
 

 

 

 الغزو البرتغالي : 

اما لك احد طريقين .ــــــرق والغرب منذ اقدم العصور تســـكانت التجارة بين الش   

الطريقين تحت  طريق مر ومصر , او طريق الخليج العربي والعراق والشــام زكال

سيطرة العرب . وكانت المشاكل والخالفات السياســية احيانا تغلق احدهما او كليهما 

وحين يحدث هذا فأن نفائس الـشرق التي تصدر الى اوربا تنقطع اال ما يســـلك منها 

طريقا وعرا غير مأمون عبر اســـــيا الصغرى . يضـــاف الى ذلك ان اسعــار تلك 

عالية جدا ليـــس باستطاعة اغلب االوربيين اقتنائها لكثرة الرســـــوم  البضائع كانت

الكمركية واجور الشـحن والتفريغ لمرات عديدة كما ان ســــقوط القسطنطينية بأيدي 

 جعل هذا الطريق تحت رحمة العثمانيين .  1453العثمانيين سنة 

يــــة , وكانت البرتغال اصبح البحث عن طريق جديد مهمة ملحة للدول االورب      

هي الدولة االوربية التي كرست اكبر قدر من جهــــودها للبحث عن هذا الطريـــــق 

مدفوعة بعوامل اقتصادية ودينية , ساعدها على ذلك اســـتقرار احوالها الســـــياسية 

ـــأ وتشجيع ماوكها للرحالة فقد اهتم هنري المـــالح بشؤون البحر واالبحار , وانشــ

مدرسة بحرية مكنت البرتغاليين من ادخال تحســـــينات في بناء السفن , واستــخدام 

البوصلة البحرية . وكان  هدف المالح كما يقال ان يهزم االســـالم ) تماما ونهائيا ( 

وال بد من القول بأن الوجود العربي في بالد االندلس قد ساعد االسـبان والربتغاليين 

على المعارف العلمية العربية واالهتمام بدراستها , فقرأوا رحــلة ابن على االطالع 

بطوطة الذي زار الهند والصــين وافريقيا ووصف ثراء التــــجار الواســـع حتى ان 

الواحد منهم ربما امتلك المركب العظيم بجميع ما فيه . وصححت المعلومات العلمية 

اوربا خالل العصور الوسطى  ومنها ان المــياه العربية االفكار الخرافية السائدة في 

 االستوائية في درجة الغليان وان الشياطين والعفاريت يسكنون البحار والمحيطات .

بدأ البرتغاليون باالتجاه نحو السواحل الشــــمالية والشــــمالية الشـرقية للقارة         

, ووصل اخرون الى الرأس  1415االفريقية فقد وصل هنري المالح الى سبته عام 

حول  الغربية بقصد الوصول الى  1487االخضر , وقام بارتليمور برحلته في عام 

الهند . اما فاسكودى كاما فأن لرحلته اهمية خاصة النه اول من وصل الى الشـــرق 

عن طريق رأس الرجاء الصالح وقد وضع تحت تصرف دى كاما جميع المعـلومات 

ها وعد كل من وقع عليه  االختيار مجندا في خدمة ملك البريغال التي تم التوصل الي



. وصحب دى كاما معـــه بعض من له معرفة باللغـــة العربية او اللغـــات االفريقية 

. وعين لكل سفينة مرشدا ومساعد مرشد ورئيسا للبحارة ومشرفا وعشـــرين بحارا 

قاذفي القنـــابل واربعة رجال لالبواق  ممتازا وعشــــــرة من العادييــــن وثمانية من

وضباطا لفض المنازعات وامين حســـابات وحالق يعمل جراحا في نفـــــس الوقت 

وترجمانا وقسا العمال المهرة وعشرة من الخدم , والحق بسـفن الحملة الثالث سفينة 

 صغيرة واربعة للتسويق لما يكفي الحملة لمدة ثالث سنوات . 

لة دى كاما بمحاذاة السواحل الغربية ووصلت الى النهاية الجنوبـــية سارت حم      

للقارة االفريقية ) رأس الزوابع  ( الذي سماها الرجاء الصالح ثم استدار شمــاال الى 

 .  1498السواحل الشرقية فوصل موزنبيق ومالندى في 

, فالواحها غير  وقد شاهد البرنغاليون سفنا عربية ادهشتهم صناعتها وحــجمها      

مسمرة بمسامير ومالحوها يحمــــلون معهم البوصـــلة البحرية والمزاول والخرائط 

الجغرافية , فأراد دى كامت االســـتفادة  من الخبرة العربية للوصول الى الهند فكان 

 لقاؤه مع احمد بن ماجد , واقناعه بقيادة السفن البرتغالية عبر المحيط الى الهند . 

