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 The History of the modern Arab Gulf -تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث

 Second phase -المرحلة االولى

 Department of History -قسم التارٌخ

 المحاضرة االولى 

 الً للخلٌج العربًالغزوا البرتغ

كان لسقوط القسطنطٌنٌة بٌد الدولة العثمانٌة وتحول التجارة البحرٌة بٌد المسلمٌن اثر         

الٌون البحث عن الدولة االسالمٌة، وقد اخذ البرتغكبٌر فً استغالل الطرق التجارٌة لصالح 

التً ادخلت تحسٌنات المدرسة البحرٌة  تأسٌسالً الى ارٌة بدٌله، مما دفع الملك البرتغطرق تج

بالتعاون مع هدفها استكشاف طرق تجارٌة بحرٌة جدٌدة الٌة وكان السفن البحرٌة البرتغ على

، فارسل فاسكودي جاما الستكشاف البحار والذي وصل بحملته التجارٌة االستكشافٌة فً اسبانٌا

السواحل االفرٌقٌة الى ) رأس الزوابع(الذي اطلق علٌه راس الرجاء الصالح ثم االستدارة الى 

من الخبرة العربٌة فً  استفادوقد 1941سنة ووصوله الى موزمبٌق و مالندى حل الشرقٌة السوا

البحار اذ التقى بالمالح العربً احمد بن ماجد الذي كان ٌحمل الخرائط والبوصلة البحرٌة فً 

 كانا( تطاع فاسكودي من اقناع احمد بن ماجد المعروف بـ ) المعلماسف سٌر السفن،تحدٌد اتجاه 

إلكمال عملٌة االستكشافات الجغرافٌة ومدى الثراء التجاري مع الً االسطول البرتغ فً قٌادة

 الهند والبالد العربٌة

اثره فً  1941الى الهند فً الثالث والعشرٌن من نٌسان  الًالبرتغكان لوصول االسطول      

م 1011سنة  تع حاكم كالٌكوق مانذار التجارة العربٌة االسالمٌة واحتكار تجارة التوابل فقد اتف

 كما وأسسعلى عدم التعامل مع التجار العرب ومنعهم من االقامة فً داخل حدود مملكته، 

( على الساحل الغربً للهند الذي اصبح قاعدتهم الرئٌسٌة فً شبه caoمركز تجاري فً كوا) 

اذ كان م ، 1014القارة الهندٌة وانطلقوا منه الى جزر التوابل) اندونٌسٌا والمالٌو(سنة 

والصراع مع البرتقالٌٌن حتى  لألندلسالبرتقالٌون ٌخفون عدائهم للعرب بسبب حكم العرب 

 .لألندلسانتهاء الحكم العربً 

بدأ الصراع بٌن العرب لم تمضً سوى سنوات قلٌلة على اكتشافهم الطرق الجدٌدة إذ      

الصٌد المصرٌة واغراقها فً البحر الٌة بمهاجمة سفن والبرتغال على اثر قٌام السفن البرتغ

ق البحر االحمر امام السفن عربٌة من دخول البحر، وأغلومنع السفن ال 1011االحمر سنة 

الً الملك البرتغ عزز1011وفً سنة ، البحر االحمر فًالسٌادة البرتقالٌة  أحكمو ،العربٌة

 يالفونسو البوكٌرك الذ قٌادته بأمرةكان فارسل اسطوله وخول الشرق  فً االسطول البحري

وبدأ  ،كلف بسد المنافذ التجارٌة التً ٌستخدمها المسلمون فً البحر االحمر والخلٌج العربً

منتصف الطرٌق بٌن الخلٌج العربً والبحر االحمر  شاطه فً جزٌرة سومطرة الواقعة فًن

توي على مظاهر الجزٌرة جرداء التح، كانت لساحل الجنوبً لشرق الجزٌرة العربٌة المواجهة ل

