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 1873-1862اعمال لويس بيلي بعد تسنمه منصب المقيم  في الخليج العربي              
 الباحث نزار جودة هاشم                 بشرى كاظم عودة العسكري .د.م.أ

 خريأالتة/ قسم يكلية الترب  -جامعة القادسية 
 2020/ 6/ 12تأريخ الطلب: 
 2020/ 7/ 9تأريخ القبول: 

Dr.bushra101@gmail.com 
 المقدمة

شهدت املدة اليت توىل لويس بيلي منصب       
املقيم السياسي يف اخلليج العريب ازدياد التأثري 
الربيطاين يف منطقة اخلليج العريب من حيث 
انتشار االتصاالت احلديثة وقيام املؤسسات 
االقتصادية , وازدياد النفوذ السياسي الربيطاين 
وان السياسة الربيطانية اختلفت عما كانت عليه 

, اذ قامت بأنشاء خطوط 1860بل عام ق
التلغراف بني اهلند واوربا عرب اخلليج العريب وما 
نتج عنها من سرعة االتصاالت وزيادة النشاطات 
االقتصادية الربيطانية يف اخلليج العريب إلدخال 

جاء اختيار لويس  خطوط جديدة للمالحة ,
بيلي من مبدأ الرجل املناسب يف املكان املناسب 

لم منصب املقيم اجلديد يف اخلليج العريب , ليتس
من االدارة والقدرة على االقناع نظرا ملا متيز به 

والذكاء , ومع توليه املنصب بدأت عالقات 
جديدة بني سكان املنطقة وبريطانيا متثلت 
بسياسة التدخل املباشر يف الشؤون الداخلية 

 ملشيخات اخلليج العريب . 

اعمال لويس املعنونة "  جاء اختيار الدارسة     
بيلي بعد تسنمه منصب المقيم  في الخليج 

( " لتسلط الضوء 1873-1862العربي )
على اهم االجنازات اليت قام هبا لويس بيلي خالل 

السياسي يف اخلليج العريب  املقيم فرتة تولية منصب
واليت عزز من خالهلا اىل تثبيت النفوذ الربيطاين 

  .يف منطقة اخلليج العريب
توزعت الدراسة اىل مقدمة واربعة حماور    

واستنتاجات وقائمة مصادر وجاء احملور االول 
"دور لويس بيلي في انشاء خطوط بعنوان : 

, وفيه يوضح دور لويس بيلي يف التلغراف " 
انشاء حمطات التلغراف على جانيب اخلليج العريب 
وعقده العديد من االتفاقيات , اما احملور الثاين 

 رحلة لويس بيلي الى الكويتفكان بعنوان : " 
وهو   الزبارة,اذ سيوضح اهلدف االساسي هلذه " 

التوسع العثماين وامكانية عقد  إليقافالسعي 
اتفاقية مع حكامها , واحملور الثالث فكان بعنوان 

" , إذ  دور لويس بيلي في تجاره الرقيق: " 
سيوضح دوره يف عقد سلسلة من االتفاقيات مع 
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مشايخ اخلليج من اجل ايقاف تلك التجارة . اما 
زيارة لويس بيلي احملور الرابع فجاء بعنوان : " 

" , والذي يبني اهداف لويس بيلي  الى الرياض
 من تلك الزيارة اىل عاصمة ال سعود .   

 انشاءدور لويس بيلي في  -:االولالمحور 
 خطوط التلغراف

بيلي بعد توليه منصب اصبح هدف لويس     
ين فكرة ربط اهلند بربق سلكي مع املقيم هو تب

طوط االوربية عرب لندن مع مثيلتها من اخل
العريب ,  دولة العثمانية واخلليج راضي التابعة للاال

بعد ان جنحوا يف مد اسالك بني اسطنبول وبغداد 
, على (1)ميناء الفاوواليت وصلت اىل  1861عام 

رأس اخلليج العريب وباملقابل سعى لويس بيلي اىل 
, ونظراً (3), وميناء جوادر(2)ربط بومباي وكراتشي

التساع دائرة اعمال لويس بيلي والتطورات اليت 
شهدها اخلليج العريب فقد مت تعيني باتريك 

, ليتوىل مهام (4)(Batik Stuartستيوارت )
ط تلك اخلطوط اما االشراف على تنفيذ رب

االتفاقيات واحلماية فقد عدهتا حكومة اهلند من 
مسؤوليات املقيم , ومت بث اول رسالة برقية من 
اهلند اىل لندن عرب هذا اخلط والذي اطلق عليه 

واسند ادارته اىل ادارة  اوربي(-)الخط الهندو
-The Indo))اوربية  -الربق اهلندو

European Telegraph 

Department  التابعة اىل حكومة اهلند
 . (5)الربيطانية

برزت امهية خطوات التلغراف والربيد لربيطانيا     
بسبب املسافة الطويلة اليت كانت تفصل بني 
بريطانيا ومصاحلها يف اهلند او اخلليج العريب 
وبذلك متكنت بريطانيا ان تراقب االوضاع 
وتصدر تعليماهتا وتشرف على ادارة مستعمراهتا 

التايل مكنها ذلك من القضاء وبسرعة على أي وب
 . (6)نشاط معارض هلا

وهكذا ابقت بريطانيا اسطوهلا البحري حبجة      
حفظ االمن يف اخلليج العريب ومراقبة االوضاع 
الداخلية واحلفاظ على خطوط التلغراف االمر 
الذي اتاح لربيطانيا فرصة التدخل يف شؤون 

 ها.املنطقة مبا ينسجم مع مصاحل
عقد لويس بيلي اول اتفاق مع الدولة      

العثمانية آلجل انشاء حمطة الفاو من اجلهة 
الشمال وكان االساس القانوين الذي ارتكز عليه 

عثماين  -يف انشاء تلك احملطة هو االتفاق األجنلو
واهم ما جاء  1863ايلول  3الذي مت توقيعه يف 

 -يف هذا االتفاق:
أسيس دائرة تلغراف السماح حلكومة اهلند ت -1

يف الفاو على ان يدير احملطة عدد من 
املوظفني الربيطانيني ال يزيد عددهم على 

 اخلمسني.
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مد خطوط تلغراف  حتت مياه البحر من  -2
 اهلند الربيطانية اىل الفاو حىت ميناء بوشهر.

مد خط برق فوق االرض من بغداد يتصل  -3
 بكيبل ارضي عند الفاو .

التلغراف الربيطانية يف اقامة موظفي دائرة  -4
بناية تلتصق ببناية دائرة التلغراف العثمانية 
لتسهيل تبادل الربقيات املستلمة من قبل 
موظفي كل منهما عرب نافذة بني البنايتني 
على ان يتم مناصفة نفقات البناية بني ادارة 

 .(7)التلغراف العثماين الربيطاين
اء اما احملطة الثانية فكانت يف مين       
, وكان املربر القانوين الذي اعتمده  بوشهر

لويس بيلي يف انشاء هذه احملطة هو االتفاق 
مع  1863املوقع يف كانون االول عام 

احلكومتني الربيطانية والفارسية حول ربط 
اسالك الربق العائدة للجانبني يف ذلك امليناء 
وبناء على تلك االتفاقية ابلغت طهران لويس 

بالسماح للجانب  1863بيلي يف ايار عام 
الربيطاين ألنشاء حمطة برق ومن اهم ما جاء 
يف هذه االتفاقية هو حتديد عدد الربيطانيني 
العاملني يف هذه احملطة على ان ال يتجاوز 

( موظفًا وكذلك دفع اجيار 32عددهم )
سنوي من قبل احلكومة الربيطانية اىل احلكومة 
الفارسية مقابل استخدام االراضي اليت مير 

نها السلك او اليت سيقام عليها حمطات م
 .(8)التلغراف 

اما على الساحل الغريب فقد حرص لويس      
بيلي على توفري االرضية القانونية ألجل مد 
اسالك التلغراف ومحايتها وهلذا اخذ لويس بيلي 