اد دى كاما من ابن ماجد ومن خبرة العرب العملية , فقد ذكر المؤرخ البرتغالي استف

" باروش " في كتابة ) اسيا البرتغالية  ( ان دى كاما التقى في مالندى بمــسلم يدعى  

)المعلم كانا  ( ووجد لدية عددا كبيرا من الخرائط واالالت وقد ظهر ممـا ذكر قطب 

) البرق اليماني في الفتح العثماني ( الذي يرجــــع تاريخة الدين النهروالي في كتابة 

الى الفترة القريبة من مجيئ دى كاما ان  المعلم كانا لم يكن اال احمــد بن ماجد وهو 

اكبر واهم  مالحي العرب في كل العــصور , وله مصـــنفات مهمة في الجـــغرافية 

ماجد الســـعدى النجدى , من مواليـد  المالحية واسمه الكامل شهاب الدين احـــمد بن

جلفار  ) رأس الخيمة  حاليا ( على الساحل الغربي للخليج العربي . واثار ابن ماجد 

كثيرة يبلغ عدد الموجود منها في الوقت الحاضر ) اربعين ( مولفا ومعظمها قد تمت 

مل عنوان صياغته شعــــرا , غير ان واحــدا من مصنفاته الكبرى قد كتب نثرا ويح

) كتاب الفوايد في اصول علم البحر والقواعد وفيــــة يتحدث عن المالحــــة بجانبها 

النظرى والعملى , وعن البحر االحـــمر والخليج الغربي والمحــيط الهندي والماليو 

 . وقد وصف هذا الكتاب بأنه ذروة التأليف الفلكي لمالحي عصره . 

(  1498مايس   23وصل دى كاما الى الهنـــد في )  ومهما يكن من امر فقد        

فكان ذلك نذيرا للتجارة الغربية باالضــــحالل اذا كان الطــلب االول للبرتغاليين من 

أن يحرم التجار العرب من االقامة داخل حــــدود مملكته  1500حاكم كاليكوت عام 

على الساحل   Goaي كرا . ولتحقيق هذه السياسة اسس البرتغاليون مركزا تجاريا ف

الغربي للهند والذى اصبح منذ  سنة جزر التوابل ) اندونيــــسيا والماليو ( ليؤسسوا 



لمائة السنة التالية  احتكارا لتجــــارة التوابل مع اوربا قائما على المحـــطة التجارية 

 الكبرى التي اسسوها في مالقا . 

 بي االحتالل البرتغالي لمنطقة الخليج العر

كانت النتيجة السريعة والمحققه لرحلة دى كاما ثورة في تجــارة ومجدا عظيما       

للبريغال الذي اصبح ملوكة يطلقون على انفسهم  ) سادة الفتح والمــــالحة والتجارة 

في الهند والحبشة وجزيرة العرب وفارس وبعـــــد وصول البرتغاليين مباشـــرة الى 

سيطرة على كل التـــجارة التي كانت في الســـابق بايدي الغرب الهند صمموا على ال

فأسسوا عدة مجطات تجارية واصبحت البضـــــائع تنقل الطريق البحري بواســـطة 

السفن فقط ز وكان هذا الطريق على الرغم من وجود بعض المصــاعب فيه , االانه 

الى االسواق العالمـــية حيث كان طريقا رخيصـــا للتجارة , ومنها توزع البضـــائع 

ترسل البضائع الى المدن االوربية فينيسا ومرسيليا وبرشلونة وجنوا بواســـطة النقل 

 البحرى الرخيص . 

بدأ الصراع بين العرب والبرتغاليين حول التجارة مع الهنــد ولم تكن العالقات       

فترة حكـم العرب لالندلس  بين الطرفين ودية قبل هذا التاريخ , حيث كانت تعود الى

والصراع مع البرتغاليين ولم يمض وقت طويل على انتهاء الحكم العربي فضال عن 

واخراج العرب المســـلمين  1453ذلك فأن سقوط القسطنطينية بأيدي المسلمين عام 

من اســـــبانيا في نهاية القرن الخامـــس عشر , زاد من العـــداء والكراهــــــية وبدأ 

بمهاجمة السفن العربية فأحرقوا عشر سفن مصـرية عند  1500البرتغاليون في عام 

الموانئ الهندية , وفي السنــــة التالية , صمـــم ملك البرتغال على منـــع العرب من 

عندما حاولوا منع  1502المتاجرة بالتوابل وقام باول عمل حربي ضد العرب ســنة 

ارســـل ملك البرتغال  1503حر االحــمر , وفي سنة ايه سفينة عربية من دخول الب

وصل  1505اسطوال الغالق مدخل البحر االحمر بوجه السفن الغربية , وفي سـنة 

البرتغاليون الى جدة وميناء مكة المقدســــة عند العرب والمســـلمين واصبحوا بذلك 

 يهددون ليس التجارة العربية فحسب وانما السيادة العربية . 

