينة خلل حيرة الع

  , دع   تية ادر شيل صل   يف اغبك  كبض صيف زن  التط ري ؿ السًن  لى هنج سل   ادر شػيل الهوسػعا يف منطقػة اػبلػيج العػبي 
تػيرس ,  مة هتا اؼبنطل  دعث كبض صيف دبسيلة اىل اإلميـ أضب  عيل ػي منػ  دتػإ اعبييػة السػنوية ,مػهعلال دبػي ي  يػ  ده عيػة  مػيف إىل 
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راػػيؿ السييسػػة اؼبهمبسػػٌن الػػتية يعبتػػوف كي يػػة ـبيع ػػة الهطلعػػيت  يسػػلوبرتػػ  اؼبطيلػػب ال يرسػػية  لكػػة اإلمػػيـ أضبػػ  دػػة سػػعي  
 ,  ذل  دبت  اؼبطيلب ال يرسية صبال  ت صيال.  االسهعميرية

 دسػ ب  مػإ صصػـو ال ػبس  صي ػة األتػباؾ ,  د ء اإلمػيـ يف الهتطػيط السػهت اـ القػوة الػ  لػ  يل ػأ إليلػي  ػ  ل  لػيـ خللهحػيؼ 
ضػػعف منيتسػػا اإلمػػيـ  مػػوت كػػبض صػػيف , اسػػهطيع اإلمػػيـ أضبػػ  دػػة سػػعي  اسػػهعيدة مبكػػي  مػػيف القػػوط يف منطقػػة اػبلػػيج العػػبي , 

 :لتل  ن ل  مة السطور السيدقة أف 
مػة ل ػي ال ػبس الػتية كػينوا يطمعػوف يف صػًنات  مػيف , صصو ػي   اللػة   ا يػةالعاللة مي دٌن ال  لػة ال وسػعي ية  تػيرس ,  -

  أف  ميف أ  حه ؽبي يف ذل  الوله لوة حببية ك ًنة. 
  ال ػبس  الوػبا ب الػ  ت ػبض  ـ ليـ ال بس خلؽب ـو  لى ال صػبة حب ػة سػوء اؼبعيملػة الػ  يلقيهػي 5111هػ/5580 مإ مطلإ  يـ

  كبدالء. يف الن ف  ليل   ه  يف عبيقل  إىل األميكة اؼبق سة 
   ضػإ إمكػيات دػالدل تل يػة لنػ اء أصوانػ  يف   مل ذب  الق ي ي العبديػة يف ال صػبة رباػي  مػة االسػهن يد خلإلمػيـ اضبػ  دػة سػعي  الػتط 

لعبب مة دصوؿ شط ا ال صبة  أ   أسطوال  .   لى البع  مة نًناف اؼب تعية ال يرسية ال   وده كبو العمينيٌن إال أهن  ل  سبكنوا 
  ـ .5111يف منهصف  يـ 

  ـ 5114مػػة  مػػيف  يف أ ا ػػي  ػػيـ  لقػػ  رقػػ  اإلسػػطوؿ العمػػيا اغبمييػػة الكيملػػة ؼبنطقػػة شػػط العػػبب  أمػػة اؼبسػػي  ات القيدمػػة
 أف تكوف تيرس تع  الع ة للل ـو  لى  ميف . العميا  ي  ا  إىل دالدل صوتي  مة  األسطوؿ أنسحب

  العمػيا لػتا تقػ  تقػبر أف سبػنا  مػيف مكيتػأة  لق  كيف إنقيذ ال صبة  أهللي مة اؽب ـو ال يرسا سػ  ي  كيتيػي  لهقػ يب العثمػينيٌن الػ  ر
  اؼبكيتأة منت  ل  اإلميـ أضب  دة سعي   رىت  ل  السي  سعي  دة سلطيف . هتل  اسهمبتسنوية مة صيانة ال صبة  ل  

  ٕٝاألٔرٔبٗٛعالقٛ البٕصعٗد وع الك : 
 دتل  قب  الصباع التط ليـ دٌن   ل  كيف الصباع ال  يل يف تل  ال لة  با ي مة أاي اغبصوؿ  لى منيع  الن وذ  االمهييزات  ,

,  لقػ  تطػة اإلمػيـ اضبػ   ,  ؿبي لة كال منلي ضملي إىل منػيع  ن وذهػي دبيطينيي  تبنسي روؿ  ميف ذات اؼبولإ االسلاتي ا اؼبميي
 سبيػػيت العاللػػة ال بنسػػية إىل الهطلعػػيت االسػػهعميرية األ ر ديػػة  رسػػ  سييسػػة صيرايػػة لعمػػيف ارتكػػيت  لػػى م ػػ أ اغبيػػيد دػػة سػػعي  

-5114, إال أف هػػػتا االسػػػهقبار تعػػػبض لػػػ ع  اؽبػػػيات  صي ػػػة  نػػػ مي نوػػػ ه رػػػبب السػػػنوات السػػػ إ ) الربيطينيػػػة خلالسػػػهقبار
 , يف هتل ال لة ر ث نوع مة االضطباب يف اؼبييل العمينية .  ـ( دٌن ال ل ية5140

    كيف أ ؿ مة د أ خللهعيمي اله يرط مإ تبنسي يف اييبة مورشيوس الهيدعة للسلطة ال بنسػية اعب يب خللتكب أف اإلميـ اضب  دة سعي 
,  د ؿبملػػة خللسػػم  اؼبملػػا  الػػنب دعػػ  اؼبسػػهعمبات ال بنسػػية األصػػب  ريػػث كينػػه السػػ ة العمينيػػة تػػتهب ؿبملػػة خللسػػكب  تعػػو 
, أد   اإلميـ أضب  دة سعي  رع ه  يف   نهي ة للهطورات اله يرية دٌن  ميف  اؼبسهعمبات ال بنسية يف ا يط اؽبن ط يف تل  ال لة

 أف ينوئ ال بنسيوف  كيلة ذبيرية يف مينيء مسقط د ف مقيدي .
 رع  تعػبض هػتل  ,  ل  أدرؾ اإلميـ اضب  دة سعي  أ ية الص الة ال بنسية ة كينه ع يعة العاللة دٌن تبنسي   ميف ع يعة ذبيري  ,

العالليت إىل الهوتب يف  ل  سعي  دة ا ب دس ب دع  أ ميؿ القب نة مة ل ي الس ة ال بنسية.  ل  دل ه العاللػيت ال بنسػية 
مل ين ػػت هػػتا االت ػػيؽ رعػػ  تبريػػب اعبينػػب العمػػيا ,  لكػػة  العمينيػػة ذر  ػػي  نػػ مي اللرػػه تبنسػػي  تعيػػٌن  كيػػي دا ػػ  ؽبػػي يف مسػػقط

دسػػ ب الثػػورة ال بنسػػية الػػ  لوػػه  لػػى الن ػػوذ ال بنسػػا يف الوػػبؽ األدىن. مث أ ػػ رت تبنسػػي دعػػ  مػػب ر الثػػورة مبسػػـو دهأسػػي  
 لنصلية يف مسقط  لكة  ل ه اقبللا خلؼبب يد إلتويؿ كي اؼبسي ا ال بنسية اؽبيدتة للهقيرب مإ العمينيٌن. 
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 اسػه له دبيطينيػي  , تعن مي نيلػه ضبلػة ادليػوف دػوادبت  لػى مصػب  كينػه تسػهل ؼ اإلقبليػي يف اؽبنػ  مي  لى الصعي  الربيطياأ ,
موػػي ب اؼبسػػلمٌن ضػػ  اغبملػػة ال بنسػػية  لػػى مصػػب ؼبنػػإ تبنسػػي مػػة اله ل ػػي يف  مػػيف  اػبلػػيج  خلل عػػي سبكػػة االقبليػػي مػػة توليػػإ 

ـ.  لػ  توػمنه هػتل اؼبعيهػ ة نصػوص 5108مسػقط  دػٌن شػبكة اؽبنػ  الوػبلية االقبليييػة يف  معيه ة دٌن سلطيف دة اضب  رػيك 
أ ؿ معيه ة تعق هي مة شأهني تقوية العالليت دٌن  ميف  دبيطينيي للقويء  لى الن وذ ال بنسا  اؽبولن ط.  أ ية هتل اؼبعيه ة أهني 

 .    اقبللا مإ ركيـ  بب اػبليج  تهس  خللطيدإ السييسا
  مث معيهػ ة  ـ تعل  تيلي سيقيؼ ذبيرة البليػ 5832 ربه ر ة منإ ذبيرة البلي  أدبمه دبيطينيي مإ ال و سعي  معيه ة أصب  يف ,

 ـ.5800ذبيرية يف  يـ 
 تيمي ي    أف األ ضيع ال اصلية كينػه  راء ل ػوؿ العمػينيٌن للمواتقػة  لػى هػتل اؼبعيهػ ات رع ػة يف العػوف الربيطػيا اؼبػ    ل بيػ   

ـ ضػ  هػتل اؼبعيهػ ات مػإ دبيطينيػي  رقػ  5838 لى رسيب األصب أثنيء الصباع ال اصلا العميا.  ل  اثر الوػعب العمػيا يف 
 ل ر مة الن يح دهقليا هتل العالليت  لكنلي مل تكة خللقوة ال  تسهطيإ أف تقطإ تل  العالليت هني يي. 

 اؼبعيهػ ات أف أدػبز هػتل اؼبعيهػ ات  أكثبهػي تي ليػة هػى  إالالسػهعميرية اؼبتهل ػة  رع  اؼبعيه ات الىت أدبملي العمينيوف مإ القو  ا
الػت  كػيف   مواالػة الن ػوذ الربيطػيىن إلضػعيؼاغب يظ  لى  الليت عي ة مإ تبنسػي  يفالىت كينه تعك  سييسة  ميف  مإ تبنسي

اؼبيػ اف د ف منػيزع تكػيف  يف اضحي لوت   تبكييل  لػى منطقػة اػبلػيج .  لكػة دعػ  هػيا   تبنسػي أمػيـ اقبلػلا تقػ  ان ػبدت دبيطينيػي 
السػيطبة  يفمويكل  ال اصلية  ربقي  عموريت   يفالسعى للهقبب العميىن مإ اقبللا مة أاي رياة ال وسعي  اىل لوة ك ًنة تسين ل 

 ج العبىب  ال حبية. لى اػبلي
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   كي الق ي ي القيعنة يف اؼبنطقة الوالعة مي دٌن رأس مسن ـ مشيال   أ  ) اعبواس  ( دوكي  يـ  لى  «  القواس » تسمية أعلقه  ل

ل ي ػي  تػ ت مػة العػباؽ دعػ   توػًن إىل أف القواسػ .  دعػ  اآلراء  ال  كينه زبوإ يف  ال لػي إىل شػيم القواسػ ,  انوخل   ظي أدو
أهنػي صبيعػي   لكػة دعيػ ا  ػة اصػهالؼ اآلراء رػوؿ أ ػي القواسػ  إال  هنػيؾ أراء أصػب  مهعػ دة. العبديػةه ب ي مػة أ اسػط اعبييػبة 

,  أف هتل الق ي ي اسهطي ه منت النصف الثيا مة القبف الثيمة  وب السيطبة  لى اػيء ك ػًن مػة   بدية األ يأصبعه  لى أهني 
 م صي اػبليج العبي  مة رأس مسن ـ إىل دي. 

  صالؿ تل  ال لة  د اصت القبف الهيسإ  وب.  هى ال لة  إر   أه  القو  ال حبية يف اػبليج العبي«  القواس » شكي  خلل عي
 .شل ت ازدصد اؽبيمنة الربيطينية يف الوبؽ دص ة  يمة  لى خللا منيتسيل  مة القو  األ ر ديةال  

  5122)«  دػة مطػب» رضبػة   يعهرب الي ي . األضبب  سواري اؽبن  ال بديةحبب العبب  ال حب  ال حبط إىل«  القواس »  امه  نويط 
 تتكبل اؼبصيدر . ألو   ادبز ز ميء القواس ـ( هو  5143 –
   أثنػيء االضػطباب الػ اصلا  اغبػبب األهليػة يف  هنييػة النصػف األ ؿ مػة القػبف الثػيمة  وػبيف  خلل وسعي «  القواس » ا ط ـ  ل

يف  ػف دلعػبب دػة ضبػًن , «  القواسػ » هػتا الصػباع  لػف  يف ن مي اره ـ الصباع دٌن أضب  دة سعي   دلعػبب دػة ضبػًن     ميف
األمػػب الػػتط دتػػإ اضبػػ  دػػة سػػعي  دعػػ  أف ان ػػبد حبكػػ   مػػيف , أف حيػػي ؿ أف خيوػػإ القواسػػ   دصػػي معلػػ  يف اشػػه يكيت  سػػكبية 

» , األمػػب الػػتط صػػ ـ  ؿبققػػة لل ػػبض دسػػ ب اؼبوػػيكي ال اصليػػة يف  مػػيفرققػػه لػػ  دعػػ  االنهصػػيرات  لكنلػػي مل تكػػة ريظبػػة   
 يف ذل  الوله. «  القواس 

 وكأوٛ الفزظ : 
  ؼبقي مة األعميع االسهعميرية يف اؼبنطقة ل  تعي ا معي ال وسعي  إال أهنمي «  القواس »  رع  اػبالؼ  أرييا الصباع دٌن . 
   الػػ  سبثلػػه يف   يػػ ات ال ػػبس دقيػػيدة كػػبض صػػيف للسػػيري  ؼبقي مػػة األعمػػيع ال يرسػػية«  العمػػينيٌن» مػػإ «  القواسػػ » تعػػي ف تقػػ

ـ مػإ 5111مطػب مػإ إمػيـ  مػيف مػبة أصػب  يف  ـ .  أميـ هتل الهل ي ات اؼبهكبرة تعي ف الويم راش  دة 5112العبي يف  يـ 
 تيرسيهٌن  ـبيف للتصًنة.ض  ال بس  هيصبوا مينيء دن ر   يس  ليموا ده مًن س ينهٌن «  القواس » 

  يف  سػػقوط ال  لػػة الصػػ وية ,  تػػور إىل رببيػػب السػػيري الوػػبلا  اعبػػير القبي ػػة منػػ  مػػة االرػػهالؿ ال يرسػػا«  القواسػػ »  لػػ  سػػعى
  اعللػي لي ػػ ة ذبيريػة كػػرب ـ 5121-5124ـ لػيـ الوػيم راشػػ  دػة مطػػب خلالسػهيالء  لػى خلسػػي   يف اييػبة لوػػ   ػيـ 5122

 . ال وا   اؼبهأتية من   وا   مينيء دن ر   يس األثب  لىكيف ؽبي اكرب 
 ادػ ا االقبليػي يف االنه ػيل إىل هػتا اػبطػب ا لػ يف اػبليج العبي  سيطب    لى دعػ  اؼبباكػي اؽبيمػة تيػ «  القواس » نويط   دس ب 

 . يل د مصيغبل  االسهعميرية يف اؼبنطقةالتط 
  ـ 5161,  دعػ  مػػوت ادر شػيل يف  ػػيـ  كػينوا حيصػػلوف  لػى نصػػف إيػبادات مينػػيء دنػ ر   ػػيستػيف االقبليػػي  : تعلػى سػ يي اؼبثػػيؿ

  ت هور  ال حبية ال يرسية د ا القواس  دييرسوف ن وذا ك ًنا ديل  ل سط سييد    لى مسبح األر اث دوكي خلرز.
  ا همػيد ,  هػو  ال ػبس  لػىت ػولل   ك ػًن يفدوػكي  «  القواسػ   » سػي  ت العػبب  الػ أر  العوامػي اؽبيمػة  جيب اإلشيرة هني إىل

,  يف اسػطوؽب  دسػػ ب للػة صػػربة ال ػػبس مػة اريػػة  ملػيرة العػػبب يف النوػيط ال حػػبط مػة الػػة أصػػب  ال ػبس  لػػى ال حػيرة العػػبب
 األمب التط أسه ل  العبب يف االنه يضة ض  ال بس  له األزميت ال يرسية سواء ال اصلية أ  اػبيراية. 

   )الكٕاصي ( دٔر الكٕٝ احملمٗٛ يف اخلمٗخ العزب٘ يف وكأوٛ االصتعىار : الضابعٛاحملاضزٚ 
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  ( , الػػتط أ ػػ ا ل يػػ   مػػال شػػيل ) لي ػػ  األسػػطوؿ ال يرسػػا نوػػأت دػػٌنالػػ    اللػػة اؼبصػػيهبةتلػػ  ال ػػلة  هػػو رػػ ث أصػػب هػػيـ يف
. تقػ  كينػه ؽبػتل اؼبصػيهبة أ يػة   ز اج ادنة مال شيل خللوػيم رضبػة دػة مطػب القػيظبىمة صالؿ «  القواس » ,  دٌن  اسطوؿ صيص

االسػه يدة مػة «  القواسػ » ,  أ ػ ا دبقػ  ر  العبديػة النوػطة يف اؼبنطقػةد اية لهحػيلف هػتا القي ػ  مػإ الق ي ػي كرب  ريث كينه 
 , تقػػػػػػػ  ازدادت لػػػػػػػوة  هػػػػػػػتا األسػػػػػػػطوؿ اػبػػػػػػػيص دبػػػػػػػال شػػػػػػػيل  اسػػػػػػػهت ام  ضػػػػػػػ  صصػػػػػػػومل   منيتسػػػػػػػيل  يف اػبلػػػػػػػيج العػػػػػػػبي

دوػػكي ك ػػًن يف تلػػ  اؼببرلػػة كمػػي ازدادت لػػوة اؼبػػال شػػيل أمػػيـ منيتسػػي  يف تػػيرس رػػىت اسػػهطيع رببيػػب اييػػبة هبمػػي «  القواسػػ » 
  ازبيذهي رصني ل . 

   تقػ   ػيز لوتػ   النلوػة القيظبيػة اغب يثػة ـبطػط هػو الػتط يعػبؼ ينػ  «  القواسػ » ـ توىل  قب دة راش  ز يمة 5111 يـ  يف ,
  بدية   ي ة . دع ة ربيل يت مإ لو   ل ي ي

  ثػالث  سػهوف سػ ينة ك ػًنة ,  , التط دلغ يف د اية القبف الهيسػإ  وػب« القواس »  ل  أشيرت الهقيريب الربيطينية إىل صطب اسطوؿ
,  هى القوة ال  سهمكن  لي  تقط مة االسهمبار يف الهوسػإ  لكػة أيوػي يف مػ  ن ػوذل إىل منػيع  سبثػي  عًن   د الس ة الص ًنة

 , الػػػػ  دػػػػ أت تنمػػػػب إىل  .  شػػػػكي ذلػػػػ  مكمػػػػة اػبطػػػػب لربيطينيػػػػي لربيطينيػػػػي أ يػػػػة لصػػػػو  يف اسػػػػهمبا إمرباعوريهلػػػػي يف الوػػػػبؽ
 دعٌن الع اء. «  القواس » 

  ال ب ة اؼبنيس ة للقويء  لى هتا اػبطب اعب ي  ,  ايء ي ال ب ػة دعػ  سبكنلػي مػة إهنػيء اؼبنيتسػة  منت ذل  الوله  دبيطينيي تنهمب
تيسػهعينوا  , كمػي اسػه ي االقبليػي ريلػة العػ اء الػ  كينػه لي مػة دػٌن سػلطيف  مػيف  القواسػ  االسهعميرية دينلي  دٌن تبنسي لصيغبلي
 دسلطيف  ميف له مًن القواس .