تعهدًا من شيوخ  1864يف نيسان من عام 
, (10), وام القيوين(9)الساحل وهم شيخ او ظيب

, وقد عرب الشيوخ عن (12), وديب(11)مانوعج
ادراكهم عن نية بريطانيا مد سلك برقي هبدف 
خدمة التجارة واالمن يف املنطقة وتعهدوا عن 
انفسهم وورثتهم وخلفائهم بعدم التدخل يف عمل 
اخلط املار من اراضيهم او ما يقارهبا ومعاقبة كل 
من يعتدي على اخلط من رعاياهم مع دفع قيمة 

الناجتة عن كل اعتداء واشرتطوا على ان  االضرار
تكون الرسوم اليت تأخذ من رعاياهم يف حال 
انتفاعهم من اخلط الربقي هي مماثلة اىل تلك 
الرسوم اليت تستوىف عن تلك اخلدمة لرعايا 

 .(13)الربيطانيني
وكانت احملطة االخرية اليت ابرم لويس بيلي      

اخلليج هي االتفاق عليها يف الساحل الشرقي من 
, وعلى الرغم من تشكيك (14)يف جزيرة هنجام

بعض املسؤولني الربيطانيني من عائديه هذه اجلزيرة 
للحكومة الفارسية لكن حكومة اهلند اعتربهتا 
ارض فارسية وجنح لويس بيلي يف احلصول على 
امتياز انشاء حمطة تلغراف بعد توجيه وزارة 
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يف اذار  اخلارجية الفارسية مذكرة حلكومة اهلند
خول مبوجبها لويس بيلي حق انشاء  1868

حمطة برق على اجلزيرة مقابل شروط تتعلق بعدد 
 .(15)املوظفني وسعة املبىن ومبلغ بدالت االجيار

اما ثاين ارض عربية بعد الفاو وصلها خط     
التلغراف وهي جزيرة صغرية تقع قبالة رأس مسندم 

طة الثالثة يف , اما احمل(16)مسيت الحقًا جبزيرة الربق
اجلانب العريب فكانت يف مسقط اذ عقد لويس 

 (17)بيلي اتفاقية مع حاكمها ثويين بن سعيد  
 -نصت هذه االتفاقية على بنود امها:

السماح للحكومة الربيطانية يف انشاء خط  -1
واحد او اكثر من خطوط التلغراف اينما تريد 

 ويف أي ارض تابعة اىل مسقط.
احلرية يف بناء حمطات يف للحكومة الربيطانية  -2

أي منطقة تكون قد منحت يل بإلزامه من 
 شاه الفرس.

اتعهد عن نفسي وورثيت وخلفائي بعدم  -3
التدخل بالعمليات التلغرافية اليت تقوم هبا 

 احلكومة الربيطانية يف اراضي مسقط.
يف حال قيام احد اتباعي او رعاياي بالعدوان  -4

اف او او االعتداء على أي من خطوط التلغر 
حمطاهتا فسأقدم على معاقبته املعتدي واباشر 
يف تقدمي التعويضات الالزمة عن ذلك الضرر 

. 

تشرين الثاين عام  17ومت توقيع االتفاقية يف 
من قبل حاكم مسقط ثويين بن سعيد  1864

 .(18)واملقيم السياسي لويس بيلي 
 لويس بيلي الى الكويت رحلة -المحور الثاني:

من  (19)اهتم لويس بيلي بدراسة تاريخ الكويت   
اليت   (20)خالل دراسته جملموعة من التقارير

مجعت عنها هبدف معرفة اوضاعها الداخلية , 
وعالقاهتا االقليمية فوجدها اهنا اقرب منطقة يف 
اخلليج بالنسبة للبصرة اليت متتعت معها بعالقات 

 سيما طيبه , والوقوف اىل جانبها يف االزمات وال
) منيب  البصرةبعد حدوث منازعات بني متسلم 

, واعرتافًا منها مبوافقة (21)باشا ( وقبيلة بين كعب
تلك فقد منح متسلم البصرة حاكم الكويت 
امتيازات جتارية  مقابل االلتزام باملساعدة يف محاية 
البصرة من أي عدوان خارجي واعرتافهم بالتبعية 

, وتأكدت هذه (22)االمسية للحكومة العثمانية
-1859التبعية يف عهد الشيخ صباح بن جابر )

, الذي استمر برفع العلم العثماين (23)(1866
(24). 

دون لويس بيلي مالحظاته حول الكويت         
يف تقاريره اليت كانت تكتب لتقرأ على رجال 
االدارة يف حكومة بومباي ولعل سبب ذلك هو 

لرؤسائه يف  حماولته جاهدًا ان يرسم صورة واضحة
بومباي عن تلك املدينة وعن امكانياهتا التجارية 

 وعرب عن ذلك يف ثالث تقارير هي:
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التقرير االول بعنوان جولة حديثة يف البلدان  -1
اذار عام  7الشمالية من اخلليج العريب واعده يف 

 . (25)عند بلوغه اجلهرة  1863
التقرير الثاين بعنوان تعليقات على القبائل  -2

والتجارة ومصادر الثروة يف البلدان احمليطة باخلليج 
  1863ايلول عام  17العريب  وقرأ يف يوم 

التقرير الثالث بعنوان )زيارة اىل العاصمة  -3
الوهابية يف وسط اجلزيرة العربية( وقد قرأ هذا 

 .(26)1865متوز عام  17التقرير يف 
زار لويس بيلي  1863اذار عام  4بتاريخ     

الكويت للمرة االوىل ومكث فيها ثالثة ايام وكان 
سبب الزيارة لدراسة امكانية استخدام الكويت  
كميناء جتاري ونقطة التقاء لتجارة البحر اىل 
جانب صالحيتها  كقاعدة بريطانية او 
مستودعات للفحم اما الزيارة الثانية فكانت يف 

وهو يف طريقه اىل الرياض  1865عام  شباط 18
واستمر ثالث اسابيع  هو لدراسة امكانية نقل 

 .(27)مقر املقيمة من بوشهر اىل اجلانب الغريب
ذكر لويس بيلي يف تقريره ان الكويت مدينة      

صحية للغاية وال تكاد تعرف حىت امراض العيون 
الشائعة يف منطقة اخلليج العريب على مدار السنة 

ميات كانت نادرة فيها و م تعرف اجلدري منذ واحل
امد بعيد وقال ان هناك مرضًا شائعًا وهو داء 
الزهري الذي اتاها عن طريق بومباي ويليه 
الروماتيزم الذي ينتشر يف فصل الشتاء وقال ان 

جو الكويت افضل بكثري من مناخ بغداد 
وبوشهر, اذ  م يشاهد لويس بيلي يف الكويت 

حنو ما هو معروف يف بيوت السراديب على 
بغداد وال العرائش كما هو مألوف يف بوشهر يف 
اوقات الصيف وبيوت املدينة مبنية من احلجارة 
والطني وفيها سوق يؤمه العرب والعجم معًا وما 
ذلك اال دليل لعدل احلاكم وحرية التجارة وتنبأ 
لويس بيلي ايضًا عن مستقبل زاهر للكويت  

للتلغراف وملتقى للسفن  كمرسى للبواخر وحمطة
النهرية والبواخر واهنا ستكون ميناء ذو شأن عظيم 

( الف مواطن 20-15وقدر عدد سكاهنا بني )
( 4000وعدد البحارة الكويتيني منهم حوايل )

حبار, واثىن على مسعتهم الطيبة يف ميدان عملهم 
مث اضاف ان للمدينة ستة االف مقاتل من اهلها 

دة احلرص للسلم ال وان كانت الكويت شدي
 .(28)القتال
ووصف لويس بيلي الكويت باهنا مدينة      

نظيفة والعالج املستخدم فيها هو الكي بالنار 
واالعشاب الربية فاذا اشتكى شخص من سوء 
اهلضم فانه يكوى يف ذلك املوضع من بطنه واذا  
كان اال م من صدره فان الكي يكون من ظهره 

ا العالج كثرياً قرب صفحة الكتف وامتدح هذ
والحظ ان بنية اهل الكويت قوية عمومًا حيث 
وجد رجااًل يواصلون االجناب يف عمر الثمانني 
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وميوتون يف سن املائة والعشرين وهذا دليل على 
 .(29)مناخها اجليد

