
 1الھیمنة العربیة في الخلیج العربي إبان القرن الثامن عشر
 

شھد الخلیج العربي في مطلع القرن الثامن عشر ازدھار القوى العربیة وھیمنتھا على حركة 
مالحة والتجارة. وجاء صعود ھذه القوى على إثر الضعف الذي انتاب الدولة الصفویة بعد ال

تعرضھا للغزو األفغاني ثم العثماني ثم الروسي على التوالي، مما أدى إلى انھیارھا بحلول 
 م.1713عام 

 وقد تحدثت المصادر الغربیة عن ھیمنة العرب على الحركة المالحیة في الخلیج العربي، إذ
وصف الرحالة كارستن نیبور تراجع الوجود الفارسي في الخلیج بقولھ: "یخطئ بعض 
ً لملوك العجم، بل العكس  الجغرافیین إذا اعتبروا أن جزءاً من السواحل العربیة كان خاضعا
ھو الصحیح، فقد ملك العرب المناطق الساحلیة في الخلیج من نھر الفرات إلى نھر األندوس 

لمستوطنات في ھذه المناطق الكبیرة مستوطنات عربیة یستخدم فیھا الناس بأكملھ، وتعتبر ا
اللغة العربیة والتقالید العربیة مثل سكان الجزیرة العربیة تماماً، ویقال إن العرب استوطنوا 
ھذه المناطق الساحلیة منذ قرون عدیدة، وھناك مؤشرات تدل على وجود ھذه المستوطنات 

الساسانیین، كما یوجد تشابھ كبیر بین حیاة السكان القدماء للمنطقة  العربیة منذ أیام الملوك
  2وحیاة العرب المعاصرین".

وعلى الرغم من وقوع الصراعات واالضطرابات فیما بینھم؛ إال أن العالقة بین القوى العربیة 
ون افي طرفي الخلیج العربي كانت تتسم في أغلب األوقات بالتماسك الذي ظھرت آثاره في التع

 الذي قام بینھم لمقاومة النفوذ البرتغالي والھولندي وكذلك الفارسي. 
م توجھت قوات مشتركة من الیعاربة والقواسم للسیطرة على جزیرة قشم 1716ففي عام 

 لتخلیص قبیلة بني معین من التسلط الفارسي، وأسس القواسم فیھا محطة تجاریة. 
حالف بعض القوى العربیة لوال تدخل البرتغالیین م كادت أن تقع ھرمز في ید ت1717وفي عام 

 3الذین ھرعوا لمساعدة الفرس بقوة كبیرة لفك الحصار عن ھرمز.
م جھوداً 1735وفي محاولة لتدارك ضعف الفرس في مجال القوة البحریة، بذل نادر شاه عام 

من  خشابحثیثة لتشیید أسطول بحري جعل من مدینة بوشھر مركزاً لھ، وأخذ ینقل إلیھا األ
مازندران في شمال إیران، وكان قوام بحارة أسطولھ من الھنود ومن البرتغالیین، ثم عززه 
ببعض العناصر العربیة التي سرعان ما تمردت علیھ عندما طلب منھا محاربة أشقائھا العرب 

م. وعلى إثر ذلك التمرد انضم البحارة العرب في أسطول نادر شاه 1738بعمان في أكتوبر 
إخوانھم في ُعمان، فقاموا بمھاجمة الفرس في السواحل العربیة من الخلیج، وحرقوا أغلب  إلى

سفنھم في جلفار، مما اضطر نادر شاه للجوء إلى الھولندیین الذین أمدوه بقوة حربیة ھاجمت 
القواسم في راس الخیمة وخورفكان، ولكن ھذه القوات منیت كذلك بالھزیمة واضطرت الحملة 

 4الھولندیة إلى االنسحاب من قشم إلى میناء كونك.-الفارسیة
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إال أن العرب لم یتمكنوا من المحافظة على وحدتھم وتعاونھم، فدب الخالف بینھم في منتصف 
 القرن الثامن عشر، وقد وصف نیبور حالة النزاع القوى البحریة العربیة بقولھ: 

ان وتملك جمیع الموانئ فیھا، "یسیطر الھولة على السواحل من بندر عباس إلى راس بردست
وتمتد جبال ظھرستان إلى البحر ویتوافر فیھا الخشب الذي یقوم الناس بتصدیره، وعلى الرغم 
من ھذه المیزات فإن عرب الھولة ال یمارسون الزراعة بل یعیشون على الصید، وھم من أھل 

كانھم االستیالء على كل السنة، وقد اشتھروا بالشجاعة لدى جیرانھم، وھم إذا اتحدوا فإن بإم
المنطقة، لكنھم منقسمون على أنفسھم ویرأس كل مدینة شیخ، ولكن لیس ھناك من یستطیع 

 5جمع كلمتھم وتوحید صفوفھم وتنسیق جھودھم، وھكذا یظلون فقراء ضعفاء".
وقد تحدث نیبور في تقریره عن القوى البحریة العربیة في الساحل الشرقي للخلیج العربي، 

اً في: جمبرون (بندر عباس)، وھرمز، والرستان، وقشم، ومخا، وخرج، ونخیلوه، وتحدید
ونابند، وعسیلوه، وكنكون، وبوشھر، وبندر ریق، وصوالً إلى الحویزة التي كانت تخضع 

  6لسیطرة بني كعب.
ووصف القنصل الھولندي نیبھاوزن بوشھر بأنھا منطقة عربیة، تعود أصول سكانھا إلى 

قط ویسمون البومھیر من الساحل الجنوبي للجزیرة العربیة، وكان حاكمھا مناطق شمال مس
  7ھو ناصر آل مذكور المؤسس لمیناء بوشھر.