 لى السػ ة الربيطينيػة اؼبػيرة يف اػبلػيج د تإ ضبي ة رسٌن دة  لى ركومة دوم يط اعيلب الي ي  القيظب  ن مي  ايءت ال ب ة   ,
 .  األمب التط اسه ي الربيطينيٌن

 احلىالت الربٖطاٌٗٛ عمٜ الكٕاصي : 
  كػي السػ ة اغببديػة   ت مًنـ أ  ر اغبيك  العيـ لللن  أ امبل إىل ريك  دوم يط خلإل  اد غبملة  سكبية ه تلي 5830يف أ ا ي  يـ

 .ؿبي لة ذبنب االشه يكيت الربية معل مإ  الهيدعة لل حبية القيظبية
  خلل عي انطلقه هػتل اغبملػة يف ن ػ  العػيـ مػة مينػيء رأس اػبيمػة مػإ إ طػيء األ امػب للمقػي  الربيطػيا يف مسػقط سلنػيع سػعي  دػة 

 صوؽبي  لى اؼببات   اإلم ادات.دهق ض ال    ؽبتل اغبملة  أتمٌن ر«  ميف » سلطيف ريك  
  القواس » مسي     ض   ه تلي لى أف هتل اغبملة  تخك  « ال وسعي » عل لي ال    مة  يف كينه دبيطينيي ». 
  تقػ    القوة ال حبية ا ه  لى القوة األسيسية للقواس  للقويء ادبز مي ديكة مالرمه  يف ذل  الوله أف نية دبيطينيي كينه م يهة ,

 قػ  معيهػ ة معلػ  ,  لى  , دع  ت مًن اسطوؽب  خللط إ ؿبي لة الهو ي إىل ات يؽ مإ القواس ها  لقييدة اغبملة أه  األ امبكينه 
 .خللهأكي  سهكوف معيه ة تبض الوب ط  االسهسالـ  لي  معيه ة عبتٌن مهكيت ٌن

  مػة اريػػة   ػػ ـ إيصػيؿ العاللػػيت االقبليييػػة  يسػػلي ضػػبهب لكػا   ػػيؿ القواسػ   ػػة الوهػػيديٌنإىل   ػ ؼ أيوػػيكمػي كينػػه دبيطينيػػي
 ؼبي ديثل  ذل  مة صطب  لى اؼبصيا الربيطينية يف اؼبنطقة.  الوهيدية ؼببرلة الع اء الصبيا

 كػيف مهوػي مي مػة نهي  لػي ردبػي دسػ ب اؽبيديػة  تلػ  يكػة مهحمسػي,  أمي  ة مولف سلطيف دة سعي  مة اغبملػة الربيطينيػة  مطيل لػي 
  ل ي  له لليي.«  القواس »  لى ي  لوات ال  الليهي 
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  الػػ  اسه سػػله  لي مػػه تلػػ  اغبملػػة دوػػكي ك ػػًن أهنػػ  لػػو  « القواسػػ »  لػػ  رببكػػه اغبملػػة الربيطينيػػة  اشػػه كه مػػإ لػػوات ,
 االقبليي.

  أ لػإ  ) رأس اػبيمػة ( اؼب ينػةإرػباؽ  تل  ػوا إىل أف اؼبقي مة العني ة للقواس  لة أتتػى دنهػي ج ريظبػة  ا  لي  ط اغبملة الربيطينية 
 . أربلوا الس ة الباسية يف اؼبينيء, كمي  الربيطينيٌن أش  االنهقيـ خلؼب ينة  ميرس اعبنود االقبليي السلب  النلب

  مػي تػبدد  ػة   ػوؿ دسػ ب  يلصػى سػب ة خلالنسػحيب رع  ربؽ اؼب ينة  العنػف الربيطػيا إال أف األ امػب لػ   ػ رت إىل اغبملػة
جيمعوف أن سل  أثنيء انسحيب اغبملة ملورٌن خللقهيؿ  راتوػٌن االسهسػالـ «  القواس » .  د ا  ة ك ًنة تقلب مة اؼب ينةلوة  بدي

 التط كيف يسعى إلي  االقبليي.
 تلػ  ,  مل  اؼبيدهػب  لػى اعبينػب الوػبلا مػة اػبلػيج العػبي اؿ لي ػ ة ) لن ػة ( اؼبينػيء القػيظبتهواله اغبملة الربيطينية إىل الومي

, ت صي اعبنود الربيطػينيوف اؼب ينػة اػبيليػة  لػيموا  اغبملة أية مقي مة ريث أف سكيف اؼب ينة ل  انسح وا إىل اؼببت عيت القبي ة منل 
 سرباللي  ت مًن س نلي.

   لػى خللػا  ن  هتل النقطة مة االشه يكيت دٌن اغبملة الربيطينيػة  القواسػ  اػب  االت ػيؽ مػإ رػيك  مسػقط لهنمػي  ه ػـو موػلؾ
 . اؼب ف  القالع القيظبية

 (  اؼبػال رسػٌن ) اضػطب القي ػ  العػبي لى معم  اؼبباكي  اؼبوانئ الهيدعة للقواس   ال  سبه يف  لػه  ارػ   اؽب ـو اؼبكثف  دس ب
  تبؾ اييبة لو  إىل ار  شيوخ دين معٌن  هو رليف غبيك  مسقط تأ  حه مة فبهلكيت . االسهسالـإىل 

  القواس »  أكمله اغبملة دبعي نة القوة ال حبية العمينية مليصبة خللا مباكي ». 
  إال أف مقػي مهل  كينػه «  القواسػ »  رع  ت مًن الكثًن مة دتي يت القواس   ش ة القصػف مػة اعبينػب االقبليػيط لقػالع  مباكػي

اسػػهمبار تلػػ    دسػػ ب, ربقيػػ  أهػػ اتل  دوػػكي كيمػػي.  , رعػػ  ت ػػولل  العسػػكبط لويػػة دوػػكي مل ػػه للنمػػب  مل يسػػهطإ االقبليػػي
 . كيف  ق  معيه ة معل  مة ل ي االقبليي أمب عًن  ارداؼبقي مة ال يسلة  

   ربؽ دع  الس ة إيقيع ال مير د ع  اؼبوانئ القيظبية  كي مي رققه  هو,  اغبملة الربيطينية يف ربقي  أه اتلي توله دتل  . 
  موا ػػلة اعلػػهل  عػػًن لػػيدرية  لػػى   لػػى أيػػ ط اغبملػػة السػػيدقة«  القواسػػ » الوػػبدة القيسػػية الػػ  تعػػبض ؽبػػي أ هقػػ  الربيطػػينيوف أف

 .نويعل  ال حبط  مليصبة الس ة الربيطينية مبة أصب 
  مػي ل ػث أف اسػهعيد ا تألهصب اقبيز هتل اغبملة  لى ؾببد إ يلة نويط القواس  م ة لصػًنة تحسػب هو العك  لكة مي ر ث  .

نوػيعل  مػػبة أصػػب  دػػي  دوػػكي ك ػػًن  اسػهطيع القواسػػ  تعػػوي  صسػػي به  يف السػػ ة الػػ  تقػ  هي  لػػى أيػػ ط االقبليػػي  منػػت  ػػيـ 
 ـ ازدادت لو   رىت أ  حوا مة ا ي  ألو  لوة حببية  لى عوؿ صط اؼبالرة يف اػبليج العبي. 5823

  الػػتط لػػو اسػػهمب  لػػى مػػي هػػو  ليػػ  سػػيهمكة مػػة « القواسػػ » م ػػيط ربػػتر مػػة تيايػػ  نوػػيط   ػػيدت تقػػيريب اغبػػيك  الربيطػػيا يف دو ,
. تأ ػػ  الربيطػػينيٌن ضبلػػة مػػة  ػػ ة سػػ ة  أرسػػلوهي  السػػيطبة اؼبطلقػػة  لػػى اػبلػػيج العػػبي فبػػي سػػيعبض مبكػػي دبيطينيػػي إىل صطػػب أكيػػ 

الربيطػػيا  هػػيصبهل  السػػ ة الربيطينيػػة  لكنلػػي توػػله يف اإلنػػتار «  القواسػػ » ,  رتػػ   دولػػف نوػػيع «  القواسػػ » إلنػػتار ز ػػي  
 إصويع القواس  األمب التط أد  إىل ازدصد نويعل .

  .ل  دتإ ذل  دبيطينيي إىل إدقيء لوة حببية دا مة يف اؼبنطقة  إت يع نميـ اغبباسة لقواتي س نلي اله يرية  
  مشػي  ثػالث سػنواتأكثػب مػة ف مة صالؿ القطإ ال حبيػة للطػبتٌن يف  باع  ني«  القواس » مث تطور الوضإ  دصله دبيطينيي مإ

 سواري اػبليج العبي  اؽبن .
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  . ال  لػة  اهنيػيردعػ    ايءت ال ب ػة مل جي  الربيطينيٌن سو  اإل  اد غبملة  سكبية كرب  لهحطي  هتا اػبطب  هتل القو  الكرب
الػػتط كػػيف دينػػإ دبيطينيػػي مػػة تػػوريط  طاغبليػػف القػػو «  القواسػػ » ,  دسػػقوعلي تقػػ    لػػى القي ػػ  األل ػػيا    لػػى السػػعودية األ ىل

 ن سلي يف ربب يف اعبييبة العبدية . 
  دٌن الربيطينيٌن. «  القواس » ـ د أت اؼببرلة اغبيظبة يف الصباع دٌن  5823-5850 منت  يـ  
   هػػو  هػػ ؼ  ارػػ  لػػي  أميملػػي سػػو   اػبلػػيج العػػبيتوالػػه إىل  ضبلػػة  سػػكبية ضػػتمة يروػػ ت دبيطينيػػ ـ5058هنييػػة  ػػيـ  يف

 ملمي كينه نو ية س ن   ت مًن كي مسهود يت القواس  العسكبية  ال حبية يف موانئ سيري  ميف. ت مًن أسطوؿ القواس 
  ل  رصله دبيطينيي  لى تعلػ  رػيك  مسػقط سػعي  دػة سػلطيف دبباتقػة تلػ  اغبملػة دن سػ  مػإ تبلػة  سػكبية مػة مسػقط هبػ ؼ 

 القويء  لى القواس  هني يي.
  مػػة القهػػيؿ  طبسػػة أصـ دعػػ  ,  هػػتل اؼبػػبة كػػيف  اضػػحي  ريظبػػي مػػة ل ػػي االقبليػػي اله ػػوؽإال أف «  القواسػػ »  رعػػ  االسه سػػيؿ مػػة

القػػيظبى أمػػيـ القػػوات الربيطينيػػة  مت أسػػب القي ػػ   توالػػه اؼبباكػػي القيظبيػػة األصػػب  السػػقوطمث  دصلػػه القػػوات الربيطينيػػة رأس اػبيمػػة
 رسٌن دة  لى.  دمبت القوات الربيطينية اؼب ف القيظبية رىت أ  حه صباخل.

 مػيدة  إرػ    وػبـ.  ل  أتل ه هتل اؼبعيه ة مة 5823يف ينييب  خلؼبعيه ة العيمةالقواس   لى ل وؿ اؼبعيه ة ال   بته   أارب
 .  بكيت الس ة العبديةدبقهويهي أ  ا ل   ال حبية الربيطينية رقي موب  ي يف السيطبة  لى رب

  أدصله  دبيطينيي يف دا بة ن وذهي دوكي م يشب  مطل . السيري اؼبليدف: إىل  ت ًن اس  السيري العميا دبقهوى هتل اؼبعيه ة  
 قواسػػ لل» , اهنػػير النوػػيط ال حػػبط  ,  مػػي أ ق لػػي مػػة معيهػػ ات أصػػب   قػػ  ي دبيطينيػػي مػػإ األعػػباؼ األصػػب   هبػػتل اؼبعيهػػ ة  »

  عًنه  مة ل ي ي سيري  ميف.
 .دتل  اسهطي ه دبيطينيي أف تبسم هيمنهلي  لى اؼبنطقة  
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  السعوديٌن إىل سيري اػبليج العبي يف  ل  اإلمػيـ   دػة   ػ  العييػي دػة   دػة سػعود يف البدػإ األصػًن مػة القػبف   له عال إ
 الثيمة  وب  د  وا يف االسهقبار هنيؾ.

  دسػيري اػبلػيج العػبي يػبت ط جبلػود الوػيم   دػة   ػ  الوهػيب لي ػ  د ػوة اإل ػالح الػ  «  أؿ سػعود»  مة الثيده أف اههمػيـ
 .« أؿ سعود» , األمب التط عًن موازية القو  يف اؼبنطقة لصيا « أؿ سعود» اسهقط ه الكثًن مة الق ي ي إىل اينب 

  لى السمإ  الطي ة. ية خليعوا األمًن سعود ه  الت مة أ ا ي اؼبخي ية للوهيديٌنكينوا   اإلرسيء تتكب اؼبصيدر أف أهي  
  ( ل  ا  وا الع اء لل  لػة  دنو صيل  دسيري اػبليج العبي مة سلوؿ اإلرسيء ريث أف ركيملي )«  أؿ سعود»  ل  د ا اههميـ

شبؽ اعبييبة العبدية ,  هو األمب التط ر ي آؿ سعود لنوب ال  وة اإل الرية يف  ,  ليموا د ي هي   ة مبات السعودية تلة ك ًنة
 . ال  كينه تسودهي متاهب ال ته   مإ م يدئ ال  وة الوهيدية

  أؿ سػعود»  ل عي انهصػب.  خلأ يهلي اإلسلاتي ية إضيتة إىل  لثب  ي اليرا ية«  أؿ سعود»  ل  رميه اؼبنطقة الوبلية خلههميـ  »
  لى ل يلة دين صيل   توسإ يف اإلرسيء مث القطيف  دتل  قبحه ال  لة السعودية يف الو وؿ إىل ال حب. 

  أدػبز تلػ  القػو  شػبكة  , القػو  اػبيرايػة الػ  ؽبػي مصػيا يف اػبلػيج , صي ة يف اؼبنطقػة الوػبلية«  أؿ سعود» أاثر توسإ   ل  .
 , صي ة  أف ال  لة السعودية ال هية أ  حه ذات ر  د مإ دقية إميرات اػبليج.  اؽبن  الوبلية الربيطينية  ال  لة ال يرسية

  لػى لطػب الػ   االسػهيالءالسيدقة  دتعهل  إىل الهطلإ إىل ا ليت اػبليج العػبي تهمكنػوا مػة «  أؿ سعود»  ل  ش عه قبيريت 
 .  ,  لكنل  مل يهمكنوا مة ذل  يف تل  اؼببرلة , مث ري لوا دسط ن وذه   لى الكويه أ  حه ايءا مة ال  لة السعودية األ ىل

  لػػى اؼبكيسػػب الك ػػًنة  السػػبيعة الػػ   دعػػٌن اغبسػػ  كينػػه كػػي مػػة ال  لػػة ال يرسػػية  ال  لػػة العثمينيػػة تنمػػباف إىل ال  لػػة السػػعودية 
»  تو يع   لى مني  ة  مسقط سلطيف دة اضب  ال وسعي  دتعلمي معي إىل مسين ة  د   ريك رققهلي يف اؼبنطقة  هو األمب التط 

,  لكػة اػيءت « أؿ سػعود» ,  أعب ل دهق ض اؼبسي  ة  ال   .  ل  ري ؿ ريك  مسقط االت ػيؽ مػإ أمػًن مكػة ضػ  « أؿ سعود
هتل ا ي لة مهأصبة ريث لػ  انهقلػه السػييدة إىل مكػة األمػب الػتط أد  يف النلييػة اىل رضػوخ رػيك  مسػقط إىل ال  لػة السػعودية 

 السنوية لل  لة السعودية.  د تإ اعبيية لى لييم  دع  االت يؽ 
 تػيل بس اههمػوا خلسػهيالء السػعوديٌن  لػى  كمي أر ثه انهصيرات ال  لة السعودية رد د تعي مه يينة مة ل ي القػو  االسػهعميرية :

.  لػػ  ظلػػه ال  لػػة اإلرسػػيء دسػػ ب انهلػػيء ركػػ  دنػػو صيلػػ  الػػتية كػػينوا مػػبت طٌن دعاللػػيت ضبيمػػة مػػإ ال ػػبس  مػػتاه ل  ال ينيػػة
األل ػيا رىت مت القويء  لى ال  لة السعودية األ ىل مة ل ي القي ػ  «  أؿ سعود» ال يرسية يف د ملي للسلطيف العميا يف مواالة 

, كػيدت أف تػن ا يف توريػ   , ليوكي ذل  شعورا خللطمأنينة لػ   اغبكومػة ال يرسػية ريػث رأت أنػ  يف ز اؿ د لػة تهيػة ا   ل
 , مصلحة ؽبي.  اػبليج دبمهليمنطقة 

 أمي دبيطينيػي تقػ  انهلػى الهنػيت  دينلػي  دػٌن تبنسػي  لػى  مػيف يف  ػيغبلي مػة صػالؿ االت يليػيت الػ   قػ  ي مػإ سػلطيف مسػقط  ,
  ال  كينه يف رقيقة األمب موالة ض  الهوسعيت السعودية يف اؼبنطقة.

