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 3671محاوالت االنكليز في تأسيس مقيمية لها في بوشهر
 أ.م.د. هناء عبد الواحد عبد الرضا

 كلية التربية للعلوم االندانية -جامعة البصرة 
 الملخص

يدعى البحث" محاوالت االنكليد في تأسيذ مقيسية لها في بػشهخ" الى تقجيع عخض مػجد    
للتػاجج االنكليدي في الهشج وكيفية انذاء وكاالت تجارية في الهشج وبالد فارس والخليج العخبي مغ  

وضاع ى ااجل تخويج بزائعها التجارية التي لقيت رواجا كبيخا آنحاك , كسا سلط البحث الزػء عل
االحجاث الدياسية التي مخت بها بالد فارس , الى ان تع اختيار بػشهخ  تلظ الػكاالت ومػقفها مغ

 مكانًا إلقامة السقيسية بعج تجميخ الػكالة االنكليدية في بشجرعباس . 
 بػشهخ. -الكلسات االفتتاحية :
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Attempts by the English to establish a Residence in Bushier 1763 

Assist.Prof.Dr. Hanaa Abdul-Wahid A. 

University of  Basrah – College of Education for humanisity Scince                  

Abstract 

This  search paper on ''Attempts by the English to establish a Residence in 

Bushier 1763'' in presenting a historical presentation of the English presence 

in India and how to establish commercial agencies in India ,Persia and the 

Arabian Gulf in order to promote its commercial goods, which played a 

great popularity at the time .  

     The research  also sheds on the conditions of those agencies and their 

position on the political events that Persia went through until Bushier was 

chosen as a place to establish the Residency after the destruction of the 

English Agency in Bandar Abbas.                                                     
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 المقدمة
تػجتتتت محتتتاوالت شتتتخكة الهشتتتج الذتتتخلية االنكليديتتتة  للستتتتاجخر متتت  الذتتتخ  فتتتي فتتتخض ستتتيصختها       

االستتتعسارية فتتي شتتبر القتتارر الهشجيتتة , بعتتج متتا خاضتتت بتتخاعا متت  دول اوربيتتة عتتج  دخلتتػا السزتتسار 
يغ نفدتتتر والستس لتتتة بالبخت تتتالييغ والهػلشتتتجييغ والفخندتتتييغ ومتتت  القتتتػا السحليتتتة ايزتتتا , ومتتتغ اجتتتل تتتتام

وجػدهتتتا فتتتي الهشتتتج, وجتتتجت  فتتتي مشصقتتتة  الخلتتتيج العخبتتتي ضتتتالتها عشتتتجما ا بتتتتت االخيتتتخر هتتتي الدتتتػ  
 الججيجر لترخيف بزائعها التجارية التي عجدت عغ ترخيفها في الهشج .  

لتتتحا شتتتخعت بالبحتتتث عتتتغ اقامتتتة مقتتتخات تجاريتتتة فتتتي مشصقتتتة الخلتتتيج العخبتتتي الستتتيسا فتتتي الدتتتاحل      
تتتاميغ تجارتهتتا وتعستتل لختتجمتها , لتتحلظ جتتاء هتتحا البحتتث السػستتػم  محتتاوالت الذتتخقي مشتتر والبرتتخر, ل

( هتتػ لتدتتليط الزتتػء عتتغ اهتتع السحتتاوالت التتتي  3671االنكليتتد فتتي تاستتيذ مقيسيتتة لهتتا فتتي بػشتتهخ
 قامت بها الذخكة السحكػرر , لتكػن مخكدا لشذاشاتر التجارية والدياسية فيسا بعج.  

لتتى تقدتتيسة التتى عتتجر مػضتتػعات جتتاء فتتي اولتتر بتتجايات التػاجتتج اقتزتتت شبيعتتة مػضتتػع البحتتث ا    
االنكليتتدي فتتي الهشتتج متتغ ختتالل تأستتيذ وكتتاالت لهتتا فتتي ستتػرات ومتتجراس وكلكتتتا , تتع تصتتخ  السحتتػر 
ال تتاني التتى اختيتتار ميشتتاء جاستتظ وهتتػ اول مقتتخ تجتتاري لهتتا فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي ليكفتتل الحسايتتة 

ارستتية . تعتتدز مخكتتد االنكليتتد فتتي السشصقتتة بعتتج التعتتاون االنكليتتدي التجاريتتة لكنكليتتد فتتي الستتػان  الف
الفارستي ضتتج البخت تتالييغ حتتتى حرتلػا علتتى بشتتجرعباس وهتتحا متتا تزتسشر السحتتػر ال التتث  ليكتتػن مقتتخا 
إلقامتتتة وكالتهتتتا التجاريتتتة بتتتجال متتتغ الجاستتتظ لكػنتتتر اب تتتخ مالئستتتة للتجتتتارر . وبدتتتب  الرتتتعػبات التتتتي 

س بدتتتتب  انهيتتتتار الحكػمتتتتة السخكديتتتتة فتتتتي فتتتتارس والسشافدتتتتة الهػلشجيتتتتة واجهتتتتت الذتتتتخكة فتتتتي بشتتتتجرعبا
والفخندتية ,تصلعتت نحتػ البحتخيغ وقذتع لتكتػن بتجيال عتغ االخيتخ, وللزتخورر انتقتل مخكتد الذتخكة التتى 
بشتتجرريا اال انهتتا فذتتلت فتتي اقامتتة وكالتتة تجاريتتة دائستتة فيهتتا  وهتتحا متتا جتتاء بتتر السحتتػر الختتامذ  تتع 

د , الى ان وججوا في البرخر ما يتممغ تجتارتهع وهتحا متا تصتخ  لتر السحتػر تػجهت انطارهع نحػ هخم
الدتتتاب  حتتتتى ابتتتبحت االخيتتتخر واحتتتجر متتتغ اب تتتخ السقتتتخات التجاريتتتة اهسيتتتة بالشدتتتبة لكنكليتتتد. التتتى ان 
ضهتتتخت اهسيتتتة فتتتارس متتتخر اختتتخا باعتبارهتتتا الدتتتػ  الخئيدتتتة لتجتتتارر الذتتتخكة فاختتتتارت بػشتتتهخ إلنذتتتاء 

 ما تشاولر السحػر االخيخ.السقيسية فيها وهحا 
اعتستتج البحتتث بذتتكل اساستتي علتتى مرتتادر متشػعتتة مشهتتا الػ تتائا البخيصانيتتة  يتتخ مشذتتػرر والكتتت     

الػ ائقيتتتتة, واالشتتتتاريئ والخستتتتائل الجامليتتتتة والكتتتتت  العخبيتتتتة والسعخبتتتتة واالجشبيتتتتة ,والتتتتجوريات العخبيتتتتة 
 واالجشبية.     

   -بجايات الػجػد االنكليدي في الهشج:  -
بتأسيذ شخكة الهشج الذخلية وهي شخكة تكػنت  (2 للستاجخر م  الذخ   (3 تػجت محاوالت االنكليد    

تحت اسع اتحاد التجار الس امخيغ ودف  همالء التجار  3953في لشجن في ال اني والعذخيغ مغ ايلػل 
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البيغ اإلذن شتتت Elizabethرأستتتساال قتتتجرر  ال تتتػن التتتت متتتغ الجشيهتتتات وتقتتتجمػا إلتتتى السلكتتتة اليدابيتتتث 
بالستاجخر م   جدر ومػان  شخ  استيا, وبتادقت السلكتة بسػجت  مخستػم ملكتي علتى تأستيذ الذتخكة 

 The Governor andتحتت استتتع  حتابع وشتخكة تجتار لشتجن للستتاجخر فتي جتدر الهشتج الذتخلية  (1 
the company of Merchants of London  trading  into East Indian.  وتكػنتت ,

وعخفتت هتح    Alderman  Smithلذخكة مغ أربعة وعذخيغ عزػا بخئاسة التجيخمان  ستسث لجشر ا
 .  (4 اللجشة باسع   لجشة أو هيئة السجراء (

وبتتجأت هتتح  الهيئتتة بسسارستتة أعسالهتتا فتتي تجهيتتد الدتتفغ واختيتتار القتتادر ورؤستتاء القػافتتل البحخيتتة ,     
وحققتت التخحالت البحخيتة بعتج ذلتظ نجاحتا  (9 التى الهشتج 3763وتحخكت أول حسلة بحخية  في شتبا  

 .(7 وافخا مغ تجارر الهشج

كان احتجها  (6 وتسكشت الذخكة بعج ليامها بػقت قريخ مغ تأسيذ عجد مغ السخابد التجارية        
متتغ خسدتتة  لتتر نائبتترل و لتتر مجلتتذ مكتتػن  Presidentوحكتتع هتتحا السخكتتد رئتتيذ  (8 يقتت  فتتي ستتػرات

أعزتتاء وهتتع متتغ كبتتار التجتتار والستتػضفيغ ورجتتال التتجيغ , ويتتأتسخ هتتمالء ا عزتتاء بتتأمخ التتخئيذ فتتي 
ولتتخئيذ السجلتتذ ستتلصر  (5 مجلدتتر , ويكتتػن ا خيتتخ مدتتموال أمتتام  مجلتتذ أو هيئتتة الستتجراء فتتي لشتتجن 

ي قتتانػن ستتغ تذتتخيلير وتشفيحيتتة وقزتتائية  يسارستتػنها كجهتتاز , والن فتتي الستتجر آنتتحاك لتتع يكتتغ هشتتاك أ
بدب  عسخ الذخكة القريخ مشح إنذتاءها , فكتان التخئيذ هتػ التحي يرتجر متغ قتػانيغ يخاهتا ضتخورية 
,بستتتا كتتتان لتتتخئيذ السخكتتتد أو السدتتتتػدع حتتتخس متتتغ االنكليتتتد يقتتتػدهع قائتتتج بختبتتتة  تتتاوير ولتتتر حتتتخاس 

 .(36 آخخون يحيصػن بر عشج أداء مهامر  خارج السخكد

تجتتتارر الذخكتتة في مخكتتد سػرات علتى أسصتتتػل الذخكتتتتة التحي تأستذ  وهكحا  وق  ع ء حستتاية      
التي متا  (31 ليحسي تجتتارتها مغ هجسات البخت ال  (32 مغ عتتتجد ال خبتتتتان وال الفات ( 33 3739عام  

وكتتتان نتتتػار أستتتصػل الذتتتخكة فتتتي  (34 بانتتتت تدتتتسئ  ي ستتتفيشة أوربيتتتة بالستتتتاجخر فتتتي السحتتتيط الهشتتتجي
 .(39 وأرب  فخقاشات Whaleوهل  Dolphinيتكػن مغ الدفيشتيغ  دلفيغ  السشصقة

وحققتتت الذتتخكة الستتحكػرر أرباحتتا ومكاستت  تجاريتتة متتغ ختتالل بيعهتتا للدتتل  الذتتخلية فتتي ا ستتػا      
االنكليديتتتة وا وربيتتتة , بالسقارنتتتة متتت  ضتتتبلة ومحجوديتتتة أرباحهتتتا الستأتيتتتة متتتغ مبيعتتتات الذتتتخكة للدتتتل  

بدب  شبيعة البزائ  الرػفية التي ال تتالءم وشبيعة مشاخ الهشج  (37 سػا  الذخليةاالنكليدية في ا 
الحتتار ,فعستتجت الذتتخكة آنتتحاك علتتى التفتتتير والبحتتث عتتغ أستتػا  مالئستتة لترتتخيف  بزتتائعها  متتغ 

 . (36 الرػف, فػججت  في مشصقة  الخليج العخبي ضالتها لترخيف بزائعها
تقخيتتخا متتغ قبتتل التتتاجخ  Oldworth مخكتتد ستتػرات  اولتتجوورث  وبهتتحا الرتتجد قتتجم  التتى  متتجيخ     

أشتتار فيتتر عتتغ إمكانيتتة نجتتاح بيتت  البزتتائ  الرتتػفية فتتي بتتالد فتتارس ( R.Steel   38ريتذتتارد ستتتيل 
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ذات السشتتتاخ  البتتتارد وان  أستتتعار شتتتخاء الحخيتتتخ فتتتي فتتتارس تقتتتل عتتتغ أستتتعار شتتتخائر فتتتي حلتتت  بسقتتتجار 
 .(35 الشرت 

