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 دور القواسم في الخليج العربي

 

 زعامتهم بدأت والشارقة الخيمة رأس في كبيرة امارة كونت عربية قبيلةهم  القواسم

 .اليعاربة دولة انحالل أثر على للهجرة عشر الثاني القرن من الثاني النصف في

 

 لتشمل انتشرت ثم والشارقة، الخيمة برأس اليوم يسمى ما في دولتهم بداية وكانت

 وتمكن. للجزر إضافة والجنوبي، الشمالي بساحليه العربي الخليج شرق من أجزاء

 ثم المنطقة في بحرية قوة أضخم جمع من الميالدي عشر السابع القرن في القواسم

 لمهاجمة بحرية حملة ألرسال البريطانين دفع الذي األمر بريطانيا مع أصطدموا

  ، القواسم

 قاسم ، أجدادهم أحد كان.  العربي الخليج تاريخ في بارزا دورا   القواسم لعب لقد

 هذه أصبحت بفضله و.  عشر السابع القرن منذ جلفار في ليقيم جاء قد ، الكبير

  الخيمة رأس باسمها الحين ذلك منذ عرفت و للقواسم الرئيسي المركز المدينة
 

.  1741-1737 الفرس ضد العُمانية التحرير حرب خالل رائدا   دورا   لعبوا قد و. 

 البرتغاليين من جلفار تحرير تال القواسم وصول بأن االعتقاد المنطقي فمن ولذلك

 بن رحمن الشيخ هو المصادر تذكره للقواسم بارز زعيم أول إن ، م1633 عام

 و ، الخليج في للقبائل زعيم أقوى بأنه وصف قد و 1760-1722 القاسمي مطر

 ذلك في ساعدته ، مسندم جزيرة شبه على سلطته مد و نفوذه تركيز في نجح قد

 اندالع خالل و ، عُمان في األهلية الحرب و الداخلي االضطراب و الظروف

 وقف 1749-1745 حمير بن بلعرب و البوسعيدي سعيد بن أحمد بين الصراع

 أحمد انفراد بعد و ، مسقط على الهجوم في شاركوه و ، بلعرب جانب إلى القواسم

 هو يواجهه تحدي أول كان و 1749 عام في ع مان حكم في البوسعيدي سعيد بن

 معركة جرت و ، صحار نحو االندفاع مطر بن رحمن حاول فقد ، القاسمي التحدي

 إخضاع قرر عُمان في سلطته سعيد بن أحمد ثبت أن بعد و الطرفين بين متعادلة

 أن إال االنتصارات بعض حقق قد و 1759-1758 عامي في حملة فجهز القواسم

  قواته سحب إلى يضطر جعلته داخلية ثورة حدوث

 

 بن راشد الشيخ أخوه خلفه و 1760 عام في القاسمي مطر بن رحمن الشيخ توفي

 إذ ، عُمان مع سلبية العالقة عهده في استمرت الذي 1777-1760 القاسمي مطر

 على الحصول يريدون هم و القواسم على سيطرته إعادة في يطمح عُمان إمام كان

 لهذا ، أيديهم بين التي األرض رقعة توسيع و ، باالستقالل اإلمام من اعتراف

 سعيد بن أحمد أرسل 1762 عام ففي الطرفين بين الحروب من سلسلة حدثت

 و ، القواسم منطقة لحصار كبيرة سفن أربع من مؤلفة حملة عمان إمام البوسعيدي
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 موانئ محاصرة العُماني األسطول استطاع فقد ، النجاح بعض الحملة اصابت

 تجارية برحلة القيام أو اللؤلؤ لصيد بالخروج سفينة ألية يسمح فلم ةالرئيسي القواسم

 بسلطة االعتراف إلى الخيمة رأس عدا الموانئ تلك يةمالقاس المعاناة دفعت قد و ،

 . األمام

 