  الػػػتية ازداد نوػػػيعل   ن ػػػوذه  يف اػبلػػػيج العػػػبي  اؼبعػػػب ؼ أف «  القواسػػػ »    جيػػػب اإلشػػػيرة هنػػػي إىل الصػػػ اـ دػػػٌن االقبليػػػي , 
,  لكػة   .  ري لػه دبيطينيػي أف تهعيمػي مػإ القواسػ   لػى أهنػ  مسػهقلٌن  ػة السػعوديٌن«  آلؿ سعود»  رل يءكينوا «  القواس » 

صوية الهورط يف ربب «  القواس » تعيملل  مإ يف «  أؿ سعود» كمي ذكبا مة ل ي أف االقبليي كينوا دا مي يوعوف يف رسيخل   
 .  يف اؼبنطقة

 أه صعٕد احملاضزٚ الجاوٍٛ :
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  ن   الوله مل تكة تبعب يف تنػيما هػتل القػوة. أمػي ال  لػة  يف,    يف اؼبنطقة«  ؿ سعودآ» دبيطينيي كينه م ركة لقوة  اغبقيقة أف
,  لػ  رػ ثه دػٌن الطػبتٌن  العثمينية تق  كيف   وؿ لوات سعود دة     العييي إىل اإلرسيء دبثيدة الص مة غبيك  د ػ اد العثمػيا

 رىت سقوط ال  لة السعودية األ ىل .  الهوتب, مث  خللصلا انهلهالع ي  مة الص اميت  اؼبعيرؾ 
 ٌٛٗالدٔلٛ الضعٕدٖٛ الجا : 
   دسػػطوا ن ػػوذه   ليلػػي رػػىت اشػػهعله االشػػه يكيت مػػبة  اإلرسػػيء اسػػهعيدةدعػػ  سػػقوط ال  لػػة السػػعودية األ ىل اسػػهطيع دنػػو صيلػػ 

ين صيل   ض  اإلرسيء مبة أصب  إىل التط اسهطيع االنهصير  لى د اإلميـ تبكا دة     هللاأصب  دينل   دٌن السعوديٌن رىت ايء 
, مث خليعػػ  أهػػي القطيػػف ؾبػػ دية  ال لػػ  لػػ  مث  تػػ  إليػػ  ز مػػيء الق ي ػػي يف رأس اػبيمػػة ,  دػػ أت ال  لػػة  ال  لػػة السػػعودية الثينيػػة

السػػعودية الثينيػػة دبػػ  ن وذهػػي مػػبة أصػػب   لػػى  مػػيف  الع يػػ  مػػة منػػيع  اػبلػػيج.  لػػ  دػػتؿ اإلمػػيـ تيصػػي دػػة تبكػػا الػػودا ك ػػًنة 
 اترة أصب .   العسكبيةاترة  اغبلوؿ السلمية مهتتا سييسةلالت يؽ مإ الع ي  مة ركيـ إميرات اػبليج 

  ال  لة السعودية الثينية تيداد لوة  ن وذ يف اؼبنطقة تأصتت تعمي  لػى الهػ صي يف  اللػة السػعوديٌن خلغبكػيـ «  دبيطينيي»  مل تلؾ
 رػيك  ال حػبيةث مػإ  دعػ  الق ي ػي لهػ    هػتا اػبػالؼ مثلمػي رػ  تسػه ي اػبالتػيت دػٌن السػعوديٌن, تكينػه  العبب يف اػبليج

 .ض  ال  لة السعوديةدولوتلي إىل اين    ت  يم  
  اظبػا  لى ت عيه  لل  لة العثمينيػة دوػكي   ات تهوًن دع  اؼبصيدر إىل أف اإلميـ تيصي دة تبكا «  العثمينية» أمي خللنس ة لل  لة

 .  دبيطينيي كينه سييسهلي ذبيل اإلميـ تيصي تسًن  ت  مصيغبلي يف اػبليج العبي. تقط
 لػ  رػ ث ذلػ  مػإ ال  لػة  تق  كينه سييسة دبيطينيي تعيرض دوػ ة أ  د لػة لويػة ربػي ؿ مػ  ن وذهػي يف اػبلػيج  سػيري  مػيف  ,

الء اإلميـ تيصػي  لػى مسػقط   ػحير   ل ػه السعودية ن سلي ريث كينه تقف دبيطينيي ض هي   مله  لى اغبيلولة د ف اسهي
 جبينب ريك  ال حبية كمي ذكبا مة ل ي.

 ظي السعوديوف اؼبورػ  ف  لػى دػبا هل  يف اسػهقطيب الق ي ػي العبديػة   ل  توسعه ال  لة السعودية الثينية  ضمه  ارة الربديى  ,
 .« ؿ سعودآ» دية  لى ,  ري له دبيطينيي أتليب الق ي ي العب  يف مشيؿ  ميف  السيري اؼبهصيا

  رع    ـ رضي دبيطينيي  ة هتل السييسة مإ الق ي ي العبدية ربقي  الهويمة ل  اسهمبت سييسة ال  لة السعودية يف ؿبي لة . 
  االػه دبيطينيػي ذلػ  دعػ ـ اال ػلاؼ يط  مسػقط  شػيم ال حػبية  ال ػونعي   القواسػ   لى دب  سيطبت  دبز اله وؽ السعودط   .

ـ دلكيػي اإلمػيـ تيصػي لسييسػه  دهث يػه  5841-5810ال ػلة دػٌن  اتسػمهسييدة سػعودية  لػى موػيتيت اػبلػيج العػبي.  لػ  
 سلطيت  يف الربديى  اإلرسيء  منيع    ي ة داصي  ميف .

  ر يص اإلمرباعورية العثمينيةمة  يعهرب ن س كب اؼبصيدر ان  كيف  ل  صلف اإلميـ تيصي ادن  األمًن    ا هلل دة تيصي  التط تت . 
 مػػإ اغبكومػػة الربيطينيػػة مشلػػه مسػػقط  ال حػػبية  اإلمػػيرات اؼبهصػػيغبة مػػة االت يليػػيت  ػػ  هللا دػػة تيصػػي سلسػػلة    قػػ  األمػػًن  ,

اؼبقيمػٌن يف األراضػا الوالعػة ربػه سػيطبة    ـ إغبيؽ األذ  أ  الوبر خللب يص الربيطينيٌن تبكيت هتل االت يليت يف معمملي  لى 
 .   ـ مليصبة الق ي ي اؼبهحيل ة مإ اغبكومة الربيطينية,  األمًن    ا هلل دة تيصي

  دػٌن األمػًن   ػ ا هلل دػة تيصػي  أصيػ  سػعود دػة تيصػي رػىت انقسػمه قبػ   لهوعي مة اػبالؼ ال اصلا ل  ت صله دبيطينيي أيوي
 لقو  االسهعميرية  هى دبيطينيي  ال  لة العثمينية . إىل لسمٌن فبي أد  إىل ت صي ا
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 ٛالدٔلٛ الضعٕدٖٛ الجالج : 
  خلالسػهقبار  يهسػ  نمػيـدتؿ اؼبل      العييػي آؿ سػعود الػودا ك ػًنة يف توريػ  اعبييػبة العبديػة  نقػي ؾبهمعي ػي ال   يػة  الق ليػة إىل

.  كمي ذكبا مة ل ي تيف دبيطينيي مل تكة راضية  ػة  ربه راية مبكيية  عنية لوية  لى أاياء اعبييبة  سواري اػبليج العبي  القوة
 نووء ال  لة السعودية ال  اتسهلي يف اػبليج  دسطه سيطب ي  لي  صالؿ اؼببرلة األ ىل  الثينية.

   ة ال يصػي ده  يػ  ال  لػة  ظػي يوا ػي دسػط ن ػوذ آؿ سػعود يف اؼبنطقػةـ ليـ اإلميـ     العييػي دػة   ػ  الػبضب5035 يـ  يف  ,
 تقيـ اؼبن  ب الربيطيا يف ال حبية دهحتيبل مة أط ت صي يف ش وف سيري  ميف.

 إىل  ايسة    العييي آؿ سعود كينه تبم الوالإ أف سي: 
  القسي  مة اينب أصب. العثمينيٌن مة اإلرسيء لطبد  السعا, الربيطينيٌن مة اينب مإ   د  ت يه  إليمة  الليت -

  مػػة الوػػبؽ امهػػ ت رػػ  دل إىل    ػػ  العييػي آؿ سػػعود  لػػى صبيػػإ منػػيع  البدػإ اػبػػييل رػػىت انػػوب الػبصض لػ  امهػػ ت سػػيطبة  ,
,  للسػعوديٌن,  لػيموا  أيوػي سشػعيؿ ال ػل  العػ اءات ال اصليػة  اإلرسيء.  كيف األتباؾ يبع وف يف إدقيء قب  دعي ة  ة آؿ سػعود

اسهطيع اؼبل      العييػي ربقيػ   ػ ة انهصػيرات     ػة الق ي ػي  السػيطبة  لػى سػيري اػبلػيج العػبي يكملػ  مػة الكويػه   لكة 
 رىت ال حبية. 

  ـ تنسػحب دبوا ػ  تبكيػي مػة لطػب يف 5050 أميـ هتا الن يح لل  لة السعودية  قػ ت كػي مػة اقبلػلا  ال  لػة العثمينيػة ات ػيؽ يف
رسيلة إىل اؼبل      العييي دعػ ـ الهطلػإ إليلػي.  توػًن اؼبصػيدر إىل أف اؼبلػ    ػ  العييػي مل يلػه  هبػتا االت ػيؽ دسػ ب انوػ يل  مػإ 

يػػة  لػػى قبػػ   اإلرسػػيء ـ دبقهوػػيل أ ػػلؼ   ػػ ا لعييػػي آؿ سػػعود خللسػػييدة العثمين5056العثمػػينيٌن الػػتية  قػػ  معلػػ  ات ػػيؽ  ػػيـ 
 قب  عيلة رييت   لى أف يبث  يف اغبك  أ الدل. ثميا  لى   دهعين   ايل

   لن   د ف ري رىت د اية اغببب العيؼبية األ ىل.  اغب  د الوبلية دوأف االقبليي دٌن  العثمينيٌندٌن  اػبالتيت اسهمبت ل 
  ذب ر اإلشيرة هني إىل أف : 

  ػ  العييػي آؿ سػعود عػواؿ تػلة اغبػبب العيؼبيػة األ ىل كينػه تسػًن كبػو ربقيػ  مصػيغبلي خلل راػة  اؼبلػ سييسػة دبيطينيػي ذبػيل  -
 ػ ؼ     العييي أف السييسة الربيطينية  اؼبل السعودط كيف منه لي لتل . تق  أدرؾ  اؼبل ,  لكة  األ ىل يف اػبليج العبي

, الػ  كينػه تػب  أنػ  إذا سبكػة  لي ػوت ال ب ػة  لػى دبيطينيػي ري يتسيرع إىل تو ي  رصيرل  لى  تقسي  اعبييبة العبدية إىل
    ا لعييي مة ض  ري ي  تل  اؼبنيع  ال  يسعى إليلي تسوؼ يوكي هتا   ي ا م يشبا ؼبصيغبلي يف اػبليج العبي. 

 ذبػ ر اإلشػيرة هنػي إىل أف  أصتت دبيطينيي  لى إاثرة مويكي اغب  د لل  لة السعودية ته   ضإ منطقة ؿبييػ ة دػٌن الكويػه  قبػ  . 
,  لػ  سػي    لػى قبيرػ  العاللػيت األسػبية الق ديػة دػٌن  زبطيط اغب  د السعودية الكويهية يعهرب منوذاي حيهتط د  يف منطقة اػبلػيج

 خللوائـ  الود. اتسمهآؿ سعود  اؿ   يح ال  
 ـ يف تث يػه د ػي   ركمػ 5021-5032   دعػ  لوػي   ال ػلة   جيب اإلشيرة أيوي إىل اههميـ اؼبل      العييي دوارة الربديػى  ,

تق  اسه ي اسهن يد أهي الربديى خلألمًن    ا هلل دة الو  أمًن اإلرسيء التط دعث دقوة إىل الربديى رىت اسػهطيع صبػإ اليكػية مػة 
 ـ. 5020الربديى رىت

 لػ   ,  الػ  كينػه  ـ5050لية ال  سبه دٌن تبكيي  دبيطينيي يف  ذب ر اإلشيرة إىل مولف دبيطينيي  ال  لة العثمينية مة صالؿ االت ي
, ريث ديه  صط اغب  د ع قي لتل  مة اييبة البدتونية انػوب العقػًن إىل البدػإ اػبػييل,  ي صػي هػتا  تعبضه غب  د قب  اعبنودية

, عػػًن أف  ة للن ػػوذ الربيطػػيا,  كينػػه صبيعلػػي صيضػػع اػبػػط قبػػ   ػػة شػػ   اييػػبة لطػػب  اإلمػػيرات ) اؼبهصػػيغبة (    مػػيف  مسػػقط
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 اؼبملكة العبدية السعودية مل تعلؼ هبػتل االت يليػة تيمػي دعػ  مسػهن ة إىل أف االت يليػة ن سػلي مل تػرـب رػىت ليػيـ اغبػبب العيؼبيػة األ ىل
  ال  أ  حه تيلي ال  لة العثمينية صصمي لربيطينيي. 

 ياع خل ه يرهػي  ػير ة رػ  يف السػييدة  لػى اؼبنطقػة اؼبهنػيزع  ليلػي حبكػ   الء  ل  نمبت اؼبملكة العبدية السعودية أيوي إىل هتا النػ
,  أف اتريػم اغبكػ  السػعودط يف  لػ ل األ ؿ   الثػيا يوػًن إىل أنػ  كػيف ربكػة موػيدة غبكػػ   الق ي ػي ؽبػي توػال  ػة اغبػ  الهػيرخيا

يط ات يؽ تكوف  عًن مليمة –أط السعودية  –,  هى  ينية,  خللهييل تيف السعودية اؼبعي بة ليسه مة  رثة ال  لة العثم العثمينيٌن
  لى كبو مي س قه اإلشيرة إلي  سيدقي.  ل   ق ت  ال  لة العثمينية مإ أعباؼ أصب 

  هكتا قب  أف القو  العبدية يف منطقة اػبليج العبي كيف ؽبي د ر ك ػًن يف مقي مػة القػو  االسػهعميرية العيتيػة يف اؼبنطقػة , كمػي تنػوع 
لوب اؼبقي مة مة لػو   بديػة ألصػب  مػي دػٌن األسػلوب السييسػا  الػ يين  العسػكبط.  لػ  سػي ه هػتل القػو  العبديػة دوػكي  أس

  أيوي العيؼبا.  اإللليما اث  لى اؼبسهو  ا لى ك ًن يف ؾبب  اإلر
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  الق ض التط سيه  يف اله يرة العيؼبية  رب العصور. تلو يقإ يف للب العيمل «  مولع  اعب بايف»  ػػلاػبليج العبي اله يرية  أ يةتباإ

, فبػي اعلػ    يسيطب  لى الطبؽ ال حبية ال  تبدط دٌن الوبؽ  ال ػبب.  كػيف اػبلػيج العػبي أرػ  اؼبنيتػت ال حبيػة للمحػيط اؽبنػ ط
؛   رلقة   ي دٌن اؽبن   ال  ؿ اله يرية اؼبسهوردة ؼبنه ي ي يف ال بب.  ل  أد  اله ير العػبب د ر الوسػطيء يف نقػي هػتل اله ػيرة

ػبليج ديهيز ف خلؼبالرة ال حبية  يعملوف يف الصني ة الهقلي ية ال  ا ية  اليرا ة ال سيطة ال  كينه ت طػا اغبياػيت كمي كيف  بب ا
  اؼبعيوية يف تل  ال لة.

 ( دػػٌن ا ػػيط اؽبنػػ ط  ال حػػب اؼبهوسػػط مػػب را   اللانييػػه ؛ كمػػي اسػػه يد ا مػػة ذبػػيرة الع ػػور ) اسػػهمب العػػبب يف نقػػي اله ػػيرة الهقلي يػػة
, إىل أف اػيء االسػهعمير  خلػبليج العبي  ال حب األضبب.  تبكيت اله ػيرة يف كػي مػة فبلكػة هبمػي العبديػة   مػيف  ال حػبية  ال صػبة

 ـ.5413رىت رببيب مسقط سنة  5131الربت ييل  سيطب  لى الطبؽ  اؼبباكي اله يرية منت  يـ 
 ريػػث  االسػػهعمير الربت ػػييل عيلػػة تػػلة االرػػهالؿ رػػىت الهحبيػػب  لػػ  ربولػػه الػػود  ػػبب اػبلػػيج مػػة النوػػيط اله ػػيرط إىل مقي مػػة ,

 , أال  هو االسهعمير اؽبولن ط  الربيطيا.  أ قب ذل  ال صوؿ يف منيتسة مإ اسهعمير آصب ايء أيوي  مة أ رخل
 ولن يػة  الربيطينيػة د ف أف  انهقي النويط اله يرط يف الوػبؽ يف د ايػة القػبف السػيدإ  وػب مػة الربت ػيليٌن إىل الوػبكيت األ رديػة اؽب

 ديب  رب العبب.
 ذلػ   الػتط كػيف ال يػياؿ لصػيا الوػبؽ تصػير لصػيا الػ  ؿ الصػني ية انقلػب اؼبيػياف اله ػيرطالقبف السػيدإ  وػب  نػ مي   ات  ,

 :  , منلي لع ة أس يب
اسهمبت عػواؿ تػلة الواػود الربت ػييل الػتط " ال   اللانييه سقوط األسيليب اله يرية الهقلي ية اؼبهمثلة يف ذبيرة اؼبويردة  " -

,  مل ي صي الربت يليوف أية أنممة ا ي ة يف اغببكة اله يرية ال    له إىل رػ  د  تكيف مإ تل  األسيليب اله يرية العبدية
 الهو إ مإ د اية القبف السيدإ  وب. 

   لسػيطبة  لػى اؼبباكػي اله يريػة يف اػبلػيج العػبي لهحقيػ  ذل  الوله دتؿ اله ير الربيطينيوف الودا   ليموا دبحي الت   يػ ة ل يف
مصيغبل  مة الة  ص مة الهصيد دالدهػ  مػة الػة أصػب .  نمػبا  الزدصد النوػيط اله ػيرط الػتط يػ تإ خلؽبيمنػة السييسػية إىل أف 

وػػبؽ.  ديكػػة القػػوؿ يف , اذبلػػه د ؿ أ رخل إىل اسػػهعمير اؼب ذبلػػب معلػػي القػػوة العسػػكبية للح ػػيظ  لػػى تلػػ  اؼبصػػيا االلهصػػيدية
اؼبصيا االلهصيدية مإ ضعف الق رة ال تي ية للوبؽ دتعه الوبكيت األ ردية إىل أف تهحػوؿ إىل د ؿ اسػهعميرية غب ػأ مصػيغبلي 

  يف اؼبنطقة.
  تق  ا هم  أسيسي   لى  الهصيد اػبليج العبيأمي: 

يف الوارػػيت  الب ػػا  اليرا ػػة ا ػػ  دة, خلإلضػػيتة إىل أنوػػطة الهصػػيدية أصػػب  مثػػي  ال حػػب يف  ػػي  اللخلػػخ  األظبػػيؾ  اله ػػيرة -
مثػػي  ػػني ة السػػ ة  اعبلػػود  اػبيػػيـ.  ارهلػػه اله ػػيرة ال حبيػػة مكػػيا  خلرزا  يف   الصػػني يت اغببتيػػة الهقلي يػػة  اله ػػيرة الربيػػة

 , مإ اسهتباج اللخلخ  ذبيرت . الهصيدصت اؼبنطقة
  األسػػيس الػػتط يعهمػػ  ف  ليػػ  كػػي اال همػػيد  يسػػتب ن   العػػبي الصػػحبا يوف ال حػػب الب ػػة الػػ  يهن سػػوف هبػػيا هػػرب سػػكيف اػبلػػيج  ,

لهػػ صي  نهي ػػة,  ,  دػػٌن تػػلات ازدهػػير  ضػػعف  انكمػػيش  تتدػػتب النوػػيط ال حػػبط لسػػكيف اؼبنطقػػة دػػٌن مػػ   اػػير, ػبػػ مهل  
 .  االسهعمير الربيطيا

 

 (  عصز المؤلؤ احلٗاٚ االقتصادٖٛ يف اخلمٗخ العزب٘ ) : التاصعٛاحملاضزٚ 
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  أ لي,  ية  ة أنوطة حبب  ميرس سكيف اؼبنطقة  : 
 النقي ال حبط  النويط اله يرط. - 6؛   ي  األظبيؾ - 0؛   ي  اللخلخ - 2؛  دنيء الس ة - 5

 المؤلؤ : 
 كينه مة أ ؿ النويعيت االلهصيدية ال  كينه م نية أثنيء الثورة اله يرية األ ىل  ُ بته ذبيرة اللخلخ منت الق ـ يف اػبليج العبي  ,