وذكر ايضًا ان للمدينة سوق رئيسي للعرب     
وغريهم وفيه بيوت متتد على طول الشاطئ مبنية 

وتستورد الكويت من اهلند ما فيه  من احلجارة
الف روبية من البضائع كاألقمشة واالرز 

 800واالخشاب والتوابل كما تصدر حوايل 
روبية وكذلك الصوف  300حصان مثن الواحد 

 .(30)والتمر بواسطة املراكب البحرية اىل اهلند
وختم لويس بيلي وصفه ملدينة الكويت باهنا     

واحدًا من املوانئ االكثر ازدهارًا وجناحًا يف اخلليج 
العريب وجتارهتا ضخمة فهم سيتوردون احلنطة من 
الساحل الفارسي والتمر من البصرة والواح 
اخلشب لبناء السفن من الساحل الغريب للهند 

(31). 
جابر  كما وصف لويس بيلي الشيخ صباح بن

بانه بشوش الوجه قوي البنية عليه وقار الثمانني 
عامًا خشن املظهر لكنه طيب القلب يدير دفة 
االمور بروح االب جتاه ابنائه وهو ال يأنف من ان 
ينزل على حكم القاضي اذا خالفه فيما ذهب 
اليه ومهما يكن من امر فان فرض العقوبات على 

نادرة اهل الكويت من قبل الشيخ كان مسألة 
احلدوث وعلى الرغم من بلوغه الثمانني من عمره 
اال انه كان يتمتع بصوت جهوري وانه كرمي بطبعه 

  (32)وعلى جانب كبري من التواضع

ولقد دهش لويس بيلي حيث وجد الشيخ     
صباح على اطالع جيد باألمور السياسية يف 
اقطار بعيدة فهو حيصل على نسخة من صحيفة  

 Oriental Parisجازيت ) اورتينتال باريس
Gazette  ًوحيرص على متابعتها ووجد ايضا )

ان لديهم معلومات عن السياسة اخلارجية كما 
اشادوا بسياستنا جتاه الدولة العثمانية ولكنهم 
تساءلوا عن قصور سياستنا جتاه اليونان املسيحية 

( مليون روبيه مبلغ كبري 90)وكان باعتقادهم ان 
قدمي واعدو ان سياستنا جتاه الستعادة صديق 

جتار الرقيق انسانية وفضل هؤالء الشيوخ ان 
نصرف اموالنا على حتسني احوال الفقراء يف 
بالدنا وذكر ايضًا حسن الضيافة واهتمام الشيخ 
به وتيسري مهمته اليت جاء اىل الكويت من اجلها 

 .(33)وهي زيارة الرياض
رسم على ما يبدو ان لويس بيلي اراد ان ي    

سياسة طيبة مع الكويت من خالل ما كتبه عنها 
, وألجل كسب رأي السياسية الربيطانية واقناعهم 
بان الكويت هي احملطة الرئيسية لتنفيذ خمططاهتم 
يف مد خطوط التلغراف من جانب , وان يكون 

 مقر للمقيمية من جانب اخر . 
المحور الثالث : دور لويس من تجارة الرقيق 

 في عمان
حظيت جتارة الرقيق باهتمام احلكومة     

الربيطانية منذ مطلع القرن التاسع عشر لتعطي 



 143 - م2020( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

 
 

لنفسها احلق يف التدخل يف مناطق اخلليج العريب 
وحبر العرب كوهنما من املواقع االسرتاتيجية املهمة 
يف جمال املواصالت البحرية العاملية ويف جمال 

محافظة السياسة االمنية اليت اتبعتها بريطانيا لل
على امن مستعمراهتا يف اهلند اضافة اىل وجود 
عدد من الطرق التجارية املستخدمة منذ امد بعيد 
واكتسب موقع عُمان امهية كبرية يف تلك التجارة 
ألنه يشكل نقطة التقاء العديد من الطرق 
التجارية واملالحة الدولية وان للسواحل العمانية 

حة يف املنطقة الن امهية كبرية بالنسبة حلركة املال
موانئ عمان هي من تستقبل السفن احململة 

 .(34)بالرقيق
اقتصرت جتارة الرقيق على عرب مسقط      

وسكاهنا الذين كانوا حيصلون على دخلهم من 
الضرائب اليت يفرضوهنا على هذه التجارة وكان 
معظم الرقيق الذين ينقلون اىل مسقط يباعون يف 

هم يباع لعمالء من عُمان نفسها ومن يبقى من
مث يعاد  (35)الساحل وبشكل خاص للقواسم

بيعهم يف املنطقة او يصدرون اىل فارس والعراق 
والبحرين واالحساء وكانت سفن الرقيق متر عرب 
احمليط اهلندي ومنها اىل اخلليج العريب ومث اىل 
البصرة اليت اصبحت اهم ميناء لتوزيع الرقيق يف 

 .(36)احناء الدولة العثمانية
عملت بريطانيا على منع جتارة الرقيق      

والقضاء عليها بارزه اجلانب االنساين فيها كستار 

لنواياها التوسعية يف املنطقة واخذت تربم 
املعاهدات اخلاصة بتجرميها يف مناطقها وميكن 

 -ارجاع ذلك اىل اسباب عدة هي :
كسب الرأي العام الربيطاين السيما  -1

غنية اليت كانت تعمل القطاعات املثقفة وال
 على حماربة جتارة الرقيق.

زوال حاجة اجملتمع الربيطاين يف عصر الثورة  -2
الصناعية اىل الرقيق الذين اصبحوا يشكلون 
عبًأ اقتصاديًا واجتماعيًا ثقياًل على اجملتمع 

 الربيطاين.
العمل على حرمان الواليات املتحدة  -3

االمريكية من االيدي العاملة اليت كانت 
الواليات املتحدة بأشد احلاجة هلا عقابًا هلا 

 على رفضها االستعمار الربيطاين.
الزنوج للعمل يف  ةاستغالل بريطانيا لألفارق -4

املزارع واحلقول التابعة للمستوطنني الربيطانيني 
يف مكان تواجدهم من افريقيا وعدم نقلهم 

 خارج هذه املناطق.
 القضاء على النشاط االقتصادي العماين  -5

الذي اخذ يتنامى لدرجه ان بريطانيا بدأت 
 (37)تغشى على مصاحلها ووضعها يف املنطقة

. 
ان هدف بريطانيا من عقد تلك االتفاقيات      

لتأكيد سيطرهتا على املنطقة اما الغاء جتارة الرقيق 
فاختذهتا حجة رمسية لتفتيش أي سفينة تشك يف 
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وذها محولتها لتأمني احلماية ألسطوهلا ومناطق نف
يف اخلليج العريب و م يكن اهلدف من قرار االلغاء 

 .(38)لغرض انساين وامنا اهليمنة ومحاية مصاحلها
اصدرت حكومة بومباي توصيات اىل لويس      

بأقناع حاكم زجنبار ماجد بن  1863بيلي عام 
لوضع  1845على تعديل معاهدة  (39)سعيد 

 حد لتجارة الرقيق بني سواحل افريقيا واخلليج
العريب مقابل تعهد بريطانيا بدفع مبلغ من املال  
كتعويض عن تلك التجارة وقد استندت يف هذا 
االعرتاض على ان تصدير الرقيق حمظورًا مبوجب 

غري ان ماجد اعرتض على  1845اتفاقية 
التعديالت واخرب لويس بيلي ان هذه املناطق ال 
ميكنها ان تعيش بدون جتارة الرقيق كوهنا ختتلف 

البالد االخرى يف اوضاعها وانه سيكون ضرباً  عن
من اجلنون لو وافقت على هذا االجراء اال ان 
لويس بيلي مارس ضغوطًا على ماجد بن سعيد 
بالتلويح ان بريطانيا ستتخلى عن محايته ورداً على 
ذلك قام مبحاولة اقناع احلكومة الربيطانية بالتوقف 