 يهدد أن استطاع الذي صقر ابنه بقيادة بحملة 1763 عام في القواسم شيخ رد

 القواسم شيوخ بعض يستقبل أن عُمان إمام اضطر مما ، الرستاق العُمانية العاصمة

 سلطته عن توابعها و الخيمة رأس باستقالل األمام قناعة عن البعثة هذه تمخضت و

 قد و ، المنطقة كل في محسوما   القواسم نفوذ أصبح وبذلك 1765 عام في الخاصة

 تمثلت التي الفارسية األطماع لمقاومة أحيانا   العُمانيين مع ذلك بعد القواسم تعاون

 و ، 1772 عام في عامة بصورة العربي للساحل يزندال خان كريم تهديدات في

 ضد 1775 عام في أخرى مرة ع مان إمام مع القاسمي مطر بن راشد الشيخ تعاون

 و فارسيتين سفينتين تدمير و بندرعباس ميناء مهاجمة في القواسم شارك و الفرس

 لنجة في للذخيرة مخزن

 

 
 بها قام التي البحرية العسكرية األعمال نجاح على ساعدت عوامل عدة تظافرت

 العوامل تلك وتمثلت الخليج في البريطانية الشرقية الهند شركة سفن ضد القواسم

 رئاسة رغبة عدم و ناحية من الفارسية االمبرطورية في األوضاع اضطراب في

 باستتباب تتصل نشاطات في قواها استنزاف في مومباي في البريطانية الشركة

 كبير بنشاط القواسم قوة استفحال ذلك على وترتب ثانية ناحية من الخليج في االمن

 .البريطانية التجارية السفن من كثير على الهجوم في

 

 بحرية عسكرية أعمال

 السفن ضد القواسم بها قام العسكرية األعمال من عددا البريطانية الوثائق تسجل

 تسمى بريطانية سفينة القواسم هاجم م1798 عام مايو 18 ففي البريطانية الشركة

 تسمى أخرى سفينة هاجموا ثم شهر بو ميناء في ترسو كانت: باإلنگليزية فايبر

 الرمس ساحل من بالقرب مومباي من قادمة البصرة إلى طريقها في كانت باسين

 كانت مومباي في الشركة رئاسةاال ان  القواسم معقل الخيمة راس مدينة من القريب

 تصدر كانت انها حتى الخليج عرب مع عالقاتها في دائما السالم التزام تفضل

 مع ولكن عليهم النيران بإطالق البدء بعدم البريطانين للبحارة تعليماتها و اوامرها

 للعمل جديدة سياسة مومباي في الرئاسة تبنت الشركة سفن على الهجمات تزايد

 القواسم على األولى البريطانية الحملة كانت ثم ومن البريطانية التجارة تامين على

 .م1805 عام في
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 التابعتين البريطانيتين السفينتين على االستيالء من القواسم تمكن العام هذا بداية في

  القواسم اسطول إلى ضمهما و السفينتين تسليح عيدوا البصرة في البريطاني ميللمق

 

 من بالقرب كوين البريطانية الشركة سفينة القواسم هاجم م 1805 عام ابريل فيو

 .الهجوم رد من تمكنت السفينة لكن مسقط

 

 مسقط مع التحالف*
 

 دنكان مومباي حاكم اقترح البريطانية، الشركة سفن على القواسم هجوم بتكرار

 حكومة إلى الحربية المساعدة تقديم سيتون الكابتن مسقط في البريطاني الوكيل على

 بندر ميناء على االستيالء القواسم تمكن بعد خاصة القواسم ضد حربها في مسقط

 ادى مما م1804 عام في أحمد بن سلطان مسقط حاكم اغتيال اعقاب في عباس

 .العربي الخليج مدخل جانبي على سيطرتهم إلى بالتالي

 