اسطوال جديدا الى الشرق لتعزيز الوجود  1506ارسل ملك البرتغال في ســنة       

البرتغالي في السواحل الهندية . وكان من ضمـن قادة االسطول الفونســـو البوكيرك 

الذي كلف ب ) ســـــد منافذ التجارة التي يستخدمها المـــسلمون (  ) والبحر االحمر 

وكيرك نشـــاطه باحتالل جزيرة موقطرة , والواقعـــــة في والخليج العربي ( فبدأ الب

مواجهه الساحل الجنوبي لشــبه الجزيرة الغربية وفي منتصف الطريق تمـــــاما بين 

الخليج العربي والبحر االحمــــر على الرغم من ان الجزيرة كانــت جرداء كانت ال 

عدة الغالق مضيــــق باب المندب تحتوي على مظـــاهر الحياة , واراد اتخـــاذها قا



والنزول في عدن , فتمكن من محاصرة باب المندب تماما ومنع التجــار الغرب من 

دخول الهند , اال انهم فشـــلوا في احتالل عدن . وبذلك اســــتطاعوا احتكار التجارة 

 والقضاء على الرخاء االقتصادي العربي وقطع ارزاق االالف من العرب . 

بعد اغالق البـــحر االحمر بوجـــه التجارة العربية توجه البرتغاليون بقيــــادة        

للسيــطرة على منطقة الخليج العربي . وقد بــــدأ  1507الفرنسو البوكيرك في سنه 

البوكيرك عملة بوضع الخطـــط الحتالل جزيرة هرمز في مدخل  الخليــــج العربي 

لجزيرة ذات الموقع االســــتراتيجي الكبـــير . بدأ البوكيرك , ايمانا منه باهمية هذه ا

حملة على الخليج العربـــي ومعه سفنا كبيرة ذات اســلحة نارية فتاكة لم يكن لسكان 

المنطقة قبل بها . فقام بمهاجمة السفن العربية في الموانئ العربــية فاحرق في رأس 

صـــيد , ثم توجــــه الى قلهات ومنـها الى الحد ثالثين او اربعين قاربا من قوارب ال

قريات التي استعد اهلها للدفاع عنها , وحدثت مقاومة عربية بطولية ضد الغزاه فقام 

البرتغاليون بقتل كل من يقـع في ايديهـــم من اهل المدينـــة دون تمييز بين النســــاء 

تغاليون بقـــطع اذان وانوف واالطفال والرجال , فكانت مجزرة رهيبــة قام فيها البر

اهل البلدة تشفيا وانطلقوا في عمليـــات سلب ونهــب , وبعد ذلك شـــــرع البوكيرك 

بمهاجمة مسقط , وهي ذات موقع سوقي يتحكم في مدخــــل الخليج العربي ووصف 

مدينة كبيرة كثيفة السكان وهي المنطقة الحرة الرئيسية لمملكة هرمز , وال  0بأنها 

ان تمر فيها جميع السفن التي تزاول المالحة في هذه المنطقة ... ومسقط ســــوق  بد

قديم للخيول والبلح كما انها كدينة انيقة جدا ومنازلها جميلة وتحـــــصل على موادها 

التموينية من الحنطة والشــــعير والذرة والبلح من داخليـــــتها وهي جزء من مملكة 

د واجــــه البرتغاليون مقاومــــة عنيفة من اهل مســـــقط فعمد ( .... وق 14هرمز ) 

البوكيرك الى ضرب المدينةبالمدافع واحراق مبانيها وجوامعها وجميع الســفن  التي 

كانت راسية في مينائها . ويذكر مايلز ان مساعدى البوكيرك قاموا بدور كبــــير في 

وكان البوكيرك اكثرخم قســـــوة وهمجية  عمليات القتل واالعتـــــداء على الحرمات

واجراما , فقد اطلق العنان لجنوده بعد ان جمـــعهم في ساحة المدينة ليذبحـوا كل ما 

يصادفونه من المواطنين نســــاءا واطفاال او شـــــيوخا دون تمييز , ثم بعد ذلك امر 

البوكيرك في غزوته  الجنود بتدمير المدينة وحرقها  . وبعد خراب مــــــسقط مضى

التخريبية على طول الساحل العماني . وقد هدد حاكم صـــحار التابع لمشيخة هرمز 

, البوكيرك بانه سيلقى مقاومة عربية اشد مما اظهرته  المدن العمانية السـابقة , وقد 

( االف مقاتل فاضطر البوكيرك الى قبول اعالن خضـــوع حاكم  7حشد اكثر من ) 