 -السقخ التجاري في جاسظ : -
( يكفتتتل الحسايتتتة 3725 -3986حرتتتلت الذتتتخكة علتتتى فخمتتتان متتتغ شتتتا  فتتتارس عبتتتاس الكبيتتتخ      

كستتا أجتتاز لهتتع إقامتتة السخابتتد أو السدتتتػدعات فتتي أنحتتاء  (26 التجاريتتة لكنكليتتد فتتي الستتػان  الفارستتية 
الػاقعتتتة علتتتى الدتتتتتتاحل  (Jask  22فتتتاختيخت جاستتتظ  (23 فتتتارس , متتت  تعيتتتيغ التتتػكالء والسقيستتتيغ لهتتتا 

الذتتتخقي للخليتتتتتتتج العخبتتتي والتتتتي تبعتتتتتج مدتتتافة تدعيتتتتتتغ ميتتتل إلتتتى الذتتتخ  متتتغ هخمتتتد  قتتتتتتامر السخكتتتد 
التجتتتاري , لكػنها أب خ مكتتتان متتتالئع لسستتتارسة الشذتتتا  التجتتتاري فيهتا يقت  عشتج متجخل الخلتيج العخبتي 

العخبتي , فزتتتتاًل عتغ ذلتظ فأنهتا اقتل عخضتتتتة للخصتتتخ وعلى لدان مغ ا رض يستج إلى داخل الخليج 
كستتا كانتتت ا لتت  الستتػان  الفارسيتتتتتة ضتتحلة  السيتتا  جتتجا وال يسكتتغ لحستتتتػلة  (21 البخت تتتتالي متتغ هخمتتد

الدتفيشة التتي تديتج علتتى مائتة شتغ الخستتتتػ فيهتا إال برعتتتتػبة بال تتة متا عتجا ميشتتتتتاء جاستتتظ فهتػ اندتتبها 
 (24 شتتغ الخستتتتتػ علتتى مقخبتتة متتغ السيشتتتتتتاء 766 -966تتتتتان الدتتفغ ذات الحسػلتتة متتابيغ تقخيبتتتتا, وبكمك

وهتػ  Edward Cannockإلى جاسظ بقيتتتاد  ادوارد كانتتتػك   Jamesوبعج إرستتتتال الدفيشة جيسذ 
مخكتتتتتد بعيتتتتتتتجا عتتتتغ  (29 اول اترتتتتتتتال  للذتتتتخكة فتتتتي بتتتتالد فتتتتتتتارس وهتتتتي محستتتتتتتلر بالبزتتتتتتتائ  الرتتتتػفية 

 .(27 البخت الييغ في الخليج العخبي بهجف االتجار م  بالد فارس 
ويسكتتتغ القتتتػل ان ستتتب  مػقتتتت الذتتتا  االيجتتتابي متتتغ االنكليتتتد هتتتػ ر بتتتتر فتتتي الحرتتتػل علتتتى       

والتقت مرالئ الفخس واالنكليد معًا لسجابهة البخت الييغ فتي  (26 مداعجتهع بالػقػف ضج البخت الييغ 
حيث أنهت وجتػدهع هشتاك  (13 وهخمد (16 حيث قلعة البخت الييغ (25 وعشج قذع (28 3726جاسظ عام 

 .  (12 3722في عام 
 -الػكالة االنكليدية في بشجرعباس: -

كانت  ستتخر التعاون العدكخي بيغ االنكليتتد وفارس ضج البخت الييتتغ هػ حرتػل االنكليتد علتى        
حيتث اعصتاهع  (11 مخكتد لهتع فتي جسبتخون  بشتجر عبتاس( امتيازات تجتتارية متغ الذتا  عبتاس بتأستيذ

الذا  حا ش ل مشدليغ مدتػدع لهع, وحخم عليهع إن يبشػا اي بيت اخخ للذخكة في السشصقتة حتتى ال 
يجعلػ   قلعة ي بػن مشها الى ارضر, ووجتج االنكليتد فتي بشتجر عبتاس متجخاًل التى الطهيتخ الفارستي لتع 

حهع الذتا  الحتا فتي الحرتػل علتى نرتت عػائتج بشتجر عبتاس , يكغ متاحًا لهع في جاستظ , كستا متش
. (14 فأببئ االخيخ السيشاء الخئيدي لتجارر الذخكة م  فارس مجر تديج علتى قتخن ونرتت متغ التدمغ 

وكالتر لهتع فتي بشتجر  (19 وسخعان متا تع تخت تجتارر الذتخكة فتي فتارس علتى ا تخ استتحجاث الهػلشتجيػن 
تان في مشافدة حاد  وتػقفت التجارر االنكليدية تػقفال يكاد يكػن فجخلت الذخك  (17 3721عباس عام 

على ا خ احتكتار الهػلشتجييغ لتجتارر التػابتل مستا  دفت  بسس لتي شتخكة الهشتج الذتخلية التى الذتظ (16 تامًا 
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بعتتجما رفزتتػا دفتت  الخستتػم الكسخكيتتة فتتي بشتتجر عبتتاس ,  (18 بتتان الهػلشتتجييغ بتتجأوا بالتتتبمخ متت  الفتتخس 
ف  استتعار اعلتى للدتتل  الفارستتية. واختتحوا يقتجون الخشتتاوي التتى الستػضفيغ الفتتخس , فزتتاًل عتتغ وبتجأوا بتتج

 . (15 بيعهع للبزائ  ا وربية بدعخ دون سعخ الكلفة في االسػا  الفارسية 
( 3777-3742واستتتتسخ الهػلشتتتجيػن فتتتي مسارستتتة ضتتت ػشهع علتتتى شتتتا  فتتتارس عبتتتاس ال تتتاني      

, مستا ادا بالذتا   (46 لتجارية , ولتحقيتا ذلتظ قتادوا هجػمتًا علتى قذتع لسشحهع السديج مغ االمتيازات ا
 (43 مشحهع امتياز حا احتكار وترجيخ الحخيخ مغ اي ميشاء فارسي م  اعفائهع مغ العػائج الكسخكيتة

 .(42 فكان االمتياز بس ابة ضخبة قاضية وجهت للتجارر االنكليدية في فارس 
بحث عغ اسػا  ججيجر في مشصقتة الخلتيج العخبتي لتكتػن بسشتأا وشخعت الذخكة حيال ذلظ في ال    

 (41 عغ السشافدة الهػلشجية اواًل , وعغ السذكالت م  الدلصات الفارسية بدب  عػائج بشجرعباس  انيًا 
ور ع ذلظ استسخ الهػلشجيػن بتتبت  الشفتػذ  (44 3749فشقلت وكالتها ومستلكاتها الى البرخر مػقتًا عام 

وتتع تتجميخ استصػل  (49 ى انهتع ارستلػا عتجر ستفغ لتحصتيع الػكالتة االنكليديتة  فتي البرتخراالنكليدي حتت
 .  (46 وبشجرعباس (47 شخكة الهشج الذخلية في جاسظ 

زادت قتػر الهػلشتجيػن فتي مشصقتة الخلتيج العخبتي بعتج إن شتخد العتخ  بقيتادر  3796وبحلػل عام      
 (48 ( البخت الييغ مغ مدقط  ايحانًا إلنهاء نفػذهع هشاك  3745- 3724نابخ ابغ مخشج اليعخبي   

ن قتتػر بيشستتا عجتتدت الذتتخكة االنكليديتتة متتغ استتتعادر نذتتاشها الدتتابا وضتتل وكالؤهتتا فتتي فتتارس يخذتتػ 
الهػلشجيػن  الستدايجر , فخفعت رئاسة سػرات تقاريخ وكالئها في فارس الى هيئة السجراء في لشجن عام 

 (45 , شالبتتر مشهتتا اعتتادر تفتتػ  الذتتخكة وهيبتهتتا فتتي فتتارس عتتغ شخيتتا استتتخجام القتتػر السدتتلحة  3797
-3745سيف   وشلبت في الػقت نفدر مغ وكيلها في بشجر عباس بسفاتحة حابع عسان سلصان بغ

 .  (96 ( بكقامة حامية عدكخية انكليدية في بالد  3765
وحيال الػض  الستجهػر تباح ت رئاسة سػرات م  مدموليها في لشجن  تع خ تجتارر الذتخكة فتي       

الى الخئاسة في سػرات باتخاذ اجخاءات الالزمة لحرتار ميشتاء  3776فارس , فابجروا أوامخهع عام 
بة تشفيتتح ذلتتظ االجتتخاء رفزتتت رئاستتة ستتػرات وردت علتتى لشتتجن بقػلهتتا إن ذلتتظ بشتتجر عبتتاس , ولرتتعػ 

االجخاء يتصل  تػفيخ قتػر متغ الدتفغ البحخيتة اواًل واقامتة قػاعتج بخيتة  ابتتة لتستػيغ ستفشها  انيتًا  فزتاًل 
عتتغ محابتتخر السيشتتاء الستتحكػر , هتتػ امتتخ  يتتخ معشتتي لتتجا فتتارس كػنهتتا دولتتة لتتع يتتم خ البحتتخ علتتى 

                          .(93 قترادي تػجيهها اال
واقتشعت لشتجن بتخأي ستػرات و اقتخحتت علتى االخيتخر تخرتيز ا شتيغ او  ال تة متغ مػضفيهتا فتي     

% , أو ان 96بشتتتتجرعباس لتحرتتتتيل العػائتتتتج الكسخكيتتتتة ومتابعتتتتة بيتتتت  بزتتتتائعها مقابتتتتل عسػلتتتتة قتتتتجرت 
  (92 ت مغ رئاسة سػرات لتحريل العػائج تشدح  مغ السيشاء السحكػر على إن يخسل لها سشػيًا مػض

اال إن تصتتػر خصيتتخ حرتتل ختتالل الشرتتت ال تتاني متتغ القتتخن الدتتاب  عذتتخ فتتي شتتخكة الهشتتج الذتتخلية 
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االنكليديتتة كتتان لتتر تتتأ يخ مهتتع فتتي ت يتتخ شابعهتتا التجتتاري , بدتتب  التصتتػرات الدياستتية فتتي الذتتخ  وقتتج 
,  وعلير تع  (91 وتذجي  الحكػمة االنكليدية تصل  مشها اتخاذ مدموليات سياسية وعدكخية بسداعجر 

تع بسػجبها تدليع  جديتخر  3778أواًل مابيغ الحكػمة االنكليدية والذخكة السحكػرر في عام  عقج اتفالية 
وعليتتر تتع نقتتل  (99 التى الذتتخكة , وانذتأت فيهتتا قتػات عدتتكخية  وأسدتت أدارر مجنيتتة فيهتا  (94 بػمبتاي 

فتي الهشتج وابتبئ للذتتخكة استصػل يعتخف ببحخيتة بػمبتتاي  (97 بػمبتاي  مػاقت  الذتخكة متغ ستػرات التتى
Bombay Navy   وبار ميشاء بػمباي يػجر اعسال الذخكة في القدع ال خبي مغ السحيط الهشجي ,

بتدتليئ  3769كسا أبجرت الذخكة قتخارًا عتام  (96 بسا في ذلظ مشصقة الخليج العخبي والبحخ االحسخ 
بتتتتل ستتتتفشها للذتتتتخكة بهتتتتجف اضهتتتتار القتتتتػر والتجتتتتارر فتتتتي آن واحتتتتج , وجتتتتاء ذلتتتتظ القتتتتخار للزتتتت ط علتتتتى 
السدتموليغ الفتتخس الستحرتتال عػائتتج  بشتتجر عبتتاس الستتتأخخر , التتتي انكخهتتا شتتا  فتتارس , وانتتحرت ادارر 

رتتاريف التتتي بتتخفتها الذتتخكة علتتى ارستتال الذتتخكة االخيتتخ عبتتخ وكيلهتتا فتتي ابتتفهان بتتجف  نرتتت م
الدفغ لحساية بشجر عباس, واال ستزصخ الى ال اء حسايتها جاعلة السػقت الفارسي بانر اعالن حالة 