وكان من ضمن القوى العربیة في الساحل الشرقي للخلیج العربي آل حرم، الذین قدموا من 
أنھم كانوا م ب1756ساحل عمان واستقروا في میناء عیسلوه، وورد في تقریر نیبھاوزن عام 

  8یملكون أربعین سفینة وثالثمائة رجل مقاتل وكان حاكمھم في تلك الفترة ھو: محمد بن ماجد.
التي كانت تمتلك نحواً من خمسین سفینة  9أما في میناء الطاھریة فقد ھیمنت قبیلة النصور،

 ىوتسعمائة رجل نصفھم یحمل السالح وفق تقدیرات نیبور الذي أضاف بأن شیخھم ھو أغن
ألف روبیة من ضرائب البحرین التي یقدمھا  14الھولة على الساحل، وكان یحصل على مبلغ 

نصر آل مذكور شیخ بوشھر حسب االتفاق بینھما عندما ساعدوه قبل سنوات على احتالل 
 10البحرین واستخالصھا من آل حرم.
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لغربي من الساحل ا وفي الضفة المقابلة من الخلیج العربي، كان بنو خالد یمثلون أكبر قبائل
ً حتى الكویت وحدود العراق شماالً. وكان  الخلیج العربي؛ إذ امتد سلطانھم من قطر جنوبا

 م في عھد حاكمھم براك بن غریر.1670الخوالد قد استولوا على األحساء من العثمانیین عام 
 ،وفي ظل الخوالد تشكل حلف العتوب (في غضون الثلث األخیر من القرن السابع عشر)

وتزعمتھ عشائر من قبیلة عنزة أبرزھم آل الصباح وآل خلیفة والجالھمة. وبحسب تقریر 
سفینة صغیر الحجم  300م؛ فإن قوتھم البحریة كانت تقدر بحوالي 1756نیبھاوزن عام 

 یستخدمونھا للغوص، في حین بلغ تعداد رجالھم المحاربین أربعة آالف رجل یحملون السالح.
وب، فقد كان القواسم یشكلون قوة بحریة مھمة، وقد اتخذوا من میناء صور وباإلضافة إلى العت

(راس الخیمة)، مركزاً لسلطتھم، وقد وصف تقریر نیبھاوزن شیخھم رحمة بن مطر، بأنھ: 
سفینة من  60مقاتل مسلحین بالبنادق، ولدیھ  400"أقوى شیوخ المنطقة، ولھ أتباع عددھم 

 11الحجم الكبیر".
قد كانت دولة الیعاربة تشھد مرحلة اضطرابات داخلیة بلغت ذروتھا في عھد أما في ُعمان ف

اإلمام سیف بن سلطان الذي استعان بالفرس للقضاء على خصمھ سلطان بن مرشد، ففتح بذلك 
 المجال للتغلغل الفارسي في عھد نادر شاه.

 عھد اإلمام وعلى إثر مقتل سلطان بن مرشد ظھر أحمد بن سعید الذي تولى إدارة صحار في
سیف، وقد نجح أحمد ھذا بالتحالف مع القوى العربیة األخرى في تطھیر عمان من الھیمنة 

م، مؤسساً بذلك أسرتھ الحاكمة: أسرة البوسعید، واستمر أحمد بن 1744الفارسیة بحلول عام 
 12م.1783دیسمبر  15سعید في الحكم حتى وفاتھ في 

قة التاریخ القدیم والوسیط والحدیث تتضافر لتأكید حقیوالحقیقة ھي أن المصادر التاریخیة في 
مفادھا أن الخلیج العربي بشقیھ: الشرقي والغربي قد خضع لھیمنة القوى العربیة، التي بسطت 
نفوذھا السیاسي وسیطرت على حركة المالحة والنقل البحري، في حین لم یفلح الفرس في 

 لتوسعیة في میاه الخلیج العربي. تكوین قوة بحریة تمكنھم من تحقیق طموحاتھم ا
 

                                                
امتدت سلطة القواسم لتشمل المنطقة ما بین جمبرون وراس بردستان على ساحل الخلیج العربي،  11

وكانوا في السابق یخضعون لحكم الیعاربة بعمان، وكان إمام عمان اعترف لسلطتھم المستقلة في راس 
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