تغال واكتفى منه برفع العــــــلم البرتغالي على حصن المدينة . وتوجـــه صحار للبر

البوكيرك الى خورفكان التي قاوم ســــكانها العرب الغزاة البرتغاليين , فهوجمـــــت 

المدينة ودمرت واحرقت , وقد جدعت انوف واذان االسرى ومن خورفكــــان توجه 



مباشرة الى هرمز . واستــــهدف البوكيرك من  البوكيرك الى رأس مســـــــندم ومنه

اسرافه في هذه االعمال الوحشــــية اشاعة الرعب في نفوس ســــــــكان هرمز التي 

 اتجه اليها وضرب عليها حصارا محكما . 

 الغزو الفرنسي للخليج العربي : 

ض ـــــــــحين قام بع 1601رق عام ــــبدات المحاوالت الفرنسية لاليجار مع الش   

من ميناء سانت     Delevalالمغامربن الفرنسيين بقيادة فرنسوا بيرارد الفال 

الى الشرق عبر  طريق رأس الرجاء الصالح . وانتهت تلك   St  Maloمالٍو ٍ

, عند  الرحلة بارتطام السفينة الفرنسية بصخور ناتئة بالقرب من جزر الماالديف

تأسست شركة الهند الشرقية , ولكنها  1604سواحل الهند الجنوبية . وفي عام 

كانت مؤسسة هزيلة ما ان بدأت حتى قعدت عن العمل وكانت الشركة اضعف من 

 ان نفتح لفرنسا سياسة فعالة في بالد الشرق .

عندما بعث  1626سنه   تجدد النشاط الفرنسي في عهد الكاردينال ريشيليو     

لكنة لم يصل الى    Louis Des chayes رسوال الى فارس يدعى لويس ديشي  

وصل  1628ابعد من الفسطنطينية , وقضى على المشروع في المهد وفي عام 

راهبان فرنسيان الى بالد فارس ولقيا الترحيب من شاه فارس . تأسيس شركة الهند 

ولم تحقق نجاحا يذكر . وحاول وزير المالية  1642الشرقية الفرنسية من جديد سنة 

تنشيط الجهود الفرنسية , فارسل بعثة الى فارس سنة    Colbert الفرنسي كولبير 

استطاعت ان نحصل من الشاه على اعفاء للتجار الفرنسيين من رسوم  1664

الكمارك والمكوس ولمدة ثرث سنوات , وحصلت على تسهيالت مماثلة لما كان قد 

صل عليه التجار االنكليز والهولنديين من قبل وبموجب تلك االمتيازات اسس ح

الفرنسيون وكالتين احدهما في بندر عباس واالخرى في اصفهان , ومع ذلك بقيت 

 التجارة بين فرنسا على اضعف ما يكون حتى نهاية القرن السابع عشر .

قدمت  1667ي سنة وقد وجهت فرنسا لمسقط والبصرة منذ وقت مبكر . فف      

فارس مقترحات لفرنيا من اجل احتالل مسقط وهو امر كان يطمع اليه الفرنسيون 

بشدة واوضحت تلك المقترحات الفوائد التي تعود على فرنسا نتيجة الحتاللها مسقط 

والسيطره  على قالعها  لكن تحقيق شئء من ذلك لم يتم . وحاولت فرنسا بدال من 

على اذن من سلطان عمان  لتأسيس وكالة في مسقط   1685ذلك الحصول في سنة 

عندما  1679لكنه رفض ذلك . اما البصرة فترجع اقدم صلة لفرنيا معها الى سنة 

اصبح رئيس الكرملية في البصرة , وهو رجل ايطالي , قنصال فرنسيا في هذه 

 في البصرة قد 1755المدينه وكانت دار االقامة الفرمسية التي اسست في سنة 



اصبحت مؤسسة دائمية وعين لها قنصل فرنسي بعد ذلك بعشرين عاما . ويمكن 

القول اجماال ان فرنسا لم تحض في الخليج العربي حتى نهاية القرن السابع غشر 

باكثر من ممارسة تجارية بسيطة , وان دورها السياسي كان محدودا جدا في احداث 

ن هي المقاومة النشطة لالنكليز الخليج . وكانت الصعوبة التي واجهت الفرنسيي

 والهولنديين . 

وفي مطلع القرن الثامن عشر عادت فرنسا الى تنشيط فعاليتها الشرقية ,      

فتمكنت من تقوية مركزها في الهند , وتعزيز مركزها التجاري في بوند شيرى . 