 .(98 حخ  عليها
وعلى الخ ع مغ الخذية  الحي ابجتها رئاسة سػرات حيال تصػر االمػر واستخجام لشجن القػر مت       

انجالع حخ  , حجث انفخاج في السػقت الفارسي وجاء هحا  نتيجة التى  شا  فارس الحي قج يمدي الى
التقخ  الحي ابجا  االخيخ متغ االنكليتد بدتب  نداعتر مت  الهػلشتجييغ حتػل رفزتر بيت  الحخيتخ الفارستي 

وحرتتل االنكليتد حيتتال ذلتتظ التقتتار  علتتى تعهتتج متتغ  (95 3789وبأستعار واشئتتة جتتجًا للهػلشتتجييغ عتتام 
رتتت عػائتتج بشتتجر عبتتاس بانتطتتام مقابتتل ليتتام الذتتخكة بأرستتال ستتفشها الحخبيتتة التتى نائتت  الذتتا  بتتجف  ن

ونتيجة للتصتػرات التتي حتج ت فتي اوربتا فتي نهايتة القتخن الدتاب   (76 الخليج العخبي للستاجخر م  فارس
عذتتخ والتتتي انعكدتتت بتتجورها علتتى مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي والتتتي كتتان ابخزهتتا الحتتخو  الستتابعتتة التتتي 

-3741هػلشتتجا ضتتج بخيصانيتتا ,  تتع بتتخاع هػلشتتجا متت  فخندتتا ايتتام حكتتع لتتػيذ الخابتت  عذتتخ خاضتتتها 
  3788( , ادت الى ليام بخيصانيا وهػلشجا بتدػية خالفاتهسا ضج فخندا ,فزاًل عغ نتائج  ػرر 3639

 في بخيصانيتا  التتي ادت التى ابعتاد السلتظ االنكليتدي جتيسذ ال تاني واعتتالء ابشتتر متاري وزوجهتا حتابع
 .(73 هػلشجا وليع اورنج , ففي ضل ذلظ االتحاد خزعت السرالئ الهػلشجية للسرالئ االنكليدية

وفي ضػء ما حتجث انتعذتت تجتارر الذتخكة االنكليديتة فتي فتارس ازاء التصتػرات الدتابقة التحكخ ,      
ن ( اضهتتخ متتياًل واضتتحًا لكنكليتتد بعتتج إ3622-3754حتتتى إن الذتتا  حدتتيغ بتتغ  ستتليسان الرتتفػي  

وابتجر  (72 بعتجما رفتس زيتارر الػكالتة الهػلشجيتة فتي بشتجرعباس 3755زار وكالتهع في ابفهان عتام 
تػمتتان التتى الػكالتتة االنكليديتتة فتتي السيشتتاء  3666الذتتا  الستتحكػر اوامتتخ  التتى ستتلصات بشتتجرعباس بتتجف  

عبتاس بتجف  السحكػر مغ عػائتج الدتشة ذاتهتا , وعشتج تدتليسها وعتج مدتمول الزتخائ  الػكيتل فتي بشتجر 
. وحيال تلظ االوضاع تفاءل مجلذ السجراء في لشجن برػرر  (71 مبلغ الفي تػمان في الدشة القادمة 
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لسسارستتتة نذتتتاشهع التجتتتاري قتتتي الخلتتتيج العخبتتتي وفتتتارس التتتى جانتتت  تخلرتتتها متتتغ مشافدتتتة الذتتتخكات 
تتخا الستعتامليغ تحت اسع اتحاد تجتار انكل 3668االنكليدية التجارية على ا خ الجمج الحي حرل عام 

 .(74 م  بلجان الهشج الذخلية
اال إن االمػر لع تدتسخ على السشػال نفدر  فبعج الهجوء الحي  خيع علتى بتالد فتارس ابتان حكتع      

الذتتتتا  حدتتتتيغ , اعصتتتتى الفخبتتتتة السشاستتتتبة لوف تتتتان بقيتتتتادر ميتتتتخ محستتتتػد بالتقتتتتجم التتتتى ابتتتتفهان عتتتتام 
مسا انعكذ سلبًا على اوضاع الذخكة في فارس  (79 واحتاللها وخزعت فارس للحكع االف اني3622

عامًة بعج الز ػ  التي مارستها االف تان فتي حرتػلهع علتى االمتػال وبذتتى الدتبل. علتى التخ ع متغ 
 .(77 الهجايا التي قجمها الػكيل االنكليدي  والهػلشجي في  بشجر عباس للحابع االف اني

 (76 لتتى بتتالد فتتارس بتتاعتالء نتتادر شتتا  الحكتتع فيهتتاعتتادت الحيتتار الصبيليتتة ا 3617وبحلتتػل عتتام       
تججيتج  الذخكة نذاشها التجاري نتيجة لالستقخار الحي عع البالد, فقتجم مس لتػ الذتخكة شلت  فاستعادت

اال إن الفتتتػر ستتخعان متتا ش تتى علتتى العالقتتة بتتيغ نتتادر شتتا   (78 امتيتتازاتهع بترتتجيخ الحخيتتخ الفارستتي
 .(75 ول لهع بالػقػف الى جان  الع سانييغ ا شاء احتاللر البرخرومس لػ الذخكة على ا خ اتهام اال

اذ جتتتجد امتيتتتازات الذتتتخكة ,  (66 وبدتتتب  مذتتتاري  نتتتادر شتتتا  الصسػحتتتة تتتتجارك االمتتتخ بعتتتج متتتجر       
بكبجار  أمخًا بكعفتاء البزتائ  االنكليديتة متغ الخستػم الكسخكيتة , ومتشئ الذتخكة التت تػمتان متغ عػائتج 

حتى تزصخ الذخكة االستجابة لصلبر القاضي بتدويج  بدفيشتيغ مغ الدفغ  (63 ة بشجر عباس الكسخكي
الخاستية فتي بشتجرعباس لتكتتػيغ نتػار استصػلر البحتخي, كستتا امتخ فتي الػقتت نفدتتر بتػستي  ميشتاء بػشتتهخ 

 . (62 ليكػن قاعجر  سصػلر السدم  إنذائر 
عجر على الخ ع مغ ك خر االمتيازات  ضلت تجارر الذخكة في  بشجرعباس تعاني مغ بعػباتو         

التي مشحت لها بدب  انتجالع العجيتج متغ االضتصخابات الجاخليتة فيهتا التتي حالتت دون ليتام اي نذتا  
وازاء الػض  الستجهػر كلفت الخئاسة في بػمباي وكيلها في بشجرعباس بجراسة واق  الػكالة  (61 تجاري 

اءهتتتا, وبتتتجور  امتتتخ الػكيتتتل فتتتي بشتتتجرعباس الػكيتتتل فتتتي فيستتتا اذا قتتتخر ابقاءهتتتا او ال  (64 فتتتي ابتتتفهان
 (69 ابتتفهان ببيتت  السالبتتذ الرتتػفية التتتي بحتتػزتهع كافتتتة والتػجتتر التتى البرتتخر او التتى بشتتجر عبتتتاس

وشيئًا فذيئًا شهجت الػكاالت في ابفهان وكخمان وبشجرعباس وضعًا تجاريتًا متتجهػرًا جتخاء ترتخفات 
االمخ الحي حجا بالػكيل في بشجر عباس بالكتابة الى رئاستر في بػمباي  (67 نادر شا   يخ السدتقخر 

عبخ فيها عتغ قلقتر متغ تعتخض بشتجرعباس لهجتػم مفتاج  متغ قبتل البحتارر العتخ  ال تائخيغ ضتج الذتا  
 .(66 العامليغ في الدفغ الفارسية الستسخكدر في بػشهخ

                   (68 وكالتهتتتتتتا فتتتتتتي ابتتتتتتفهان وحيتتتتتتال الػضتتتتتت  الستتتتتتحكػر قتتتتتتخرت الخئاستتتتتتة فتتتتتتي بػمبتتتتتتاي بتتتتتتك ال     
وبعتتج وفتتار  (65 دفعهتا التتى التخيتث 3646واالبتفتاء بػكالتتة بشتجرعباس اال إن خبتتخ وفتار نتتادر شتا  عتتام 

مستا دختتل التبالد فتي متتجر متغ االضتتصخابات  (86 االخيتخ حتجث بتتخاع حتاد بتتيغ الصتامعيغ علتى العتتخش
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االنكليتتتد فتتتي الخلتتتيج العخبتتتي, ونتيجتتتة النذتتت ال الدياستتتية فستتتغ الصبيعتتتي إن يتتتم خ ذلتتتظ علتتتى وضتتت  
بعتتتج انتتتجالع حتتتخ  الػرا تتتة  (83 االنكليتتتد بالذتتتمون الهشجيتتتة ودختتتػلهع فتتتي مشافدتتتة قػيتتتة متتت  الفخندتتتييغ

ول تتتتخض مػاجهتتتة ذلتتتتظ التهجيتتتج فتتتتػت االنكليتتتد الفخبتتتتة  (82 ( فتتتتي اوربتتتا 3648 -3646الشسدتتتاوية 
لسجر االمخ الحي ادا الى تقيج حخية تجتارتهع فتي لالستفادر مغ الفػضى التي سادت فارس ابان تلظ ا

 .  (81 الخليج العخبي فقخروا البقاء في بشجرعباس
التتحي اضهتتخ بتتجاقتر للبخيصتتانييغ  3648الحكتتع فتتي فتتارس عتتام  (84 وبعتتج إن اعتلتتى عتتادل شتتا      

اشار الػكيل االنكليدي في بشجرعباس ذلظ مغ خالل رسالة بعث بها التى رئاستتر فتي بػمبتاي بتحدتغ 
الػض  التجاري , حتى اخح التجار بالػفػد الى بشجرعباس لذخاء البزائ  االوربية وقج اوبى رئاستر 

 .(89 لدل  الى الدػ  الفارسي بديادر الحرة السقخرر مغ ا
واستكسااًل لوحجاث لع يتحقا امل الػكيل االنكليتدي فتي بشتجر عبتاس اذ ستخعان متا اندلقتت بتالد      

فارس متخر اختخا فتي حتخ  اهليتة وهشتا فكتخت الذتخكة باالندتحا  متغ الدتػ  الفارستية علتى إن تتتخك 
كالة الذخكة في ابتفهان التى الشهت  عتام وعشج تعخض و  (87 احج مػضفيها في كخمان الستيفاء ديػنها

, قتتخرت الػكالتتة االنكليديتتة فتتي بشتتجرعباس والػكالتتة الهػلشجيتتة ايزتتًا االتفتتا  متت  متتال علتتي شتتا  3696
اال إن الخئاسة في بػمباي كتبت  (86 حابع بشجر عباس لحساية وكالتيهسا عشج وقػع اي خصخ عليهسا 

ر السيشتاء الستحكػر عشتجما يذتعخ بتان الخصتخ بتات قخيبتًا الى وكيلهتا فتي بشتجر عبتاس تخبتخ  بعتجم م تادر 
الخاستتية لبالتتة   Shffespury مشتتر وعليتتر إن يشقتتل مستلكتتات الػكالتتة علتتى متتتغ الدتتفيشة شفدتتبػري 

الدتتاحل . حتتتى يتتتع البحتتث عتتغ احتتجا الجتتدر ستتػاًء فتتي بػشتتهخ أم فتتي بشتتجريا لالستتتقخار فيهتتا مػقتتتًا 
 .(88 ري سا تتحدغ االحػال في بالد فارس

ولع تدتص  وكالتة الذتخكة فتي بشتجرعباس الختػض فتي  ستار الحتخ  او احتجاث بتلئ متابيغ حتابع     
 . (56 (3665-3669وكخيع خان الدنج الحي اعتلى الحكع في فارس   (85 بشجر عباس

  -البحخيغ او قذع : -
الػقتت قتج حتان  هشا قخر العاملػن فتي شتخكة الهشتج الذتخلية االنكليديتة فتي الخلتيج العخبتي بتان        

إليجتتاد مكتتان إلقامتتة وكتتالتهع علتتى احتتجا الجتتدر القخيبتتة فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي مدتتت ليغ حالتتة 
وتعديدًا لهح  الفكخر أرسلت الخئاسة الى وكليها فتي بشتجر عبتاس رستالة  (53 الفػضى التي عست فارس 