 بالتنسيق البريطانيون وقام المنطقة، في للمالحة تهديدا البريطانية الشركة اعتبرته

 ميناء البريطانيين منح على موافقته أبدى الذي سيف بن بدر الجديد مسقط حاكم مع

 االوامر صدرت الموافقة هذه على بناء .لمساعدتهم تقديرا منه جزء أو عباس بندر

 حكومة بمساندة م1805 عام مارس 3 في مسقط في البريطاني الوكيل سيتون  إلى

  .القواسم على القضاء في مسقط

 *االستعداد للحملة الثانية

 كبح على العمل إلى بومباي في البريطانية الشرقية الهند شركة رئاسة مجلس سعى

 إلى المتجهة الشركة سفن على كبيرا خطرا يشكلون باتوا الذين القواسم جماح

 مع باشتراكهم م1806 عام اتفاقية نقضوا قد القواسم وكان العربي، الخليج موانىء

 من البريطانيين لدى المخاوف أثار مما عمان موانىء على الهجوم في الوهابيين

. المنطقة في المالحة سير على تؤثر التي العسكرية االضطرابات من المزيد حدوث

 بين الصراع في ذلك إلى أشير كما التام الحياد موقف وقفت قد بريطانيا أن ورغم

 تمادي أن إال. آخر جانب من الوهابيين من وحلفائهم والقواسم جانب من مسقط حاكم

 كان عليها واالستيالء البريطانية الشركة سفن من عدد على الهجوم في القواسم

 عسكرية حملة اعداد حول الالزمة التدابير البريطانية الشركة التخاذ كافيا مبررا

 .القواسم ضد ثانية بريطانية بحرية

 

 بحرية اشتباكات*

 
 طراد وبين القواسم قوارب من عدد بين اشتباك حدث 1808 عام مايو أوائل ففي

 بعد القوارب صد من تمكن ولكنه بومباي إلى البصرة من طريقه في وهو فيوري

 لم بومباي إلى فيوري الطراد وصول وعند. االرواح في كبيرة خسائر كبدها أن
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 لمقاومته البريطانية الشركة رئاسة مجلس من استحسان أي الطراد قائد يلق

 في البريطاني العام الحاكم من قاسيا تعنيفا تلقى بل القواسم لقوارب الحماسية

 التجارية الشركة سفن على تحظر التي األوامر لعصيانه نظرا شخصيا بومباي

 .بحرية عسكرية أعمال في االشتراك

 

 مانستي للمستر التابعة التجارية السفينة القواسم هاجم م1808 عام مايو وفي

 المرة هذه في القواسم وتمكن البصرة إلى طريقها في وهي مسندم رأس من بالقرب

 .الخيمة راس في حمولتها تفريغ و عليها االستيالء من

 

 سيلف البريطاني الطراد القواسم هاجم م1808 عام أكتوبر من العشرين وفي

 بينهم من و بحارته من العديد وأسروا الخيمة رأس إلى وسحبوه عليه واستولوا

 حمولة كان و القواسم اعدمه الذي الطراد قائد وكذلك تايلور روبرت الكابتن زوجة

 مدافع ثمانية سطحه وعلى طنا وسبعون ثمانية حوالي سيلف الطراد

  

 1809 الثانية البريطانية الحملة*

 

 الشرقية الهند شركة وسفن القواسم بين العسكرية المناوشات تلك دفعت وهكذا

 سلطان بن سعيد السيد طلب وقد الثانية بالحملة القيام الشركة رئاسة البريطانية

 م1809 عام سبتمبر 7في تحركت وبالفعل الحملة تلك في االشتراك عمان حاكم

 وتكونت رايت وين جون والكابتن سميث الكولونيل بقيادة بومباي من قوية حملة

 تدمير الحملة لتلك األساسي الهدف وكان الشركة طرادات و ثالثون من الحملة

 والهنود البريطانيين الرعايا سراح وإطالق تاما تدميرا للقواسم البحرية القوة

 مسقط سلطان إلى عمان خليج في القواسم انتزعها التي المواقع بعض عادةاو

 تحتوي التعليمات وكانت الهدف ذلك لتحقيق الحملة قيادة إلى يماتالتعل وصدرت

 وتاريخ عمان وخليج الخليج من العربي الساحل عن المهمة المعلومات كافة على

 هذه لقيام الرئيسي الهدف القواسم خاصة و المناطق هذه في القاطنة العربية القبائل

 .الحملة

 