 لى أس  ش   رأظبيلية.  لكة االكبسير االلهصيدط اؼبهمثػي يف اهنيػير ذبػيرة اؼبوػيردة الهقلي يػة  ازدصد الطلػب العػيؼبا  لػى اللخلػخ 
 لسلعة.  صي ة يف أ رخل أدص معي إىل دب ز القيمة العيلية ؽبتل ا

  تخك  اؼبصيدر الهيرخيية  اعب باتية ال  اههمه يمػور اؼبالرػة يف اػبلػيج دبػي أف رػوض اػبلػيج العػبي يعهػرب أنسػب دي ػة لهكػوف  منػو 
 يء اؼبي ا مة الكبة األرضية . أ  اؼ اللخلخ  ة دقيػة ال حير  اػبل يف يف اعب

 :ِٔذا ٖزجع إىل عـدٚ أصباب ٔعٕاون أِىّا 

إذ أف لػيع هػتا اػبلػيج ديهػيز دصػ يء مي ػ   نعومػة رميلػ   شػػ ل دييضػلي فبػي جيعللػي ت طػى  ) ولواا لقػيع اػبليج العبدػاالهكػوية اعبي -
 ( . الهكوينيت  الوعيب اؼبباينية ,  تط ى  لى اؼبواد الطينية ال  توكي الط قة العيزلة لهكوف اللخلخ أ  اصه ي لي سبيمي  

اػبلػػيج العػبي ا باتيػػػي  يف اؼبنطقػة القيريػػػة تلػا ليسػػه خلغبػيرة  ال خلل ػػيردة  لكنلػي منطقػػة معه لػة سبهػػيز إذ أف مولػإ  ) دؼء اؼبػػػيء -
د ؼء مييهلػي عواؿ السػنة , إذ أف ميػيل ال حػير ال ات ػػة تعهػرب مػة العوامػي اؼبسػي  ة  لػى تكػوف  منػو اللخلػخ  توااػ  األ ػ اؼ 

 ( .  اغبيملػة لػ 
) إذ أن  مة اؼبعب ؼ أف أ  اؼ اللخلخ عيل ػي  مػي تكػوف  ي مػة تػػوؽ رمػيؿ القػيع  ليسػه  ل يف اػبليج العػبيللػة العمػ  اؼبيػيأيوي  -

 ( . ملهصقة د  , تكلمي كيف  م  ال حب يف مسهو  لي  خلؼببت إ كيف م  ية ألف يكوف ال ي ة اؼبنيس ة لهواا  أ  اؼ اللخلخ
 ب اؼبنيع  اؼبي ية يف العيمل صصودة  أنس لي دي ة لهكوف الوطوط  اؼب ي يت ال  ته مإ هتل اؼبييات يف ميػيل اػبليج العبي اعله  أكث

تيلػػي أ ػػ اؼ اللخلػػخ , دػػي  أف األمػػيكة األتقيػػة مػػة ميػػيل اػبلػػيج  الػػ  تهػػواتب تيلػػي تلػػ  اؼبيػػيات تكػػوف هػػا أكثػػب اؼبوالػػإ يف ميػػيل 
 اػبليج  تبة  سلولة لصي  اللخلخ . 

 اػبليج العبي ديه  دٌن ض هٌنيع  يف اعبينب ال بي مة صوض هتا اػبليج , إذ أف  عيل ي  مي تكوف هتل اؼبن : 
  الثينية عبدية سبثللي د ؿ اػبليج العبدية الوالعة  ليلي .  ,إر ا ي شبلية سبثللي السواري اإليبانية , -

  ؽبتل األس يب كمي للني جيمإ اؼبوه لوف ده يرة اللخلخ  لى أف أاود أنػواع اللخلػخ هػو الػتط نيت مػة حبػب اػبلػيج العػبي ,  لمػي  يف
هنػيؾ م ي ػيت  منػػيع  تواػ  هبػي أ ػػ اؼ اللخلػخ القبي ػػة  لػى رػوض اػبلػػيج العػبي مثػػي اؼبوالػإ اؼبواػودة يف ال حػػب األضبػب  حبػػب 

خلؽبن  ,  شبؽ أتبيقيي , إال أن  يف أ ج ازدهير ذبيرة اللخلخ كػيف اله وػيي للخلػخ اػبلػيج اؼببعػوب لػ   هػخالء   ميف ,  اعبير ا يطة
 اله ير. 

  ؽبػػتا السػػ ب أيوػػي  اذبلػػه إىل اػبلػػيج أنمػػير ال ػػػياة دػػ اتإ الطمػػإ  ارهكػػير ذبػػيرة اللخلػػخ , الػػ  هػػا  صػػب اغبيػػية ل ػػي اكهوػػيؼ 
  لكة للمالرة العيؼبية  اله يرة ال  لية ل ديػي   ر يثػي  .ال ل ؿ , لي  تقط ألهي اػبليج 

  هو   يرة  ة ر يف مبت إ يف ليع اػبليج يكوف  اػبليج العبىب مة الويرلة إىل ال حبية مب را  جبييبة ريلوؿ يف ديه  شط اللخلخ  ,
,  يف دع  األميكة تصي  ملا   21 - 58دٌن .  األ ميؽ هني تلا ح  تي  شط اللخلخ الك ًن أميـ سواري لطب  ال حبية  أدو ظي

 ملا .  63   01إىل 
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 ٘وزاكش جتارٚ المؤلؤ يف اخلمٗخ العزب : 
 

 لكثػبة إنهيالػي مػة الػة  ارهالؽبػي للمبكػي األ ؿ يف  العبي ليع ة كينه تعهرب مة أه  مباكي ذبيرة اللخلخ  أكربهي يف منطقة اػبليج ,
  الهص يب مة الة أصب .

 

 إلمػيرة لن ػة  أتيت الثينية يف األ ية دع  اييبة ال حبية.  فبي  يز هتل اؼبكينة تو ي  اعبميرؾ اإليبانية  لى ذبيرة اللخلخ دع  ارهالؽبي
يف الهيدعة للقواس   لى السيري الوبلا للتليج العبي.  كيف معم  السكيف يف السيري الوبلا مة اػبليج العبي نتوف لل ػوص 

  " الهيدعة إلميرة أدو ظي. دؼبي اؽبًنات ا يطة جبييبة "
 

 لى البع  مة إسليملي ا ػ  د يف الهصػ يب.  شػل ت هػتل اغببتػة ازدهػيرا  إخلف  لػ   ارهله الكويه مكيا  خلرزا  يف ذبيرة اللخلخ  ,
, ريث دلػغ الػ صي كبػو  س ينة 852  د س ة ال وص , دلغ  . ت ا ذل  العيـ5052,  ال سيمي يف  يـ  الويم م يرؾ الص يح
  . دعيـ الط حة لتل  ظبا ذل  العيـ  سهة ماليٌن ر دية هن ية.

 سلطنة  ميف,  ارهي مبكيا  مبمولي  دٌن الصيدرات األصب  تيمي   ا   ل  شكي اللخلخ أ ية صي ة يف  يدرات اػبليج العبي. 
   ـ .  ديكة القوؿ يف  ي  ات ذبيرة اللخلخ كينه 5034مة صبلة الصيدرات يف  يـ  % 11 ل  دل ه ليمة  يدرات اللخلخ كبو

؛  ت ػػوؽ  ي ػػ ات هػػتل اله ػػيرة مػػي  ػػ اهي مػػة  ل ػػي ظلػػور ال ػػل ؿتعهػػرب ركيػػية أسيسػػية يف الهصػػيدصت موػػيتيت اػبلػػيج العػػبي 
ري  مػيف مػة تقػ ض أيػة امهيػيزات لصػي  شػيوخ إمػيرات سػي 5034 ي  ات األنوطة ال حبيػة األصػب .  لػ  منعػه دبيطينيػي  ػيـ  

,  لػي  صوتػػي   لػػى  ,  ضػػييع الن ػوذ الربيطػػيا ,  ذلػ  صوتػػي  مػة ت ل ػػي ن ػوذ هػػيتٌن الػ  لهٌن اللخلػخ للوػػبكيت ال بنسػية  األؼبينيػػة
    ميف  نويعل  اله يرط. مصيا سكيف سيري

 أدت ذبيرة اللخلخ د را  أسيسيي  جبينب د رهي االلهصيدط :  
(  ر ػي  العمػي   ػير   ,  ها  اللػة اؼبعػيب ) « اليخلنة » دػ الهنميما ال ني ا اؼبسمى اؼب  أ يباإ ذل  إىل أهني م نية  لى  -

  هػ  – يهلتا ذل  يف أف  اللة ال حػيرة ,  خلليدوف.  هتا النوع مة العاللة دينلمي أري  د  اف ي قى ص يي عًن ظيهب للعييف
هػػا ديػة مسػػه ض يف  -,  الطواشػا  هػػو اتاػب اللخلػخ  ,  النوصػػتة  هػو لي ػ  السػػ ينة له ػيب: ال ػواص  السػيب  البديػػب  ا

 شكي لب ض يهلقيهي ال حيرة مة الهياب. 
  تان  يف أعلب اغبيالت  أمي كيف يعمي هتا الهنمي ,: 

( لل حػيرة  نػ  د ايػة موسػ   إذا كػيف ميلكػي  للسػ ينة  ها مق ـ نق ط يف هي ة دية ي تعػ  الهػياب أ  النوصػتة ) ي  أ خللس ينة -
ال ػػوص له طيػػة مصػػيريف األسػػبة أثنػػيء تػػلة عييدػػ  يف موسػػ  ال ػػوص  الػػ  تسػػهمب  ػػيدة مػػة شػػلب يونيػػو إىل أكهػػودب.  حيصػػي 

,  يف هنييػة موسػ  ال ػوص  لػى رصػهل  مػة ديػإ اللخلػخ -, الػ  ذكباهػي سػيدقي    ه  العيملوف  لى س ينة ال وص -ال حيرة 
 , تاهن  يهعطلوف سهة أشلب.   ؼبي كيف أعلب  مي ال وا ٌن موظبّيي   ". تسكيـ  تسمى "

 " مقيدػي  مصػبؼ ايػب " أ  " صبايػة  لتل  حيصلوف مة الهياب ن س  أ  النوصتة  لى م لغ آصب يف هي ػة لػبض ا يػ  يسػمى "
,  الهػياب.  إف معمػ  ال حػيرة .  تس ي صبيإ هػتل الػ يوف يف دتػل رسػيب العمي ل   الهياب ن س  أ  النوصتة يف اؼبوس  اؼبق ي

, مل يكونػػوا يكسػػ وف  راء إسػػليمل  يف  ػػي  اللخلػػخ مػػي يك ػػا لهسػػ ي  هػػتل الػػ يوف للهػػياب أ   مػػة اغبػػيالت % 03أط أكثػػب مػػة 
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 . تكأمني ل  كهب  ليل  العمي للهياب ن س  أ  النوصتة إىل مي ت قى مة ريي   اؼبلنية أ  إىل رػٌن تػواتب مػي تسػ  دػ  هػتل النوصتة
 ال يوف. 

  دػػي يورثػػ  ألدني ػػ  مػإ ال وا ػػ  الػػ  لػ  تلتػػب  لػػى الهػأصًن يف السػػ اد.  كػػيف دعػػ   دبػػوت ال حػيرة ال يل ػػى هػتا النػػوع مػػة الػ ية ,
؛ كمػي أف دعػ  النواصػتة كػيف يصػب  لػى الػي اج  ال حػيرة اعبيػ ية يف ديػة دا ػ  ؽبػ  ىاله ير يي ر ف يف دتيتب رسيخل   لإلدقيء  لػ

 ,  دتل  يكسب أدنيَءهي حبيرة  يف س ينه .  ص لس اد ال يةيرملة ال وا
  لكػة ي ػ   أف هػػتل رػيالت صي ػػة  ؿبػ  دة اػػ ا   اصبػة  ػػة نو يػة الهػياب  النوصػػتة  أصالللمػي. ؿبصػػلة هػتا النػػوع مػة اللتيػػب 

,  تّهسػ  دنػوع مػة الػوالء  مة الة أصػب  ال ني ا له يرة اللخلخ   اللة اؼبعيب خلليدوف تنوأ دٌن ال حيرة مة الة  الهياب  النوصتة
 السييسا ألسبة الهياب مقيدي ر يية أسبة الهياب لل حيرة التية يهعيملوف معلي  ألسبه . 

 كيف هتا الوالء دبثيدة عيدإ البضي الطػو ا دسػلطة اله ػير  النوصػتة الػتط يبمػى دهػأثًنل القػو   لػى العاللػة دػٌن اؼبعػيب  اليدػوف   ,
ح تعيرض اؼبصػيا الط قيػة دينلمػي.  لػ  أد  هػتا الػوالء د را  ملمػي  يف ال ي ػة اله يريػة رػىت دعػ  ظلػور ال ػل ؿ  لى البع  مة  ضو 

, تقػ  كػيف ال ػوص  لػى اللخلػخ ربتػة هيمػة ميرسػلي لطػيع ك ػًن مػة سػكيف   ؾباء ال  لة اغب يثة.  خللبع  مػة هػتا الهنمػي  ال نػي ا
 سهتبج مة اػبليج العبي كينه را  ة  ت ر أرخلري  عي لة. , ألف ذبيرة اللخلخ الط يعا اؼب اؼبنطقة

 كمي تعك   أثب النويط  هى أمور تعك  دع  اعبوانب االاهمي ية يف ؾبهمإ  ي   ذبيرة اللخلخ يف اػبليج العبي يف تل  ال لة , 
 . االزدهير االلهصيدط له يرة اللخلخ يف السكيف األ ليٌن مة الق ي ي العبدية
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 توريػػ  القػػبار يف  السييسػػة اػبيرايػػة  الهعػػي ف االلهصػػيدط  يلػػ ؼ إىل« ليػػيـ اربػػيد تكػػيملا دػػٌن د ؿ اػبلػػيج »  ظلػػبت اغبياػػة إىل

دع  مة  إ الف اغبكومة الربيطينية االنسحيبمنت  السيرة ال  لية لى  د ل   مة مث إدباز شتصية صلي ية مسهقلةدٌن  ال تي ا 
ؼبنطقػػة كػػي منلػػي تهليػػأ ؼبػػيء ال ػػباغ .  دػػ أت يف ذلػػ  الولػػه توالػػيت   يػػ ة تهطلػػإ إىل ا ـ5048يف ينػػييب  د ؿ اػبلػػيج العبديػػة

ا همي ر  ث .  يف الوله ن س  كينه هنيؾ الود ته لور لقييـ اربيد دٌن ركيـ اإلميرات يف السيري اػبلي ا مػة صػالؿ ااهمػيع 
 ـ. 5048تربايب  21دي يف 

  ـ يف صهػيـ 5048أدبيػي  0هتا االذبيل ريػث  ػ ر ديػيف موػلؾ يف الػبصض دهػيريم  يف ل  كيف للملكة العبدية السعودية د ر خلرز
,   رد يف هػػتا ال يػيف أف االربػػيد الػػتط لػػيـ دػػٌن إمػػيرات  زصرة الوػيم أضبػػ  دػػة  لػػا آؿ اثا رػػيك  لطػب يف ذلػػ  الولػػه للمملكػػة

لػ  تيصػػي دػة   ػ العييي اسػػهع اد ركومػة اؼبملكػػة اػبلػيج مػة شػػأن  أتمػٌن اسػهقبار اؼبنطقػػة  منػو تقػػ ملي  ازدهيرهػي.  لػ  أدػػ   اؼب
 العبدية السعودية ليصدة الهعي ف االلهصيدط  ال ين مإ د ؿ االربيد هب ؼ إسعيد شعوهبي  رتيهيهلي. 

   صالؿ ال لة الهيلية ت لورت   ة ظب ؼ د لية  إلليمية د مػه تكػبة ليػيـ إعػير للهعػي ف دػٌن د ؿ اػبلػيج ؾبهمعػة. تعلػى اؼبسػهو 
,  لػ  ظلػب هػتا الهنػيت  اليػي دعػ     يل كيف هنيؾ الهنيت  دٌن القط ٌن الب يسٌن يف النميـ ال  يل  لى الن وذ يف منطقة اػبلػيجال

ال ي  السوتي  ألت ينسهيف    ـ تبدد االربيد السوتي  يف الكوػف  ػة العاللػة دػٌن ال ػي   دػٌن الهطلػإ إىل د ر يف منطقػة اػبلػيج 
 ـ. 5010يف ديسمرب  «دب  أ دبجيينيف » ي ظبا ريث أ لة دبجيينيف م

 (  يف لعػب د ر يف اؼبنطقػػة حبيػث مل خيػػف دػتل  العاللػػة دػٌن عػػي   سػيدقي  كينػه م ػيدرة دبجيينيػػف انعكيسػي لبع ػػة االربػيد السػػوتي )
 السػػػػوتي أت ينسػػػػهيف  منطقػػػػة اػبلػػػػيج. هػػػػتا يف الولػػػػه الػػػػتط دػػػػ أت تيػػػػ  مبرلػػػػة مػػػػة اغبػػػػبب ال ػػػػيردة اعب يػػػػ ة دػػػػٌن االربػػػػيد 

,  ـ  انهليا  صطي مهو دا ذبيل االربيد السوتي 5083(  الوالصت اؼبهح ة دع  تويل الب ي  رجييف السلطة يف انهتيخلت  سيدقي )
   ضع  أمة اػبليج يف مق مة أ لوصت  يف السييسة العبدية. 

  لى الصعي  اإللليما  : 
 اتوػػا اشػػه اد اغبياػػة إىل ليػػيـ د ؿ اػبلػػيج دبلػػيـ أمنلػػي القػػوما ؼبواالػػة الهحػػ صت « العباليػػة اإليبانيػػة » اشػػهعله اغبػػبب  -

اإللليمية مة اريػة  ال عػ   ػة الهػ صي للقػو  األان يػة  إدعػيد اؼبنطقػة  ػة الصػباع العػيؼبا مػة الػة أصػب . هػتا يف الولػه 
 ي يهنيسب مإ إمكيا ي االلهصيدية  العسكبية. التط رع ه تي  ال  ؿ اػبلي ية السه يف لعب د ر مخثب يف اؼبنطقة العبدية دب

   لػتل  لػيـ  ػيرب السػمو اؼبلكػا األمػًن  تعػي ف أمػين للػ  ؿ اػبلي يػة ليػيـاؼبملكػة العبديػة السػعودية يف الػ  وة إىل  نوطه ل 
 ال حػػبية يف نػػوتمرب ايػػف دػػة   ػػ العييي  زيػػب ال اصليػػة جبولػػة يف كػػي مػػة الكويػػه  د لػػة اإلمػػيرات العبديػػة اؼبهحػػ ة  لطػػب   مػػيف 

ـ ل حث الهعي ف يف د   األمة اػبلي ا اسهكميال لنهي ج مخسبب  زراء ال اصلية العبب التط انعق  يف الطي ف يف أعسط  5083
 . ضب رة تعييي الهنسي  دٌن أالية األمة العبدية لى  ات   تي ـ  التط 5083

  ضبيسي لهوري  مولف د ؿ اػبليج مة الهح صت اؼبيثلة أميملي.  ا يب خللتكب هني أف اؼبملكة كينه أكثب ال  ؿ اػبلي ية 
  ـ دعػػػ  5015 تباػػػإ ؿبػػػي الت اؼبملكػػػة الع يػػػ ة مػػػة أاػػػي توػػػكيي ذبمػػػإ  ػػػبي صلي ػػػا ؼبواالػػػة الهحػػػ صت اإللليميػػػة إىل  ػػػيـ

رة  ػػيرب السػػمو صػػالؿ زص 5014االنسػػحيب الربيطػػيا مػػة اػبلػػيج العػػبي. ريػػث دػػ أت اؼبملكػػة دهوليػػإ ات يليػػيت ثني يػػة  ػػيـ 
, كمػػي أكػػ ت اؼبملكػػة صػػالؿ تلػػ  ال ػػلة  لػػى لسػػيف صػػيدـ اغبػػبمٌن  اؼبلكػػى األمػػًن ايػػف دػػة   ػػ العييي عبميػػإ األلطػػير اػبلي يػػة

 املىملٛ العزبٗٛ الضعٕدٖٛٔدٔر  دلمط التعأُ اخلمٗح٘ احملاضزٚ العاعزٚ :
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يف اؼبنطقػػة  إصال لػػي مػػة  ضػػب رة منػػإ الهػػ صي األانػػي(  لػػى  رػػٌن كػػيف  ليػػي للعلػػ  آنػػتاؾ ) الوػػبي ٌن اؼبلػػ  تلػػ  دػػة   ػػ العييي
 القوا   األان ية مخك ا ربص ال  ؿ اػبلي ية  لى سييد ي  اسهقالؽبي. 