يس عتغ الخدتائخ التتي لحقتت كتعتػ  (52 شلبت فير بيان  رأير فتي احتجتاز الدتفيشة ي بيتظ الفارستية 
الػكيل في بشجر عباس بتا مخ  Henry  Savdgeسافجج   بهع في كخمان وابفهان , ورح  هشخي 

. واوبتى (51 , شالبًا في الػقت نفدر االستيالء على بقايا االسصػل  الفارسي في بشجرعباس و هخمد
مرتتادر بتتيج اللملتتم فتتي بػشتتهخ رئاستتتر ايزتتًا بشقتتل وكتتالتهع فتتي بشتتجرعباس التتى البحتتخيغ القخيبتتة متتغ 
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التتحيغ كتتانػا فتتي بتتخاع ونتتداع دائتتع فتتي متتا  (59 والتتتي يحكسهتتا عتتخ  الحػلتتة  (54 والقخيبتتة متتغ البرتتخر 
 .  (57 بيشهع فزاًل عغ وجػد الحرغ البخت الي فيها 

وفتتتي الدتتتيا  ذاتتتتر قػبلتتتت مقتخحتتتات الػكيتتتل فتتتي بشتتتجر عبتتتاس بتتتالخفس حيتتتال االستتتتيالء علتتتى      
االستتصػل الفارستتي ,  ن ذلتتظ قتتج يتتجخل الذتتخكة فتتي متاعتت  متت  تتتػلي شتتا  قتتػي لحكتتع فتتارس يعستتل 
لالنتقام بعتج ذلتظ متغ االنكليتد ال ترتابهع استصػلهع , امتا فيستا يتعلتا بتالتحخك نحتػ البحتخيغ فخفعتت 

اسة في بػمباي االمخ الى هيئة مجلذ السجراء في لشجن الحي وافا بجور  بذتخ  إن تقتشت  بػمبتاي الخئ
 .(56 بفائجتر التجارية 

حالتتت دون  3693وبتتجا الػكيتتل االنكليتتدي ستتافجج يعتتج لومتتخ الدتتابا التتحكخ اال إن وفاتتتر عتتام         
وقتج  (58 كتان مقيستًا فتي كخمتان التحي D. Graves بخيفتد  ذلتظ , فحتل محلتر الػكيتل االنكليتدي دي

نقس االخيخ راي سافجج بذان البحخيغ وكتان حدت  رأيتر انهتا تقت  فتي اقرتى شتسال الخلتيج العخبتي 
 نهتتا   3692بعتتج إن زارهتتا عتتام  (55 وشخقهتتا  يتتخ بتتالحر للسالحتتة وحبتتح كخيفتتد الخحيتتل التتى قذتتع 

ا الستعتجدر وتػجتج فيهتا قلعتة يحتيط تتست  برالحية شخقها للسالحة وعيػنهتا العحبتة فزتاًل عتغ مخاستيه
 .(366 بها خشج , وحابسها بجيا لكنكليد

ودافتتت  كخيفتتتد عتتتغ رأيتتتتر بالخحيتتتل التتتى قذتتتتع وان ذلتتتظ ستتتيمدي التتتتى تخفتتتيس تكتتتاليف التدتتتتليئ       
والحخاسة بالسقارنة م  بشجر عباس , كسا انر سيعفيهع مغ نفقات الهجايا والعصايا التي يقجمػها للحكام 

 .   (363 الفخس 
ورفزتتت الخئاستتة فتتي بػمبتتاي االقتتتخاح الختتاص فتتي البحتتخيغ وكتتحلظ لجديتتخر قذتتع  نهتتا عتتجت        

االقتخاح االول بان اهتسام عخ  الحػلة الستدايج بالجديخر سيجعل االستيالء عليها امخًا شاقًا بدتب  قتػر 
فأشتتارت بػمبتتاي إن هتتح   امتتا فيستتا يختتز االقتتتخاح ال تتاني والختتاص بجديتتخر قذتتع( 362 قتتجراتهع القتاليتتة

الجديخر كبيخر يرتع  التجفاع عشهتا فتي حالتة تخرتيز ستفيشتيغ حتخبيتيغ مت   ال سائتة جشتجي ل تخض 
  (361 حخاستها امام اهالي مشصقة الخليج العخبي الحيغ كانػا محاربيغ اشجاء ومالحيغ مهخ  

آلراء والسقتخحتتتات , دحتتتس كتتتل ا3692( خلفتتتًا لكخيفتتتد فتتتي ايلتتتػل  F.woodوبتعيتتتيغ أف وود       
الخاميتتتة  التتتى نقتتتل مقتتتخ الذتتتخكة متتتغ بشتتتجر عبتتتاس , ووجتتتج ان البقتتتاء فتتتي السيشتتتاء الستتتحكػر هتتتػ التتتخاي 

فستت  كتتل االوضتتاع  (364  االبتتلئ ,الن التجتتارر هتتي السرتتجر الخئيدتتي الهتستتام االنكليتتد فتتي السشصقتتة 
متا يديتج عتتغ  3691م السزتصخبة فتي فتتارس بقيتت التجتارر مدتتتسخر فعلتى ستبيل الس تتال ارستلت فتي عتتا

 . (369 ( بالر مغ البزائ  الرػفية إلى االسػا  الفارسية 766 
وفي ضػء تػبيات الػكالة في بشتجر عبتاس ارستل مجلتذ الستجراء فتي لشتجن رستالر التى الخئاستة      

تعلسهع فيها بأمخ عجم مػافقة نقل وكتالتهع التى احتجا الجتدر فتي مشصقتة  3694في بػمباي في اذار 
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العخبي , وخػلػا فتي الػقتت نفدتر الخئاستة باالستتعانة بحاميتة  بشتجر عبتاس مادامتت ا وضتاع الخليج 
 .(367 الدياسية في فارس مزصخبة 

 -بشجرريا : -
اجتسعت عػامل عجر حفدت االنكليد على فتئ مقخ تجاري لهع في شسال الخليج العخبي , كتان       

والهجوء الشدتبي التحي  (366 تيار شيخاز عابسة لر اولها , تػشيج كخيع خان الدنج حكسر في فارس واخ
ستتاد ختتالل الرتتخاع الفخندتتي فتتي الهشتتج  انيتتًا , فزتتاًل عتتغ السشافدتتة الهػلشجيتتة وتهجيتتج االخيتتخر لػضتت  

 .(368 في خخج  3694الذخكة في الخليج العخبي بعجما  بتت اقجامهع في عام 
قامة وكالتهع فيها على ا خ تذجي  الذيخ  نابخ مكانًا إل (365 وهشا اختارت الذخكة أمارر بشجريا     

بتعتتتتتيغ فخندتتتتتيذ وود  3694تذتتتتتخيغ االول  38وابتتتتتخت رئاستتتتتة بػمبتتتتتاي فتتتتتي  (336 حتتتتتابع بشتتتتتجريا 
 F.wood وبعتج إن تتػلى ميتخ مهشتا الحكتع  (333 ( الػكيل الدتابا فتي بشتجر عبتاس مقيستًا فتي بشتجريا

ناب  العجاء االنكليد, ولع يدسئ لهتع بكعتادر بشتاء وكتالتهع, واستتخجام   (332  3697في بشجريا عام 
انقاضها في بشاء سػر حػل االمارر , بهجف ترفية وجػدهع فيها . كسا رفس الدتساح لهتع بتحرتيل 

. واخيتخًا بعتث ميتخ مهشتا (331 العػائج مغ البزائ  االنكليدية اال اذا وافقتػا علتى دفت  الفتي روبيتة ستشػياً 
ادس متتغ تذتتخيغ ال تتاني متغ العتتام نفدتتر اوامتتخ  التتى السقتيع االنكليتتدي  وود بس تتادرر االمتتارر فتتي فتي الدتت

اقتتل متتغ نرتتت ستتاعة متهستتًا ايتتا  بتتانهع بزتتلػعر متت  اعتتجائهع الهػلشتتجييغ, وعليتتر  تتادر وود وجسيتت  
متتتتػجهيغ التتتى   Drake, ودريتتظ  Swallowالعتتامليغ معهتتتع علتتى متتتتغ الدتتتفيشتيغ الحتتخبيتيغ ستتتػالػ 

وبحلظ خابت امال وشسػحات الذخكة بفتئ   (334 جر عباس , فػبلػها في االول مغ كانػن االول بش
 وكالر تجارية دائسير لهع في بشجريا . 

وفتتتتي العتتتتام نفدتتتتر واجهتتتتت الذتتتتخكة فتتتتي الهشتتتتج عتتتتجر بتتتتعػبات كتتتتان بيشهتتتتا هتتتتػ اشتتتتتجاد التشتتتتافذ       
 (339 ( فتي اوربتا 3671-3697ستشػات  االنكليدي الفخندتي فتي الهشتج علتى ا تخ انتجالع حتخ  الدتب  

وتػر  الذخكة السحكػرر في الرخاعات الجاخلية فتي الهشتج حيتث اختحت امبخاشػريتة الس تػل بالتتجاعي , 
فأتبعت الذخكة السحكػرر سياسة عجائية تػسلية كلفتها في  زػن سشػات قليلة مغ بدط نفػذها على 

حقتا كاليتف نرتخًا حاستسًا علتى نتػا  البش تال 3696م اقاليع البش ال في شبر القار  الهشجية , وفي عا
 .(337 واببحت البش ال تحت سيصختها السباشخر   pLasseyفي معخكة بالسي

أما في بالد فارس فقج عانت الػكالة االنكليديتة فتي بشتجرعباس متغ سياستة متال علتى شتا  حتابع       
وفخضتتر الزتتخائ  الباهزتتة مستتا جعلهتتع  تجتتا   تجتتار بشتتجر عبتتاس واالنكليتتد (336 السجيشتتة االستتتبجادي 

, وقج اجبخ مػضفػ الػكالة االنكليدية بتقجيسهع ايا  الهجايا ال سيشة بجاًل مغ ارسالها الى  يتخكػن السجيشة
ور ع ذلظ بقيت تجارر  (338 شيخاز , بػبفر اهع شخرية محلية في السشصقة بعج ما سيصخ على قذع 

اال إن الػض  لع يدتسخ على ذلظ فدخعان ما ستاءت ا وضتاع الػكالة مدتسخر ومخضية الى حًج ما, 
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علتتتى ا تتتخ تتتتتقجم قتتتػات ي قلتتتي ختتان احتتتج قتتتادر كتتتخيع ختتتان التتتى بشتتتجر عبتتتاس  3698فتتي فتتتارس عتتتام 
الحتاللهتتا , مستتا ا تتتخ علتتى تتتجهػر تجتتارر الػكالتتة فتتي بشتتجرعباس بدتتب  الفػضتتى واالضتتصخابات التتتي 

هتتحا متتغ جانتت  , ومتتغ  (335   ونهتت  الستتجن التتتي تستتخ بهتتا.أحتتج تها القتتػات الستتحكػرر, وقصعهتتا الصتتخ 
جان  اخخ تأ خت التجتارر فتي بشتجرعباس بتالتصػرات التتي حتج ت فتي كخمتان ايزتًا , الن االخيتخر تعتج 
السرجر الخئيدي لتجارر الرتػف ومخكتدًا لترتشي  البزتائ  الرتػفية , وان متا ستببتر االحتجاث ستابقة 

التجتاري  لير في فػضى واضصخا  , مسا ادا التى تػقتت الشذتا  الحكخ مغ العام السحكػر جعلها ت
فيهتا , وستتح  مس تتل الذتتخكة مشهتتا , فتتأنعكذ االمتتخ شبيليتًا علتتى تجتتارر الػكالتتة  البخيصانيتتة فتتي بشتتجر 

حيتتتث فقتتتجت ا خيتتتخر مطتتتاهخ انتعاشتتتها التجتتتاري الدتتتابا , و ادرهتتتا الك يتتتخ متتتغ ستتتكانها  (326 عبتتتاس
 .(323 او بػشهخ حيث االمغ واستتا  الشذا  التجاري فيهساوتجارها متػجهيغ الى البرخر 