 القواسم سفن واحراق الخيمة راس على الهجوم*
 

 ضحالة ولكن الخيمة رأس الى الحملة سفن وصلت م1809 عام نوفمبر 11 وفي

 تتراوح مسافة على الوقوف إلى السفن اضطرت الخيمة رأس سواحل امام المياه

 نفس من نوفمبر 2 يوم طوال المدينة قصف السفن بدأت و أميال وأربعة ميلين بين

 .العام

 

 صباح في تمكنوا البريطانيين ان اال الخيمة راس مدينة عن ببسالة القواسم دافع

 داخلها إلى منها واندفعوا المدينة دفاع في ثغرة فتح من م1809 عام نوفمبر 13 يوم
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 منها الشمالية األجزاء ظلت حين في المدينة وسط احتالل من تمكنوا الظهر وعند

 .القواسم أسطول واحراق تدمير في ذلك بعد الشركة سفن وشرعت القواسم أيدي في

 

 لما و الخيمة رأس اتجاه في الوهابيين من كبيرة قوات اقتراب عن األنباء ترددت

 مع االشتباك عدم تحظر البريطانية للسفن الصادرة الرئاسة تعليمات كانت

 في الحملة قادة اصدر فقد الخيمة رأس أراضي من اليابسة عمق في الوهابيين

 سفنهم إلى البريطانيين الجنود بعودة أوامرهم م1809 عام نوفمبر 14 يوم صباح

 النصر يكون ال قد برية معارك في البريطانية القوات تتورط ال حتى وطراداتهم

 على الواقع القواسم ميناء لنجة إلى الخيمة رأس الحملة غادرتلذلك  .فيها حليفها

 .1809 عام نوفمبر 17 في مقاومة دون عليه واستولت للخليج الفارسي الساحل

 

 الفت ميناء و قشم جزيرة نحو نوثيلوس و ترينيت الطرادان تحرك الوقت نفس في

 بالمتاريس مزودة و محصنة للقواسم قوة توجد كانت حيث الخضاعها الفارسي

 عام نوفمبر 28 وفي عنيفة بصورة الطرفين بين االشتباكات وبدات. والمدافع

 وعددها هناك الموجودة القواسم سفن حرق و الميناء على االستيالء تم م1809

 .سفن عشر

 

 الحملة نتائج

 الشركة سفن بها قامت التي البحرية العسكرية الحملة تلك عنف من الرغم وعلى

 كل تحقق ولم كاف بشكل إيجابية بنتائج تأت لم أنها إال القواسم ضد البريطانية

 تدمير من مثال الثانية البريطانية الحملة تتمكن فلم أجلها، من قامت التي األهداف

 من العديد باخفاء قاموا الحملة باقتراب القواسم علم عندما إذ القواسم سفن كافة

 .مسندم رأس غرب عميقة اخوار في سفنهم

 سلطان من القواسم انتزعها التي المواقع بعض بإعادة الخاص الحملة هدف عن أما

 أن إال حوزته إلى المواقع تلك عودة من الرغم على النه بفائدة تعد فلم إليه مسقط

 طويال منه يعاني ظل الذي الوهابين عداء جلب البريطانية الحملة مع تعاونه

 

 1816 عام في الثالثة البريطانية الحملة*

 
 لشركة التابعة سفنال و التجارية للحركة المناوئة البحرية القواسم نشاطات تتوقف لم

 اعتبر مما ضدهم الثانية العسكرية الحملة رغم لغيرها و البريطانية الشرقية الهند

 في ثالثة بريطانية حملة ايفاد في التفكير جاء ثم من و 1814 عام التفاقية خرقا

 بان معلومات بومباي في البريطانية الشركة رئاسة إلى وصلت فقد 1816 عام

 كما الهند بين التجارية القوافل معترضين االحمر البحر حتى نشاطهم مدوا القواسم

 ثالثة على استولوا القواسم بان سورات تجار من شكوى الشركة رئاسة إلى وصلت

 . الروبيات من اآلالف بمئات تقدر بضائع عليها سورات من سفن
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 وفرنسية وأمريكية بريطانية سفن و القواسم بين اشتباكات