  يقوادب ينة الطي ف دبوب ع «  القمة اإلسالمية» ـ تق مه اؼبملكة مة صالؿ 5083 يف شلب أعسط   يـ : 
 ,  االسهيعيب سلال  سنويء ذبمإ صلي ا  توري  مصيدر السالح إىل د ؿ اػبليج رىت يص ا اله ريب    -
 كمي عيلب اؼبوب ع سليمة تعي ف  اسػإ النطػيؽ دػٌن لػوات األمػة الػ اصلا يف الػ  ؿ اؼبعنيػة دػ ال مػة إنوػيء رلػف  سػكبط -

 ,   اسه عيد األرالؼ العسكبية مإ ال  ؿ األان ية
 ,  اشلاؾ القوات اؼبسلحة النميمية  أتكي  سييدة كي د لة -
  تسليي ا يتمة  لى القينوف  النميـ ال اصلا تيلي  تو يإ د ؿ اػبليج  لى ربقي  االسهقالؿ التايت العسكبط.  -

 ت لػور ذلػ  تيمػي ل مػ  ظبػو األمػًن ايػف دػة   إزاء الهطورات ال  شػل  ي اؼبنطقػة اتسػإ تصػور اؼبملكػة ؼب لػـو األمػة يف اػبلػيج  ,
 التط كوف  ة ت ي يل  أثنيء زصرة ظبول للكويه  خلكسهيف يف  « ألمة اعبمي ا يف اػبليجربقي  ا»    العييي مة موب ع أظبيل 

ـ.  ل ـ هتا اؼبوب ع تصورا للهعي ف اؼبولؾ لهحقي  األمػة الػ اصلا يف د ؿ اةلػ  إىل اينػب الهنسػي  األمػين 5083هنيية  يـ 
  ميا .دٌن هتل ال  ؿ.  ل ـ إىل اينب هتا اؼبوب ع موب ع كوي   آصب  

  دبي يػخدط يف النلييػة إىل  مولؾ يف اةيالت االلهصيدية  الن طية  الصني ية  الثقيتية سليمة تعي فتق  عيلب :  اؼبوب ع الكوي أمي
 دو    إنويء لوة حببية مولكة غبميية موي  هبمي  ال تيع  ن إىل  اؼبوب ع العميا, كمي د ي  إليمة اربيد إلليما دٌن د ؿ اػبليج

ـ  صالؿ مخسبب البصض دٌن  زراء اػبيراية لل  ؿ اػبلي ية السه  دع  5085تربايب  6.  يف ل  ؿ اػبليجشبصف اغبيية  اغبويرة 
منيلويت   ي ة دٌن ال  ؿ اػبلي ية اسهقب البأط  لى موب ع ايء يف عيل يه  مهواتقي مإ اؼبوب ع السعودط  ألبل الوزراء يف صهيـ 

 . «  إنويء ؾبل  الهعي ف اػبلي ا» لى  ثيقة إ الف أ ميؿ هتا اؼبخسبب  
 إٌغاٞ اجملمط : 
  اإلمػيرات  ,  فبلكػة ال حػبية ـ تو ي ليدة كي مة اؼبملكة العبديػة السػعودية5085مييو  21هػ اؼبوات  5635راب  25 يف  ,

ظػي إىل  ػي ة تعي نيػة توػ  الػ  ؿ السػه  ,  د لػة الكويػه يف ااهمػيع  قػ  يف أدػو ,  د لة لطب ,  سلطنة  ميف العبدية اؼبهح ة
 :    ؼ إىل

,  تػػػ  مػػػي نػػػا  ليػػػ  النمػػػيـ األسيسػػػا  صبيػػػإ اؼبيػػػيدية   ػػػوال  إىل  رػػػ  ييف  ربقيػػػ  الهنسػػػي   الهكيمػػػي  الػػػلادط دػػػٌن د ؽبػػػ  -
  للم ل  يف ميدت  البادعة , ال  أك ت أيوي  لى تعمي   توثي  الب ادط  الصالت  أ ا  الهعي ف دٌن مواعين د ؿ اةل  .

  ايءت اؼبنطلقيت  اضحة يف دي ياة النميـ األسيسا ال  ش دت  لى مي يػبدط دػٌن الػ  ؿ السػه مػة  اللػيت صي ػة ,  ظبػيت 
كة ,  أنممة مهوػيهبة أسيسػلي العقيػ ة اإلسػالمية ,  إديػيف خلؼبصػًن اؼبوػلؾ   رػ ة اؽبػ ؼ ,  اف الهعػي ف تيمػي دينلػي إمنػي خيػ ـ مول 

مػػإ أهػػ اؼ  األهػ اؼ السػػيمية للمػػة العبديػػة ) النمػيـ األسيسػػا (.  أ ضػػا اإل ػػالف أف إنوػيء ؾبلػػ  الهعػػي ف اػبلي ػػا اػيء سبوػػيي  
 . مقبا ل  البصض,  ازبت اةل  اعب ي   ميثيؽ ايمعة ال  ؿ العبديةالور ة العبدية  يف نطيؽ 

  ـ  تن يػػتا لقػػبار  زراء اػبيرايػػة ااهمعػػه عبنػػة اػبػػرباء خللػػبصض لوضػػإ نمػػيـ مهكيمػػي ؼبػػي ات ػػ   ليػػ  5085تربايػػب  21 – 26 يف
مي يت مت الهحوًن الاهمي يت القمة ,  دع    ة ااه ,  منيلوة موب ع النميـ األسيسا للم ل  دوأف ؾبل  الهعي ف اػبلي ا
ـ ريػػث أ لػػة يف اعبلسػػة االتههيريػػة الهوليػػإ  لػػى النمػػيـ األسيسػػا ةلػػ  5085مػػييو  24 – 21اػبلي يػػة يف أدػػو ظػػي يػػوما 

 الهعي ف اػبلي ا.  هكتا لع ه اؼبملكة منت  له م كب د را خلرزا يف إجييد  ي ة للور ة اػبلي ية. 
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 ٘الٍظاً األصاص : 
  النمػيـ األسيسػا ةلػ  الهعػي ف أهػ اؼ اةلػ  يف ربقيػ  الهنسػي   الهكيمػي  الػلادط دػٌن الػ  ؿ األ وػيء يف صبيػإ اؼبيػيدية  ر د

  وال إىل  ر  ي ,  توثي  الب ادط دٌن شعوهبي ,   ضإ أنممة مهميثلة يف ـبهلف اؼبييدية االلهصيدية  اؼبيلية ,  اله يرية  اعبميرؾ 
وخ ف الهعليمية  الثقيتيػة ,  االاهمي يػة  الصػحية ,  اإل الميػة  السػػييرية ,  الهوػػبيعية ,  اإلداريػة ,  دتػإ  اؼبوا الت ,  يف ال

  لػػػة الهقػػػ ـ العلمػػػا  الهقػػين يف ؾبػػيالت الصػػني ة  الهعػػ ية  اليرا ػػة  الثػػب ات اؼبي يػػة  اغبيوانيػػة ,  إنوػػيء مباكػػػي حبػػػوث  لميػػػة 
   يإ تعػي ف القطيع اػبيص . إليمة موػيريإ موػلكة ,  توػ

 ٘اهلٗلن التٍظٗى : 
   
  اللتيػب اؽب ػي ا ألظبػيء الػ  ؿرسػب   رائسػػه  د ريػة,  رؤسػيء الػ  ؿ األ وػيء,  يهكػوف مػة  السػلطة العليػي ةلػ  الهعػي فهو  ,

 أتييػ   وػو ,  دنػيء  لػى د ػوة أط د لػة  وػو  جيػوز  قػ  د رات اسػػهثني ية,  األمٌن العػيـ يعٌن  كي سػنة  جيهمإ يف د رة  يدية
 تصػػ ر لػباراتػػ  يف اؼبسػػػي ي ,  يهمهػإ كػػي منلػػ  دصػػوت  ارػػ الػػتية  روػب ثلثػػي األ وػيءإذا  انعقػػيد اةلػ   ػػحيحي.  يعهػرب آصػب

 .  خلألعل ية اؼبسػي ي اإلابا ية,  يف  سصبيع ال  ؿ األ ويء اغبيضبة اؼبوػلكة يف الهصويه اؼبوضػو يػة
  
 تكػوف رائسػه  لل  لػة الػ  تولػه رائسػة ,  يهكوف اةل  الوزارط مة  زراء صيراية ال  ؿ األ ويء أ  مة ينػوب  ػنل  مػة الػوزراء 

 جيػوز لػ   قػ  د رات اسػهثني ية دنػيء  لػى  مبة كي ثالثػة أشػلب,   يعق  اةل  ااهمي يت   ال  رة العيدية األصًنة للم ل  األ لى
 د وة أط مة األ ويء  أتيي   وػو آصب ,  يعهرب انعقيدل  حيحي إذا روب ثلثي ال  ؿ األ ويء . 

  اةل  الوزارط اصهصي يت تومي : 
األنوػػطة الػػلاح السييسػػيت   ضػػإ الهو ػػييت اؽبيدتػػة لهطػػويب الهعػػي ف دػػٌن الػػ  ؿ األ وػػيء ,  العمػػي  لػػى توػػ يإ  تنسػػي   -

القي مة دٌن ال  ؿ األ ويء يف ـبهلف اةيالت.  ربيؿ القبارات اؼبهتػتة يف هػتا الوػأف إىل اةلػ  الػوزارط الػػتط يبتػإ منلػػي 
دهو ية إىل اةلػ  األ لى مي يهطلب مواتقه  . كمي يوطلإ اةل  دبلمة الهلي ة الاهمي يت اةلػ  األ لػى  إ ػ اد اػ  ؿ 

 ( .  ) النميـ األسيسا ي إاباءات الهصويه يف اةلػ  الػوزارط نمًن ػي يف اةلػػ  األ لىأ ميل  .  سبيث
   
  تهلتا اصهصي يت األمينة العيمة يف: 

إ ػػ اد ال راسػػة اػبي ػػة خللهعػػي ف   الهنسػػي    اػبطػػط  الػػربامج اؼبهكيملػػة للعمػػي اؼبوػػلؾ    إ ػػ اد تقػػيريب د ريػػة  ػػة أ مػػيؿ  -
اةل  ,   مهيدعة تن يت القبارات ,   إ  اد الهقيريب   ال راسيت ال  يطل لي اةل  األ لى ا  اةل  الوزارط ,   الهحوًن 
 . لالاهمي يت   إ  اد ا  ؿ أ ميؿ اةل  الوزارط   موب  يت القبارات ,   عًن ذل  مة اؼبليـ) النميـ األسيسا (

  
   

  أمٌن  يـ يعين  اةل  األ لى ؼب ة ثالث سنوات ليدلة لله  ي  مبة  ار ة . (1
طبسة أمنيء مسي  ية للوخ ف السييسية   االلهصيدية   العسكبية   األمنية   اإلنسيف  ال ي ة ,  ر ي  دعثة ؾبل  الهعي ف ل  ؿ  (2

  ,  يعينل  اةل  الوزارط دلشيا مة األمٌن العيـ ؼب ة ثالث سنوات ليدلة لله  ي  . اػبليج العبي يف دب كسي
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  لطي يت األمينة العيمة  دقية اؼبوظ ٌن ,  يه  تعيينل  مة ل ي األمٌن العيـ . م راء  يـ (3
 

 يهمثي الهنمي  اإلدارط للمينة العيمة يف : 
السييسػية ,   الوػخ ف االلهصػيدية   الوػخ ف العسػكبية , الوػخ ف   د مػة القطي ػيت اؼبهتصصػة   اؼبسػين ة هػا الوػخ ف  -

األمنية ,  شخ ف اإلنسيف   ال ي ة ,   الوخ ف القينونية ,   الوخ ف اؼبيلية   اإلدارية ,   مكهب دباءات االصػلاع ,   مبكػي 
كسػي ,  اؼبكهػب ال ػين لالتصػيالت ( ؾبل  الهعػي ف لػ   اإلربػيد األ ر ي يف دب   مكهب اؼبعلوميت. يويؼ إىل ذل  فبثلية )

  دبملكة ال حبية ,   مكهب اؽبي ة االسهويرية دسلطنة  ميف.
     يف  أسل  اله ين  دٌن د ؿ اةل دال ش  ل: 

  ػ ـ ,   سييسػيت تبتكػي  لػى م ػيدئ رسػة اعبػوار,  سبكٌن ؾبل  الهعي ف مػة ت ػين موالػف مورػ ة ذبػيل القوػيص السييسػػية -
 ا همػيد م ػ أ اغبػوار السػلما  سػيلة ل ػ  ,   ارلاـ سػييدة كي د لػة  لػى أراضػيلي  مواردهػي,  ال اصليةاله صي يف الو وف 

كمنممػة د ليػة تي لػة يف هػتل اؼبنطقػة اغبيويػة للعػيمل ,   األمب التط أ طى ؾبل  الهعػي ف لػ را  ك ػًنا  مػة اؼبصػ الية,  اؼبنيز يت
 . يسبل
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  مػة  الػة  ربقي  األمة اػبلي ا: ل ي د اية اغب يث  ة األ ضيع االلهصيدية جي ر القوؿ أف د ؿ ؾبل  الهعي ف اػبلي ى تب  أف

.  لػػتل  تقػػ  صػػبج مػػخسبب القمػػة األ ؿ ربقيػػ  تعػػي ف أ سػػإ  لػػى اؼبسػػهوصت اؼبيليػػة  االلهصػػيدية  اله يريػػةنمػػبه  يػػه  مػػة صػػالؿ 
 :   الوثيقهيف تهومنيف,  ك ًنا  لى الهطورات السييسية يف اؼبنطقةدوثيقهٌن هيمهٌن أثبات أتثًنا  

 حتىٗٛ التلاون االقتصادٙ:   (1
 ذل  دوضإ األس  إلليمة اؼبخسسيت  إنويء األالية اؼبخدية إىل اعي ذل  الهكيمػي  االنػ ميج االاهمػي ا رقيقػة ميثلػة للعيػيف  

,  أف توػػيد  اؼبصػػيا االلهصػػيدية  اليوميػػة سػػي عي اػبلػػيج إعػػيرا مورػػ ا ديػػيرس تيػػ  اؼبػػواعة كيمػػي اغببيػػة يف النوػػيعيت اله يريػػة 
دصبؼ النمب  ة اعبنسية ال  ينهما إليلي.  لتل   ات  اةل  األ لى يف د رتػ  األ ىل  لػى توػكيي طبػ  عبػيف تعمػي مػة أاػي 

الػػػف موػػػلكة دوػػػأف السييسػػػة الن طيػػػة  الهتطػػػيط االلهصػػػيدط  االاهمػػػي ا  الوػػػخ ف اؼبيليػػػة تعييػػػي الهعػػػي ف   ضػػػإ ت ي ػػػيي مو 
  االلهصيدية  اله يرية  الصني ية  اػب ميت االاهمي ية  الثقيتية. 