وفي الديا  نفدر , لع تكغ االحجاث الدابقة التحكخ فتي بشتجرعباس هتي وحتجها وراء تتجهػر تجتارر     
علتتى بشتتتتجر  (322 الػكالتتة االنكليديتتة  فيهتتا اذ واجتتتتهت الذتتخكة مذتتكلة اختتخا تس لتتت بالهجتتتتتػم الفخندتتي

 .(324 الحي جاء نتيتتتجة النعكاس احجاث حخ  الدب  سشتتػات في اوربا (321 3695عباس عام 
  -هخمد : -

بعج تلظ التصػرات , قخرت رئاسة بػمباي البحث عتغ مكتان فتي مشصقتة الخلتيج العخبتي ليسارستػا فيتر 
تجتتتارتهع دون اي بتتتعػبات , بعتتتجما كتتتانػا علتتتى يقتتتيغ كامتتتل بتتتان بشتتتجرعباس لتتتع تكتتتغ مخكتتتدًا مالئستتتًا 

 Alexanderلحلظ امخت وكيلها في بشجرعباس الكدشجر دوكالس (329 لسسارسة الشذا  التجاري فير 
Douglas  ولهتتحا قامتتت الػكالتتة  (327 ببتتحل كتتل شاقاتتر للحرتتػل علتتى جديتتخر هخمتد 3676فتي عتتام

بتتكجخاء مدتتئ لهخمتتد متتغ العتتام نفدتتر , كستتا فتتاوض شتتيخها علتتى االتجتتار فتتي جديختتتر, ورحتت  الذتتيخ 
وأوضتتئ  (326 بشقتتل السدتتتػدع البخيصتتاني التتى جديختتتر ولكشتتر رفتتس وبذتتجر تدتتليع حرتتغ الجديتتخر لهتتع

مغ خالل تقخيخ رفعر الى رئاستر في بػمباي والتحي اشتار فيتر بتان هخمتد لتع تكتغ بسدتتػا دوكالس 
شستتػح البخيصتتانييغ , فتتالجديخر مججبتتة , وستتكانها قليلتتػن, وهكتتحا تخلتتت رئاستتة بػمبتتاي عتتغ فكتتخر نقتتل 

 .  (328 مخكدهع الى جديخر هخمد
االوضتتاع فتي بشتتجر عبتاس متتغ  اال إن السػضتػع ا تتيخ متتخر اختخا فتتي العتام التتتالي  بدتب  تتخدي     

ستتيء التتى استتػء , وبعتتج مشاقذتتات متتا بتتيغ رئاستتة بػمبتتاي ووكيلهتتا فتتي بشتتجر عبتتاس حتتػل السػضتتػع 
حيتتث  (325 فزتتلػا فتتي الشهايتتة االستتتقخار فتتي احتتجا جتتدر الخلتتيج العخبتتي علتتى البقتتاء فتتي بشتتجر عبتتاس

لذتتتتخكة  يتتتتخ مأمػنتتتتة اشتتتتار دوكتتتتالس "  أنهتتتتع  معخضتتتتػن للزتتتتخائ  اليػميتتتتة  ". كستتتتا إن مستلكتتتتات ا
الجانتت , اال اذا قتتامػا ببشتتاء حرتتغ يكلتتت الك يتتخ, لعتتجم وجتتػد مرتتجر دختتل عتتجا االربتتاح العائتتجر متتغ 
البزتتائ  الرتتػفية , وباخترتتار فتتان االربتتاح العائتتجر متتغ تجتتارر الرتتػف ليدتتت متتغ الزتتخامة بحيتتث 

ار والكتالم لتر , لتع يكتغ تتحسل نفقات باهزة واضاف  قائاًل "   فاذا لع تكتغ السسلكتة فتي حالتة استتقخ 
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 (316 بسقجورنا القيام بكدارر شمونشا بجون قػر عدكخية , فكنشا نعتقج إن الخدارر امخ حتسي في الشهاية ".
واقتخح دوكالس لهحا االمخ بتان يقتػم باستتصالع  الجتدر كافتة الػاقعتة فتي الصخيتا التى البرتخر ,  نتر 

 .(313 مون الذخكة بان يػد القيام بديارر  البرخر  مػر خابة بذ
 -الػكالة االنكليدية في البرخر : -

ومخ في شخيقر على ميشاء  3673وهكحا خخج دوكالس في شخيقر الى البرخر في اواخخ عام        
بػشهخ وارسل الػكيل السحكػر تقخيخًا الى رئاستر يػبي فير بشقل الػكالة االنكليدية  الى بػشهخ  نر 

عشر الن  و يسكغ الجفاع (312 بيغ البرخر وبشجر عباس ويتست  بسػق  جيج السيشاء الػحيج الحي يق  ما
السػق  محا  بالساء مغ  الث جهات , كسا إن بػشهخ هػ ميشاء تجاري وبكمكان الذخكة بيت  كسيتات 
متتتغ البزتتتائ  الرتتتػفية وترتتتجيخها , وان االقامتتتة فتتتي بػشتتتهخ ال تكلتتتت مبتتتالغ شائلتتتة لحسايتهتتتا ستتتػا 

بالسقارنة م  ا لبية الجدر الػاقعتة علتى الدتاحل الذتخقي للخلتيج  العخبتي , فكنهتا  (311 مفاتحة شيخها 
وال يتػفخ فيها الستاء  (319 والذيخ شعي  (314 قاحلة ومهجػرر و يخ مأهػلر بالدكان ماعجا جديخر ليذ

العتتح  , كستتا انهتتا  يتتخ امشتتر السخاستتي فزتتاًل عتتغ االستتتيصان فيهتتا يقتزتتي حسايتتة أستتصػلير للسكتتان 
 .(317 لتجارر معاً وا

وفتتي الػاقتت  شتتهجت تلتتظ الستتجر الك يتتخ متتغ السشاقذتتات بتتيغ السدتتموليغ فتتي بػمبتتاي والخابتتة بشقتتل     
الػكالة, وضهخت خالل السشاقذات تلظ مدالة مجابهة رجال القبائل العخبية وتػبل السدتمولػن اخيتخًا 

ية , لتحلظ اتجهتت انطتارهع فتي الى وجػ  نقل السقخ الى مكان يدهل الجفاع عشر مغ الدلصات السحل
 .(316 تلظ الحقبة الى كل مغ البرخر او بػشهخ 

واعتتخف كليتًا بدتلصة كتخيع ختان  (318 ولديادر السعلػمات فبػشهخ م ال كان  يحكسها الذيخ نابتخ    
وعلتتا الػكيتتل االنكليتتدي  دوكتالس علتتى بػشتتهخ ووبتتفر بانتر ميشتتاء مالئتتع للتجتتارر , ويعتتج ( 315 الدنتج 
ار ولجيهع الحخية التامة في مسارستة تلتظ التجتارر , اضتافة التى تذتجي  شتيخ نابتخ لهتع , وعلتى بالتج

التتتخ ع متتتغ مسيتتتدات السكتتتان االيجابيتتتة هتتتح  لتتتع يخشتتتئ بػشتتتهخ ليكتتتػن السكتتتان الججيتتتج إلقامتتتة الػكالتتتة  
ار االنكليديتتتة  فيتتتر نطتتتخًا لتتتتأ خ الذتتتخكة با حتتتجاث التتتتي ستتتبا وان وقعتتتت فتتتي بشتتتجرعباس نتيجتتتة النهيتتت

     .   (346 الحكػمة السخكدية في فارس الدابقة الحكخ
 ستتبا  عتتجر مشهتتا وجتتػد حكػمتتة مدتتتقخر بخئاستتة  (343 واخيتتخًا فزتتلت رئاستتة الذتتخكة , البرتتخر       

( خاضعة للجولة الع سانية التتي تتختبط بعالقتات جيتج  بتاإلنكليد 3672 -3696الػالي سليسان باشا  
حيتث ( 341  انيًا, فزاًل عغ تصػر السػابالت البخية فيهتا (342 التجارر فيها  اواًل والتػس  الكبيخ لحجع

ابتتبحت البرتتخر محصتتة لالنصتتال  التتى الصخيتتا الرتتحخاوي اذ ابتتبحت مخكتتدًا لشقتتل بخيتتج الذتتخكة متتغ 
 .(344 سػرات الى بػمباي  ع البرخر وب جاد وحل  وسػريا و أوربا 
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أوامتتخ   بشقتتل الػكالتتة االنكليديتتة متتغ  3672نيدتتان وعليتتر ابتتجر مجلتتذ الذتتخكة فتتي لشتتجن فتتي      
بشجرعباس الى البرتخر وبتجرت االوامتخ فتي تذتخيغ ال تاني متغ العتام الستحكػر, وتتع ارستال ستفغ عتجر 

 . (349 للسخابصة في البرخر م  كتيبة ب يخر للسجفلية وحػالي مائة رجل مغ بػمباي لحساية الػكالة 
فقتج أبتبحت البرتخر متغ القػاعتج  (347 هتػ حتجث  ذو أهسيتة سياستيةوعج نقل الػكالة  الستحكػرر       

االنكليديتتة السهستتة فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي, اذ استتتقص  السيشتتاء الستتحكػر جسيتت  تجتتار شتتخكة الهشتتج  
وبدتب  تعتاضع تجتارر الذتخكة رفعتت مقيسيتة البرتخر (  346 الذخلية االنكليدية في مشصقة الخليج العخبتي

ولتع يكتتت االنكليتد بتحلظ بتل  ( 348 ستابقًا إلتى بشتجرعباس ج إن كانتت مقيسيتة تابعتةالى درجة وكالر بعت
حرتل بسػجت  نطتام االمتيتازات علتى فخمتان  H. Granfellإن سفيخهع فتي استصشبػل هشتخي كخانفيتل 

, اذ ان الدتتلصان (345 يتزتتسغ اعتتتخاف الجولتتة الع سانيتتة بجعتتل الػكالتتة االنكليديتتة  فتتي البرتتخر قشرتتلية
( لتع يعتتخف بالبرتخر كػنهتا تجتاري  خاضت   لالمتيتازات 3664 -3696الع ساني مرصفى ال التث  

 .(396  االجشبية , ولوول مخر اعتخف بػكيل الذخكة في البرخر مس ل للذع  االنكليدي 
ومغ اجل دعع وتقػية وكالء الذخكة السحكػريغ اتخحت رئاسة بػمباي إجتخاءات عتجر فأبتبحت       

رتتتخر تتكتتتػن متتتغ وكيتتتل يكتتتػن عزتتتػًا فتتتي مجلتتتذ رئاستتتة بػمبتتتاي ومتتتغ تتتتاجخ أقتتتجم وكتتتابتغ وكالتتتة الب
 .(393 وجخاح
وختالل هتتح  الستتجر ازدادت نذتتاشات االنكليتد التجاريتتة فتتي مشصقتتة الخلتيج  العخبتتي  ويخجتت  ذلتتظ       

يتتج علتتى اختتخا اي تهج (391 او اي قتتػر أوربيتتة (392 اواًل التتى السػقتتت فتتي الهشتتج, فلتتع يذتتكل الفخندتتيػن 
السرالئ  االنكليدية في السشصقة بعج انتهاء حخ  الدب  ستشػات الدتابقة التحكخ, مستا شتجعها  انيتًا إن 

فزتتاًل عتتغ استتتتبا  االمتتغ والهتتجوء  (394 تتتػلي اهتسامتتًا متدايتتجًا فتتي تجارتهتتا فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي
الد وتذتتتتكيل حكػمتتتتة التتتتحي عتتتتع ارجتتتتاء بتتتتالد فتتتتارس بعتتتتج إن تسكتتتتغ كتتتتخيع ختتتتان الدنتتتتج متتتتغ تػحيتتتتج التتتتب

 .(399 مدتقخر
 -السقيسية االنكليدية في بػشهخ : -

وازاء ا وضتتتاع السذتتتجعة الدتتتابقة التتتحكخ ضهتتتخت اهسيتتتة  فتتتارس متتتخر أختتتخا  بػبتتتفها الدتتتػ        
الخئيدتتتة  لتجتتتارر  الذتتتخكة فتتتي مشصقتتتة الخلتتتيج العخبتتتي, وكتتتان ذلتتتظ نابعتتتًا متتتغ ترتتتسيع الذتتتخكة علتتتى 