اغالق  ألحكامدن مضٌق باب المندب والنزول فً ع إلغالقالحٌاة فاتخذها البوكٌرك قاعدة 

قلد البوكٌرك م 1011سنة وفً ، من دخول الهندومنعهم امام التجار العرب ندب مضٌق باب الم
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عسكرٌة البدأ بوضع الخطط و اً لحملة عسكرٌة مستهدفاً فرض السٌطرة على الخلٌج العربً قائد

بمهاجمة موقع الجزٌرة االستراتٌجً، ف بأهمٌةاٌمانا الحتالل جزٌرة هرمز مدخل الخلٌج العربً 

البوكٌرك كان ت التً استعد اهلها للدفاع عنها الى قرٌاتقدم العربٌة فً رأس الخٌمة ثم  الموانئ

 ( قساوته فً التعامل مع الناس الساكنٌن فً تلك المناطق.لسفاحٌعرف بـ )ا

وقتل كل من ٌقع فً اٌدٌهم من رجال  ،باعتقال وقتل كل من ٌقاوم االحتاللالبوكٌرك  قام    

وضرب فحاصرها الى مسقط  وقد اتجهت حملتهلتخوٌف الناس واطفال دون تمٌٌز ونساء 

السٌطرة على الخلٌج  أحكمو  ،ن من اخضاع باقً منطق الخلٌج العربًكالمدٌنة بالدافع وتم

كان الندحار الصفوٌٌن الفرس امام العثمانٌٌن الرعب فً صفوف الناس، و فشىبعد أن ابوحشٌة 

البوكٌرك الى التعاون مع الً القائد البرتغ نقطة انطالقم 1091فً معركة جالدٌران سنة 

الالزمة كً ٌتمكن  بالمدفعٌةالشاه اسماعٌل الصفوي  فقام بتجهٌزالفرس بعد ان عرف بهزٌمتهم 

فقد قوة العثمانٌة وعرقلة تقدم العثمانٌٌن صوب المٌاه العربٌة والهندٌة، الصفوٌون من اضعاف ال

اسلحتهم فً خدمة االطماع التوسعٌة الفارسٌة فً كافة والٌة البرتغالحربٌة  السفن توضع

من قبل أهالً مقامة كبٌرة  كٌرك العسكرٌة فً الخلٌج العربًالقت حمالت البو، الخلٌج العربً

مدفعٌة ٌضاف ال واستخدامهالً بالعدد والعدة التفوق العسكري البرتغ أن المناطق المحتلة غٌر

ع المناطق الثائرة البوكٌرك من اخضا تمكنالمناطق الثائرة اتباع اسالٌب وحشٌة ضد سكان الى 

والجماعات الً بترحٌل كافة القرى غم أمر الملك البرت 1014وفً عام  ،الٌةللسٌطرة البرتغ

 جزٌرة هرمز. فً  الًغللغزو البرت المناوئة

ضافرت عوامل عدة على فً اوائل القرن السابع عشر تلم تستمر السٌطرة البرتقالٌة طوٌال،    

ومن تلك العوامل عوامل داخلٌة تتمثل الٌٌن وتقلٌص نفوذهم فً الخلٌج العربً اضعاف البرتغ

الً للتسلط البرتغ ناوئةمبالمقاومة الشعبٌة ألبناء الخلٌج العربً وعوامل خارجٌة هً ظهور قوة 

دخل فً  على المنافذ التجارٌة تمثلت فً االسطول االسبانً الذي السٌطرةومحاولة لفرض 

المائٌة العربٌة فً البحر  والمنافذالً فً مٌاه الخلٌج العربً صراعات مع االسطول البرتغ

تغلب االسبان ً بعد أن انباالحمر والمحٌط الهندي، وهكذا اصبحت المنطقة تحت الحكم االس

 خضعت المنطقة الى الحكم االسبانً. م هكذا  1011عام  الٌٌنعلى البرتغ

 المصادر
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