ار عام عن مطالبها بتعديل املعاهدة واصدر قر 
والقواسم من شراء الرقيق  مينع اهايل صور 1863

وفوجئوا اكثر عندما قام بزج بعض التجار يف 
 . (40)السجن عندما حاولوا جتاهل قراره

عقد لويس بيلي اتفاقية مع  1864ويف عام     
ماجد بن سعيد فرض عليه مبوجبها قيودًا جديدة  
مشلت منع جتارة الرقيق بني موانئ شرق افريقيا 

واخلليج العريب خالل كانون الثاين وايار من كل 
)الفترة التي تشهد فيها الرياح عام وهي 
فتدفع السفن الشراعية من موانئ الموسمية( 

افريقيا اىل موانئ اخلليج العريب, وحضر بيع  شرق
الرقيق اىل عرب عُمان وفرض عقوبات شديدة 
على من خيالف ذلك منهم بفرض غرامات كبرية 
وسجن على مرتكب املخالفة مع مصادرة 

 .(41)املراكب اليت يقبض عليها وعلى متنها ارقاء
وبعد وصول عدد من  1868يف هناية عام     

سطول امللكي شن لويس بيلي السفن التابعة لأل
محلة واسعة على جتار الرقيق يف اخلليج العريب 
وشرق افريقيا واختذت تلك السفن مواقعها يف 
طريق عودة السفن من شرق افريقيا ورابطت 
احداها يف سواحل زجنبار وقام الطراد 

(الذي كان قائده يتلقى تعليمات Driedدرياد)
نطقة من لويس بيلي جبوالت ناجحة يف امل

واستطاعت تلك السفن اعرتاض عدد كبري من 
السفن القادمة من شرق افريقيا اىل اخلليج العريب 

( سفينة عمانية 13)ويف العام نفسه مت تدمري
( رقيقًا ويف بداية 967وخليجية ومت االفراج عن)

( سفينة وقامت 400اعرتض) 1870عام 
بتفتيشها خالل رحالهتا من شرق القارة اىل 

( من الرقيق 1000العريب ومت االفراج عن)اخلليج 
 .(42)(تاجر للمحاكمة11وقدمت)
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بدأت الرسائل  1869وحبلول صيف عام      
املكثفة من لويس بيلي اىل وزارة اخلارجية حول 
القضاء على جتار الرقيق ومنذ البداية ظهرت 
خالفات اساسية بني الطرفني حول موضوع اعفاء 

ة السنوية اىل اخيه ماجد بن سعيد من دفع املعون
ثويين بن سعيد مقابل تنفيذ مطالب بريطانيا غري 
ان مكتب شؤون اهلند عارض ذلك متمسكاً 
حبكم كاننج واوضح السبب يف ذلك بانه على 
اخلارجية الربيطانية لوسعت يف استخدام اجلانب 
املايل يتعني عليها ان تتوىل دفع هذه املعونة 

ارة اخلارجية ان وبعبارة اخرى بأنه تعني على وز 
تطلب من فردريك كامبل هاملتون 

(Hamilton Fredrik Kimpel)(43) ,
دفع مبلغ املعونة واال اصبحت عبًأ على موارد 

 Bartle))  , اما رأي بارتل فرير (44)اهلند
Freer (45), فهو يرى ان تلتزم حكومة اهلند

بدفع معونة زجنبار وان تدفعها مباشرة اىل حكومة 
مسقط واضاف اىل ذلك اقرتاحًا اخر هو ان 
تتعهد حكومة اهلند بدفع معونة اضافية اىل ماجد 
بن سعيد للتخفيف عليه من االعباء االقتصادية 
اليت سوف ترتتب على قيامه حبظر جتارة الرقيق 

اخلزانتان اهلندية والربيطانية دفع  على ان تتوىل
 .(46)املعونة االضافية 

نتيجة ملا وصل اليه احلال شكلت احلكومة     
لبحث السبل  (47)جلنة  1870الربيطانية عام 

املمكنة للقضاء على جتارة الرقيق ويف ايار من 
العام نفسه قدمت اللجنة تقريرًا واهم ما جاء يف 

 -تقريرها هو:
قوة البحرية املرابطة يف اخلليج ان يتم تغري ال -1

العريب والساحل الشرقي ألفريقيا وان يكون 
 التوزيع للسفن افضل خالل موسم التجارة.

تعزيز التمثيل الدبلوماسي يف مناطق جتارة  -2
الرقيق على ان تتحمل حكومة الوطن 
وحكومة اهلند باالشرتاك يف دفع نفقات هذا 

 حدها.التمثيل وال يقتصر على حكومة اهلند و 
ان يتم تغري الفرتة احملظور فيها نقل الرقيق  -3

من  1864واليت حددها السيد ماجد عام 
اول كانون الثاين اىل اول ايار )أي خالل 
موسم الرياح املومسية اجلنوبية الغربية( من 
منتصف شباط اىل منتصف ايار ومن 
منتصف ايار اىل منتصف تشرين الثاين 

وصول العرب باعتبار تلك الفرتة هي موعد 
 لشراء الرقيق.

ان يتم الغاء جتارة الرقيق بشكل تدرجيي حىت  -4
 ال تتعرض اقتصاديات زجنبار ألي اهتزازات.

فتح خط مالحي مع مناطق شرق افريقيا حىت  -5
يتم تعويضها عن خسائرها وتتعهد حكومة 

 .(48)اهلند بدفع املعونة السنوية اىل مسقط
اسندت حكومة اهلند اىل لويس بيلي متابعة     

تنفيذ هذه االتفاقية مع ماجد بن سعيد اال ان 
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تشرين االول من العام نفسه  7وفاة االخري يف 
حال دون تنفيذها و م يلبث لويس بيلي ان بعث 

-1870, اىل تركي بن سعيد )(49)برساله
ما ذكر فيها انه كتب كحاكم عُمان   (50)(1888

, يطلب منهم اختاذ (51)اخلليج زعماءرسالة اىل 
خطوات جديدة للقضاء على جتارة الرقيق بني 

اذكر شرق افريقيا واخلليج العريب حيث قال " 
معاليكم باالتفاقيات الصارمة التي ارتبطت بها 
االسرة الحاكمة في عُمان مع الحكومة 
البريطانية بهدف الغاء تجارة الرقيق وانني 

قد انصبت في هذا  مقتنع جدًا بأن جهودكم
االتجاه وانني اشعر باالطمئنان معاليكم سيثابر 
من اجل منع استيراد الرقيق الى االراضي 
الواقعة تحت سيطرتكم... او مرور الرقيق على 
طول خطكم الساحلي الى موانئ الخليج 

" , وابدى تركي بن سعيد استعداده العربي
للتعاون مع لويس بيلي يف القضاء على مجيع 

سفن املشتبه يف اهنا متارس جتارة الرقيق لكنه يف ال
الوقت نفسة  م يكن ميتلك قوة حبرية ملساندة 
االسطول الربيطاين يف عمليات ضد جتارة الرقيق 

 .(52)و م تقوم احلكومة الربيطانية بتزويده بذلك
 1872ويف شهر تشرين االول من عام      

بدأت السفن الربيطانية بالقضاء على السفن 
لقادمة من شرق افريقيا اىل مسقط واحيلت تلك ا

السفن اىل احملاكم الربيطانية ومت مصادرة السفن 

واعادة الرقيق اىل زجنبار وبعد ابرام احلكومة 
اتفاقيه مع تركي بن سعيد  1873الربيطانية عام 

-1870وحاكم زجنبار برغش بن سعيد )
, وصلت احلملة الربيطانية على جتارة (53)(1890

ق بني شرق افريقيا واخلليج العريب اىل مرحلتها الرقي
النهائية حيث وصلت اىل ميناء زجنبار السفينة 

( وبقيت جتوب  Londonالربيطانية لندن )
سواحل شرق افريقيا, وان وجدت سفينة واحد او 

 .(54)اثنني فسرعان ما يتم القبض عليهم 
 المحور الرابع: زيارة لويس بيلي الى الرياض 

قرر لويس بيلي زيارة الرياض بعد جولة اىل     
اخلليج وعدت تلك املنطقة االكثر غموضا 