 .(397  ي بالد فارس , وتلهفها على اقامة عالقات تجارية م  فارساالحتفاظ بسخكد او وجػد لها ف
لحلظ شخعت في البحث عغ اقامة مخكد تجاري يق  على الداحل الذخقي محتل السقتخ التجتاري       

 (398 , مدتتت لر بتتحلظ دعتتػر ستتبا ان وجههتتا شتتيخ سعتتتتجون حتتابع بػشتتهخ(396 السل تتى فتتي بشتتجرعباس 
الحاتي الى الػكيل االنكليدي في بشجر عباس  دوكالس انت الحكخ حيشسا  والحي يتست  بشػع مغ الحكع 

إلقامتتة مخكتتد تجتتاري فيهتتا فأعصتتا  شتتيخ بػشتتتهخ  (395  3673متتًخ بالسشصقتتة فتتي  كتتانػن ا ول عتتام 
خصابتتتًا التتتى بػمبتتتاي يمكتتتج دعػتتتتر ,  تتتع ألحتتتا الذتتتيخ الستتتحكػر هتتتحا بخصابتتتات عتتتجر التتتى بشتتتجر عبتتتاس 
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فتي اعصتتاء الذتخكة فتي بػشتتهخ كتل االمتيتازات التتتي تخ ت  فيهتا فيستتا اذا  وبػمبتاي اوضتئ فيهتتا ر بتتر
قخروا فتئ مخكد لهع في بػشهخ. وكان الذيخ مزصخًا في ترخفر هحا معبخًا عغ قلقر وخذيتر في إن 
تتخكد تجارر السشصقة في بشجريا او البرخر , حيث كان التجار الفخس يتخددون التى هتاتيغ السشصقتتيغ 

النكليديتتة , واجتسعتتت دعتتػر الذتتيخ متت  رلبتتة هيئتتة الستتجراء فتتي لشتتجن فتتي ابقتتاء العلتتع حيتتث البزتتائ  ا
. بعتتج إن (376 االنكليتتدي مخفػعتتال فتتػ  اجتتداء متتغ فتتارس وان يكتتػن لهتتا مستت اًل لسرتتالحها التجاريتتة فيهتتا

 راودتهتتع فكتتخر القلتتا والخذتتية متتغ تتتػفيخ البزتتائ  الرتتػفية التتتي ربستتا قتتج يدتتبقهع الهػلشتتجييغ فتتي ختتخج
 Williamهتح  االعتبتارات اقتشعتت رئاستة بػمبتاي إن تختتار ولتيع انتجرو بتخايذ ولكتل (373 بتػفيخهتا 

Androw Brice   والحها  الى مشصقتة الخلتيج العخبتي وعيشتتر وكتياًل عشهتا  3671في كانػن ال اني
, وان ( 372 بسهستتة التحقيتتا فتتي التتشقز الستتالي التتحي ابتذتتت فتتي الػكالتتة االنكليديتتة  فتتي البرتتخر أوال 

يتختح التختيبتات الالزمتة إلنذتاء مقيسيتة انكليديتة فتي بػشتهخ  انيتًا, بهتجف التتخويج لبزتائعها الرتػفية 
 . (371 في فارس وإنعاش تجارتهع الستجهػرر 

 
 الخاتمة

ا بتتت البحتتث ان نجتتاح االنكليتتد للستتتاجخر متت  الذتتخ  قتتج تػجتتت بتأستتيذ مخابتتد تجاريتتة عتتجر فتتي      
مشصقة الخليج العخبي ,بهجف تػزي  البزائ  التي تتتاجخ بهتا عتغ شخيتا  الخلتيج العخبتي التى البلتجان 

يشتاء جاستظ االخخا ولتأميغ وبػل البخيج الحي كان يشقل مغ  لشجن عبخ الخليج الى الهشج ., فكان م
اول اختيارهتتتا ذات السػقتتت  الج خافتتتي الستسيتتتد , ولكتتتي تكتتتػن تجارتهتتتا بعيتتتجر او اقتتتل عخضتتتة للخصتتتخ 

 البخت الي في هخمد .  
بيغ البحث بان  سخر التعاون العدكخي  بيغ االنكليد وفارس ضج البخت الييغ هػ حرػل االنكليد     

رعباس , الحي عجو  مجخالل الى الطهيخ على امتيازات تجارية بتأسيذ مخكد تجاري لهع في بشج
الفارسي لع يكغ  لهع متاحًا في جاسظ , فأببئ بشجرعباس السيشاء الخئيذ لتجارر الذخكة لسجر تديج 
عغ قخن ونرت القخن . اال ان تجارر الذخكة في السيشاء السحكػر قج عانت مغ بعػبات بدب  

لية ضج حكام فارس , لحلظ شخعت بالبحث عغ السشافدة الهػلشجية والفخندية, واالضصخابات الجاخ
مكان إلقامة وكالتهع فػجهت انطارها نحػ البحخيغ او قذع , وبعج السشاقذات ابجت رئاسة الذخكة في 
بػمباي عجم مػافقتها على  االمابغ السحكػرر بدب  قػر القجرات القتالية التي يستلكها عخ  الحػلة 

 . في البحخيغ , ولرعػبة الجفاع عغ قذع
فتػجهت نحػ بشجرريا ا خ تذجي  حابع االخيتخر إلقامتة وكتالتهع فتي محاولتة مشتر للتتخلز متغ الشفتػذ 

الهػلشتجي , اال ان االوضتتاع لتع تكتتغ فتتي بتالئ الػكالتتة االنكليديتة فتتي  بشتتجرريا اذ ستخعان متتا قامتتت  
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ة وجتػدهع فتي  ػرر اشاحت بحابع  بشجرريا على يج ابشر , الحي ناب  العجاء لكنكليد بهتجف ترتفي
 بشجرريا , االمخ الحي ادا الى اندحابهع الى بشجرعباس .

اضهتتتخ البحتتتث بتتتأن تجتتتارر الػكالتتتة فتتتي بشتتتجرعباس قتتتج تتتتجهػرت وفقتتتجت مطتتتاهخ انتعاشتتتها التجتتتاري     
بدتتب  الفػضتتى التتتي احتتج تها قتتػات كتتخيع الدنتتج ا تتخ ستتيصختهع علتتى االخيتتخر اوال , والهجتتػم الفخندتتي 

انعكتاس حتخ  الدتب  ستشػات فتي اوربتا  انيتا . فقتخرت رئاستة الذتخكة البحتث  الحي جاء نتيجة 3695
عتتغ مكتتان فتتي مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي ليسارستتػا تجتتارتهع دون اي بتتعػبات , لتتحلظ اتجهتتت انطتتارهع  

, وعتج نقتل  3672نحػ البرخر , وبجرت رئاسة الذخكة اوامخها بشقل الػكالتة االنكليديتة التى البرتخر 
حتتتجث ذا اهسيتتتة سياستتتية , اذ ابتتتبحت البرتتتخر متتتغ القػاعتتتج االنكليديتتتة السهستتتة فتتتي  الػكالتتتة الستتتحكػرر

مشصقتتة الخلتتيج العخبتتي , ورفعتتت مقيسيتتة البرتتخر التتى درجتتة وكالتتة بعتتج ان كانتتت مقيسيتتة تابعتتة لػكالتتة 
 بشجرعباس.

واخيتتخا ا بتتت البحتتث ضهتتتػر اهسيتتة  فتتارس متتتخر اختتخا بػبتتفها الدتتػ  الخئيدتتتة لتجتتارر الذتتخكة فتتتي   
مشصقة الخليج العخبي , بعج ازدياد نذاشات االنكليد التجارية خالل السجر السحكػرر بدب  عػدر االمغ 

دتيػن واي قتػر الهجوء الحي عع ارجاء فارس بعتج تسكتغ كتخيع الدنتج متغ تػحيتج التبالد , ولتع يذتكل الفخن
اوربية اخخا اي تهجيج على السرتالئ االنكليديتة فتي السشصقتة بعتج انتهتاء حتخ  الدتب  ستشػات , لتحلظ 
اختارت رئاسة الذخكة بػشهخ إلقامة السقيسية مدت ليغ الجعػر التتي وجهتت لتر متغ قبتل شتيخ بػشتهخ 

 والحي يتست  بشػع مغ االستقالل الحاتي .  
 
 شهوامال
ة تدسية االنكليد بجال مغ البخيصانييغ وهي التدسية الخسسية االولى للبخيصانييغ عشجما كانت استخجمت الباح  (3

بخيصانيا الحالية تتالت مغ ارب  مقاشعات وهي انكلتخا , ويلد, إيخلشجر ,اسكػتلشجا . وعشجما تػحجت هح  السقاشعات 
 يد  ببخيصانيا . بػالية واحجر في نهاية القخن ال امغ عذخ اببحت تدسية بالد االنكل

حامال معر رسالة مغ  3973يعج انصػني جشكشدػن أول م امخ انكليدي تػجر إلى الذخ  ووبل الى فارس ( 2 
السلكة اليدابيث وقابل الذا  شهساس  االول اال ان سفارتر لع تدفخ عغ شيء  وللتفابيل مغ تلظ السحاوالت 

ى القخن العذخيغ , تخجسة ي عبج انطخ: ارنػلج ويلدػن , الخليج العخبي مجسل تاريخي مشح أقجم أالزمشر وحت
, دراسة  3534؛ د. زكي بالئ , بخيصانيا والعخا  حتى عام  214القادر يػست , الكػيت , بجون تاريخ , ص

 .  19, ص  3578في التاريخ الجولي والتػس  االستعساري , ب جاد , 
 1) Low  C . R , History of the Indian Navy  ,1613- 1863,Vol ,1 , Delhi  ,1985 , p.5    ؛ د

(  3898-3766. مرصفى عبج القادر الشجار , شخكر الهشج الذخلية مالمحها وابخز سساتها في الخليج العخبي  
 362, ص 3568مجلر دراسات الخليج العخبي والجديخر العخبية , العجد الخامذ عذخ , الدشر الخابعة , تسػز, 

ب جاد, , , بخيصانيا وإمارات الداحل العساني ,دراسة في العالقات التعاهجية د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع( 4 
 .   46, ص3568
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 . Low  ,Op .Cit , Vol.1 , P تألفت الحسلة مغ أرب  سفغ بحخية هي الخد دراجػن وهكتػر وسػزان واسيشذغ ( 9 
6 .   

             ,Sykes  P . , A History of Persia, London؛   217ويلدػن , السرجر الدابا , ص  (7 
1969,  vol.II    ,P. 189             . 

بانت مجراس وكلكتا وسػرات مغ اهع السشاشا التي انذأ فيها االنكليد وكالة تجارية : عبج االميخ ي اميغ ( 6 
الخليج العخبي ,  ومرصفى عبج القادر الشجار, دور الدجالت الهشجية ومحفػضاتها مغ و ائا العخا  وبقية اقصار

 .  33, ص  3568مشذػرات مخكد دراسات الخليج العخبي , ب جاد , 
( بكقامة مخكد لها في سػرات الػاقعة على 3726_3769حرلت الذخكة على فخمان مغ اإلمبخاشػر جها نكيد  ( 8 

ت: مكت  التخجسة , 3: ج .ج لػريسخ , دليل الخليج ,القدع التاريخي ,ج 63731الداحل ال خبي في الهشج عام 
 . 27في  ديػان حابع دولة قصخ , ص 

, 3د. عبج العديد عبجال شي إبخاهيع, حكػمة الهشج البخيصانية واإلدارر في الخليج العخبي,دراسة و ائقية ,  ( 5 
 Philip woodruff, the  men  who  ruled  India , vol.1, the,نقال عغ  21_22,ص3586الخياض,

  founders  2nd  (London,1965) p.19.           
 السرجر نفدر  .( 36 
,الجدء ا ول ,ت: ي أميغ عبج هللا , وزارر التخاث القػمي 3886_3659جػن.  . كلي, بخيصانيا والخليج  (33 

 .85, ص 3565وال قافي في سلصشة عسان,
خ : د.عبج ا ميتخ ي أمتيغ , القتػا البحخيتة ال خبان وال الفات  مغ أنػاع الدفغ السدتخجمة آنحاك للتفابيل  يشط( 32 

 97,  ص 3577في الخليج العخبي في القخن ال امغ عذخ , ب جاد ,  
 176 - 195, ص 3552, بيخوت 2للتفابيل عغ ال دو البخت الي انطخ د. قجري قلعچي , الخليج العخبي , ( 31 

 ومابعجها33الداحل  , ص ؛  د . عبج العديد عبجال شي  إبخاهيع,  بخيصانيا  وامارات 
 34)  Saldanha , J .A , Precis of Naval Arragement in The ( Persian) Gulf 1862 -1905 , 

(I.O).,L/P+S/20 C 248 B ,P. 1. The Early Voyage and the Bombay Marine ,1616 _ 
1831. 