 
 البريطاني الطراد مع للقواسم بحرية دورية اشتبكت 1816 عام فبراير شهر في و

 عبضائ و أمواال تحمل كانت عمانية سفينة بحراسة يقوم الطراد هذا كان و اورورا

 السفينة على االستيالء من يتمكنوا لم القواسم لكن مسقط حاكم سلطان بن سعيد للسيد

 القواسم هاجم م1816 عام مارس شهر خالل و عنيفة مقاومة اجهوا و حيث العمانية

 البريطانيتين السفينتين بينها من الفرنسية و األمريكية و البريطانية السفن من عددا

 من قادمة كانت فرنسية سفينة و فارس االمركية السفينة و ماكوالي و سنترا

 القواسم بها قام التي البحرية العسكرية العمليات تلك أثارت قد و .موريشيوس

 بخرق القواسم قيام ان واعتبرت بومباي في البريطانية الشركة رئاسة غضب

 صارخا تحديا وتشكل الثانية البريطانية الحملة انهت والتي م1816 عام اتفاقية

 الوثائق تذكر و.الهندي المحيط و العربي الخليج مياه في البريطانية الشركة لنفوذ

 بروس المستر ان حتى نطقةالم في الرعب بثوا القواسم ان بومباي في البريطانية

 احتجاج رسالة القواسم زعيم إلى لينقل قاربا يجد لم بوشهر في البريطاني المقيم

 .البحرية العسكرية األعمال تلك على

 

 القواسم ضد الثالثة حملتها بارسال 1816 عام سبتمبر في الرئاسة بادرتلذلك 

 سورات تجار ةسفين حمولة الستعادة البريطانية السفينة قائد بريدجز الكابتن بقيادة

 بريدجز الكابتن إلى تعليمات اعطيت و عدن خليج في القواسم عليها استولى التي

 لعدم له المرافقة القوة تدعيم يتم أن قبل القواسم ضد هجومي موقف أي اتخاذ بعدم

 مواجهة على الفترة تلك في الخليج في الموجودة البريطانية البحرية القوة قدرة

 عام أكتوبر أوائل في بوشهر ميناء إلى بريدجز اسطول وصل و. القواسم اسطول

 الخيمة راس شاطىء إلى م1816 عام نوفمبر من عشر الثامن في ابحر ثم م1816

 م1816 عام نوفمبر من العشرين و السادس في الحملة قيادة بدات و القواسم معقل

 بالفشل باءت المحاولة اناال  السلمية بالطرق سورات سفن حمولة استعادة محاولة

  م1809 عام حملة بعد جيدا تحصينها اعيد قد الخيمة راس ان الحملة قائد الحظ و

 

 القواسم مع التفاوض

 القادة طلبات على رد قد رحمة بن حسن الشيخ القواسم زعيم أن إلى االشارة تجدر

 اتفاقية يخرق لم بانه رحمة بن حسن اكد حيث لهم مرضية غير بردود البريطانيين

 اعتبار يمكن ال بالتالي و للبريطانيين كتابعين بالهنود يعترف ال لكنه و م1814 عام

 اعادتها يمكن فال الثالث سورات سفن بضائع عن اما كالبريطانية الهندية السفن

 . طويل وقت منذ قسمت النها

 المستر بوشهر في البريطاني المقيم و بريدجز الكابتن الحملة قائد كان بينما و

 أجبرت قوية عاصفة الغربي الشمال من هبت القواسم زعيم رد يناقشان بروس

 لم و قشم جزيرة من بالقرب البحر وسط إلى الخروج على البريطاني االسطول

 نوفمبر من الثالثين في اال الخيمة راس إلى العودة من البريطاني االسطول يتمكن
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 ولكنه القاسمي رحمن بن حسن الشيخ من التعويض طلب اعيد و م1816 عام

 مع فاتفق حكومته استياء عن يعبر ان بروس المستر وراى أخرى مرة رفض

 هجومي موقف أي اتخاذ بعدم لديه التي التعليمات تجاهل الذي الذي بريدجز الكابتن

 كانت و بالمثل القواسم ورد الميناء في الراسية القواسم سفن على النار إطالق على

 إطالق عن التوقف سوى بريدجز امام يكن فلم ثم من و دقة أكثر القواسم نيران

 . الخيمة راس ساحل عن بعيدا العودة و النار

 