ر وعادت الى تعزيز عالقاتها مع الفرس فقد جرت في نهاية عهد لويس الرابع عش

اتصاالت مباشرة بين فارس وفرنسا وارسل الشاه احد مبعوثيه الى باريس سنة 

وكان الهدف من وراء ذلك  التعاون بين البلدين ضد قوة عمان العربية  1708

( مادة  31الى عقد معاهدة تالفت من )  1708النامية . وتوصل الطرفان في ايلول 

ا اعفاؤهم من الضرائب لمدة خمس تضمنت تسهيالت واسعة للتجلر الفرنسيين , منه

سنوات  ونتيجة لتزايد نشاط عرب عمان البحري في عهد سلطان بن سيف الثاني  

( ولفشل الشاه  في الحصول على  المساعدة البحرية من   1718 – 1711 0

االنكليز والهولنديين  قرر االلتجاء الى فرنسا  وعقد معاهدة جديدة  معها جرى 

وتضمنت حلفا ضد العرب  العمانيين مقابل اعفاء  1722ناريس التصديق عليها في 

 الفرنسيين من دفع رسوم االستيراد والتصدير .  

توقف التشاط الفرنسي مع الساحل الشرقي منالخليج العربي  نتيجة الفوضى        

واالضطراب الذي ساد المنطقة بعد سقوط الصفويين وتصاعد نشاط القوى العربية 

طقة فقام الفرنسيون باغالق ملركزهم التجاري في بندر عباس لكنهم في تلك المن

 في زمن نادر شاه واغلق بعد ثالث سنوات .  1740اعادوا فتحه مرة اخرى سنة 

واشتدت المنافسه خالل تلك الفترة بين الفرنسيين واالنكليز وتعرض االنكليز الى  

نما دمر مركزهم في على ايدي الفرنسيين حي 1759ضربة قوية في اواخر سنة 

بندر عباس وتزايد النشاط الفرنسي خالل الفترة  التي اعقبت حرب السنوات السبع  

(  وقاموا بالفعل بارسال مندوب الى كريم خان الزند , الحاكم  1763 – 1756) 

لالتفاق معه من اجل احتالل جزيرة خرج العربية . وقبل قيام  1766الفارسي سنة 

عام واحد , قررت الحكومة الفرنسية  ضرورة انشاء قتصلية في الثورة  الفرنسية ب

مسقط , وذلك الهمية الميناء القصوى والتخاذ مسقط محطة لمراقبة النشاطات 

االنكليزية في الهند , ومصدر تموين في حالة تجدد الحرب مع انكلترا لكن قيام 

 ,  اغاق تنفيذ ذلك االمر بل وادى الى اهماله 1789الثورة في سنة 



وبعد الثورة الفرنسية حدث انعطاف في النشاط الفرنسي  وبخاصة حينما       

فنزايدت رعبة فرنسا في  1793االنكليزية في سنة  –نشبت الحرب الفرنسية 

توسيع مناطق نفوذها ووجهت الى الخليج العربي اهتماما  خاصا حتى اخذت 

ي ارجاء المحيط الهندي وكان هجمات الفرنسيين تزداد شدة على  السفن االنكليزية ف

من تعاظم غنائمهم انها  غمرت اسواق عمان وظهرت البعض منها للبيع ثانية في 

كلكتا محل تصديرها االول  وتعد البعثة الفرنسية الشهيرة للعالمين الطبيعيين اولفييه 

Olivier     وبورجيرBurguiers      الى الدولة العثمانية ومصر وفارس قي خالل

وات االولى منعمر الجمهورية , فاتحة لحقبة من النشاط الفرنسي  الجاد في السن

منطقة الخليج العربي على الرغم من ان البعثة لم تسفر عن نتيجة تذكر من الناحية 

السياسية غير ان المبعوثين انتهزا هذه الفرصة  لتقديم اقتراحاتهما في المسائل 

ه بعدم اتخلذ اى خطوة القامة حامية فرنسية التجارية والعسكرية . فقد نصح اوليفيي

في جزيرة خرج , مشيرا الى ان مثل هذه الحامية ال تفيد شيئا لعزلتها , وانما 

 تصبح ضرورية فقط اذا نفذ مشروع غزو الهند . 

وبحملة نابليون بونابرت على مصر التي نزلت في االسكندرية في االول من       

نكليزي الفرنسي في المحيط الهندي والخليج العربي م دخل التنافس اال1798تموز 

طورا جديدا حيث دأبت فرنسا على ضرب انكلترا  في الهند وجهدت انكلترا لتثبيت 

ارجحيتها في المنطقة ضد النفوذ الفرنسي حتى التضار مصلحتها ونبهت الشركة 

الى احتمال ظهور سفن فرنسية على سواحل  1798االنكليزية في اواخر سنة 

الخليج العربي, طلبت من الشاه الفرنسي أن يقف معها ضد الفرنسيين بحجة انهم 

يعملون ضد النظام الملكي وضد االديان . ويبدو أن هذة قد صادفت قبوال لدى الشاه 

 الذي اعلن استعداده لمساعده االنكليز .