 39 )Low , Op .Cit , vol . 1  , P.132 . 
 . 33عبج ا ميخ ي أميغ  و د. مرصفى عبج القادر الشجار , السرجر الدابا ,   ص( 37 
 السرجر نفدر  ( 36 
   .Sykes, Op. Cit, p.189نقال عغ:  3734وهػ بخيصاني وفج إلى فارس مغ الهشج عام ( 38 
؛ عبج العديد عػض ,    39عبج ا ميخ ي أميغ  ود.مرصفى عبج القادر الشجار , السرجر الدابا , ص ,  ( 35 

 .    319, ص   3553, عسان ,  3,    3دراسات في تاريخ الخليج العخبي الحجيث , ج 
  26) (l .O ).,L /  P + S  /20  C  248 B , ch .I, P.7  .      
التػس  ا وربي جسال زكخيا قاسع ,تاريخ الخليج العخبي الحجيث والسعابخ , إمارات الخليج العخبية في عرخ ( 23 

 .36,ص 2663,السجلج ا ول , القاهخر ,3846-3966ا ول 



 3675حماوالت االنكليز يف تأسيس مقينية هلا يف بوشور

                                               أ.م.د. ههاء عبد الواحد عبد الرضا                                                                                   

 

   م(4244كانون االول  – 55العدد ملحق )  لة دااسات تاايخيةجم 
513 

 

513 

بانت ال اية التي تخمي الذخكة مغ انذاء الػكاالت هػ تػزي  البزائ  التي تتاجخ بها عغ شخيا الخليج العخبي ( 22 
ج العخبي الى الهشج الى البلجان االخخا اوال وتاميغ وبػل البخيج فيسا بعج  الحي كان يشقل مغ لشجن عبخ الخلي

 . 86, ص 3582 انيا . سليع شر التكخيتي , السقاومة العخبية في الخليج العخبي , ب جاد , 
, تعخي  هاشع كاش  الزم, ب جاد 3668-3646د.عبج ا ميخ ي أميغ ,السرالئ البخيصانية في الخليج العخبي (21 

   69الهشج, ص؛د. عبج العديد عبجال شي إبخاهيع ,حكػمة 34, ص 3566,
(رسالة ماجدتيخ 3725-3966للتفابيل انطخ ابتدام سعػد كشػن الحسيجاوي ,العالقات البخت الية الرفػية  ( 24 

؛ نرخ هللا فلدفي, ايخان وعالقاتها الخارجية في العرخ 58, ص2665مقجمر إلى كلير اآلدا  ,جامعر البرخر,
 .   374, ص  3585يػست الخيذ, القاهخر,   م ,ت: ي فتحي 3617-3966ه/  3348-ه 567الرفػي 

 29) ( I.O ) ., L /P+S /20  C 248 B , ch. I . P.2  . 
للتفابيل عغ دور البخت الييغ في الخليج العخبي: د.هيفاء عبج العديد الخبيعي,  دار في الخليج العخبي ,  ( 27 

( مجلة 3796 -3966  الحليج  العخبي   ؛ د.محسػد علي الجاود , العالقات البخت الية  م 3585السػبل , 
 . 23, ص  3576,  ب جاد ,2بلية  اآلدا  , العجد 

على ا خ اضصخابات  قامت في البحخيغ ضجهع  3726دخل شا  فارس في بخاع م  البخت الييغ مشحعام ( 26 
؛ ي حدغ 67- 69, 3مج فاست لها  الذا  وبدط سيصختر على الجديخر . جسال زكخيا قاسع , السرجر الدابا,

 .   66, ص  3556,  3العيجروس , سقػ  الحكع البخت الي في الخليج العخبي , دار الستشبي للصباعة ,   
 ( . I. O) ., L / P + S/ 20  C 248 B , p.1.؛   64د. ي حدغ العيجروس ,السرجر نفدر , ص( 28 
وتق   الى الجشػ   99تعج هح  الجديخر مغ اببخ جدر الخليج العخبي تق  الى الجشػ  الذخقي مغ خط الصػل  (25 

, وتستج مغ لشجر حتى بشجر عباس وال يفرلها عغ الداحل الذخقي للخليج العخبي سػا قشار  26مغ خط العخض 
الع سعجون السبادر , الخليج بع بالقخ  مغ مزيا هخمد . س36 -1كع وعخضها مغ  339ضيقر يبلغ شػلها 

 . 44 -41, ص 3583العخبي دراسة في الج خافية االقليسية , ب جاد , 
 16   )Marlow , John  , The Persian Gulf  in Twentieth Century , London , 1962    , p.7 .  
ة الرفػية في مػاجهة ؛ د. بجر الجيغ الخرػبي , الجول 336نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص  ( 13 

. 378, ص  3589, الدشة الحادية عذخر , 44التحجيات , مجلة دراسات الخليج والجديخر العخبية , العجد 
 Burell R .Micheal and Keith  Mchlachlan . The Political  Geography of the Persion؛

Gulf in the Persian Gulf state ,London, 1980, p. 135.                       
    .  Low , Op. Cit , p. 34 – 37 للتفابيل عغ العسلية العدكخية انطخ : ( 12 
وهي قخية ب يخر تجعى جسخون اختارها الذا  عباس لتكػن ميشاء بحخي اشلا اسسر علير.د. عبج االميخ ي ( 11 

الدابا, الخرػبي, السرجر ؛د.بجر الجيغ 39اميغ ود.مرصفى عبج القادر الشجار ,السرجرالدابا ,ص
 . 377ص

 Lockhart,  L. , The Fall of the Safavi  Dynasty and ؛ 273ويلدػن , السرجر الدابا , ص ( 14 
the Afghan Occupation of Persia,Campridge,1958,p.362.                                      

انطخ؛  مرصفى عقيل الخصي  ,التشافذ 3762الهػلشجية عام للتفابيل عغ تأ سيذ شخكة الهشج الذخلية ( 19 
وما بعجها ؛    .ج . سلػت ,عخ   الخليج  325, ص  3583,بيخوت ,3671-3722الجولي في الخليج العخبي 
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في ضػء مرادر شخكة الهشج الذخلية الهػلشج ية  , تخجسة  عايجر خػري , مخاجعة  د. ي مخسي  3648- 3762
 .66, ص 3551, أبػ ضبي  3عبج هللا  ,  

علي  شام , احالل الشفػذ االجشبي بالخليج العخبي   دور االسخر الرفػية ( مجلة الخليج العخبي , السجلج الداب  ( 17 
 .  26, ص   3589,  4-1عذخ , العجد 

 .66د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص  (16 
است ل الهػلشجيػن فخبة وفار الذا  عباس في إعاقة الذخكة االنكليدية في الحرػل على تججيج امتيازاتهع مغ ( 18 

 . 385( . نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص 3742-3725الذا  بفي  
 . 23علي  شام , السرجر الدابا , ص ( 15 
 . 285ن , السرجر الدابا , ص  ؛ ويلدػ   233نرخ هللا فلدفي , السرجر الدابا , ص  ( 46 
 .  98د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل  , ص ( 43 
 .   369, ص  3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 42 
  41 ) .Lockharat, Op. Cit , p.366 
انطخ: د. زكي بالئ, السرجر الدابا,  3719ي عام لبرخر الول مخر فبجأ االنكليد عالقاتهع التجارية م  ا( 44 

 اال انهع اتذأوا  .Hoskin L.  Halford, British  Rohte to India, London , 1960 , p.51؛ 49ص
يجيخها مقيع تاب  الى الػكيل االنكليدي في بشجر عباس انطخ      3741مقيسية ممقتة في البرخر عام 

Saldanha, J. A, Precise of Turkish Arabia Affairs 1801 -1905 (Simla ,1906).p.93.  
د. يقطان سعجون العامخ, نذا   شخكة     وللتفابيل اب خ عغ نذا  شخكة الهشج الذخلية في البرخر أنطخ:( 49 

       .Saldanha , Op. Cit , p. 93.  31,ص   3556في البرخر , البرخر,   الهشج  الذخلية االنكليدية
 47)., L/ P+S / 20  C 248 B  , P,1.   I . O)   ) 
 . 369, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 46 
  ؛  .377مػسذ دولة اليعاربة تسكغ مغ شخد البخت الييغ يشطخ  .ج سلػت , السرجر الدابا , ص  ( 48 

Coupland , R . , East  Africa  and it's Invaders from the Earliest time to the death of    
Syyid Said  in 1856.(Oxford ,  1956  ) p. 53.                       

 . 68د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 45 
حابسها  اقامة  مخكد على اراضيها بدب   ماعانا  العخ  مغ ال دو البخت الي  فذلت تلظ السفاوضات ا خ رفس ( 96 

 skeet  ,Ian ؛ 377, ص 3569:د.عائذة علي الديار, دولة اليعاربة في عسان وشخ  افخيقيا , بيخوت, 
,Maskat and Oman ,  London,1974 ,  p.38.                                                      

 . 74, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي ,ج( 93 
 . 56السرجر نفدر , ص  ( 92 
, 3568, ب جاد, 3836 -3658 د.بالئ ي العابج, مػقت بخيصانيا مغ الشذا  الفخندي في الخليج العخبي (91 

  27ص
بجدء مغ مهخ زواج ابشة ملظ البخت ال مغ 3773تشازلت البخت ال عغ ملكية الجديخر الى التاج االنكليدي عام (  94 

 .26السلظ جارلذ ال اني : د.عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص 
 99)    Marlow ,Op. Cit, p.8.   ؛Low, Op. Cit, vol. 7.p. 90-91 
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م  للذخكة , واببحت فيسا بعج نطخا لسػق  بػمباي ا لبحخي كسخفأ شبيعي فقج تحػلت هح  السجيشة الى مخكد ها  (97 
 .  364مقخا لخئاسة بػمباي . د. مرصفى عبج القادر الشجار  ,شخكة الهشج الذخلية, ص 

 L/P +S /20 C 248 B,p.1 ,.(I .O)؛  286ويلدػن , السرجر الدابا , ص ( 96 
, دراسة 3534 -3898د.عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , سياسة االمغ لحكػمة الهشج في الخليج العخبي ( 98  

 Marlow , John   , The؛   333؛عبج العديد عػض, السرجر الدابا, ص 37, ص3582و ائقية ,الخياض ,
Persian Gulf in Twentieth Century , London , 1962 ,  p.8 . 