, وتعد زيارة (55)وجاذبية لكل الرحالة االوربيني 
لويس بيلي اىل الرياض االكثر متيزًا من رحالته 
السابقة نظرًا ألمهيتها , باإلضافة اىل اسباب 

عائدة الدبلوماسية والسياسية اليت ظاهرها اسباب 
اىل شخص لويس بيلي نفسه وروح التحدي 
واملغامرة اليت الزمته منذ جتواله وحيدًا يف مناطق 
االفغان اىل ان قرر زيارة الرياض دون تعهد 
باألمان حىت ال حيظى احد ممن سبقه هبذه املكانة 
, اما االسباب اخلفية هلذه الزيارة فتكمن يف خلق 

ل بن تركي فيص (56)عالقة دبلوماسية مع االمري
, وحتسني العالقات (57)(1843-1865)

 1861عام  السعودية الربيطانية بعد ضرب الدمام
وامتداد النفوذ السعودي اىل املنطقة الشرقية املطلة 
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على اخلليج العريب, مما يهدد املصاحل الربيطانية 
هناك وكذلك ملناقشة القضية السياسية املتعلقة 

لنظر الربيطانية اىل مبنع جتارة الرقيق وشرح وجهة ا
 .(58)االمري فيصل بذلك اخلصوص

كانت هلذه الزيارة اهداف عده منها اقناع       
فيصل بن تركي بأهداف بريطانيا ونواياها ملنع 
جتارة الرقيق, ومطالبة االمري بعدم االضرار 
باملصاحل الربيطانية وضبط القبائل املوالية له على 

انيا يف احلد من ساحل اخلليج العريب , رغبة بريط
االطماع والنفوذ الفرنسي يف املنطقة , واراد لويس 
بيلي ان يثبت خطأ وجهة نظر اجلمعية اجلغرافية 

" ان من العسير على أي  امللكية واليت تقول
اوربي التوجه الى الرياض دون ان يالقي حتفه 

وكانوا حيث كان اغلب الرحالة يلقون حتفهم " 
يرة العربية خوفًا على يدخلون متنكرين اىل اجلز 

حياهتم , واراد ايضا ان حيدد موقع الرياض من 
الناحية اجلغرافية وان جيمع معلومات عن احلياة 

 .(59)الطبيعية هلذه املنطقة
كانت زيارة لويس بيلي يف املقام االول هي        

حماولة من بريطانيا إلجياد قاعدة هلا يف احد املوانئ 
ليكون منطلقًا للتوسع يف  التابعة للدولة السعودية

املنطقة ولرتكيز نفوذها من اجل محاية السواحل 
اخلليجية من أي قادم اجنيب قد يعكر عليها صفو 
هيمنتها وسيطرهتا على مشيخات الساحل وقبائله 
وكذلك حماولة لكسب ود فيصل بن تركي الذي 

اخذ على عاتقه محاية السواحل الشرقية لدولته 
نية اليت ترى يف هذه الشخصية من السيطرة الربيطا

هتديداً ملكانتها ونفوذها لذلك ارادت عقد صداقة 
معه وكسب وده حىت يتسىن هلا العمل على تنفيذ 
خمططاهتا االستعمارية بكل حرية وامان اذ ما 
ضمنت قاعدة هلا يف الساحل فأنه سيكون لذلك 

 .(60)فائدة عظيمة بالنسبة هلا
 18ت بتاريخ انطلق لويس بيلي من الكوي    

, وقد (61)مع عدد من مرافقيه 1865شباط عام 
ارتدى اجلميع الزي اخلليجي فوق مالبسهم خوفاً 

ايار  5من املضايقات او التعرض للسطو , ويف 
وصلت البعثة اىل الرياض وبعدها  1865عام 

ايار  8بيوم قابل االمام فيصل بن تركي وبتاريخ 
هًا اىل غادر لويس بيلي ومن معه الرياض متوج

, بعد عودة لويس بيلي من الرياض اىل (62)بوشهر
يف بوشهر كتب تقريرًا اىل حكومة اهلند  يةاملقيم

تناول فيه العديد من املالحظات واملعلومات اليت 
توصل اليها بعد لقاءه باألمري فيصل بن تركي ذكر 

 -فيه ما يلي:
حصل على تعهد شفوي من االمام مبعاقبة   -1

القرصنة( اليت قد تصدر من كل من ميارس ) 
القطيف او العقري وانه سيعاقب رؤساء 
القبائل اليت تثري املشاكل وتضر بالسالم يف 

 املنطقة.
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ذكر لويس بيلي ان سكرتري االمري فيصل بن  -2
تركي اخربه انه خمول يف عقد معاهدة متبادلة 
ومبقتضاها مينع عرب الساحل من ارتكاب 

 لغرافية.انتهاكات او ضرر باملنشآت الت
توصلت بريطانيا اىل معرفة وجهة النظر  -3

السعودية خبصوص حدودها الشرقية وموقفها 
من الشيوخ احملليني واالمارات الساحلية , 
حيث ان االمري ذكر لبيلي ان حدود مملكته 
متتد من الكويت عرب القطيف ورأس اخليمة 

  وعُمان ورأس احلد وما وراءها.
موعة املشايخ توصل لويس بيلي اىل معرفة جم -4

الساحلية اليت تدين بالطاعة لألمري وتدفع 
الزكاة السنوية له وهي تضم مشايخ البحرين 
وابو ظيب وام القيوين وعجمان والشارقة ورأس 
اخليمة كما ان للدولة مركز حريب يف 

 .(63)الربميي
استنتج لويس بيلي ان السعوديني يف ذلك      

للخليج الوقت ليس لديهم أي خطط مستقبلية 
العريب او حىت عُمان وليس لديهم استعداد يف 
مواجهة العثمانيون وشعر لويس بيلي من خالل 
الزيارة ان املطالبة بتبعية السواحل الشرقية اىل 
بريطانيا ستكون مثارًا للخالف كما توقع نشوب 
خالف بني ابناء االمام وقال ان هذه الدول حتمل 

على حكومة اهلند يف داخلها بذور احنالهلا واقرتح 
استغالل االزمة بني سلطان مسقط والسعوديني 

للتعجيل بأسقاط الدولة السعودية اليت عدها 
مصدر خطر جلرياهنا وهتديدًا للنفوذ واملصاحل 

 .(64)الربيطانية
 االستنتاجات :

كان هدف لويس بيلي من انشاء خطوط   -1
التلغراف هو ربط مشيخات اخلليج العريب مع 

الربيطانية ولتقريب بني ارجاء االمرباطورية اهلند 
الربيطانية ومعاجلة بعض القاضايا اليت عانا منها 

وصول  بتأخرواملتمثلة  ونزاملقيم السابق فيلكس ج
واستقبال املراسالت بني املقيم يف بوشهر ونائب 

 امللك يف اهلند . 
 م تكن مهمة لويس بيلي سهلة بعد توليه  -2

اين يف اخلليج العريب فقد منصب املقيم الربيط
واجهة مشاكل عدة اعرتضت طريق اعماله كان 
ابرزها التواجد العثماين والفارسي وتبعية اغلب 
االراضي اليت قام عليها حمطات التل غراف اىل 
احد تلك الدولتني لذلك وجب عليه عقد 

 اتفاقيات عدة مع خمتلف االطراف . 
حد اظهر لويس بيلي رغبة واضحة يف وضع  -3

للنفوذ العثماين من خالل زيارة اىل الكويت وعلى 
 عقد اتفاقية مع حاكم الكويت يفالرغم من فشل 

اال انه سجل الكثري من التقارير اليت قرأت امام 
اجلمعية امللكية واليت نبهت احلكومة الربيطانية اىل 
امكانيات الكويت والسعي الختاذها قاعدة 
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ق العمليات بريطانية يف املستقبل تسهل انطال
 الربيطانية اىل موانئ اخلليج العريب االخرى .