أما نابليون بونابرت فقد حرص على كسب بغض الحكام في المنطقة ومنهم سلطان 

( 1799كانون الثاني 25بن احمد سلطان عمان الذي ارسل له رسالة مؤرخة في )

 -جاء فيهل:

))اكتب اليكم في هذا الكتاب ألبلغكم ما ال شك في انكم علمتوه فعال, وهو وصول 

الجيش الفرنسي الى مصر . ولما كنتم دائما اصدقاء لنا , فعليكم ان تقتنعوا برغبتي 

, وعليكم ان تقوموا بأرسالها الى السويس حيث توجد  في حماية جميع سفن دولتكم

 حماية لتجارتها(. بونابرت.

لم تصل رسالة بونا برت الى سلطان عمان الن االنكليز اعترضوا سبيلها وضعف 

النشاط الفرنسي في الخليج الربي مؤقتا حيث انتهت حملة بونابرت على مصر الى 



مة الهند أو تخاف خطرها في الخليج فشل ذريع , ولم تعد فرنسا قوة تخشاها حكو

 العربي. 

 الغزو الهولندي في الخليج العربي: 

كانت هولندا تابعة للتاج االسباني , اال ان الهولنديين تمردوا على اسبانيا واعلنوا     

الن البرتغال  1594االنفصال عنها , فاقفلت اسواق البرتغال بوجه الهولنديين ســنة 

عرش واحد االمر الذي دفع الهولنديين الى االتجاه نحو الشــــرق واسبانيا كانا تحت 

التي ارسـلت   Vanver. وكانت اول شركة لاليجار مع الشرق هي شــــركة فانفير 

ووصلت الرحــلة الى  1595في عام   Houtman اول رحلة لها بقيادة هوتمـــان  

ا اول اتفــاق هولندي مع ملك السواحل الشرقية من الهند , وحققت انتصارا يعقــــده

بنتام فتحت فيه جزر ارخبيل الهند الشرقية للتجارة الهولندية . وادى هذا النجـاح الى 

قيام شركات هولندية متعددة ومتنافسة لاليجار مع البالد الشرقية . وقد وصــــل الى 

مر الذي اال  1603 – 1598( اسطوال هولنديا في الفترة بيـن  13المياه الشرقية ) 

دفع الهولنديين الى توحيد عدد من شركاتهم الصغيرة في جمــــعية االتجار مع البالد 

 .  1602البعيدة التي تطورت الى شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 

بدأ الصــراع والتنافس بين الهولنديين والبرتغاليين بعد وصول السفن الهولندية       

مل الهولنديون خالل العشرين سنة االولى من نشــــاطهم على الى المياه الشرقية وع

اضعاف البرتغاليين في مياه افريقيا والهـــــند , في الوقت الذي كان االتكليز يعملون 

على اضــــــعافهم ايضا في مياه الخليــــج  العربي ولذلك فقد كانت العالقـــــات بين 

ـج العربي حــسنة من اجل القضاء على العدو الهولنديين واالنكليز في حوض الخليــ

 المشترك . 

احرز الهولنديون انتصــــارات مهمة في الربع االول من القرن الــــسابع عشر       

فضال عما اوقعوه من ضرر كبير للبرتغاليين في افريقيا والهند فقد اصبح للهولنديين 

لعة . ولم تمضي عشــــرون في بالد الهند سبعة وثالثون مركزا وعشرون حصنا وق

عاما على تأسيس الهولنديين شركة الهند الــــشرقية حتى اصبحت لهم االرجحية في 

كان هناك ماال يقل عن سبعة وعشرين ســـفينة حربية  1614بحار الهند . ففي سنة 

زهـــــاء   1614 – 1605كبيرة  . وكان معدل ارباح االسهم ســـــنويا خالل المدة 

 لى الرغم من مصروفات التسليح الباهضة . ع 31%

رحب االنكليز والفرس في بادئ االمـــر بمجيئ الســـتفن الهولندية الى ميـــاه        

الخليج العربي لما توقعوه من مؤازة القــــادم الجديد . وقد حصــــل الهولنديون على 

بندر عباس الى أسس بموجب مركز هولندي في  1624فرمان من الشاه عباس سنة 



جانب المركز االنكليزي . وكان االنكليـــز والهولتديون يتعاونون احـــيانا في حرب 

البحرية بالقرب من بندر عباس , حيث  1625البرتغاليين كما حدث في مهركة سنة 

هولندي مؤلف من ثماني ســــفن من دحر اسـطول برتغالي  –نجح اسطول انكليزي 

 من ثماني سفن ايضا . 