 .       363, ص  3لسرجر الدابا ,القدع التاريخي ,ج  لػريسخ , ا( 95 
 . 331عبجالعديد عػض , السرجر الدابا , ص   ( 76 
 . Lockhart  ,Op.Cit ,p. 376-378     ؛  283ويلدػن  , السرجر الدابا , ص  ( 73 
 72 )Sykes , Op . Cit , p.   332. 
اشخوحة دكتػرا   يخ مشذػر , ب جاد,  3896 -3658يخانية د. باسع حصا  حبر, العالقات البخيصانية اال( 71  

 . 15, ص  3552
نذأر وتصػر الكػيت البحخيغ ,  3866 -3696د. احسج مرصفى ابػ حابسر, تاريخ شخقي الجديخر العخبية ( 74 

 .  96, ص 3579تخجسة ي اميغ عبج هللا , بيخوت, 
  . Sykes , Op؛ 253وللتفابيل  عغ  ال دو  االف اني  لفارس  انطخ : ويلدػن , السرجر الدابا , ص (  79 

Cit , p . 224 .     ؛Lockhart , Op . Cit , p.  410 - 411 . 
 77 )I bid , p. 229    ;  Lockhart,   Ibid , p. 427     Sykes ,  
 قبيلة االفذار التخكسانية للتفابيل عغ حياتر واعتالئر الحكع يشطخ: وهػ مغ3788ولج نادرشا  في خخسان عام ( 76 

  Sykes ,Op.Cit, vol .II, p.254 ; Lockhart  L ., Nadir shah ,London , 1938 , p. 281.   
 .        344, ص  3لػريسخ , السرجر الدابا ,القدع التاريخي , ج( 78 
نػرس , العخا  في العهج الع ساني  , دراسة في العالقات الدياسية   للتفابيل انطخ د. عالء  مػسى  كاضع( 75 

 .369,  ص  3565, ب جاد ,  3866 – 3666
سعى نادر شا  الى تا سيذ اسصػل بحخي في محاولة مج سيصختر  على سػاحل الخليج العخبي , للتفابيل: عبج ( 66 

  . Lockhart  , Nadir   Shah, P. 289 ؛ 32االميخ ي اميغ, القػا البحخية , ص 
 . 44د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص( 63 
 Curzon,  George . N.   ,Persia and؛ 83د. عبجالعديد عبج ال شي ابخاهيع , السرجر الدابا ,ص ( 62 

The Persian Question,vol.two,London,1966,P.392.                                                
قاد ي تقي خان حخكة انفرالية ضج نادر شا  ليعلغ خخوجر عغ سلصتر وجخاء ذلظ مشيت الػكالة في بشجر ( 61 

  47تػمان . د. باسع حصا  حبر ,السرجر الدابا  ,ص 366عباس بخدائخ مالية قجرت 
لذخكة في العابسة , وفي للعشاية بسرالئ ا 3784امخت الذخكة ا شيغ مغ مػضفيها لكقامة في ابفهان عام  ( 64 

اببحت ابفهان  3756سسئ للػكيل الخئيدي لكقامة اما في ابفهان او بشجرعباس , وفي عام 3751عام 
  26السخكد الخئيدي للذخكة . د. عبجاالميخ ي اميغ ,  السرالئ البخيصانية  , ص 

 , 17السرجر نفدر  , ص  ( 69 
 .   48. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص د( 67 
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 .  18عبج االميخ ي أميغ, السرالئ  البخيصانية , ص( 66 
 68)Lockhart , Nadir  Shah, p. 285 .       
 65)Sykes, Op. Cit, vol. II, p.274    perry , John  R . , Karim Khan Zand, A history of 

Iran,     1747-1779 ,  Chicago , 1976 , p.2-3  .     
 86) Malcolm , John , The History of Persia from the most Early period to present time 

vol. II   London , 1951 ,p .54-60 .                                                                          
للتفابيل عغ ضهػر الفخندييغ وتأسيذ شخكة الهشج الذخلية الفخندية يشطخ: لػريسخ, السرجر الدابا, القدع ( 83 

رجر الدابا , ص ؛ د. بالئ ي العابج , الس 282؛ ويلدػن , السرجر الدابا , ص 331,ص 3التاريخي, ج
 وما بعجها.  19

-3966للتفابيل عغ هح  الحخ  : د. ي ي بالئ , تاريخ اوربا في عرخ الشهزة حتى ال ػرر الفخندية ( 82  
  و مابعجها .  44, ص3582,ب جاد , 3685

 . 49, ص السرالئ  البخيصانية  د. عبجاالميخ ي اميغ, ( 81 
هػ علي قػلي خان عخف باسع عادل شا  , وهػ ابغ اخ نادر شا  قادر  ػرر ضج االخيخ حتى تسكغ مغ ( 84 

 .Sykes, Op؛        928, ص 3566االستيالء على العخش. كارل بخوكلسان , الذعػ  االسالمية , بيخوت , 
Cit, vol. II,p.275 . ;Malcolm , Op . Cit, vol. II,p54                                     

 .    47د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية , ص ( 89 
 Bombay Castile, the Honble Richardنقاًل عغ  45د. باسع حصا  حبر ,السرجر الدابا . ص( 87 

Bourchirs , President and Government , Council on Bombay 
 86 ) Malcolm , Op. Cit , p. 71 .    
 .   96د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا ,  ص   (88 
اعلغ مال عباس شا  انحاك نفدر حابسال على بشجرعباس واخح يجس  الخسػم الكسخكية باسع الذا  . د. عبجاالميخ ( 85 

 .   22ي اميغ  , القػا البحخية , ص
 56)  Perry,  Op .Cit  , p.155  ;  Sykes, Op . Cit, vol. p.279  .      
  . 91د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 53 
  Lockhart  ,. Nadir وهي احجا  الدفغ  التابعة  لشادر  شا   ارسلها  الى  سػرات  ل خض  التجارر : ( 52 

shah , p.  221  - 222 .                                    
 . 82د. عبجالعديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص  (51 
تأتي البرخر في السختبة ال انية بعج بشجر عباس مغ حيث االهسية بالشدبة للتجارر البخيصانية اواًل وتعج السكان ( 54 

الحي كانت عغ شخيقة تخسل رسائل الذخكة وبخيجها مغ الهشج الى اوربا وبالعكذ. لػريسخ, السرجر الدابا , 
  46, السرالئ البخيصانية  , ص ؛ د. عبج االميخ ي اميغ  359, ص  3القدع التاريخي , ج

الحػلر اسع عام يصلا على القبائل العخبية القاششة في السشصقة السستجر بيغ بشجر عباس وراس ستان مهشتها ( 59 
الخئيدة السالحة والريج ويستازون بالذجاعة والذهامر , وكان بكمكانهع الديصخر على جسي  مشصقة الخليج العخبي 

 إن انقدامهع حال دون ذلظ , اببحت البحخيغ فيسا بعج معقلهع الخئيدي , د. عالء الجيغ لػ كانػا متحجيغ , اال
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,  3582, الكػيت ,  3665 -3696نػرس , الدياسة االيخانية في الخليج العخبي ابان  حكع  كخيع  خان  الدنج 
 .    56, ص  3584؛ د. احسج مرصفى ابػ حابسة , تاريخ الكػيت الحجيث , الكػيت , 31ص 

 .  82د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل , ص ( 57 
 .   99عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية, ص د. ( 56 
 السرجر نفدر.       ( 58 
 . 3851,ص  9لػريسخ, السرجر الدابا , القدع التاريخي ,ج( 55 
 81ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص د. عبج العديد عبج ال شي  (366 
 السرجر نفدر. ( 363 
  96د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 362 
 السرجر نفدر.  ( 361 
  81د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 364 
 .  95د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 369 
 السرجر نفدر (367 
 366)Perry, Op . Cit , p.15.       Syke, Op. Cit, p.279 . ;    
وشخد مقيسها  نيبهاوزن فتػجر الى خخج لكقامة وكالة هػلشجية 3692ا لقت السقيسية الهػلشجية في البرخر عام ( 368 

 قاسع, السرجر الدابا؛ جسال زكخيا 326 -335فيها: هيفاء عبجالعديد الخبيعي ,السرجر الدابا,ص 
 .   392ص ,3,مج

مياًل الى الذسال ال خبي مغ مجيشة بػشهخ  31تق  بشجريا في الجدء الذسالي مغ الخليج العخبي,على بعج ( 365 
 . 78مياًل الى الذخ  مغ مجيشة الكػيت . د. احسج مرصفى ابػ حابسة , تاريخ الكػيت  الحجيث ,  ص 397و

سة تتػخى تحجيع الػجػد الهػلشجي ,  بعجما امتشعت االخيخر عغ دف  االتاور الدشػية اتخح الذيخ نابخ سيا( 336 
االمخ الحي ادا الى نذػ  حخ  بيغ الذيخ نابخ والهػلشجييغ للتفابيل د. مرصفى عبج القادر الشجار واخخون 

 . 49-44,  ص3585, تاريخ الخليج العخبي الحجيث والسعابخ, البرخر ,
 .199.؛  .ج. سلػت, السرجر الدابا,ص318, ص 3رجر الدابا,القدع التاريخي ,جلػريسخ, الس( 333 
قاد ميخ مهشا  ػرر اشاحة بحكع والج  , كان مغ ابخز نتائجها تجميخ مبشى الػكالة البخيصانية فيها : د. عالء ( 332 

 .  45-48الجيغ  نػرس , السرجر الدابا , ص 
 . 77لئ البخيصانية  , ص د. عبج االميخ ي اميغ , السرا( 331 
 .  89د. عبج العديد عبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص ( 334 
انجلعت الحخ  في اوربا بيغ بخيصانيا وفخندا بدب  ك خر االعتجاءات البخيصانية على الدفغ الفخندية التجارية  ( 339 

–George  Southage , B. A ,A shorter European  History 1756الستجر الى الهشج وامخيكا انطخ : 
1945,London,1955.P.27 ; Grant,Op.Cit,p.217  .                                            337 )

 . 996, ص 3561للتفابيل  يشطخ: د. عبج العديد سليسان نػار, تاريخ الذعػ  االسالمية, بيخوت, 
 . 87العديد عبج ال شي إبخاهيع , حكػمة الهشج , ص د. عبج ( 336 
 .                396, ص  9لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج( 338 
 .  64د. عبج االميخ ي أميغ  , السرالئ البخيصانية  , ص( 335 
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  97 د. باسع حصا  حبر , السرجر الدابا , ص( 323 
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 43وابلت تخددها للسيشاء السحكخ ومارست تجارر محجودر :  د. بالئ العابج , السرجر الدابا , ص 
 321 ) . Low,  op ,cit , vol. 1 , p.152 
 324) William , D .Brewer , Yesterday and Tomorrow in the Persian  Gulf .The Middle 

East   Journal. Vo.23,1989, p.150 .  
  82د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 329 
 تخددت اشاعات عغ نية ليام الهػلشجي باالستيالء عليها .( 327 
 .  87د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع , بخيصانيا وامارات الداحل , ص( 326 
 نفدر. السرجر ( 328 
 . 81د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية  , ص ( 325 
 Gombroon Diary , vol . 12 Letter to the Presidencyنقاًل عغ  84 – 81السرجر نفدر , ص ( 316 

, April  2nd  , 1761          
في سلػك السقيع البخيصاني في البرخر نتيجة لتاخيخ البخيج  بلت دوكالس بديارر البرخر إلجخاء تحقيا( 313 

 . 56الرحخاوي بالسقارنة م  الشدخ التي تخسل بحخًا. د.عبج العديدعبج ال شي ابخاهيع , حكػمة الهشج , ص 
 .   348, ص 3لػريسخ , السرجر الدابا , القدع التاريخي , ج ( 312 
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وتشحرخ بيغ خصي العخض  94تق  هح  الجديخر الى جػار جديختي قذع وهخمد يسخ بها خط الصػل الذخقي  (314 

.؛  96ميال بحخيًا. سالع سعجون السبادر,السرجر الدابا , ص  17. تبعج عغ لشجر بسدافة 26 -27الذسالي 
 . 44ص  د. ابخاهيع عبج الجبار السذهجاني واخخون  , السرجر الدابا ,

وهي جديخر تػازي ساحل شيبكػ  الػاق  على الداحل الذخقي للحليج العخبي لتػازي قخية عخ  نخيلػ على بعج  (319 
قجما . لػريسخ , السرجر  62- 94بع وعسا مياهها 9بع وعخضها 24ميل الى الذخ  , يبلغ شػلها  34

 .     2174, ص  6الدابا, القدع الج خافي, ج 
 السرجر نفدر.   ( 317 
 . 84د. عبج العديد عبج ال شي إبخاهيع, بخيصانيا وامارات الداحل  , ص  ( 316 
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ابائر مشح القخن ال امغ عذخ , وامتج  حكسهع الى جديخر خخج وهشجام ولبذ , د. مرصفى عقيل  الخصي  ,  
سج مرصفى ابػ حابسة , . ؛ د. اح 349, ص 3586, الجوحة ,  3857  -3848سياسة  نابخ الجيغ  شا   

 .  76تاريخ الكػيت , ص
 315 )Sykes, Op. Cit, vol  .2 , p. 279 .   
 . 89د. عبج االميخ ي اميغ , السرالئ البخيصانية , ص ( 346 
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