استطاعت بريطانيا من خالل اجلهود اليت  -4
بذهلا لويس بيلي يف احلد من جتارة الرقيق اىل 
فرض سيطرهتا على مجيع السفن العربية واالجنية 
بعد اعالهنا حماربة جتارة الرقيق وعزمها على تفتيش 

ر الرقيق , وبذلك السفن هبدف البحث عن جتا
  اصبحت مجيع السفن اىل االسطول الربيطاين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

متكنت بريطانيا من القضاء على االقتصاد  -5
العماين الذي كان يشكل اخلطر االكرب لوجودها 
من خالل تقسيم االمرباطورية العمانية اىل جزئني 
اسيوي وافريقي خوفا من عودة االسطول العماين 
اىل سابق عده كما يف عهد القواسم وذلك من 

 خالل القبول بتحكيم كاننج . 
بيلي اىل الرياض يف ثناياها  محلت زيارة لويس

اهداف عده ومتنوعة ذات صيغة اوربية استعمارية 
مها يف املقام االول محاية جتارهتا ومصاحلها من اي 
منافس اخر وتدعيم نفوذها يف املنطقة الذي 
وصل اىل حد التدخل املباشر يف الشؤون الداخلية 

 ملشيخات اخلليج العريب .  
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 الهوامش 
                                                            

وهو ميناء يقع يف منطقة رأس البيشة على هناية  (1)
اجلرف القاري للعراق وله امهية كبرية يف ربط العراق 
بالعا م بني الشرق والغرب, لالستزادة ينظر : سا م 
سعدون املبادر, قضاء الفاو دراسة يف اوضاعها 

 .220, ص1978االقتصادية, )ب.مط( بغداد, 
وهي مدينة باكستانية تقع يف اجلهة اجلنوبية من  (2)

باكستان , وهي تابعة إلقليم السند على احلد الفاصل 
بني اقليم السند واقليم بلوتشستان وهي العاصمة املركزية 
لإلقليم وعرفت يف العصور االسالمية مبدينة الديبل 
وفتحها حممد بن القاسم الثقفي, لالستزادة ينظر : 

سين, مدينة الديبل وتارخيها االسالمي, حممد حممود احل
مطبعة الفكر االسالمي للنشر والتوزيع, باكستان, 

 .43, ص1976
وهو ميناء يقع على ساحل مكران التابع إلقليم  (3)

بلوتشستان , وتقع على برزخ رملي اىل الشمال من راس 
ميل شرق كراتشي ,  130اجلوادر وهي على بعد 
يد وتلغراف . لالستزادة ينظر وحتتوي على قلعة ومركز بر 

:     
Bushra Kadhim  Odah , Al-
jawadar and its Impact on Oman , 
at the Internal and External Levels  
 ( 1793 –1985) , Transy lvanian 
Review , Journal , Galley , Vol 
XXVII , No.44,201 , P.12843 .     
     

   

                                                                                            
برتبة رائد كلف باألشراف على وهو ضابط بريطاين  (4)

تنفيذ مد خطوط التلغراف وبذلك كان اول مدير 
مسؤول عن دائرة الربق اهلندي وقام بدراسة مستفيضة 

 : حول مشروع لربط اهلند بالفاو, لالستزادة ينظر
The New Encyclopedia  
Britannica,Vol2,P.489.                   
                                             

 , 6, جالقسم التأرخيي   , دليل اخلليج  , لورمير (5)
,  (ت . د, )الدوحة    ,ترجم مبكتب امري دولة قطر

 . 3446ص
  (1870 - 1795)طانيا واخلليج يبر جون كيلي,  (6)

 ,وزارة الرتاث القومي , 2 ج, ترمجة حممد امني عبد اهلل 
 .296, صسلطنة عمان 

القهوايت, دور البصرة التجاري يف حسني حممد  (7)
,  مطبعة االرشاد ,( 1969-1864 ) اخلليج العريب

 .188, ص1980بغداد, 
ترجم ,1القسم التارخيي,ج, دليل اخلليج  لورمير,  (8)

,   (ت .د , )الدوحه  ,مبكتب امري دولة قطر
 .445ص

وهي اكرب امارات الساحل العماين ويبلغ عدد اجلزر  (9)
جزيرة امهها جزيرة ابو ظيب واهبا  122حوايل التابعة هلا 

وداس ودملا وتقع يف اجلزء اجلنويب من االمارات حتدها 
السعودية وسلطنة عمان, لالستزادة ينظر : ايهاب 
حسني علي حسني, التطورات السياسية يف امارات 

, رسالة ( 1939-1892 ) الساحل العماين
, 2015 , , كلية الرتبية ماجستري, جامعة بابل

 .20ص
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وهي من امارات الساحل العماين تقع على رأس  (10)

اخلليج العريب بني الشارقة  يف اجلنوب ورأس اخليمة يف 
الشمال وهي ثاين اصغر االمارات بعد عجمان تقع 
على خور البيضاء, لالستزادة ينظر : امحد خليل 
عطوي, دولة االمارات العربية املتحدة وتطوراهتا, 

, 1986ة للنشر والتوزيع, بريوت, املوسوعة اجلامع
 .50ص

مسيت هبذا االسم نسبة اىل قبيلة عجمان العربية  (11)
حتيط هبا الشارقة من مجيع االجتاهات عدا القسم 
الساحلي وهي اصغر امارات الساحل العماين واقلها 

, علي حسني  سكاناً, لالستزادة ينظر : ايهاب حسني
 .27املصدر السابق, ص

االمارة الثانية من حيث كرب املساحة وتقع وهي  (12)
بني الشارقة وابو ظيب ومعظم اراضيها صحراوية ما عدا 
الشريط الساحلي ومير من وسطها خور يقسمها اىل 
قسمني مشايل يسمى بديره وجنويب يسمى برديب, 
لالستزادة ينظر : خالد حيىي  الغزي, اخلليج العريب 

ات العربية املتحدة, ماضيه وحاضره دراسة شاملة لألمار 
 .292, ص1972مطبعة اجلاحظ, بغداد, 

 .  303, ص جون كيلي املصدر السابق  (13)
هي احدى اجلزر الفارسية تقع مبحاذاة الساحل  (14)

اجلنويب جلزيره قشم بالقرب من جزيره خرج وتشكل 
قاعده حبريه مهمة ملراقبه التحركات البحرية . لالستزادة 

ج , دليل اخلليج , القسم  ينظر : لورميور , ج .
, ترجم مبكتب  امري دوله قطر , الدوحة  2اجلغرايف , ج

  707-804, ) د . ت (, ص 

                                                                                            
 ) حممد مرسي عبد اهلل, تاريخ االمارات العربية (15)

, مركز الدراسات العربية للنشر (  1797-1965
 .240, ص1996والتوزيع, بريوت, 

على بعد وتعرف ايضًا باسم جزيرة مقلب تقع  (16)
ميلني من شبه جزيرة مسندم واجلزيرة عبارة عن خور 
حماط جببال عالية اختذها الربيطانيون كمحطة تقوية 
ألرسال الرسائل الربقية عرب كابل اخلليج العريب البحري 
والذي كان جزء من كابل التلغراف من لندن اىل  

 :كراتشي. لالستزادة ينظر
                                      .Unloop 

Fiona, political History in 
macadam, oman,2011,P .37 

هو ثويين بن سعيد بن سلطان البو سعيدي حكم  (17)
يف مسقط  1819( ولد يف عام 1866-1856ملدة ) 

, وكان ينوب عن والده يف حكم مسقط اثناء وجود 
, 1833سعيد بن سلطان يف زجنبار وذلك منذ عام 

. 1866شباط عام  13سا م يف  وقتل على يد ابنه
لالستزادة ينظر : وزارة الرتاث والثقافة,  املوسوعة 

,  2013,سلطنة عمان ,1, ط3العمانية , مج
 .856-855ص

جمموعة املعاهدات والتعهدات  اجتيسون ,سي يو   (18)
طانيه واخلليج واجلزيره يوالسندات ذات العالقه باهلند الرب 