تعاظمت السيطرة الهولندية وشهد اواســـط القرن السابع عشر انتقال السيادة في      

ميناء الشرق من البرتغال الى هولندا ويرجع النجاح الذي اصابه الهولنديون الى ما 

اشتهروا به من تخفيض اسعار البيع واستخدام القوة العســــكرية النتزاع االمتيازات 

هاجمو جزيرة قشم لكنهم فشـــــــلوا . وقد عمـــد الشاه  1645الضرورية , ففي عام

( الى منحــــــهم المزيد من التســـهيالت  1666 – 1641الفارسي عباس الثاني  ) 

التجارية , فاعطاهم حق تصدير الحرير من ســائر الموانئ التابعة لسلطته معفيا من 

في توســــيع نفوذهم  التجــــاري  الضرائب , االمــر الذي ادى الى نجاح الهولنديين

وصلت عشــــر ســــفن هولندية   1650في فارس وامتداده الى العراق  ففي ســـنة 

الى ميـــــناء بندر عباس وافرغت حمولتها من الســــــلع الهولندية وقد اســــــــتورد 

غت اثمـانها مليون الهولنديون في تلك السنة كميات كبيرة من الحرير الفارســـــــي بل

ونصــــــف مليون باون . وفي السنة التالية وصلت الى الميناء نفســه  احدى عشرة 

سفينة هولندية نحمل سلعا تقدر قيمتها بمائه الف باون  االمـــر الذي ادخل الفزع في 

نكليز نفوس رجــــال شــــــركة الهند الشــــرقية االنكليزية . ازداد التنــــافس بين اال

والهولنديين في الســـيطرة على اســــواق فارس وحوض الخليج العربي , ولم يبــق 

للتجارة االنكليزية مجــــال يذكر في تلك االســـــــــواق . وبقيت الســــيادة الهولندية 

( وســـــاعد على ذلك  1670 – 1650ما ينـــــــاهز العــــــشرين عاما  ما بين  ) 

  -التية : االمور ا

أن اصحــــاب الشركات الهولندية كانوا في نفــــس الوقت هم حكام البالد ومن   - 1

 ثم صاروا اكثر تقبال للنفقات الحربية لفرض االمتيازات 

تمتعت الشركة الهولندية باحتكارر تام بينــــما نعرضت شركة الهند الشــــرقية   - 2

الحكومة تسمح من وقت الخر لجماعات او افراد االنكليزية لكثير من النقد , وكانت 

 بممارسة التجارة في النحيط الهندي اى  ان احتكارها للتجارة لم يكن تاما . 

ادت االحداث على المـــسرح االوربي الى انتقال الســــــيطرة االستعمارية في       

  زمن لويـــــس  الشرق من هولندا الى انكلترا فقد انشـغلت هولندا بالحرب مع فرنسا

                                                      -الغزو الهولندي للخليج العربي:

كانت هولندا تابعة للتاج االسباني , اال ان الهولنديين تمردوا على اسبانيا واعلنوا 



الن البرتغال  1594اسواق البرتغال بوجه الهولنديين ســنة  االنفصال عنها , فاقفلت

واسبانيا كانا تحت عرش واحد االمر الذي دفع الهولنديين الى االتجاه نحو الشــــرق 

التي ارسـلت   Vanver. وكانت اول شركة لاليجار مع الشرق هي شــــركة فانفير 

ووصلت الرحــلة الى  1595في عام   Houtman اول رحلة لها بقيادة هوتمـــان  

السواحل الشرقية من الهند , وحققت انتصارا يعقــــدها اول اتفــاق هولندي مع ملك 

بنتام فتحت فيه جزر ارخبيل الهند الشرقية للتجارة الهولندية . وادى هذا النجـاح الى 

ل الى قيام شركات هولندية متعددة ومتنافسة لاليجار مع البالد الشرقية . وقد وصــــ

االمر الذي   1603 – 1598( اسطوال هولنديا في الفترة بيـن  13المياه الشرقية ) 

دفع الهولنديين الى توحيد عدد من شركاتهم الصغيرة في جمــــعية االتجار مع البالد 

 .  1602البعيدة التي تطورت الى شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 

بين الهولنديين والبرتغاليين بعد وصول السفن الهولندية بدأ الصــراع والتنافس       

الى المياه الشرقية وعمل الهولنديون خالل العشرين سنة االولى من نشــــاطهم على 

اضعاف البرتغاليين في مياه افريقيا والهـــــند , في الوقت الذي كان االتكليز يعملون 

لعربي ولذلك فقد كانت العالقـــــات بين على اضــــــعافهم ايضا في مياه الخليــــج  ا

الهولنديين واالنكليز في حوض الخليـــج العربي حــسنة من اجل القضاء على العدو 

 المشترك . 