 وبادئ صٗاصٛ اجملمط اخلارجٗٛ :  (2
 يف أمة اؼبنطقة  اسهقبارهي إمني  : ) هيما تومي اؼب يدئ ال  يهمس  هبي اةل  يف فبيرسة سييسه  اػبيراية ريث ايء يف ال ييف اػب

, كمػي  ,  أف هػتا اةلػ  إمنػي يعػرب  ػة إرادة هػتل الػ  ؿ  رقلػي يف الػ تيع  ػة أمنلػي   ػيينة اسػهقالؽبي هو مسخ لية شعوهبي  د ؽبي
اؼبنطقػة يكمللػي  ,  عيلػب لػيدة د ؿ اةلػ  دوػب رة إدعػيد أك  ا رتول  اؼبطل  ألط تػ صي أانػي يف اؼبنطقػة ملمػي كػيف مصػ رل

 .  (  ة الصبا يت ال  لية  صي ة تواا  األسيعيي العسكبية  القوا   األان ية ؼبي تي  مصلحهلي  مصلحة العيمل
 ٖٛأِي اإلجناسات يف اجملاالت االقتصاد : 
  تقػي  ؼبػي  رد يف النمػيـ  أر  األهػ اؼ األسيسيػػػػة ةلػ  الهعػي ف الهنسي   الهكيمي  اللادط االلهصيدط دٌن ال  ؿ األ ويءيوكي 

 :األسيسا للم ل  ,  مة ضمة األه اؼ اؼبنصوص  ليلي 
الوػػ وف االلهصػػيدية  اؼبيليػػة  الوػػ وف اله يريػػة  اعبمػػيرؾ  اؼبوا ػػالت دبػػي يف ذلػػ    ضػػإ أنممػػة مهميثلػػة يف ـبهلػػف اؼبيػػيدية -

 .  الهع ية  الثب ات اؼبي ية دتإ  ملية الهق ـ العلما  الهقين يف ؾبيالت الصني ة  االتصيالت  الطيلة 
 ؿ مسػػػًنة العمػػػي  رققػػػه د ؿ ؾبلػػػ  الهعػػػي ف لػػػ  ؿ اػبلػػػيج العبديػػػة الع يػػػ  مػػػة اإلقبػػػيزات يف ـبهلػػػف اةػػػيالت االلهصػػػيدية صػػػال 

 .اؼبولؾ
  
  يف اةيؿ النق ط  العقيرية  الصني ية  االسهثميرية  العميكيتة األنوطة اله يرية يف   ذبسي  اؼبواعنة اػبلي يةركي اةل   لى  .  ,

( لهحقيػػ   ـ2335 ديسػػمرب )  لػػى تط يػػ  اعبػػ  ؿ الػػيمين الػػتط سػػ   أف ألػػبل اةلػػ  األ لػػى يف لمػػة مسػػقطجيػػب  العمػػي ريليػػي   
مهطل ػػيت االربػػيد النقػػ ط  ربقيػػ  مسػػهو   ػػيؿ مػػة الهقػػيرب دػػٌن الػػ  ؿ األ وػػيء يف كيتػػة السييسػػيت االلهصػػيدية اؼبيليػػة  النق يػػة 

  الهوبيعيت اؼبصبتية . 
  ـ مواتقػػة اةلػػ  األ لػػى  لػػى معػػييًن الهقػػيرب االلهصػػيدط الالزمػػة لقيػػيـ االربػػيد النقػػ ط 2331 يف ضػػوء ذلػػ  مت يف ديسػػمرب 

خلإلضيتة إىل االنهليء مة مسػودة الهوػبيعيت  األنممػة اػبي ػة خللسػلطة النق يػة اؼبوػلكة الػ  سػههوىل ملػيـ إ ػ ار العملػة   ضػإ 
  إدارة السييسة النق ية اؼبور ة.  يهولإ أف تسهكمي الل يف اؼبعنية ت ي يي ذل   اإل  اد ال ين للمهطل يت صالؿ ال ػلة القيدمػة

   .  إ  ار العملة اؼبور ةيـ االربيد النق ط ل  ؿ اةل  ,  ذل  سبلي ا  لقي

األٔضاع االقتصادٖٛ ٔالتعأُ  دلمط التعأُ اخلمٗح٘ احملاضزٚ احلادٖٛ عغز :
املغرتك 
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  ( النمػػػيـ اؼبورػػػ  لل مػػػيرؾ لػػػ  ؿ ؾبلػػػ  الهعػػػي ف  ال حهػػػ   ـ2335ا همػػػ  اةلػػػ  األ لػػػى يف د رتػػػ  الثينيػػػة  العوػػػبية )ديسػػػمرب

 أل لػػػى يف د رتػػػ  الثيلثػػػة  العوػػػبيةـ. كمػػػي لػػػبر اةلػػػ  ا2332ينػػػييب الهن يتيػػػة  متكبتػػػ  اإليوػػػيرية  دػػػ ء يف تط يقػػػ  ا ه ػػػيرا  مػػػة 
ـ , 2330( د ء العمي خلإلربيد اعبمبكا ل  ؿ ؾبل  الهعي ف ذبيل العػيمل اػبػيراا ا ه ػيرا  مػة األ ؿ مػة ينػييب  ـ2332ديسمرب  )

ل العػيمل اػبػيراا ساػباء اؼبعيينػة  اله هػيو لػ  ؿ اةلػ  ذبػي حبيث يقـو أ ؿ من ت صببكا  العمي دبهطل يت نقطة ال صوؿ الوار ة )
 لػػى ال وػػي إ الػػواردة ألط مػػة الػػ  ؿ األ وػػيء خلةلػػ  ,  الهأكػػ  مػػة مطيدقهلػػي للمسػػهن ات اؼبطلودػػة  صلوهػػي مػػة اؼبمنو ػػيت 

  اسهي يء البسـو اعبمبكية اؼبسهحقة  ليلي , حبيث تنهقي السلعة تيمي دع  دٌن ال  ؿ األ ويء حببية . 
  ( 651 لػػى صبيػػإ السػػلإ األان يػػة اؼبسػػهوردة مػػة صػػيرج االربػػيد اعبمبكػػا مػػإ إ  ػػيء )% 1دوالػػإ  مت رب يػػ  تعبتػػة صببكيػػة مورػػ ة

سلعة أان ية مة البسـو اعبمبكية كيلسلإ ال تا ية الوب رية  دع  اؼبنه يت الصحية  مسػهليميت اؼبسهوػ ييت  اؼبػ ارس  كػتل  
 ال دلوميسيةرؾ اؼبور  ل  ؿ اةل  كيإل  يءات اغبكومية  اإل  يءات اإل  يءات الواردة يف لينوف اعبمي

  ها تنطوط  لى رببيب  ني ب االنهيج  ربكة االسهثمير  لييـ السوؽ اػبلي ية اؼبولكة, مت اال الف  ة  2338 يف مطلإ العيـ  ,
ميػػة  األهليػػة   الهػػأمٌن االاهمػػي ا  الهقي ػػ    أمػػيـ مػػواعين د ؿ اةلػػ  يف ؾبػػيالت الهنقػػي  اإلليمػػة   العمػػي يف القطي ػػيت اغبكو 

فبيرسػػة اؼبلػػة  اغبػػبؼ  ميا لػػة كػػي األنوػػطة االلهصػػيدية  االسػػهثميرية  اػب ميػػة   سبلّػػ  العقػػير   تنقػػي رؤ س األمػػواؿ  ال وػػي إ 
  اهمي ية. اػب ميت   اؼبعيملة الوبي ية   ت ا ؿ األسل   شباءهي  أتسي  الوبكيت   الهعلي   الصحة  اػب ميت اال

  
  اههمه د ؿ ؾبلػ  الهعػي ف  منػت إنوػيء اةلػ  خلةػيؿ اله ػيرط   ملػه  لػى تعييػيل  تطػويبل دبػي يعػود خللن ػإ  لػى د ؿ  مػواعين

ـ , خللسميح ؼبػواعين الػ  ؿ 5084د ؿ اةل  تق  لبر اةل  األ لى ةل  الهعي ف يف د رت  السيدعة  ال   ق ت يف أدو ظي 
ـ ,  كػتل  خللسػميح  5081 يف أط د لػة  وػو  مسػي ا   دبػواعين ال  لػة ا ه ػيرا مػة أ ؿ مػيرس  ي ػةدبيا لة ذبػيرة اله األ ويء 

 ـ . 5003يف أط د لة  وو  مسي ا   دبواعين ال  لة ا ه يرا مة أ ؿ ميرس  دبيا لة ذبيرة اعبملةؼبواعين ال  ؿ األ ويء 
  ال   قػ ت دبملكػة ال حػبية السػميح ؼبػواعين د ؿ اةلػ  دهملػ  أسػل  كمي لبر اةل  األ لى ةل  الهعي ف يف د رت  الهيسعة 

ـ يف يػه   2332,  أيوي لبر اةل  األ لػى يف د رتػ  الثيلثػة  العوػبية اؼبنعقػ ة يف ال  رػة  الوبكيت اؼبسي ة خلل  ؿ األ ويء
األسػل   أتسػي  الوػبكيت  إزالػة القيػود الػ  لػ   تط ي  اؼبسي اة الهيمة يف اؼبعيملة دٌن مواعين د ؿ اةل  يف ؾبيؿ سبلػ   تػ ا ؿ

ـ , كتل  مت السػميح للمخسسػيت  الورػ ات اإلنهيايػة يف د ؿ اةلػ   2330سبنإ مة ذل  ,  ذل  يف مو   ألصيل هنيية  يـ 
 وػب الػ   قػ ت  د ها مكيتب ؽبي للهمثيي اله يرط يف أط  وو دنيءا  لى لػبار اةلػ  األ لػى ةلػ  الهعػي ف تػػا د رتػػ  الثينيػة

 د  لة الكويه . 
  إليمػة مبكػي ـ  لػى  5000  ات  اةل  األ لى ةل  الهعي ف يف د رت  البادعة  وبة ال   ق ت خلؼبملكة العبديػة السػعودية  ػيـ

ـ.   5001رس يف مػي ل  ؿ اةل    لى نميـ اؼببكي ,  ل  ألي  اؼببكي يف فبلكة ال حبية  أ لة  ة لييمػ  رظبيػي   الهحكي  اله يرط
 ل  نمب اؼببكي منت إنوي   دع د مة القويص  ليـ اؼببكػي دهوليػإ ات يليػيت للهعػي ف الثنػي ا مػإ الع يػ  مػة هي ػيت الهحكػي  ال  ليػة 
 اإللليمية , كمي ليـ دهنمي  الع ي  مة الن  ات  ال  رات   رش العمي يف كيتة د ؿ اةل  ت طا مواضػيإ شػىت تهعلػ  خللهحكػي  

 و يت اله يرية ذات الصلة  ذل  ػبل   نوب ال كب القينوا الهحكيما .  خلؼبوض
  ـ النمػيـ األسيسػا ؽبي ػة 5008كمي ا هم  اةل  األ لى يف د رت  الهيسعة  وبة اؼبنعقػ ة يف د لػة اإلمػيرات العبديػة اؼبهحػ ة  ػيـ

ي ة يف فبيرسة نويعلي دعػ  إهنػيء مبرلػة الهأسػي  .  لػ  ا يس ة  اؼببااعة ل  ؿ ؾبل  الهعي ف ل  ؿ اػبليج العبدية ,  ل  د أت اؽب
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أنو ه هي ة الهقيي  دبواب لبار اةل  األ لػى ةلػ  الهعػي ف يف د رتػ  الثيلثػة  العوػبية الػ   قػ ت يف ال  رػة ,  لػيـ ؾبلػ  
  عب ي  دب ينة البصض .إدارة اؽبي ة خلسهكميؿ مهطل يت إنويء اؽبي ة , ريث د أت اؽبي ة يف فبيرسة أ ميؽبي يف مقبهي ا

  
  صطه د ؿ ؾبل  الهعي ف صطػوات ك ػًنة يف ؾبػيؿ الهعػي ف  الهنسػي  الصػني ا تيمػي دينلػي ,   ملػه  لػى تػ  ي  كػي مػي يػخدط إىل

السيدسػة الػ   قػ ت يف مسػقط , ريث لبر اةل  األ لػى ةلػ  الهعػي ف يف د رتػ   تعيز اسهمبار الهنمية الصني ية د  ؿ اةل 
ـ الػػب  5008,  يف د رتػػ  الهيسػػعة  وػػبة اؼبنعقػػ ة يف أدػػو ظػػي  اؼبواتقػػة  لػػى اإلسػػلاتي ية اؼبورػػ ة للهنميػػة الصػػني يةـ  5081

  اةل  الصي ة اؼبع لة ؽبتل اإلسلاتي ية .
 اؼبور ة إل طيء األ لوية يف اؼبولصت اغبكومية القوا ـ 5084ظي  كمي ا هم  اةل  األ لى يف د رت  السيدعة اؼبنعق ة يف أدو  

,  اػيرط العمػي ريليػي  لػى ا همػيد موػب ع لوا ػ  مع لػة تنسػ    للمنه يت الوعنية  اؼبنه يت ذات اؼبنوأ الوعين د  ؿ اةلػ 
مإ مبرلة االربيد اعبمبكا ل  ؿ اةلػ  . كمػي لػبر اةلػ  األ لػى يف ن ػ  الػ  رة السػميح للمسػهثمبية مػة مػواعين د ؿ اةلػ  

لػوعين مػة ريػث األهليػة  تقػي خلغبصوؿ  لى لب ض مة دنػوؾ   ػنيدي  الهنميػة الصػني ية خللػ  ؿ األ وػيء  مسػي ا   خلؼبسػهثمب ا
  للووادط اؼبع ة هبتا الوأف .

  
  ـ النميـ اؼبور  غبميية اؼبنه يت الصني ية ذات اؼبنوأ الوعين  5088ا هم  اةل  األ لى يف د رت  الهيسعة اؼبنعق ة خلؼبنيمة  يـ

ـ  لى تو ية  زراء اؼبيليػة  االلهصػيد  2332اةل  األ لى يف د رت  الثيلثة  العوبية اؼبنعق ة خلل  رة د  ؿ اةل  , كمي  ات  
الػػػوعين دػػػ  ؿ اةلػػػ  يف ااهمػػػي ل  الهيسػػػإ  اػبمسػػػٌن دوػػػأف كي يػػػة ضبييػػػة الصػػػني يت الوعنيػػػة يف د ؿ اةلػػػ  دعػػػ  ليػػػيـ االربػػػيد 

 .اعبمبكا
   
  منا اؼبنوآت الصػني ية يف د ؿ اةلػ  إ  ػيء مػة ـ  2335تق  لبر اةل  األ لى يف د رت  الثينية  العوبية اؼبنعق ة يف مسقط

( اعبمبكية  لى  اردا ي مة اآلالت  اؼبع ات  لطػإ ال يػير  اؼبػواد اػبػيـ األ ليػة  نصػف اؼبصػنعة  مػواد الهع  ػة  البسـو )الوبا ب 
 اله ليف الالزمة م يشبة لإلنهيج الصني ا  مت إ ػ اد الوػوادط الالزمػة لػتل  ,  اػيرط العمػي ريليػي  لػى ا همػيد موػب ع لهعػ يي 

   ل  س يدة تقيي  هتل الووادط دع  انقويء م ة ثالث سنوات مة ال  ء دهط يقلي.لقييـ د ؿ اة نمبا  هتل الووادط ,  ذل  
  ( اؼبورػ  ؼبكيتحػة اإلعػباؽ  النمػيـ ـ, القػينوف ) 2330 كمي ا هم  اةل  األ لػى يف د رتػ  البادعػة  العوػبية اؼبنعقػ ة خللكويػه

  ـ . 2336ر مة األ ؿ مة  يـ  اله ادًن الهعويوية  الولي ية ل  ؿ اةل  كقينوف إلياما ا ه ي
  ( الهنمػػي  الصػػني ا  نمػػيـ ـ , ا همػػيد لػػينوف ) 2336كػػتل  لػػبر اةلػػ  األ لػػى يف د رتػػ  اػبيمسػػة  العوػػبية اؼبنعقػػ ة خلؼبنيمػػة

   ( إلياما . نميـ اؼبور  ل  ؿ ؾبل  الهعي ف كقينوف )
 ( مور  لهو يإ اسهثمير رأس اؼبيؿ األاني يف د ؿ اةلػ  .  أيوػي  إ ػ اد  لينوف  ايرط العمي ريليي   لى إ  اد موب ع نميـ )

  موب ع إسلاتي ية شيملة لهنمية الصيدرات ل  ؿ اةل  .
  يف إعير اههميميت د ؿ اةل  خللقطيع اػبيص تق  نممه األمينة العيمة ةل  الهعي ف   دا مة اؼبػخسببات  اللقػيءات دػٌن راػيؿ 

ٌن مػػة د ؿ اةلػػ   نمػػبا ل  مػػة الػػ  ؿ  اةمو ػػيت االلهصػػيدية األصػػب  , ريػػث مت  قػػ  ثالثػػة مػػخسببات مػػإ األ مػػيؿ الصػػني ي
األ ر ديػػٌن يف عباعػػة  ال  رػػة  مسػػقط ,   مػػإ اؽبنػػود يف اؽبنػػ   سػػلطنة  مػػيف . كمػػي مت  قػػ  مػػخسببية مػػإ كػػي مػػة األمػػبيكيٌن يف 
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مة. كتل  مت  ق  مخسبب ) لقيء(  ار  مإ الب س خلؼبملكة العبدية السعودية ,  مػإ  اشنطة  اؼبنيمة ,  مإ الييخلنيٌن يف عوكيو  اؼبني
  اليمنيٌن يف م ينة  نعيء السهكويؼ تبص االسهثمير خلليمة .

  
 يف اؼببرلة األ ىل مة موػب ع الػبدط الكلبخل ػا , ريث الهيمه كي د لة مسي ة  يه  اؼبوا ل مي يف تن يت موب ع البدط الكلبخل ا

( د تإ الهيامي ي مة خللا رأس مػيؿ هي ػة الػبدط الكلبخل ػا  , د لة الكويه , فبلكة ال حبية , د لة لطب )اؼبملكة العبدية السعودية
وا يػ  الػ  ربػ دهي اؽبي ػة ( خللطبيقة ال  تباهػي منيسػ ة   تػ  الهػ تقيت اؼبيليػة  اؼب %41 (  رصهلي مة خللا الهمويي ) % 03)

  ـ . 2338ليه  تو يي اؼبوب ع صالؿ البدإ األ ؿ مة  يـ 
  
  ـ    ؼ هتل السييسة إىل ربقي  الهكيمي اليرا ا دٌن د ؿ اةل   ت   5004ألبت د ؿ اةل  السييسة اليرا ية اؼبولكة  يـ

مور ة تعهم   لى االسهت اـ األمثػي للمػوارد اؼبي يػة اؼبهيرػة  تػوتًن األمػة ال ػتا ا مػة مصػيدر  عنيػة ,  زصدة اإلنهػيج  إسلاتي ية
    تو يإ اؼبويريإ اؼبولكة دبسي ة مة القطيع اػبيص .

  
  اؼبوػلكة لػ  ؿ ؾبلػ  الهعػي ف ,  اسػهنيدا   لػى األسػ  الػ  ألبت د ؿ اةل  االسلاتي ية ال ل لية اؼبور ة انطاللي  مة السميت

, كمػػي ر  ػػا يف تكػػوف أهػػ اؼ هػػتل  لػػيـ  ليلػػي اةلػػ   الػػ  اشػػهمله  لػػى ربقيػػ  الهنسػػي   الهكيمػػي  الػػلادط يف صبيػػإ اةػػيالت
ة الهنمية الويملة دعي ة اؼب   لػ  ؿ اإلسلاتي ية مواك ة لله اؼ اإلسلاتي ية ػبطط الهنمية ا لية يف ال  ؿ األ ويء  إسلاتي ي

اةلػػ   الػػ  تبتكػػي دوػػكي  ػػيـ  لػػى تطػػويب القػػو  العيملػػة  ربسػػٌن مسػػهو  اؼبعيوػػة  تنويػػإ االلهصػػيدصت الوعنيػػة  توسػػعة د ر 
 القطيع اػبيص يف ال  ؿ األ ويء  تقليي اال هميد  لى ال ل ؿ كمص ر أسيسا لل صي القوما تيلي . 
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  يف ظػػي مه ػػًنات  اػبلػػيج يفاؼبملكػػة العبديػػة السػػعودية دػػ  را  ريظبػػي  يف رسػػ  مالمػػا األمػػة االسػػلاتي ا  يفتقػػـو القيػػيدة اغبكيمػػة ,

,  ته لػػى أ يػػة هػػتا الػػ  ر  الػػبؤص السػػعودية الثيل ػػة  ,  زبلػػ  ـبػػيعب    يػػ ات صيرايػة تػػخثب  لػػى األمػػة الػػوعين السػػعودط ن سػػ 
, لػي  تحسػب  لػى  ,  يف رقيقػة الهوظيػف االسػلاتي ا ؼبولػإ اؼبملكػة ة  الوػيملة,  مة النمػبة الكليػ انطاللي  مة أ ية اؼبملكة

, يف دل  أضحى مة أه  ؿبي ر السييسة  لػى مسػهو  العػيمل دعػ  أف أ ػ حه اؼبملكػة للػب  مسهو  اؼبيضا دي اغبيضب  اؼبسهق ي
. العيمل اإلسالما  العيمل االلهصيدط حبك  أهني اؼبنهج األ ؿ  اؼبص ر األ ؿ للس  لعة اإلسلاتي ية األ ىل يف  يمل اليـو

   تلػا ملػ ط   جبينب د ر اؼبملكة االسػالمى  اغبوػير  ) دصػ هلي ملػ  اإلسػالـ منػت ؾبي ػ  دبسػيله  العيؼبيػة ليوػاء الكػوف دوػيي ,
كػػػرب   منطقػػػة مبكييػػػة   ,  أ يػػة إسػػػلاتي ية ( هنػػػيؾ د ر ايوسػػػلاتي يي   يؼبيػػػي   ,  توػػػ  اغبػػبمٌن الوػػػبي ٌن الػػورا  رسػػػيلة اإلسػػػالـ

, رػىت أضػحه  .  مة هني تاف القييدة السييسية اغبكيمة ل  اسه له تل  اؼبه ًنات لصيا األمة الوعين للمملكة السهقبار العيمل
, ريػث إف  اؼبملكة إر   ال  ؿ ال ي لػة لػي  تقػط  لػى اؼبسػهو  اػبلي ػا  العػبي  اإلسػالما تحسػب دػي  لػى مسػهو  العػيمل

 ر   د ؿ العوبية ال  أضحه تبس  أان ة اؼبسهق ي لكي العيمل.اؼبملكة ها إ
 لػػى الػػ  ر اغبوػػيرط  ,   لػػى اػبلػػيج العػػبي اؼبسػػهقب أ ػػ ا اغب ػػيظ  لػػى الػػوعة اآلمػػة  اؽبػػ ؼ االسػػلاتي ا األمػػين للملكػػة   ,

  االزدهير االلهصيدط عًن اؼبس وؽ للمملكة.
 