  , عبد الستار القصاب عبد الوهاب ترمجة,   العربية
 . 369 -368, ص  2001  , بغداد

مسيت الكويت بثالث امساء وهي )كاظمة( و  (19)
)جران( املشتقة من كلمة جريان يعين البوق الذي يقال 
ان اخلليج يشبهه والكويت املستخدمة حاليًا واملأخوذة 
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من كلمة )كوت( وهو حصن انشأه شيوخ الكويت 
اصنة والبدو, لالستزادة ينظر حلمايتهم من هجمات القر 

: تراتيسيت, الكويت اخلليج املقدس, ترمجة حممد بن 
ابراهيم الشيباين, مركز املخطوطات والوثائق للنشر 

 .13, ص2019والتوزيع, الكويت, 
من ابرز التقارير اليت اطلع عليها لويس بيلي قبل  (20)

زيارته اىل الكويت هو تقرير مجس باكنغهام الذي زار 
وتقرير املستكشف الربيطاين كيزان  1816الكويت عام 

وكذلك تقرير ستوكلوير عام  1825الذي زارها عام 
, 1839وتقرير فلكس جونز الذي زارها عام  1831

جمالس  , املال بيل عبد اهلللالستزادة ينظر : شيماء ن
مكتبه   , حكام الكويت بعيون الرحاله الغربيون

, ,  2017  , الكويت ,الكويت الوطنيه للنشر 
 .31ص

وهم من اعرق القبائل العدنانية من بطون عامر بن  (21)
قيس بن عيالن املضري العدناين وهم كثريو االنتشار يف 

يف االحواز وهلم داخل العراق وخارجه وهلم كثافة كبرية 
امارات ورئاسة يف احملمرة وكان اخر امرائهم هو خزعل 
بن جابر الكعيب الذي اهنت امارته على يد رضا شاه 
هبلوي, لالستزادة ينظر : عقيل حياوي بودامي الكعيب, 
تاريخ قبائل كعب, مؤسسة البالغة للطباعة والنشر, 

 .17, ص2006بريوت, 
(22)  Richard Scofield, Records of 

Kuwait 1799-1914,London, 
1989,P.146. 

هو صباح بن جابر بن عبد اهلل الصباح حاكم  (23)
وتوىل االمارة بعد  1784الكويت الرابع ولد يف عام 

وفاة والده الشيخ جابر الصباح وكان حليمًا حسن 

                                                                                            

 1866السياسة وشهد عهده اتساع التجارة وتويف عام 
العدواين, املوسوعة  , لالستزادة ينظر : عبد اهلادي

, دار الكتاب احلديث 2املختصرة لتاريخ الكويت, ط
 .123,ص1995للنشر , الكويت, 

نقاًل عن وليد محيدي االعظمي, الكويت يف  (24)
,)ب . مط ( لندن, 1960-1752الوثائق الربيطانية 

 .59, ص1991
مدينة كويتية تعرف حاليًا باسم اجلهراء وتسمى  (25)

ة اليت كانت تطلق على الكويت سابقًا باسم كاظم
سابقًا وامتازت هذه املدينة باهنا ذات كثافة سكانية 
عالية لوفرة مياهها وموقعها على الطريق التجاري بني 
العراق وجند, لالستزادة ينظر : بدر الدين عباس 
اخلصوصي, تاريخ اجلهراء دراسة وثائقية, مكتبة ذات 

 .88-87, ص1989السالسل للنشر, الكويت, 
امحد مصطفى ابو حاكمة, تاريخ الكويت  (26)

, ذات السالسل للنشر 1965-1750احلديث, 
 .202, ص1984والتوزيع, الكويت, 

 .23صاملصدر السابق , شيماء نبيل عبد اهلل املال  (27)
راشد عبد اهلل الفرحان, خمتصر تاريخ الكويت  (28)

دار  وعالقاهتا باحلكومة الربيطانية والدول العربية, مكتبة
 .122, ص1960العروبة للنشر والتوزيع, الكويت, 

 .31شيماء نبيل عبد اهلل , املصدر السابق, ص (29)
صربي فاحل احلمدي, الكويت نشؤها وتطورها  (30)

, 2005, لندن, للنشر , دار احلكمة1750-1871
 .169ص

 .20تراتيسيت , املصدر السابق , ص (31)
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تاريخ يوسف بن عيسى القناعي, صفحات من  (32)

, ذات السالسل للنشر والتوزيع, 5الكويت, ط
 .22, ص1988الكويت, 

يعقوب يوسف الغنيم, مالمح من تاريخ الكويت,  (33)
 .21, ص1998دار الساقي للنشر والتوزيع, الكويت, 

, 1ج , القسم التارخيي  , دليل اخلليج , لورمير (34)
,  (ت .د  , )الدوحة  ,ترجم مبكتب امري دولة قطر 

399. 
اسم اطلق على مجيع القبائل اليت قامت يف النصف  (35)

الثاين من القرن الثامن عشر والعقدين االولني من القرن 
التاسع عشر يف املنطقة الواقعة بني رأس مسندم يف 
الشمال وابو ظيب يف اجلنوب واعلت الوالء لشيخ 
القواسم متخذه من رٍأس اخليمة مقرأ هلا , وتعد من 

البحرية يف اخلليج العريب. لالستزادة ينطر :  اقوى القوى
ميخني  فيكتور ليونوفيش , حلف القواسم يف اخلليج 
العريب من القرن الثامن عشر والنصف االول من القرن 
التاسع عشر , ترمجة مسري جنم الدين سطاس , مراجعة 

 1وتقدمي قسم الدراسات والنشر والعالقات الثقافية , ط
,  2009جد للثقافة والرتاث , ديب , , مركز مجعية املا

 . 171ص
جتارة الرقيق يف عبداهلل بن ابراهيم بن علي الرتكي ,  (36)

 -1822سلطنة عمان وموقف بريطانيا جتاهها )
( , اطروحة دكتوراه , جامعة ام القرى , 1905

؛ كرمي طالل  171- 170, ص 2000السعوديه , 
كتشاف النفط, مسري الركايب, التجارة يف البحرين قبل ا 

جملة كلية الرتبية, جامعة املستنصرية, كلية الرتبية 
 .143, ص45, العدد2005االساسية, 

                                                                                            
سياسه بريطانيا جتاه امساعيل حممد حسن اجلبوري,  (37)

كلية   , رسالة ماجستري,  (1891 -1856)عمان  
 .57, ص 2003 ,جامعه املوصل  ,الرتبيه 

, , ج . ج , دليل اخلليج , القسم التاريخ  لورمير (38)
ترجم مبكتب  ديوان امري دولة قطر , الدوحة , ,  6ج

 .3272ص
هو ماجد بن سعيد بن سلطان البو سعيدي حكم  (39)

( توىل احلكم بعد وفاة والده 1870-1856للمده )
سعيد بن سلطان واصبح حاكما على زجنبار , واختذه 
ماجد بن سعيد اجراءات عنيفة ضد جتارة الرقيق , 
ورفض اطماع الربتغاليني لتوسيع حدود موزمبيق مع 

.  1870 تشرين االول عام 7زجنبار , وتويف يف 
لالستزادة ينظر : وزارة الرتاث والثقافة , املوسوعة 

,  2013, سلطنة عمان , 1, ط 9العمانية ,مج
  3127ص

وندل فيلبس, تاريخ عمان, ترمجة حممد امني عبد  (40)
, وزارة الرتاث والثقافة , سلطنة عمان, 2اهلل, ط
 .154, ص 1983

ر عبد اهلل بن ابراهيم بن علي الرتكي, املصد (41)
 .478السابق, ص

اورنولدت وسلن , تاريخ اخلليج العريب , ترمجة  .1(42)
, وزارة الرتاث والثقافة  4حممد امني عبداهلل , ط 
 . 237, ص 2016العمانية , سلطنه عمان ,  

و  1826هو فردريك كامبل هاملتون ولد عام  (43)
واحد من اهم الشخصيات اليت شاركت يف صنع 

هناية القرن التاسع عشر عمل  السياسة الربيطانية يف
( وعينه  1866-1864وكيل الوزارة البحرية )
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-1868كالدستون وايل يف النكسرت ووزيرًا للخزانة )
( وشغل 1878-1872( مث حاكمًا لكندا )1872