 االشتباك و إليها الصادرة للتعليمات الثالثة البريطانية الحملة قيادة مخالفة أدت قد و

 بالقوة القواسم استهان إذ عكسية نتيجة إلى أهدافها تحقيق في فشلها و القواسم مع

 نتائج أهم من لعل و البريطانية الشركة سفن مهاجمة في ترددهم زال و البريطانية

 تفوقهم رغم - البريطانيين ان اعتقادهم و انفسهم في القواسم ثقة زيادة الحملة هذه

 .مقاومتهم عن عاجزون التسليح و السفن ناحية من

 جديدة مرحلة بدأت حتى الخيمة رأس عن الثالثة البريطانية الحملة رحلت ان ما و

 قوة صلت و المرحلة هذه في و م1819 عام حتى استمرت القواسم نشاط من

 الشركة رئاسة مجلس على المحتم من أصبح هكذا و.  لها مدى أقصى إلى القواسم

 على يعمل و القواسم هيبة يكسر كبير عسكري بعمل القيام بومباي في البريطانية

 في التاريخية الظروف ساعدت قد و. العربي الخليج في البريطاني الوجود ترسيخ

 م1818 عام في للشركة صارت إذ الخطوة تلك اتخاد على البريطانية الشركة الهند

 رئاسة لدى أصبح م1818 عام منذ مرة الول و الهندية القارة شبه في العليا السلطة

 دفاعا الهندية القارة شبه خارج في للعمل متوفرة قوات الهند في البريطانية الشركة

 علي محمد قوات قامت عندما و الهنود التجار من أتباعها مصالح و مصالحها عن

 الدرعية في دارهم عقر في -القواسم حلفاء- الوهابيين على بالقضاء مصر في باشا

 عسكرية حملة توجيه بومباي في البريطانية الشركة رئاسة رأت م1818 عام في

 في التورط من خوف دون نهائيا القواسم خطر على للقضاء رابعة قوية بحرية

 . البر في الوهابية القوات مع حرب

 

 م1819 عام في الرابعة البريطانية الحملة*
 

 قواعدهم على القضاء و القواسم لغزو لها متاحة الفرصة ان بومباي حكومة جدت و

 تم أن بعد العربي الخليج موانىء و مدن في نفوذهم تقليص و البحري أسطولهم و

 رحمن بن حسين الشيخ اضطر الذي األمر السعوديين حلفاءهم على القضاء

 م1819 مارس في ذلك و اإلنجليز مع البحرية المشاكل تسوية محاولة إلى القاسمي

 قائد بها بعث رسالة إليه وردت عندما له سنحت التي الفرصة الشيخ فانتهز

 تبادل بشأن البحرين في لوك الكابتن العربي الخليج في اإلنجليزي االسطول

 . الطرفين بين األسرى

 

 تستعد و القواسم ضد كبرى بحملة للقيام تستعد بومباي حكومة كانت ذلك رغم

 و مطلق بشكل بريطانية نفوذ منطقة العربي الخليج جعل في حاسم بتفوق بريطانيا
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 دوريات من القاسمي الزعيم رفض اعقبت التي الفترة تلك في بومباي حكومة زادت

 باعتراض لوك الكابتن قام م1819 مارس 11 في و العربي الخليج في المسلحة

 في جاء كما الهدنة علم يرفعون كانوا انهم من الرغم على قاسمي بحري تشكيل

 و قصيرة معركة بعد لكن و بعنف هاجمت البريطانية الطرادات فان لوك تقرير

على الرغم من بسالة القواسم اال ان القوات . االنسحاب من القاسمية السفن تمكنت

والتي  1920البريطانية تغلبت عليهم واجبرتهم على توقيع المعاهدة العامة عام 

رسخت بريطانيا بموجبها هيمنتها على المنطقة ووقع على هذه المعاهدة حسن بن 

 رحمة وتضمنت عدة شروط وهي 
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