
                                                                                      المادة: تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث والمعاصر 

 المرحلة الثانٌة : قسم التارٌخ 

 المحاضرة الثانٌة

 الغزو الهولندي للخلٌج العربً

كانت هولندا تابعة للتاج االسبانً اال ان الهولندٌٌن تمردوا على االسبان واعلنوا انفصالهم      

الن البرتقال واسبانٌا كانتا تحت عرش  4951اسواق البرتقال بوجه الهولندٌٌن سنة  فأقفلت

مع الشرق  لإلتجاراالمر الذي دفع الهولندٌٌن الى االتجاه نحو الشرق وكانت اول شركة  واحد

  houtmanالتً ارسلت اول رحلة لها بقٌادة هوتمان الهولندٌة   vanverً شركة فانفٌر ه

 ووصلت الى السواحل الشرقٌة من الهند  4959عام 

م من اتحاد مجموعة من الشركات 4061تأسست شركة الهند الشرقٌة الهولندٌة سنة     

فً صراع مع  بدأتوراء البحار و التجارٌة فً هولندا فبدأت ادارة المستعمرات الهولندٌة فٌما

ندٌٌن على الٌٌن فً الخلٌج العربً والبحر االحمر، وقد ظهر االنكلٌز والهولاالسبان والبرتغ

ادت الٌٌن ولٌنافسوهم تجارٌا وحدثت فعالً اشتباكات بٌن القوى الثالث المسرح لٌنازعوا البرتغ

لندٌة مما للسفن االنكلٌزٌة والهوالٌة واظهرت عدم قدرتها للتصدي الى ضعف القوة البرتغ

  الٌون ألساطٌلهم التجارٌة من الخلٌج العربً  اضطر الى انسحاب البرتغ

م وصل الهولندٌون الى المالٌو وإندونٌسٌا، واستمر نشاطهم التجاري فً  4061ففً عام        

هرمز ومن  م بعد أن سمح لهم الصفوٌٌن من تأسٌس وكالة فً جزٌرة4011عام الخلٌج العربً 

ثم فتح لهم مركز اخر فً اصفهان عاصمة الدولة الصفوٌة ونقلوا كمٌات كبٌرة من السكر 

، وقد حصلوا على امتٌازات من الجانب مقابل شراء مادة الحرٌر)القند( الى بالد فارس 

 الصفوي واعفائهم من بعض الضرائب 

الى لهم فً بندر عباس  م حصلوا على فرمان من الشاه بتأسٌس مركز4011وفً سنة       

واتسع نشاطهم  الٌٌن،نكلٌز والهولندٌٌن على ضرب البرتغجانب المركز االنكلٌزي وتعاون اال

بتأسٌس سفارة لهم فً العاصمة الصفوٌة   بادروا  م4091التجاري مع بالد فارس ففً سنة 

 4091رٌطانٌة سنة فً الخلٌج العربً قابلها اٌقاف التجارة الب وقاموا بالسٌطرة على التجارة 

 لإلنكلٌز بالتجارة فً الخلٌج العربً حتى ابرم الصلح بٌن الهولندٌٌن واالنكلٌز للسماح 

م بعد 4111سنة  الصفوٌةاستمرت التجارة الهولندٌة فً الخلٌج العربً حتى سقوط الدولة       

وقد احتفظت هولندا ببعض مصالحها فً الخلٌج  العاصمة الصفوٌة ،استٌالء االفغانٌٌن على 

 م تم تأسٌس مركز تجاري لهم فً البصرة  4111وفً عام العربً خالل القرن الثامن عشر 

الهولندي التجاري وفً النصف الثانً من القرن الثامن عشر بدأ الضعف ٌدب فً المركز        

، ٌد النشاط البرٌطانً من جهة اخرىزاوت ،بسبب المقاومة العربٌة من جهة ،فً الخلٌج العربً

 .  والمقاومة العربٌةفصبحت القوة الهولندٌة غٌر قادرة على الصمود أمام االسطول االنكلٌزي 



المصالح الهولندٌة،  وسع على حسابٌت فً الخلٌج العربً  بدأ النشاط التجاري البرٌطانً       

لٌج العربً، وتحولت الخة مكانتها فً م فقدت شركة الهند الشرقٌة الهولند4109ٌففً سنة 

لمركز التجاري من الدرجة الثانٌة بعد أن فقدت قوتها التجارة الهولندٌة  من المركز االول الى ا

 وقدرتها على التصدي للنشاط التجاري االنكلٌزي فً الخلٌج العربً

مقاومة الخلٌج العربً بسبب انتشار نشاط  من شواطئالتجارٌة الهولندٌة  الموانئت ٌوقد اخل    

القبائل العربٌة فً الساحل العمانً واستعادتها الى العمانٌٌن بقٌادة الشٌخ مٌر مهنا شٌخ قبائل 

وجمٌع قبائل شواطئ الخلٌج  مٌناء رٌق العمانً بعد طرد الهولندٌٌن من جزٌرة خرج العمانٌة

 العربً 

دٌٌن واخالء مراكزهم التجارٌة فً الخلٌج العربً اال ورغم الضعف الذي اصاب الهولن       

انهم احتفظوا بدار قنصلٌة لهم فً مٌناء بوشهر حتى القرن التاسع عشر وهكذا بدأت التجارة 

الهولندٌة بالضعف والتدهور عكس ما كانت علٌه فً القرون السابقة بسبب انشغال هولندا 

ٌة االنكلٌزٌة التً استولت على التجارة فً بالحرب مع فرنسا، وحلت محلها المراكز التجار

 . الخلٌج العربً
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