( 1881-1879منصب سفري بريطانيا يف موسكو )
( ونائب امللك يف اهلند 1884-1881ويف اسطنبول )

ًا لربيطانيا يف فرنسا (, وسفري 1884-1888)
(, لالستزادة ينظر :                                        1891-1895)
.The New Encyclopedia 

Britannica,Vol4,P.259   
(44) Bertram Thomas ,Arab Rule 
Under the Al-busied Dynasty of 
Oman 1741-1937,London 
1938,P.58.,  

الشأن الكبري يف التاريخ  وهو من الشخصيات ذات (45)
يف  1815االستعماري لربيطانيا يف الشرق ولد عام  

لندن وقضى معظم حياته الوظيفية يف اهلند ومنذ عام 
عني كاتب يف مبىن حكومة بومباي مث سكرتريا  1834

خاصا حلاكمها واصبح مقيما سياسيا يف بالد راجي 
عني حاكما لوالية السند  1850م ااهلندية ويف ع

 – 1859اصبح عضوا يف جملس نائب امللك للمده و 
 1862نسيان  24وعني حاكم لبومباي يف  1862

مث انتقل اىل لندن واصبح مستشارا  1867اذار  6اىل 
 – 1867يف جملس وزير الدولة لشؤون اهلند للمدة )

( وعضوا يف جلنة مكافحة الرقيق وانتدب  1877
قيا لألشراف على مستعمرة الكاب يف جنوب افري

( وتويف يف وميبلودن عام 1880 – 1877للمدة)
 . لالستزادة ينظر :  1884

The New Encyclopedia 
Britannica, Vol . 5,P.1.  

                                                                                            
 420, املصدر السابق , ص  2جون كيلي , ج  (46)
. 
تكونت اللجنة من وزير الدولة لشؤون اهلند ارجيل   (47)
(Argyll ونائب امللك يف اهلند بروك مايو )
(1869-1872 )Brooke mayo  والسري وليم ,

( , حاكم William Seymourسيمور )
( واملقيم يف اخلليج لويس بيلي. 1872-1869بومباي)

 .  419لالستزادة ينظر  : املصدر نفسة , ص
 .423املصدر نفسه, ص(48)

(49)  (I.O.)R/15/614,Letter from 
Lewis Pelly political Resident in 
the Persian Gulf to toorkee bin 
Saied sultan of Muscat, on the 20 
the August,1870,P.2.    

وتوىل حكم عُمان بعد انتصاره  1832ولد يف عام  (50)
على عزان بن قيس وحصل على دعم شيوخ الساحل 
العماين وعمل على تثبيت وضعه الداخلي بالقضاء على 

املناوئة حلكمه واخضاع املناطق العمانية واستمر الثورات 
, لالستزادة ينظر : 1888يف احلكم حىت وفاته عام 

عبد اهلل بن صاحل الفارسي, البو سعيد حكام زجنبار , 
ترمجه حممد امني عبداهلل , وزارة الرتاث والثقافة , سلطنة 

 .93, ص1994عمان , 
(51) (P.R.O),R/15/83.Letter from 

Lewis Pelly political Resident in 
the Persian Gulf to the chiefs of 
Bahrain 
,Aboothabee,shargah,Rasool-



 155 - م2020( لسنة 2ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )

 
 

                                                                                            

kiymah,Ejman,Amulgouain,dated 
in the 23August,1872.P.4.   

(52) (I.O.)RM5/6/4,Letter from 
Johan kirk political Agent and 
consul in the Zanzibar to Gonne 
Esquire the secretary to the 
Government Bombay dated in 
Zanzibar in the 17 October 1872 .
P.5 .                                                                                               

يف جزيرة انغوجا وهو االبن  1837ولد عام  (53)
 زجنبار السادس للسيد سعيد بن سلطان عاش يف

( شهده اجلزيرة يف 1890-1870وحكمها بني عام )
حكمه عالقات طيبة مع بريطانيا, لالستزادة ينظر : 
سعيد بن علي املغريي, جهينة االخبار يف تاريخ زجنبار, 

, 1986, وزارة الرتاث والثقافة , سلطنة عمان, 2ط
 .327ص

عبد العزيز عبد الغين ابراهيم , سياسية االمن  (54)
(  1914 – 1858ة اهلند يف اخلليج العريب ) حلكوم

دراسة وثائقية , مطبوعات دار امللك عبد العزيز للنشر 
 . 61, ص 1982, الرياض , 

زار  جمموعة من الرحالة الرياض يف فرتة سبقت  (55)
زيارة لويس بيلي كان اوهلم الدمناركي نيبور الذي وصلها 

 1784مث تاله السويسري بوركهات عام  1762عام 
والذي اطلق على نفسه اسم الشيخ ابراهيم مث جاء 

وانتحل شخصية  1802بعده الروسي سيتزن عام 
الطبيب ابو موسى وكان اخر من سبق لويس بيلي هو 

او بائع السجاد ابو عبد اهلل كما  1862باجلريف عام 

                                                                                            

اطلق على نفسه آنذاك لالستزادة ينظر : مي حممد 
 .121اخلليفة, املصدر السابق, ص

من اجلدير بالذكر ان لقب االمام اطلق على حكام  (56)
الدولة السعودية االوىل والثانية , اما االمري فهو لقب 
اطلقه االوربيني , واستعمل لقب الشيخ يف جند لرؤساء 
القبائل , فأما الباحث استخدم لقب االمري مبا هو 

 سائد حاليا   
يف شبه هو فيصل بن تركي بن عبد اهلل املولود  (57)

واشهر ممن توىل امارة الدولة  1785اجلزيرة العربية عام 
 1843السعودية الثانية امتدت فرتة حكمه بني عامي 

, لالستزادة ينظر : نذير جبار 1865وحىت وفاته عام 
حسني اهلنداوي, التطورات الداخلية والعالقات اخلارجية 
للدولة السعودية الثانية يف عهد فيصل بن تركي 

, رسالة ماجستري, جامعة بغداد, كلية 1843-1865
 .43, ص1987اآلداب, 

لويس بيلي  , رحلة اىل الرياض واالوراق  .80(58)
اخلاصة , ترمجة عيسى امني موسوعة االيام للطباعة 

 . 15-12ص 1996والنشر , البحرين , 
عبد الفتاح حسن ابو عليه, الدولة السعودية  (59)

نوار للنشر , مؤسسة اال1891-1818الثانية, 
 .127, ص1977والتوزيع, الرياض, 

 3لورمير, ج .ج , دليل اخلليج ,القسم التارخيي ,ج (60)
,,ترجم مبكتب امري دولة قطر , الدوحة ,  )د . ت ( 

 .1665, ص
تكون ركب لويس بيلي من الطبيب كولفيل  (61)

والضابط دوز ملعرفة بأحوال النجوم ومرتمجًا مسيحيًا من 
ورج كما ضمت الرحلة رجلني من اهلنود املوصل امسه ج

املزارعني الذين لديهم معرفة يف انواع النباتات وطباخ 
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وجمموعة من احلراس واخلدم وصل عددهم اىل ثالث 
وثالثون شخصًا لالستزادة عن الرحلة ينظر: لويس 

, املصدر السابق  1865بيلي,  رحلة اىل الرياض عام 
 .27-19, ص

يش , تاريخ الدولة السعودية مدحية امحد دور  .101(62)
حىت الربع االول من القرن العشرين , دار الشروق للنشر 

 . 156 ص 1980,)د. م(,  
(63) Lewis Pelly, Report on his fight 
to Riyadh in central Arabia, 
1865,London 1866 .P . 54-79. 

عبد الفتاح حسن ابو عليه, املصدر السابق,  (64)
 .137ص
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دراسة وثائقية , مكتبة ذات السالسل للنشر 
 .  1989, الكويت , 

تراتيسيت , الكويت , اخلليج املقدس , ترمجة  .5
ابراهيم الشيباين , مركز املخطوطات  حممد بن
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