احرز الهولنديون انتصــــارات مهمة في الربع االول من القرن الــــسابع عشر       

والهند فقد اصبح للهولنديين فضال عما اوقعوه من ضرر كبير للبرتغاليين في افريقيا 

في بالد الهند سبعة وثالثون مركزا وعشرون حصنا وقلعة . ولم تمضي عشــــرون 

عاما على تأسيس الهولنديين شركة الهند الــــشرقية حتى اصبحت لهم االرجحية في 

كان هناك ماال يقل عن سبعة وعشرين ســـفينة حربية  1614بحار الهند . ففي سنة 

زهـــــاء   1614 – 1605وكان معدل ارباح االسهم ســـــنويا خالل المدة  كبيرة  .

 على الرغم من مصروفات التسليح الباهضة .  31%

رحب االنكليز والفرس في بادئ االمـــر بمجيئ الســـتفن الهولندية الى ميـــاه        

ـــل الهولنديون على الخليج العربي لما توقعوه من مؤازة القــــادم الجديد . وقد حصـ

أسس بموجب مركز هولندي في بندر عباس الى  1624فرمان من الشاه عباس سنة 

جانب المركز االنكليزي . وكان االنكليـــز والهولتديون يتعاونون احـــيانا في حرب 

البحرية بالقرب من بندر عباس , حيث  1625البرتغاليين كما حدث في مهركة سنة 

هولندي مؤلف من ثماني ســــفن من دحر اسـطول برتغالي  – نجح اسطول انكليزي

 من ثماني سفن ايضا . 



تعاظمت السيطرة الهولندية وشهد اواســـط القرن السابع عشر انتقال السيادة في      

ميناء الشرق من البرتغال الى هولندا ويرجع النجاح الذي اصابه الهولنديون الى ما 

البيع واستخدام القوة العســــكرية النتزاع االمتيازات  اشتهروا به من تخفيض اسعار

هاجمو جزيرة قشم لكنهم فشـــــــلوا . وقد عمـــد الشاه  1645الضرورية , ففي عام

( الى منحــــــهم المزيد من التســـهيالت  1666 – 1641الفارسي عباس الثاني  ) 

انئ التابعة لسلطته معفيا من التجارية , فاعطاهم حق تصدير الحرير من ســائر المو

الضرائب , االمــر الذي ادى الى نجاح الهولنديين في توســــيع نفوذهم  التجــــاري 

وصلت عشــــر ســــفن هولندية   1650في فارس وامتداده الى العراق  ففي ســـنة 

ــــــتورد الى ميـــــناء بندر عباس وافرغت حمولتها من الســــــلع الهولندية وقد اســ

الهولنديون في تلك السنة كميات كبيرة من الحرير الفارســـــــي بلغت اثمـانها مليون 

ونصــــــف مليون باون . وفي السنة التالية وصلت الى الميناء نفســه  احدى عشرة 

سفينة هولندية نحمل سلعا تقدر قيمتها بمائه الف باون  االمـــر الذي ادخل الفزع في 

ــــال شــــــركة الهند الشــــرقية االنكليزية . ازداد التنــــافس بين االنكليز نفوس رج

والهولنديين في الســـيطرة على اســــواق فارس وحوض الخليج العربي , ولم يبــق 

للتجارة االنكليزية مجــــال يذكر في تلك االســـــــــواق . وبقيت الســــيادة الهولندية 

( وســـــاعد على ذلك  1670 – 1650هز العــــــشرين عاما  ما بين  ) ما ينـــــــا

  -االمور االتية : 

أن اصحــــاب الشركات الهولندية كانوا في نفــــس الوقت هم حكام البالد ومن   - 1

 ثم صاروا اكثر تقبال للنفقات الحربية لفرض االمتيازات 

بينــــما نعرضت شركة الهند الشــــرقية  تمتعت الشركة الهولندية باحتكارر تام  - 2

االنكليزية لكثير من النقد , وكانت الحكومة تسمح من وقت الخر لجماعات او افراد 

 بممارسة التجارة في النحيط الهندي اى  ان احتكارها للتجارة لم يكن تاما . 

ستعمارية في ادت االحداث على المـــسرح االوربي الى انتقال الســــــيطرة اال      

 الشرق من هولندا الى انكلترا فقد انشـغلت هولندا بالحرب مع فرنسا  زمن لويـــــس

 


