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-Jنكنسون ً ج ٌقودها حملة  فارسلوابعد ان اراد االنكلٌز االتجار مع الشرق برا      

Nkinson   مغامرٌنم غٌر ان محاولته لم تسفر عن امر ذا بال، وبعده قام اربعة 2342سنة 

و جٌز W .Leeds س لٌدم اولٌو  R. Fitchج تو رالف فٌ -Newbery Jنٌوبري جً هم 

طرابلس الشام التً وصلوها عام محاولة للوصول الى الشرق عن طرٌق لJ. Story ستوري 

الٌون ج العربً وفً هرمز اعتقلهم البرتغبغداد ولبصرة الى الخلٌثم غادروها برا الى  2351

وصف فٌه خٌرات  ،عن رحلته   ونشر تقرٌرا  نٌوبري الذي وصل لندن وقادوهم اسرى عدا 

لعاب  فأسالالشرق التً ال حصر لها من توابل وعقاقٌر وانسجة حرٌرٌة ولؤلؤ البحرٌن  

 البرٌطانٌٌن. ، وعاود رحلته برفقة عدد من التجار االنكلٌز

بهدف االتجار  )شركة اتحاد التجار المغامرٌن(التجار المغامرٌن اسس  2311وفً سنة       

منحت م  2422وفً سنة  ،شركة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة  تأسٌس هاتمحض عن ،مع الشرق

تجار بتأسٌس شركة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة لمجموعة من ال ملكٌاإذنا الملكة الٌزابٌث االولى 

م الى الشرق وبعد عامٌن 2422للعمل وتوسٌع الصلة بشرق انكلترا فبدأت رحلتها االولى سنة 

وشبه جزٌرة ملقا ثم تبعتها الرحلة الثالثة سنة  وجاوةالرحلة الثانٌة باتجاه سومطرة  أبحرت

 م التً قصدت الهند واتخذت من سوارت مقرا لها . 2421

ل التجار االنكلٌز فً ااستقبتمخض عنه الشاه عباس الصفوي  أصدره وبناء على فرمان        

مثل شركة م Cannocla الوقد تم عقد اتفاق بٌن الشاه عباس وكانوك ،والمدن الفارسٌة الموانئ

ٌحرس مدخل الخلٌج، ء )جاسك( باعتباره العمل فً مٌنابسماح لهم الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة وال

ة الى بالد فارس وكان الفتتاح المركز بداٌة النفوذ االنكلٌزي فً منطقة كلقاء رسوم تدفعها الشر

من جاسك   نكلٌزالخلٌج العربً وباتفاق بٌن الفرس واإلنكلٌز المتواجدٌن فً  جاسك اتجه اال

نحو الجزٌرة )بندر عباس( توجه الفرس من كمبرون ذاته وقت الفً ولمحاصرة جزٌرة هرمز 

لطرد البرتقالٌٌن ، ثم دخل االنكلٌز فً صراع مع الهولندٌٌن وفً بندر عباس استقر االنكلٌز 

االنكلٌز الذٌن اتخذوه مدخال الى الظهٌرة الفارسٌة ومنذ ذلك الوقت توالت االتفاقٌات بٌن 

بندر عباس حوالً القرن  مناطق وبقٌت ،والفرس بهدف تركٌز نفوذهم فً منطقة الخلٌج العربً

كان للصداقة االنكلٌزٌة الفارسة اثر كبٌر فً مساعدة   ،ونصف فً خدمة شركة الهند الشرقٌة

 ٌٌن.االنكلٌز الحتكار التجارة فً بالد فارس وساعدت اٌضا فً القضاء على منافسٌهم الهولند

لشركة هم مراكز التعامل م التً أُعتبرت من أ2413الى البصرة سنة  وصل االنكلٌز        

 بتأسٌسم على موافقة الوالً العثمانً 2411قد حصلت الشركة سنة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة، و

الى البصرة نقلت الشركة مقرها من بندر عباس مدٌنة  وألهمٌةمركز تجاري لها فً البصرة 

 . ورفعت درجتها الى وكالةالبصرة 



حسنت تنقلت الشركة مركزها الرئٌسً من بندر عباس الى بندرٌف وعندما  2132وفً عام     

عقاب معركة كة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة فً أقضٌت الصراعات المحلٌة فً الهند لصالح شر

السلطان عدا اللقب  تحولت الشركة الى ملك عرٌض له خصائص 2131عام  Plasseyبالسً 

وبسطت ظلها على اغنى مقاطعات االمبراطورٌة المغولٌة المنهارة وغدت الهند بعد معركة 

 ، سٌطرتها على الخلٌج العربً حكمت برٌطانٌاوقد أقادت تلك المعركة كونها برٌطانٌة  بالسً

وضع اصبح م نقلت الشركة مقرها الى بوشهر بسبب النشاط الهولندي، و2141وفً سنة 

ن عقدوا اتفاقا مع سعدون ال نصر االنكلٌز فً الخلٌج العربً قوٌا فحققوا مكاسب مهمة بعد ا

 م تضمن 2141بوشهر فً نٌسان الحاكم العربً فً 

 اعفاء البضائع االنكلٌزٌة المصدرة أو المستورد من الرسوم الجمركٌة.  -2

شركة اوربٌة اقامة وكالة  أليوعدم السماح فتح وكالة لشركة الهند الشرقٌة االنكلٌزٌة  -4

 فً بوشهر . 

 السماح للوكالة االنكلٌزٌة بإقامة حرس خاص لحماٌتها -1

وبعد توقٌع االتفاق اصبحت اهم مركز للنفوذ اإلنكلٌزي فً منطقة الخلٌج العربً واتخذت      

بحرٌن سنة بعد ذلك مقرا للمقٌم العام االنكلٌزي الذي ٌدٌر السٌاسٌة البرٌطانٌة حتى انتقاله الى ال

 بعد استقالل الدول العربٌة وانهاء االنتداب البرٌطانً.م 2124

على اعتبار قة السلطات العثمانٌة فً اإلستانة م استحصلت الشركة مواف2142وفً سنة     

 وكٌل شركة النهد الشرقٌة االنكلٌزٌة فً البصرة بصفة قنصل انكلٌزي فٌها . 

 المصادر 

 ـــــــــــ

 تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث والمعاصر –جامعة البصرة  –اخرون مصطفى النجار و -2

جامعة بغداد، تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث  -طارق نافع الحمدانً -جعفر عباس حمٌدي -4

 والمعاصر
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