 
 مة منطل  م لوملي ألمنلي الوعين  ضبيية ل . ؿبور السييسة اػبيراية السعوديةهو  األمة الوعينأف  : أٔاًل 
 ٌٗثب ا ي.ي  اؽبيمنة  الطيمعة يف أف منطقة اػبليج  اؼبنطقة العبدية زبوض  با ي  مصًنص  ض  القو  ال  تب  : ًاثا 
 يلتػػب  لػػى ذلػػ  أف االسػػلاتي ييت الػػ  رػػ د ي اؼبملكػػة يف اةػػيالت اؼبتهل ػػة لػػ  انطلقػػه مػػة م لػػـو  نمبيػػة سػػعودية  : ثالجــًا

 للمة انطلقه من   تسعى إىل ربقيق . 
 االلهصػيدية  العسػكبية   رب ي  اإلعير العيـ للمة الوعين السعودط ها االسه الؿ األمثي لقوة اؼبملكػة   ني ػبهي اعبيودوليهيكيػة 

,  هػو حبسػ يهني كػي مػي مػة شػأن    يػ  القػي  ال اصليػة للمملكػة  كييهنػي  ,  يف إدراكلي العمي  ؼبواعة الهل يػ   الب رية  السييسية
ب ,  كينػػه نقطػػة ال  ايػػة يف ربقيػػ  الػػوعة اآلمػػة هػػو انهصػػير اؼبملكػػة يف معبكهلػػي ضػػ  اإلرهػػي د عػػي أيػػة  وامػػي داصليػػة أ  صيرايػػة

,  شل  العيمل دقػ رة اؼبملكػة  لييد ػي  لػى الهعيمػي مػإ هػتل المػيهبة اػبطػًنة.  لػ  سػي ه العاللػيت االلهصػيدية ال  ليػة  األسود
 .  ط االلهصيد ا األمة السييس ايف ت  ي  م لـو األمة االسلاتي ل  ؿ ؾبل  الهعي ف 

   العالليت االلهصيدية ال  لية  لى الصعي : 
أاػػبت د ؿ اةلػػ  م ي ضػػيت مػػإ الع يػػػ  مػػة الػػ  ؿ  الهكػػهالت االلهصػػيدية مػػػة أاػػي  قػػ  ات يليػػيت للهعػػي ف اله ػػػيرط  -

تهكػػوف د ؿ  ) د ؿ اتهػػي ؾبمو ػػة ,   تبكيػػي  خلكسػػهيف  اؽبنػ   سػػن يتورا  اليػػيخلف  الصػػٌن االربػػيد األ ر ي:  االلهصػيدط مثػػي 
 (   اسلاليي  نيوزلن ا.  إميرة ليتهنوهيية , سويسبا / , النب يج أيسلن ا: االتهي مة 

  ريث مت  مة دٌن أه  تل  اؼب ي ضيت تع  اؼب ي ضيت دٌن د ؿ اةل   االربيد األ ري للهو ي الت يلية اله يرة اغببة دٌن الطبتٌن
, أهنيػػي صالؽبػػي معمػػ   للمتهصػػٌن مػػة اعبػػين ٌن 2338ـ   ػػيـ  2331 قػػ   ػػ ة ااهمي ػػيت مكث ػػة صػػالؿ  ػػيـ  اإلعػػيريف هػػتا 

 اؼبواضيإ اؼبهعلقة هبتل االت يلية . 

 ٔدٔر املىملٛ البارس فْٗ  األوَ يف دلمط التعأُ اخلمٗحٜ عغز : الجاٌٗٛاحملاضزٚ 
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  ٖٛوبادرٚ فزد: 
   خلإلضيتة إىل الهياـ اؼبملكة دبقبرات القمػ  اػبلي يػة ازبػتت اؼبملكػة  أل ا ب الص الة دٌن د ؿ ؾبل  الهعي ف اػبلي ا  ت  يمي  ,

هػػ أمػيـ أسػيتتة  عػالب ايمعػة  5636 ػ  العييػي يف ؿبػـب م يدرة تبدية سبثله يف إ الف صػيدـ اغبػبمٌن الوػبي ٌن اؼبلػ  تلػ  دػة  
اؼبلػػ    ػػ  العييػػي  ػػة زبصػػيا اػػيء مػػة أسػػل  الوػػبكة السػػعودية للصػػني يت األسيسػػية )سػػيد ( لهسػػيه  تيلػػي د ؿ اػبلػػيج إذا 

% ؼبواعين  53% مة أسل  شبكة سيد  لالكههيب صصا منلي  23أرادت.  ل  تبصبه هتل اؼب يدرة  لى ال ور  مت زبصيا 
  ؿ اػبليج العبدية. د ؿ ؾبل  الهعي ف ل 

 املٕقف وَ األخطار ٔالتحدٖات احملٗطٛ مبٍطكٛ اخلمٗخ : 
  سبثله الهح صت ال   االه منطقػة اػبلػيج يف ال ػلة الػ  تلػه ليػيـ ؾبلػ  الهعػي ف لػ  ؿ اػبلػيج العبديػة يف ليػيـ اغبػبب العباليػة

يف الهوسإ  لى رسيب الكويه  لييم  د ي  الكويػه يف الثػيا  اإليبانية مث دب ز اػبطب العبالا دع  انهليء هتل اغببب دبع ة العباؽ
  :  لى النحو الهييل,  كيف مول لي  .  يف هتل اؼبوالف  ل ه اؼبملكة خلؼبب يد ألط صطب يل د اػبليج ـ5003مة أعسط  

 « : أإلٖزاٌٗٛالعزاقٗٛ »وٕقف املىملٛ وَ احلزب  
  لػ   ػرب صػيدـ اغبػبمٌن الوػبي ٌن  ػة  األمة العػبي  رب ػي  لػى شػعب العػباؽسين ت اؼبملكة العباؽ انطاللي مة رب لي  لى  ,

 .  ( ليمه اؼبملكة دبسي  ة العباؽ  لى إيباف للح يظ  لى دقيء العباؽ : ) هتا اؼبولف دقول 
 

 . اغبييد العسكبط  -
,  مة صالؿ ؾبل  الهعي ف ل  ؿ اػبليج العبديػة  منممػة اؼبػخسبب اإلسػالما  منممػة األمػ  اؼبهحػ ة سلميي  إهنيء اغببب العمي  لى  -

 .  خلإلضيتة إىل الهنسي  ال ا   الثني ا  اعبمي ا  ي لة إهنيء اغببب
 : املٕقف جتآ غشٔ العزاق لملٕٖت 
   ت نهلػػي اؼبملكػػة الرهػػواء اػبػػالؼ الػػتط اتهعلهػػ  العػػباؽ مػػإ كينػػه صطػػوة العػػباؽ د ػػي  الكويػػه ال تهنيسػػب إعاللػػي مػػإ اعبلػػود الػػ

,  ال تهنيسب إعاللي مإ   ود   اـ رسٌن ين  لة يعه ط  لى الكويه.  لتا تاف ال ي  ايء كنقطة ربوؿ يف  الكويه  اإلميرات
مسير العالليت دٌن أعباؼ اػبالؼ  دػتل   اػ ت اؼبملكػة ن سػلي يف صوػ  أزمػة رقيقيػة ريػث حيهػي العػباؽ دلػ ا  بديػي اػيرا لػ  

ي ديلكػ  العػباؽ مػة أسػلحة تقلي يػة  عػًن تقلي يػة.  كػيف  لػى اؼبملكػػة أف  حيوػ  لواتػ   لػى رػ  د اؼبملكػة يف   يػ   اضػا ؽبػي دبػ
 تهتت لبارا سبيعي  ريظبي ريث إف األزمة تهطلب سب ة ازبيذ القبار أل ية الوله. 

  
 إدانة ال ي   رت  كي مي يلتب  لى ذل  ال ي .  (1
 اإل الف يف اؼبملكة لة تسما ألر  يف يطأ شربا مة أرضلي توال  ة أف حيهللي  يقهطإ منلي.  (2
ـ(  دييف منممة اؼبخسبب اإلسالما  لبارات ؾبلػ  5003أعسط   53االلهياـ الهيـ دقبارات القمة العبدية عًن العيدية يف القيهبة ) (3

 األمة. 
مة الكويه   ودة السلطة الوب ية اؼبهمثلة يف ركومػة الكويػه دقيػيدة الوػيم اػيدب اؼبطيل ة خلالنسحيب ال ورط للقوات العبالية  (4

 األضب  الص يح إىل اغبك    ودة األمور إىل مي كينه  لي  ل ي الثيا مة أعسط . 
  ية أصب . انسحيب اغبوود العبالية اؼببادطة  لى ر  د اؼبملكة مإ ضميف   ـ تكبار اال ه اء العبالا  لى أية د لة  بدية صلي (5
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 اسه  يء القوات العبدية  اإلسالمية  الص يقة ؼبسين ة القوات السعودية يف ال تيع  ة اؼبملكة.  (6
  
  : د ا ا القبار :أ ال 

 .  أف ال ي  أل ى  اود د لة  بدية صلي ية اير  ذبي ز  لى السلطة الوب ية تيلي (1
,  حبك   للمملكة دع  رو  العباؽ عبيوش   لى ر  د اؼبملكة رىت  لو أ لة أن  لة ي ي  اؼبملكة م يشبا   يوكي   ي ا  أف ال ي   (2

 أف اؼبملكة د لة ايرة للطبتٌن تاف أمنلػي سػيهأثب هبػتا ال ػي .  لػ  رأينػي أف هػ ؼ األمػة الػ اصلا  اػبػيراا للمملكػة يوػكي دعػ ا  
 .  ية ل  رهي اػبيراايف تصور القييدة السعود أسيسيي  

أف ال ػي  سػػيطيا خلسػػهقبار  أمػػة منطقػة اػبلػػيج  سػػيتي خللهػػوازف اؼبواػود تيلػػي  جيػػ د االد ػػيءات لػ ع  الػػ  ؿ يف أراضػػا الػػ  ؿ  (3
 ,  خللهييل الهأثًن  لى أمة اؼبملكة ذات .  ,  النهي ة اهنيير االسهقبار  األمة يف اؼبنطقة األصب 

للثب ة الن طية اػبلي ية دي إف عي  العباؽ للكويه ايء دع  اتهعيؿ العباؽ للزمػة رػوؿ ن ػط رقػي  م يشبا   أف ال ي  يوكي   ي ا   (4
 .  ,  خللهييل تاف ال ي  سيخثب  لى  نصب تي ي مة  ني ب ن وذ د ؿ اػبليج يف السييسة ال  لية البميلة

تا اؽبػ ؼ مػة توالػ  للهنسػي  مػإ دعػ  الػ  ؿ لػ    أف ال ي  ارت ط أيوي دبحي لة  بالية لهل ي  أمة ال حب األضبب  ل  اتوػا هػ (5
 .  مول  

 أف األزمة يف اػبليج كينه سهخدط إىل إجييد دخرة للصباع ال  يل يف اؼبنطقة  خللهييل ديكة أف يسهمب هتا الصباع الػ  يل تػلة عويلػة (6
يـ الػ  يل  الصػباع األيػ يولواا دػٌن الوػبؽ .  كيف هتا ديكة أف يهحق  لػوال أف ال ػي  اػيء يف تػلة كينػه القط يػة الثني يػة يف النمػ

 .   ال بب ل  تالشه
, ديكة أف ي ها مل يت   ي ة ؼبويكي  أف تسوية مويكي اغب  د دٌن ال  ؿ  ة عبي  ال ي  سيوكي سيدقة صطًنة يف العيمل العبي (7

 اغب  د يف العيمل العبي  يبما خلؼبنطقة كللي يف د امة مة الصبا يت اؼبسلحة  لى اغب  د. 
مإ اؼب يدئ اإلسالمية  القينوف ال  يل  ها م ػيدئ  لػوانٌن تػخمة هبػي اؼبملكػة  تهعيمػي  لػى أسيسػلي  يفأف عي  العباؽ للكويه يهني (8

  يف اةيؿ ال  يل.
,  مل يكة مػة اؼبهصػور أف يقػـو العػباؽ د ػي  الكويػه مكيتػأة ؽبػي  أف العباؽ ي ية خللكثًن مة اؼبسي  ة ل  ؿ اػبليج ال  أم ت  هبي (9

 .   لى  لوتلي جبين   صالؿ أزميت 
أف الب ادط الهيرخيية دٌن األسبة السػعودية  أسػبة آؿ الصػ يح يف الكويػه اسػه  ه  لػوؼ اؼبملكػة جبينػب الكويػه يف ؿبنهػ  تعييػيا  (10

 للوب ية   لوتي إىل اين لي. 
 .هكتا نب  دوضوح أ ية إنويء ؾبل  الهعي ف اػبلي ا  ال  ر ا ورط التط ليـ د   لى الصعي  االلهصيدط  الصعي  األمين  
  منطقة هيمة  ؿبوريػة مػة العػيمل مثػي منطقػة اػبلػيج يف كبة نعل  االرت يط الوثي  دٌن األ ضيع األمنية  األ ضيع االلهصيدية صي ة   ,

 اؼبنطقة يسبهي. يفاالسهقبار السييسا  االلهصيدط  األمين  يفكمي يهوا ال  ر ال يرز للملكة العبدية السعودية 
 

 الطالب وزكش إتكاُ خلدوٛحصزٙ لدٝ : 
 
 
 

 0530744409توصيل داخل الرياض/ 

       0530744479رياض /ـارج الـــخن خـش
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 أ ية منطقة اػبليج العبي .. 
 دٌن تويري  السيري ال بي  الوبلا للتليج العبي االصهالؼ الواضا .. 
 تسمية اػبليج العبي .. 
 الهنيت  االسهعميرط يف منطقة اػبليج ..  
  
 .. الكووؼ اعب باتية -
 .. لله يرة العيؼبية  اإلسالمااالرهكير العبىب  -
 .. األرقيد الصلي ية -
   .. اػبلي ية خلله ريج  د ر ال وكًنؾ اسهيالء الربت يلٌن  لى اؼبواىن -
 .. ربيلف ايباف مإ الربت يليٌن ض  العبب -
 .. اهنيير اله يرة العبدية -
 .. صب ج الربت يليٌن  لى ي  االقبليي  اؽبولن يٌن -
  
 .. الهواا   اله كًن اؽبولن ط يف آسيي صصو ي   الوبؽ  مومي  يف أ اصب القبف السيدس  وب -
 .. اؽبن  الوبلية اؽبولن يةانويء شبكة  -
 .. دصوؿ اؽبولن يوف  ة عبي  ث بة أرص يي اؼباليو -
 .. ضبال    انهصيرا    لى الربت يليٌن -
 .. الهنيت  االقبلييط اؽبولن ط -
   .. سييسة شبكة اؽبن  اؽبولن ية  توللي  هنيية الواود اؽبولن   -
  
 .. ـ54د اية القبف د أ اههميـ ال بنسيٌن خلله يرة مإ الوبؽ منت  -
 .  كينه تبنسي يف ؿبي ال ي االتصيؿ دبنطقة اػبليج العبي ربيصة  لى إدباز د رهي يف ؾبيؿ ضبيية الكيثولي  يف أسيي -
 .. منطقة اػبليج إليمة  الليت ذبيرية مإ إيباف للن وذ اىل -
 .. ن وذ تبنسي اىل اػبليج مة صالؿ النويط ال يىن -
 .. اقبللا.  اللة تبنسي دعميفارت يط تبنسي خللصباع مإ  -
 .. دع  ربب السنوات الس إ انهليء الواود ال بنسى -
  
 .. الثورة الصني ية  ضعف ال  لة العثمينية  سييسة دبيطينيي -
  .. أتسي  شبكة اؽبن  الوبلية الربيطينية -
 .. االسه يدة مة الهنيت  الربت يىل اؽبولن   -

 « 6ً » إىل  «    1ً» وَ  وزاجعٛ عاوٛ احملاضزٚ الجالجٛ عغز :
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 .. ت رجييي  السيطبة  لى اػبليج ازدصد الن وذ الربيطيىن -
, سػػواء اؽبولن يػػة أ  ال بنسػية . هكػػتا أ ػػ ا اؼبيػياف اله ػػيرط يف منطقػػة  اسػهطي ه الوػػبكة القوػػيء  لػى اؼبنيتسػػة األصػػب  ؽبػي -

 .. اػبليج العبي لصيا شبكة اؽبن  الوبلية اإلقبلييية
 .. اؼبنيتسة األؼبينية  الب سية  ال بنسية -
   هو مي دتإ ر سيي لهن يت ؿبي لهلي للو ػوؿ إىل اػبلػيج د ليي  لهح ط الواود الربيطيا اؼبليمة  لى اػبليجكيف الصباع  با ي  ,  ,

,  , تيصهيرت ر سػيي تػيرس حبكػ  اعبػوار اعب ػبايف  اغبػ  د الطويلػة اؼبوػلكة دينلمػي  رع هلي يف إنويء مينيء  لي  ة ربدية يف اػبليج
.  , تأ ػ حه تػيرس ؿبػورا  أسيسػيي  للو ػوؿ إىل اػبلػيج العػبي لل حػير اؼب هورػة  اؼبيػيل ال ات ػةلهكوف لي  ة انطػالؽ كبػو عمورلػي 

, خلإلضػػيتة إىل   سػعه ر سػيي أيوػي  إلنوػيء صػػط مالرػا ر سػا لػبدط مػػوانئ ر سػيي خلػبلػيج لهقويػة اله ػػيدؿ اله ػيرط دػٌن اؼبنطقهػٌن
   .. ػبليجالطب التط اسهت مه  ر سيي ذريعة لله صي يف شخ ف تيرس  ا

  ل  أس ب الصباع الب سا اإلقبلييط للسيطبة  لى اؼبنطقة  ة توي ؿبي الت ر سيي يف ربقي  أه اتلي يف ـبهلف منػيع  اػبلػيج دبػي 
 مشيؿ تيرس لب سيي  انوهبي لربيطينيي.  :,   ة الهسيـ الن وذ يف تيرس تيلي ا مبة

 يف منطقة مي دٌن النلبية.  طبي  اله يرط الك ًن اؼبهمثي يف اػبليج دسيطبة دبيطينيي  لى اػبليج ضمنه لن سلي امهالؾ ال  , 
  ك  ايػػة لنلييػػة اؼبنيتسػػة دينلمػػي لصػػيا دبيطينيػػة  سػػيطب ي   5100 اػػيءت صسػػيرة تبنسػػي ألسػػطوؽبي ال حػػبط يف اإلسػػكن رية  ػػيـ

 .. االسهعميرية  لى صبيإ الطبؽ ال حبية يف حبب العبب
  ّٛاألطىاع االصتعىارٖٛالكٕٝ العزبٗٛ يف وٕاج : 
  ميف  ك يرل  ض  االسهعمير الربت ييل يفاليعيردة  .. 
 دس ب مولإ  ميف  لى م صي اػبليج العبي تكينوا ه  أ ؿ مة تلقى   مة االسهعمير الربت ييل الوبسة  .. 
 دػػػ أ العمػػينيوف يف تنمػػػي    دعػػ  أف سػػقطه معمػػػ  اؼبػػ ف العمينيػػػة السػػيرلية يف أيػػ ط الربت ػػػيليٌن يف د ايػػة القػػػبف السػػيدس  وػػب ,

الػػوده  إلصػػباج الربت ػػيليٌن  لػػ  دػػتلوا يف ذلػػ  الػػودا ك ػػًنة.  لػػ  رػػي ؿ العمػػينيوف ربقيػػ  هػػتا اؽبػػ ؼ دب ػػبده  اترة  دبسػػي  ة 
 .. األتباؾ اترة أصب   لكة د ف ا    دس ب اله وؽ الكيسا للربت يليٌن يف ذل  الوله عواؿ القبف السيدس  وب

 مة لليعيردة نقطة هيمة يف اتريم  ميف ريث أ  حه يف زمػنل  ألػو  د لػة يف ا ػيط اؽبنػ ط  اػبلػيج العػبي  ؽبػي  كينه  ودة اإلمي
 .. أمالؾ يف سواري اؽبن   اعبييبة العبدية  شبؽ أتبيقيي  سواري إيباف

 األمػػػة يف سػػػواري اؼبنطقػػػة  كينػػػه أسػػػيعيلل  مصػػػ ر الب ػػػب للقبا ػػػنة. أمػػػي اعبينػػػب السػػػلي تقػػػ  سبثػػػي يف األتػػػباؾ  نوػػػب اليعيردػػػة
 اإليبانيٌن التية كينوا حيي لوف إضعيؼ أط لوة  بدية  كيف اليعيردة ه  مة  لإ  لى  يتقل  الصمود أميـ القػو  الطيمعػة اػبيرايػة 

   .. ة د لة ال وسعي  مة أزهى  صور  ميف تعهرب د لة اليعيردة  العلود األ ىل م
 

 اسػػهطيع اضبػػ  دػػة سػػعي  مػػة ؿبي ػػبة ال ػػبس يف مسػػقط  اسػػهطيع يف النلييػػة عػػبد ال ػػبس مػػة مسػػقط  أ ػػ ا  ال وسػػعي    ال ػػبس ,
 .. ـ 5166دع هي اؼبتلا الوري  لل الد مة شب ال بس التية مت عبده  هني يي يف 

 ل   اتسمه العالليت ال يرسية خلل  لة ال وسعي ية خللهنيت  مة أاي اغبصوؿ  لى السييدة ال حبية  .. 
  ـ 5114مػػة  مػػيف  يف أ ا ػػي  ػػيـ  لقػػ  رقػػ  اإلسػػطوؿ العمػػيا اغبمييػػة الكيملػػة ؼبنطقػػة شػػط العػػبب  أمػػة اؼبسػػي  ات القيدمػػة

  .. كوف تيرس تع  الع ة للل ـو  لى  ميف أف ت إنسحب اإلسطوؿ العميا  ي  ا  إىل دالدل صوتي  مة 
 



  

 49     ،،،         تنسيق :  أبو فيصلإتقان  خلدمة الطالب(          ُيباع حصري لـدى  ) مركزجودة          ،،،        د/ حممد   تاريخ اخلليج العربي

  
  تطػػة اإلمػػيـ اضبػػ  دػػة سػػعي  إىل الهطلعػػيت االسػػهعميرية األ ر ديػػة  رسػػ  سييسػػة صيرايػػة لعمػػيف ارتكػػيت  لػػى م ػػ أ اغبيػػيد  سبيػػيت

 .. العاللة ال بنسية الربيطينية خلالسهقبار
 ل  أدرؾ اإلميـ اضب  دة سعي  أ ية الص الة ال بنسية تبنسي   ميف ع يعة ذبيرية  كينه ع يعة العاللة دٌن  , .. 
  رع  اؼبعيه ات الىت أدبملي العمينيوف مإ القو  االسػهعميرية اؼبتهل ػة اال أف أدػبز هػتل اؼبعيهػ ات  أكثبهػي تي ليػة هػى اؼبعيهػ ات 

   ..  مواالة الن وذ الربيطيىن إلضعيؼليت عي ة مإ تبنسي اغب يظ  لى  ال يفمإ تبنسي الىت كينه تعك  سييسة  ميف 
  اؼبيػ اف د ف منػيزع تكػيف السػعى للهقػبب العمػيىن مػإ اقبلػلا مػة أاػي  يف لكة دع  هيا   تبنسي أميـ اقبلػلا تقػ  ان ػبدت دبيطينيػي

 .. السيطبة  لى اػبليج العبىب  ال حبية يفمويكل  ال اصلية  ربقي  عموريت   يفسعي  اىل لوة ك ًنة تسين ل  رياة ال و
 
 
 دٔر الكٕٝ احملمٗٛ يف اخلمٗخ العزب٘ يف وكأوٛ االصتعىار : 
  
 دػ اصت القػبف الهيسػإ  وػب.  هػى ال ػلة الػ  شكي القواس  إرػ   أهػ  القػو  ال حبيػة يف اػبلػيج العػبي صػالؿ تلػ  ال ػلة  -

 شل ت ازدصد اؽبيمنة الربيطينية يف الوبؽ دص ة  يمة  لى خللا منيتسيل  مة القو  األ ر دية.
  امه  نويط القواس  ال حبط إىل حبب العبب  ال حب األضبب  سواري اؽبن  ال بدية. -
 يف هنيية النصف األ ؿ مة القبف الثيمة  وب.  ل  ا ط ـ القواس  خلل وسعي  -
  لف القواس  يف  ف دلعبب دة ضبًن ض  أضب  دة سعي  -
  رع  اػبالؼ  أرييا الصباع دٌن القواس   ال وسعي  إال أهنمي ل  تعي ا معي ؼبقي مة األعميع االسهعميرية يف اؼبنطقة .  -
 ةتعي ف القواس  مإ العمينيٌن ؼبقي مة األعميع ال يرسي -
 سعى القواس  إىل رببيب السيري الوبلا  اعبير القبي ة من  مة االرهالؿ ال يرسا. -
 دس ب نويط القواس  يف اػبليج العػبي  سػيطب    لػى دعػ  اؼبباكػي اؽبيمػة تيػ  دػ ا االقبليػي يف االنه ػيل إىل هػتا اػبطػب ا لػى  -

 التط يل د مصيغبل  االسهعميرية يف اؼبنطقة. 
 ب الربيطينية إىل صطب اسطوؿ القواس  ل  أشيرت الهقيري -
  منت ذل  الوله  دبيطينيي تنهمب ال ب ة اؼبنيس ة للقويء  لى هتا اػبطب اعب ي . -
 

 عل لي ال    مة ال وسعي  تخك   لى أف هتل اغبملة ه تلي مسي     ض  القواس . يف كينه دبيطينيي  -
  ػػيؿ القواسػػ   ػػة الوهػػيديٌن لكػػا يسػػلي ضػػبهب  مػػة اريػػة   ػػ ـ إيصػػيؿ العاللػػيت االقبليييػػة كينػػه دبيطينيػػي  ػػ ؼ أيوػػي إىل -

 الوهيدية ؼببرلة الع اء الصبيا ؼبي ديثل  ذل  مة صطب  لى اؼبصيا الربيطينية يف اؼبنطقة. 
  
 ,  كي مي رققه  هو إيقيع ال مير د ع  اؼبوانئ القيظبية  ربؽ دع  الس ة. توله اغبملة الربيطينية يف ربقي  أه اتلي -
  تألهصب اقبيز هتل اغبملة  لى ؾببد إ يلة نويط القواس  م ة لصًنة تحسب. -

 « 11ً » إىل  «    7ً» وَ  وزاجعٛ عاوٛ عغز : الزابعٛاحملاضزٚ 
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  مل جي  الربيطينيٌن سو  اإل  اد غبملة  سكبية كرب  لهحطي  هتا اػبطب  هتل القو  الكرب . -
 اله وؽ هتل اؼببة كيف  اضحي  ريظبي مة ل ي االقبليي.   رع  االسه سيؿ مة القواس  إال أف -
 دبقهوػى هػتل اؼبعيهػ ة اسػهطي ه دبيطينيػي  ـ.5823 أارب القواس   لى ل وؿ اؼبعيه ة ال   بته خلؼبعيهػ ة العيمػة يف ينػييب  -

 أف تبسم هيمنهلي  لى اؼبنطقة.
 

  الوػيم   دػة   ػ  الوهػيب لي ػ  د ػوة اإل ػالح الػ  اسػهقط ه الكثػًن مػة اههميـ أؿ سعود دسيري اػبليج العبي يبت ط جبلػود
 الق ي ي إىل اينب أؿ سعود.

  . ل  رميه اؼبنطقة الوبلية خلههميـ أؿ سعود لثب  ي اليرا ية إضيتة إىل أ يهلي اإلسلاتي ية  
  ي مصػيا يف اػبلػيج.  أدػبز تلػ  القػو  شػبكة اؽبنػ  , القػو  اػبيرايػة الػ  ؽبػ , صي ػة يف اؼبنطقػة الوػبلية أاثر توسإ أؿ سػعود  ل

 الوبلية الربيطينية  ال  لة ال يرسية.
   ل  ش عه قبيريت أؿ سعود السيدقة  دتعػهل  إىل الهطلػإ إىل ا لػيت اػبلػيج العػبي تهمكنػوا مػة االسػهيالء  لػى لطػب  الع يػ 

 مة اؼب ف .
  مه يينة مة ل ي القو  االسهعميرية.كمي أر ثه انهصيرات ال  لة السعودية رد د تعي 
 ن   الوله مل تكة تبعب يف تنيما هتل القوة.  يف,     اغبقيقة أف أف دبيطينيي كينه م ركة لقوة آؿ سعود يف اؼبنطقة 
  
  اغبلػػػوؿ السػػػلمية اترة دػػػتؿ اإلمػػػيـ تيصػػػي دػػػة تبكػػػا الػػػودا ك ػػػًنة لالت ػػػيؽ مػػػإ الع يػػػ  مػػػة ركػػػيـ إمػػػيرات اػبلػػػيج مهتػػػتا سييسػػػة

  العسكبية اترة أصب .
  تق  كينه سييسػة دبيطينيػي تعػيرض دوػ ة أ  د لػة لويػة ربػي ؿ مػ  ن وذهػي يف اػبلػيج  سػيري  مػيف,  لػ  رػ ث ذلػ  مػإ ال  لػة

السعودية ن سلي ريث كينه تقف دبيطينيي ض هي   مله  لى اغبيلولة د ف اسهيالء اإلميـ تيصػي  لػى مسػقط   ػحير   ل ػه 
 ينب ريك  ال حبية جب
  ل  اسهمبت سييسة ال  لة السعودية يف ؿبي لة ربقي  الهويمة مإ الق ي ي العبدية رع    ـ رضػي دبيطينيػي  ػة هػتل السييسػة.  دػبز 

 اله وؽ السعودط دب  سيطبت   لى مسقط  شيم ال حبية  ال ونعي   القواس  .
 

  دتؿ اؼبل      العييػي آؿ سػعود الػودا ك ػًنة يف توريػ  اعبييػبة العبديػة  نقػي ؾبهمعي ػي ال   يػة  الق ليػة إىل نمػيـ يهسػ  خلالسػهقبار
  القوة ربه راية مبكيية  عنية لوية  لى أاياء اعبييبة  سواري اػبليج العبي. 

 لػػيت  د  ت ػػيه  مػػإ الربيطػػينيٌن مػػة اينػػب ,  السػػعا لطػػبد  الوالػػإ أف سييسػػة   ػػ ا لعييػػي آؿ سػػعود كينػػه تبمػػى إىل إليمػػة  ال
 العثمينيٌن مة اإلرسيء  القسي  مة اينب أصب.

  ل  امه ت سيطبة آؿ     العييي آؿ سعود  لى صبيإ منيع  البدإ اػبػييل رػىت انػوب الػبصض,  مػة الوػبؽ امهػ ت رػ  دل إىل 
 اإلرسيء.

 ل األمًن     العييي آؿ سػعود عػواؿ تػلة اغبػبب العيؼبيػة األ ىل كينػه تسػًن كبػو ربقيػ   ذب ر اإلشيرة هني إىل أف سييسة دبيطينيي ذبي
 مصيغبلي خلل راة األ ىل يف اػبليج العبي.
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  أدرؾ األمًن     العييي أف السييسة الربيطينية   ؼ إىل تقسي  اعبييبة العبدية تسيرع إىل تو ي  رصيرل  لى ري ي لي وت ال ب ة
  لى دبيطينيي.

    هكتا قب  أف القو  العبدية يف منطقة اػبليج العبي كيف ؽبي د ر ك ػًن يف مقي مػة القػو  االسػهعميرية العيتيػة يف اؼبنطقػة , كمػي تنػوع
 أسلوب اؼبقي مة مة لو   بدية ألصب  مي دٌن األسلوب السييسا  ال يين  العسكبط. 

 ٘احلٗاٚ االقتصادٖٛ يف اخلمٗخ العزب : 
  
 خلإلضػيتة إىل أنوػطة الهصػيدية أصػب  مثػي  اػبليج العبي تق  ا هم  أسيسي   لى ال حب يف  ي  اللخلخ  األظبيؾ  اله يرة الهصيد ,

 الب ا  اليرا ة ا   دة يف الواريت  اله يرة الربية  الصني يت اغببتية الهقلي ية مثي  ني ة الس ة  اعبلود  اػبييـ.
  

 النقي ال حبط  النويط اله يرط. - 6؛   ي  األظبيؾ - 0؛   ي  اللخلخ - 2؛  دنيء الس ة - 5
 كينه مة أ ؿ النويعيت االلهصيدية ال  كينه م نية أثنيء الثورة اله يرية األ ىل  ُ بته ذبيرة اللخلخ منت الق ـ يف اػبليج العبي  ,

  لى أس  ش   رأظبيلية. 
   اؼبصيدر الهيرخيية  اعب باتية ال  اههمه يمػور اؼبالرػة يف اػبلػيج دبػي أف رػوض اػبلػيج العػبي يعهػرب أنسػب دي ػة لهكػوف  منػو  تخك

 أ  اؼ اللخلخ  ة دقيػة ال حير  اػبل يف يف اعبيء اؼبي ا مة الكبة األرضية .
  هو   يرة  ة ر يف مبت إ يف ليع اػبليج يكوف  مة الويرلة إىل ال حبية مب را  جبييبة ريلوؿ اػبليج العبىب يف ديه  شط اللخلخ  ,

 تي  شط اللخلخ الك ًن أميـ سواري لطب  ال حبية  أدو ظي. 
 

 وزاكش جتارٚ المؤلؤ يف اخلمٗخ العزب٘:
 ..      الكويه (3 .. اييبة دؼبي (2 ..      ال حبية (1
 

 ارهي مبكيا  مبمولي  دٌن الصيدرات األصب .  ل  دل ػه ليمػة  ػيدرات  يف  يدرات اػبليج العبي  ل  شكي اللخلخ أ ية صي ة  ,
 . .ـ 5034مة صبلة الصيدرات يف  يـ  % 11اللخلخ كبو 

 

  ظلبت اغبياة إىل لييـ اربيد تكيملا دٌن د ؿ اػبليج يل ؼ إىل توري  القبار يف  السييسة اػبيراية  الهعي ف االلهصيدط  الػ تي ا
 دٌن د ل  

  هػتا االذبػيل ريػث ادػبزت ركومػة اؼبملكػة العبديػة السػعودية اسػهع ادهي  لػيصدة الهعػي ف  يفكيف للملكة العبديػة السػعودية د ر خلرز
 االلهصيدط  ال ين مإ د ؿ االربيد هب ؼ إسعيد شعوهبي  رتيهيهلي. 

  ر سيي  صالؿ ال لة الهيلية ت لورت   ة ظب ؼ د لية  إلليمية د مه تكبة لييـ إعير للهعي ف دٌن د ؿ اػبليج ؾبهمعة. الصباع دٌن
 اغببب العبالية اإليبانية . - امبيكي 

  .ل  نوطه اؼبملكة العبدية السعودية يف ال  وة إىل لييـ تعي ف أمين لل  ؿ اػبلي ية  
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 ( اإلمػػيرات العبديػػة اؼبهحػػ ة ,  فبلكػػة ال حػػبية ـ تو ػػي لػػيدة كػػي مػػة اؼبملكػػة العبديػػة السػػعودية5085مػػييو  21إنوػػيء اةلػػ  , 
ظػي إىل  ػي ة تعي نيػة توػ  الػ  ؿ السػه  ػ ؼ إىل ربقيػ   ,  د لػة الكويػه يف ااهمػيع  قػ  يف أدػو ة لطب,  د ل  سلطنة  ميف

 . ( الهنسي   الهكيمي  اللادط دٌن د ؽب  يف صبيإ اؼبييدية   وال  إىل  ر  ي
 ..النميـ األسيسا  -
 ..اةل  الوزارط (  -اةل  األ لى  اؽبيكي الهنميما ) -
  . .األمينة العيمة  -
 ..رهمية الهكيمي االلهصيدط  -
 ..م يدئ سييسة اةل  اػبيراية  -
  

 ضإ أنممة مهميثلة يف ـبهلف اؼبييدية دبػي يف ذلػ  الوػ وف االلهصػيدية  اؼبيليػة  الوػ وف اله يريػة  -توري  الهعبي ة اعبمبكية  -
 اعبميرؾ  اؼبوا الت  االتصيالت  الطيلة  دتإ  ملية الهق ـ العلما  الهقين يف ؾبيالت الصني ة  الهع ية  الثػب ات اؼبي يػة 

ليػػيـ السػػوؽ اػبلي يػػة  -يػػة يف كيتػػة األنوػػطة اله يريػػة  العقيريػػة  الصػػني ية  االسػػهثميرية  العمػػي ذبسػػي  اؼبواعنػػة اػبلي  -
 اؼبولكة. 

  
 ..د ر اؼبملكة  اؼب يدرات ال بدية  -
 ..اؼبولف مة األصطير  الهح صت ا يطة دبنطقة اػبليج  -
 .  .مولف اؼبملكة مة اغببب العبالية أإليبانية  -
 ..اؼبولف ذبيل عي  العباؽ للكويه  -
 
 

 وزكش إتكاُ خلدوٛ الطالب:  حصزٙ لدٝ
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